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To już 10 numer!

I doczekaliśmy się jubileuszu – do Państwa rąk trafia 10 numer “Wadovian”.
Czasopismo nasze powstało w 1998 roku jako pismo Zbiorów Historycznych Ziemi 

Wadowickiej, czyli muzeum miejskiego. Powstało z potrzeby popularyzowania bogatej 
historii Wadowic. Gdy w 2000 roku doszło do powstania Wadowickiego Centrum 
Kultury w wyniku połączenia Zbiorów Historycznych i Domu Kultury, „Wadoviana” 
stały się pismem WCK, co nie zmieniło jednak charakteru czasopisma. 

Nigdy nie ograniczaliśmy swoich zainteresowań wyłącznie do historii Wadowic. 
Zamieszczaliśmy artykuły o dziejach sąsiednich miejscowości. W następnych numerach 
chcielibyśmy jeszcze więcej miejsca przeznaczyć na historię regionu. 

“Wadovian” nie byłoby gdyby nie kilka osób, które służą radą a przede wszystkim 
są autorami zamieszczanych tu artykułów. Wszystkim bardzo gorąco dziękuję.

W tym jubileuszowym wstępie chciałbym wrócić do pierwszego numeru i podzię-
kować za pomoc, której udzielał mi, nieżyjący już dzisiaj,  dr Gustaw Studnicki. Bez 
Jego wskazówek, a szczególnie zachęty i mobilizacji czasopismo pewnie by nie powstało. 
Jestem za to bardzo wdzięczny. 

Przy przygotowaniu wszystkich numerów zawsze mogłem liczyć także na pomoc 
Ojca Honorata Gila, z wadowickiego Karmelu, badacza historii nie tylko miejscowego 
klasztoru, ale także całego naszego regionu. 

Gorącym entuzjastą “Wadovian” i jedynym autorem, który pisał do każdego nu-
meru jest Michał Siwiec Cielebon, udostępniający nam także swoje bogate zbiory do 
ilustrowania tekstów również innych autorów.

Wokół czasopisma udało się skupić wielu młodych historyków zainteresowanych 
dziejami ziemi wadowickiej. Ich badania niejednokrotnie rzuciły nowe światło na 
dzieje miasta, a nawet wprowadziły małe zamieszanie w uznawaną od wielu już lat 
wykładnię historyczną. 

Cieszę się, że w każdym numerze znajdujemy artykuły kolejnych młodych naukow-
ców zainteresowanych dziejami Wadowic i najbliższej okolicy. 

Proszę wybaczyć, że nie wymienię wszystkich, którzy swoimi artykułami umożli-
wiają powstawanie tego czasopisma - do tej pory w 9 numerach swoje teksty zamieściło 
aż 56 autorów. 

Wszystkim bardzo dziękuję i jednocześnie zapraszam do tworzenia kolejnych 
numerów.
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