Od redakcji

Ta ksiąŜka powstała bez wiedzy i zgody jej Autorów. Od przeszło
dziesięciu lat Maria i Florian Rojkowie, nasi Rodzice i Dziadkowie,
przygotowywali pracowicie szereg prac dotyczących dziejów Bolesławca. Część z nich została wydana drukiem – w lokalnej prasie,
wpracach zbiorowych lub jako osobne broszury. Być moŜe wielu
ztych, którzy trzymają teraz w ręce tę ksiąŜkę, otrzymało niegdyś od
Autorów którąś z wielokrotnie poprawianych i poszerzanych ksiąŜeczek. Z okazji ich 60. rocznicy ślubu, przypadającej 23 sierpnia 2007
roku, postanowiliśmy zebrać je i wydać jako jedną ksiąŜkę. Chcieliśmy zrobić im niespodziankę, więc postanowiliśmy, Ŝe czcigodni
Autorzy i Jubilaci nie będą mieli okazji, by zapoznać się z tą ksiąŜką.
Dlatego wszelkie błędy i nieścisłości obarczają wyłącznie jej redaktorów.
Prace Marii i Floriana Rojków uzupełniliśmy wyborem materiałów źródłowych, dokumentów i wspomnień dotyczących historii
Bolesławca. Wiele z nich było juŜ kiedyś publikowane, ale są dziś
trudno dostępne. Tytuł całego zbioru nawiązuje do tytułu artykułu
opublikowanego przez Marię Rojek. Źródła wszystkich tekstów podane są w Nocie edytorskiej na końcu ksiąŜki.
Serdecznie dziękujemy cioci Lucynie Chmielewskiej, która chętnie
współpracowała z Dziadkami, i cioci Halinie Olek za pomoc wprzygotowaniu ksiąŜki. Za słowo wstępne szczególne podziękowania naleŜą
się przyjacielowi naszych Jubilatów, panu Bohdanowi Pilarskiemu,
muzykologowi, posłowi X i I kadencji Sejmu RP, delegatowi do Rady
Europy w latach 1989-1993, a obecnie sekretarzowi Stowarzyszenia
„Obywatelski Klub Parlamentarny”. Dziękujemy takŜe panu Jackowi
Rabusowi, redaktorowi wydawnictwa Aureus, za Ŝyczliwość i bezinteresowną pomoc w wydaniu tej ksiąŜki.
Pomysłodawcą i inicjatorem wydania tego zbioru był Mieczysław
Rojek z Opola. Redakcję wykonali Justyna i Paweł Rojkowie z Krakowa, okładkę przygotowali Ewa i Andrzej Rojkowie z Wrocławia.
Przedsięwzięcie udało się dzięki wsparciu Jadwigi i Anny Rojek zOpola, Urszuli, Adama, Adama juniora i Oli Rojków z Łodzi, Krystyny,

Dariusza, Emilii i Tomasza Skrzeków z Łodzi. Niech ta ksiąŜka zostanie przyjęta przez drogich Jubilatów jako nasz skromny dar.
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10

