
Przekazując swój 1% podatku wspomagasz działalność 
WTG "Gniazdo". Pieniądze są przeznaczane na 
realizację celów statutowych, w tym działalność 
edukacyjną, wydawniczą oraz na rozwój projektów 
indeksacji takich jak BASIA czy Poznań Project. 
Szczegóły dotyczące wydatkowania pieniędzy 
pochodzących z 1% podatku znajdziecie na naszej 

stronie internetowej.
Aby przekazać 1% podatku wystarczy w rocznym 
zeznaniu podatkowym podać numer KRS 
stowarzyszenia  KRS 0000309548

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 upow-
szechnianie i popularyzacja genealogii. Nasza działalność 
skupia się na realizowaniu projektów informacyjnych, 
tworzeniu publicznie dostępnych internetowych baz 
danych zawierających indeksy i inne dane przydatne 
genealogom, prowadzeniu projektów edukacyjnych, 
organizowaniu spotkań, odczytów i seminariów 
z udziałem historyków, genealogów czy kulturoznawców, 
jak również służenie innym radą i wsparciem. Wśród 
licznych spisów, indeksów i poradników na szczególną 
uwagę zasługują projekty indeksacji BaSIA oraz Poznan 
Project, jak również spis odznaczonych Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, baza wielkopolskich księży, 
inwentarz nekrologów z przedwojennych gazet czy 
pruskie listy strat. Od początku działalności sprawnie 
działa strona i forum internetowe, na którym odwie-
dzający mogą znaleźć pomoc i wsparcie w swoich 
badaniach (choćby dział tłumaczeń zapisów akt 
metrykalnych). Od kilku lat prowadzona jest również 
działalność wydawnicza, co roku publikowany jest 
Rocznik WTG „Gniazdo”, dostępny jest szereg książek na 
tematy genealogiczne i historyczne.
WTG „Gniazdo” jest obecnie stowarzyszeniem rejes-
trowanym w sądzie KRS, jak również uzyskało w 2010 
roku status organizacji pożytku publicznego.

Adres:
Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”

62-200 Gniezno
Mnichowo 64 b

Strona internetowa:
www.wtg-gniazdo.org

E-mail:
zarzad@wtg-gniazdo.org

KRS: 0000309548
NIP: 7842435742



WTG „Gniazdo” co roku  przygotowuje ciekawe publikacje 
i książki dotyczące genealogii i historii. Wśród najważniejszych 
publikacji warto wymienić Rocznik WTG, który zawiera szereg 
interesujących artykułów i opracowań, jak również „Niezbędnik 
genealoga”, stanowiący kompendium wiedzy o rejestracji akt 
metrykalnych na przestrzeni wieków począwszy od czasów 
przedrozbiorowych, poprzez okres rozbiorów aż do powojennej 
Polski. „Niezbędnik” zawiera przydatne słowniki łacińskie, 
niemieckie oraz rosyjskie jak również przykłady zapisów 
metrykalnych, przez co powinien stać się wyposażeniem 
każdego bywalca archiwów. 
Ofertę wydawniczą WTG 
„Gniazdo” wzbogacają leksykony 
miejscowości, kompendia wiedzy 
i monograe. Wszystkie publikacje 
można nabyć na naszych 
spotkaniach oraz poprzez stronę 
internetową:
www.wtg-gniazdo.org

Nie działamy tylko w Internecie! Doskonałym sposobem 
na poznanie nowych ludzi i podtrzymanie kontaktów są 
osobiste spotkania i wycieczki, które organizujemy. 
Spotykamy się co miesiąc – zawsze w innym regionie 
Wielkopolski. Poznajemy „małe ojczyzny” naszych 
przodków. Zwiedzając regionalne muzea dowiadujemy 
się jak żyli, czym się zajmowali, co jedli i jak się ubierali. 
Zawsze staramy się, aby spotkania prowadzone były 
przez regionalistów lub lokalnych przewodników tak, 
aby dowiedzieć się jak najwięcej ciekawych rzeczy. 
Wyjazdy są imprezami o charakterze otwartym i biorą w 
nich udział nasze rodziny, przyjaciele czy znajomi 
z forum.

