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GENEALOGIA – PASJA,
KTÓRA NIGDY

SIĘ NIE KOŃCZY
WYWIAD Z PANEM BARTŁOMIEJEM

JANKIEWICZEM, KTÓRY PRACOWAŁ W
ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ŁODZI I PRZEZ
WIELE LAT ZAJMOWAŁ SIĘ ODTWARZANIEM

DRZEWA GENEALOGICZNEGO SWOJEJ RODZINY

Rozmawia ł a  Anna  Wieczo rkowska

Zd jęc i a  Anna  Be r ,  canva . com

jest ktoś, kto trochę
genealogią interesuje i warto
tę osobę spytać o to, co wie.
Następnie polecam wyjście
na… cmentarz. Tam
możemy się również czegoś
ciekawego o przodkach
dowiedzieć, na przykład na
niektórych nagrobkach są
zdjęcia, dzienna data
urodzin i śmierci, liczba
przeżytych lat, w przypadku
zamężnych kobiet często
jest nazwisko panieńskie.
Polecałbym też
fotografowanie  tych
nagrobków, gdyż  czasem
one ulegają zniszczeniu, coś
się zaciera. Ja tak
zaczynałem przygodę z
genealogią – od
rozpytywania moich bliskich
i odwiedzania cmentarzy. 
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Co to jest genealogia ?
To jest nauka, która zajmuje
się badaniem naszych
przodków, pochodzeniem
człowieka, ale nie w takim
sensie że badamy, skąd
pochodzimy, czyli jakie były
gatunki człowieka, tylko
badamy naszych przodków,
powiązania rodzinne. Można
powiedzieć, że jest to
badanie naszych korzeni.

Jak zacząć poszukiwania
swoich przodków?
Na początku najlepiej spytać
swoją rodzinę, udać się do
najstarszych członków tej
rodziny - do babci, dziadka.
Warto nagrać, zarejestrować
ich wypowiedzi, to, co
pamiętają. Takiego źródła
nic nam nie zastąpi.  Oni nie
zawsze chcą z nami
rozmawiać, czasem coś
przekręcają, nie godzą się
na nagrywanie. Wtedy warto
notować ich wypowiedzi.
Pewnie w każdej rodzinie 



Rozmowy z babcią czy
dziadkiem mają jeszcze
jedną zaletę – ich opowieści
będą wyjątkowe, takich
rzeczy nie dowiemy się od
innych osób, te informacje to
prawdziwy skarb, bo to nie
są „suche” daty, ale osobiste
opowieści.  jeśli chcemy
mieć zaawansowaną
wiedzę, to można udać się
do archiwum państwowego
lub poszukać takich zbiorów
w Internecie.

Jak zacząć poszukiwania
swoich przodków?
Na początku najlepiej spytać
swoją rodzinę, udać się do
najstarszych członków tej
rodziny - do babci, dziadka.
Warto nagrać, zarejestrować
ich wypowiedzi, to, co
pamiętają. Takiego źródła
nic nam nie zastąpi.  Oni nie
zawsze chcą z nami
rozmawiać, czasem coś
przekręcają, nie godzą się
na nagrywanie. Wtedy warto
notować ich wypowiedzi.
Pewnie w każdej rodzinie
jest ktoś, kto trochę
genealogią interesuje i warto
tę osobę spytać o to, co wie.  

Kto nam może pomóc w
poszukiwaniach i czy są
jakieś osoby, które
zajmują się tym
zawodowo?
Zawodowo zajmują się tym
archiwiści. Można na
przykład napisać do
archiwum państwowego w
Łodzi i jeżeli podamy
pracownikowi trochę
informacji o naszych
przodkach (np. rok
urodzenia lub parafię) to on
może  dla nas odnaleźć akt
urodzenia tego przodka lub
akt małżeństwa. Trzeba
jednak pamiętać, że to
kosztuje. Jeśli ktoś z rodziny
zna język rosyjski, to można
poradzić sobie samemu, to
można takie dokumenty
odnaleźć w archiwach
cyfrowych w Internecie. 

