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Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne działa już od trzech lat. Powstało z 
inicjatywy Piotra Glądały, pełniącego od samego początku funkcję prezesa. Początkowo 
- w 2006 r. - zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe, bez osobowości 
prawnej, zrzeszające kilkunastu lubelskich amatorów genealogii. Ponad rok później 
członkowie stowarzyszenia doszli do wniosku, iż większe możliwości działania, 
Lubelskie TG będzie miało dopiero po uzyskaniu osobowości prawnej. Na początku 
2008 r. odbyło się Walne Zebranie założycielskie, na którym podjęto decyzję o 
zawiązaniu stowarzyszenia zwykłego o nazwie Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. 
Uchwalono statut, wybrano pięcioosobowy Zarząd i pozostałe władze stowarzyszenia.

Głównym celem statutowym Lubelskiego TG jest popularyzacja genealogii. 
Towarzystwo osiąga je poprzez liczne działania, kierowane szczególnie do młodzieży, 
takie jak realizacja różnego rodzaju projektów, ale także bezpośrednie 
rozpowszechnianie informacji o genealogii i metodach szukania przodków. Odbywa się 
to chociażby podczas lekcji poświęconych problemom genealogicznym (odbytych już 
m.in. w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie czy Gimnazjum nr 8 
im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie) oraz wystąpień na konferencjach i różnych 
spotkaniach (np. konferencja Mała organizacja -  skuteczny i cenny partner społeczny, 
zorganizowana w Lublinie w grudniu 2008 r.). Nie można tu także zapomnieć o 
Lubelskich Wykładach z Genealogii, których pierwszą edycję zorganizowało nasze 
Towarzystwo w kwietniu 2009 r.1

Projekt Pomniki w Internecie obejmuje wszystkie tablice okolicznościowe i 
pomniki upamiętniające mieszkańców Lubelszczyzny poległych w obronie Ojczyzny i 
zamordowanych w wyniku represji okupacyjnych. Celem projektu jest 
upowszechnienie wiedzy o miejscach pamięci narodowej z terenu województwa 
lubelskiego, okazanie stanu faktycznego obiektów (poprzez dokumentację 
fotograficzną) i zebranie informacji na temat osób wymienionych na tablicy czy

1 Na ten temat więcej pisze w dziale Sprawozdania Dominik Szulc (przyp. red.).
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pomniku. W chwili obecnej na stronie internetowej Lubelskiego TG znajduje się opis 57 
takich miejsc.

Jako czwarte w Polsce (po Polskim Towarzystwie Genealogicznym, Pomorskim 
TG i Wielkopolskim TG) Lubelskie Towarzystwo rozpoczęło akcję indeksacji ksiąg 
metrykalnych. Pracą członków Towarzystwa, ale także wielu osób niezwiązanych na co 
dzień z Lubelskim TG, które jednak chcą wesprzeć nasze działania, indeksujemy księgi 
chrztów, małżeństw i zgonów z parafii leżących na terenie obecnego woj. lubelskiego. 
Umieszczanie zgromadzonych danych danych na naszej stronie internetowej ułatwia 
wielu genealogom - amatorom poszukiwanie własnych "korzeni".

Jednym z dotychczasowych osiągnięć Lubelskiego TG jest nasza strona 
internetowa - www.ltg.pl. Można na niej odszukać nie tylko opisy projektów 
realizowanych przez Towarzystwo, przydatne artykuły (np. słowniki imion łacińskich i 
rosyjskich, łacińsko - polski słownik pojęć genealogicznych), ale także forum 
genealogiczne (z 340 zarejestrowanymi użytkownikami, odwiedzone już ponad 31 tys. 
razy), na którym jego użytkownicy wymieniają się doświadczeniami z własnych badań. 
Na stronie Towarzystwa znajduje się także dział Spotkania z genealogią, w którym 
umieszczamy wspomnienia o naszych przodkach. W 2009 r. strona nasza została 
nominowana do grona jednej z 50 najlepszych w kraju stron o tematyce genealogicznej, 
w programie Top 50. strony genealogiczne prowadzonym przez portal 
www.moikrewni.pl.

Lubelskie TG wystąpiło także w 2007 r. do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości 
publikacji danych osób zmarłych, w kontekście zapisów Ustawy o ochronie danych 
osobowych. W odpowiedzi uzyskaliśmy jednoznaczną interpretację potwierdzającą nasze 
przekonanie, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych chronią jedynie dane 
osób fizycznych, a więc żyjących, zaś w stosunku do osób zmarłych nie mają 
zastosowania. Pismo od GIODO, zamieszczone na stronie internetowej Lubelskiego TG, 
odbiera tym samym argumenty osobom odmawiającym genealogom dostępu do 
zbiorów danych osób już nieżyjących. W świetle obecnego ustawodawstwa nie są one 
po prostu zaliczane do tzw. danych wrażliwych, chronionych prawnie.

W 2008 r. Lubelskie TG podjęło wspłpracę z Wojewódzką Radą Towarzystw 
Regionalnych w Lublinie, stając się jednocześnie jednym z ponad 130 organizacji jakie 
skupia wokół siebie WRTR. Członkowie Lubelskiego TG z dużym zaangażowaniem 
uczestniczą w życiu WRTRu - w spotkaniach Rady, wyjeżdżając na szkolenia 
organizowane przez nią, jak również uczestnicząc w jej posiedzeniach. Na jednym z 
nich - w marcu 2009 r. - jako prelegent wystąpił prezes Towarzystwa Piotr Glądała, 
wygłaszając referat pt. Genealogia -  badania nad własną tożsamością. Referat został 
odebrany z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem zebranych.

Razem z Fundacją Aktywności Obywatelskiej, Lubelskie TG realizuje 
partnerski projekt Niech wygra COOLTURA -  Lublin i ja  wczoraj i dziś, współfinansowany 
ze środków Urzędu Miasta Lublina. W ramach projektu organizowane są warsztaty 
genealogiczne dla dzieci i młodzieży z Lublina. Dzięki tym spotkaniom młodzi 
mieszkańcy Lublina zbierają informacje na temat historii własnych rodzin, odkrywają 
przeszłość przodków, ale także uczą się historii miasta, w którym żyją obecnie i poznają 
jego dziedzictwo kulturowe. Projekt zakończy się w grudniu 2009 r., ale wierzymy, że
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„ziarno genealogiczne" zasiane wśród najmłodszych lublinian, będzie kiełkować jeszcze 
długo.

W chwili obecnej Towarzystwo liczy ponad trzydziestu członków zwykłych i 
jednego honorowego. Tym ostatnim jest Pani Red. Czesława Borowik, znana 
dziennikarka związana z Polskim Radiem Lublin, która poprzez swoją działalność 
wspiera idee bliskie Lubelskiemu TG, upowszechniając tematykę genealogiczną 
szerokiemu gronu słuchaczy. Do takich działań należy z pewnością współtworzona 
przez Red. Borowik audycja Drzewo Rodzinne emitowana w Polskim Radio Lublin, w 
której członkowie i sympatycy Lubelskiego TG mieli zaszczyt wielokrotnie 
uczestniczyć.

Dziś wydajemy pierwszy numer Rocznika Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego. Udało się nam pozyskać wiele ciekawych artykułów, których autorami 
są cenieni historycy z całej Polski. To dla nas zaszczyt, że zechcieli opublikować swoje 
teksty na łamach naszego czasopisma. To również znak, że jako Towarzystwo, stajemy 
się znani i wiarygodni nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w całym kraju. Dziękujemy za 
zaufanie i zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

Rafał Duszyca, Dariusz Wolanin
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