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Tomasz BŁACH – mgr historii, doktorant Zakładu Historii XVI-XVIII w. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe 
obejmują zagadnienia z historii kultury staropolskiej, historii wojskowości 
starożytnej Grecji i Rzymu, historii wojskowości nowożytnej i epoki napoleońskiej; 
tomekblach@wp.pl

Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – działa w Polskim Towarzystwie Heraldycznym, 
jego zainteresowania to dynastia Piastów, średniowieczne rycerstwo i szlachta 
mazowiecka; p_a_dmochowski@o2.pl

Urszula KICIŃSKA – historyk, dr, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie (historia) oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie (historia Kościoła), adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, autorka dysertacji doktorskiej  
p.t. Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wie-
ku. Zainteresowania badawcze – historia, szczególnie historia Kościoła oraz historia 
kobiet, mentalność i codzienność epoki nowożytnej, zagadnienia tanatologiczne 
w okresie staropolskim, antropologia, etnologia oraz nauki społeczne; limula@
poczta.onet.pl

Dariusz KUPISZ – historyk, dr hab. prof. Nadzwyczajny w Instytucie Historii 
UMCS w Lublinie, Zakładzie Historii XVI–XVIII w. Zajmuje się historią 
wojskowości staropolskiej historią regionu radomskiego i rodzin szlacheckich, 
opublikował kilkanaście książek i blisko 100 artykułów naukowych. W latach 
2011-1014 kierował zrealizowanym grantem NPRH Metryki parafialne kościołów 
radomskich z lat 1591-1795. Ostatnio opublikował wraz z M. Kozdrachem pracę 
Kochanowscy w XV-XVIII w. Główne linie rodziny, Radom 2014; dariusz.kupisz@
umcs.lublin.pl

Mariusz NOWAK – historyk, dr hab.; pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach; zajmuje się dziejami ziemiaństwa Małopolski 
w XIX-XX w.; historią konserwatywnej myśli politycznej w XIX w.; mnowak0@
autograf.pl

Anna PENKAŁA – historyk, mgr, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN. W swoich badaniach koncentruje się na majątkowych 
aspektach zawierania małżeństw przez szlachtę w XVII i XVIII w. Jej zainteresowania 
badawcze to także historia mentalności i życia codziennego; penkala.anna@gmail.
com
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Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI – ekonomista, mgr (Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość), rolnik (własne gospodarstwo), 
konsultant i członek Komisji Wywodowej Związku Szlachty Polskiej. Autor kilku 
opracowań i licznych artykułów głównie poświęconych szlachcie północnego 
Mazowsza. Doktorant Uniwersytetu w Białymstoku; ciechanow@szlachta.org.pl

Piotr RACHWAŁ – dr, adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół demografii historycznej, historii gospodarczej oraz archiwistyki. Obecnie 
kieruje projektem naukowym, którego głównym celem jest zabezpieczenie  
i udostępnienie staropolskich ksiąg metrykalnych przechowywanych w archiwach 
parafialnych Lubelszczyzny oraz ich wykorzystaniem w badaniach nad zaludnie-
niem Lubelszczyzny w okresie nowożytnym; piotrach@kul.lublin.pl

Andrzej SIKORSKI – działa w Polskim Towarzystwie Heraldycznym, jego 
zainteresowania to dynastia Piastów i szlachta mazowiecka; kontakt za 
pośrednictwem Redakcji

Piotr SZKUTNIK – dr, pracownik w Katedrze Historii Historiografii i Nauk 
Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze 
skupiają się wokół zagadnień archiwistyki, biografistyki, demografii historycznej, 
genealogii i regionalistyki; pszkutnik@poczta.onet.pl

Dominik SZULC – historyk, dr, pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza 
Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, prezes Zarządu Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego i redaktor naczelny jego Rocznika. Zajmuje się dziejami 
stosunków polsko-litewskich w XV-XVI w., historią ziemi lubelskiej oraz genealogią; 
dominikszulc@orange.pl

Grzegorz TRAFALSKI – mgr, doktorant w Katedrze Historii Historiografii i Nauk 
Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe 
oscylują wokół nauk pomocniczych historii ze szczególnym uwzględnieniem 
sfragistyki i heraldyki. Autor pracy magisterskiej na temat: Heraldyka samorządowa 
Mazowsza Zachodniego w latach 1793-2012 napisanej pod kierunkiem dr. hab. 
Marka Adamczewskiego, prof. UŁ. Praca została wyróżniona w 2015 r. konkursie 
Nagrody im. Adama Heymowskiego na pracę z heraldyki i nauk pokrewnych; 
grzegorz.trafalski@gmail.com

