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Wojciech Jędraszewski

Dziesięć lat później

W październiku 2016 roku mija 10 lat od chwili założenia Wielkopolskie-
go Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”.
Na początku było nas 6. Dzisiaj Towarzystwo liczy 80 osób, a gdyby 

nie rezygnacje i wykluczenia, byłaby nas ponad setka. Tyle bowiem osób jest za-
pisanych w naszej dziesięcioletniej historii. Członkowie WTG mieszkają głównie  
w Wielkopolsce i na Kujawach, ale są również osoby z innych części kraju, że 
wymienię tylko kilka miejscowości: Szczecin, Kraków, Warszawa, Koszalin, Byd-
goszcz, Chorzów, Nowa Ruda, Włocławek, Sopot. Mamy członków również poza 
granicami kraju: w Austrii, Francji, Niemczech i Kanadzie.

Nasi członkowie to największa siła w działaniach Towarzystwa. Bez nich nie 
byłoby wielu inicjatyw, projektów, a co najważniejsze ich realizacji. Tych większych 
i mniejszych, które składają się na całość naszej działalności.

Czym zajęliśmy się w mijającym dziesięcioleciu?

1. Stworzyliśmy stronę internetową z bardzo dynamicznym i chętnie od-
wiedzanym forum dyskusyjnym. Liczba postów na forum: 105 5461, liczba wąt-
ków: 10 239, liczba użytkowników: 5474 – to liczby odzwierciedlające ten zakres 
naszej działalności. Za tymi liczbami kryje się wiele zapytań i odpowiedzi, niezli-
czona liczba porad i „dobrych uczynków” naszych forumowiczów, ostrych dyskusji 
i ciekawej wymiany poglądów. Forum „żyje” codziennie i przyciąga starych i no-
wych użytkowników.

Za prawidłowe działanie strony odpowiadają nasi administratorzy – Maciej 
Głowiak i Piotr Skałecki – oraz moderatorzy – Joanna Lubierska, Lilana Molenda, 
Dariusz Stolarski i Jakub Wojtczak.

2. Od początku istnienia WTG współpracujemy przy realizacji Projekt Poznań 
– baza XIX-wiecznych ślubów na terenie Wielkopolski, bazy obejmującej ponad mi-
lion rekordów, co odpowiada ¾ wszystkich zawartych w latach 1800–1899 ślubów. 
Autorem projektu jest Łukasz Bielecki, który go prowadzi przy udziale Macieja 
Głowiaka – autora wyszukiwarki. Do tej pory osób indeksujących było ponad 300 
– większość to sympatycy Towarzystwa oraz 32 członków.

3. Stworzyliśmy kilka bardzo interesujących projektów dostępnych nieodpłat-
nie w sieci:

– Projekt BaSIA – Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej – realizowany we 
współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Jest to indeksacja zapisów 

1 Wszystkie dane liczbowe pochodzą z połowy lipca 2016 roku.
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metrykalnych udostępnionych w Internecie przez 
Archiwum. Baza zawiera ponad 3 miliony wpisów 
głównie z terenu Wielkopolski. Baza istnieje i jest 
stale uzupełniana przez 253 wolontariuszy z całej 
Polski, których cierpliwa i mrówcza praca daje nie-
samowite efekty. Projektem kieruje Piotr Skałecki, 
który również stworzył specjalny do tego projektu 
i wysoko oceniany program komputerowy.

– Cmentarz Samotna – spis pochowanych na za-
pomnianym cmentarzu przy ul. Samotnej w Pozna-
niu. Indeksację pochowanych na dwóch leżących 
obok siebie nieczynnych cmentarzach przepro-
wadziła Janina Król, dzięki pomocy śp. Jadwigi 
Sadowskiej zarządzającej niegdyś tą nekropolią  
(w skrócie mówi się „cmentarz przy Samotnej”, choć 
dotyczy to dwóch cmentarzy). Opracowanie zawiera 
ponad 8 tysięcy nazwisk pochowanych na Samotnej 
wraz z lokalizacją ich miejsc spoczynku i wskaza-
niem cmentarza, na którym pierwotnie spoczywali.

– Nekrologii to bardzo ciekawy projekt indek-
sacji nekrologów z prasy wielkopolskiej z XIX  
i pierwszej połowy XX wieku. To bogate źródło in-
formacji genealogicznych. Zawiera ponad 130 ty-
sięcy nekrologów, zindeksowanych przez 25 osób, 
a prowadzone jest przez Katarzynę Krüger.

– Księża Wielkopolscy – to baza księży od XVII 
do XX wieku zawierająca ponad 8 tysięcy nazwisk. 
Baza jest aktualizowana przez autorów (Wojciech 
Jędraszewski i Jacek Piętka) dzięki nadsyłanym 
przez zainteresowane osoby materiałom uzupeł-
niającym.

– Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym – to projekt zawierający listę pra-
wie 23 tysięcy nazwisk osób uhonorowanych tym 
odznaczeniem za udział w Powstaniu Wielkopol-
skim. Baza jest uzupełniana o nadsyłane zdjęcia 
i biogramy powstańców. Jest źródłem dla wielu 
poszukujących swoich przodków, zawiera bowiem 
wiele danych biograficznych. Projekt został zreali-
zowany w rekordowo krótkim czasie, dzięki ponad 
40 wolontariuszom i naszym niezastąpionym in-
formatykom: Maciejowi Głowiakowi i Piotrowi 
Skałeckiemu. Administratorami projektu są Jacek 
Piętka i Wojciech Jędraszewski.

