
Drogi Czytelniku, 

z prawdziwą przyjemnością oddaję w Twoje ręce monografię zatytułowa-
ną Oświęcim – miasto pogranicza, przygotowaną staraniem Muzeum Zamek 
w Oświęcimiu i środowiska lokalnych miłośników dziejów grodu nad Sołą, 
zwłaszcza Klubu „Oświęcimska Starówka” działającego przy Radzie Osiedla 
„Stare Miasto”.

Dwutomowa publikacja to efekt pracy naukowców dr hab. Bożeny Czwojdrak, 
dr. hab. Kazimierza Miroszewskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
oraz dr. hab. Piotra Węcowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i ich współ-
pracowników, badaczy z uniwersytetów krakowskich (Uniwersytet Jagiel-
loński, Uniwersytet Pedagogiczny), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego.

„Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło” – te słowa Cy-
priana Kamila Norwida przyświecały nam w przygotowaniu tego niezwykle 
ważnego wydawnictwa dotyczącego historii Oświęcimia. Jest ono tym cen-
niejsze, że nasze miasto do tej pory nie posiadało tak obszernego opracowania 
związanego ze swoimi dziejami i tradycją, a przecież historia Oświęcimia liczy 
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ponad osiem wieków i ogromna jej część daje nam powód do dumy. Dzięki 
takim publikacjom pragniemy przekazywać ją młodym pokoleniom, budować 
poczucie tożsamości i przynależności do naszej wspólnoty, do naszego miasta. 
Chcemy również rozpowszechnić naszą historię nie tylko wśród mieszkańców 
miasta. W monografii zaprezentowano wiele nieznanych, ale bardzo intere-
sujących informacji na temat Oświęcimia, ukazano wspaniałe okresy dziejów 
miasta, które z pewnością zainteresują wiele osób, nie tylko pasjonatów hi-
storii. 

Autorzy pokazują Oświęcim przez pryzmat wieków od najdawniejszych cza-
sów aż do lat sześćdziesiątych XX w. Skupiają się między innymi na takich 
zagadnieniach jak powstawanie miasta, rozwój społeczeństwa oraz jak ściera-
jące się tu wpływy śląskie i małopolskie wpłynęły na dzieje Oświęcimia. 

Mam nadzieję, że publikacja przyczyni się do dalszych historycznych poszu-
kiwań.

Życzę, aby lektura monografii Oświęcim – miasto pogranicza opartej na bogatym 
materiale źródłowym była dla Państwa inspiracją do pogłębienia wiedzy o lo-
kalnej historii i sprawiała dużą przyjemność podczas lektury.
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