Michał Tomasz WÓJCIUK – mgr, historyk i archiwista; absolwent Instytutu Historii 
UMCS w Lublinie. Prowadzi badania nad dziejami Lublina w I połowie XVIII w. 
oraz nad niektórymi aspektami życia codziennego w Rzeczypospolitej epoki saskiej  
(m.in. problemy koegzystencji chrześcijan i Żydów, indywidualna i społeczna 



percepcja zjawisk naturalnych oraz katastrof przyrodniczych i antropogenicznych, 
patologie samorządu szlacheckiego); w kręgu jego zainteresowań badawczych 
znajdują się także wybrane zagadnienia dotyczące dziejów najnowszych, takie 
jak: koncepcja rachuby czasu, polska epistolografia (1939–1945) oraz problem 
identyfikacji osób występujących w polskich reportażach filmowych zrealizowa-
nych w Powstaniu Warszawskim. Doktorant w Instytucie Historii UMCS w Lub-
linie. Pracownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Autor 
i współautor ponad 40 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym  
20 opracowań naukowych: rozpraw i edycji źródłowych). Współautor 10 hi-
storycznych wystaw czasowych (w tym 4 międzynarodowych) oraz 2 ekspozycji 
stałych (w tym Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie); mwojciuk@poczta.onet.pl

***

зAMETKи O COABTOPAХ TOMA

Томаш БЛАХ – магистр истории, докторант кафедры истории XVI-XVIII 
вв. Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. научные интересы 
- вопросы истории старопольской культуры, истории военного дела 
древней Греции и древнего рима, нового времени и наполеоновской эпохи; 
tomekblach@wp.pl

Пётр Анджей ДMOХОВСКИ – член польского геральдического общес-
тва. В область его интересов входят династия Пястов, средневековое 
рыцарство и  Мазовецкая знать; p_a_dmochowski@o2.pl

Уршула КИЦИНЬСКА – историк, доктор, выпускница Педагогического 
Университета имени Эдукационной Комиссии в Кракове (история) и Папского 
Университета иоанна Павла II в Кракове (история Костёла), адъюнкт в кафедре 
современной истории в институте истории Педагогического Университета 
имени Эдукационной Комиссии, автор докторской диссертации Образец 
шляхтянки в польских печатаных торжественных похоронных молитвах 
XVII века. Её исследовательские увлечения – это история, в частности история 
Костёла и история женщин, менталитет и повседневность современной 
эпохи, танатологические вопросы в древнепольское время, антропология, 
этнология и обществоведение; limula@poczta.onet.pl

Дариуш КУПИШ – доктор философических наук дариуш Купиш, 
экстраординарный профессор исторического факультета УМКС в Люб-
лине на кафедре истории XVI–XVIII в. изучает давнюю военную историю 
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Польши, историю радомского региона и знатных семей, опубликовал  
более десятка книжек и около 100 научных статей. В 2011-2014 гг. руко- 
водил реализацией работ по гранту национальной программы по 
развитию гуманитарных наук «Церковные метрические книги в ра-
доме с 1591 по 1795г.». Последней его публикацией была совместная 
с М.Коздрахом работа на тему Кохановские в XV-XVIIIв. Главные 
генеалогические линии семьи, радом 2014; dariusz.kupisz@umcs.lublin.pl

Мариуш НOBAK – историк, хаб. д-р; работает в институте истории 
Университета Яна Кохановского в Кельцах, занимается историей 
земянства (шляхты-землевладельцев) Малой Польши XIX-XX вв., историей 
консервативной политической мысли XIX в.; mnowak0@autograf.pl

Анна ПEHKAЛA – историк, магистр, аспирант института истории 
педагогического университета им. Кно (им. Комисси народного 
образования). В своих исследованиях сосредоточена на экономических 
аспектах вступления в брак знати в XVII и XVIII веках. В область  
исследовательских интересов учёного входят истории менталитета и ис-
тория повседневной жизни; penkala.anna@gmail.com

Адам А. ПЩУЛКОВСКИЙ – экономист, магистр (Варшавская школа 
экономики, финансы и банковское дело), фермер (собственная ферма), 
консультант и член Выводной Комиссии Союза Польской Шляхты. автор 
ряда публикаций и многочисленных статей в основном посвященных шляхте 
северной Мазовии. аспирант в Белостоцком Университете ; ciechanow@
szlachta.org.pl

