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Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

2009 r. upłynął w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym pod znakiem 
współpracy z historykami z lubelskich wyższych uczelni w celu przygotowania 
i wydania tomu I. swojego Rocznika…, co zakończyło się sukcesem. Przebieg jego 
spotkania promocyjnego opisuje Dominik Szulc w niniejszym tomie II. 

Tymczasem członkowie Towarzystwa, tak jak poprzednio, mogli udzielać się 
w trzech głównych projektach: 

1. Indeksacja osobowa ksiąg parafialnych i akt stanu cywilnego.
2. Pomniki w Internecie – celem projektu jest identyfikacja osób zamordowa-

nych w czasie II. wojny światowej i ich skatalogowanie.
3. Prowadzenie strony i forum Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 

oraz organizowanie spotkań tematycznych dla członków i sympatyków 
organizacji. 

Projekty zrealizowane poprzednio zostały opisane w tomie I Rocznika Lubel-
skiego Towarzystwa Genealogicznego, zatem w niniejszym sprawozdaniu przedsta-
wię tylko nowości związane z prowadzonymi działaniami1. Baza indeksów z ksiąg 
parafialnych poszerzyła się o regestry z parafii w Krasnymstawie z lat 1868-1880 
(śluby), Krężnicy Jarej z lat 1889-1922 (śluby) oraz 1826-1833 (chrzty),  Łukowa z lat 
1811-1825 (chrzty i śluby),  Łopiennika z lat 1810-1899 ( unici - chrzty, śluby, zgony), 
Czerniejewa z lat 1826-1908 (chrzty, śluby, zgony). Ponadto postanowiono zająć się 
dokładniej miejscami pamięci narodowej związanymi z II wojną światową. W ra-
mach tego projektu członkowie Lubelskiego TG dokumentowali powyższe obiekty, 
a efektem tej pracy są materiały zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa 
udostępnionej pod adresem www.ltg.pl, dzięki godnej pochwały pracy redaktora 
strony Piotra Reszki.

Obok wymienionych wyżej projektów w ubiegłym roku wprowadzono w ży-
cie jeszcze dwa nowe, których gorącym zwolennikiem i inicjatorem był D. Szulc, 

1  Zob. R. Duszyca, D. Wolanin, Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne,  „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego”, t. I  (2009), s. 183-185.
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Karta tytułowa księgi chrztów parafii w Batorzu z lat 1710-1734 (księgi on-line  
Lubelskiego TG).
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pełniący wówczas funkcję wiceprezesa 
stowarzyszenia2. 

Pierwszy z nich nosi nazwę Lu-
belskie Wykłady z Genealogii. Sprawoz-
danie z kwietniowych wykładów zo-
stało opublikowane w tomie I Rocznika 
Lubelskiego Towarzystwa Genealogiczne-
go3. W tym miejscu dodać należy, że 
wykłady cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem ze strony słuchaczy, co daje 
nam nadzieję na przeprowadzenie ko-
lejnej sesji popularno-naukowej w naj-
bliższym czasie. 

Najwięcej pracy ze strony Zarządu Lubelskiego TG pochłonął jednak drugi, 
wspomniany już zresztą projekt, tj. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. 
Ten swoisty pomost między środowiskiem genealogów–amatorów a pracownikami 
nauki został osiągnięty dzięki pomocy finansowej udzielonej nam przez Urząd Mia-
sta Lublina oraz dzięki hojności członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicz-
nego i osób prywatnych. W tym miejscu należy podziękować tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tego zadania. Mamy nadzieję, że, że spełniliśmy Państwa 
oczekiwania4. 

Towarzystwo, w osobach ówczesnego prezesa Zarządu mgra Piotra Gląda-
ły oraz członka Zarządu Rafała Duszycy, wzięło udział w projekcie Niech wygra 
COOLTURA – Lublin i ja wczoraj i dziś, realizowanym od 15 sierpnia do 31 grudnia 
2009 r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej i Lubelskie Towarzystwo Gene-
alogiczne. Celem projektu było rozwijanie wrażliwości kulturalnej młodzieży oraz 
ich tożsamości lokalnej jako mieszkańców Lublina poprzez zorganizowanie cyklu 
warsztatów o charakterze „humanistycznym” (teatralno-filmowych, plastycznych, 
fotograficznych, genealogicznych). W ramach projektu przewidziano również spo-
tkanie organizacyjno-integracyjne, udział w zabawie Poznaj Lublin oraz spotkanie 
podsumowujące 5. Warto wspomnieć także udział Towarzystwa w projekcie wyda-
nia przez lubelską Galerię Fotografii „Prospero”, we współpracy z Urzędem Mia-

2   Dominik Szulc od 31 stycznia 2010 r. pełni funkcję prezesa Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. 
3  D. Szulc, Sesja naukowa „Lubelskie Wykłady z Genealogii”, edycja pierwsza – „Wybrane aspekty badań genealogicznych 
społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich”, Lublin 26 kwietnia 2009 r., „Rocz-
nik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. I  (2009), s. 163–167. 
4  Por. D. Szulc, Od Wydawcy,  „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. I (2009), s. 7-11. 
5  www.fao.org.pl

Pieczęć Prymasa Królestwa Polskie-
go Wojciecha Skarszewskiego hr. Leszczyc, 
jako biskupa chełmskiego z 1793 r.; Liber 
copulatorum parafii w Żółkiewce z lat 1766-
1797 (księgi on-line Lubelskiego TG).

