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Stanisław BOGDANOW – rosyjski historyk i genealog. Zajmuje się funk-
cjonowaniem rosyjskich elit biurokratycznych w czasie panowania cara Mikołaja II 
oraz genealogią rosyjskich, niemieckich i polskich rodów szlacheckich na terenie 
imperium rosyjskiego w XVIII-XX w.; kontakt tylko za pośrednictwem Redakcji

Sławomir DRYJA – archeolog, dr, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent 
w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki archeologicznej 
związanej z okresem średniowiecza i początkiem nowożytności. Prowadził szereg 
badań na terenie Krakowa, w tym na Rynku Głównym w latach 2005–2011, jak 
również zajmował się tematyką zamków, badając m.in. takie obiekty jak Bobolice, 
Mirów, Rabsztyn, Cieszyn i Smoleń. Jego pasją jest historia piwowarstwa. Jest 
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. W swoim domowym 
browarze pracuje nad odtworzeniem historycznych receptur; slawomir.dryja@
upjp2.edu.pl

Wiesław FELSKI – ksiądz, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca w Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym w Lublinie oraz Wyższym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie, autor m.in. monografii Biblijne przekłady Czesława Miłosza. Studium 
filologiczno-egzegetyczne. W zakresie jego zainteresowań ba-dawczych znajdują się 
m.in. kultura i historia Europy; felski@op.pl

Lucjan GAZDA – geolog, dr, adiunkt w Katedrze Geotechniki Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół geologii oraz nauk pokrewnych na styku z archeologią, 
architekturą, budownictwem, środowiskiem z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod badawczych; l.gazda@pollub.pl

Filip JAROSZYŃSKI – historyk sztuki, mgr, pracownik Muzeum Zamek w Ja-
nowcu – oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca; filipjaroszynski@o2.pl

Urszula KICIŃSKA – historyk, dr, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie (historia) oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie (historia Kościoła), asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN, autorka dysertacji doktorskiej p.t. Wzorzec szlachcianki 
w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. Zainteresowania 
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badawcze – historia, szczególnie historia Kościoła oraz historia kobiet, mentalność 
i codzienność epoki nowożytnej, zagadnienia tanatologiczne w okresie staropolskim, 
antropologia, etnologia oraz nauki społeczne; kicinska@up.krakow.pl

Maciej KORDAS – historyk i administratywista, mgr, doktorant w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na co dzień zajmuje 
się problematyką migracji i przemieszczeń chłopskich do miast ziemi lubelskiej 
w XV-XVI w.; maciej.kordas@gmail.com

Dariusz KOWALSKI – dr hab. inż., adiunkt w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę 
i Usuwania Ścieków Politechniki Lubelskiej. Zainteresowania badawcze: wodociągi 
i kanalizacje, hydraulika stosowana, badania podziemnej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej; d.kowalski@pollub.pl

Artur LIS – historyk i prawnik, dr, asystent w Katedrze Historii Prawa Wydziału 
Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Jego zainteresowania badawcze wiążą się 
z historią prawa i mediewistyką; arturlis@op.pl

Jacek MAJEWSKI – historyk, mgr, doktorant w Instytucie Historii Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
oddział w Radomsku. Zajmuje się historią starożytną, przede wszystkim geografią 
antyczną, ale także historią regionalną; jacekmajewski1986@wp.pl

Jarosław R. MARCZEWSKI – ksiądz, dr, adiunkt w Instytucie Historii Kościoła 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Archiwum 
Archidiecezjalnego Lubelskiego, autor m.in. monografii Duszpasterska działalność 
Kościoła w średniowiecznym Lublinie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się 
głównie wokół historii regionalnej; archiwum@diecezja.lublin.pl

Hubert MĄCIK – historyk sztuki i prawnik, dr, absolwent Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lubelski Miejski Konserwator Zabytków. 
Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii architektury 
i dziejów regionalnych; hubertmacik@gmail.com

Wojciech MICHALSKI – historyk, mgr, doktorant w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół późnośredniowiecznej epiki historycznej oraz 
problemów zbiorowej pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem XIV-w. Szkocji 
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i poematu The Bruce Johna Barboura; wmichalski11@interia.pl

Agnieszka NALEWAJEK – historyk, dr, adiunkt w Instytucie Historii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się naukami pomocniczymi 
historii, źródłoznawstwem średniowiecznym, dworem królewskim Jana Olbrachta 
i kulturą dworską. Autorka monografii Dokument w Rocznikach Jana Długosza; 
agusek@kul.lublin.pl

Tomasz Andrzej NOWAK – historyk, mgr, doktorant w Instytucie Historii Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, oddział w Radomsku, członek Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. 
Twórca i redaktor naczelny „Zeszytów Radomszczańskich”. Pracuje w Muzeum 
Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku; kraszew66@wp.pl

Tomasz OSIŃSKI - historyk, dr, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze to historia społeczno-
gospodarcza ziem polskich w XIX i XX w. ze szczególny uwzględnieniem dziejów 
ziemiaństwa oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji; tomasz.
osinski@ipn.gov.pl

Janusz PIEGZA – socjolog, dr, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Ochrony Miejsc Zapomnianych w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze skupiają 
się wokół antropologii kulturowej i socjologii religii; somz@op.pl