Пётр РAXBAЛ – д-р, адъюнкт кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин Люблинского католического университета. Сфера иссле-
довательских интересов - историческая демография, экономическая история 
и архивистика. В настоящее время руководит научным проектом, главная 
цель которого - сохранить и предоставить в распоряжение исследователей 
старопольские метрические книги, хранящиеся в приходских архивах 
Люблинского региона, использовать их в исследованиях по демографии 
Люблинского региона в новое время; piotrach@kul.lublin.pl

Андрей СИКОРСКИЙ – деятель в Польском Геральдическом обществе, 
его интересы включают династии Пястов и шляхту Мазовии; контакт через 
редакцию

Пётр ШKYTHИК – д-р, сотрудник кафедры истории историографии  
и вспомогательных исторических дисциплин Лодзинского университета. 
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исследовательские интересы касаются вопросов архивистики, биог-
рафистики, исторической демографии, генеалогии и регионалистики; 
pszkutnik@poczta.onet.pl

Доминик ШУЛЬЦ – историк, доктор, сотрудник института истории им. 
тадеуш Мантейфель Польская академия наук, сотрудник института 
истории им. тадеуш Мантейфель Польская академия наук, генеральный 
директор Люблинского генеалогического общества и главный редактор его 
„Ежегодника”. исследовательские интересы связаны с историей польско-
литовских отношений в пятнадцатом и шестнадцатом веках, историей 
Люблинской земли и генеалогией ; dominikszulc@orange.pl

Гжегош ТPAФАЛЬСКИ – магистр, аспирант на кафедре истории, 
историографии и вспомогательных исторических дисциплин Лодзинского 
университета. В область научных исследований входят вспомогательные 
исторические дисциплины, прежде всего, сфрагистика  и геральдика. 
автор магистерской работы «Геральдика местных самоуправлений в за- 
падной Мазовии 1793-2012», написанной под руководством доктора 
наук,  профессора Лодзинского университета Марека адамчевского. 
работа была отмечена в 2015 г. в конкурсе им. адама Хеймовского За  
научные исследования в области геральдики и родственных наук; grzegorz.
trafalski@gmail.com

Михал Томаш ВУИЧУК – магистр, историк и архивист; выпускник ис- 
торического факультета УМКС в Люблине. занимается изучением истории 
Люблина в первой половине XVIII века, а также некоторых аспектов пов-
седневной жизни республики Польши саской эпохи (среди прочего проблемы 
сосуществования христиан и евреев, индивидуального и социального 
восприятия природных явлений, стихийных бедствий и антропогенных 
катастроф, также как и проблемы среди местного дворянства). В круг его 
научных интересов входят также отдельные исследования, связанные с не-
давней историей, такие как: концепция хронометража, эпистолография 
в Польше (1939–1945) и проблема идентификации лиц, которые были 
запечатлены в видеофайлах во время Варшавского восстания. работает 
аспирантом на историческом факультете УМКС в Люблине. Кроме того, 
является сотрудником исторического отдела Музея Варшавского восстания. 
автор и соавтор более 40 научных и научно-популярных публикаций (в том  
числе 20 научных работ: диссертаций и научных статей). Соавтор 10 исто-
рических временных выставок (в т.ч. 4 международных), а также 2 постоянных 
экспозиций (в т.ч. Музей дулаг 121 в Прушкове); mwojciuk@poczta.onet.pl
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Tomasz BŁACH, MA – a historian, a PhD student at the Department of History at 
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. His scientific interests cover history 
of the Old Polish culture, history of the ancient Greek and Roman military, history 
of modern military and the Napoleonic era; tomekblach@wp.pl

Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – member of the Polish Heraldic Committee; his 
academic interests are the Piast dynasty, medieval chivalry and Mazovia nobility; 
p_a_dmochowski@o2.pl 

Urszula KICIŃSKA, PhD – historian, graduate of the Pedagogical University 
of Cracow (history) and the Pontifical University of John Paul II in Cracow (the 
history of Church), assistant professor in the Department of Modern History in 
the Institute of History at the Pedagogical University in Cracow. She is the author 
of a doctoral dissertation titled The Model of a Noblewoman in Polish Printed 
Funeral Orations in the 17th Century. Her academic interests revolve around history, 
especially the history of Church and women’s history, the mentality and life in 
the modern history period, thanatology in the Old Polish period, anthropology, 
ethnology, as well as social science; limula@poczta.onet.pl

Dariusz KUPISZ, Professor – worker of the Institute of History at Maria Curie-
Skłodowska University in Lublin. He deals with the history of the Old Polish army, 
the history of the region of Radom and gentry families. Author of several books 
and almost one hundred academic articles. Between 2011 and 2014 he was the 
coordinator of a NPRH grant ‘Parish birth and death certificates of Radom churches 
between 1591 and 1795’. Co-author (together with M. Kozdrach) Kochanowscy  
w XV-XVIII w. Główne linie rodziny, Radom 2014 (The Kochanowski family between 
the 15th and the 18th centuries. The major family lines, Radom 2014); dariusz.kupisz@
umcs.lublin.pl

