W

szóstym tomie „Archiwariusza Zamojskiego” witamy przede
wszystkim nowych autorów, którzy zechcieli wypełnić zawartość naszego periodyku. Tom otwiera artykuł dr. Eugeniusza
Wilkowskiego poświęcony źródłom do dziejów „Solidarności” w aktach
KW PZPR w Zamościu, powstały w ramach kwerendy prowadzonej do
szerszych studiów na ten temat.
Dr Jacek Feduszka przedstawił Zamość czasów Księstwa Warszawskiego posiłkując się aktami miasta Zamościa i notariuszy zamojskich.
Akta notariuszy zamojskich i tomaszowskich są jednymi z cenniejszych w naszym Archiwum. Prowadzona okazjonalnie od trzech lat
kwerenda inwentarzy majątkowych dała asumpt do swoistego podsumowana tych prac publikacją Agnieszki Szykuły, doktorantki historii
sztuki.
W 2005 r. przedstawiliśmy wyczerpująco akta osobowe Bolesława
Leśmiana. Tym razem – niespodzianka – druga teczka poety i notariusza. Znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Jest
nieporównanie skromniejsza, wnosi jednak rzecz szczególną do wiedzy
o Leśmianie – nie znane żadnemu z jego najważniejszych monografistów zdjęcie poety. Leśmian nie lubił się fotografować i znany jest
tylko z czterech portretów – z profilu i półprofilu… Okładką
„Archiwariusza” wprowadzamy do powszechnego obiegu - kolejny, po
raz pierwszy portret en face i to takiego Leśmiana, jakim go widywano
w Zamościu. Te najpopularniejsze zdjęcia wykonanoprzedI wojną
światową.
Rok Leśmianowski w Zamościu jest stosowną okazją aby poświęcić
poecie jeszcze jeden materiał - o włamaniu do jego zamojskiej
kancelarii, również oparty o źródła z lubelskiego Archiwum.
W ramach prac nad habilitacją dr Ewa Kuźma ukazuje kolejną
dziedzinę życia społeczno-kulturalnego w Zamościu drugiej połowy lat
40-tych zeszłego wieku. Przy okazji kwerendy do pracy doktorskiej o
wzornictwie meblowym powstał artykuł Joanny Wojciechowskiej-Kucięby dotyczący wzornictwa i patentów spółki Czerski i Jakimowicz,
najbardziej znanej przedwojennej firmy na Zamojszczyźnie.

Oprócz „papierów” ukazujących postępowanie policyjne w czasach
„Szpicbródki” i
rzedstawiamy tradycyjnie kilka źródeł archiwalnych, wśród nich
interesujący testament – przyczynek do dziejów staszicowskiego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Przytaczamy też kilka niewielkich dokumentów związanych z dziejami Żydów w Zamościu w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej oraz dwa drobne źródła dotyczace okresu pierwszej wojny światowej - list pożegnalny pułkownika
Juliana Fischera i osobliwy regulamin odnoszący się do pewnej wstydliwej sfery życia ówczesnego Zamościa. Ponadto w tej części można się
jeszcze zapoznać z interesującymi dokumentami tzw. „sprawy honorowej” - kolejnego przejawu obyczajowości tamtych czasów.
W ramach pomocy archiwalnych przedstawiamy zawartość trzech
zespołów kartograficznych. „Archiwariusz” informuje też o zawartości
innych zasobów – tym razem akt Zygmunta Klukowskiego przechowywanych w Bibliotece KUL.
W wiadomościach z naszego Archiwum przede wszystkim publikujemy nazwiska wszystkich osób, które przekazały dotąd zdjęcia do archiwalnego zbioru. To na prawdę imponująca lista i zupełnie interesujący efekt naszych zabiegów.