Dariusz PRUCNAL – historyk, dr, adiunkt w Instytucie Historii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zajmuje się historią społeczno-gospodarczą 
i demografią XVI-XVII w. Lublina. Autor m.in. monografii Szpital przy kościele 
p.w. Ducha Świętego w Lublinie w latach 1419-1655; prucek@kul.lublin.pl

Tomasz REMBALSKI – historyk, dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego, sekretarz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, starszy kustosz w Mu-
zeum Miasta Gdyni (Dział Dokumentacji Historii Miasta i Portu). Członek 
m.in. Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, autor m.in. monografii Właściciele 
wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni 1362–1928. Studium genealogiczno-historyczne 
kaszubskiej elity wiejskiej. Zajmuje się dziejami wsi kaszubsko-pomorskiej od 
średniowiecza do XIX w., zwłaszcza obszarem współczesnego miasta Gdyni 
i rodzinnej ziemi bytowskiej, a także genealogią oraz edycją źródeł; rembalski@
muzeumgdynia.pl
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Andrzej SKRZETUSKI - mgr inż., absolwent Politechniki Lubelskiej i Akademii 
Rolniczej w Lublinie, pracował jako ekonomista, członek Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego; andrzej@skrzetuski.com

Marek SKRZETUSKI – student prawa Uniwersytetu Warszawskiego; kontakt za 
pośrednictwem A. Skrzetuskiego

Dominik SZULC – historyk, mgr, prezes Zarządu Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego, redaktor naczelny „Rocznika…” LTG, członek m.in. Zespołu 
Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii 
Nauk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii staropolskiej 
rejestracji metrykalnej, dziejów sieci parafialnej archidiakonatów zawichojskiego 
i lubelskiego w XII-XVIII w. oraz stosunków polsko-litewskich w XV-XVI w.; 
dominikszulc@orange.pl  

Jerzy TERNES – historyk, dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół zagadnień staropolskiego parlamentaryzmu, samorządu szlacheckiego 
oraz dziejów ziem ukrainnych dawnej Rzeczypospolitej. Autor m.in. monografii 
Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668); jerzy.ternes@poczta.umcs.lublin.pl

Anna Urszula WNUK – historyk, dr, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, pracuje jako nauczyciel, jest członkiem Zarządu 
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej oraz redakcji „Głosu Ziemi Urzędowskiej”. 
Autorka m.in. monografii Dzieje parafii Popkowie – 600 lat historii. Jej 
zainteresowania badawcze skupiają się wokół kultury materialnej i mentalności 
mieszczan oraz dziejów ziemiaństwa; awnuk18@wp.pl

Dariusz WOLANIN – politolog, mgr, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: samorząd i polityka lokalna, od 2002 r. 
związany z lubelskimi organizacjami pozarządowymi, obecnie pracownik me-
rytoryczny i Dyrektor Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz Skarbnik 
Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego; darek-genealogia@o2.pl

***

Станислав БОГДАНОВ – российский историк и генеалог. Занимается 
функционированием российских бюрократических элит в правление 
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Николая II и генеалогией русских, немецких и польских дворянских родов 
на территории Российской империи в XVIII–XX вв.; контакт только через 
Редакцию

Славомир ДРЫЯ – археолог, д-р, выпускник Ягеллонского университета, 
ассистент в Институте истории искусства и культуры Университета Иоанна 
Павла II в Кракове. Исследовательские интересы связаны с археологической 
проблематикой периода Средневековья и раннего Нового времени. Проводил 
ряд исследований на территории Кракова, в т. ч. на Главном рынке в 2005–
2011 гг., также занимался тематикой замков: исследовал такие объекты, как 
Боболице, Миров, Рабштын, Тешин и Смолень. Предмет его особого интереса 
– история пивоварства. Является членом Польского объединения домашних 
пивоваров. В своей домашней пивоварне работает над восстановлением 
исторических рецептов; slawomir.dryja@upjp2.edu.pl

Веслав ФЕЛЬСКИЙ – священник, д-р, адъюнкт Института польской фило-
логии Католического университета Люблина Иоанна Павла II, преподава-
тель Высшей митрополичьей духовной семинарии в Люблине и Высшей 
духовной семинарии в Пельплине, автор монографии Библейские пере-
воды Чеслава Милоша. Филологическо-экзегетическое исследование. Ис-
следовательские интересы включают культуру и историю Европы; felski@op.pl

Луциан ГАЗДА – геолог, д-р, адъюнкт кафедры геотехники факультета 
строительства и архитектуры Люблинской политехники. Его исследова-
тельские интересы связаны с геологией и родственными ей науками на их 
стыке с археологией, архитектурой, строительством, окружающей средой 
и сопряжены с использованием современных методов исследования.; l.gazda@
pollub.pl

Филип ЯРОШИНЬСКИЙ – историк искусства, магистр, сотрудник Mузея 
„Замок в Яновце” – отдела Надвислинского музея в Казимеже Дольном, вице-
председатель Общества друзей Яновца; filipjaroszynski@o2.pl

