PRZEGLĄDU
PRZYRODNICZEGO

Okolicznościowy tort.
Fot. Karolina Banaszak

W maju, z niewielkim opóźnieniem, wydaliśmy ostatni zeszyt XXX tomu Przeglądu Przyrodniczego, tym samym zamykając 30-lecie wydawania pisma. Przegląd jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym poświęconym przyrodzie
Polski oraz problemom jej ochrony. Publikujemy w nim prace o charakterze
dokumentacji fizjograficznej, artykuły poświęcone aktualnym problemom
ochrony przyrody, materiały z organizowanych lub współorganizowanych przez
Klub sesji naukowych, recenzje wydawnictw. Realizowaną od początku misją
Przeglądu jest wspieranie i promocja amatorskiego ruchu przyrodniczego,
a także integracja przyrodników różnych specjalności.
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Okładka pierwszego
zeszytu.

Pierwszy zeszyt pisma ukazał się w
roku 1990. Był to wówczas jeszcze Lubuski Przegląd Przyrodniczy, a wydawcą
było Muzeum Regionalne w Świebodzinie i Lubuski Klub Przyrodników. Ponad
połowę spośród 60 stron objętości zajął
artykuł „Ptaki lęgowe miasta Świebodzina
w latach 1988 – 1989”. Pozostałe artykuły to
„Pszczewskie Park Krajobrazowy i problemy
jego ochrony”, „Godne ochrony torfowisko
koło Guzowa” (nawiasem mówiąc do dziś
nie objęte ochroną), „Zimowe spisy nietoperzy w Polsce” oraz „Awifauna lęgowa
drzewostanu akacjowego w okolicy Sulechowa”. Trzy notatki dotyczyły kormorana,
kozioroga dębosza i rzadkich gatunków
grzybów. W dziale aktualności znalazła się
między innymi informacja o zarejestrowaniu Lubuskiego Klubu Przyrodników.
W zamieszczonej na okładce informacji o
wizji i misji pisma znalazło się nawiązanie
do wydawanej 30 lat wcześniej „Przyrody
Polski Zachodniej” oraz deklaracja, że… w
tym roku nie gwarantujemy honorariów.

Po sześciu latach
Przegląd był już
poważnym pismem
z kolorową okładką.

Wkrótce zmieniliśmy format,
a kolor pojawił się także w środku.
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Raz, przez pomyłkę, udało nam się wydrukować
okładkę na niebiesko.
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Komplet Przeglądów w bibliotece Klubu.

Połowę objętości zeszytu 2. zajął obszerny
artykuł dotyczący awifauny obecnego Parku
Narodowego Ujście Warty - „Ptaki Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego w okresie
lęgowym w latach 1987 – 1989”. Pozostałe to
„Ocena przydatności trzech typów skrzynek
lęgowych dla gągoła”, „Ochrona nietoperzy
w lasach” oraz „Gryżyński Park Krajobrazowy”.
Dwie notatki dotyczyły ptaków (jedna to
chyba pierwsza publikacja Piotra Tryjanowskiego – wówczas licealisty). W Przeglądzie
literatury znalazło się omówienie drugiego
wydania „Ptaków Polski” Ludwika Tomiałojcia. Zeszyt kosztował 6250 zł.
Potem już poszło szybko, po kilku latach
zauważyliśmy, że zainteresowanie pismem
jest coraz szersze i od tomu IV nazywał się on
już Przeglądem Przyrodniczym, a wydawcą
było Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników. Od roku 2008 (tom XIX) zmieniliśmy format. z pierwotnego A5 na aktualny
B5, wkrótce też pojawiły się kolorowe ryciny
i zdjęcia. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku
jeden z zeszytów każdego tomu zawiera
materiały z organizowanych przez Klub
sesji naukowych poświęconych różnym
aspektom ochrony przyrody. W ostatnim
zeszycie tomu XXX znalazły się materiały z
sesji „Natura 2000 – czy to działa?” zorgani-

18

zowanej w ubiegłym roku w Ciechocinku.
Pismo wydajemy w wersji drukowanej
i ona jest tzw. wersją referencyjną, jednak
od wielu lat pełne treści artykułów zamieszczamy także w formie plików pdf na stronie internetowej Przeglądu: https://www.
kp.org.pl/pl/przeglad-przyrodniczy.
Redakcja pierwszych zeszytów składała
się z trzech osób – Andrzeja Szmala, nieżyjącego już Zbigniewa Urbańczyka i Andrzeja
Jermaczka. Później dołączyli do niej Hanna
Garczyńska, do dziś pełniąca funkcję redaktora technicznego oraz Paweł Pawlaczyk,
dziś redaktor tematyczny. Sekretarzem
redakcji byli Robert Stańko, Hanna Garczyńska, później przez wiele lat Katarzyna Barańska, następnie Anna Kujawa, która jest teraz
redaktorem tematycznym, a od kilku lat
funkcję tę pełni Karolina Banaszak. Kolejni
tłumacze to Andrzej Szmal, Carver Nebbe,
Wanda Pańczuk, Piotr Ratajczak, Joanna
Przybylska i dziś - Magdalena Makowska.
Składem pisma od wielu lat zajmuje się Barbara Rynkiewicz.
Pismo wydawane jest ze środków Klubu
Przyrodników, przychody uzyskiwane ze
sprzedaży nigdy nie pokrywały kosztów jego
wydawania. Drukowaliśmy je w kilku drukarniach w Świebodzinie, następnie w Gorzo-

Okolicznościowe wystąpienie podczas Zjazdu Klubu Przyrodników. Fot. Ewa Drewniak.
wie, Bydgoszczy, a obecnie w Gostyniu. W
prace redakcyjne zaangażowanych jest 4
pracowników Klubu, a artykuły każdego
tomu społecznie recenzuje kilkudziesięciu
recenzentów. Poza kilkoma przypadkami
wynikającymi z braku czasu, nikt nigdy nie
odmówił nieodpłatnego zrecenzowania
artykułu, a są Osoby, które wykonały nam
już kilkadziesiąt recenzji!

Wszystkim Osobom dzięki których
pomocy, pracy i zaangażowaniu
możliwe jest regularne i nieustające
wydawanie Przeglądu, składam tą
drogą serdeczne podziękowania!
Skromna uroczystość upamiętniająca
30-lecie Przeglądu odbyła się
podczas tegorocznego zjazdu Klubu
Przyrodników w Torzymiu.
Andrzej Jermaczek

Krojenie tortu. Fot. Ewa Drewniak.
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