


Od redaktora 

Oddajemy do rąk naszych Czytelników zeszyt 10 „Szkiców Podla-
skich" - pisma Siedleckiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Historii 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Jest to więc numer jubileuszowy, a to 
skłania z jednej strony do refleksji nad przebytą drogą z drugiej zaś do 
spojrzenia w wolnorynkową przyszłość, a więc planów rozszerzania grona 
odbiorców bez zatracania regionalnego charakteru pisma. 

Pismo powstało w 1983 roku z inicjatywy grupy entuzjastów, history-
ków i regionalistów zrzeszonych przy Stacji Naukowej Mazowieckiego 
Ośrodka Badań Naukowych w Siedlcach. Pod jej auspicjami wydano trzy 
numery „Szkiców Podlaskich", w 1983 r., 1986 r., 1988 r. Czwarty numer 
pisma, wznowionego po sześciu latach, ukazał się 1994 r. Jego wydawanie 
przejęły: Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedl-
cach (obecnie Akademii Podlaskiej) oraz nowopowstałe Siedleckie Towa-
rzystwo Naukowe, kontynuujące badania nad humanistyką podlaską Kolej-
ne numery pisma ukazały się w następujących latach: 1996, 1998, 1999, 
2000, 2001. 

Zachowany został zasadniczy profil pisma, które stało się forum na-
ukowym rozwijającego się prężnie Instytutu Historii Akademii Podlaskiej, 
który utworzony przed dekadą w Siedlcach, po latach pracy stał się liczą-
cym w kraju ośrodkiem naukowym, który podjął i konsekwentnie prowadzi 
wielostronne badania nad dziejami Podlasia, jak i wschodniej Europy, 
w czym widzi swoją specjalność. Potwierdzeniem tego jest odbyta ostatnio 
w Siedlcach międzynarodowa sesja naukowa „Rzeczypospolita Obojga Na-
rodów, zorganizowana wspólnie przez IH AP, UP w Brześciu, UP w Droh-
obyczu i UP w Wilnie oraz dziesięć międzynarodowych sesji pod wspólnym 
tytułem „Podlasie w procesie transformacji systemowej" zorganizowanych 
przez prof. dr hab. Marię Ciechocińską. Prowadzono także badania i zorga-
nizowano cykl sesji naukowych dotyczących stosunków polsko-ukraińskich, 
dziejów Podlasia od pradziejów po współczesność. Instytut Historii AP we 
współpracy z Siedleckim Towarzystwem Naukowym wydał własnym sump-
tem ponad 50 książek, a w 2002 r. uzyskał prawa doktoryzacji z zakresu 
historii. 

W dziesięcioletnim procesie rozwoju siedleckiego ośrodka naukowego 
w zakresie historii istotną rolę odegrało nasze pismo, inspirujące badania, 
prezentujące ich wyniki, informujące o życiu naukowym na Podlasiu. 
W jego pracach żywo uczestniczy Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 
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w którego działalności ważną rolę odgrywają badania naukowe, w tym 
w zakresie historii. Mamy świadomość, że jesteśmy pismem regionalnym, 
stąd widzimy swoje miejsce w kształtowaniu podlaskiej tożsamości w zjed-
noczonej Europie. Mamy nadzieję, że w Europie ojczyzn ważne miejsce 
zajmą oprócz badań ogólnoeuropejskich, ogólnokrajowych, także badania 
regionalne. Tę wizję nowej Europy chcielibyśmy promować na naszych 
łamach. 

Ze względu na zmieniający się zasięg tematyczny pisma i jego po-
nadregionalne aspiracje dokonaliśmy zmiany Kolegium Redakcyjnego, za-
praszając do współpracy nie tylko, jak dotychczas wszystkie podlaskie in-
stytucje badawcze, ale także uczonych z innych ośrodków naukowych, 
w tym z Brześcia, Białegostoku, Lublina, Szczecina, Białej Podlaskiej. 

Licząc na rozszerzenie zasięgu pisma, od następnego numeru zamiesz-
czać będziemy spis treści i krótkie streszczenia artykułów w języku angiel-
skim. Zmodyfikujemy także merytoryczny układ niniejszego wydawnictwa, 
dzieląc je na działy: historia Europy, zwłaszcza Wschodniej, historia Polski, 
historia regionu. Pragniemy nadal odnotowywać najważniejsze wydarzenia 
naukowe, przedstawiać najważniejsze wydarzenia naukowe, prezentować 
biografie wybitnych Podlasian, informować o publikacjach o Podlasiu 
i wprowadzić jako zasadę zamieszczanie bieżącej, corocznej bibliografii 
publikacji o Podlasiu. 

W imieniu redakcji pragnę podziękować Panu Prezydentowi dr. Miro-
sławowi Symanowiczowi i władzom miasta Siedlce za pomoc w współfi-
nansowaniu pisma. Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim 
współpracownikom, autorom za ich twórczą pracę a nade wszystko Czytel-
nikom za zainteresowanie naszym pismem. Mamy nadzieję, że nadal repre-
zentować ono będzie dobry poziom merytoryczny i spełniać ważną rolę 
w zakresie upowszechniania badań nad historią tradycjami i współczesno-
ścią naszego regionu. 

Zapraszamy do jeszcze szerszej współpracy z nami Towarzystwa Re-
gionalne, instytucje i badaczy dziejów naszego regionu. Prosimy także 
o odpowiedź na zamieszczoną poniżej ankietę, która pomoże nam w udo-
skonalaniu naszego pisma. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres 
Siedleckiego Towarzystwa Naukowego. 

Piotr Matusak 
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Ankieta dla czytelników „Szkiców Podlaskich" 

1. Czy jesteś stałym czytelnikiem naszego pisma? 

2. Jakie środowisko społeczne reprezentujesz (inteligenckie, robotni-
cze, chłopskie, rzemieślnicze? 

3. Czy jesteś mieszkańcem miasta, czy wsi? Wymień nazwę. 

4. Ile masz lat i jak dawno interesujesz się historią (od czasu nauki w 
szkole, w czasie studiów, w pracy zawodowej, traktujesz ją jako 
hobby? 

5. Jaki jest Twój obecny zawód i kontakt z historią? 

6. Czy należysz do któregoś z Regionalnych Towarzystw Nauko-
wych? 

7. Jak oceniasz obecną wartość merytoryczną naszego pisma? 

8. Co proponujesz zmienić w zasięgu społecznym i terytorialnym pi-
sma (np. proporcje historii regionalnej do ogólnopolskiej, wschod-
nioeuropejskiej? 

9. Jakie okresy historii najbardziej Cię interesują? 

10. Czy wolisz artykuły prezentujące prace przyczynkarskie, czy opra-
cowania bardziej syntetyczne? 

11. Czy należy Twoim zdaniem rozszerzyć dział informacji naukowej, 
publikacji źródeł, recenzji, bibliografii i biografistyki? 

X 