Уршуля КИЦИНЬСКА – историк, д-р, выпускница Педагогического 
университета им. Эдукационной комиссии в Кракове (история) и Папского 
университета Иоанна Павла II в Кракове (история Церкви), ассистент 
Института истории Педагогического университета им. Эдукационной 
комисии, автор докторской диссертации Женский шляхетский идеал в поль-
ских печатных погребальных речах XVII века. Исследовательские интересы 
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– история, особенно история Церкви и история женщин, ментальность 
и повседневность Нового времени, вопросы восприятия смерти в ста-
ропольский период, антропология, этнология и общественные науки; 
kicinska@up.krakow.pl

Мацей КОРДАС – историк и управленец, магистр, докторант Института 
истории Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Занимается 
проблематикой миграции и перемещений крестьян в города Люблинской 
земли в XV–XVI вв.; maciej.kordas@gmail.com

Дариуш КОВАЛЬСКИЙ – д-р хаб., инженер, адъюнкт кафедры обеспечения 
водой и водоотвода Люблинской политехники. Исследовательские интересы: 
водопроводы и канализации, прикладная гидравлика, исследования 
подземной водно-канализационной инфраструктуры; d.kowalski@pollub.pl

Артур ЛИС – историк и юрист, д-р, ассистент кафедры истории права 
Загородного факультета права и экономических наук Католического 
университета Люблина Иоанна Павла II в Сталёвой-Воле. Его ис-
следовательские интересы связаны с историей права и медиевистикой; 
arturlis@op.pl

Яцек МАЕВСКИЙ – историк, магистр, докторант Института истории 
Академии им. Яна Длугоша в Ченстохове, член Польского исторического 
общества (отделение в Радомске). Занимается историей древнего мира, 
прежде всего античной географией, а также региональной историей; 
jacekmajewski1986@wp.pl

Ярослав Р. МАРЧЕВСКИЙ – священник, д-р, адъюнкт Института истории 
Церкви Католического университета Люблина Иоанна Павла II, директор 
архива Люблинского архидиоцеза. Среди трудов – монография Пастырская 
деятельность Церкви в средневековом Люблине. Исследовательские интересы 
связаны в основном с региональной историей; archiwum@diecezja.lublin.pl

Хуберт МОНЧИК – историк искусства и юрист, д-р, выпускинк Католического 
университета Люблина Иоанна Павла II, люблинский городской консерватор 
памятников старины. Исследовательские интересы связаны с воп-
росами истории архитектуры и истории региона; hubertmacik@gmail.com

Войцех МИХАЛЬСКИЙ – историк, магистр, докторант Института истории 
Университета Марии Кюри-Склодовской, сотрудник Воеводской публичной 
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библиотеки им. Иеронима Лопациньского в Люблине. Исследовательские 
интересы связаны с историческим эпосом позднего Средневековья, 
проблемами коллективной памяти, с особым вниманием к Шотландии XIV-в. 
и поэме Брюс Джона Барбура; wmichalski11@interia.pl

Агнешка НАЛЕВАЕК – занимается вспомогательными историческими 
дисциплинами, средневековым источниковедением, королевским двором 
Яна Ольбрахта и придворной культурой. Автор монографии «Документ 
в “Анналах” Яна Длугоша»; agusek@kul.lublin.pl

Томаш Анджей НОВАК – историк, магистр, докторант Института истории 
Академии им. Яна Длугоша в Ченстохове, председатель правления Польского 
исторического общества (отдел в Радомске), член Ченстоховского научного 
общества. Основатель и главный редактор издания „Zeszyty Radomszczańskie”. 
Работает в Региональном музее им. Станислава Санковского в Радомске; 
kraszew66@wp.pl

Томаш ОСИНЬСКИЙ – историк, д-р, выпускник Университета Марии Кюри-
Склодовской в Люблине, сотрудник Бюро общественного просвещения отдела 
Института национальной памяти в Люблине. Исследовательские интересы – 
социально-экономическая история польских земель в XIX–XX вв. с особым 
вниманием к истории слоя землевладельцев и вопросам функционирования 
администрации; tomasz.osinski@ipn.gov.pl

Януш ПЕГЗА – социолог, д-р, выпускник Ягеллонского университета, адъюнкт 
Института социологии Жешовского университета, председатель правления 
Объединения охраны забытых мест в Люблине. Исследовательские интересы 
связаны с культурной антропологией и социологией религии; somz@op.pl

Дариуш ПРУЦНАЛЬ – историк, д-р, адъюнкт Института истории 
Католического университета Люблина Иоанна Павла II, занимается 
социально-экономической историей и демографией Люблина в XVI–XVII 
вв. Среди работ – монография Госпиталь при костёле Св. Духа в Люблине 
в 1419–1655 гг.; prucek@kul.lublin.pl

Томаш РЕМБАЛЬСКИЙ – историк, д-р, адъюнкт Института истории 
Гданьского университета, секретарь Кашубского института в Гданьске, 
старший хранитель Музея города Гдыни (отдел документации истории 
города и порта). Член Польского геральдического общества, среди трудов  
монография «Владельцы свободного сельского староства и корчмы 
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в Гдыни в 1362–1928 гг. Историко-генеалогическое исследование кашубской 
сельской элиты». Занимается историей кашубско-поморской деревни от 
Средневековья до XIX в., в особенности территорией современного г. Гдыни 
и родной Бытовской земли, а также генеалогией и изданием источников; 
rembalski@muzeumgdynia.pl

