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Szanowni Państwo

Bardzo się cieszę, że mogę przekazać Państwu kolejny numer „Wadovian” , 
czasopisma Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej. Zgodnie z zapowiedzia
mi w tym numerze czytelnicy znajdą teksty związane z dwoma jakże ważnymi dla 
nas rocznicami - 20-leciem pontyfikatu Jana Pawła II i 80 rocznicą odzyskania 
niepodległości.

Polecam także Państwu nowe spojrzenia na problemy wcześniej opisywane 
już przez innych autorów. Myślę, że z zainteresowaniem przeczytają Państwo 
artykuły o portretach Wadowity, czy też historię herbu Wadowic. Być może wywo
łają one sporo kontrowersji, zwłaszcza artykuł o portretach Marcina Wadowity, 
który poddaje w wątpliwość godność rektorską naszego patrona. Mimo nawet 
takiej znaczącej zmiany w życiorysie Wadowity, jego postawa i zasługi pozostają 
takie same. Mam nadzieję, że zwłaszcza lektura tych tekstów przyniesie bogatą 
i ciekawą korespondencję.

Dla przejrzystości i łatwiejszego dotarcia do tekstów w tym numerze artykuły 
zostały podzielone na kilka działów. Nie oznacza to, że inne nie mieszczące się 
w tej konwencji nie będą się już mogły ukazywać. Podział zastosowany jest umow
ny i w każdym następnym numerze może zostać zmieniony lub rozszerzony. Za
decydują o tym Czytelnicy.

Zgodnie z zapowiedziami „Wadoviana" są wydawane bez dofinansowania 
z budżetu muzealnego. Pierwszy numer nawet zarobił kilkadziesiąt złotych na 
wydanie obecnego.

Dziękuję wszystkim sponsorom i reklamodawcom, dzięki którym ten numer 
może się ukazać w takiej objętości i formie. Oprócz firm, które mają umieszczone 
reklamy wewnątrz numeru bardzo dziękuję także spółce „Hima” , która również jest 
sponsorem tego wydawnictwa.

Chciałbym aby rychło ukazał się następny, równie ciekawy, trzeci numeru „Wa
dovian” i dlatego zmuszony jestem podnieść cenę pisma. Jednak dalej pozostaje 
ona niewspółmiernie niska w stosunku do kosztów jakie ponosimy. Utrzymanie 
takiej ceny jest możliwe dzięki sponsorom oraz poświęceniu autorów, którzy nie 
otrzymują honorarium. Praca redakcyjna także wykonywania jest społecznie.

Przy wydaniu pierwszego numeru nie byłem pewny czy powstaną kolejne nu
mery pisma i dlatego nie zostało stworzone w sposób formalny pełne kolegium 
redakcyjne. Jednakże prac przy redakcji jest bardzo dużo i dlatego chciałbym by 
następny numer został przygotowany już przez całe kolegium redakcyjne.

Za pomoc przy redakcji i korekcie zarówno pierwszego jak i obecnego nume
ru serdecznie dziękuję Panu Gustawowi Studnickiemu, który nigdy nie odmówił mi 
chwili czasu dla rozwiązania narastających problemów. Za cenne uwagi dziękuję 
także Panom: Markowi Brzeźniakowi, Romanowi Gajczakowi, Andrzejowi Nowa
kowskiemu i Michałowi Siwiec-Cieiebonowi.

Zapraszam do lektury i proszę o przekazywanie wrażeń.
Piotr Wyrobiec
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