SPOTKANIA
Na miejsca spotkań WTG
„Gniazdo” wybierane są różne
miejscowości. W okresie wiosennym, letnim oraz wczesnojesiennym mają miejsce liczne wycieczki
krajoznawcze, których celem jest
poznawanie historii Wielkopolski. Wyjazdy mają charakter rodzinny, oprócz członków i sympatyków Towarzystwa biorą w nich często udział ich rodziny
i znajomi. Na mapie wędrówek Wielkopolskiego Towarzystwa
Genealogicznego znalazły się liczne dwory i pałace, archiwa
archidiecezjalne i państwowe, muzea i wystawy, skanseny, kościoły
i klasztory, a także zabytkowe
cmentarze katolickie, ewangelickie
i olęderskie. Zorganizowana została także wycieczka w góry, z noclegami
w schronisku na
Szyndzielni.
Oprócz wycieczek plenerowych organizowane są także
inne imprezy
mające na celu
integrację całego polskiego amatorskiego ruchu genealogicznego.
Można do nich zaliczyć m.in. Bal
Genealoga oraz coroczne, organizowane na przełomie października i
listopada jubileusze WTG „Gniazdo”, połączone z wieloma prelekcjami i wydaniem okolicznościowego
„Rocznika”. To kilkudziesięciostronicowe czasopismo jest podsumowaniem całego roku działalności, a
dodatkowo
zawiera artykuły o ciekawej tematyce genealogicznej
i historycznej.
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ZAPRASZAMY
Wszystkich zainteresowanych genealogią, zwiedzaniem Wielkopolski
oraz spotkaniem ludzi pasjonujących się poszukiwaniem rodzinnych
korzeni i historią regionu serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.
Informacje o planowanych terminach spotkań znaleźć można
zawsze na naszej stronie internetowej.
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”GNIAZDO”
Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” powstało
w 2006 roku w Gnieźnie. Skupia ono w swych szeregach wiele osób, dla których odkrywanie
rodzinnych tajemnic i budowanie rodzinnego drzewa, stało się
pochłaniającą bez reszty pasją.
Podstawowym celem działalności
WTG jest upowszechnianie i popularyzacja genealogii. Objawia
się ona poprzez współpracę z archiwami kościelnymi i państwowymi, organizowanie spotkań,
odczytów i seminariów z udziałem historyków, genealogów czy
kulturoznawców, służenie innym
radą i wsparciem, a także poprzez
wykonywanie licznych opracowań
zamieszczonych na stronie internetowej. Wśród licznych spisów,
indeksów i poradników na szczególną uwagę zasługują przede
wszystkim: spis wielkopolskich
księży od XVIII do XX w. oraz
indeks zmarłych pochowanych
przy zabytkowym cmentarzu przy
ul. Samotnej w Poznaniu.
Obecnie WTG „Gniazdo” liczy
prawie 60 członków z Polski, Niemiec, Francji, Austrii i Kanady.
W Internecie, pod adresem www.
wtg-gniazdo.org działa strona internetowa oraz forum dyskusyjne,
na którym członkowie i sympatycy wymieniają poglądy, a każdy
zainteresowany genealogią może
znaleźć pomoc i radę.

PROJEKT
”KSIĘŻA WIELKOPOLSCY
OD XVIII DO XX W.”

DZIEŃ
GENEALOGA
W 2008 roku po raz pierwszy został zorganizowany przez
członków WTG „Gniazdo” Dzień Genealoga. Przedsięwzięcie
to miało charakter spotkania otwartego, wzbogaconego prezentacjami multimedialnymi, w czasie którego osoby rozpoczynające swoją przygodę z genealogią mogą znaleźć wskazówki, rady i
odpowiedzi na nurtujące je pytania. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu genealogii, przygotowano również cykl wykładów dla bardziej zaawansowanych poszukiwaczy rodzinnych
korzeni. Całości dopełniały drzewa genealogiczne i wywody
przodków niektórych członków Towarzystwa. Ze względu na
bardzo duże zainteresowanie Dniem Genealoga zdecydowano
się na coroczne organizowanie tej imprezy.

Projekt stworzony przez członków i sympatyków WTG
„Gniazdo” ma na celu zachowanie pamięci i zebranie jak największej ilości informacji o księżach działających na terenie
dwóch sąsiadujących ze sobą archidiecezji: gnieźnieńskiej oraz
poznańskiej od początku XVIII wieku do czasów II WŚ. Stale rozszerzana i aktualizowana baza danych zawiera imiona i
nazwiska duchownych, daty urodzenia, śmierci oraz przyjęcia
święceń kapłańskich, paraﬁe, w których sprawowali oni posługę
kapłańską, a w wielu przypadkach także zdjęcia i biogramy.
Projekt dostępny jest pod adresem:
www.wtg-gniazdo.org/ksieza/

WSPÓŁPRACA
Z ”POZNAŃ PROJECT”
Pomysłodawcą indeksacji małżeństw z dawnej Prowincji Poznańskiej obejmującej lata 1820-1889 jest Łukasz Bielecki. W
ostatnich latach członkowie i sympatycy WTG „Gniazdo” aktywnie włączyli się w projekt indeksując nowe paraﬁe i dokonując korekty już wprowadzonych danych. Obecnie liczba zapisów
z ksiąg 381 paraﬁi katolickich wynosi ponad 282 tys., zaś z ksiąg
67 gmin ewangelickich ok. 67 tys.
Strona projektu:
www.poznan-project.psnc.pl

