tMap.org / SOG CC-BY-SA

(sale b-c: I piętro wejście tylko krużgankiem, skrzydło od strony rzeki Odry,
sala b: na samym końcu krużganka, sala c: pośrodku krużganka).
Wejściówki wg zapisów w rejestracji lub sekretariacie

PIĄTEK - 21.09.2018
19:00

sala bankietowa powiatu na parterze ul. Wyszyńskiego 23 - sekretariat

20:00

sala bankietowa powiatu na parterze ul. Wyszyńskiego 23 - powitanie przyjezdnych i zapoznanie

24:00

obiekty noclegowe - zakończenie wieczoru

SOBOTA - 22.09.2018
09:15

obiekty noclegowe

wyjście/wyjazd na zamek

09:30

zamek wejście do sali głównej

sekretariat (kupony na zestawy obiadowe,
wejściówki na warsztaty, pakiety uczestnika
z informatorem i programem)

SALA

A

10:00 otwarcie konferencji prowadzenie: Zbigniew NALICHOWSKI
10:20 Droga do nieznanej Ojczyzny, Maria DUBICZYŃSKA
10:50 Akta najnowsze z lat 1945–1990 - nowe pole badawcze dla genealoga, Iwona FISCHER
11:20 zaproszenie na wystawę, Igor STROJECKI
11:25

dziedziniec zamku

wspólna fotografia

11:30

sala myśliwska

przerwa kawowa

SALA

A

12:00 Źródła genealogiczne
w archiwach prywatnych na
przykładzie wypisów z ksiąg
ziemskich i grodzkich liwskich,
dr Andrzej Marek NOWIK
12:30 Pobór rekrutów
z Królestwa Polskiego do armii
Imperium Rosyjskiego od
1874 roku, Jan WYPIJEWSKI

SALA

B

12:00 Zbieranie okruchów czyli
poszukiwania w bibliotekach
tradycyjnych, cyfrowych
darmowych i płatnych
informacji, kim byli moi
przodkowie,
Maciej Adam MARKOWSKI warsztaty

13:00 Analiza małżeństw
parafii Odrowąż (woj. świętokrzyskie) za lata 1810–1936,
Marcin MARYNICZ

13:30 sala myśliwska

przerwa kawowa

SALA

C

12:00 Szukajwarchiwach.pl –
serwis przyjazny genealogom,
dr Karol DOWGIAŁO,
Narodowe Archiwum Cyfrowe warsztaty

SALA

A

14:00 Materiały do poszukiwań
genealogicznych w zasobach
Instytutu Pamięci Narodowej
(IPN),
mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI
14:30 Tropem legendy
rodzinnej: Skrzyneccy,
ale którzy?, dr Barbara FURS

SALA

B

14:00 Moc wizerunku.
Fotografia jako źródło
genealogiczne i narzędzie
kształtowania tożsamości,
mgr Marta RACZYŃSKA-KRUK
i Łukasz KARPECKI
Stowarzyszenie Twoje Korzenie
w Polsce, firma Your Roots in Poland

SALA

C

14:00 Prawo a genealogia.
Co, jak i gdzie załatwić –
warsztaty praktyczne z prawa
urzędniczego dla genealogów,
Michał Jan MARCINIAK, Warszawskie TG

15:15 przerwa obiadowa (obiad dla chętnych) – katering (stół szwedzki) w Szkole Podstawowej ul. Oławska 2
16:00 przed bramą zamku: I tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (zamiast wykładów, na zapisy) jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z II turą z godz. 18:00;
pozostali uczestnicy mają jeszcze pół godziny przerwy do pierwszych wykładów
16:30 Rodzina w przestrzeni
miasta – XIV-wieczny Kraków
w księgach miejskich,
mgr Justyna ROSOWSKA

16:30 Oficjaliści prywatni – ich
życie i świat – promocja książki,
Marcin NIEWALDA,
Genealogia Polaków

