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Od redakcji

Trzymacie Państw o w  rękach pierw szy num er „Nadwarciańskiego 
Rocznika Historyczno-Archiwalnego”. W ydawca -  Towarzystwo Przy
jaciół Archiwum i Pam iątek Przeszłości -  ma nadzieję, że nie będzie 
to num er pierwszy i zarazem  osta tn i, i że „Rocznik” zajm ie na stałe 
m iejsce pośród gorzow skich w ydaw nictw . W szystko zależeć będzie 
od możliwości finansowych Towarzystwa i hojności sponsorów .

Redakcja, kreując now e pism o, postaw iła sobie za zadanie reali
zację poprzez „Rocznik" trzech głów nych celów:

1. Prezentow anie najnowszych badań historycznych dotyczących 
Regionu.

2. O dnotow yw anie w ażniejszych w ydarzeń z życia m iejscowych 
instytucji i środowisk związanych z kulturą, a dotyczących szeroko 
rozumianej przeszłości Regionu.

3. Sprzyjanie inicjatywom służącym realizacji idei „małych ojczyzn".

Ad. 1. Redakcja uważa, iż gorzow skiem u środowisku historycz
nem u jest potrzebne pism o, w  którym m ożna by publikow ać wyniki 
najnowszych badań historycznych dotyczących Regionu.

W przeszłości funkcjonowało w Gorzowie wiele periodyków, które 
spełniały właśnie taką rolę. Najważniejszym z nich i najdłużej istn ie
jącym były, jeszcze w  okresie niemieckim Gorzowa, „Schriften des 
Vereins für Geschichte d er Neumark" („Pisma Towarzystwa Historii 
Nowej Marchii”). Pismo pow stało w  1893 r. i ukazywało się (od 1924 
r. pod  zmienionym tytułem ) do  1943 r. Plonem 50 lat istnienia było 
w ydanie 80 tom ów , zaw ierających publikacje historyczne. Do dziś są 
one skarbnicą ogrom nej w iedzy o przeszłości Nowej Marchii, często 
wykorzystywanym i p rzez  historyków .
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Po II wojnie św iatow ej środow isko gorzow skie kilkakrotnie po 
dejm owało próby wydawania czasopism o charakterze historyczno-nau
kowym. Z pewnością do najciekawszych należały tu: „Dolna W arta”, 
„Zeszyty Gorzowskie" oraz w ydaw nictw a M uzeum: „Zeszyt M uzeum ” 
i „M uzeum Gorzowskie". W szystkie te  periodyki w  mniejszym lub 
większym stopniu zajmowały się przeszłością Regionu. Ciekawą inic
jatywą była „Dolna Warta", która szczególnie m ocno podkreślała swo
ją „regionalistyczną orientację, staw iając sobie za jeden  z głównych 
celów  integrację ludności w ojew ództw a". N iestety, pism o okazało się 
efem erydą (zapew ne z pow odów  finansowych). Interesujące są wy
daw nictw a gorzow skiego M uzeum . Ukazują się jednak bardzo niere
gularnie i tematycznie koncentrują się w obszarze działalności Muzeum. 
Na poznanie przeszłości Regionu nastaw ione były także „Zeszyty Go
rzow skie”. Jednak i to w ydaw nictw o przestało  się ukazywać.

W tej sytuacji pojawiła się luka, którą zam ierzam y wypełnić w y
dając kolejne numery „Rocznika”. Intencją redakcji je s t nawiązanie do 
nurtu historiopoznaw czego wszystkich wym ienionych wyżej periody
ków wydawanych w przeszłości. „Nadwarciański Rocznik Historycz- 
no-A rchiw alny” pom yślany jest jako m iejsce prezen tacji stanu 
najnowszych badań historycznych nad przeszłością Regionu. Mamy 
także nadzieję, że „Rocznik” stanie się płaszczyzną wymiany myśli 
historycznej badaczy polskich i niemieckich. Jeśli chodzi o uczonych 
niemieckich, to  mamy tu szczególnie na uw adze historyków zgrupo
w anych pod przew odnictw em  Willi Przybylskiego w  „Projekcie His
torii Niem iecko-Polskiej". W „Projekcie" uczestn iczą ludzie, którzy 
podejm ują próbę now ego spojrzenia na w spólną przeszłość polsko- 
niemiecką. W numerze 1. „Rocznika" publikujemy dwie pierwsze prace 
autorów  z „Projektu”.

