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Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne

Spotkanie założycielskie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 
Gniazdo odbyło się 28 października 2006 r. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia 
był obecny prezes WTG, Wojciech Jędraszewski. Z biegiem czasu szeregi Towarzystwa 
sukcesywnie poszerzały się, także dziś liczy ono blisko sześćdziesięciu członków.

Głównym celem działalności WTG jest popularyzowanie wiedzy 
genealogicznej w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży. Staramy się też, w 
miarę możliwości, służyć radą i pomocą początkującym genealogom - amatorom. 
Współpracujemy z różnymi instytucjami kulturalno - naukowymi, archiwami 
kościelnymi i państwowymi oraz z regionalnymi Towarzystwami Genealogicznymi. W 
listopadzie 2006 r. wykupiliśmy i przekazaliśmy Archiwum Państwowemu w Łodzi 
księgi metrykalne parafii Jedlno i Brzeźnica z 1829 r.

Członkowie naszego Towarzystwa biorą udział w różnych projektach, np. 
Poznan Project dra Łukasza Bieleckiego1. Jesteśmy autorami wielu opracowań 
zamieszczonych m.in. na naszej stronie internetowej h ttp ://www.wtg-gniazdo.org/. 
Tam też powstało otwarte forum dyskusyjne, na którym zarejestrowanych jest obecnie 
900 użytkowników. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wymieniamy poglądy na 
tematy genealogiczne, historyczne i inne.

Z upływem czasu postanowiliśmy nadać naszemu zrzeszeniu bardziej 
formalne ramy. Tak narodziła się koncepcja przekształcenia WTG ze stowarzyszenia 
zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe, posiadające osobowość prawną. Spotkanie 
założycielskie, podczas którego uchwalono statut oraz wybrano władze, odbyło się 26 
kwietnia 2008 r. w pałacu w Czerniejewie. Proces rejestracji przebiegł sprawnie, a 
członkowie WTG Gniazdo- jak na Wielkopolan przystało - wytyczają sobie i realizują 
kolejne cele.

Obecnie jednym z ważniejszych działań, podejmowanych przez członków 
Towarzystwa, jest projekt Wielkopolscy Księża od XVIII do XX w., poświęcony pamięci 
wielkopolskich duchownych. Kolejnym przedsięwzięciem jest indeksacja grobów na 
poznańskim cmentarzu przy ul. Samotnej oraz budowa wyszukiwarki dla nekrologów 
z poznańskiej prasy z lat 1867 - 1939.

Efektem nawiązania współpracy WTG Gniazdo z Archiwum Archidiecezjalnym 
w Poznaniu jest Dzień Genealoga. W zamierzeniu organizatorów mają to być coroczne 
spotkania mające na celu popularyzowanie genealogii oraz poszerzenie wiedzy o 
sposobach i możliwościach korzystania z zasobów archiwalnych.

Comiesięczne spotkania staramy się urozmaicać poprzez organizację 
ciekawych wycieczek, podczas których poznajemy nie tylko naszą piękną okolicę, ale 
również nawiązujemy interesujące znajomości i kontakty. Najważniejszym

1 W ięcej na temat tego projektu pisze M arian F. Nowak w pracy Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, 
które publikowane jest na łam ach niniejszego tomu (przyp. red.).
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wydarzeniem w życiu Gniazda są spotkania rocznicowe, na które zapraszamy 
genealogów z całej Polski. Wydajemy także, na tę okazję właśnie, Rocznik, w którym 
publikujemy ciekawe artykuły członków i sympatyków WTG.

Wielkopolscy genealodzy potrafią się też bawić. Udowodniliśmy to organizując 
Bal Genealoga, na który przybyliśmy przebrani w stroje naszych przodków, jak kontusze 
i inne.
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