
Piotr Gerasch

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi
Częstochowskiej
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 1, 189-190

2009



Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej powstało wiosną 2007 r., 
jako stowarzyszenie zwykłe, z inicjatywy częstochowskich genealogów -  amatorów: 
Jacka Tomczyka i Piotra Gerascha. Spotkanie założycielskie odbyło się 28 marca 2007 r., 
a w kwietniu stowarzyszenie zostało wpisane do odpowiedniej ewidencji prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Obecnie Towarzystwo zrzesza ok. czterdziestu 
członków, miłośników genealogii z Częstochowy i regionu częstochowskiego. 
Głównymi celami TGZC są: upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej 
historii, integracja środowiska, jak również współdziałanie w zakresie badań 
genealogicznych z instytucjami nauki i kultury oraz archiwami kościelnymi i 
państwowymi. Towarzystwo ściśle współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy, działającym przy Muzeum Częstochowskim oraz Archiwum 
Archidiecezjalnym im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie. W ramach tej 
współpracy, członkowie Towarzystwa, włączyli się m.in. w przygotowanie - 
zorganizowanej przez Ośrodek - wystawy pt. Częstochowianie - mieszkańcy miasta na 
fotografii w latach 1845 - 1918, otwartej w grudniu 2008 r. w częstochowskim ratuszu. W 
bogatej e-bibliotece Towarzystwa, znajdującej się na stronie internetowej 
www.genealodzy.czestochowa.pl, zamieszczono m.in. publikacje dotyczące parafii i 
organizacji kościoła katolickiego oraz inwentarz zasobów Archiwum 
Archidiecezjalnego Częstochowskiego autorstwa jego dyrektora - ks. prof. dra hab. 
Władysława Piotra Wlaźlaka. Znajdziemy tam również monografie częstochowskich 
cmentarzy (Kule, cmentarz ewangelicko - augsburski) autorstwa Juliusza Sętowskiego. 
Troska członków Towarzystwa o zabytkowe częstochowskie nekropolie wyraża się w 
uczestnictwie w corocznej kweście na rzecz ratowania nagrobków na cmentarzach Kule 
oraz św. Rocha w dniu Wszystkich Świętych.

Spotkania TGZC stanowią płaszczyznę wymiany doświadczeń i integracji jego 
członków. Wśród tematów poruszanych podczas tych spotkań, ważne miejsce zajmują: 
XIX - wieczna migracja cudzoziemców w okolice Częstochowy (Puszczew, Węglowice, 
Huta Stara, Kamienica Polska, Kolonia Rędziny) oraz dzieje częstochowskich rodzin. W 
ponad dwuletniej historii, gośćmi Towarzystwa byli m.in. dr Jacek Laberscheck - 
członek Polskiej Akademii Nauk, mediewista, współautor Słownika historyczno - 
geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, który wystąpił z prelekcją 
dotyczącą najstarszego osadnictwa okolic Częstochowy, prof. dr hab. Dariusz 
Złotkowski - dziekan Wydziału Filologiczno - Historycznego Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, który przedstawił temat: Częstochowskie kancelarie notarialne 
jako źródło informacji genealogicznych, dr Marceli Antoniewicz - dyrektor Instytutu 
Historii tejże uczelni z wykładem pt. Tajemnice pochodzenia najdawniejszych generacji rodu 
książąt Radziwiłłów oraz Mirosław Zwoliński, krajoznawca, autor publikacji dotyczących 
regionu, promujący swoją najnowszą książkę - studium genealogiczno - heraldyczne pt. 
Poczet rodów herbowych ziemi częstochowskiej. Gościliśmy ponadto członków innych 
regionalnych Towarzystw Genealogicznych, m.in. Igora Strojeckiego z Warszawskiego 
Towarzystwa Genealogicznego, który przedstawił temat: Leon Barszczewski - odkrywca
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starożytnej Samarkandy oraz Waldemara Fronczaka z Towarzystwa Genealogicznego 
Centralnej Polski z Łodzi, który podjął próbę wyjaśnienia Tajemnicy programu 
heraldycznego z będkowskiwego kościoła.

Aktualnym prezesem Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej 
jest Pan Jacek Tomczyk.
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