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 Kornelia Major 
 

ŚWIĘTOGEN 
 

„ŚWIĘTOGEN” – to skrócona nazwa Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego 

w Kielcach. Towarzystwo nasze powstało z inicjatywy Kornelii Major i Andrzeja Sasala. 

Od wielu lat kilku zapaleńców rodzinnej genealogii spotykało się w czasie kwerend w róż-
nych Archiwach. Często rozmawialiśmy o naszych potyczkach genealogicznych, wymienialiśmy 

między sobą informacje, zmagaliśmy się z różnymi trudnościami natury informatycznej, a nawet 

finansowej (bardzo drogie odbitki, skany we wszystkich Archiwach). Odkryliśmy, że oprócz metry-

kalii jest w Archiwach mnóstwo innych materiałów, do których genealog amator nie zagląda. Posta-

nowiliśmy, aby o tym dowiedzieli się inni genealodzy. W tych okolicznościach grupa „zapaleńców” 

genealogów pod koniec w roku 2006 powołała komitet organizacyjny do utworzenia Towarzystwa 

Genealogicznego w Kielcach. 

Skład Komitetu organizacyjnego stanowiło 7 osób: Kornelia Major, Andrzej Sasal, Anna No-

wak-Sasal, Ryszard Żelazny, Jerzy Kuźniar, Jadwiga Kuźniar i Iwona Pogorzelska. 

Na spotkaniu założycielskim „Świętogenu” był obecny również zaproszony przez nas Prezes 

Polskiego Towarzystwa Genealogicznego Jacek Młochowski. 

Swoim zasięgiem postanowiliśmy objąć cały region, więc ustanowiliśmy nazwę Świętokrzy-

skie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” w Kielcach. Logo naszego towarzystwa powstało 

w czasie jednej z kwerend w Archiwum podczas przerwy. Twórcą logo i skrótu „Świętogen” jest 

Kornelia Major i Andrzej Sasal. 
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Nasze logo stylizowane na starą pieczęć lakową jest związane z regionem: w otoku nazwa 

Towarzystwa, a w środku po lewej Biskup jako symbol miasta biskupów, klęczący przed nim czło-

wiek, który symbolizuje wierny modlący się lud, a za nim symbol gór i krzyż. 
Towarzystwo nasze jest towarzystwem zwykłym – jednostką samodzielną nie podlegającą 

żadnej władzy zwierzchniej. Inne Towarzystwa działają w większości na tej samej zasadzie, łączy 

nas zbieżność tematyki i zawarte przyjaźnie. 

Na I Walnym Zgromadzeniu wybrano Zarząd w składzie; 

Kornelia Major – Prezes 

Ryszard Żelazny – V-ce Prezes 

Andrzej Sasal – Członek Zarządu 

Ewa Pabian – Sekretarz Skarbnik  

W roku 2007 miejscem naszych spotkań była sala konferencyjna w Spółce Agat przy ulicy 

Domaszowskiej 106. Od stycznia 2008 roku miejscem naszych spotkań w każdy pierwszy ponie-

działek miesiąca jest Muzeum Historii Kielc przy ul. Leonarda 4. 

Spotkania nasze nie mają „sztywnych ram” chociaż ustalamy jaki będzie temat następnego 

spotkania. Czasami zaplanowany temat musi być przesunięty na inny termin, ponieważ musimy 

omówić i odpowiedzieć na szereg pytań młodego poszukiwacza korzeni i to tak, aby mimo napo-

tykanych trudności zachęcić go do dalszych poszukiwań. Wiadomo – każde badanie genealogiczne 

poszerza wiadomości z epoki, po której się poruszamy – edukuje. Dlatego genealogia jest postrze-

gana jako nauka pomocnicza historii.  

 

Kalendarium 

2008 r. 

�Kornelia Major z grupą przedstawicieli PTG uczestniczy w rozmowach z Naczelnym Dyrektorem 

Archiwów Państwowych śp. Sławomirem Radoniem, gdzie zapada decyzja o powszechnej digi-

talizacji. 

�Kornelia Major i Jacek Młochowski w parafii Pierzchnica sfotografowali jako pierwsze akta me-

trykalne tej parafii. 

�Andrzej Sasal i Kornelia Major fotografują księgi metrykalne z zasobu Archiwum Państwowego, 

było to parę tysięcy zdjęć przygotowanych do indeksacji. 

�Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Historii Kielc dra Jana Główki następuje zmiana miejsca 

naszych spotkań. Teraz spotykamy się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17
00

 w gmachu 

Muzeum. 

�Zaczynamy tworzyć naszą stronę internetową (będzie później jeszcze zmieniona). 

2009 r. 

