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Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”
Artykuły naszego Rocznika tematycznie związane są przede z szeroko pojętą tematyką genealogiczną. Oprócz 
wskazówek o charakterze ogólnym, można w nim znaleźć wiele cennych porad dotyczących rzadziej wykorzysty-
wanych źródeł. Ponadto, w Roczniku znajdują teksty o charakterze historyczno-społecznym, opisujące codzienne 
życie w dawnych czasach,biogramy ciekawych postaci historycznych, czy historie opisujące losy zwyczajnych,  
ludzi – naszych protoplastów. Czytelnika zainteresować również mogą artykuły dotyczące działalności naszego 
Towarzystwa. Dotyczą one projektów jakie realizujemy, spotkań i ciekawych inicjatyw członków i sympatyków 
„Gniazda”.  
Numery dostępne w wersji drukowanej oraz on-line na stronie internetowej Towarzystwa w dziale Publikacje. 

Niezbędnik Genealoga 
Paweł Hałuszczak. Współpr. Magdalena Betlej, Dobrosława Gucia, Liliana Molenda
Jak sama nazwa wskazuje „Niezbędnik genealoga” zawiera istotne i nieodzowne informacje dotyczące poszukiwań 
genealogicznych. Składa się z trzech części językowych (łaciński, niemiecki i rosyjski) wraz z zapisem odpowia-
dających im alfabetów (cyrylica czy gotyk to dla wielu nie lada wyzwanie!). Liczne przykłady metryk, liczebniki, 
określenia pory dnia i czasu, nazwy zawodów, chorób wraz z ich tłumaczeniem na język polski stanowią istotną 
pomoc dla każdego genealoga -amatora. Publikacja zawiera też krótkie wprowadzenie na temat historii zapisów 
metrykalnych zarówno kościelnych, jak i świeckich.

Leksykon miejscowości Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zeszyt 1. Powiat Gniezno 
Wojciech Jędraszewski
Publikacja zawiera spis miejscowości powiatu gnieźnieńskiego z podaniem ich nazw, również niemieckich. Ponad-
to określa przynależność do parafii katolickich, ewangelickich, gmin żydowskich oraz USC. Wszystkie znajdujące 
się w nim dane zgodne są z reformą administracyjną z 1887 roku. Pozycja zawiera również mapkę powiatu z 1911 
roku.

Spis parafii i miejscowości XIX Metropolii Warszawskiej. T.1. Archidiecezja Warszawska 
Wojciech Jędraszewski
Pozycja zawiera spis parafii i miejscowości do nich należących z podaniem czasu powstania parafii i miejsca znaj-
dowania się ksiąg metrykalnych. Zamieszczono również wiele innych informacji o XIX-wiecznej Archidiecezji 
Warszawskiej. W załączeniu mapka Warszawy z podziałem parafii w 1866 roku.

Spis parafii i miejscowości XIX Metropolii Warszawskiej. T. 2. Diecezja Lubelska 
Wojciech Jędraszewski
Pozycja zawiera spis parafii i miejscowości do nich należących z podaniem czasu powstania parafii i miejsca 
znajdowania się ksiąg metrykalnych. Zamieszczono również wiele innych informacji o XIX-wiecznej Diecezji 
Lubelskiej

Tryptyk Wielkopolski. Spis parafii i miejscowości wieku XIX. T. 1. Archidiecezja Gnieźnieńska 
Wojciech Jędraszewski
Spis parafii i miejscowości do nich należących w archidiecezji gnieźnieńskiej (tom 1) w XIX wieku. W opracowa-
niu znajdują się informacje o miejscu przechowywania akt metrykalnych dla każdej parafii, oraz mapki poglądo-
we. W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo miejscowości.
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Tryptyk Wielkopolski. Spis parafii i miejscowości wieku XIX. T. 2. Archidiecezja Poznańska 
Wojciech Jędraszewski
Spis parafii i miejscowości do nich należących w archidiecezji poznańskiej (tom 2) w XIX wieku. W opracowaniu 
znajdują się informacje o miejscu przechowywania akt metrykalnych dla każdej parafii, oraz mapki poglądowe. 
W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo miejscowości.

Tryptyk Wielkopolski. Spis parafii i miejscowości wieku XIX. T. 3. Diecezja Kujawsko-kaliska 
Wojciech Jędraszewski
Spis parafii i miejscowości do nich znajdujących się w Wielkim Księstwie Poznańskim (Prowincji Poznańskiej – 
Provinz Posen) w XIX wieku. W opracowaniu znajdują się również informacje o miejscu przechowywania akt 
metrykalnych dla każdej parafii, jak również mapki poglądowe. W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo 
miejscowości. 

„Moi Przodkowie”. Notatnik
W jednym miejscu, przejrzyście i syntetycznie każdy może opracować na swój sposób rodzinne Vademecum. 
Każda karta „Notatnika” zawiera najważniejsze dane o wybranym członku naszej rodziny – od probanta do pra-
prapradziadka. Załącznik w postaci tablicy – wywodu przodków ułatwi rozeznanie się w korzeniach rodzinnych 
nie tylko opracowującym te dane, ale też odbiorcom czytającym nasze zapiski. 

Dostępna również wersja LUX w twardej oprawie z możliwością umieszczenia napisu na okładce.

Tablice genealogiczne – Wywód przodków 
oprac. Dobrosława Gucia

Składany arkusz o wielkości 195 cm x 42 cm zawierający tablicę genealogiczną - wywód przodków na 7 pokoleń.