4. Integrację osób interesujących się historią 
swych rodzin realizujemy poprzez comiesięczne 
spotkania odbywające się w różnych częściach Wiel-
kopolski i Kujaw. Odbyliśmy 99 takich spotkań, 
poznając miejsca życia naszych przodków, kościo-
ły, do których chodzili, i zawierając znajomości  
z miejscowymi historykami. Opisy poszczególnych 
spotkań znaleźć można w kolejnych Rocznikach 
WTG „Gniazdo”.

5. Dzień Genealoga – to coroczne spotkanie 
organizowane wspólnie z Archiwum Archidiece-
zjalnym w Poznaniu od 2009 roku. Program tych 
spotkań zawiera zawsze wiele ciekawych wystą-
pień, a formuła jest stale rozszerzana. 

6. Szkolenia i wykłady to kolejny obszar na-
szego działania. Spotykaliśmy się z uczniami gim-
nazjów (Targowa Górka, Gniezno), słuchacza-
mi Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Sieraków, 
Luboń, Poznań), mieszkańcami (Nowy Tomyśl, 
Wronki, Wągrowiec, Jarocin, Poznań), przybliżając 
wiedzę o genealogii i zachęcając do zapoznawania 
się z historią rodzinną i życiem przodków.

7. Działalność wydawnicza zajmuje ostatnio 
niepoślednie miejsce w naszej działalności. Rozpo-
częliśmy ją od wydawania Rocznika WTG, bieżący 
numer jest dziesiątym. W ciągu kilku lat Rocznik 
rozrósł się od początkowych 45 stron objętości do 
około 200 stron. Powstaje dzięki pracy Joanny Lu-
bierskiej i Dobrosławy Guci – dwóch redaktorek 
naczelnych, Macieja Głowiaka – projektanta okła-
dek i przy pomocy kilku osób.

Zainteresowanie Rocznikiem oraz potrzeba 
stworzenia wielu brakujących genealogom źródeł 
pisanych było inspiracją do powstania kilku opra-
cowań.

Niezwykłe zainteresowanie wzbudził kilku-
krotnie wznawiany „Niezbędnik Genealoga” au-
torstwa Pawła Hałuszczaka, przy udziale Magdy 
Betlej, Sławy Guci i Liliany Molendy. Wydali-
śmy „Tryptyk Wielkopolski”, „Spisy Metropolii 
Warszawskiej”, „Leksykon miejscowości powiatu 
gnieźnieńskiego” – wszystkie autorstwa Wojciecha 
Jędraszewskiego. Należy także wymienić „Histo-
rię kamienicy Cybulskich w Poznaniu” – to dzie-
ło Joanny Lubierskiej, czy „Jako cię widzą, tako 
cię piszą. Obraz Wielkopolanina w świetle listów 
gończych 1 połowy XIX wieku” autorstwa Dobro-
sławy Guci i Joanny Lubierskiej. Dwa opracowa-
nia przygotowała Bożenna Kuliberda. Są to: „Ka-
lendarium obrazujące przebieg epidemii cholery  
w roku 1852” i „Wielkopolska dla Ojczyzny. Polegli 
i zmarli 27.12.1918–31.3.1921”. Często dodruko-
wywana pozycja to „Moi przodkowie” ‒ notatnik  
z tablicami genealogicznymi do samodzielnego 
uzupełniania, autorstwa Wojciecha Jędraszewskie-
go i Dobrosławy Guci.

Ostatnio wydana książka to praca Mariusza 
Formanowicza „Rodowody mieszczan bukow-
skich. Wstęp do genealogii bukowian (XVI–XIX 
wiek)”, która spotkała się z dużym uznaniem. Naj-
nowszą propozycją będzie książka Liliany Molen-
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dy „Dawne zawody i statusy społeczne. Glosariusz 
niemiecko-polski opatrzony przykładami odręcz-
nego zapisu z akt pruskich urzędów stanu cywil-
nego z terenu Wielkopolski (1874–1918)”. Więcej 
o publikacjach można przeczytać w artykule Dzia-
łalność wydawnicza WTG okiem Guciorka.

Oj! Nazbierało się tego w tym dziesięcioleciu 
niemało. Pomagaliśmy także w wydaniu „Słow-
nika biograficznego wielkopolskich emigrantów, 
podróżników i ludzi morza” autorstwa Mariusza 
Borowiaka oraz książki „Za to że byli Polakami. 
Druga wojna światowa w pamięci mieszkańców 
gminy Nekla”. Opis tych pozycji znajduje się na 
naszej stronie internetowej w zakładce Publika-
cje.

8. Uczestniczymy w różnego rodzaju spotka-
niach, gdzie wygłaszamy odczyty i prelekcje, nie-
jednokrotnie prowadzimy warsztaty genealogicz-

ne. Wspomnę tu: cykliczne spotkania Genpolu  
w Warszawie, ogólnopolską konferencję w Brzegu, 
spotkanie z genealogami niemieckimi w Stralsun-
dzie, projekt „Stąd Mój Ród” w Targowej Gór-
ce, czy cykl audycji o genealogii w Radiu Emaus,  
a także współpracę z radiem Merkury i prasą regio-
nalną („Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Pano-
rama Leszczyńska”, „Wiadomości Wrzesińskie”).

Podsumowując dziesięć lat działalności WTG 
„Gniazdo”, należy stwierdzić, iż powstanie Towa-
rzystwa było potrzebne. Dzięki licznym spotka-
niom, warsztatom, projektom i działalności publi-
kacyjnej WTG „Gniazdo” jest liczącą się organi-
zacją o ugruntowanej pozycji, a istniejące forum 
umożliwia codzienny kontakt z innymi pasjonata-
mi, stanowi też miejsce wymiany myśli i doświad-
czeń, poszerzania wiedzy i uzyskiwania pomocy  
w poszukiwaniu przodków.
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