�Liczba członków „Świętogenu” wzrasta do 15 osób. Wzbudzamy zainteresowanie i coraz więcej 

osób przybywa na nasze spotkania. Czasami trafiali tu ludzie, którzy tylko chcieli nas przetesto-

wać z łaciny i posługiwania się językiem rosyjskim. Z metrykaliami nie mamy kłopotu, w miarę 
możliwości pomagamy. 

�Przystąpiliśmy do intensywnej indeksacji – mieliśmy już 19 osób indeksujących. 

�Iwona Kołodziejska i Katarzyna Regulska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kiel-

cach napisały o nas Referat – Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen”. 

�Od 1 stycznia 2010 r. wydajemy własny kwartalnik „Merkuriusz”, redagowany przez Janusza Wil-

czewskiego. 
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2010 r. 

�Na stronie internetowej pojawiły się pierwsze indeksy osób zmarłych w USA pochowanych na 

Cmentarzach Chicago. Zdjęcia zostały wykonane przez Iwonę Bobińską i Kornelię Major. 

�Wykłady nasze przybrały formę wystawienniczo-pokazową.  
�Janusz Wilczewski omawiając temat: Jak się dawniej leczono – zaaranżował nam aptekę dworską 

i dokładnie określił jakie zadania miała tzw. panna apteczna. Można było też spróbować różnych 

mikstur sporządzonych z ziół. 

�Jolanta i Marek Michniewscy opowiedzieli o swoich przodkach – rodzinach Michniewskich, 

Zadarnowskich i Sinkiewiczów. Wykład odbywał się w zaaranżowanym wspaniałym wnętrzu sa-

lonu z cennymi rodzinnymi pamiątkami. 

�26 czerwca 2010 r. wręczyliśmy ks. O. Melchiorowi Wróblowi proboszczowi parafii Piotrkowice 

opracowane i wydrukowane indeksy metrykalne. 

�Ks. proboszcz z Potoku Edward Szymkiewicz otrzymuje indeksy z parafii Potok. Takie same in-

deksy otrzymuje też Archiwum Państwowe w Kielcach. 

�Dnia 8 października 2010 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze.  

�Na następną 3-letnią kadencję wybrano 

Zarząd w składzie: 

Kornelia Major – Prezes 

Ryszard Żelazny – V-ce Prezes 

Andrzej Sasal – Członek Zarządu 

Ewa Pabian – Sekretarz-Skarbnik 

Komisja rewizyjna w składzie: 

Marek Michniewski – Przewodniczący 

Maciej Terek – Członek 

Ewa Jaskólska – Członek 

2011 r. 

�Dnia 9 lutego 2011 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Archiwum Państwowym 

w Kielcach. Przedmiotem porozumienia było objęcie digitalizacją całego zasobu akt metrykal-

nych. Rozpoczęliśmy fotografowanie i indeksowanie od oddziału w Sandomierzu. 

�Dnia 22 sierpnia 2011 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Archiwum Diece-

zjalnym w Kielcach, a Towarzystwem „Świętogen” na digitalizację akt metrykalnych. To był 

sukces wynegocjowany przez Kornelię Major. Jako pierwsze w Polsce Archiwum Diecezjalne 

ma zdigitalizowane księgi metrykalne. 

�Dnia 3 października 2011 r. gościliśmy na naszym spotkaniu Przewodniczącego Episkopatu pół-

nocnej Brazylii biskupa Fr. Joao Bartosa de Sousa, księdza Kazimierza Długosza – prowincjała 

Towarzystwa Chrystusowego, mieszkającego w Kurytybie. Był obecny również pan Tomasz Bo-

gucki, przewodniczący Rady Miasta Kielc, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Archiwum 

Diecezjalnego w Kielcach, pani Ewa Łęk-Nocula dyrektor Biura Rady Miasta Kielc. 

�Do naszych sukcesów, oprócz digitalizacji, należy dodać jeszcze przyznanie przez Kapitułę Gen-

Pol w Warszawie wyróżnienia dla Prezes Kornelii Major – Genealoga Roku 2011. 

2012 r. 

�W roku 2012 rozpoczęliśmy cykl wykładów „Nasze małe ojczyzny”. Na te spotkania zapraszali-

śmy osoby promujące swoją miejscowość i biografię rodzinną. Ryszard Żelazny jako pierwszy 

wykładowca zaprezentował nam historię Miedzianej Góry i jej mieszkańców. 

�Gościliśmy również regionalistkę z Brzezin, gm. Morawica, panią Mariannę Węgrzyn, autorkę 
dwóch książek: „W cieniu krzyży” – o brzezińskim cmentarzu; „Brzeziny. Nasza mała historia” – 

monografia miejscowości. 

�Nadal trwało intensywne fotografowanie akt metrykalnych w Archiwum Państwowym i Archi-

wum Diecezjalnym w Kielcach. 
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2013 r. 

�Zmarł nasz kolega śp. Jerzy Kuźniar – był jednym z założycieli naszego Towarzystwa. 

