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Wstęp

W 2007 r. powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Skarżysku-Kamiennej integrujący rozproszone wcześniej miejscowe 
środowisko historyczne. Prowadzone przez jego członków działania 
mające na celu popularyzowanie historii regionalnej i aktywny udział 
w wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim, zyskały nowe ramy 
organizacyjne i nowe możliwości. Od początku też, jednym z postula-
tów było wydawanie periodyku naukowego, który mógłby prezentować 
wyniki badań historycznych istotnych dla terenu Skarżyska-Kamiennej 
i najbliższej okolicy na przestrzeni dziejów. Istotne było również zapro-
szenie do współpracy przedstawicieli środowisk naukowych z kraju, 
których zainteresowania obejmują szeroko rozumiane dorzecze rzeki 
Kamiennej, co pozwoliłoby na prezentowanie szerszego – niż tylko 
lokalnego – horyzontu historycznego. Realizacja tego zamierzenia była 
możliwa dopiero w trzecim roku działalności stowarzyszenia.

W pierwszym tomie Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej 
zamieszczamy teksty wygłoszone na sesji naukowej zorganizowanej 
wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Skarżysku- 
-Kamiennej oraz Urzędem Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2009. W Roczniku znalazły się także 
dwa, nie wygłoszone wówczas teksty, poświęcone prasie skarżyskiej  
i samorządowi miejskiemu okresu sprzed 1939 r. Wydaje się nam, że 
obszerna problematyka, tak chronologiczna jak i geograficzna, powin-
na być zachętą dla czytelników, ale i przyszłych autorów tekstów, któ-
rych zapraszamy do współpracy (szczegóły na końcu Rocznika). 
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Pozostaje wreszcie miły obowiązek podziękowania tym wszystkim, 
dzięki którym możliwe było zorganizowanie sesji naukowej i wydanie 
Rocznika. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę Pani Danuty 
Janiec, Panów Grzegorza Miernika, Stanisława Kabały i Jana Cieśli, 
wspierających skarżyski oddział PTH przy organizacji sesji w 2009 r.  
Druk był możliwy dzięki wsparciu, jakiego udzieliły Energetyka  
Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. oraz Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamien-
nej. Zaangażowanie wymienionych osób i firm w szczytną ideę pro-
mowania badań historycznych i ich popularyzacji możliwe było dzięki 
pomocy Pana Jana Jańca, bez której wydawnictwo to nie ujrzałoby 
światła dziennego. 
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