Księgi stanu cywilnego do
lat sześćdziesiątych XIX
wieku są w języku polskim.
Ich odszyfrowanie zależy od
tego, czy ksiądz pisał
wyraźnie, bo dawniej księgi
te były prowadzone w
parafiach. Jednak po
powstaniu styczniowym
zaczął obowiązywać nakaz,
by dokumenty te
powstawały w języku
rosyjskim.  Zazwyczaj to jest
formułka „tego i tego dnia
przybył do nas ten i ten i
okazał nam dziecko” albo
„powiadomił o śmierci tej i
tej osoby”.Polecam stronę
internetową
https://genealodzy.pl/ . Na
tej stronie są metryki – akty
małżeństwa, urodzeń czy
zgonów z poszczególnych
parafii. Trzeba jedynie
wiedzieć, kiedy dana osoba
mogła się urodzić i ustalić, w
jakiej parafii. 

Jak zbudować drzewo
genealogiczne?
To zależy co chcemy
osiągnąć. Jeżeli chcemy
ustalić tylko przodków w linii
prostej (czyli prababcia,
pradziadek),  to jest to łatwe,
ponieważ w każdym akcie
urodzenia dziecka wpisani
są jego ojciec i matka oraz
ich wiek. W ten sposób
możemy się cofnąć i
odszukać kolejnych
przodków. Trzeba pamiętać
o ważnej rzeczy – na
przestrzeni dziejów
nazwiska ulegały
modyfikacji. Ja mam na
przykład prapradziadka,
który miał na nazwisko
Kozłowski przez „z”, ale jego
ojciec był wpisany jako
Kosłowski przez „s”, jego
dziadek jako Kozieł, a
pradziadek jako Kozioł. 
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Możemy też chcieć ustalić
krewnych w linii bocznej, na
przykład rodzeństwo
prababci czy pradziadka, ale
w tym bardzo łatwo się
pogubić. Dlatego ja na
początek polecałbym skupić
się na przodkach w linii
prostej.

Do którego roku dostępne
są takie metryki?
W archiwum, czy w
Internecie nie znajdziemy
naszych bliskich, którzy
urodzili się, zmarli albo
zawarli małżeństwo po 1920
roku. Zgodnie z prawem
(ustawa o ochronie danych
osobowych) tylko
dokumenty,  które mają
ponad 100 lat mogą być
udostępniane.

Dlaczego warto
poszukiwać informacji o
swoich przodkach?
Im człowiek robi starszy i
jest bardziej dojrzały, to
zaczyna się zastanawiać 
 skąd pochodzi, kim byli jego
bliscy, gdzie mieszkali. Mnie
właśnie to zawsze
interesowało – skąd
pochodzili moi przodkowie.
Udało mi się ustalić, że
część rodziny pochodziła z
Wielkopolski, z okolic
Kalisza  a część z okolic
Łodzi. Ta wiedza jest ważna
dla przyszłych pokoleń. A
dodatkowo stajemy się
ekspertami rodzinnymi. To
może stać się pasją, która
nigdy się nie kończy, bo
zawsze można do tego
wrócić i znaleźć coś
nowego. Każdy może się
tym zająć, nie ma tu granic
wiekowych.  

Ważne jest też zbieranie
dokumentów, pamiątek po
przodkach. Wtedy będziemy
wiedzieć o nich więcej, nie
tylko datę urodzenia czy
zgonu, ale ich
zainteresowania, coś o ich
życiu. Z pozoru nieistotne
rzeczy mogą się okazać
prawdziwym skarbem przy
odtwarzaniu drzewa
genealogicznego. Warto
wchodzić na strychy u
dziadków, do piwnic i
przeglądać stare
dokumenty.

Bardzo dziękuję za
wywiad.
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Tegoroczne ferie zimowe
przebiegały w czasie pandemii i
wielu obostrzeń. Uczniowie radzili
sobie kreatywnie.

Oglądanie filmów, seriali i bajek
oraz gry i zabawy
Kina, teatry czy muzea są
pozamykane, więc niektórzy
organizowali seanse filmowe w
swoich domach. Był to także czas
na rozmowy z rodziną, na gry
planszowe oraz zabawy, poprzez
które można nauczyć się
praktycznych rzeczy. Inni
wykorzystywali ten czas na
czytanie książek oraz lektur
szkolnych. Byli też tacy,  którzy
ten czas poświęcali nauce.

Domowe porządki
Znalazły się osoby, które w te
ferie, podczas siedzenia w domu
postanowiły zrobić porządki. 

Pomagały rodzicom, wspierały
przy opiece nad młodszym
rodzeństwem.