�8 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

�Wybrano 

Zarząd w składzie: 

Kornelia Major – Prezes 

Ryszard Żelazny – V-ce Prezes 

Andrzej Sasal – Członek Zarządu 

Maciej Terek – Członek Zarządu 

Ewa Pabian – Sekretarz-Skarbnik 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Grzegorz Bryk – Przewodniczący 

Jolanta Michniewska – Członek 

Sławomir Użyczak – Członek 

2014 r. 

�Nadal trwało fotografowanie ksiąg metrykalnych i ich indeksacja. Mieliśmy już ponad dwa i pół 

miliona wykonanych zdjęć. W indeksacji naszych zasobów brało udział 52 osoby. 

�Udało nam się sfotografować księgi metrykalne w kilku naszych parafiach.  

2015 r. 

�W październiku 2015 r. została zakończona digitalizacja podstawowego zbioru akt metrykalnych. 

Wykonano ponad trzy miliony zdjęć.  
�Dzięki naszej digitalizacji ochroniono setki unikalnych ksiąg metrykalnych, które przez ciągłe ich 

przeglądanie w pracowni naukowej ulegały procesowi stałego ich niszczenia. 

�W roku 2015 sfotografowaliśmy dokumenty deputacji szlacheckiej z zasobów Archiwum Pań-

stwowego w Kielcach. Nie jest to pełny zasób, ale to, co ocalało z różnych zawirowań historycz-

nych.  

2016 r. 

�Przystąpiono do fotografowania spisów ksiąg notariuszy z dawnego województwa kieleckiego. 

�4 kwietnia 2016 r. kolejne nasze Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

�Został wybrany ten sam Zarząd jak w wyborach 2013 r. 

�Wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: 

Stefan Jackowski – Przewodniczący 

Jolanta Michniewska – Członek 

Grzegorz Bryk – Członek 

Podsumowując pracę naszych członków oceniam ją jako dobrą, ale uważam, że należy jesz-

cze dołożyć starań, aby była bardzo dobra. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Maciek Terek, 

który pełniąc obowiązki członka zarządu dodatkowo pracuje nad poszerzeniem naszej strony inter-

netowej. Również Stefan Jackowski zasługuje na szczególne wyróżnienie za perfekcyjne prowadze-

nie wszystkich naszych Walnych Zebrań. 
Z 52 osób które nadal pracują przy indeksacji i wykonują „mrówczą” pracę wymienię tylko 

niektórych z większą liczbą wykonanych indeksów. W tej grupie mamy rekordzistę-indeksatora 

w Polsce Edwarda Jabłońskiego, który wykonał już ponad 512.000 indeksów. 
 
 

Edward Jabłoński – ponad 512.000 indeksów 

Wojciech Liśkiewicz – 440.000 indeksów 

Ewa Jaskólska – 218.000 indeksów 

Krystyna Stanisławska – 91.000 indeksów 

Dariusz Pronobis – 82.000 indeksów 

Kamil Stąporek – 72.000 indeksów 

Leszek Ćwikliński – 68.000 indeksów 

Bożena Krajewska – 61.000 indeksów 

Kornelia Major – 51.000 indeksów 

Oskar Brożek – 30.000 indeksów 

Maria Brylska – 24.000 indeksów 

Jerzy Użyczak – 23.000 indeksów 
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Bożenna Blaut  

Urszula Kokosińska 

Władysław Edward Kostkowski 

Krystyna Moćko 

i inni 

 

Księgi metrykalne, dokumenty deputacji szlacheckich, spisy notariuszy, akta miast fotografowali: 

Kornelia Major, 

Leszek Ćwikliński, 

Krzysztof Dławichowski, 

Maciej Terek, 

Ewa Jaskólska, 

Ewa Pabian. 

 

Pracą naszą były zainteresowane media: telewizja lokalna, Teleexpress, prasa, radio. Braliśmy 

udział w ogólnopolskim konkursie na słuchowisko radiowe o genealogii – zajęliśmy II miejsce po 

Szczecinie. 

Członkowie naszego Towarzystwa są zapraszani na spotkania do szkół, Klubów seniora, śro-

dowisk młodzieżowych, Uniwersytetów III wieku. 

Uczestniczymy w dniach otwartych i zwiedzaniach nocą w Archiwach i innych imprezach 

kulturalnych. 

Kornelia Major opracowała i zaprezentowała na spotkaniach naszego Towarzystwa dwa drze-

wa genealogiczne:  

� Rodu Lubawskich, z którego wywodzi się Prezydent Miasta Kielc, pan Wojciech Lubawski,  

� Rodu Burasów, z którego wywodzi się Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, pan Marian Buras. 