Kalendarium obrazujące przebieg epidemii cholery w roku 1852 
Bożena Kuliberda
Fascynujący - napisany na podstawie XIX-wiecznej prasy - opis narastania i przebiegu epidemii cholery na te-
renach Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1852 roku. Książka zawiera również listę zmarłych z wybranych 
parafii.

Historia kamienicy Cybulskich w Poznaniu 
Joanna Lubierska
Świetnie opisana ponad 100-letnia historia nieistniejącej kamienicy przy jednej z głównych ulic Poznania (św. Mar-
cin). Autorka opisuje budynek pod kątem architektonicznym (uklad pomieszczeń, wyposażenie mieszkań, sklepy) 
oraz społecznym czyli mieszkańców. Publikacja stanowi doskonały przykład na to, że genealogia to nie tylko rodzinne 
drzewa i wykresy, ale próba odtworzenia historii kamienicy, po zburzeniu której została pusta, niezagospodarowana 
sensownie działka. Taki stan trwa od 40 lat. Pozycja jest ilustrowana wieloma zdjęciami, nieraz bardzo unikatowymi.
Publikacja z serii „Skarbnica GNIAZDA”, t. 1

Słownik biograficzny wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza 
Mariusz Borowiak
W „Słowniku” w układzie alfabetycznym przedstawiono biogramy ludzi, którzy w czasie swojego życia byli zwią-
zani zawodowo z pracą na morzu, wzięli udział w licznych peregrynacjach od najbliższych do najodleglejszych 
zakątków świata, dokonali odkryć geograficznych oraz wnieśli wkład do nauki i kultury kraju własnego lub  
w miejscach, do których dotarli. „Słownik” stanowi swego rodzaju zwieńczenie blisko 30-letnich zabiegów  
w skompletowaniu dokumentów i materiałów biograficznych. Praca ma wielkie walory poznawcze i edukacyjne. 
Z takim samym powodzeniem będzie ona służyła osobom, które profesjonalnie zajmują się problematyką morską 
i podróżami, jak i tym, którzy tylko przygodnie będą sięgali po omawiany „Słownik”. Ponadto, dzięki biogramom 
zawartym „Słowniku” „bezimienne dotychczas postacie znajdą swoje miejsce w historii”, co jest szczególnie ważne 
z punktu widzenia historii wielkopolskich małych ojczyzn.
Wydawnictwo pod patronatem WTG „Gniazdo”
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Jako cię widzą, tako cię piszą. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych 1. połowy 
XIX wieku 
Dobrosława Gucia, Joanna Lubierska
Autorki w swych genealogicznych poszukiwaniach doszły do zwrotnego punktu, kiedy „katalog” przodków  
z samymi datami okazał się być niewystarczający. Rozpoczęły zbieranie materiałów do opracowania historii swo-
jej rodziny. Podczas przeglądania XIX-wiecznej prasy zwróciły uwagę na listy gończe, które stały się podstawą do 
napisania poniższego tekstu. Autorki urzekły nie tylko same informacje zawarte w listach, ale przede wszystkim 
język, składnia, pisownia, czyli wszystko to, co sprawiało, że zwykły tekst wywoływał niegasnący uśmiech na ich 
twarzach. Wykorzystując więc to mało znanego źródło Autorki dowcipnie przedstawiają Wielkopolanina z 1 połowy  
XIX wieku, który wszedł w konflikt z ówczesnym prawem. Mimo lekkiego sposobu prezentacji publikacja przynosi 
wiele ciekawych informacji o życiu naszych przodków. 
Publikacja z serii „Skarbnica GNIAZDA”, t. 2

NOWOŚCI

Rodowody mieszczan bukowskich. Wstęp do genealogii bukowian (XVI–XIX wiek) 
Mariusz Formanowicz
Książka jest opisem dziejów i genealogii 240 rodzin mieszczańskich, żyjących w Buku koło Poznania w XVIII wie-
ku i przez pierwsze 15-lecie wieku XIX – do końca czasów napoleońskich. Genealogię niektórych rodów udało się 
Autorowi poznać aż od pierwszej połowy XVII wieku, dzięki zapisom z bukowskich ksiąg cechowych oraz metry-
kaliom z sąsiednich parafii. Książka jest owocem wieloletnich studiów nad księgami metrykalnymi i cechowymi  
z Buku i okolicznych miast. Celem tych studiów było zdobycie możliwie najszerszej wiedzy o współmieszkańcach, 
sąsiadach i rodzinach spokrewnionych z bukowskimi przodkami Autora.
Publikacja z serii „Skarbnica GNIAZDA”, t. 3

Wielkopolska dla Ojczyzny, polegli i zmarli 27.12.1918 – 31.3.1921 
Opracowała Bożenna Kuliberda
Autorka spisała zamieszczone wielkopolskiej w prasie w latach 1918–1921 nekrologi bohaterów Powstania Wiel-
kopolskiego i ofiar walk w wojnie polsko-bolszewickiej. Niektóre wymienione tu nazwiska znamy z podręczników 
do historii, ale znakomita większość to opłakiwani przez rodziny synowie, bracia, narzeczeni; wspominani przez 
towarzyszy broni koledzy; czy też wymieniani w raportach wojskowych wzorowi żołnierze. Dziś nieco może śmie-
szyć patetyczny ton, górnolotne wyrażenia i kwiecistość stylu. Tak jednak ludzie czuli, tak wyrażali swoją rozpacz, 
ale i poczucie dumy oraz nadzieję, że najwyższa ofiara młodych istnień nie pójdzie na marne.