Mariusz NOWAK – a historian, professor, a scientific worker at the Institute of 
History at Jan Kochanowski University in Kielce, his academic interests cover the 
history of landed gentry of Małopolska (Lesser Poland) in 19th and 20th centuries 
and the history of conservative political thought in 19th century; mnowak0@
autograf.pl

Anna PENKAŁA, MA – historian, PhD candidate in the Institute of History of the 
Pedagogical University of Cracow. In her research she focuses on estate aspects of 
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marriage contracted by the gentry in the 17th and the 18th century. Her academic 
interests include the history of mentality and of everyday life; penkala.anna@gmail.
com

Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI, MA – economist, graduated from Warsaw School 
of Economics, farmer, consultant and member of the Confederation of the Polish 
Nobility, author of a few studies and several articles dealing with the issue of 
the nobility of northern Mazovia, PhD student at the University of Bialystok; 
ciechanow@szlachta.org.pl

Piotr RACHWAŁ, PhD – associate  professor in the Department of Auxiliary 
Sciences at the John Paul II Catholic University of Lublin. His scientific interests 
revolve around historical demography, economic history, and archive studies. 
Currently he directs a scientific project, the objective of which is to secure Old 
Polish birth registers from the Lublin parishes, to make them available and to make 
use of them in studies over the population of the Lublin region in the modern 
times; piotrach@kul.lublin.pl

Andrzej SIKORSKI – member of the Polish Heraldic Committee, his academic 
interests are the Piast dynasty and Mazovia nobility; to contact Andrzej Sikorski 
you need to contact the editorial board 

Piotr SZKUTNIK, PhD – scientific worker at the Department of the History of 
Historiography and Auxiliary Sciences at the University of Łódź. His scientific 
interests focus on archive studies, biographical studies, historical demography, 
genealogy, regional studies; pszkutnik@poczta.onet.pl

Dominik SZULC, PhD – historian, worker of Tadeusz Manteuffl Institute of History 
of the Polish Academy of Sciences, president of the Lublin Genealogical Society, 
main editor of Yearbook of the Lublin Genealogical Society. In his research he deals 
with the history of Polish-Lithuanian relations and genealogy; dominikszulc@
orange.pl

Grzegorz TRAFALSKI, MA – PhD candidate in the Departament of the History 
of Historiography and the Auxiliary Sciences of History of the University of Łódź. 
His academic interests oscillate around auxiliary sciences of history, especially  
sigillography and heraldry. Author of MA dissertation titled “Heraldry of local 
government of western Mazovia between 1793 and 2012”, written under the 
supervision of professor Marek Adamczewski, and awarded in the competition of 
Adam Heymowski’s Award; grzegorz.trafalski@gmail.com

Michał Tomasz WÓJCIUK, MA – historian and archivist, graduate of the Institute 
of History at Maria Curie-Skłodowska University. He conducts research on 
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some aspects of everyday life of the Polish Commonwealth of the Saxon period 
(e.g. the coexistential problems of Christians and Jews, chronology of natural 
phenomena and disasters, individual and social perception of natural phenomena, 
as well as natural and anthropogenic disasters, political culture of the gentry). He 
is interested in the issues of the count of time in the 19th and 20th centuries, and 
Polish epistolography (1939-1945). PhD student in the Institute of History at Maria 
Curie-Skłodowska University in Lublin, worker of the History Department of the 
Warsaw Uprising Museum, author and co-author of over 40 popular and academic 
publications, co-author of 10 temporal exhibitions (4 international ones, among 
others), and 2 permanent exhibitions (Dulag 121 Museum in Pruszków, among 
other); mwojciuk@poczta.onet.pl

***

BIOGRAPHISCHE ANMERKUNGEN  
ZU DEN KOAUTOREN DES BANDES

Tomasz BŁACH – MA in Geschichte, Doktorandin der Abteilung Geschichte 
sechzehnte bis achtzehnte Jahrhunderte Universität von Maria Curie-
Sklodowska Universität in Lublin. Seine Forschungsinteressen umfassen 
Fragen der traditionellen polnischen Kulturgeschichte, Militärgeschichte des 
antiken Griechenland und Rom, der modernen Militärgeschichte und der 
napoleonischen Zeit; tomekblach@wp.pl

Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – er ist tätig in dem Polnischen Heraldikverein, 
interessiert sich für die Piasten, das Rittertum und den Adel aus Masowien.; 
p_a_dmochowski@o2.pl

Urszula KICIŃSKA – Historikerin, Dr., Absolventin der Pädagogischen Universität 
in Krakau (Geschichte) und der Päpstlichen Universität Johannes Paul II in Krakau 
(Geschichte der Kirche), wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Neuere 
Geschichte des Instituts für Geschichte der Pädagogischen Universität in Krakau, 
Autorin der Doktorarbeit Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach 
pogrzebowych XVII wieku [Darstellung adliger Frau in polnischen gedruckten 
Beerdigungsreden aus dem 17. Jahrhundert]. Sie interessiert sich für Geschichte, 
besonders für Geschichte der Kirche, Frauengeschichte, Mentalität und Alltäglichkeit 
der Neuzeit, thanatologische Fragen in der altpolnischen Periode, Anthropologie, 
Ethnologie und Sozialwissenschaften.; limula@poczta.onet.pl
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Dariusz KUPISZ – Historiker, PhD. prof. Mitarbeiter am Institut für Geschichte 
der Universität in Lublin, Institut für Geschichte sechzehnten bis achtzehnten 
Jahrhundert. Es befasst sich mit der Geschichte der alten polnischen 
Militärgeschichte Radom Region und Adelsfamilien, hat ein Dutzend Bücher 
und über 100 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. In den Jahren 2011-1014 
führte das ausgefüllte Zuschuss NPRH Radom Pfarrkirchen Metriken aus den 
Jahren 1591-1795. Kürzlich veröffentlichte zusammen mit M. Kozdrachem 
arbeiten Kochanowscy in den fünfzehnten und achtzehnten Jahrhundert 
die großen Linien der Familie, Radom im Jahr 2014. dariusz.kupisz@umcs. 
lublin.pl

Mariusz NOWAK – Historiker, habilitierter Doktor, er arbeitet im Institut für 
Geschichte der Jan Kochanowski Universität in Kielce, er beschäftigt sich mit 
der Geschichte der Gutbesitzer in Kleinpolen im 19. Jahrhundert und im 20. 
Jahrhundert sowie mit dem konservativen politischen Denken im 19. Jahrhundert; 
mnowak0@autograf.pl

Anna PENKAŁA – Historikerin, Magisterin, Doktorandin am Institut für 
Geschichte an der Pädagogischen Universität in Krakau [Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie]. Ihre Forschungen konzentriert sie auf die Vermögensaspekte 
der adeligen Eheschlieβungen im 17. und 18. Jahrhundert. Sie interessiert sich auch 
für die Geschichte der Mentalität und des Alltags; penkala.anna@gmail.com

Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI – Wirtschaftswissenschaftler, Mag., (Wirtschafts-
universität in Warschau, die Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen), 
Bauer (eigener Bauernhof), Berater und Mitglied der Herkunft Kommission des 
Verbandes von Polnischem Adler, Doktorand an der Universität in Białystok.  
Er ist auch Autor einiger Bearbeitungen und vieler Artikeln, die besonders dem 
Adler aus Nordmasowien gewidmet sind.; ciechanow@szlachta.org.pl

Piotr RACHWAŁ – PhD, Assistant Professor in der Abteilung für Geschichte 
Hilfswissenschaften der Katholischen Universität Lublin. Seine Forschungsinteressen 
drehen sich um historische Demographie, Wirtschaftsgeschichte und Archiv-
management. Er leitet derzeit Forschungsvorhaben, deren Hauptziel ist die 
Sicherheit und den Zugang zu alten polnischen wichtigen Unterlagen in den 
Archiven der Gemeinde Lublin gespeichert sind, und deren Verwendung in der 
Studie der Bevölkerungsdichte von Lublin in der Neuzeit; piotrach@kul.lublin.pl

Andrzej SIKORSKI – er ist in dem Polnischen Heraldikverein tätig, interessiert 
sich für die Piasten und den Adel aus Masowien; Kontakt über die Redaktion
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Piotr SZKUTNIK – Doktor, Mitarbeiter im Lehrstuhl für Geschichte, für 
Historiographie und für die Hilfswissenschaften der Geschichte der Universität 
von Łódź. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Probleme der 
Archivistik, der Biographistik, der historischen Demographie, der Genealogie und 
der Geschichte der Gebiete;  pszkutnik@poczta.onet.pl