17:00 Listy pasażerów jako
źródło w badaniach
genealogicznych osób
emigrujących do Stanów
Zjednoczonych na przełomie
XIX i XX w., Dominik PACTWA,
Pomorskie Towarzystwo
Genealogiczne

16:30 wykład połączony:
Mody onomastyczne panujące
wśród osiemnastowiecznej szlachty
kaszubskiej,
mgr Anna STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA
Nazwy miejscowe, nazwiska i imiona
w księgach protokolarnych sądów
rozjemczych z 2. połowy XIX w.,
mgr Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR,
dr Małgorzata IŻYKOWSKA,
Archiwum Państwowe w Opolu

17:30 Miłość na wsi
kociewskiej w czasach saskich,
Joanna JENDRZEJEWSKA
18:00 sala a główna: możliwość zwiedzania muzeum; albo przed bramą zamku: II tura zwiedzających miasto
z przewodnikiem PTTK (na zapisy); albo czas wolny
20:00 sala bankietowa powiatu na parterze ul. Wyszyńskiego 23: wystawa „wystawa: 10 lat Towarzystwa
Genealogicznego Centralnej Polski z siedzibą w Łodzi”, panel dyskusyjny i kolacja
(każdy sam przynosi coś dla siebie i innych)

NIEDZIELA - 23.09.2018
08:30 przed bramą zamku: III ostatnia tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy);
wówczas wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:15
09:30 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
10:00 zamek: rozpoczęcie ostatniego dnia konferencji

SALA

A

BLOK:
WIELKOPOLSKA W BRZEGU
10:00 Akta Heroldii Królestwa
Polskiego w zasobach
Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu,
mgr Joanna LUBIERSKA,
WTG Gniazdo

SALA

B

10:00 RODO, czyli ochrona
danych osobowych
a genealogia,
Bożena KRAWCZUK - warsztaty

SALA

C

10:00 Warsztaty z zabezpieczenia
archiwum domowego,
Beata PETRYSZYN
i Katarzyna KWAŚNIEWICZ,
Archiwum Państwowe w Opolu
i Katowicach

SALA

A

SALA

B

SALA

C

10:25 Poszukiwanie przodków
w aktach sądów i urzędów
stanowych końca XVIII w.
z zasobów Archiwum
Państwowego w Poznaniu,
mgr Dobrosława GUCIA,
WTG Gniazdo,
współautor wystąpienia:
Bartosz Małecki
10:50 Historia indygenatu
będącego w zbiorach Muzeum
Ziemi Międzyrzeckiej
im. Alfa Kowalskiego
w Międzyrzeczu,
Wojciech DERWICH, WTG Gniazdo
11:10 Polacy polegli
w Armii Pruskiej,
Wojciech JĘDRASZEWSKI,
WTG Gniazdo
11:30 sala myśliwska
12:00 Niedaleko pada jabłko
od jabłoni, dr Błażej OSOWSKI,
WTG Gniazdo
koniec bloku:
Wielkopolska w Brzegu

przerwa kawowa
12:00 Cyrylica nie taka
straszna – warsztaty,
Maciej JANIK,
Archiwum Państwowe w Łodzi

12:00 Życie codzienne rodziny
mieszczańskiej w XIX w. w zaborze
rosyjskim na podstawie
dokumentów wytwarzanych
przez kancelarie prawnicze,
mgr Maria KLAWE-MAZUROWA

12:30 Materiały genealogiczne
w Oesterreichische
Staatsarchiv w Wiedniu,
dr Przemysław STANKO,
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie
13:00 Wykorzystanie ksiąg
ludności w badaniach
genealogicznych
i demograficznych,
dr historii Lech FRĄCZEK
13:30 Prawda czy fałsz? Akta
stanu cywilnego a przekaz
rodzinny i odwrotnie,
Igor STROJECKI
14:00 sala a główna: zakończenie
14:15 obiad (dla chętnych) – katering (stół szwedzki) w Szkole Podstawowej ul. Oławska 2

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Wojciech Derwich - członek WTG Gniazdo, dziadek sześcioro wnuczek,
w wolnym czasie zajmujący się m.in. genealogią i tłumaczeniem
z niemieckiego.