Анджей СКШЕТУСКИЙ – магистр, инженер, выпускник Люблинской 
политехники и Сельскохозяйственной академии в Люблине, работал 
экономистом, член Люблинского генеалогического общества; andrzej@
skrzetuski.com

Марек СКШЕТУСКИЙ – студент юридического факультета Варшавского 
университета

Доминик ШУЛЬЦ – историк, магистр, председатель правления Люблинского 
генеалогического общества, главный редактор его „Ежегодника”, член Группы 
исторической демографии Комитета демографических наук Польской 
академии наук, докторант Института истории Университета Марии Кюри-
Склодовской в Люблине. Исследовательские интересы связаны с историей 
старопольской метрикальной регистрации, истории приходской сети 
Завихостского и Люблинского архидиаконатов в XII–XVIII вв., а также 
польско-литовских взаимоотношениях в XV–XVI вв.; dominikszulc@orange.pl

Ежи ТЕРНЕС – историк, д-р, адъюнкт Института истории Университета 
Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Исследовательские интересы связаны 
с вопросами старопольского парламентаризма, шляхетского самоуправления 
и истории окраинных земель Речи Посполитой. Среди его работ – монография 
Холмский сеймик при Вазах (1587–1668); jerzy.ternes@poczta.umcs.lublin.pl

Анна Уршуля ВНУК – историк, д-р, выпускница Католического университета 
Люблина Иоанна Павла II, работает учителем, является членом правления 
Общества Ужендовской земли и редакции „Голоса Ужендовской земли”. 
Среди работ – монография История прихода Попкове – 600 лет истории. 
Исследовательские интересы связаны с материальной культурой и мен-
тальностью мещан и историей слоя землевладельцев; awnuk18@wp.pl

Дариуш ВОЛЯНИН – политолог, магистр, выпускник Университета Марии 
Кюри-Склодовской в Люблине, специализация – самоуправление и местная 
политика, с 2002 г. сотрудничает с люблинскими неправительственными 
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организациями, в настоящее время ответственный работник и директор 
Фонда гражданской активности, казначей Люблинского генеалогического 
общества; darek-genealogia@o2.pl

***

Stanisław BOGDANOW – Russian historian and genealogist. His research focuses 
on the functioning of Russian bureaucratic elites during the reign of tsar Nicolas II 
and the genealogy of Russian, German and Polish gentry families in the area of the 
Russian Empire in the 18th-20th century; contact only via editors

Sławomir DRYJA, PhD – archeologist, graduated from the Jagiellonian University, 
junior lecturer in the Institute of History of Art and Culture at the University of 
John Paul II in Cracow. His research interests concentrate on archeological issues 
connected with the Medieval period and the beginning of the Modern era. He 
conducted a number of studies in Cracow, including the area of the Main Square 
in the years 2005-2011, did research on castles as well as dealt, studying among 
others such places as Bobolice, Mirów, Rabsztyn, Cieszyn and Smoleń. His passion 
is history of beer brewing. He is a member of Polish Association of Home Beer 
Brewers. He works on historical reconstruction of recipes at home; slawomir.
dryja@upjp2.edu.pl

Wiesław FELSKI, PhD – priest, assistant professor in the Department of Polish 
Philology at The John Paul II Catholic University of Lublin, lecturer at Metropolitan 
Major Seminary in Lublin and Major Seminary in Pelplin, author of a monograph 
Czeslaw Milosz’s Biblical Translations. A Philological and Exegetic Study. His research 
interests include culture and history of Europe; felski@op.pl

Lucjan GAZDA, PhD – assistant professor at the Institute of Geotechnics in the 
Department of Civil Engineering and Architectufe at the Lublin University of 
Technology. His research interests focus on geology and related sciences from the 
fields of archeology, architecture, civil engineering, environment, and application 
of advanced research methods; l.gazda@pollub.pl

Filip JAROSZYŃSKI, MA – art historian, works at the Castle Museum in Janowiec 
– a branch of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny, vice-president of the Friends 
of Janowiec Society; filipjaroszynski@o2.pl
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Urszula KICIŃSKA, PhD – historian, graduated from the Pedagogical University 
of Cracow (history) and the Pontifical University of John Paul II in Cracow (Church 
history), assistant professor in the Department of History at the Pedagogical 
University of Cracow, author of a doctoral thesis entitled A Model Gentry Woman in 
Polish Printed Funeral Speeches from the 17th Century. Research interests – history, 
especially Church history and women history, mentality and everyday life in the 
Modern era, thanatological issues in Old Polish period, anthropology, ethnology 
and social sciences; kicinska@up.krakow.pl

Maciej KORDAS, MA – historian and administrative law specialist, PhD student 
in the Department of History at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. His 
everyday interests include migration and peasantry movements to the cities in the 
Lublin Region in the 15th-16th century; maciej.kordas@gmail.com