W celu usystem atyzow ania wszystkich dokonań w zakresie ba
dań historycznych zamierzam y publikow ać bibliografię z zakresu his
torii Regionu. W pierwszym numerze zamieściliśmy bibliografię za lata 
1990-92. W num erach następnych będziem y ją uzupełniali, a także, 
w  m iarę możliwości, postaram y się przedstaw ić retrospektyw nie całą 
bibliografię dotyczącą historii naszego Regionu.
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Ad. 2. Drugim z celów , jakie zakłada redakcja, jest inform ow a
nie o działalności w  zakresie historii różnych środowisk i instytucji 
społeczno-kulturalnych z te renu  Regionu. W num erze 1. „Rocznika" 
staraliśmy się zapoczątkować tę  prezentację, próbując w  zasadzie roz
począć ją od 1990 r., tj. od chwili pow stania Towarzystwa Przyjaciół 
Archiwum i Pamiątek Przeszłości. W przyszłości postaramy się aktua
lizować na bieżąco informacje z tej dziedziny. Pierwszy numer „Rocznika" 
zawiera przegląd takiej działalności instytucji i środowisk, prowadzących 
działalność związaną z przeszłością Regionu. Niestety, nie od wszystkich 
tego typu instytucji udało się otrzymać stosowne informacje, stąd nie 
jest to kompletny materiał, który prezentowałby dokonania wszystkich 
placówek w dziedzinie nauk histoiycznych. Nie ze wszystkimi tego  ty
pu jednostkam i udało nam się nawiązać kontakt. Postaram y się uzu
pełnić tę lukę w przyszłości.

Ad. 3. Ważnym celem  istnienia „Rocznika” jest integracja sp o 
łeczności Regionu. Mamy nadzieję, że „Rocznik”, poprzez p rezen ta
cję historii Regionu, przyczyni się do integracji jego m ieszkańców . 
Problem ten widzimy w kontekście przebudow y ustroju Polski z pań
stw a scentralizow anego na sam orządow e. S tw arza to  konieczność 
m ocniejszego niż do  tej pory zw rócenia uwagi na m ałe ojczyzny i 
regiony. W przeszłości spo łeczeństw  lokalnych znajdują się przecież 
źródła w spółczesnych inspiracji i wzory osobow e bliskie ich m iesz
kańcom. Jest to szczególnie w ażne w  odniesieniu do obszaru gorzow 
skiego, będącego  zlepkiem  różnych historycznych ziem . Mamy 
nadzieję, że „Rocznik” stan ie  się czynnikiem integrującym  Region.

Planując w ydaw anie „Rocznika", stanęliśm y przed problem em  je 
go zasięgu terytorialnego oraz - co je st z  tym związane - jego  naz
wą. W redakcji panow ała zgodność co do  teg o , że in te resu je  nas 
teren  obecnego  w ojew ództw a gorzow skiego. Ponieważ jednak  jest 
to terytorium  składające się z kilku fragm entów , z których każdy m a 
swoją w łasną historię, pow stał kłopot z nazwą „Rocznika”. Jak bo
wiem  znaleźć i streścić w  jednym  słow ie elem enty  łączące tereny  
dawnej Nowej Marchii (czyli obszar m .in. byłych pow iatów : gorzow 
skiego, myśliborskiego, strzeleckiego i choszczeńskiego), Wielkopolski
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(b. pow iaty: skwierzyński, międzyrzecki i m iędzychodzki), Ziemi Lu
buskiej, Torzymskiej (b. powiaty: sulęciński i rzepiński)? Obszar obec
nego w ojew ództw a gorzowskiego był aż do schyłku XVIII w. (rozbiory 
Polski) terenem  polsko-niem ieckiego pogranicza. W cześniej, w śred
niowieczu, charakter pograniczny tych ziem byl jeszcze bardziej widocz
ny. Teren kasztelanii santockiej był obszarem, na którym krzyżowały się 
interesy najpierw polsko-pomorskie, później wielkopolsko-śląsko-branden- 
bursko-pomorskie i wreszcie -  polsko-brandenbursko-krzyżackie. Trudno 
jest w  takiej sytuacji znaleźć jakieś elementy wspólne. Dlatego doszliś
my do  wniosku, że optym alnym  będzie czynnik geograficzny, jakim 
jest W arta. Zdajemy sobie jednak spraw ę z wielu niedoskonałości ta
kiego rozwiązania. Przyjęliśmy zatem, iż nasze -  jako redakcji -  zainte
resowania dotyczą dawnych terenów  pogranicza, dziś stanowiących 
w ojew ództw o gorzow skie. Natomiast Wartę (a właściwie tylko jej dol
ny odcinek) traktujemy jako element łączący w  sposób naturalny ten ob
szar. Określenie „nadwarciański" w nazwie „Rocznika" nie jest zatem 
znakiem jakichś wygórowanych ambicji redakcji, lecz tylko próbą znale
zienia płaszczyzny dla naszych zainteresowań.

Ambicją redakcji je s t skupienie wokół „Rocznika” możliwie naj
liczniejszej grupy historyków  zajmujących się  przeszłością Regionu. 
Nie do wszystkich udało nam się do trzeć przy okazji redagow ania 
pierw szego num eru. D latego prosim y o skontaktow anie sie z nami 
wszystkich, którzy chcieliby w  przyszłości w spółtw orzyć „Rocznik" 
poprzez zamieszczanie na jego łamach swoich tekstów . Liczymy także 
na w spółpracę z badaczam i zajmującymi się am atorsko przeszłością. 
Chcemy bowiem zam ieszczać i teksty o mniejszym ciężarze gatun
kowym, dotyczące jednak historii in teresującego nas obszaru.

Redakcja


