
Od Redakcji

29 kwietnia 2006 r. prof. dr hab. Wojciech Szczygielski. profesor
zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. wieloletni kierownik Katedry
Historii Polski XVI-XVIIIwieku. członek Rady Programowej "Prze-
glądu Nauk Historycznych" ukończył 72 lata. co zgodnie z obowią-
zującymi przepisami oznacza konieczność Jego odejścia na emery-
turę wraz z końcem roku akademickiego 2005/2006. Tym samym
30 września 2006 r. zakończy się. przynajmniej pod względem for-
malno-prawnym. kilkudziesięcioletni okres pracy Profesora w In-
stytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Los sprawił. że przejście
na pełną emeryturę (przez ostatnie dwa lata Profesor Wojciech
Szczygielski zatrudniony był na 1/4 etatu) zbiega się niemal w czasie
z pięćdziesięcioleciemJego pracy naukowej. Są to wydarzenia bardzo
znaczące tak w życiu samego Profesora Szczygielskiego.jak i całego
łódzkiego środowiska historycznego. Z Instytutem Historii Uniwer-
sytetu Łódzkiego żegna się bowiem wybitny Uczony. o ogromnym
dorobku dydaktycznym i badawczym. który odegrał doniosłą i bar-
dzo pozytywną rolę w jego dziejach. Odejście Profesora wytworzy
z pewnością trudną do zastąpienia lukę. tym bardziej dotkliwą, że
w stan spoczynku w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej przechodzi
Badacz w pełni sił twórczych. który z pewnością długo jeszcze nie
odłoży pióra i nie zrezygnuje ze swoich dociekań i poszukiwań
naukowych. Dodajmy również. że ciepło. dobroć i życzliwystosunek
do ludzi zjednały Profesorowi Wojciechowi Szczygielskiemu auten-
tyczne poważanie i szacunek ze strony całego łódzkiego środowiska
historycznego. W tej sytuacji Redakcja "Przeglądu Nauk Historycz-
nych" z radością i uznaniem odniosła się do propozycji poświęcenia
Profesorowi Szczygielskiemu 9 numeru czasopisma wydawanego
przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Z tego właśnie po-
wodu numer ten różni się od poprzednich. przybierając formę księgi
pamiątkowej dla uczczenia Dostojnego Jubilata. Wyjątkowo też
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w tym jednym, konkretnym przypadku zrezygnowano z zamiesz-
czenia tekstów we wszystkich innych działach wydawanego w Łodzi
półrocznika poza wiodącym działem Artykuły, Studia i Rozprawy.
W publikowanych zaś w tym numerze opracowaniach nadesłanych
przez Kolegów, Uczniów, Współpracowników i Przyjaciół Profesora
Szczygielskiego zrezygnowano ze streszczeń obcojęzycznych. Wyra-
żając nadzieję, że jednorazowe odstępstwo od zasad edycji naszego
czasopisma spotka się z przychylnością i zrozumieniem ze strony
jego Czytelników, przyłączamy się do wszystkich gorących i ser-
decznych życzeń kierowanych pod adresem Profesora Wojciecha
Szczygielskiego.

Ad multos annos kochany Panie Profesorze!

Łódź. czerwiec 2006 r.


