
 
 
 
 
 
 

Od redaktora 

Szanowni Państwo! 
 
Oddajemy do Państwa rąk kolejny – juŜ czwarty numer Metryki. Mam 

nadzieję, Ŝe i tym razem treść tego numeru spełni Państwa oczekiwania. Podobnie 
jak i w poprzednich numerach, tak i teraz dobór tematów do działu pierwszego, 
obejmującego artykuły i studia, jest zróŜnicowany i dotyczy wielu aspektów 
rejestracji stanu cywilnego. Od tego numeru rozpoczynamy cykl artykułów 
poświęconych analizie autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego.   

Jak Państwo zauwaŜyliście, stopniowo zmniejszamy objętość czasopisma do 
zakładanych początkowo ok. 150 stron, tak aby zbyt obszerne zeszyty nie znie-
chęcały do lektury, jednak zapewniam, Ŝe zmiana ta nie będzie miała wpływu na 
poziom merytoryczny naszego czasopisma. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym ro- 
ku będziemy mogli Państwu przybliŜyć aktualny stan prac nad załoŜeniami do 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego przygotowywanej przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i rozpocząć dyskusję nad proponowanymi zmianami. Za-
chęcam wszystkich Państwa do wyraŜenia opinii na naszych łamach co do postę-
pu i kierunku zmian. Zachęcam takŜe do zadawania za pośrednictwem redakcji 
pytań oraz zgłaszania propozycji, jakie macie Państwo do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego i przesyłania ich na adres 
mailowy: metryka@onet.pl.  

Zachęcam równieŜ do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metry 
ka.info, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące wydawania 
naszego czasopisma, w tym jego prenumeraty, a takŜe moŜliwości publikacji 
własnych artykułów i materiałów na naszych łamach. Z wielką przyjemnością 
chciałbym zakomunikować wszystkim naszym Czytelnikom, Ŝe Metryka, chociaŜ 
od niedawna znajduje się na rynku wydawniczym, to jest juŜ czasopismem 
naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.  

W oczekiwaniu na zbliŜające się święta BoŜego Narodzenia i Nowy Rok 
2013,  pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Korzystając z okazji, pragnę zło-
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Ŝyć w imieniu całego zespołu redakcyjnego najserdeczniejsze i szczere Ŝyczenia 
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności. Niech kaŜdy dzień Nowego Roku przy-
niesie Państwu wiele uśmiechu i radości, a studentom podyplomowych studiów 
administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, którzy podjęli  naukę na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ŝyczę satysfakcji z własnych dokonań oraz aby  
w nadchodzącym roku spełniły się ich zamierzenia i dąŜenia zawodowe. 

 
Piotr Kasprzyk  

 

 
 
 