Dariusz KOWALSKI, PhD with a title of University professor, M.Eng – assistant 
professor in the Department of Water Supply and Sewage Removal at the Lublin 
University of Technology. Research interests: water supply systems and sewage 
systems, applied plumbing, studies on underground water supply and sewage 
systems infrastructure; d.kowalski@pollub.pl

Artur LIS, PhD – historian and lawyer, junior lecturer at the Off-Campus Faculty of 
Law and Economic Sciences in Stalowa Wola, a branch of the John Paul II Catholic 
University of Lublin. His research interests focus on history of law and medieval 
studies; arturlis@op.pl

Jacek MAJEWSKI, MA – historian, PhD student in the Department of History 
at Jan Długosz University in Częstochowa, Off-campus Faculty in Radomsko. He 
does research on ancient history, most of all ancient geography, but also regional 
history; jacekmajewski1986@wp.pl

Jarosław R. MARCZEWSKI, PhD – priest, assistant professor in the Department 
of Church History at the John Paul II Catholic University of Lublin, head of the 
Lublin Archdiocesan Archive, author of a monograph Pastoral Activity of the 
Church in Medieval Lublin. His research interests focus mainly on regional history; 
archiwum@diecezja.lublin.pl

Hubert MĄCIK, PhD – art historian and lawyer, graduated from the John Paul 
II Catholic University of Lublin, Municipal Officer for Protection of Monuments 
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in Lublin. His research interest oscillate around the issues concerning history of 
architecture and regional history; hubertmacik@gmail.com

Wojciech MICHALSKI, MA – historian, PhD student in the Department of History 
at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, works at Hieronim Łopaciński 
Regional Public Library in Lublin. His research interests centre around historical 
epics of the late Middle Ages and the problems of collective memory, and especially 
the 14th century Scotland and John Barbour’s poem The Bruce; wmichalski11@
interia.pl

Agnieszka NALEWAJEK, PhD – historian, assistant professor in the Department 
of History at the John Paul II Catholic University of Lublin. She focuses on auxiliary 
sciences of history, studies in medieval sources, the royal court of John I Albert and 
courtly culture. Author of a monograph A Document in Jan Dlugosz’s Yearbook; 
agusek@kul.lublin.pl

Tomasz Andrzej NOWAK, MA – historian, PhD student in the Department 
of History at Jan Długosz University in Częstochowa, president of the board of 
Radomsko branch of the Polish Historical Society, member of Scientific Society 
in Czestochowa. Initiator and editor of Zeszyty Radomszczanskie. He works in 
Stanisław Sankowski Regional Museum in Radomsko; kraszew66@wp.pl

Tomasz OSIŃSKI, PhD – historian, graduated from Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin, works at Public Education Office in the Lublin Branch of 
the Institute of National Remembrance. His research interests include social and 
economic history of Polish lands in the 19th and 20th century, history of gentry 
landowners and issues concerning the functioning of administration; tomasz.
osinski@ipn.gov.pl

Janusz PIEGZA, PhD – sociologist, graduated from the Jagiellonian University, 
assistant professor in the Department of Sociology at the University of Rzeszow, 
president of the board of the Association for Preservation of Forgotten Places in 
Lublin. His research interests focus on cultural anthropology and sociology of 
religion; somz@op.pl

Dariusz PRUCNAL, PhD – historian, assistant professor in the Department of 
History at the John Paul II Catholic University of Lublin, he does research on socio-
economic history and demography of the 16th-17th century Lublin. Author of the 
monograph A Hospital Neighbouring the Holy Spirit Church in Lublin in the Years 
1419-1655; prucek@kul.lublin.pl
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Tomasz REMBALSKI, PhD – historian, assistant professor at the Faculty of History 
at the University of Gdańsk, secretary of the Kashubian Institute in  Gdańsk, senior 
custodian in Gdynia City Museum (Department of the City and Port History 
Documentation). Member of the Polish Heraldry Society, author of a monograph 
Owners of the Free Village and Inn in Gdynia 1362–1928. A Genealogical and 
Historical Study of the Kashubian Rural Elite. He does research on history of the 
Kashubian and Pomeranian country from the Middle Ages to the 19th century, and 
especially the area of the contemporary city of Gdynia and his homeland Bytów as 
well as genealogy and editing source documents; rembalski@muzeumgdynia.pl  

Andrzej SKRZETUSKI, M.Eng – graduated from the Lublin University of 
Technology and the University of Life Sciences in Lublin, worked as an economist, 
member of the Lublin Genealogical Society; andrzej@skrzetuski.com

Marek SKRZETUSKI – studies law at Warsaw University

Dominik SZULC, MA – historian, president of the Lublin Genealogical Society, 
main editor of Yearbook of the Lublin Genealogical Society, member of Historical 
Demography Unit of The Committee on Demographic Studies of the Polish 
Academy of Sciences, PhD student in the Department of History at Maria Curie-
Skłodowska University in Lublin. His research interests concern the history of Old 
Polish registration in parish books, history of parish networks in Zawichost and 
Lublin archdeaconries in the 12th-18th century and Polish-Lithuanian relations in 
the 15th-16th century; dominikszulc@orange.pl

