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Warsztaty i konsultacje genealogiczne  
pt. Skąd nasz ród? 

 
 

„Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie  
pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”. 

 
Cyceron 

 
 

„Nie podam ręki nikomu, kto nie wie, jak jego prababka z domu”. 
 

Melchior Wańkowicz 
 
 

„Znajomość genezy własnego nazwiska i jego historycznych 
zaświadczeń może być powodem szlachetnej dumy, przysparzać 
ochoty do pracy, pomnożenia dorobku przodków, umiłowania 
ziemi rodzinnej, w szerszym wymiarze określenia narodowości, 
przynależności do klasy społecznej, zbadania wielu problemów 
naukowych”. 

  
     (E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. III, 

Gdańsk 2004, s. 9.) 
 

 
Plan spotkania w ramach warsztatów  

onomastyczno-genealogicznych: 
 

1. Informacje na potrzeby warsztatów genealogicznych: 
a) sporządzenie i przekazanie list grup uczestników (ok. 15 osób w zespole) biorących 
udział w warsztatach – do potrzeb prowadzących warsztaty (nazwiska) – zadanie po 
stronie szkoły; 
b) przygotowanie przez poszczególnych uczestników drzew genealogicznych własnej 
rodziny (ze strony obojga rodziców) lub drzew genealogicznych, które posiada 
rodzina; przyniesienie albumów i pamiątek rodzinnych (akty nadania szlachectwa, 
herbu rodowego, najstarszego zdjęcia przodka itp.). 
 

2. Warsztaty genealogiczne – czas zajęć 75 min. (z przerwą po 45 min.): 
a) prezentacja multimedialna o historii regionu w materiale onomastycznym; definicja 
nazwiska i jego historia oraz historia niektórych nazwisk środowiska społecznego 
uczestników warsztatów; przedstawienie źródeł do badań genealogicznych:  
- akta metrykalne; wspomnienia-pamiętniki, pamiątki rodzinne; herbarze; fotografie; 

nagrobki cmentarne i inne; 
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b) ćwiczenia binarne i grupowe w poszukiwaniu i opisie wybranych źródeł oraz ich 
interpretacji;  
c) etymologia nazwisk z drzewa genealogicznego uczestników warsztatów; stopnie 
pokrewieństwa; 
d) przywoływanie historii rodzinnych – ustnie i w formie wypowiedzi pisemnej; 
e) tworzenie szczegółowego drzewa genealogicznego – przykłady i odwołanie do prac 
uczestników warsztatów; 
f) próba archiwizacji pamiątek rodzinnych – opis artefaktów; porządkowanie archiwum 
rodzinnego, zabezpieczanie dokumentów; 
g) ewaluacja zajęć – arkusz ewaluacyjny. 

3. Konkurs „Prywatne genealogie” – konkurs rodzinny (kategorie: a) rodzina; b) 
rodzeństwo) na pracę o tematyce genealogicznej – wykonanie pracy konkursowej w jednej 
z proponowanych form: opowiadanie; wywiad z przodkiem; historia rodzinna; pamiętnik; 
komiks; prezentacja multimedialna; portret rodzinny – wiersz, wspomnienie, obraz, 
fotografia; drzewo genealogiczne – także forma przestrzenna; film; album rodzinny – nowa 
odsłona; wystawa pamiątek rodzinnych). 
Etapy działań konkursowych: 
a) Rozpowszechnienie informacji o konkursie pośród społeczności szkolnej. 
b) Rozstrzygnięcie konkursu (skład jury: przedstawiciele rady pedagogicznej, rady 
rodziców, uczniów, organizatora) – 30 listopada 2022 r. 
b) Przygotowanie wystawy pokonkursowej – prezentacja nagrodzonych prac. 

c) Uroczyste wręczenie nagród. 

Liczymy, że proponowane przez nas warsztaty genealogiczne staną się cennym 
wkładem w rozwój lokalnej i regionalnej świadomości o własnym dziedzictwie i tożsamości 
i będą dobrym początkiem naszej przyszłej współpracy. 

 
 

Zadanie finansowane w latach 2022–2024 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu: (Nie)zapomniane dziedzictwo 

rodów i rodzin dawnej ziemi łomżyńskiej. Historia społeczności i miejsc  
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