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Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce

Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne powstało 19 września 2005 r. Na 
spotkaniu założycielskim ustalono statut Towarzystwa oraz podjęto decyzję o
zawiadomieniu Prezydenta Miasta Zielonej Góry o zawiązaniu organizacji. Pozytywną 
odpowiedź w tej sprawie otrzymaliśmy 25 października 2005 r.

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 15 listopada 2005 r., deklaracje
członkowskie złożyło na nim czternaście osób.

Kolejne spotkanie odbyło się 15 grudnia 2005 r. Swoją obecnością zaszczyciło
nas wówczas wielu przedstawicieli lokalnej prasy. Jeden z obecnych redaktorów
nazwał później nasze Towarzystwo Bractwem rodzinnych detektywów. Na spotkaniu tym, 
Pani Iwona Michalak z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, wygłosiła prelekcję 
na temat możliwości prowadzenia poszukiwań genealogicznych w Archiwach 
Państwowych.

Spotkania towarzystwa odbywają się średnio co dwa miesiące. Staramy się 
zapraszać na nie referentów, których wystąpienia pozwalają naszym członkom 
poszerzyć swoją wiedzę. Poniżej wyszczególniam wybrane spotkania naszego TG:
- w styczniu 2006 r., prof. dr hab. Bogumiła Burda, kierownik Zakładu Dydaktyki 
Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, wygłosiła prelekcję na temat: Historii polski dla 
genealoga.
- w maju 2006 r. kol. Jacek Piętka zrelacjonował przebieg spotkania założycielskiego 
Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.
- w czerwcu 2006 r., na zaproszenie dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej 
Górze Pana Tadeusza Dzwonkowskiego, spotkanie nasze odbyło się w siedzibie 
Archiwum w Starym Kisielinie. Dyrektor Dzwonkowski przedstawił zebranym wartość 
materiałów archiwalnych dla badań genealogicznych.
- w listopadzie 2006 r., Pani Hanna Kurowska z Instytutu Historii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, wygłosiła prelekcję na temat: Obyczaje i Obrzędy związane z 
narodzinami, ślubem i śmiercią.
- w lutym 2007 r. gościliśmy Pana Krzysztofa Raniowskiego, autora książki „Rody Ziemi 
Wolsztyńsko -  Babimojskiej'".
- w kwietniu 2008 r., dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze T. 
Dzwonkowski, przedstawił problematykę Poszukiwań genealogicznych w Internecie.
- w czerwcu 2008 r., Pan Marek Kamiński, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Zielonej Górze, przedstawił dzieje tego miasta.
- w lutym 2009 r., dyrektor Dzwonkowski raz jeszcze wygłosił prelekcję, tym razem 
zatytułowaną Zasoby archiwów w poszukiwaniach genealogicznych.

Na spotkaniach naszego towarzystwa głos zabierają także jego członkowie, 
dzieląc się doświadczeniem z prowadzonych przez siebie badań i tworzenia drzew 
genealogicznych.

W chwili obecnej Lubuskie TG zrzesza 23 członków, nie licząc kilkunastu 
sympatyków.
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Inne działania podejmowane przez Towarzystwo:
- w 2007 r., wspólnie z Międzyszkolnym Centrum Edukacji Europejskiej i Regionalnej 
oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze zrealizowaliśmy projekt Oczarować 
przeszłością. Jego głównym celem było rozbudzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy 
oraz umiejętności młodzieży z zakresu nauk humanistycznych. Bezpośrednimi 
beneficjentami tego projektu były szkoły, w których powołano do życia Kluby 
Poszukiwaczy. Uczestniczyły one w warsztatach przygotowujących uczniów do 
prowadzenia samodzielnych badań genealogicznych. Warsztaty te prowadzili 
specjaliści z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Lubuskiego Towarzystwa 
Genealogicznego. W każdej szkole projekt zakończył się konferencją z udziałem jego 
uczestników, którzy prezentowali swoje dokonania z zakresu odkrywania historii 
rodzinnej.

W listopadzie 2008 r., prezes Towarzystwa Teresa Sekuła uczestniczyła w 
konferencji historycznej w Szkole Podstawowej w Przylepie, gdzie wystąpiła z prelekcją 
Jak zostać genealogiem amatorem.

Teresa Sekuła
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