Jerzy TERNES, PhD – historian, assistant professor in the Department of History at 
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. His research interests centre around 
the problems of the Old Polish parliamentary system, gentry self-government 
and history of the Ukrainian lands of the former Commonwealth. Author of 
a monograph Chełm Council during the Reign of the House of Vasa (1587-1668); 
jerzy.ternes@poczta.umcs.lublin.pl 

Anna Urszula WNUK, PhD – historian, graduated from the John Paul II Catholic 
University of Lublin, works as a teacher, a member of the board of Urzędów Land 
Society and the editorial board of Głos Ziemi Urzędowskiej Author of a monograph 
History of Popkowie Parish – 600 years. Her research interests include material 
culture and mentality of bourgeoisie and history of gentry landowners; awnuk18@
wp.pl
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Dariusz WOLANIN, MA – political sociologist, graduated from Maria Curie-
Skłodowska University in Lublin, specialization: local government and regional 
politics; from 2002 affiliated with Lublin non-government organizations, currently 
the content-related supervisor and head of Civic Activities Foundation, a treasurer 
of the Lublin Genealogical Society; darek-genealogia@o2.pl
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Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Informacje dla Autorów i Czytelników

Szanowni Państwo !
   
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne ma zaszczyt zaprezentować Państwu 

swoje plany wydawnicze na 2013 r. 
Organizacja nasza zrzesza od 2006 r. kilkudziesięciu badaczy i miłośników 

genealogii, heraldyki i demografii historycznej z regionu lubelskiego i nie tylko. 
W 2009 r. Lubelskie TG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego, 
periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące 
szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki (w po-
wiązaniu z badaniami genealogicznymi) oraz statystyki i demografii historycznej. 
Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formułę – nie jest dostępne w wol-
nej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i podobnie kolportowanie na 
zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych, szczególnie pracowników 
nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych (zamówienia prosimy 
składać na adres e-mailowy Redakcji). Cel jaki Redaktorzy „Rocznika…” 
postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy, osiągnięty. 
Tomy I. (ss. 221), II. (ss. 252) i III. (ss. 242) zebrały autorów nie tylko z całego 
kraju, ale i zagranicy, którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publikowanych 
tekstów. Wydawnictwo trafiło do polskich i zagranicznych bibliotek i odbiorców 
indywidualnych, zyskując uznanie i zainteresowanie w oczach wielu. Z zawartością 
dotychczas wydanych tomów możecie się Państwo zapoznać na stronie Lubelskiego 
Towarzystwa Genealogicznego, w zakładce „Rocznik LTG” pod adresem http://ltg.
pl/content/category/1/42/86/

Naszą działalność wydawniczą planujemy kontynuować w 2013 r. W jej 
ramach przewidujemy publikację dwóch prac poświęconych głównie dziejom 
lokalnym i społecznym Lubelszczyzny (więcej informacji pod adresem: http://

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne 

Ul. Niecała 11 m.12 , 20-080 Lublin , 
KRS 0000300308 , Regon 060339832 , www.ltg.pl

Nr rachunku bankowego w Kredyt Banku : 
02 1500 1520 1215 2007 4653 0000 
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forumgenealogiczne.pl/viewtopic.php?p=6158&sid=fceee8573af243b8d5c7fb1f5f
6a25d5#6158 ). Z tego na grudzień 2013 r. planowany jest druk t. V niniejszego 
czasopisma. Jego  Kolegium Redakcyjne, składające się z historyków Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do składanie tekstów do następujących 
działów:

- Artykuły
- Materiały i źródła
- Recenzje i polemiki
- Wydarzenia wydawnicze
- Sprawozdania
- Varia
- In memoriam
- Suplementy

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy rocznik.ltg@interia.pl Powinny one 
spełniać następujące wymogi:

Struktura tekstu:
imię i nazwisko autora(ów), 1. 
nazwa jednostki organizacyjnej, uczelni, instytucji lub organizacji, 2. 
tytuł pracy,3. 
podtytuły,4. 
do Artykułów oraz Materiałów i źródeł prosimy dołączać streszczenia w j.  5. 

polskim (do 20 wierszy), które następnie Redakcja tłumaczyć będzie na j. angielski 
oraz, ewentualnie, także inne języki konferencyjne,

do wszystkich tekstów prosimy dołączać także krótkie noty biograficzne 6. 
ich Autorów, celem późniejszego przetłumaczenia na wybrane przez Redakcję 
języki kongresowe, według następującego schematu: imię, nazwisko (majuskułą) 
Autora, wykształcenie kierunkowe, stopień/tytuł naukowy, wykonywany zawód i 
miejsce pracy, członkostwo w ważniejszych organizacjach/instytucjach naukowych, 
samodzielne autorstwo ważniejszych prac monograficznych, kontakt mailowy 
dla Czytelników/opcjonalnie zaznaczenie możliwości kontaktu wyłącznie za 
pośrednictwem Redakcji.  

