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 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GENEALOGICZNA 
(BRZEG,  14–16 X 2016)

W dniach 14–16 X 2016 r. w Brzegu na Dolnym Śląsku odbyła się kolejna, już 
III Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna. Jej głównym organizatorem było 
Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy. Jak co roku, gościny użyczył genealogom 
Zamek Piastów Śląskich. Celem konferencji była prezentacja wyników badań 
z zakresu genealogii i archiwistyki, historycznych i archiwalnych źródeł oraz 
materiałów przydatnych i wykorzystywanych w badaniach genealogicznych, ich 
wzajemnych powiązań i możliwości badawczych, obszarów współpracy i wy-
miany doświadczeń między badaczami genealogii, zarówno zajmujących się tą 
problematyką zawodowo, jak też dla własnych celów; archiwami państwowymi, 
kościelnymi i prywatnymi, bibliotekami i muzeami, towarzystwami, stowarzy-
szeniami, fundacjami i innymi organizacjami genealogicznymi, archiwalnymi 
i bibliotecznymi; wydawcami, producentami oprogramowania, współtwórcami 
różnego rodzaju projektów genealogicznych oraz fi rmami działających na rzecz 
genealogii i genealogów. Oprócz tradycyjnych spotkań i wykładów na zamku 
organizatorzy przygotowali także dodatkowy panel wymiany doświadczeń i pre-
zentacji projektów badawczych, zatytułowany „Genealogia wieczorową porą”. 
Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład Adama Pszczółkowskiego, gene-
aloga, heraldyka, konsultanta genealogicznego Związku Szlachty Polskiej, pod 
tytułem „Spacerem po kijowskich archiwach”.

Spotkaniom na zamku towarzyszyły targi genealogiczne w krużgankach, 
gdzie prezentowano wydawnictwa i fi rmy związane z genealogią. Otwarta zosta-
ła także wystawa „Genealogia subiektywnie” autorstwa Mariusza Żebrowskiego, 
kustosza w Dziale Historii Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. 
Rozmowy z prelegentami i uczestnikami obrad przeprowadzał wysłannik Radia 
Opole, jednego z patronów konferencji.

Wykłady odbywały się w kilku blokach tematycznych. Pierwszy z nich — „Źró-
dła i warsztat genealoga” — otworzyły wystąpienia przedstawicielek archiwów 
państwowych. Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w re-
feracie „Pomoce archiwalne — w jakim stopniu mogą być przydatne” omówiła ro-
dzaje pomocy archiwalnych zawierających informacje o zasobie zgromadzonym 
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w archiwach oraz możliwości wyszukiwania danych genealogicznych pomoc-
nych w badaniach nad dziejami przodków. Dorota Lewandowska (AGAD) w pre-
zentacji „Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii 
parafi alnych z terenów tzw. zabużańskich ze szczególnym uwzględnieniem akt 
parafi i archidiecezji lwowskiej” opowiedziała o rodzajach dokumentacji kancela-
ryjnej, odmiennej od ksiąg metrykalnych. O archiwach kościelnych i ich zawar-
tości opowiedziała archiwistka i genealog Aleksandra Kacprzak (z Biura Usług 
Geneaologicznych Genoroots), ukazując przydatność źródeł zgromadzonych 
w tych archiwach, także w kontekście ich pochodzenia z kancelarii kształtowa-
nej przez trzech zaborców. W tej części obrad zaprezentowano ponadto źródła 
do historii rzemiosła (głównie księgi cechowe) i możliwości ich wykorzystania 
w badaniach genealogicznych (Lech Frączek, redaktor „Szczekocińskiego Rocz-
nika Historycznego”), materiały do dziejów ofi cjalistów dworskich, czyli niższych 
urzędników zatrudnionych w zarządzie dóbr czy folwarku (Marcin Niewalda, 
Piotr Strzetelski — Genealogia Polaków) oraz kolonistów niemieckich (Piotr 
Szkutnik z Uniwersytetu Łódzkiego). W drugiej części obrad (blok tematyczny 
„Migracje”) wystąpili goście z zagranicy. Dorena Wasik z Polish American Fo-
undation of Connecticut w referacie „Tajemnica Juliusza Długołęckiego” opo-
wiedziała o poszukiwaniach i rozwiązaniu zagadki dotyczącej osoby spoczy-
wającej w grobie rodzinnym Wasików, o której do niedawna niewiele wiedziano. 
Jonathan Shea z Polish Genealogical Society of Connecticut and the Northeast 
zajął się problemem emigrantów do Nowego Świata, których imiona i nazwiska, 
zniekształcone już w czasach zaborów i przybierające popularne formy, zostały 
zapisane fonetycznie na listach przewozowych lub w nowych miejscach pobytu, 
co dziś utrudnia prowadzenie kwerend.

Kolejną prelegentką była aktorka i pisarka Monika Braun, która opowiedzia-
ła o poszukiwaniach śladów swoich przodków — Millerów, prowadzonych na 
trzech kontynentach, a ramy chronologiczne tych kwerend zamykały się w prze-
ciągu czterech stuleci. Odtworzono przy tym nagranie mazurka skomponowa-
nego przez Konstantego Millera, którego zapis nutowy został odnaleziony pod-
czas wspomnianych poszukiwań. Marcin Marynicz w referacie „Akta notarialne 
jako źródło danych o przodkach” opowiedział o źródłach notarialnych i ich cha-
rakterystycznych cechach, na podstawie których można ustalić powiązania ge-
nealogiczne i koligacje kolejnych pokoleń. Sobotnie obrady na zamku zamknę-
ło wystąpienie Eryka Jana Grzeszkowiaka, absolwenta uniwersytetu w Yorku 
w Anglii na temat „Genealogia genetyczna: jak szukać, żeby znaleźć?”, w którym 
ukazane zostały możliwości badań DNA i ich przydatność w ustalaniu pewnych 
lub prawdopodobnych więzi rodzinnych.

