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Wstęp

Nowy, czwarty tom Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Skarżysku-Kamiennej przynosi w zasadzie konty-
nuację linii programowej, która wykrystalizowała się podczas przy-
gotowywania wcześniejszych tomów. Jej istotę stanowi publikowanie 
rozpraw i dokumentów dotyczących dziejów szeroko pojętego regionu 
i miasta. Ale jest też pewna modyfikacja, polegająca na zamieszcza-
niu prac, wykraczających poza regionalistyczne ograniczenia. Takie 
podejście może być przedmiotem krytyki, jednakże naszym zdaniem 
rygorystyczne zakreślanie ram przestrzennych w tym przypadku nie 
jest wartością samą w sobie. Odwrotnie: uważamy, że nawet artykuły 
poświęcone problemom badawczym o wymiarze ogólnopolskim miesz-
czą się w formule periodyku, jeśli tylko pozwalają z szerszej perspek-
tywy spojrzeć na lokalne dzieje. Za warte publikacji uważamy także 
artykuły umożliwiające dokonywanie analizy porównawczej, a więc 
przynoszące odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu typowa, w jakim 
zaś specyficzna, jest ścieżka rozwojowa naszego miasta i regionu?

Zamieszczone rozprawy i materiały opracowane zostały w znacznej 
części przez autorów dotychczas nie goszczących na łamach Rocznika. 
Autorów – dodajmy – reprezentujących różne ośrodki, środowiska, 
różne wreszcie rodzaje narracji historycznej. Cieszy ten fakt, bo świad-
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czy on o wzroście zainteresowania Rocznikiem, ale i o wkomponowa-
niu się naszej inicjatywy w intelektualny pejzaż regionu.

O poziom merytoryczny publikacji troszczy się Rada Naukowa, 
której jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną i życzliwą opiekę. 
Podziękowania winniśmy również naszym autorom i recenzentom, 
bezpłatnie wykonującym swoją pracę. 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych tomów, wydanie obec-
nego możliwe było dzięki finansowemu wsparciu osób, którym bliska 
jest idea popularyzacji wyników badań historycznych. Słowa te odno-
szą się do Pani Danuty Janiec, Panów Jana Cieśli i Grzegorza Miernika 
oraz Pani Barbary Piątek i Pana Janusza Sieczki, właścicieli Agencji 
Wydawniczo-Poligraficznej PiS. Dziękujemy bardzo.
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