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DOC. DR RYSZARD ROSIN 
-  HONOROWY CZŁONEK WTN 
(1919-2002)

W dniu 11 III 2002 r. zmarł w Łodzi doc. dr Ryszard Rosin, długoletni 
pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, Honorowy Członek Wie
luńskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowy Obywatel Miasta Wielu
nia.

Był Wielkopolaninem, urodził się 29 III 1919 r. w Koninie, w tym mie
ście ukończył gimnazjum, działał aktywnie w ruchu harcerskim. W 1939 r. 
uczestniczył w polskiej wojnie obronnej w szeregach 29 pp Strzelców Ka
niowskich, walczył pod Łęczycą i w obronie Warszawy, gdzie był ciężko 
ranny. W okresie okupacji hitlerowskiej należał do ZWZ-AK.

Po wojnie osiadł w 1947 r. w Łodzi i tu podjął studia na Wydziale Hu
manistycznym nowo utworzonego Uniwersytetu Łódzkiego, w 1951 r. uzy
skał stopień magistra historii. Po ukończeniu studiów pracował jako asy
stent w Instytucie Historii, jednocześnie kontynuował studia doktoranckie 
pod naukowym kierunkiem prof. Stanisława Zajączkowskiego. W 1960 r. 
doktoryzował się na podstawie pracy Ziemia wieluńska w XII -  XVI wieku. 
Studia z dziejów osadnictwa. Praca ta, wydana w 1961 r. staraniem Zarządu



Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Łodzi, ze wzglę
du na pionierski charakter jeszcze przez dziesiątki lat będzie stanowić pod
stawową lekturę dla wszystkich, podejmujących badania nad przeszłością 
ziemi wieluńskiej. W 1969 r. został docentem Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego szeroki krąg zainteresowań naukowo-badawczych i wielowątko- 
wość podejmowanej problematyki budzi szacunek i uznanie. Nade wszystko 
należy jednak zwrócić uwagę na to, że należał do najwybitniejszych bada
czy dziejów regionalnych dawnych historycznych ziem Polski środkowej: 
łęczyckiej, sieradzkiej i wieluńskiej. Jego pasja badawcza zaowocowała 
wieloma cennymi i nowatorskimi publikacjami, wśród których temat Wie
lunia i ziemi wieluńskiej wybija się na plan pierwszy. Oprócz wspomnia
nej wyżej dysertacji doktorskiej, drugą bardzo znaczącą pracą nie tylko 
w skali regionalnej, lecz także ogólnopolskiej był Słownik historyczno-geo- 
graficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu. Była to pierwsza tego typu 
publikacja z serii przygotowywanej przez Instytut Historii Polskiej Akade
mii Nauk. Stanowi nieocenione źródło do dziejów ziemi wieluńskiej.

Doceniając Jego zasługi w badaniach naukowych nad przeszłością Wie
lunia i ziemi wieluńskiej, w 1983 r. wystąpiłem do ówczesnych władz miej
skich z wnioskiem o nadanie doc. dr. R. Rosinowi zaszczytnego tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Wielunia. Był to jeden z ważniejszych 
punktów programu obchodów jubileuszu 700-lecia miasta. Wniosek w tej 
sprawie Miejska Rada Narodowa przyjęła jednogłośnie, a okolicznościo
wy dyplom wręczono R. Rosinowi na uroczystej sesji Rady, poświęconej 
uczczeniu jubileuszu miasta. Znacznie później, w uznaniu zasług za kiero
wanie pracami nad opracowaniem monografii miasta Łęczycy, również to 
miasto nadało mu swe honorowe obywatelstwo.