Informacje techniczne:
Tekst w formacie edytora Word (rozszerzenie *.doc);•	  czcionka: Book   

Antiqua, 11 p; odstęp 1,5; marginesy 2,5; przypisy – Book Antiqua, 8 p, odstęp 1; 
nowy akapit rozpoczynamy od wcięcia 1 cm.
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Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg).•	
Przypisy umieszczamy zawsze jako dolne, nigdy po kropce lub przecinku.•	
Przypisy powinny znajdować się na dole strony, wg wzoru:•	

Monografie winny zawierać: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, miejsce 
i rok wydania, str., 

Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, [w:] tytuł 
pracy, redaktor/zy/ (pod red. …), miejsce i rok wydania, str.,

Artykuł w dzienniku: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł 
czasopisma”, data dzienna – zapis rzymski (np. 15 X 2007),

Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, 
„tytuł czasopisma”, rok, nr z danego roku, str.,  

Materiał internetowy: opis źródła, URL: <http://adresinternetowy>, [data 
dostępu: …],          

Rękopisy, inkunabuły, stare druki itp., zarchiwizowane: pełna nazwa 
archiwum/biblioteki, (skrót), sygnatura/numer, numer wpisu (ewentualnie), karta/
strona, foliał (ewentualnie).

W przypadku tytułów prac cytowanych powtórnie podaje się jedynie pierwsze 
słowa tytułu, np. W. Pociecha, Królowa Bona, t. 2, s. 29. Stanowi to istotną pomoc 
dla Czytelnika nie znającego literatury przedmiotu. Podobnie postępujemy w przy-
padku artykułów publikowanych w pracach zbiorach i publikacjach ciągłych, 
podając jednak następnie ponownie tytuł pracy/czasopisma (wystarczy skrót), aby 
Czytelnik nie musiał wracać do początku tekstu chcąc odnaleźć pełne wskazówki 
bibliograficzne do przywołanego artykułu.

Pro•	 simy konsekwentnie stosować terminologię polskojęzyczną, jak „tamże”, 
czy „dz. cyt.”, nigdy zaś „ibidem”, czy „op. cit.”,
Jeżeli referat zawiera tabele, rysunki lub kopie cyfrowe należy dołączyć •	
pliki źródłowe,
Powyższe powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródła,•	
Przy podawaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań,•	
Określenia objętości maksymalnej tekstów na razie nie przewidujemy, •	
w razie konieczności teksty będą skracane w porozumieniu z Autorami,
Publikujemy także fotokopie i kopie cyfrowe. W przypadku akt •	
zarchiwizowanych, o zastrzeżonym tytule własności lub fotokopiach o zas-
trzeżonym prawie autorskim Redakcja bierze na siebie ciężar uzyskania 
licencji na ich wykorzystanie. Kopie cyfrowe należy przesyłać wraz 
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z tekstami. Koszt ich wykonania pokrywa Autor tekstu i przesyła na 
adres Wydawcy w postaci pliku PDF rozdzielczości nie mniejszej jak 
1000 px dla uzyskania odpowiedniej jakości w druku cyfrowym. Autor 
powinien zaznaczyć w tekście miejsce w którym powinno znaleźć się 
zdjęcie. W tym celu każde winno być numerowane, ich opisy znaleźć się 
w oddzielnym pliku tekstowym, zaś w tekście czcionką kol. czerwonego 
jedynie nr zdjęcia np. (3),
Przy podawaniu cytatów ze źródeł w tekście prosimy podawać je kursywą •	
jeżeli cytowane są zgodnie z przekazem i w języku źródła, a zwykłą 
czcionką z cudzysłowiem gdy Autor artykułu podaje tłumaczenie przekazu 
z języka oryginału. Wówczas także dodajemy w nawiasie kwadratowym kto 
był tłumaczem – sam Autor przedstawionego artykułu, czy tłumaczenie 
podaje za kimś innym,
Przy przygotowywaniu edycji źródłowych należy bezwzględnie kierować •	
się jedną z wybranych instrukcji  wydawniczych, a jeżeli Autor chce od nich 
odejść powinien powody tego przedstawić we wprowadzeniu do edycji.

Zalecamy przy tym korzystać z następującej literatury:
K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy 

XIX wieku, Wrocław 1953, s. 6–27. Drobne uwagi co do zasad ustalonych przez 
Lepszego przekazał m.in. ks. Marian Radwan (Wizytacje generalne parafii unickich
w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, Lublin 2004, s. 18). Po-
lecamy także Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, opr. J. Woronczak, 
Wrocław 1955; E. Danowskiej, Intercyzy, testamenty i inwentarze pośmiertne 
krakowskich mieszczan epoki nowożytnej jako źródło edycji, [w:] Teoria i praktyka 
nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), pod red. A. Perłakowskiego, Kraków 
2011, s. 219-226.

Dla starszych źródeł pisanych polecane są z kolei m.in.: Instrukcja wydawnicza 
dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925, s. 17–18; A. Wolff, Projekt 
instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, 
„Studia Źródłoznawcze” (dalej: SŹ), t. I, Warszawa 1957, s. 155–181; Z. Budkowa, 
M. Friedbergowa, B. Kurbisówna, Instrukcja dla wydawnictwa roczników polskich, 
SŹ, t. I, s. 182–184.