Dominik SZULC – Historiker, Mitarbeiter des Instituts für Geschichte von 
ihnen. Tadeusz Manteuffel Polnischen Akademie der Wissenschaften, 
Vorstandvorsitzende des Genealogischen Vereins in Lublin und Chefredakteur 
des Jahrbuches des Vereines. Er beschäftigt sich mit Geschichte von 
Verhältnissen zwischen Polen und Litauen vom 15. bis zum 16. Jahrhundert, 
Geschichte der Region um Lublin und Genealogie.; dominikszulc@orange.pl

Grzegorz TRAFALSKI – Magister, Doktorand am Lehrstuhl für Geschichte 
der Historiographie und Historische Hilfswissenschaften der Universität Łódź. 
Seine Forschungsinteressen drehen sich um Historische Hilfswissenschaften 
mit besonderem Schwerpunkt auf Sphragistik und Wappenkunde. Autor der 
Magisterarbeit zum Thema“ Die Wappenkunde der Selbstverwaltung von 
Westmasowien in den Jahren 1793-2012“ [„Heraldyka samorządowa Mazowsza 
Zachodniego w latach 1793-2012”], geschrieben unter der Leitung von Dr. habil. 
Marek  Adamczewski, Prof. an der Universität Łódź. Seine Magisterarbeit wurde im 
Wettbewerb des Adam-Heymowski-Preises für Arbeit zum Thema Wappenkunde 
und verwandte Wissenschaften im Jahre 2015 ausgezeichnet. E-Mail: grzegorz.
trafalski@gmail.com

Michał Tomasz WÓJCIUK – Magister, Historiker und Archivar; Absolvent des 
Instituts für Geschichte an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin. Er 
erforscht die Geschichte von Lublin in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie 
einige Aspekte des alltäglichen Lebens in der Republik Polen in der Sachsenzeit 
(1697–1763), u.a. die Probleme bei Koexistenz der Christen und Juden, individuelle 
und gesellschaftliche Wahrnehmung von Naturereignissen, Naturkatastrophen und 
anthropogenen Katastrophen sowie Missstände der adeligen Selbstverwaltung; 
sein wissenschaftliches Interessengebiet umfasst auch die ausgewählten Fragen, 
die die neueste Geschichte betreffen, darunter die Konzeption der Zeitrechnung, 
die polnische Epistolografie (1939-1945) sowie die Probleme bei Identifikation der 
Personen, die während des Warschauer Aufstandes in polnischen Filmreportagen 
erschienen. Doktorand am Institut für Geschichte an der Maria-Curie-Skłodowska-
Universität in Lublin. Angestellter in der Historischen Abteilung im Museum des 
Warschauer Aufstandes. Autor und Koautor von über 40 wissenschaftlichen und 
populärwissenschaftlichen Publikationen (darunter von 20 wissenschaftlichen 
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Studien: Abhandlungen und Quellensammlungen). Koautor von 10 historischen 
Sonderausstellungen (darunter von 4 internationalen Expositionen) und  
2 Dauerausstellungen (darunter vom Museum Durchgangslager 121 Pruszków); 
mwojciuk@poczta.onet.pl

***

NOTES SUR LES AUTEURS DU VOLUME

Tomasz BŁACH – Maîtrise en histoire, un étudiant au doctorat de la seizième 
Département d’histoire à l’Université du XVIIIe siècles Maria Sklodowska-
Curie à Lublin. Ses intérêts de recherche portent sur les questions de l’histoire 
traditionnelle polonaise culturelle, l’histoire militaire de la Grèce antique et de 
Rome, l’histoire militaire moderne et l’époque napoléonienne; tomekblach@
wp.pl

Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – membre de l’Association Polonaise de 
l’Héraldique, intéressé à la dynastie Piast, la chevalerie médiévale et la noblesse 
mazovienne; p_a_dmochowski@o2.pl

Urszula KICIŃSKA – historien, diplômé de l’Université de Pédagogie de Cracovie 
(histoire) et de l’Université pontificale Jean-Paul II de Cracovie (histoire de 
l’Eglise), professeur adjoint à la Faculté de l’Histoire Moderne (Département de 
l’Histoire) de l’Université de Pédagogie de Cracovie, auteur de la thèse de doctorat 
Le modèle d’une femme noble dans les oraisons funèbres du XVIIe siècle. Ses intérêts 
scientifiques incluent l’histoire, surtout celle de l’Eglise et des femmes, la mentalité 
et le jour quotidien de l’époque moderne, questions tanatologiques dans la période 
de l’ancienne Pologne, l’anthropologie, l’ethnologie et les sciences ; limula@poczta.
onet.pl

