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Wstęp
Niniejszym Redakcja Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz
Jego Wydawca pragną przekazać na Państwa ręce kolejny, III. już tom tego czasopisma, który ukazuje się w 5. rocznicę powstania organizacji od początku patronującej
temu wydarzeniu – Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, zakładanemu m.in.
przez obecnych członków Redakcji naszego periodyku – Piotra Glądałę, niestrudzonego popularyzatora genealogii oraz Dariusza Wolanina, niezastąpionego organizatora życia naukowego.
W 2011 r. Rocznik… nawiązuje, zwyczajem lat poprzednich, do istotnej dla
dziejów naszego kraju rocznicy, tym razem 100. przyznania Marii Curie-Skłodowskiej nagrody Nobla w dziedzinie chemii, a co za tym idzie także Roku patronki
jednego z lubelskich uniwersytetów. W związku z tym niniejszy tom otwiera okładka rocznicowa, na której umieściliśmy tym razem metrykę jej chrztu z 23 stycznia
1868 r., co nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie i pomoc w jej uzyskaniu okazane
Redakcji przez dyrektora Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Pana Ryszarda Wojtkowskiego, któremu niniejszym serdeczne dziękujemy. Nie jest więc przypadkiem, iż patronat honorowy nad wydaniem Rocznika… objął Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pan Prof. dr hab. Andrzej
Dąbrowski, zaś medialny tradycyjnie Polskie Radio Lublin. W liście tego pierwszego
do piszącego te słowa czytamy m.in. (…) z wielką przyjemnością obejmę patronatem wydanie t. III Rocznika (…). Doceniam podejmowane przez Państwa inicjatywy przygotowania
własnego wydawnictwa ciągłego, periodyku popularyzującego dorobek i rozwój naukowy.
Niezmiernie cieszy mnie pomysł publikacji na okładkach Państwa czasopisma wizerunków
Patronki naszego Uniwersytetu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż grudniowe wydanie
Państwa periodyku stanowi istotną inicjatywę wpisującą się w obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Składam również wyrazy uznani dla pracy ogółu członków Redakcji i samego
Wydawcy.
Szczere wyrazy wdzięczności składamy również właścicielom rękopisów,
których fotokopie opublikowane zostały w niniejszym tomie, za udzielenie zgody
(licencji) na ich wykorzystanie, szczególnie zaś Pani Prof. dr hab. Jolancie Dworzaczkowej, za przekazanie spuścizny po jej Mężu oraz Panu dr. Mariuszowi
Dworsatschkowi, wicedyrektorowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. bibliotecznych we Wrocławiu, Pani Magdalenie Marosz, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Krakowie, a także ks. dr. Jarosławowi Marczewskiemu, dyrektorowi
Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego.
Nie możemy zapomnieć o sponsorach wydawnictwa – członkach Lubelskiego
TG, genealogach nie zrzeszonych oraz dwóch głównych (strategicznych): Urzędzie
Miasta Lublina, w ramach zabiegów naszego miasta, niestety nieudanych, nad czym
ubolewamy, o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, oraz Starostwie
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Powiatowym w Lublinie, bez wsparcia których wydanie III. tomu naszego periodyku natrafiłoby zapewne na znaczne trudności. Podkreślamy szczególną rolę decydentów i sygnatariuszy umów zawartych z LTG oraz osób prowadzących sprawy
organizacji w Urzędach – Pana Włodzimierza Wysockiego, zastępcy Prezydenta Lublina ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Anny Pajdosz, dyrektora Wydziału Kultury
UM i Elżbiety Boruch, inspektora w tym Wydziale, oraz Pana Pawła Pikuli, Starosty
lubelskiego, Dariusza Gajo, członka Zarządu Powiatu lubelskiego i Pani Anny Zawiślak z Wydziału Edukacji, Ochrony Środowiska i Kultury Starostwa Powiatowego
w Lublinie.
Szczególne podziękowania, wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym, przekazujemy wszystkim Autorom tekstów publikowanych na łamach wydawnictwa LTG oraz recenzentom zewnętrznym tych prac, którym zawdzięczamy osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma.
Sądzimy, że świadczy o nim liczna korespondencja gratulacyjna kierowana pod adresem Redakcji po publikacji t. II od historyków z różnych ośrodków akademickich,
listy z Bibliotek z prośbą o przekazania egzemplarza obowiązkowego oraz wpisanie
naszego tytułu na listę czasopism punktowanych w bibliografii pracowników Uniwersytetu Warszawskiemu. To ostatnie zawdzięczamy także staraniom Pani Prof.
dr hab. Urszuli Augustyniak, której składamy niniejszym odrębne podziękowania.
Liczymy, że kolejnym krokiem dowodzącym wysokiego poziomu Rocznika… będzie
uzyskanie w niedługiej perspektywie odpowiedniej liczby punktów w procesie oceny parametrycznej periodyku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Na koniec poczuwamy się do miłego obowiązku podziękowania Panu
Prof. dr. hab. Ryszardowi Szczygłowi, prorektorowi UMCS ds. ogólnych, co ważne dla Nas historykowi, za przygotowanie kilku słów zawsze cennej przedmowy,
a nadto tym wszystkim, których tu nie wymieniliśmy, a którzy w różny sposób
i w różnym stopniu przyczynili się do powstania t. III Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
W imieniu Redakcji i Wydawcy
Dominik Szulc
Lublin, 17 październik 2011 r.
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