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Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu, z jakim spotkało się I Semi
narium Genealogiczne, zorganizowane w Gdańsku w 2005 roku, Instytut Kaszub
ski w Gdańsku we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni w dniu 12 kwietnia 2008
roku zorganizował drugie spotkanie osób zajmujących się pomorskimi badaniami
genealogicznymi.
Na wstępie licznie przybyłych gości (ok. 80 osób) powitała dyrektor Muzeum
Miasta Gdyni mgr Dagmara Płaza-Opacka. W programie znalazły się cztery refe
raty. Pierwszy, zatytułowany Obraz społeczności kaszubsko-pomorskiej w świetle
p ublikacji genealogicznych... a rzeczywistość, wygłosił prezes Instytutu Kaszub
skiego prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, który poprowadził całość obrad. Drugi
prelegent, starszy kustosz Muzeum Miasta Gdyni oraz członek Instytutu Kaszub
skiego, dr Tomasz Rembalski przedstawił referat Kaszubsko-pomorskie „pozametrykalne” źródła archiwalne do ustalania faktów genealogicznych. Trzeci re
ferat, połączony z prezentacją multimedialną, po tytułem Digitalizacja i indekso

wanie ksiąg metrykalnych na Pomorzu - jeden z głównych celów Pomorskiego
Towarzystwa Genealogicznego przedstawił dr inż. Wojciech Beszczyński z Po
morskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ostatnie wystąpienie, Znaczenie gene
alogii w badaniach heraldycznych - wybrane przykłady identyfikacji kilku her
bów szlacheckich z kościołów na Kaszubach, należało do mgr. inż. Przemysława
Pragerta z Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Spotkanie zakończyła dysku
sja uczestników i odpowiedzi na pytania zadawane prelegentom. Uczestnicy roz
stali się w nadziei kolejnego spotkania, dla którego pretekstem będzie promocja
publikacji, będącej pokłosiem II seminarium.
W trakcie trwania seminarium można było nabyć wydawnictwa Muzeum
Miasta Gdyni oraz Instytutu Kaszubskiego, w tym plon z I seminarium - publikację
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Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogiczny ch rodzin pomorskich, pod red.
J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2006. Seminarium po
morskich genealogów spotkało się z zainteresowaniem lokalnych mediów. Filmowy
reportaż ze spotkania ukazał się w magazynie „Rodno Zemia”, emitowanym przez
gdański ośrodek TVP.

