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„Rocznik Grudziądzki", tom XX:2012
Oddajemy dziś do rąk Państwa tom XX Rocznika Grudziądzkiego, który powstał pod redakcją prof. dr. hab. Wiesława Sieradzana.
Tom został przygotowany zgodnie z wymaganiami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dniem 17 IX 2012 r. wydawnictwo
Rocznik Grudziądzki zostało zakwalifikowane do grupy B czasopism
naukowych z przyznaną liczbą punktów: 3.
Pod redakcją naukową prof. Sieradzana powstały już cztery tomy Rocznika Grudziądzkiego: tom XVII:2007, XVIII:2009, XIX:2011
i XX:2012. Wydawnictwo posiada własną stronę internetową.
Od tomu XIX-tego współwydawcą czasopisma jest – poza Polskim Towarzystwem Historycznym – Oddział w Grudziądzu, Muzeum w Grudziądzu (od 1998) – Instytut Historii i Archiwistyki UMK
w Toruniu. Wydawnictwo finansowane jest od pierwszego numeru,
który ukazał się w 1960 r. przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Jedenaście tomów wydrukowały
(1960-1994) Grudziądzkie Zakłady Graficzne, kolejne, niezmiennie
od 1996 r., Wąbrzeskie Zakłady Graficzne.
Tom XX zawiera takie działy, jak: Artykuły, Materiały
i Miscellanea, Ludzie Miasta i Regionu, Sprawozdania i Recenzje.

Kolejny tom ukaże się w 2013 r. – zachowany zostanie roczny
cykl wydawniczy. W najnowszym tomie zamieszczono także streszczenia artykułów w j. angielskim.
Tom jest niezmiernie interesujący.
Marcin Wiewióra przedstawił Nowe źródła do dziejów zamku
biskupów w Wąbrzeźnie, artykuł bogato ilustrowany, oparty na badaniach archeologicznych.
Bernhart Jähning (Berlin) omówił Przywilej grudziądzki z 18
czerwca 1291 r., dokument niezmiernie ważny dla średniowiecznego
Grudziądza.
Teresa Borawska w znakomitym artykule pt. Studia uniwersyteckie młodzieży grudziądzkiej w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych (XIV-XVI wiek) wprowadza nas w problemy związane
z wykształceniem ówczesnej młodzieży.
Teresa Tylicka omawia z detalami Architekturę komturskiego
zamku krzyżackiego w Grudziądzu i wyposażenie kaplicy w świetle
źródeł ikonograficznych oraz pisanych.
Marzena Olesińska zajęła się tematem – Klasztor benedyktynek
w Grudziądzu w latach 1631-1836. Organizacja konwentu i jego dzieje. Podstawy materialne i życie codzienne.
Artykuł Sylwii Getka-Pesta przedstawia Stan badań nad Ołtarzem Grudziądzkim, co wiąże się bezpośrednio z artykułem Teresy
Tylickiej nt. wyposażenia kaplicy zamkowej.
W dziale Materiały i Miscellanea znajdziemy krótkie, źródłowe
artykuły, w tym dwa prezentujące zabytki archeologiczne.
Andrzej Gackowski prezentuje fragment wczesno neolitycznego
narzędzia mikrolitycznego z Gruczna a Anna Jórga – portretowe kafle
płaskie z Grudziądza. Waldemar Rozynkowski zajął się tematem: Kult
Matki Bożej w kaplicy krzyżackiego domu zakonnego w Grudziądzu
w świetle średniowiecznych inwentarzy, natomiast Janusz Bonczkowski opublikował Plan ogrodów miasta Grudziądza z drugiej połowy
XVII wieku.
Mariusz Żebrowski kontynuował temat z poprzedniego tomu –
Księga zgonów cytadeli grudziądzkiej 1901-1905, a Dawid Schoenwald – Grudziądzanie w „Specjalnej księdze gończej III Rzeszy".
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Dział ten kończy Izabela Fijałkowska artykułem: Spichlerze
grudziądzkie jako część zespołu dzielnicy Starego Miasta. Propozycja
wpisu na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczpospolitej.
W dziale Ludzie Miasta i Regionu Wiesław Sieradzan przedstawia sylwetkę Bernharda Schmida (1872-1947) – ostatniego konserwatora Zabytków Prus Zachodnich, a Piotr Miernik przypomina wizytę
Bronisława Malinowskiego w Aleksandrowie Kujawskim w maju
1979 r.
Tom kończą recenzje i sprawozdania informujące o najnowszych
publikacjach oraz działalności towarzystw.
Rocznik zawiera sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
(KMDG), obejmujące trzy lata działalności (6.10.2010 – 29.2.2012),
którego siedziba znajduje się w Klubie „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 13, i jest dalszym ciągiem sprawozdań
opublikowanych w „Roczniku Grudziądzkim” (t. X, s. 206-211, t. XI,
s. 233-239, t. XII, s. 260-264, t. XIII, s. 223-226, t. XV, s. 301-311,
t. XVI, s. 355-361), t. XVIII, s. 311-325 oraz t. XIX, s. 442-450.
(L.B.S.)
Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.
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Notatki
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