Doc. dr R. Rosin był z Wieluniem bardzo emocjonalnie związany tak 
poprzez badania naukowe, jak i przez zawiązane tu przyjaźnie, które prze
trwały do końca Jego życia. Wielokrotnie uczestniczył w sesjach nauko
wych organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Międzypowia- 
towy Ośrodek Badań Regionalnych Ziem nad Górną Prosną i Towarzy
stwo Przyjaciół Wielunia. Przybywał tu również z odczytami organizowa
nymi przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Chętnie 
dzielił się ze słuchaczami swymi naukowymi dociekaniami, związanymi 
z przeszłością ziemi wieluńskiej. W 1983 r., gdy organizowałem sesję na
ukową w ramach obchodów 700-lecia miasta Wielunia, wiodący referat na 
tej sesji był Jego autorstwa. Owocem sesji było wydawnictwo pod Jego
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redakcją pt. Siedem wieków miasta Wielunia, które do dziś w swej war
stwie faktograficznej, odnoszącej się do najdawniejszych dziejów miasta, 
jest podstawowym opracowaniem. Działając w porozumieniu z ówczesnymi 
władzami miasta Wielunia (R. Lewik, H. Strózik, J. Semba) zaproponowa
łem Mu objęcie przewodnictwa nad zespołem do opracowania monografii 
historycznej miasta. Powstał już plan roboczy tej pracy, władze miasta zde
cydowały się przekazywać na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Wielunia środki 
na kwerendy archiwalne. Wydawać by się mogło, iż po kilku latach inten
sywnych prac Wieluń, wzorem innych miast polskich, doczeka się mono
grafii historycznej. Stało się jednak inaczej. Nowe władze miejskie z bur
mistrzem Zygmuntem Adamskim nie przejawiały żadnego zainteresowa
nia dokumentowaniem dziejów miasta. W tym samym czasie władze są
siedniej Praszki i tamtejsze maleńkie Muzeum Regionalne podjęły wysiłki 
zmierzające do opracowania i wydania dziejów tej miejscowości. Człon
kowie zespołu autorskiego, którzy mieli opracowywać dzieje Wielunia, 
zaangażowali się w prace nad monografią Praszki.

Ostatnie lata swego życia doc. dr R. Rosin poświęcił pracy nad dziejami 
miasta Łęczycy.

Jego dorobek twórczy zawarty jest nie tylko w wymienionych wyżej książ
kach, lecz w dziesiątkach artykułów naukowych rozsianych w różnych cza
sopismach naukowych. Pod Jego redakcją były wydane monografie histo
ryczne Łodzi, Kutna, Zgierza i Łęczycy, współdziałał w opracowywaniu 
monografii historycznych m.in. Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Toma
szowa Mazowieckiego, Łasku i Praszki. Publikacje R. Rosina cechuje rze
telność badawcza, a wywody są gruntownie dokumentowane źródłami.

Przez wiele lat był sekretarzem, redaktorem i członkiem Komitetu Re
dakcyjnego „Rocznika Łódzkiego”, zastępcą redaktora czasopisma „Re
gion Łódzki. Studia i Materiały”. Był też Członkiem Honorowym Polskie
go Towarzystwa Historycznego i Polskiej Akademii Filatelistyki, laureatem 
Nagrody Miasta Łodzi, członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, współpracował z Towarzystwem 
Przyjaciół Wielunia (do 1995 r.), a także z Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Łęczyckiej, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Towarzystwem 
Przyjaciół Zgierza, Towarzystwem Przyjaciół Skierniewic, Muzeum Okrę
gowym w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Ziemi Wieluńskiej (do 1991 
r.), Muzeum w Praszce.

W uznaniu Jego zasług na polu pionierskich badań historycznych nad
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dziejami ziemi wieluńskiej, przedstawiłem Zarządowi Wieluńskiego To
warzystwa Naukowego, a następnie Walnemu Zebraniu WTN wniosek 
o nadanie R. Rosinowi godności Honorowego Członka WTN. Przygoto
waliśmy piękny dyplom, który miał być uroczyście wręczony doc. R. Ro
sinowi na walnym zebraniu WTN. Niestety, ciężka choroba położyła kres 
Jego pracowitemu i jakże owocnemu życiu. Dyplomu Honorowego Członka 
WTN już nie zdążył odebrać.

Jego pogrzeb odbył się 19 III 2002 r. na Cmentarzu Komunalnym na 
Dołach w Łodzi. Żegnały Go nie tylko władze macierzystej Uczelni, mia
sta Łodzi, różnych stowarzyszeń naukowych i kulturalnych, ale również 
przedstawiciele władz miast Łęczycy i Kutna. Honorowego Obywatela 
Miasta Wielunia nie pożegnał nikt z przedstawicieli władz tego miasta.
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