Karol Dowgiało - archiwista, badacz, entuzjasta rozwiązań cyfrowych
w instytucjach kultury. Zdobywał doświadczenie w archiwach różnego typu:
kościelnym, zakładowym, społecznych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem
cyfrowych narzędzi w archiwach. W badaniach naukowych zajmował się
tematyką archiwistyki oraz polskich organizacji studenckich.

Maria Dubiczyńska - od około 10 lat bada losy swojej bliższej
i dalszej rodziny. Szuka śladów katolickich, mennonickich, prawosławnych
i luterańskich przodków w archiwach polskich i ukraińskich. Planuje kiedyś
napisać rodzinną sagę w oparciu o kilkaset zachowanych listów z XIX i XX w.

Iwona Fischer - historyk-archiwista z wieloletnim doświadczeniem
i praktyką zawodową; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na
stanowisku kierownika Oddziału IV – akt najnowszych wytworzonych po
1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w. Autorka
artykułów z zakresu historii Krakowa i metodyki archiwalnej.

Lech Frączek - w 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk historycznych na
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią
społeczno-gospodarczą północno-zachodniej Małopolski XIX-XX w.,
demografią historyczną oraz genealogią.

Barbara Furs - z wykształcenia historyk sztuki (UJ), doktorat w Instytucie
Historii Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Autorka książka nt. parku
klasztornego OO. Paulinów na Jasnej Górze. Genealog amator,
członek Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.

Dobrosława Gucia - absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Pracownik Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, z zamiłowania genealog, miłośniczka „małych ojczyzn”,
zgłębiająca również historię PTPN. Członek WTG „Gniazdo”, w którym
odpowiedzialna jest za publikacje WTG, bierze czynny udział w wielu
działaniach i projektach Towarzystwa.

Małgorzata Iżykowska - dr nauk humanistycznych. Związana dawniej
z Instytutem Śląskim w Opolu, członek zespołu „Słownika gwar śląskich”
pod red. prof. B. Wyderki. Długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie Uniwersytetu Opolskiego, dziś
Archiwum Państwowego w Opolu. Zainteresowania: sytuacja językowa na
Śląsku w XIX wieku, leksykologia i dialektologia polska.

Maciej Janik - dr nauk humanistycznych (1998 r. uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - historia. Od
1981 r. pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, gdzie przechodząc
poszczególne stopnie awansu zawodowego, obejmuje w 1994 r.
stanowisko zastępcy dyrektora. Autor książek i artykułów dotyczących
dziejów Łodzi oraz regionu, w szczególności historii przemysłu, rozwoju
przestrzennego i kultury muzycznej.

Joanna Jendrzejewska - rodzinne Kociewie nieodłącznie jest w zasięgu
jej zainteresowań. Historyk, muzealnik, archiwista, a przede wszystkim
genealog. Współzałożycielka Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.

Wojciech Jędraszewski - z wykształcenia budowlaniec, z zamiłowania
genealog. Długoletni prezes Wielkopolskiego Towarzystwa
Genealogicznego „Gniazdo”. Interesuje się historią Wielkopolski, głównie
XIX w. Autor wielu książek przydatnych genealogom m.in. spisów parafii
i miejscowości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznańskiej czy Metropolii
Warszawskiej.

Łukasz Karpecki - licencjat polonistyki, magistrant na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania: kultura
wsi, genealogia pogranicza południowo-wschodniego, imiona i nazwiska
występujące w rodzinach greckokatolickich, mikrotoponimy. Specjalizuje
się w onomastyce kulturowej.

Maria Klawe-Mazurowa - absolwentka historii na Uniwersytecie
Warszawskim. Życie zawodowe związała z edukacją – w szkole, w ośrodku
doskonalenia nauczycieli i ministerstwie. Od 2011 r. pracuje nad historią
swojej rodziny. Autorka książki „Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje
potomków Jana Henryka Klawe” (2017) oraz około setki artykułów i innych
książek, w tym na temat różnych typów źródeł historycznych.
Członek Warszawskiego TG.

