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Wstęp

Niniejszym Redakcja „Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” 
oraz Jego Wydawca pragną przekazać na Państwa ręce kolejny, szósty już tom tego 
czasopisma. Ukazuje się on niemal w przeddzień dziesiątej rocznicy śmierci wybit-
nego Polaka – św. Jana Pawła II. Z tej okazji publikujemy, jako aneks do tegorocz-
nego wydania czasopisma, drzewo ascendentów Świętego, autorstwa jego kuzyna, 
Pana Andrzeja Skrzetuskiego, członka Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. 
Już 13 czerwca 2013 r., gdy Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne otwarło w Filii 
nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wystawę LUBELSKIE GENEALO-
GIE, Pan Andrzej zaprezentował wyniki swoich dociekań. Dziesięć dni wcześniej 
na internetowej stronie tygodnika W SIECI ukazał się artykuł Pani Emilii Budzyny 
poświęcony przodkom Jana Pawła II po mieczu. Tymczasem nie tylko z Czańca 
pochodzili przodkowie polskiego Świętego. Tak jak prapradziadkiem Jana Pawła 
II po mieczu był Bartłomiej Wojtyła, tak prapradziadkami Papieża po kądzieli byli 
bowiem Jan Kaczorowski (1741-1827) i Ewa z Adamkiewiczów (1760-1830) z ma-
zowieckiego Magnuszewa, oraz Jan Malinowski i Agata z Migorów, zaślubionych 
w niewielkiej lubelskiej miejscowości Chodlu 1 października 1815 r. Ich dzieci – 
Mikołaj Kaczorowski i Urszula Malinowska wstąpili w związek małżeński w Szcze-
brzeszynie w 1842 r. W tamtejszym kościele św. Mikołaja 7 lat później ochrzczo-
ny został Feliks Kaczorowski, ojciec Emilii, matki Papieża. Jako, że ta urodziła się  
w Białej (ob. Bielsko-Biała) w dotychczasowych biografiach Jana Pawła II przewa-
żało przekonanie o pochodzeniu całej rodziny Ojca Świętego z tego miasta. Tym-
czasem Mazowsze i Lubelszczyzna stanowią nowy trop. Panu Andrzejowi udało się 
odnaleźć szereg ciekawych informacji o Kaczorowskich. Okazuje się np. że dziadek 
Papieża Feliks Kaczorowski służył jako woźnica u hrabiego Andrzeja Zamojskiego 
w Klemensowie, gdzie ten posiadał istniejący do dziś piękny pałac. Gdy car Alek-
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sander II wydalił hrabiego z Cesarstwa ten udał się kolejno do Paryża, Drezna, 
wreszcie Krakowa. Wszędzie tam towarzyszył mu dziadek Papieża, który w Galicji 
poznał i poślubił babkę Jana Pawła II – Marię Scholz, pochodzącą z Białej. Stąd 
też Emilia Kaczorowska urodziła się w Białej. Andrzejowi Skrzetuskiego udało się 
także odszukać historyczne metryki przodków Papieża, rodzinny grób Kaczorow-
skich na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, a to wszystko dlatego, że jak 
się okazało, sam jest przez mamę, pochodzącą z Kaczorowskich, spokrewniony  
z Janem Pawłem II w 7 stopniu. Dodajmy, że w samym tylko Chodlu księgi met- 
rykalne zachowały się już od końca XVI w., co daje nadzieje na dalsze badania 
dziejów przodków Jana Pawła II z tego terenu – Malinowskich i Migorów. Może  
w przyszłości powstanie wielki wywód ascendentów (przodków) Jana Pawła II –  
i po mieczu i po kądzieli, i jeszcze wiele ciekawostek ujrzy światło dzienne. Dosko-
nałą okazją ku temu byłaby setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypadać 
będzie na 18 maja 2020 r.

O wynikach badań Andrzeja Skrzetuskiego Papież dowiedział się w 2001 r.  
W odpowiedzi do Lublina nadeszły podziękowania z Sekretariatu Stanu Stoli-
cy Apostolskiej wraz z autografem Ojca Świętego – Niech Was Błogosławi Bóg 
Wszechmogący | Ojciec + Syn + Duch Święty | Jan Paweł II papież. 

W przeciągu kilku miesięcy jakie minęły od wydania poprzedniego tomu 
Rocznika, w jego „życiu” nastąpiły kolejne zmiany. Cieszy nas przyznanie nam  
tzw. wskaźnika IC Value o wartości 5,64 punktów, co z kolei pozwoliło Rocznikowi 
umocnić się w gronie najlepszych czasopism naukowych na świecie ze wszystkich 
dyscyplin, które notowane są na Index Copernicus Journal Master List. Z kolei do 
działań podjętych przez Redakcję w ciągu ostatnich kilku miesięcy należało powo-
łanie nowych redaktorów prowadzących (naukowych) – Panów dr. Rafała Jawor-
skiego i dra Aliaksadnra Kazakou oraz Panią dr Agnė Railaitė-Bardė, a także no-
wego członka Rady Naukowej czasopisma – Pana doc. dra Edmundasa A. Rimšę. 
Wydawca Rocznika pragnie podziękować członkom Rady za udzielone mu wspar-
cie, szczególnie cenne uwagi i spostrzeżenia, mając nadzieję na owocną współpracę 
również w przyszłości – pełną wyzwań z uwagi na coroczną już parametryzację 
czasopism.

Pragniemy nadto złożyć serdeczne podziękowania Panu Prof. Jarosławowi 
Krajce (UMCS), za umożliwienie nam podjęcia współpracy z Jego studentami- 
neofilologami, którzy uczestniczyli w procesie przygotowywania tłumaczeń na ję-
zyki obce streszczeń artykułów opublikowanych na łamach tego tomu Rocznika.

Mimo różnych trudności i przeszkód nie zapominamy o sponsorach wydaw-
nictwa – członkach Lubelskiego TG, genealogach nie zrzeszonych oraz głównych-
instytucjonalnych (strategicznych): Urzędzie Miasta Lublin oraz Starostwie Powia-
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towym w Lublinie, bez wsparcia których wydanie VI tomu niniejszego periodyku 
natrafiłoby zapewne na znaczne trudności. Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego ufa, że dzięki wysokiej pozycji Rocznika osiągniętej w toku dotych-
czasowej parametryzacji stanie się on, także dla naszych sponsorów, szczególnie zaś 
samorządów lubelskich, swoistą reklamą. Jest to zaś na pewno dowodem, że dzięki 
wsparciu finansowemu ze strony władz samorządowych nawet mała, regionalna 
organizacja pozarządowa, taka jak Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, może 
„wyprodukować” publikację atrakcyjną naukowo w skali ponadregionalnej. 

Na koniec szczególne podziękowania, wraz z życzeniami dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i życiu osobistym, przekazujemy Autorom wszystkich tekstów 
umieszczonych na łamach t. VI Rocznika oraz recenzentom tych prac, którym  
zawdzięczamy osiągnięcie wysokiego poziomu przez czasopismo.    

                                                                         W imieniu Redakcji i Wydawcy
Dominik Szulc  

                                                                            Wilno, 5 kwietnia 2015 r.
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