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Od Redakcji i Wydawcy
Niniejszym Redakcja Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz
Jego Wydawca pragną przekazać na Państwa ręce kolejny, II tom tego czasopisma.
Jego ukazanie się uważamy za osiągnięcie, gdyż, szczególnie młodym jak nasza organizacjom, niejednokrotnie trudno jest utrzymać ciągłość realizacji projektów wydawniczych.
Na 2010 r. przypada hucznie obchodzony Rok Chopinowski. W związku
z 200. rocznicą narodzin Pianisty także Redakcja Rocznika… postanowiła przypomnieć to wydarzenie. Znajdujemy przy tym genealogiczne tego uzasadnienie, gdyż
znane są Nam genealogom, niejasne okoliczności przyjścia na świat Fryderyka Franciszka Chopina, czy raczej daty tego wydarzenia. W związku z tym niniejszy tom
Rocznika… otwiera, podobnie jak w zeszłym roku, okładka rocznicowa, na której
umieściliśmy tym razem metrykę chrztu Chopina z 23 kwietnia 1810 r., znajdującą
się w Liber Baptisatorum parafii Brochów, uzupełnionej przez znajdującą się na okładce tylnej kopię aktu urodzenia, sporządzoną w 1909 r. Fotokopii tych aktów użyczył nam Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, a było to możliwe
dzięki stosownej zgodzie udzielonej nam przez ich prawnego właściciela, proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Brochowie ks. Jana Zielińskiego. Fotokopia
tego aktu znajduje się obecnie w uruchomionym przez NIFC w grudniu 2009 r. systemie Chopin. Kalejdoskop, będącym wirtualną wystawą, spełniającą także rolę repozytorium ikonografii, a zawierającą fotogramy portretów Chopina, jego bliskich i otoczenia, miejsc chopinowskich oraz dokumentów i pamiątek po Pianiście. Za pomoc
i pośrednictwo w uzyskaniu fotokopii serdecznie dziękujemy w tym miejscu Panu
dr. Arturowi Szklenerowi, zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Nauki i Wydawnictw,
Panu dr. Mariuszowi Wronie i Pani Magdalenie Chylińskiej z Działu ds. Nauki i Wydawnictw NIFC oraz wspomnianemu ks. J. Zielińskiemu. Ponadto za pomoc prawną okazaną w trakcie przygotowywania tomu dziękujemy Panu dr. Jerzemu Szczotce z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Podobne wyrazy wdzięczności należą się Panu dr. Piotrowi Dymmelowi, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Lublinie, który udzielił nam zgody na wykorzystanie w niniejszym tomie fotokopii XVII-wiecznych akt miasta Lublina ze
zbiorów tego Archiwum, oraz Panu dr. Józefowi Drozdowi, dyrektorowi Archiwum
Państwowego we Wrocławiu za podobną zgodę dotyczącą fotokopii pieczęci z zespołu „Dokumentów miasta Wrocławia” z zasobu APWr. Dziękujemy również Archiwum Głównemu Akt Dawnych w Warszawie za wyrażenie zgody na wykorzystanie reprodukcji z zespołu Archiwum Skarbu Koronnego.
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Tak jak w 2009 r., także i tym razem wydanie Rocznika… wsparł wydatnie Urząd
Miasta Lublina, ubiegający się o przyznanie Naszemu Miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Tuż przed przekazaniem całości tomu do składu i złamania zdążyła jeszcze dotrzeć do Nas radosna wiadomość o zakwalifikowaniu Lublina do ścisłego
finału konkursu o ESK 2016, co cieszy tym bardziej, że Rocznik… uczestniczy w staraniach miasta o odniesienie sukcesu w tym konkursie. Zaznaczyć przy tym należy, iż
bez pomocy Magistratu prace nad tomem zapewne uległyby znacznemu opóźnieniu,
być może nawet zostałyby czasowo zawieszone, stąd czujemy się zobowiązani złożyć serdeczne podziękowania za udzielone Lubelskiemu Towarzystwu Genealogicznemu wsparcie. Nie możemy zapomnieć także o bezinteresownej pomocy finansowej udzielonej Nam przez osoby prywatne, będące często jedynie genealogami-amatorami, nawet nie zawodowymi historykami, spośród których jedynie niektórzy legitymują się członkostwem w Lubelskim TG. Mamy nadzieję, że stanowi to odzwierciedlenie postulatu, jaki zgłosiliśmy w słowie Od Wydawcy w tomie I Rocznika…, stwierdzając, że wyniki badań naukowych mogą być w pełni wykorzystane tylko wówczas, gdy przybliży się je szerokiemu gronu zainteresowanych, wliczając amatorów genealogii i innych, podobnych jej dyscyplin.
Nie tylko na krótką adnotację, ale przede wszystkim na szczere podziękowanie, zasłużyło ponownie Polskie Radio Lublin, które i tym razem objęło patronatem
medialnym wydanie Rocznika… W jego ramach lubelska rozgłośnia regionalna Polskiego Radia zapewniła Nam obsługę dziennikarską, informacje na swojej antenie
oraz w serwisie internetowym, za co pragniemy szczególnie podziękować Redaktorowi naczelnemu PRL Panu Ryszardowi Montusiewiczowi.
Na koniec słowa wdzięczności i życzenia sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym pragniemy przekazać tym przedstawicielom środowiska naukowego,
którym tom II Rocznika… zawdzięcza swój ostateczny kształt. Dziękujemy więc Autorom publikowanych tekstów oraz Recenzentom zewnętrznym, którzy poświęcili
swój prywatny czas, aby zapoznać się z nimi i przedstawić Redakcji odpowiednie
ich recenzje i opinie. Poczuwamy się ponadto do miłego obowiązku podziękowania
Pani Prof. dr hab. Urszuli Augustyniak (UW), która zgodziła się przygotować dla
Nas kilka słów zawsze cennego wstępu, oraz dr Ewie Zielińskiej (UMCS), dr. Tomaszowi Jaszczołtowi (Uniwersytet w Białymstoku) i mgr. Sergey’owi W. Polekhov’owi (Katedra Historii Rosji do początku XIX w. Państwowego Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie) za cenne uwagi i pomoc w pozyskaniu materiałów i ich
recenzji zewnętrznych.
W imieniu Redakcji i Wydawcy
Dominik Szulc
Lublin, 21 września 2010 r.
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