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Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do
powstania niniejszej książki. Z całego serca chcielibyśmy podziękować
naszym Rozmówcom i Rozmówczyniom, którzy byli dla nas przewodnikami
po Lelowie i okolicach, poświęcili nam swój czas oraz podzielili się z nami
swoimi opowieściami, obserwacjami i przemyśleniami. Dziękujemy za
okazaną nam życzliwość, gościnność, otwartość i cierpliwość.
Podziękowania chcielibyśmy złożyć również Członkom i Członkiniom
Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Pracownicom i Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury
w Lelowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie, Władzom Gminy
Lelów, a także Pracownikom i Reprezentantom Fundacji Chasydów Leżajsk –
Polska.
Panu Jerzemu Karolczykowi, naszemu Gospodarzowi, dziękujemy za
ciepłe przyjęcie i wsparcie na wszystkich etapach poznawania Lelowa
i pobliskich miejscowości. Dziękujemy Mu również – a także panu Stanisławowi Klimasowi – za oprowadzenie nas po bliższych i dalszych okolicach
Lelowa, dzięki czemu mogliśmy spojrzeć na Lelów jako fragment regionu
pełnego fascynujących miejsc, do których warto wracać.
Ogromnie wdzięczni jesteśmy także panu Mirosławowi Skrzypczykowi,
który kibicował nam na każdym etapie prac i wspierał w chwilach zwątpienia,
a dla wielu z nas stanowi niewyczerpane źródło motywacji do twórczego
działania.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować również wszystkim tym,
z którymi mieliśmy przyjemność współpracować podczas dwóch przedsięwzięć,
których efektem są zebrane w książce artykuły. Za wspólną pracę dziękujemy
Koleżankom i Kolegom z zespołu projektu „Oddolne tworzenie kultury.
Wielostanowiskowe studium porównawcze”, dofinansowanego ze środków
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności: dr Karolinie
Dudek, dr. hab. Sławomirowi Sikorze, dr Katarzynie Waszczyńskiej,
dr. Tomaszowi Rakowskiemu i dr. Piotrowi Cichockiemu. Koleżankom
i Kolegom, z którymi współtworzyliśmy „Laboratorium etnograficzne.
Chasydzkie pielgrzymki do Polski. Pamięć, historia i nowe przestrzenie
interakcji społecznych” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW:
Annie Auguścik, Agnieszce Białowolskiej, Aleksandrze Borek, Michałowi
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Gałkowi, Przemysławowi Glińskiemu, Marcinowi Kokotkiewiczowi i Emilowi
Neumannowi, dziękujemy za współdzielenie doświadczeń badawczych, gorące
i inspirujące dyskusje oraz wspólne podejmowanie poznawczych wyzwań.
Jesteśmy wdzięczni za merytoryczne wsparcie dr hab. Agnieszce
Halembie, dr Renacie Hryciuk, dr. Łukaszowi Smyrskiemu i prof. Annie
Wieczorkiewicz, którzy, jako promotorzy prac licencjackich Agnieszki
Gwiazdowicz, Antoniny Stasiuk, Urszuli Borkowskiej i Aleksandry Domaradzkiej, przyczynili się do ostatecznego kształtu artykułów wymienionych
Autorek.

