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Kole-iny. XI tom Rocznika J~v.bw:kie9o po.~u:ięcamy dzialalności Wojev:ódzkiej Rady Narodowej u: Zielonej Górze, od momentu jej powstania
aż do 1975 r., n- którym uplynęlo 25-lecie jeJ istnienia.
Jl/ie można hy/o jednakże pommqć omówienia jej genezy, kompetencji
i form pracy ksztal:tou:anej u:raz z u;/ączeniem ziem środkowego ,Vadodrza
Jo 1\lacierzy.

1-Viele trudu tclożono w odbudowę i zagospodarowanie tych ziem, przyu:rócenie ich do polsko.~~.Ci, w odbudotcę i rozwój ośWiaty i kultury. Stąd
t:eż konieczność przedstawienia tych~ trudnych początków wydawała się
niezbędna dla uzmyslou:ienia sobie dzisiejszego stanu województwa zielonogórskiego. na które to skladala się codzienna praca ludzi, którzy byli
n poczntków jego tu:orzenia, region ten z gruzów odbudowywali i wreszcie
tych, co v: dniu dzisiejszym są za stan jego odpowiedzialni.
Ale 1c umyslach mieszkaricóu: naszego zielonogórskiego regionu, oparlego gmnicami z jednej strony o Odrę i Wartę, z drugiej za.~ strony o granice Wielkopolski i Sląska, pozostaje żywe cc pamięci pokolenie Polaków,
którzy w trudnych warunkach zaboru zachowali swą polskość, wnosząc
palriotyczną pustau:ę, umilowanie i poświęcenie dla Ojczyzny, do cnót
i charakteru przybyszów na tych ziemiach osiedlających się i tworzących
nowe spoleczeńs1wo. Sięgną(· więc trzeba by[o do dalekiej przeszloki, by
v;ydobyć prau:dę historyczną o tych z1emiach, o ich politycznych kolejach
losu, o tym u:reszcie niezaprzeczalnym fakcie, że byliśmy tu pierwsi,
o tzym świadczą resztki grodóv: i zapiski kronik.
Wiele już na ten temat pisano. Ukazało się szereg monografii historycznych, SOCJologicznych, ekonomicznych, omawiających sprawy i ludzi
~rodkrnceyo Nadodrza. W cieniu pozostaWała instytucja, która przecież
stanowi/a odzwierciedlenie przemian u; Polsce Ludowej, nadawała ton,
ukierunkowyu:ala pracę, wyzwalała aktywne postawy spoleczne. Chodzi
_tu o Wojewódzką Radę Nan;dową, która nie daczekala się swego opraco. lL"ania.

To, co prezentujemy w tym numerze Rocznika Lubuskiego, nie ro.fci
sobie pretensji do wyczerpującego omówienia wszystkich problemów zwią-

i:anych z pracq Wcjeu;ódzkiej Rady I\Tarodou:ej, )e) rolq, jakr, odgryu:ala
n· :śystemie u..:ladzy w Polsce. Starali.~rny się przedstau:ić te zagadnienia
u; ujęciu chronologicznym. u:edie kadencji \.VRN. róu;·,wc·zef;·,cie ucczględ
l<iając zmiany u: zasadach działania 1 Je) kompeteYiC]ach 1x opurcw o >x~;
dan•anl? tn knlejnych latach ustaU:II o radach rcarodotL·ych.
Równocześnie przeprou;adzona zo.c;taia próba oceny 1W){).·air,ie.i;,zych
zagadnie1't. jakimi zajmou;ala się \Vojeu:ódzka Rada Samdr_,tca u· ~~elcrr'ej
Góne. Zdajemy sobie dobrze spran·ę z niepe1rwści wgo ujf:,·w, ale lic:::<;t'iśmy się z tym, że praca ta stanrm:i(· l-H;dzie p1n<kt /.::)-J.1.~r:ia Co rialSZJJI'h,
bardziej pogfęi.Jionych opmr·ou·rnl.
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