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Kronika

W stronę badań regionalnych

W dniu 4 listopada 2011 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka odbyła się konfe-
rencja naukowa poświęcona dziejom miasta Skarżyska-Kamiennej 
oraz jego okolic. Sesję W stronę badań regionalnych przygotowały: 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej, 
Stowarzyszenie PraOsada Rydno oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. W obradach wzięli 
udział przedstawiciele różnych środowisk naukowych, wśród nich licz-
na grupa historyków z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
samorządowcy, miłośnicy historii.

Sympozjum stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów, jak 
też zapoznania się z mało znanymi faktami z życia miasta. Skarżyscy 
regionaliści skupieni wokół Polskiego Towarzystwa Historycznego 
zaprezentowali drugi już tom rocznika pt. Z dziejów regionu i miasta 
pod red. Piotra Kardysia oraz podkreślili zasługi wybitnego polskiego 
mediewisty, prof. zw. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka, popularyzującego 
wiedzę o Skarżysku-Kamiennej i zaangażowanie w pracę miejscowego 
Oddziału PTH. 

Seminarium podzielono na trzy części. W pierwszej odbyła się  
dyskusja panelowa zatytułowana Ziemia skarżyska czy region skar
żyski? z udziałem: dr hab. prof. UJK Beaty Wojciechowskiej,  
prof. zw. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka, dr. hab. prof. UJK Grzegorza 
Miernika, dr. Piotra Kardysia, dr. Tadeusza Wojewody, Krzysztofa 
Zemeły. Głos w debacie zabrali również m.in. Jan Janiec, Marcin  
Me  dyński, Roman Wojcieszek, Ryszard Sowa. Panel poprowadził 
redaktor „Echa Dnia” – Mateusz Bolechowski. Prelegenci skupili się na  
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kwestii zasadności stosowania terminów: „region skarżyski” oraz „zie-
mia skarżyska”. 

Drugą część sympozjum otworzył Marcin Medyński referatem zaty-
tułowanymSkarżyskiepocztówkiiichwydawcyprzed1945r.Prelegent 
zapoznał zebranych z historią sygnowanych kart pocztowych z lat 
1904–1945 oraz przypomniał mieszkańcom o zapomnianych zakątkach 
ich Małej Ojczyzny. Odczyt połączony był z prezentacją multimedial-
ną, która niewątpliwie wzbogaciła wystąpienie.

Katarzyna Jedynak w wystąpieniu pt. Więźniowie obozuwBliżynie
1941–1944 poruszyła interesującą tematykę polityki nazistowskich 
Niemiec wobec jeńców wojennych. Przybliżyła słuchaczom ideologię 
Adolfa Hitlera zakładającą bezwzględną eksterminację Żydów oraz 
innych mniejszości narodowych znajdujących się w granicach Trzeciej 
Rzeszy, historię powstania obozu koncentracyjnego w Bliżynie oraz 
specyfikę jego funkcjonowania.

 Sesję podsumował prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak, który 
zachęcał do podjęcia wysiłku na rzecz pogłębiania wiedzy regionalnej 
oraz wyraził życzenie organizacji seminarium już za rok. 
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