 

Zapraszani wykładowcy na nasze spotkania nie otrzymują żadnego wynagrodzenia i zasługują 
na szczególne wyróżnienie, a są to m.in.: 

- dr Lech Frączek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

- dr Piotr Kardyś z Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, 

- ks. dr Andrzej Kwaśniewski – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, 

- Waldemar Fronczak – genealog z Łodzi – znany z programu TV „Sekrety Rodzinne”, 

- mgr Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, 

- mgr Iwona Pogorzelska – Archiwum Państwowe w Kielcach, 

- mgr Hubert Mazur – Archiwum Państwowe w Kielcach, 

- Andrzej Rola-Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogicznego w Polsce, 

- mgr inż. Ryszard Żelazny, 

- mgr inż. Andrzej Sasal, 

- mgr inż. Jacek Grzybała,  

- mgr Marian Winiarski, 

- mgr Maciej Terek,  

- mgr Kornelia Major, 

- mgr Henryk Korus, 

- Lech Sulimierski, 

- Janina Hyb, 

- Jerzy Użyczak, 

- Sławomir Użyczak, 

- Janusz Wilczewski, 

- Amelia Dziubińska. 

 

Towarzystwo nasze, aby uhonorować niektóre osoby za szczególne zasługi na rzecz genealo-

gii, postanowiło przyznać tytuły – Honorowego Członka naszego Towarzystwa. 

Honorowymi członkami Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” są: 
- Elwira Szczepaniak – była dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, za szczególny 

wkład w rozwój genealogii i digitalizacji naszego regionu; 

- Leszek Ćwikliński – za szczególne zasługi digitalizacyjne naszego regionu, fotografowanie, 

indeksowanie i stałą pracę przy zarządzaniu głównym zbiorem zdigitalizowanych akt; 

- Włodzimierz Koperkiewicz – regionalista z Opoczna mający na swym koncie ponad 400 
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prac, referatów o tematyce regionalnej i genealogicznej. Stale współpracujący z nami. Posiada 

wiele wyróżnień odznaczeń z ościennych państw za odnalezienie grobów ich żołnierzy pole-

głych w czasie działań wojennych w Polsce. 

- Tomasz Nitsch – właściciel i zarządca głównych serwerów GenPolu, gdzie odbywają się 
prace digitalizacyjne głównego zasobu metrykalnego oraz ich przechowywanie.  

 

Do grona naszych przyjaciół dołączyliśmy ostatnio pana Władysława Edwarda Kostkowskie-

go, który bezinteresownie podjął się złożenia i przygotowania do druku niniejszej publikacji. 

Książka ta tylko przybliża, a nie oddaje w pełni tego, co na przestrzeni 10 lat zrobiliśmy dla środo-

wiska genealogów, regionu, naszych rodzinnych drzew genealogicznych itp. Szczegółowe opraco-

wania zostawiamy na dalsze lata naszej działalności. 

 

Zbiór artykułów w książce „nasze gene-historie” został wydany z okazji jubileuszu 10-lecia 

naszej działalności. Autorzy wywodzą się z różnych środowisk zawodowych. Poziom napisanych 

artykułów też jest różny: od opracowań naukowych do prostego opowiadania. Wszystkich łączy 

genealogia. 

 

Podsumowując w skrócie naszą 10-letnią działalność należy szczególnie wyróżnić współpracę 
z Archiwum Państwowym w Kielcach, gdzie stworzono nam bardzo dobre warunki do wykony-

wania naszych zadań. Dyrektorzy w Archiwum Państwowym się zmieniali, ale zawsze mieliśmy 

w nich wsparcie przy fotografowaniu ksiąg metrykalnych. Wspaniała, życzliwa atmosfera prawie 

wszystkich pracowników Archiwów dodawała nam energii do pracy. To nic, że po każdej sesji fo-

tograficznej nasze ubrania nadawały się tylko do pralni, my połykając niezliczoną ilość kurzu (po-

mimo zastosowania masek) ciągle fotografowaliśmy. 

 

Tak na razie wykonaliśmy tylko trzy miliony dwieście tysięcy zdjęć. Określam „na razie”, bo 

po zdigitalizowaniu ksiąg metrykalnych przyszła pora na digitalizację innych zespołów. Pracy jest 

na parę lat. Wolontariat – wolontariat czeka na chętnych do pracy. 

 

Kielce, dnia 31 marca 2017 r. Kornelia Major 
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Kornelia Major 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa 

i Administracji. 

Założycielka Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego 

„Świętogen” w Kielcach – od początku istnienia Towarzystwa 

pełniąca funkcję Prezesa. 

Autorka opracowań tematycznych, indeksów do ksiąg metrykal-

nych, parafialnych, artykułów dot. genealogii, regionu, dziejów 

rodzin, łącznie z budowaniem drzew genealogicznych Rodu itp. 

Dodatkowe hobby: historia, fotografia krajobrazu, turystyka. 

 

 

 

 

 

 

 


