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SŁOWO OD REDAKCJI 

Oddajemy do rąk Czytelników dziewiąty tom „Studiów Ełckich”. Ukazuje 
się on w szczególnym momencie. Kościół ełcki obchodzi bowiem piętnastą 
rocznicę powstania, a ponadto rozpoczął przygotowania do uczczenia tysięcz-
nej rocznicy męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. Obie rocznice obfi-
towały w bogate wydarzenia zarówno na polu kulturalnym, naukowym, jak 
i religijnym. Echo tych zdarzeń odnajdziemy w prezentowanym tomie „Stu-
diów Ełckich”. Chodzi tu głównie o referaty naukowe wygłoszone podczas 
zorganizowanych w czasie tych uroczystości sesji naukowych. Chcemy poprzez 
ich prezentację lepiej spopularyzować dorobek diecezji ełckiej (w tym szcze-
gólnie dorobek naukowy) nie tylko w obrębie Polski, ale także poza jej grani-
cami. 

„Studia Ełckie” ciągle się rozwijają. W porównaniu do poprzedniego tomu 
wprowadziły bardzo istotną innowację z punktu widzenia naukowego. Każdy 
artykuł zaopatrzono w recenzję samodzielnego pracownika naukowego. Pod-
niesiono przy tym znacznie rangę pisma. Nie było to łatwe, tym bardziej, 
że diecezja ełcka nie posiadała dotąd żadnego samodzielnego pracownika na-
ukowego. Z tym większą radością chcemy poinformować Czytelników, 
iż w tym roku kalendarzowym dwóch księży z naszej diecezji – ks. Wojciech 
Guzewicz (2 października 2007 r.) i ks. Stanisław Strękowski (19 listopada 
2007 r.) – przeszło pomyślnie kolokwium habilitacyjne i uzyskało stopień dok-
tora habilitowanego. 

Podobnie jak ostatnim razem „Studia Ełckie” składają się z odrębnych 
działów, jak: „Filozofia”, „Historia”, „Materiały”, „Prawo”, „Teologia”, „Va-
ria” „Recenzje i omówienia”. Wprawdzie zabrakło w tym roku „Filologii”, 
ale za to pojawiły się dwa nowe działy: „Materiały” i „Prawo”. W sumie ukaże 
się tym razem 27 artykułów i dziesięć recenzji. Autorami prac są głównie pra-
cownicy naukowi naszej diecezji, ale nie tylko. Swoje prace zamieścili tu także 
zaprzyjaźnieni z naszym środowiskiem profesorowie Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz inni. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo braku wyna-
grodzenia z tytułu zamieszczania w naszym czasopiśmie artykułów, „Studia 
Ełckie” cieszą się coraz większą popularnością środowisk naukowych, które 
chętnie zamieszczają tu swoje prace naukowe. 
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Na koniec pragnę serdecznie podziękować sponsorom niniejszego tomu 
„Studiów Ełckich”. Są nimi głównie Bp Jerzy Mazur i Diecezja Ełcka, Urząd 
Miasta Ełku, a także duchowieństwo naszej diecezji, które stanowi jednocze-
śnie zasadniczy krąg odbiorców naszego periodyku.  

 
Ks. Wojciech Guzewicz 

 


