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Nasza literatura



Drogowskazy 

w podróży



• Rozmawiaj z najstarszymi 

członkami rodziny 

dopóki żyją



„Pytajcie mnie teraz bo później już nikt 

wam nie odpowie…” 



• Jeśli rozmawiasz 

– dokumentuj 



Notatki szybko okazały się 

niewystraczające…



Kolejne rozmowy już z kamerą



Wywiady również jako forma kontaktu rozdzielonych…



Wywiad babci do projektu 

„Najstarsi białostoczanie”       

Mediateka Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku



• Jeśli dokumentujesz 

– porządkuj i archiwizuj



Kompletny chaos ….

Próby 

porządkowania



Masowe opisywanie 

zdjęć



• Jeśli archiwizujesz -

to w kilku miejscach



Wersja papierowa



Wersja papierowa



Dysk – wewnętrzny i zewnętrzny



Chmura / dysk wirtualny



Nanoszenie danych 

na drzewo na 

MyHeritage



• Nie wyważaj otwartych drzwi

- szukaj innych rodzinnych 

poszukiwaczy 

• Nawiązuj relacje nawet z 

dalekimi krewnymi



Materiały od wujka Edwina



Materiały od wujka Edwina



Instrumenty wujka Edwina 

i duet z zaświatów…



Materiały od kuzynki Emilki



Materiały od kuzynki Ani



• Dalecy krewni mogą 

mieć Twoje 

najcenniejsze skarby 

i nawet o tym nie wiedzieć



Zdjęcie odnalezione w zbiorach cioci Grażyny, 

odnowione przez kuzynkę Marysię 



i mem kuzyna Andrzeja ;-) 

Zdjęcie odnalezione w zbiorach kuzynów, 



• Wszystko może okazać 

się rodzinnym skarbem



Dom rodzinny babci –

Dobrzyniewo Fabryczne



I to, co z niego zostało…



Skrawki tapet z 

rozebranego domu babci



Gdy nasza ojcowizna należy już 

do kogoś innego…



• Nie wyważaj otwartych drzwi

- poznaj innych pasjonatów 

i poszukiwaczy 

• Nawiązuj relacje, 

szukaj grup, forów, stron, 

fanpejdży

• Czytaj opracowania, monografie, nowe

publikacje 





Pomocna dłoń genealoga 



https://danielpaczkowski.blogspot.com/
2011/10/stary-cmentarz-katolicki-
w-dobrzyniewie.html

Nagrobek 3xpradziadka 

odnaleziony na blogu



https://danielpaczkowski.blogspot.com/
2011/10/stary-cmentarz-katolicki-
w-dobrzyniewie.html Nagrobek drugiego 3xpradziadka 

odnaleziony na blogu



Z informacji naocznego świadka Michała 

Łupieńskiego, (…), wynika, że po 

otrzymaniu depeszy Kozacy otoczyli wieś, zbudowali 

na uroczysku zwanym Białą Górą szopę na areszt. 

Spędzili tam mieszkańców 6 wsi celem wymuszenia 

zeznań. 

Ostatecznie najbardziej podejrzanych, a byli 

to przeważnie ludzie młodzi, zamknięto 

w szopie i spalono żywcem. Po spaleniu 

wsi resztę mieszkańców 

wywieziono na Sybir, gdzie –

według podań ludności, założyli nad rzeką Jenisiej nową wieś 

o nazwie Jaworówka.

Michał Łupiński/Łupieński

Historia 
wsi

Jaworówka

Źródło: Edward Popławski „Dzieje parafii Dobrzyniewo Duże”, 

rozdz. Jaworówka – metryka ziemi i ludzi

Ciekawe fakty z życia 3xpradziadka



Siostry Feliksa –

Michalina i Paulina

W poszukiwaniu ciotek babci



• Syn Feliks kształci się w 

Petersburgu (?)