Bożena Krawczuk - ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, czynny
inspektor ochrony danych (administrator bezpieczeństwa informacji)
w kilku firmach, auditor ISO 27001, szkoleniowiec, właściciel Kancelarii
Bezpieczeństwa informacji, prezes Zrzeszenia Inspektorów Ochrony
Danych, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa
Informacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych
osobowych zgodnie z rozporządzeniem unijnym nr 679/2016 zwanym
RODO. Ma za sobą ponad dwieście wdrożeń w firmach branż medycznych,
przemysłowych i szkoleniowych oraz wiele przeprowadzonych szkoleń,
których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego, zdobytego
podczas pracy z podmiotami gospodarczymi.

Katarzyna Kwaśniewicz - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny oraz Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, Wydział Historii. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice
Krakowskiej. Od 2005 r. pracuje w Archiwum Państwowym w Katowicach.
Od 2007 r. jest kierownikiem Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania
Zasobu oraz Masowego Odkwaszania Papieru. W swojej pracy zawodowej
aktywnie bierze udział w procesie digitalizacji zasobu Archiwum, łącząc to
z praktyką konserwatorską.

Joanna Lubierska - członek współzałożyciel WTG „Gniazdo”, właścicielka
firmy genealogicznej „ORIGO”, współpracująca z Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu, prowadząca wykłady oraz warsztaty
z genealogami i studentami poznańskich uczelni, autorka publikacji
dotyczących pozametrykalnych źródeł w genealogii. Wielbicielka
przedwojennego Poznania, architektury ziemiańskiej, średniowiecznych
warowni oraz bliższych i dalszych podróży. W 2016 r. uhonorowana za
wieloletnią społeczną pracę przy redagowaniu Rocznika WTG „Gniazdo”.

Bartosz Małecki - z wykształcenia programista, z zamiłowania tłumacz
łacińskich źródeł historycznych, prowadzi bloga zawierającego transkrypcje
łacińskich akt sądowych. Związany z Wielkopolskim Towarzystwem
Genealogicznym „Gniazdo”.

Michał Jan Marciniak - radca prawny, genealog, prezes Warszawskiego
Towarzystwa Genealogicznego, właściciel kancelarii PolGen Research.
Aktywnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach społecznych na rzecz
promocji genealogii (pikniki archiwalne, wykłady, warsztaty itp.).

Maciej Adam Markowski - z wykształcenia doktor nauk technicznych,
przez większość swojej pracy zawodowej zarządzał marketingiem
w korporacjach, a z zamiłowania historyk rodziny. Od prawie pięciu lat
prowadzi blog KimOnibyli.pl, w którym nie tylko stara się opisać kim byli
jego przodkowie, ale również, gdzie warto szukać o nich informacji oraz jak
dotrzeć do różnych wzmianek i dokumentów o swoich przodkach.
Członek zarządu Warszawskiego TG.

Marcin Marynicz - student IV roku logistyki na Uniwersytecie
Zielonogórskim, na co dzień pracujący w Kancelarii Radcy Prawnego.
Genealogią zajmuje się już od przeszło 10 lat. Uwielbia podróżować,
szczególnie w miejsca związane z życiem przodków oraz szeroko pojętą
polskością. Własne poszukiwania prowadzi głównie na Wołyniu,
Podkarpaciu, Kielecczyźnie, ziemi łódzkiej oraz Wielkopolsce.

Marcin Niewalda - od 20 lat prowadzi Fundację Odtworzeniową Dóbr
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Genealogia Polaków”. Zajmuje się
głównie badaniem źródeł tożsamości narodowej, kulturą i życiem
codziennym na Kresach i w Galicji. W Fundacji prowadzi liczne narzędzia
wspomagające prace genealogów amatorów i profesjonalistów.
Liczne publikacje w prasie i mediach. Członek MTG.