Niedzielne (16 października) spotkanie na zamku rozpoczął blok tematyczny 
„Genealogia szlachecka”. Pierwsze wystąpienie miała w nim historyk i archi-
wistka Karolina Szlęzak (Your Roots in Poland z Krakowa), która mówiła na 
temat „Księgi grodzkie i ziemskie jako źródło do badań genealogicznych rodziny 
szlacheckiej w okresie staropolskim”. Autorka podkreśliła, że omówiony przez 
nią typ źródeł, pomocniczy przy ustalaniu związków rodzinnych, ma szczególne 
znaczenie w odniesieniu do zakresu działalności gospodarczej poszukiwanych 
przodków. Ewelina Maria Kostrzewska z Uniwersytetu Łódzkiego, w wystąpie-
niu zatytułowanym „Transakcja czy uczucie? Dobory małżeńskie w rodzinach 
ziemiańskich Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku”, zajęła się 
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problemem inicjowania związków małżeńskich ziemiaństwa, gdzie równie źle 
widziano mezalianse z osobami niższego pochodzenia, jak też koligacenie się 
z klasą wyższą ( „polowanie na posag”).

W kolejnym bloku tematycznym — „Inicjatywy dla genealogów” — znalazły 
się trzy wystąpienia. Dariusz Stemski z fi rmy PL-SOFT przedstawił mobilną 
wersję programu informatycznego „Drzewo genealogiczne” (jego wersja stacjo-
narna prezentowana była na poprzednich konferencjach), nie wymagającą in-
stalacji. Marta Czerwieniec, archeolog, genealog, miłośniczka Kresów, zaprezen-
towała tworzony kolejny portal: kolejarze-online.pl, którego pomysł podsunęli 
jej użytkownicy portalu Genealogiczne.pl, przesyłając zapytania na temat tej 
grupy zawodowej. Michał Golubiński, prezes Polskiego Towarzystwa Genealo-
gicznego, obchodzącego w 2016 r. dziesięciolecie działalności, omówił zawartość 
portalu genealodzy.pl, prowadzonego przez to towarzystwo oraz plany dotyczące 
cyfryzacji różnego typu dokumentów oraz indeksowania źródeł. Przy tej okazji 
zachęcał do współpracy z towarzystwem.

Ostatni blok tematyczny został zatytułowany „Wielkopolska w Brzegu”. 
Został on przygotowany przez członków Wielkopolskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego „Gniazdo”. Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie 
Joanny Lubierskiej i Dobrosławy Guci „Gdy przodek był na bakier z prawem”, 
w którym autorki omówiły pruskie listy gończe (były zamieszczane w gazetach 
urzędowych) dotyczące osób poszukiwanych czy wypędzonych z kraju, zawie-
rające różnorodne informacje o ich postępkach oraz działalności — niechlub-
nej w ocenie śledczych, a także ciekawe rysopisy. Ten interesujący wykład 
okraszony został barwnymi cytatami. Wojciech Jędraszewski, prezes WTG 
„Gniazdo”, przypomniał o zbliżającej się setnej rocznicy wybuchu powstania 
wielkopolskiego (1918–1919) i planach uczczenia jego uczestników. Zapocząt-
kowało je sporządzenie listy odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstań-
czym, ustanowionym w 1957 r., opracowanej w oparciu o uchwały Rady Pań-
stwa (1957–1989) i postanowienia Prezydenta PRL (1989), a także Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (1990–1999). W przyszłości mają ją uzupełnić bio-
gramy i zdjęcia powstańców. Planowane jest także sporządzenie pełnego wy-
kazu uczestników powstania. „Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomo-
cy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego” to temat wystąpienia Dobrosławy 
Guci i Jakuba Wojtczaka. W rozproszonych aktach towarzystwa, działającego 
w latach 1841–1939, odnaleźć można listy darczyńców wspierających młodzież 
datkami pieniężnymi, stypendystów, informacje o przekazanych towarzystwu 
spadkach, kwestach na jego rzecz itp. Obrady zakończyło wystąpienie Jerze-
go Osypiuka na temat „Cmentarze olęderskie czekają na ratunek”. Autor — 
uczestnik rewitalizacji kilku cmentarzy ewangelickich na terenie wielkopol-
skiej gminy Nekla, mówił o konieczności realizowania tego typu projektów, 
mających na celu ratowanie materialnych miejsc pamięci związanych z prze-
szłymi pokoleniami.
Bogaty program, interesujące wystąpienia wywołujące dyskusje oraz inspiru-
jące do zadawania pytań i wymiany poglądów, to atuty kolejnej już konferencji 
w Brzegu. Prelegenci i słuchacze oprócz uczestnictwa w obradach mieli tak-
że możność zapoznania się z niezwykłą historią i zabytkami Brzegu (grupy 
oprowadzane po mieście przez przewodników PTTK, rejsy statkiem po Odrze, 
zwiedzanie zamku z Pawłem Kozerskim, dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich 
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w Brzegu). Organizatorzy konferencji przygotowali także „tajemniczą niespo-
dziankę”. Tym razem były to występy dziewcząt z brzeskich grup tanecznych, na 
dziedzińcu zamkowym. Pełna informacja o konferencji jest dostępna pod adre-
sem www.genealodzy.opole.pl 


