
Spotkanie z okazji ukazania się księgi pamiątkowej pt. Tractu Temporis. Ludzie – 

Regiony – Fakty 

 

We wtorek 5 listopada 2019 w Instytucie Historii UŁ odbyło się spotkanie z okazji ukazania 

się księgi pamiątkowej pt. Tractu Temporis. Ludzie – Regiony – Fakty dedykowanej dr hab. 

Tadeuszowi Nowakowi, prof. UŁ. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym Wieluńskie 

Towarzystwo Naukowe uhonorowało Profesora nagrodą im. J. Długosza. 

 

Poniżej fragment wystąpienia prezesa WTN Zdzisława Włodarczyka podczas spotkania: 
„Nie będzie w tym nic dziwnego jeśli powiem, że Profesora Tadeusza Nowaka poznałem w… 

archiwum. Tak. Jako historycy, a cech ten jest tutaj licznie reprezentowany, codziennie stawiamy 

sobie pytania – tutaj pomocą służyć może Leopold Ranke – jak to właściwie było. I każdy szuka 

odpowiedzi we właściwy dla siebie sposób. Wiedza o przeszłości według Tadeusza Nowaka w dużej 

mierze ukryta jest w tym co się zachowało, w spuściźnie pisanej. Wiele tekstów należy odczytać na 

nowo. Historyk wkracza w ten świat z benedyktyńską cierpliwością. Stąd też miejsce naszego 

poznania – Archiwum Główne Akt Dawnych – wyjątkowym nie było. Znakiem czasu, znakiem 

czasów omnipotencji mediów elektronicznych, jest fakt, że współpracowaliśmy na kilka lat przed 

formalną prezentacją. Profesor przybliża czytającej publiczności przeszłość poszczególnych części 

powiatu wieluńskiego – wchodził w skład zespołu redagującego dzieje gmin: Mokrsko, Ostrówek, 

Czarnożyły, Osjaków, Wierzchlas, obecnie Pątnów i miejmy nadzieję, że to nie koniec. Ale nie tylko: 

swoimi tekstami zasilał „Rocznik Wieluński”, Wieluński słownik biograficzny, wydał wspólnie z 

Tadeuszem Grabarczykiem biogramy wieluńskich mieszczan. Jest wreszcie współautorem tomu I 

monografii Wielunia. I to jest ważne: nie bronił się przed przyjazdem do Wielunia. 

 

WTN należy do tych nielicznych w kraju, a kto wie czy nie jest jedynym, które nie ma oparcia w 

działającej na tym terenie szkole wyższej. Stąd też znaczenie jakie posiadają dla nas kontakty z 

naukowcami łódzkimi – pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawicielami różnych dyscyplin 

wiedzy. Wśród coraz liczniejszej grupy od kilkunastu już lat towarzyszy nam Profesor Tadeusz 

Nowak. 

 

W imieniu WTN dziękuję za dotychczasową długoletnią współpracę, znakomite relacje, cierpliwość, 

w zamian życzę wielu, wielu lat w dobrym zdrowiu i dobrym nastroju. O. Józef Bocheński 

dominikanin, onegdaj rektor uniwersytetu we Fryburgu (szwajcarskim) powiedział, że udane życie to 

nie jest jedna wielka całość, lecz suma wielu miłych wydarzeń. Myślę nieskromnie, że dzisiejsza 

uroczystość ma również wpływ na postrzeganie swojej życiowej drogi przez Profesora Tadeusza 

Nowaka. 

 

Panie Profesorze: Ad multos annos 

A Wieluniowi nowych książek Pana Profesora, jak i jego uczniów”. 


