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Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce założyliśmy z myślą o osobach polskiego 

pochodzenia, mieszkających tak w Polsce, jak i poza jej granicami, które chciałyby odkryć historię 

swojej rodziny. Swoje pierwsze kroki stawialiśmy w 2011 roku, a organizacja została oficjalnie 

zarejestrowana w 2016. Nasi członkowie to między innymi historycy, archiwiści, antropolodzy, 

poloniści, judaiści. To właśnie różnorodność naszego wykształcenia i doświadczenia jest tym,  

co pozwala nam na bardzo szerokie spektrum odtwarzania rodzinnych historii.  

Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy na temat genealogii. Chcemy zachęcić jak najwięcej osób 

do poznawania historii swojej rodziny. Poszukiwanie własnych korzeni to przecież fascynująca 

przygoda, pozwalająca każdemu lepiej zrozumieć, kim jest i skąd pochodzi. 

W tym celu organizujemy konferencje, spotkania i wystąpienia, a także indywidualne konsultacje. 

O istocie zachowywania rodzinnych historii mieliśmy okazję rozmawiać w ramach naszych spotkań 

między innymi z Krzysztofem Zanussim, Jackiem Dehnelem, Robertem Makłowiczem, Julianem 

Betterem. W swojej działalności często współpracujemy z instytucjami państwowymi oraz  

z organizacjami międzynarodowymi. Jesteśmy członkami Polish Genealogical Society of America.  

Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach genealogicznych RootsTech w Salt Lake City  

i Londynie, występując, jako specjaliści z zakresu genealogii Europy Środkowo-Wschodniej. Działamy 

również za granicą: pomagamy organizacjom polonijnym w krzewieniu polskości i w podtrzymaniu 

więzi z krajem przodków. 

W związku z naszą działalnością – w 2018 roku powstał program dokumentalny dla stacji  

CANAL + Discovery, który przedstawia naszą pracę. Program nosi tytuł Tropicielki rodzinnych historii. 

Drugi odcinek z serii pt. Krewni zza oceanu był realizowany przy wsparciu merytorycznym także  

Muzeum Emigracji w Gdyni.  

Twoje Korzenie w Polsce prowadzą również działalność wydawniczą. Zajmujemy się publikacjami 

związanymi z poszukiwaniami genealogicznymi i historią Polski. W 2019 wydaliśmy monografię  

krakowskiego Dworku Białoprądnickiego, a także zorganizowaliśmy i poprowadziliśmy pierwszą 

krakowską konferencję genealogiczną. 

Warsztaty genealogiczne to zajęcia dla osób w każdym wieku. Zaczynamy od tych najmłodszych (nawet 

pierwszoklasistów), realizując swego rodzaju „pracę u podstaw” w ramach genealogii. Prowadzimy też 

warsztaty dla dorosłych i seniorów, również na uniwersytetach trzeciego wieku (m.in. na Uniwesytecie 

Trzeciego Wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).  
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Kinga Urbańska 

Genealog, historyk, archiwista i co 

najważniejsze założycielka Stowarzyszenia 

Twoje Korzenie w Polsce. Absolwentka 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

magister historii specjalność archiwistyka i 

edytorstwo źródeł. Współprowadzi warsztaty 

genealogiczne i wykłady dotyczące polskiej 

genealogii – zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Najbardziej interesuje ją historia XIX wieku i 

historia emigracji. W badaniach 

genealogicznych koncentruje się głównie na 

poza – metrykalnych źródłach do historii 

rodziny, takich jak akta wojskowe, osobowe 

(kariera i wykształcenie), spisy ludności, akta 

sądowe.  

 

Karolina Szlęzak 

Genealog, historyk, archiwista, autorka książek, 

założycielka Stowarzyszenia Twoje Korzenie w 

Polsce. 

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie, magister historii specjalność 

archiwistyka i edytorstwo źródeł. Swoją 

przygodę z genealogią rozpoczęła jeszcze na 

studiach, przygotowując i broniąc pracę 

magisterską stanowiącą odtworzenie historii 

rodziny szlacheckiej, Spinków z Będkowa herbu 

Prus.  Jest autorką tekstów publikowanych na 

naszym blogu, jak również historycznych, 

naukowych monografii. Zredagowała i napisała 

jeden z rozdziałów wydanej w 2019 roku książki 

Dworek Białoprądnicki. Historia, ludzie, 

kultura.


