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Nota edytorska

Teksty składające się na niniejszą pracę powstawały z róŜnych okazji w cią-
gu ponad dziesięciu lat. Postanowiliśmy wydać je w zasadzie w�takiej posta-
ci, w jakiej zostały przygotowane. Z tego względu nieuniknione okazały się
liczne powtórzenia, których usunięcie wymagałoby głębokiego przeredago-
wania tekstów. Niektóre teksty zostały nieznacznie skrócone, pewne infor-
macje poprawiono według dzisiejszego stanu wiedzy. Wszystkie przypisy –
o�ile nie zaznaczono inaczej – pochodzą od redakcji.

„Moja rodzina na zakrętach historii” – napisane przez Marię Rojek w�2006
roku, wcześniej niepublikowane.

„Zarys dawnych i nowszych dziejów Bolesławca” – napisane przez Marię
i Floriana Rojków ok. 1990 roku, wcześniej niepublikowane.

„Główne fakty z dziejów Bolesławca” – uzupełniona i poprawiona wersja
pracy: Maria i Florian Rojkowie, Główne fakty z dziejów Bolesławca, Bole-
sławiec: Towarzystwo Przyjaciół Bolesławca nad Prosną 1998.

„Pałac w Chróścinie” – napisane przez Marię Rojek w 2006 roku, wcze-
śniej niepublikowane. Tekst został uzupełniony o informacje pochodzące
z�ksiąŜki: Á. Ï. Êðàåâñêèé, Ë î ï óõèíû â èñòîðèè Îòå÷åñòâà. Ê 1000-ëåòèþ  ð îäà,

Ì î ñêâà: Öåíòð ï îëèãðàô 2001.
„Niepodległościowe dąŜenia ludności Bolesławca na przełomie XIX i XX

wieku” – poprawiona i nieznacznie skrócona wersja pracy: Florian Rojek,
Niepodległościowe dąŜenia ludności Bolesławca na przełomie XIX i XX wieku,
Bolesławiec 2001. Tekst zawiera materiał z artykułu Maria Chmielewska-
Rojek, „Ocalić od zapomnienia”, Ziemia Wieruszowska 11 (1998), s. 6.

„Noty biograficzne działaczy niepodległościowych” – napisane przez Flo-
riana Rojka; hasła „Adamek, Antoni” i „Weber, Roman” opublikowane w:
Hanna Tadeusiewicz (red.), Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej (Ziemi Kaliskiej), t. I, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk 1998, s. 21-22 i 286 hasło „Nuszkiewicz, Stanisław”, przygotowane do
tego słownika, nie zostało opublikowane.

„śycie w Bolesławcu w okresie międzywojennym” – napisane przez Ma-
rię Rojek w 2007 roku, wcześniej niepublikowane.

„BoŜe Ciało w Bolesławcu” – napisane przez Marię Rojek w 2005 roku,
wcześniej niepublikowane.

„Wspomnienia z pierwszego dnia II wojny światowej w Bolesławcu” –
napisane przez Marię Rojek, opublikowane w zbiorze Pierwszy dzień II woj-
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ny światowej w Bolesławcu, pod redakcją Marii i Floriana Rojków, Bolesła-
wiec 2002, s. 7-8 i 33-35.

„Losy mieszkańców Bolesławca i najbliŜszej okolicy w czasie II wojny
światowej” – poprawiona i nieznacznie skrócona wersja pracy: Maria i Flo-
rian Rojkowie, Losy mieszkańców Bolesławca i najbliŜszej okolicy w czasie II
wojny światowej, Bolesławiec 2001. Do podrozdziału „Los dzieci” włączono
fragmenty broszury Marii i Floriana Rojków, Martyrologia dzieci polskich
w�Bolesławcu koło Wielunia, Bolesławiec 2003.

„Tajne nauczanie w Bolesławcu” – napisane przez Marię Rojek w 2007
roku, wcześniej niepublikowane.

„Mord na śydach w Bolesławcu w 1945 roku” – napisane przez Marię
Rojek w 2007 roku, wcześniej niepublikowane. Tekst powstał w związku z
zainteresowaniem historyków Instytutu Pamięci Narodowej i niemieckiej
dziennikarki Helgi Hirsch sprawą zamordowania w Bolesławcu ośmiu śydów
jesienią 1945 roku.

„Przemówienie z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej Janowi Pawłowi
II” – skrócona wersja przemówienia wygłoszonego przez Floriana Rojka 16
X 2003 roku w Bolesławcu, opublikowanego w postaci broszury. Opuszczo-
no pewne fragmenty przedstawiające szczegóły z biografii Jana Pawła II.

„Dokumenty Bractwa św. Jadwigi i św. Barbary” – opublikowane przez ks.
Walentego Patykiewicza, Bolesławiec nad Prosną. Z dziejów miasta i parafii, ce-
chu prasalskiego i bractw, maszynopis, Częstochowa 1959, s. 62. Dokumenty
pochodzą z III tomu Księgi Brackiej w Bolesławcu. Unikalna praca ks. Patykie-
wicza została przekazana przez Marię i Floriana Rojków Muzeum Ziemi Wie-
luńskiej w Wieluniu. Częściowo zachowano oryginalną pisownię dokumentów.

Jadwiga z Szembeków Szeptycka, „Rodzinne kąty” – przedruk za: Jadwi-
ga Szembekówna, Rodzinne kąty, Poznań: Drukarnia Dziennika Poznańskiego
1899. Zachowano oryginalną pisownię. Podstawą przedruku jest kopia eg-
zemplarza naleŜącego do autorki, odnalezionego przez prof. Tadeusza Po-
klewskiego w Bibliotece Historii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego.

Tatiana I. Łopuchina, „Historia mojego Ŝycia. Cienie przeszłości” – frag-
ment spisanych w lutym 1944 roku po włosku pamiętników Ricordi e diari
(1914-1921), przechowywanych w archiwum księcia W. O. Łopuchina w
Moskwie. Podstawą przekładu było rosyjskie tłumaczenie fragmentu ręko-
pisu dokonane przez M. M. Suchowa i zamieszczone w: Á. Ï. Êðàåâñêèé,

Ë î ï óõèíû â èñòîðèè Îòå÷åñòâà, dz. cyt., s. 98-99. Skróty pochodzą od rosyj-
skiego wydawcy. PrzełoŜył z języka rosyjskiego Paweł Rojek.

Ks. Stanisław Nuszkiewicz, „Przemówienie z okazji odzyskania niepodle-
głości” – wypis z kroniki parafialnej kościoła p.w. św. Trójcy w Bolesławcu
z�1918 roku dokonany przez Ryszarda Rydzewskiego.



Konrad Józef Wilczyński, „Wójcin mojego dzieciństwa 1934-1939. Skoła”
– fragmenty ksiąŜki Konrada Józefa Wilczyńskiego, Wójcin mego dzieciństwa
1934-1939, Syndey 1993 – Kraków 1995, rozdział „Skoła”, s. 37-42. Zacho-
wano oryginalną pisownię.

„Pierwszy dzień II wojny światowej w Bolesławcu. Wspomnienia” – wspo-
mnienia zebrane i opracowane przez Marię i Floriana Rojków, wydane jako
Pierwszy dzień II wojny światowej w Bolesławcu, Bolesławiec 2002. Przed-
mowę i zakończenie napisał Florian Rojek. Wspomnienia Marii Rojek, pier-
wotnie opublikowane w tym zbiorze, znajdują się w głównym tekście ksiąŜki
(„Wspomnienia z pierwszego dnia II wojny światowej w Bolesławcu”).