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
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Jedna z kart kopiariusza korespondencji Konsystorza generalnego lubelskiego z lat 
1825-1839 (pierwotnie zbiory Lubelskiego TG, obecnie w Archiwum Państwowym w Lubli-
nie; zdigitalizowano w radomskiej pracowni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatecznych w czerwcu 2010 r.).
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sta Lublin, Polskim Radiem Lublin oraz Kurierem Lubelskim albumu, mającego za-
wierać najciekawsze zdjęcia historyczne rodzin legitymizujących się pochodzeniem 
z Lubelszczyzny6.

W ubiegłym roku bardzo dobrze układa się współpraca między Lubelskim 
TG a Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych. Towarzystwo uczestniczyło 
we wszystkich zjazdach, sejmikach i spotkaniach plenarnych przeprowadzonych 
przez Radę, zaś na marcowym spotkaniu plenarnym P. Glądała wystąpił z refera-
tem pt. Genealogia – badania nad własną tożsamością. Referat został następnie opubli-
kowany na łamach czasopisma wydawanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury  
w Lublinie7.  Towarzystwo utrzymuje także przyjazne stosunki z Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Cycowskiej.   

Istotnym elementem działalności Lubelskiego TG w poprzednim roku akade-
mickim była umowa o współpracy zawarta 25 marca 2010 r. przez Towarzystwo 
z polskimi Mormonami. Jednym z naczelnych celów tej współpracy jest digitalizacja 
zbiorów metrykalnych pozyskanych przez naszą organizację z różnych źródeł. W jej 
ramach od czerwca do września 2009 r. Lubelskie TG przekazało Mormonom pra-
wie 3 tys. stron akt różnej proweniencji, m.in. unickich ksiąg metrykalnych, akt ka-
hału grabowieckiego, kopiariusza dokumentów parafii Częstoborowice z lat 80-tych 
XIX w., dokument bpa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego z 9/21 lutego 1900 r. 
potwierdzający ważność małżeństwa Antoniny i Mikołaja Krzywińskich z parafii  
Dubinki czy szczególnie ciekawy kopiariusz korespondencji Konsystorza generalne-
go lubelskiego za lata 1825-1839. Ta ostatnia księga zawiera m.in. kopie listów cara 
Mikołaja I pisanych w różnych sprawach rodzinnych Romanowów do lubelskiej ka-
pituły katedralnej i wiernych diecezji lubelskiej, jak też rosyjskiego generała-barona 
von Kreutza do tych samych z 1831 r. dotyczących nastrojów panujących w mieście 
podczas powstania listopadowego. Materiały te obejmują łącznie okres od 1785 r. 
do lat 50-tych XX w. i związane są z obecnym terytorium Lubelszczyzny i Woły-
nia. Po ich zdigitalizowaniu oryginalne rękopisy zostały przekazane Archiwum Pań-
stwowemu w Lublinie oraz Zakładowi Nauk Pomocniczych Historii UMCS w Lubli-
nie, zaś ich kopie cyfrowe zachowali dla siebie Mormoni oraz Lubelskie Towarzy-
stwo Genealogiczne.

Ostatnim, a jednocześnie chyba najistotniejszym dotychczas wyrazem współ-
pracy Towarzystwa z Mormonami było odbyte 10 listopada br. spotkanie przed-
stawicieli Lubelskiego TG, w osobach piszącego te słowa, prezesa Dominika Szul-
ca i redaktora strony ltg.pl Piotra Reszki z Panem Jean Huysmansem, związanym 
z Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincien w Brukseli. Pozwoliło ono 
uroczyście rozpocząć realizację nowego „Projektu Polska” w ramach ogólnoświato-
wego już Family Search Indexing8. Jego celem będzie stworzenie, w oparciu o po-
brane z systemu on-line księgi metrykalne, formularzy zawierających indeksy nazw 
osobowych, miejscowych i not chronologicznych, które zostaną następnie umiesz-
czone dla wszystkich zainteresowanych w odpowiedniej bazie danych. W pierwszej 

6  Więcej na www.fotografika.lublin.pl.
7  P. Glądała, Genealogia,  „W kręgu kultury”, nr 1/2009, s. 13–15. 
8  Zob. http://indexing.familysearch.org/projects/current_projects.jsf
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Świadectwo pochodzenia i chrztu wiernej z parafii  Sarzyna k. Leżajska z 31 paździer-
nika 1899 r. (zbiory dra Tomisława Giergla (IH UMCS); zdigitalizowano w radomskiej pra-
cowni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatecznych w czerwcu 2010 r.).
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kolejności uczestnicy Projektu przystąpią do indeksacji ksiąg z obszaru diecezji lu-
belskiej z lat 1902-1945. Przedstawiciele Lubelskiego TG zostali przy tym mianowani 
koordynatorami (Arbiters) tego Projektu.

Należy mieć nadzieję, że w 2010 r. Towarzystwo nadal będzie prężnie popu-
laryzowało genealogię, dzięki czemu pogłębi świadomość genealogiczną, narodo-
wą i regionalną w każdej grupie wiekowej mieszkańców województwa lubelskiego, 
a nawet całego kraju. 

       Piotr Glądała
         (Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne)
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