Dariusz KUPISZ – historien, PhD. prof. Associé à l’Institut d’Histoire Université 
de Lublin, Département d’histoire de 16e au 18e siècles. Il traite de l’histoire de la 
vieille histoire militaire polonais région Radom et les familles nobles, il a publié une 
douzaine de livres et plus de 100 articles scientifiques. Dans les années 2011-1014  
a conduit la subvention complété NPRH métriques informatiques églises paroissiales 
Radom à partir des années 1591-1795. Publié récemment avec M. Kozdrachem 
travailler Kochanowscy dans les XVe et XVIIIe siècles Les grandes lignes de la 
famille, Radom en 2014. dariusz.kupisz@umcs.lublin.pl

Mariusz NOWAK – historien, docteur d’État, il travaille à l’Institut de l’histoire 
de l’Université Jan Kochanowski à Kielce, il s’occupe de l’histoire de l’aristocratie 
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terrienne de la Petite-Pologne au 19ème siècle et au 20ème siècle, de l’histoire de la 
pensée politique conservatrice au 19ème siècle ; mnowak0@autograf.pl

Anna PENKAŁA – maître en historie, doctorante à l’Institut de l’Histoire de 
l’Université Pédagogique à Cracovie. Dans sa recherche elle se focalise sur les 
aspects des biens de la conclusion des mariages par la noblesse en XVIIe et XVIIIe 
s. Elle s’intéresse aussi à l’histoire de la mentalité et la vie quotidienne; penkala.
anna@gmail.com

Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI – économiste, diplômé de l’Ecole des hautes 
études commerciales de Varsovie (discipline: finances et comptabilité), agriculteur 
(possède son exploitation), consultant et membre du Comité de Certification de 
Noblesse de l’Association de la Noblesse Polonaise. Auteur de quelques études et de 
nombreux articles portant sur la noblesse de Mazovie de nord. Etudiant de doctorat 
à l’Université de Białystok; ciechanow@szlachta.org.pl

Piotr RACHWAŁ – PhD, professeur adjoint au Département d’histoire de 
Sciences auxiliaires de l’Université catholique de Lublin. Ses intérêts de 
recherche portent sur la démographie historique, histoire économique et la 
gestion des archives. Il dirige actuellement projet de recherche, dont l’objectif 
principal est la sécurité et l’accès aux anciens dossiers vitaux polonais stockés 
dans les archives de la paroisse de Lublin, et leur utilisation dans l’étude de la 
densité de population de Lublin à l’époque moderne; piotrach@kul.lublin.pl

Andrzej SIKORSKI  – membre de l’Association Polonaise de l’Héraldique, il 
s’intéresse à la dynastie Piast et la noblesse mazovienne; contact à prendre à la 
Rédaction

Piotr SZKUTNIK – docteur, employée de la Chair de l’histoire, de l’historiographie 
et des sciences auxiliaires de l’histoire de l’Université de Łódź. Les intérêts de ses 
recherches se concentrent autour des problèmes de l’archivistique, de l’histoire des 
biographies, de la démographie historique, de la généalogie et de la régionalistique;  
pszkutnik@poczta.onet.pl

Dominik SZULC – historien, employé de l’Institut d’Histoire d’entre eux. 
Tadeusz Manteuffel Académie polonaise des sciences, président du Conseil 
Général de la Société Généalogique de Lublin et rédacteur en chef de l’Annuaire. 
Il étudie l’histoire les relations entre la Pologne et la Lituanie au XVe–XVIe siècle, 
l’histoire de la région de Lublin et la généalogie; dominikszulc@orange.pl

Grzegorz TRAFALSKI – maître, doctorant de la Chaire de l’histoire de 
l’historiographie et de la science auxiliaire de l’histoire de l’Université à Łódź.  
Il s’intéresse à la science auxiliaire de l’histoire, en particulier à la sigillographie et 
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’héraldique. Il a écrit sa thèse de maîtrise sous le titre: „Heraldyka samorządowa 
Mazowsza Zachodniego w latach 1793-2012” („L’héraldique du gouvernement 
local de la Mazovie Occidentale pendant les années 1793-2012”), son directeur de 
thèse était docteur d’Etat Marek Adamczewski, professeur de l’UŁ. En 2015 sa thèse 
a été couronnée dans les concours de Prix d’Adam Heymowski pour la thèse en 
héraldique et la science auxiliaire, son courriel: grzegorz.trafalski@gmail.com