Raz w roku organizujemy Spotkanie Rocznicowe, na które 
zapraszamy wszystkich naszych członków, sympatyków 

oraz działaczy innych towarzystw genealo-
gicznych z całej Polski. Ciekawe wykłady, 
wymiana doświadczeń, prezentacje nowych 
genealogicznych odkryć przyciągają na-
szych przyjaciół z całego kraju, a nawet 
spoza granic Polski. 

Od kilku lat wraz w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Poznaniu przygotowujemy 
cykl prezentacji pt. „Dzień Genealoga”. 
Każdego roku, w trzecią sobotę września, 
poprzez interesujące prelekcje, publikacje 
WTG, prezentacje multimedialne oraz 
pokazy zasobów Archiwum staramy się 
upowszechnić wiedzę genealogiczną, 
zainteresować innych i „zarazić” naszą pasją.

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” 
prowadzi stronę internetową oraz forum dyskusyjne 
pozwalające na wymianę poglądów oraz wiadomości 
pomiędzy genealogami i pasjonatami rodzinnych historii. 
W ciągu kilku lat przybyło nam ponad 6 tys. zarejestrowanych 
użytkowników, zaś liczba odwiedzin strony i forum 
przekracza 100 tys. każdego roku. O skali przedsięwzięcia 
świadczą liczby dotyczące zawartości: na forum opubli-
kowano niemal 110 tys. postów zgromadzonych w 10 tys. 
tematów. Forum jest otwarte i każdy może zadać pytanie, 
podzielić się swoją wiedzą lub nawiązać kontakt z osobami 
poszukującymi przodków w tej samej okolicy. Prężnie działa 
dział tłumaczeń starych akt metrykalnych, odczytywania 
pisma staroniemieckiego czy odnajdywania dawnych 
miejscowości. Użytkownicy mogą również skorzystać 
z licznych opracowań, spisów parai, indeksów osobowych 
i miejscowych do książek historycznych, jak również 
zapoznać się z naszą ofertą wydawniczą (część publikacji, 
w tym archiwalne numery Rocznika WTG, jest dostępna za 
darmo do ściągnięcia ze strony).

WTG „Gniazdo” dzięki pomocy setek wolontariuszy od kilku lat 
pracuje nad rozwojem dużych projektów indeksacyjnych, które mają na 
celu pomóc genealogom w odszukiwaniu przodków. Wśród nich 
znajdują się:
Poznań Project, czyli projekt indeksacji małżeństw z XIX w. dla dawnej 
Prowincji Poznańskiej. Baza danych zawiera już 1,5 mln zindekso-
wanych metryk ślubów z XIX w., co stanowi około 80% dostępnego 
materiału archiwalnego.
BaSIA (Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej) – system indeksacji 
metryk za pomocą stworzonego w tym celu programu komputerowego 
ASIA oraz internetowa baza danych metryk z terenu Wielkopolski. 
Baza zawiera 3 mln wpisów i – co istotne – pozwala w wielu przypad-
kach dotrzeć do cyfrowych kopii akt metrykalnych udostępnianych 
przez Archiwa Państwowe.
Nekrologi – projekt indeksacji nekrologów z wielkopolskiej prasy do 
1939 r. Internetowa baza danych zawiera 140 tys. zindeksowanych 
nekrologów z XIX i XX w. Podstawą do indeksacji są archiwalne 
numery gazet zgromadzone w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Księża Wielkopolscy – internetowa baza danych zawierająca 
biogramy wielkopolskich księży od XVII do XX w. Baza zawiera 8 tys. 
biogramów księży związanych na przestrzeni wieków z terenem 
Wielkopolski.
Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - 
sporządzona została dla upamiętnienia osób biorących udział 
w Powstaniu Wielkopolskim, którzy zostali uhonorowani tym 
odznaczeniem. Jest to jedyna kompletna lista, bowiem sporządzono ją 
w oparciu o oryginalne uchwały Rady Państwa (1957-1989) jak również 
postanowienia Prezydenta PRL (1989) i Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (1990-1999). Listę odznaczonych powstańców uzupełniamy 
sukcesywnie o biogramy i zdjęcia Powstańców, jak też fotograe ich 
nagrobków nadsyłane przez rodziny odznaczonych.
W przygotowaniu mamy kolejne interesujące projekty. Zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych do włączenia się w rozwijanie naszych 
baz danych, indeksację oraz nadsyłanie fotograi uzupełniających 
biogramy. Szczegóły na naszej stronie internetowej oraz forum.