Spotkajmy się w sieci
W dzisiejszych czasach młody
człowiek korzysta z Internetu.
Komunikacja online to sposób na
kontakt z rówieśnikami. Właśnie
tak, podczas ferii, większość
osób korzystających z Internetu
rozmawiała ze swoimi
znajomymi, grała w gry
komputerowe, czy pisała do
siebie poprzez aplikacje.

 Wyjście na powietrze
Dzieci i młodzież również
spędzali aktywnie czas na
dworze. Doskonale tu
sprawdziły się spacery w lesie,
parkach czy po osiedlu. W
drugim tygodniu ferii spadł
śnieg. Dzięki temu większość  

Jak dzieci i młodzież
spędzali ferie
zimowe podczas
pandemii?

Autor: Maja Dębska
Foto: canva.com

osób wyciągnęła sanki i spędzała
aktywnie czas na górkach, lepili
bałwany oraz rzucali się śnieżkami.
Niestety, nie wszyscy mieli tę
przyjemność, gdyż niektórzy  byli na
kwarantannie i śnieg oglądali przez
okno…



Agnieszka Kucharska, kl. VIIb

Droga Babciu,

dziś jest Twój wielki dzień,

więc należą Ci się jakieś życzenia, prawda?

Dużo zdrowia, bo to bardzo ważne,

jak najmniej zmartwień - to niepotrzebne,

szczęścia też niech nie zabraknie,

nieustającego uśmiechu na twarzy,

bo miło się na niego patrzy,

miłości, oby trwała jak najdłużej,

śmiechu, nawet z największych głupot

oraz żebyś dotrwała stu lat.

Stare lata pewnie nie są łatwe,

dużo zmartwień, chorób i trudnych chwil…

Jednak po co o tym tyle myśleć,

trzeba korzystać z tego, co się ma,

najmocniej jak się da.

Więc jeszcze raz życzę Ci wszystkiego, co najlepsze,

nigdy się nie zmieniaj,

tak jak mówiłam, nieustającego uśmiechu na twarzy

i żebyś zawsze była zdrowa.

Wysyłam Ci te wszystkie życzenia,

Mocno całuję

i spędź ten wyjątkowy dzień najlepiej jak potrafisz.

Wnuczka Agnieszka

Dla Babci i Dziadka

Emilia Stefaniak kl. IVa

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

damy im ładnego kwiatka.

Pójdziemy razem na spacer, 

troszkę dziadkom ten dzień wzbogacę.

Zapytam, czy są zdrowi.

Czy ostatnio nic ich nie boli,

czy dobrze się czują,

a może mojej pomocy potrzebują?

Na koniec obejrzymy album ze zdjęciami.

Pokażą, co robili, jak też byli mali,

Co ich wtedy interesowało,

w jakie gry się grało. 

I będziemy ten dzień wspominać

I się razem w życiu wspierać,

Bo życie z nimi jest ciekawsze,

i niech takie będzie na zawsze. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
LITERACKIEGO

W  TYM  MIES IĄCU  ZDECYDOWAL IŚMY ,  ŻE
NAGRODZ IMY  PUBL IKACJĄ  WSZYSTK IE

NADESŁANE  WIERSZE .  SĄ  P IĘKNE ,  P ISANE
PROSTO  Z  SERCA  I  NA  PEWNO  URADUJĄ

ADRESATÓW !
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Czarodziejka

Helena Dąbrowska VI b

Na początku „Bacią” ją nazywałam,

z wszystkim, czego dotykała, magia się

działa.

Kiedy smutek się pojawi,

kiedy łezka po poliku płynie,

kiedy w szkole są kłopoty- zła ocena się

przytrafi,

Ona- moja Babcia- odczarować to potrafi.

Ona- moja Babcia- choć ma wiele lat i już

spracowane ręce,

wszystko dookoła mnie cudownie zmienia,

chyba nie przez magię, tylko wielkie Serce.

Dla Babci Zosi

 

Wiktoria Szmyt i Piotrek Szmyt kl. 6C

 

Kochana Babciu, w dniu Twego święta,
Twa wnuczka Wiki o Tobie pamięta.

Razem z Piotrkiem już czekamy, 
Kiedy wreszcie się spotkamy.
Na śniadanie kiełbaskę zjemy
I na długi spacer pójdziemy.

Pięćset żabek razem złapiemy,
A potem Babcię straszyć będziemy.