Skróty:
Imiona powinny być rozwijane przy ich wymienianiu po raz pierwszy. Należy 

stosować skróty powszechnie używane w literaturze, jak np. nazwy archiwów 
(np. Archiwum Akt Nowych – AAN; Archiwum Główne Akt Dawnych – AGAD; 
Archiwum Państwowe w Lublinie – APL) oraz instytucji naukowych (np. Instytut 
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Historii Polskiej Akademii Nauk – IH PAN), tytułów naukowych (prof. dr hab.), 
stopni wojskowych (kpt., płk), tytułów duchowieństwa (bp, bpa, oo. – ojcowie, ss. 
–siostry), skróty jednostek monetarnych (zł., gr.), skróty ogólnie przyjęte (rkps, 
mps, tzw., etc., m.in., itd., itp., in., wg, ok. – około, s. – strona, r. – rok, w. – wiek, 
tysiąc – tys., redakcja – red.). Polecamy korzystanie ze Słownika skrótów J. Parucha, 
wyd. Wiedzy Powszechnej.

Uwaga!
Uprasza się Autorów o konsekwentne stosowanie się do wytycznych Redakcji 

w ramach całej pracy. Po wniesieniu uzupełnień i podaniu nowych przypisów 
prosimy upewnić się czy postawiony poprzednio przypis zawierający odnośnik 
„Tamże” nie przesunął się w dół i tym samym odnosi się do pracy podanej 
kilka przypisów wyżej, ponad przypisami wstawionymi wraz z uzupełnieniami 
w tekście.

Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji, dokonywania skrótów i adiustacji 
nadesłanych materiałów. Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Przekazane 
do druku, można wycofać jedynie do chwili ich makietowania. Do tekstów 
powinny być załączone ich recenzje autorstwa samodzielnych pracowników nauki. 
Niezależnie od tego Redakcja kierować będzie teksty do recenzji zewnętrznych. 
Zalecamy stosowanie się do zasad zapory ghostwriting. Przesłanie tekstu Redakcji 
równoznaczne jest ze zgodą Autora na jego publikację nie tylko na łamach 
Rocznika, ale także na stronie internetowej czasopisma oraz w bibliotekach i bazach 
cyfrowych, wybranych przez Redakcję z listy MNiSW.

Te i inne szczegóły dot. kryteriów i warunków publikacji uzyskacie Państwo 
pod adresem: http://ltg.pl/content/category/1/42/86/

Uwaga!
Prosimy nie składać typograficznie tekstów samodzielnie, gdyż poważnie 

utrudnia to pracę redaktorowi technicznemu w trakcie ich makietowania, np. 
powoduje przełamania tekstu. 

Prosimy nie oddzielać wszystkich akapitów kilkupunktowymi odstępami – 
rezerwujemy je wyłącznie dla wyraźnego wyodrębnienia poszczególnych części 
tekstu, szczególnie zakończenia. Wówczas proszę podać 10 punktowy odstęp.

Każdy z Autorów otrzyma kilka egzemplarzy autorskich, podobnie jak i Re-
cenzenci. Do współpracy zapraszamy badaczy ww. dyscyplin naukowych z całego 
kraju i zagranicy, nie chcemy bowiem ograniczać się jedynie do środowiska 
lubelskich historyków. 
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Jednocześnie prosimy wszystkich zainteresowanych o wsparcie naszego 
periodyku każdą, nawet najskromniejszą kwotą. Wsparcie finansowe ukazywane 
dotychczas LTG ze strony prywatnych darczyńców okazywało się kluczowe dla 
„Rocznika…” i zapewniało mu ciągłość wydawniczą, niezbędną dla utrzymania 
punktacji ministerialnej. Mamy nadzieję, że teraz także tak się stanie.

Konto w Kredyt Bank nr: 02 1500 1520 1215 2007 4653 0000 
(z dopiskiem „Na cele statutowe”)  
                  

Z wyrazami szacunku
Kolegium Redakcyjne           
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Historia. Tradycja. Nowoczesność.
XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów 
w Lublinie – konferencja objęta patronatem 
Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

 

W dniach 22-26 kwietnia 2013 r., po raz dwudziesty pierwszy odbędzie się 
najbardziej prestiżowa i największa konferencja historyków studentów w Polsce. 
Tym razem miejscem uroczystych obchodów XXI Ogólnopolskiego Zjazdu 
Historyków Studentów będzie Lublin – Brama między Wschodem a Zachodem, 
gdzie historia i tradycja współgrają z nowoczesnością.

Przyświeca Nam hasło: Historia. Tradycja. Nowoczesność. Koło Naukowe 
Historyków Studentów UMCS pragnie, aby w ten sposób XXI OZHS stał się 
konferencją o nowatorskim podejściu do badania i popularyzacji historii. Stąd 
zapewnimy wiele ciekawych paneli, w ramach których młodzi historycy poruszą 
istotne problemy badawcze. Łącząc tradycję z nowoczesnością, umożliwimy Wam 
dotknięcie historii na szereg różnych sposobów – poprzez warsztaty, wycieczki 
po Lubelszczyźnie czy spotkania ze znanymi mieszkańcami „Koziego Grodu”. 
Przełamiemy stereotyp książkowej historii dając uczestnikom OZHS szansę na 
poznanie jej od innej strony – filmowej, komiksowej i jako gry planszowej.

Zapraszamy więc na XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów do 
Lublina!

Koła Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Komitet Organizacyjny XXI OZHS

Skontaktuj się z nami: ozhs.lublin@gmail.com
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