• Córka Paulina wydana za Jana 

Pietrasza – ziemianina z majątku 

Pietrasze (?)

• Córka Michalina wydana za 

Aleksandra Kocha 

• - bogatego mieszczanina (?)

Informacje z opowieści babci



Akt małżeństwa

„Mieszczanin Aleksander Koch, wdowiec 

lat 59 pojął za żonę Michalinę Satuła, pannę 

lat 22 ze wsi Dobrzyniewo Most. 

Świadkami byli: Jan Pietrasz i Konstanty 

Łuszczewski”

Dobrzyniewo 13 wrz 1888



Spis 1853 

* Strycharstwo - cegielnictwo

„Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891”„Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891” - oprac. Wiesław Wróbel, Białystok 2018 



Spis 1883 

„Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891” - oprac. Wiesław Wróbel, Białystok 2018 



Spis 1890 

„Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891” - oprac. Wiesław Wróbel, Białystok 2018 



„Architektura ceglana w Białymstoku” praca zbiorowa, Białystok 2019



Spis miasta Białegostoku z 1883 roku

„Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891”



• Nie ufaj! 

nagrobkom, dokumentom, 

źródłom..

Żarcik  

Ufaj i kontroluj

• Nie ufaj pamięci 

swojej ani przodków!



Pomylona data śmierci



• Naucz się korzystać 

z archiwów





• Śmieszne anegdoty też 

zasługują na uwiecznienie



Skutki pomyłki przy nadaniu imienia 

babci :-)



• Naucz się czytać ze zdjęć



Co można wyczytać ze awersu 

i rewersu zdjęcia?



• Nie przysiadaj do poszukiwań 

gdy następnego dnia idziesz 

do pracy lub masz ważne 

wydarzenie

- to wciąga na całe dnie 

i noce!







1. Rozmawiaj z najstarszymi  członkami rodziny dopóki żyją

2. Jeśli rozmawiasz – dokumentuj 

3. Jeśli dokumentujesz – porządkuj i archiwizuj

4. Jeśli archiwizujesz - to w kilku miejscach

5. Nie wyważaj otwartych drzwi - szukaj innych rodzinnych  

poszukiwaczy nawiązuj relacje nawet z dalekimi 

krewnymi

6. Wszystko może okazać się rodzinnym skarbem

7. Nie wyważaj otwartych drzwi - poznaj innych 

pasjonatów  i poszukiwaczy

8. Nawiązuj relacje, szukaj grup, forów, stron,

fanpejdży

9. Czytaj opracowania, monografie, 

publikacje 

10. Dokumenty, źródła – sprawdzaj, 

porównuj, kontroluj

11. Naucz się korzystać z archiwów
12. Naucz się czytać ze zdjęć
13. Nie ufaj pamięci swojej ani przodków!

Nasze drogowskazy 
w podróżach rodzinnych - podsumowanie



Które z drogowskazów są 

najważniejsze 

w Waszych

poszukiwaniach?  



Dziękujemy za uwagę!

Justyna & Magdalena Dąbrowskie

justyna.m.dabrowska@gmail.com















Spotykamy się 
w każdą 2 środę 
miesiąca 
godz. 18.00

Online na     MS Teams

Opiekunowie merytoryczni:

dr Małgorzata Frąckiewicz
Kamil Leszczyński 

Łomżyńskie 
Towarzystwo Naukowe 
im. Wagów

Po zniesieniu obostrzeń - w siedzibie 
Białostockiej Akademii Rodziny

/ Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Ciepła 32, Białystok



Na spotkaniach:
• dzielimy się naszymi 

odkryciami 
• inspirujemy się i wspieramy w 

poszukiwaniach   
• zapraszamy gości

Zapraszamy do nas 
wszystkich pasjonatów 
genealogii niezależnie 
od stopnia zaawansowania

Kontakt: przez grupę na FB
Facebook.com/groups/skadnaszrodbialystok

mailowo: justyna.m.dabrowska@gmail.com 


