Pierwszy numer „Rocznika Dzierżoniowskiego” wydany został w 1991 roku.
Pomysłodawcą oraz wydawca jest Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa a od
tego roku wydaje wspólnie z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Wydano już 22.
tomy tego znanego periodyku, drugiej obok Kroniki Miasta publikacji dokumentującej historię dawną i współczesną naszego miasta. Prosimy o zapoznanie się ze słowem wstępnym numeru 1 i 2.
SŁOWO WSTĘPNE

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer „Rocznika Dzierżoniowskiego”, będącego syntetycznym
zapisem obrazu miasta roku 1991 oraz tego, co się wówczas wydarzyło. Wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, sponsorem zaś - Urząd Miasta. Obecny numer, a także kolejne
edycje Rocznika, adresowane do szerokiego kręgu Czytelników, stanowić będą kompendium wiedzy na temat poszczególnych form życia społecznego w mieście - od przemysłu po: kulturę, służbę
zdrowia, oświatę, sport. Sporo miejsca przewidujemy na kalendarium wydarzeń, ale nie zabraknie
go też na próbki twórczości artystycznej mieszkańców. Tak jak w kropli wody odnaleźć można to, co
zawiera jezioro, chcemy, aby Rocznik był sumariuszem zachodzących w mieście wydarzeń.
Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności. Dokumentowanie bowiem czegokolwiek, a zwłaszcza życia miasta niesie w sobie nieodłączne ryzyko popadnięcia
w zwodniczy koniunkturalizm. Obniża to zdecydowanie wartość każdego wydawnictwa. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się tego uniknąć. Zaciążyły natomiast negatywnie na walorach edytorskich obecnego wydania: skromny fundusz wydawniczy i brak czasu. Niepodobna było też ukazać przy tak złożonej, skromnej objętości - wszystkie przejawy działalności społecznej w mieście jak np.:
służba zdrowia, sport, przemysł itp. Będziemy sukcesywnie wracać do tego w kolejnych edycjach
Rocznika. Być może też, nie do wszystkich nazwisk udało nam się dotrzeć, nie wszystkie wydarzenia wymienić. Liczymy na wyrozumiałość Czytelników. Jeśli jednak ocena naszej pracy (amatorskiej
przecież) okaże się życzliwa, będzie to dla nas cenną nagrodą i zachętą na przyszłość.
Zespół redakcyjny

SŁOWO WSTĘPNE

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa oddaje już drugi numer „Rocznika Dzierżoniowskiego”, który - podobnie jak poprzedni - jest w głównej mierze syntetycznym zapisem obrazu naszego miasta
w 1992 r.
Ale nie tylko. W „Roczniku” Czytelnicy znajdą także artykuły m.in. o historii Dolnego Śląska, o przeszłości Dzierżoniowa, w tym szkic z dziejów ludności żydowskiej naszego miasta i opis rządów Armii
Czerwonej tuż po wyzwoleniu.
Są też w „Roczniku” materiały poświęcone aktualnym problemom naszego miasta: bezrobociu
i ekologii. Tradycyjnie nie brakuje stałych - mamy nadzieję - pozycji, takich jak debiuty literackie,
prezentacje dzierżoniowskich hobbystów i biznesmenów. Najwięcej jednak miejsca przeznaczono
na „Kronikę” czyli przegląd wydarzeń z życia miasta w ujęciu chronologicznym.
Polecając lekturę „Rocznika Dzierżoniowskiego” mieszkańcom naszego miasta zespół redakcyjny chce w pierwszym rzędzie podziękować Zarządowi Miasta i Radzie Miejskiej za sfinansowanie
kosztów wydawniczych, także - tym wszystkim osobom, które udzielały zespołowi wszechstronnej
pomocy, tak w udostępnianiu materiałów jak i przy opracowywaniu szaty graficznej oraz pracownikom diorowskiego „Diodruku” - za staranne wydanie „Rocznika”.
Zespół redakcyjny - jako że w zamierzeniach są kolejne edycje - liczy na wszelkie uwagi i spostrzeżenia Czytelników na temat aktualnego wydania, a także na propozycje tematyczne do następnego
„Rocznika”.
Zachęcamy również do współpracy tych wszystkich dzierżoniowian, którzy chcą i mają ku temu
możliwości, do zaprezentowania na łamach „Rocznika” swej wiedzy, swych uzdolnień artystycznych, dokonań czy przemyśleń.
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