Na koniec się uściskamy
I w grę planszową wspólnie zagramy.
Teraz najlepsze życzenia składamy,

Dajemy laurki i się żegnamy.
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Oskar Dragan, kl. VIId

Babcia i dziadek to ważne postacie,
Które na pewno całym sercem kochacie.

Są zawsze, gdy jest taka potrzeba
I każdy z nas ich dobroć dostrzega.

Babcia stoi na straży z garnuszkiem,
Gdy masz kłopoty z brzuszkiem.

Gdy boli, gdy piecze lub zły humor mamy,
Idziemy do babci, tak jak do mamy.

Pomoże, przytuli, pogłaska po głowie
I dobre słowo bardzo szybko powie.

Gdy zajdzie potrzeba, w lekcjach też pomoże
I zawsze jest w dobrym humorze.
A dziadek, tak samo jak jego żona,
Dołączył do ważnych ludzi grona.

On się zna nie tylko na samochodzie,
Wie też dużo o pogodzie.

Jego rady i wskazówki są mega pomocne,
A historie o duchach straszne i mocne.

Babcia i dziadek jako duet nierozłączny,
Jest zawsze uśmiechnięty i kochający.

Jak zawsze dniu ich święta
Każdy z nas o Nich pamięta.

Jak co roku składam Im życzenia,
Wszystkich marzeń najskrytszych spełnienia.

Niech żyją jeszcze 100 lat,
Bo bez nich smutny byłby świat.

 

Dziadek Podjadek

dla Dziadka Jerzyka – Roksana Szczepkowska, VIb

 

Bardzo kocham mojego Dziadka –

Dziadka Podjadka.

Dziadek całymi dniami zasiada w fotelu,

ogląda mecze, serfując w necie

i słucha muzyki najgłośniej na świecie.

Puszysty ma brzuszek,

bo jest łakomczuszek.

Uwielbia słodkości i potrzebuje dużo czułości.

Zawsze przychodzi mi z pomocą,

bo jest uczynny i kocha mnie mocno!

Nie lubi spóźnialstwa, lenistwa i kłamstwa,

dlatego czasami trafia mnie „szewska pasja”.

Jest dla mnie wzorem perfekcyjnego Dziadka ,

 kochanego z całego serca – Dziadka Podjadka.

dla Dziadka Jerzyka – Roksana Sz.
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PORTRET BABCI

I DZIADKA
K O N K U R S U

W Y N I K I

KLASY 1-3

1 MIEJSCE  

Nicola Łazanowska

kl. 3c

KLASY 1-3

2 MIEJSCE  

Łukasz Żółtowski kl. 2b



PORTRET BABCI

I DZIADKA
K O N K U R S U

W Y N I K I

KLASY 1-3

3 MIEJSCE  

Anna Tyl kl. 1a

KLASY 1-3

3 MIEJSCE  

Emilia Presler kl. 3b



PORTRET BABCI

I DZIADKA
K O N K U R S U

W Y N I K I

KLASY 4-8

1 MIEJSCE  

Michał Dudziński

kl. 6e

KLASY 4-8

2 MIEJSCE  

Julia Michalska kl. 6d



PORTRET BABCI

I DZIADKA
K O N K U R S U

W Y N I K I

KLASY 4-8

3 MIEJSCE  

Jakub Komorowski

kl. 6d 

KLASY 4-8

3 MIEJSCE  

Igor Karowicz kl. 7d  
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NA OPOWIADANIE

"MIŁOŚĆ OD

PIERWSZEGO

WEJRZENIA"

 TERMI1N 14 LUTEGO

2021 ROKU 

PRACE PRZESYŁAJCIE DO

PANI  ANNY

LEWANDOWICZ

 

WYMAGANIA:

*OBJĘTOŚĆ: 1 STRONA

*CZCIONKA: TIMES NEW

ROMAN 12

*MARGINESY: 2,5 CM

KAŻDY

*INTERLINIA: 1,5 WIERSZA
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KONKURS NA
MAKIJAŻ

KARNAWAŁOWY
 

 

 

1/  ZRÓB MAKIJAŻ

KARNAWAŁOWY

 2/ SFOTOGRAFUJ SIĘ

3/ ZDJĘCIE PRZEŚLIJ DO

PANI KARINY ANDRYSIAK

TERMIN: 10 LUTEGO 2021