Andrzej Marek Nowik - dr filozofii, nauczyciel akademicki, konsultant
w zakresie edukacji. Prowadzi badania w dziedzinie historii filozofii oraz
metodologii historii, historii regionalnej i genealogii.
Od 2015 r. rozbudowuje archiwum cyfrowe Muzeum Ziemi Mińskiej.
Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego;
w latach 2009–2012 i 2015–2018 wiceprezes.

Błażej Osowski - adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiają się
na gwarach, regionalnych odmianach języka, terenach pogranicza
i peryferii.

Dominik Pactwa - genealog z zainteresowania, zainteresowany tematyką
emigracji do USA. Od 2015 r. współpracuje z Muzeum Emigracji w Gdyni,
gdzie prowadzi warsztaty genealogiczne i konsultacje z wykorzystaniem
portalu Ancestry.com. Członek Pomorskiego TG.

Beata Petryszyn - konserwator w Archiwum Państwowym w Opolu.
Od lat zafascynowana swoją pracą i rozmaitymi jej tajnikami.
Pasjonuje się malarstwem, historią Gdańska i Pomorza.

Marta Raczyńska-Kruk - magister etnologii i archeologii, doktorantka
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Główne zainteresowania: fenomen uprawianych współcześnie
„amatorskich” poszukiwań genealogicznych, a także sposoby kreowania
rodzinnej wizji przeszłości. Specjalizuje się w antropologii pamięci
i antropologii rzeczy. Autorka książki pt. „Czas uwarstwiony na gąsawskim
poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu
z przeszłością” (Kraków, Libron 2016).

Justyna Rosowska - doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wykształcenie: historyk-archiwista i archeolog.
Zainteresowanie historią średniowieczną Krakowa związane
z przedmiotem badań historycznych, magisterium: Socjotopografia ulicy
Floriańskiej w XIV-wiecznym Krakowie.

Maciej Saryusz-Romiszewski - absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Oprogramowanie i Metody
Informatyki. Przez całe swe życie zawodowe związany z działalnością
handlową w obszarze tzw. nowych technologii. Członek licznych
stowarzyszeń, w tym: MTG, PTHer, ZSzP, ZKwP. Zainteresowania:
genealogia, heraldyka, numizmatyka, kynologia, Kresy – ich historia
i teraźniejszość.

Anna Stachowska-Krzyżankowska - pracownik Instytutu Historycznego
Polskiej Akademii Nauk, uczestnik grantów naukowych: „Poszukiwanie
grobu Mikołaja Kopernika”, „Szlachta Prus Królewskich XV-XVIII wieku.
Studium heraldyczno-genealogiczne” i „Od szlachty do ziemiaństwa,
geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej RP”. Główne
obszary badawcze: genealogia i demografia okresu staropolskiego.

Przemysław Stańko - adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie.
Specjalizuje się w badaniach archiwów watykańskich oraz osadnictwa
śląsko-małopolskiego w XV-XVI w. Zainteresowania naukowe to także
genealogia, heraldyka i sfragistyka.

Aleksandra Starczewska-Wojnar - doktorantka w Instytucie Historii
Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Oddziału Informacji i Udostępniania
w Archiwum Państwowym w Opolu. Zainteresowania: pieczęcie gmin
wiejskich Rejencji Opolskiej, śląskie materiały archiwalne dotyczące
stosunków własnościowych, organizacji polskich i życia codziennego
ludności na Śląsku.

Igor Strojecki - genealog z 40-letnim stażem, członek Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. Autor publikacji o swoich antenatach, w tym książek
o pradziadku Leonie Barszczewskim, oraz wystaw o przodkach, które
prezentowane były w instytucjach kultury w całej Polsce już ok. 130 razy.
Jego motto brzmi: „Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś
zapuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi”.

Jan Wypijewski - genealog-amator od 2011 r., kiedy odziedziczył
„bakcyla” genealogii po dziadku. Pochodzi z Kujaw i w tym regionie
prowadzi poszukiwania. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Inżynier gazownictwa. Zainteresowania: tradycyjna duchowość
i liturgia katolicka, genealogia klasyczna i genetyczna.

