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Jacek Chachaj, ur. w 1969 r. w Lublinie. W latach 1988-1994 studia 
historyczne na KUL.

Od 1995 r. zatrudniony w Sekcji (obecnie Instytucie) Historii 
KUL, początkowo w Katedrze Historii Szkolnictwa (od 2001: Katedrze 
Dydaktyki Historii i Historii Szkolnictwa), od 2010 r. w Katedrze Historii 
Europy Wschodniej.

Doktorat w 2003 r. pod kierunkiem prof. Stanisława Litaka na pod-
stawie rozprawy o szkolnictwie parafialnym na Rusi Koronnej w epoce 
nowożytnej.

Habilitacja w 2012 r. na podstawie pracy o archidiakonacie lubel-
skim w XV i XVI wieku.

Autor około 30 publikacji, w tym czterech monografii, a także 
podręczników do historii dla gimnazjum.

Zainteresowania badawcze: struktury terytorialne Kościoła w śre-
dniowieczu i epoce nowożytnej, historia społeczno-religijna, geografia 
historyczna, historia Lublina i Lubelszczyzny.

Ks. Waldemar Witold Żurek, ur. 12 VI 1954 r. w Przyborowie 
w województwie krakowskim. W latach 1961-1968 nauka w Szkole Pod-
stawowej w Przyborowie, w 1968-1973 IV Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Anioła w Tarnowie. W latach 1973 nowicjat w Zgromadzeniu 
św. Franciszka Salezego w Kopcu k. Częstochowy. Studia w Wyższym Semi-
narium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W 1981 r. 
uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
na podstawie rozprawy Dzieje Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego 
w Krakowie 1893-1950 napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zie-
lińskiego i przyjął święcenia kapłańskie.

W 1981 r. zatrudniony w Zakładzie im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 
w charakterze ekonoma (z-ca administratora). Licencjat na Wydziale 
Teologii KUL w 1984 r. Od 1986 r. podjął pracę w Wyższym Seminarium 
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie jako prefekt klery-
ków i do 2008 r. wykładowca historii Kościoła. Od 5 II 1993 r. zatrudniony 
w KUL w charakterze kierownika Domu Akademickiego KUL oraz kapelana 
kaplicy akademickiej im. św. Stanisława Kostki.

Doktorat w Instytucie Historii Kościoła KUL w 1995 r. na podsta-
wie dysertacji Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-
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1963. Rozwój i organizacja napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta 
Zielińskiego. Od 1 X 1995 r. zatrudniony w Ośrodku Archiwów, Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych KUL w charakterze asystenta naukowego. Od X 
1998 r. sekretarz naukowy w Instytucie ABMK. Od 2001 r. adiunkt, a od X 
2011 roku dyrektor tegoż Ośrodka.

Habilitacja w IV 2011 r. na podstawie pracy Salezjańskie szkoły 
w Oświęcimiu na tle salezjańskiego szkolnictwa ogólnokształcącego i zawo-
dowego w Polsce 1900-1939. Od III 2013 r. członek Rady Archiwalnej przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.

Od 1996 r. realizuje eksploracyjno-zabezpieczające badania na-
ukowe na Ukrainie, Białorusi i Rosji mające na celu zabezpieczenie dzie-
dzictwa salezjańskiego na terenie byłych kresów wschodnich, jak również 
dokumentowanie dziejów salezjanów polskich, którzy po 1945 r. znaleźli 
się na wschód od Bugu. W badaniach koncentruje się na badaniu dziejów 
salezjanów polskich ubiegłego wieku, w tym szkolnictwa salezjańskiego 
z uwypukleniem jego specyfiki oraz ważnej funkcji równoczesnego wy-
chowania w procesie kształcenia oraz martyrologii salezjanów z Kresów 
Wschodnich, ich pracy i losów powojenne. W ramach badań Instytutu 
ABMK prowadzi rozległe badania archiwistyczne nad aktami byłej diecezji 
łuckiej na Wołyniu. Wydałem 8 tomów danych osobowych z ksiąg metry-
kalnych i archiwaliów z terenu tejże diecezji.