Michał Tomasz WÓJCIUK – titulaire du diplôme de master, historien et archiviste, 
diplômé de l’Institut d’Histoire de l’Université Marie Curie-Skłodowska à Lublin. 
Il fait la recherche sur l’histoire de Lublin dans la première moitié du XVIIIe siècle 
et sur certains aspects de la vie quotidienne dans la République de Pologne à 
l’époque saxonne (entre autres : les problèmes relatifs à la coexistence des chrétiens 
et des Juifs ; la perpection des phénomènes naturels et catastrophes écologiques 
et anthropologiques sur le champ individuel et social ; les patologies du régime 
des nobles). Il s’intéresse également aux certains thèmes de l’époque actuelle, 
notamment la conception de la mesure du temps, l’épistolographie polonaise (de la 
période 1939-1945) et le problème de l’identification des personnes qui paraissent 
dans les téléreportages tournés pendant l’Insurrection de Varsovie. Actuellement, 
il suit une formation doctoral à l’Institut d’Histoire de l’Université Marie Curie-
Skłodowska à Lublin et il travaille à la Section Historique du Musée de l’Insurrection 
de Varsovie. L’auteur et le coauteur de plus de 40 publications scientifiques et 
revues (y compris 20 études: dissertations et éditions originales). Le coauteur de 
10 expositions historiques temporaires (y compris 4 expositions internationales) 
et 2 expositions permanentes (y compris celle du Musée Dulag 121 à Pruszków); 
courriel : mwojciuk@poczta.onet.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 lata 2015-2016. 
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 powiązaniu z badaniami genealogicznymi) oraz statystyki i demografii 
historycznej. Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formułę – nie 
jest dostępne w wolnej 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-VI 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 czasopisma, pod adresem:

http://rocznik.ltg.pl/index.php/dla-czytelnikow
Naszą działalność wydawniczą planujemy kontynuować w latach 2015-2016. 

W jej ramach na maj 2016 r. planowany jest druk t. VII niniejszego czasopisma 
(za 2015 r.). Jego Kolegium Redakcyjne zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
przesyłania do końca marca 2016 r. tekstów do następujących działów:

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne 

Ul. Obrońców Lublina 29/7 , 20-379 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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- Artykuły
- Materiały i źródła
- Recenzje i polemiki
- Wydarzenia wydawnicze
- Sprawozdania
- Varia
- In memoriał
- Suplementy
- Dodatki

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

I.   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  5. 

w j. 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 nauko-
wych, samodzielne autorstwo ważniejszych prac monograficznych, kontakt 
mailowy dla Czytelników/opcjonalnie zaznaczenie możliwości kontaktu wyłącznie 
za pośrednictwem Redakcji.  

Informacje techniczne:II. 
Tekst w formacie edytora Word (rozszerzenie *.doc);2.  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.

Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg).2. 
Przypisy umieszczamy zawsze jako dolne, nigdy po kropce lub przecinku.3. 
Przypisy powinny znajdować się na dole strony, wg wzoru:4. 

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

- prosimy 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 

zaistnienia konieczności teksty będą skracane w porozumieniu z Autorami,
- publikujemy także foto - i skanero - kopie. W przypadku akt zarchiwizowanych, 

o zastrzeżonym tytule własności lub fotokopiach o zastrzeżonym prawie autorskim 
Redakcja bierze na siebie ciężar uzyskania licencji na ich wykorzystanie. Kopie 
cyfrowe należy przesyłać wraz 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  
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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…, s. 18). Polecamy 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 
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 



373

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 – udział każdego autora 
w powstaniu publikacji musi zostać w niej wskazany co do charakteru i zakresu. 
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 rocznik.ltg.pl . 

Uwaga!
Prosimy nie składać typograficznie tekstów samodzielnie, gdyż poważnie 

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

Prosimy także 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 wydawniczy. Do współpracy zapraszamy badaczy ww. dyscyplin 
naukowych z całego kraju i zagranicy, nie chcemy bowiem ograniczać się jedynie 
do środowiska lubelskich historyków. 

Jednocześnie prosimy wszystkich zainteresowanych o wsparcie naszego 
periodyku każdą, nawet najskromniejszą kwotą. Wsparcie finansowe ukazywane 
dotychczas LTG ze strony prywatnych darczyńców okazywało się dotychczas 
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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***

Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych
w Roczniku Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

 
1. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się co najmniej dwóch 
niezależnych recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest Autor 
publikacji.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, Redakcja podejmie w ramach 
swoich skromnych możliwości starania aby przynajmniej jeden z jego Recenzentów 
był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3.  Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać przedłożoną mu przez 
Redakcję deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów 
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat 
poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co 
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Do druku mogą być przyjęte tylko te artykuły, które zgodne są z profilem 
czasopisma i przedstawiają odpowiednio wysoki poziom merytoryczny.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz 
w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów 
współpracujących.
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