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W 2007 roku ukazał się zeszyt 6 Biblioteki Archiwum Państwowego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego. Zeszyt ten jest wyjątkowy, opublikowano w nim pracę Zofii Zielińskiej
zatytułowaną Włodzimierz Rudź (1925-2002). Zarys biografii. Autorka jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim
i długoletnią archiwistką Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Podstawę tej publikacji stanowi napisana przez autorkę pod kierunkiem dra Marka Dutkiewicza praca magisterska
Włodzimierz Rudź (1925-2002) – archiwista, badacz dziejów miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i okolic. Jest to pierwsza publikacja autorki. Wzbogacona została materiałem ikonograficznym, a szeroka kwerenda biblioteczna oraz wykorzystanie m.in. dokumentów z archiwum rodzinnego, jak i przytoczone w niej relacje współpracowników, dają czytelnikom pełny obraz Włodzimierza Rudzia –
archiwisty, historyka i regionalisty.
Niniejszy periodyk ukazał się w 5 rocznicę śmierci człowieka wielce zasłużonego dla archiwistyki i Tomaszowa Mazowieckiego. Włodzimierz Rudź był
założycielem i przez 40 lat kierował tomaszowskim oddziałem archiwum państwowego. Posiadał ogromną wiedzę o Tomaszowie Mazowieckim i regionie, w
którym żył i mieszkał.
W rozdziale pierwszym Dzieciństwo i lata młodzieńcze autorka przedstawiła
życiorysy rodziców Marii i Stefana Rudziów oraz siostry Wiery. Zaprezentowała także dzieciństwo i młodość bohatera publikacji.
Rozdział drugi zatytułowany Organizowanie i kierowanie Archiwum Państwowym w Tomaszowie Mazowieckim Zofia Zielińska podzieliła na dwa podrozdziały. W pierwszym szczegółowo i dokładnie zaprezentowała zarys dziejów
archiwów w Polsce w latach 1917-1950, a więc do momentu utworzenia Powiatowego Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim. Drugi podrozdział zatytułowany Włodzimierz Rudź jako archiwista prezentuje jego działalność
na tej niwie. Kierował on tomaszowską placówką archiwalną od 15 września
1950 r. do stycznia 1990 r. Ten podrozdział wzbogacają spostrzeżenia uczestników wielu wystaw.
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Trzeci rozdział zatytułowany jest Działalność badawcza i popularyzatorska
Włodzimierza Rudzia w latach 1957-1989. Z. Zielińska omówiła w nim szczegółowo charakterystykę większości publikacji W. Rudzia.
Ostatni rozdział Włodzimierz Rudź we wspomnieniach zawiera wspomnienia
osób, które z nim współpracowały: Krzysztofa Łapińskiego – zastępcy dyrektora
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, kierownika Oddziału I
Materiałów Archiwalnych; Beaty Jędrzejczyk – archiwisty Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim;
Krzysztofa Urzędowskiego – byłego kierownika Oddziału Nadzoru Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Jerzego Wojniłowicza – emerytowanego nauczyciela geografii, sekretarza Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim i Elżbiety Mojsiewicz – byłego archiwisty
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim a obecnie kierownika Oddziału Nadzoru tegoż archiwum. Na końcu
publikacji znajduje się bibliografia, wykaz skrótów, spisy załączników, tabel,
fotografii oraz zdjęcia i indeks osobowy.
Niniejszą publikację wzbogaca umieszczony w niej materiał ikonograficzny –
zdjęcia, legitymacje odznaczeń oraz listy gratulacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dokładna kwerenda przeprowadzona przez autorkę w Archiwum
Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim i jego Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim oraz wśród członków rodziny Włodzimierza Rudzia i jego najbliższych współpracowników.
Cały periodyk charakteryzuje się dobrym poziomem merytorycznym. Jest
źródłem wiedzy dla wszystkich archiwistów, historyków oraz mieszkańców
Tomaszowa Mazowieckiego, wnosi wiele ustaleń do historii tomaszowskiego
Oddziału Archiwum Państwowego. To bardzo dojrzała i bogato udokumentowana
praca. Jej opublikowanie ma istotne znaczenie dla pełniejszego poznania człowieka
bardzo zasłużonego dla Tomaszowa Mazowieckiego i całego regionu a także dla
poznania historii placówki, którą kierował bohater publikacji, jej funkcjach, roli
i znaczeniu.
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