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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom „Rocznika Wieluńskiego” 
-  periodyku o charakterze naukowym Wieluńskiego Towarzystwa Nauko
wego.

Celem niniejszego wydawnictwa jest skupienie dotychczas rozproszo
nych i nieskoordynowanych badań poświęconych Wieluniowi i historycznej 
ziemi wieluńskiej. Ma też ono zachęcić i inspirować młodych adeptów na
uki do podejmowania prac badawczych. Liczna rzesza absolwentów wyż
szych uczelni, jaka od wielu już lat pracuje na ziemi wieluńskiej, ma szanse 
nie tylko rozwijać swe zainteresowania naukowo-badawcze, lecz także pu
blikować wyniki swych naukowych dociekań. Łamy „Rocznika Wieluńskie
go” będą otwarte dla wszystkich, pragniemy, by publikowali w nim swe 
prace zarówno historycy, archeolodzy, prawnicy, geografowie, ekonomiści, 
socjolodzy, pedagodzy i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe jest jedynym stowarzyszeniem o 
charakterze naukowym na ziemi wieluńskiej, jednym z nielicznych w woj. 
łódzkim.

Treść pierwszego numeru „Rocznika Wieluńskiego” zdominowała pro
blematyka filologiczna i historyczna. Na początek publikujemy w nim nie
które referaty wygłoszone podczas zorganizowanej przez Wieluńskie Towa
rzystwo Naukowe i Radę Miejską w Wieluniu ogólnopolskiej sesji nauko
wej w 450. rocznicę śmierci Hieronima z Wielunia. Było to znaczące wyda
rzenie w życiu kulturalnym i naukowym miasta i regionu. Zamierzeniem 
naszym było, by referaty opracowane przez wybitnych przedstawicieli pol
skiej nauki z takich ośrodków naukowych jak Kraków, Poznań i Często
chowa, wydać drukiem w formie oddzielnej pozycji książkowej jako mate
riały sesji naukowej. Zamierzenie to nie mogło być zrealizowane z powodu 
niemożności pozyskania środków finansowych na ten cel.



„Rocznik Wieluński” ukazuje się dzięki życzliwości władz powiatu 
wieluńskiego. Zarząd Powiatu z Panem Starostą Mieczysławem Łuczakiem, 
jednogłośnie uznał inicjatywę wydawania „Rocznika Wieluńskiego” za bar
dzo pożyteczną i udzielił jej finansowego wsparcia. Jeżeli ta cenna inicjaty
wa kształtującego się wieluńskiego ośrodka naukowego będzie również 
wspierana intelektualnie przez takie uczelnie, jak Uniwersytet Łódzki, Uni
wersytet Opolski, Filię w Piotrkowie Trybunalskim Akademii Świętokrzy
skiej w Kielcach i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, to nie
wątpliwie przyczyni się ona do wzbogacenia kulturalnego regionu wieluń
skiego. Będzie też nawiązaniem do pięknych, postępowych tradycji oś wia
to wo-kulturalnych rozwijanych w Wieluniu w XVIII i początkach XIX wie
ku przez xx. pijarów.

Mamy nadzieję, że drukowane na łamach „Rocznika Wieluńskiego” 
rozprawy i artykuły mieć będą nie tylko walor lokalny, lecz także ogólno
polski.

Zasadniczym działem „Rocznika Wieluńskiego” będą rozprawy i studia. 
Niezależnie od tego będziemy również publikować materiały źródłowe od
noszące się do historycznej ziemi wieluńskiej, bibliografię regionalną, a 
także kronikę ważniejszych wydarzeń z życia naukowego i kulturalnego 
Wielunia i ziemi wieluńskiej.

Żywimy nadzieję, że „Rocznik Wieluński” służyć będzie nie tylko miło
śnikom przeszłości ziemi wieluńskiej, lecz będzie też cenną pomocą na
ukową dla nauczycieli, studentów, samorządowców i działaczy społecznych, 
że spotka się z życzliwym przyjęciem tych wszystkich, dla których problemy 
tzw. małej ojczyzny nie pozostają obojętne.
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