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WARSZTATY  GENEALOGICZNE
Wywód przodków  - kontynuacja



Synami  Noego, którzy  wyszli  z  arki, byli : Sem,  Cham i   Jafet;  a Cham był ojcem 
Kanaana.

Synami Jafeta są : Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras

Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togorama.
Synami Jawana są : Elisza, Tarsisz, Kittim i Dodanim.

Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
Synami Kusza są:  Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. 
Synami Raemy są: Szeba i Dedam.

Synami  Sema są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.
Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Masz.
Arpadszach zaś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.

A Heberowi urodzili się dwaj synowie: a jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów 
podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię jego brata było Joktan.
A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Diklę, 
Obala, Abimaela, Sabę, Ofira, Chawilę i i Jobaba ; ci wszyscy byli synami Joktana.

Pierwsza Księga  Mojżesza, 9,10



GENEALOGIA

Nauka pomocnicza historii, badająca stosunki pokrewieństwa zachodzące
między ludźmi, zajmuje się ustaleniami filiacji (relacje pomiędzy rodzicami i ich
dziećmi) oraz koicji (relacji pomiędzy osobami odmiennej płci, które zawarły
małżeństwo).

GENEALOGIA  RODZINNA - AMATORSKA

Zajmuje się badaniem powiązań rodzinnych, pochodzenia rodów, historii rodziny, 
najczęściej uprawiana jest  przez genealogów-amatorów. 

Genealogia rodzinna to coraz popularniejsza forma hobby, wspomagająca typowe 
badania archiwizacyjne i genealogiczne.











Korzenie króla Polski, Jana III Sobieskiego



www.herby.com.pl





JAK  ZDOBYWAĆ  INFORMACJE  GENEALOGICZNE

1. Przekazy rodzinne – relacje rodziców, dziadków, dalszych krewnych i powinowatych

2. KSIĘGI  METRYKALNE 
- Urzędy Stanu Cywilnego – przechowują akta przez 100 lat, potem przekazują je do Archiwów 
Państwowych zgodnie z podziałem administracyjnym

- Archiwa Państwowe – akta metrykalne liczące ponad 100 lat, 
inne akta jak : księgi katastralne,(publiczny rejestr o gruntach i budynkach i ich właścicielach), szczególnie 
ważny dla nas Kataster Fryderycjański – sporządzony po I rozbiorze Polski na rozkaz króla pruskiego 
Fryderyka II, akta notarialne. Baza Pradziad i Sezam

- Archiwa kościelne – księgi metrykalne, inwentarze diecezji, wizytacje

- Mormoni – Centrum Historii Rodziny

- Parafie * – księgi metrykalne, spisy członków bractw religijnych, wykazy I Komunii i bierzmowań, listy 
członków  bractw 

2.   Strony internetowe towarzystw genealogicznych

3.   Biblioteki , przede wszystkim biblioteki cyfrowe – księgi adresowe, akta szkolne,  straty wojenne,  
literatura historyczna, stare czasopisma

4. Cmentarze

7.   Inne źródła – Wojskowe Biuro Historyczne MON w Rembertowie, archiwa zagraniczne, strony internetowe



Z  książki Małgorzaty 
Nowaczyk „Poszukiwanie 
przodków - genealogia dla 
każdego”
PIW 2005



KSIĘGI  METRYKALNE

- WYZNANIOWE  - kancelarie parafialne,

archiwa diecezjalne, archiwa państwowe

- ŚWIECKIE  - Urzędy Stanu Cywilnego (do 100 lat),

archiwa państwowe



SOBÓR   TRYDENCKI   1545 - 1563

Liber  Natorum (Baptisatorum) – Księga Urodzonych 
(Ochrzczonych)

Liber  Copulatorum (Matrimonium) – Księga Zaślubionych

Liber  Mortuorum ( Defunctorum) – Księga Zmarłych 
lub Liber  Sepultorum – Księga Pochowanych



URZĘDY  STANU  CYWILNEGO

Zabór austriacki - od 1782 roku księgi prowadzono w parafiach 
katolickich (także dla wyznania ewangelickiego i mojżeszowego), kilka 
lat później osobne księgi dla innych wyznań.

Zabór rosyjski – w latach 1808 – 1825 obowiązywał Kodeks 
Napoleoński, księgi proboszczowie sporządzali w dwóch 
egzemplarzach,  duplikat przekazywano do właściwego sądu 
hipotecznego. Po 1825 roku proboszczowie pełnili obowiązki 
urzędników USC. 

Zabór  pruski – od 1794 roku proboszczowie sporządzali księgi w 
dwóch egzemplarzach, duplikat przekazywali do właściwego 
terytorialnie sądu.
Od 1874 roku – oddzielne Urzędy Stanu Cywilnego  (Standesamt).



Księga małżeństw Połaniec 1844 r.  - forma  narracyjna, j. polski



Księga  małżeństw  Połaniec 1881 r. - forma narracyjna (od 1864 roku w j. rosyjskim)  



Śliwice chrzty 1685 rok – forma narracyjna



Śliwice chrzty 1864 - forma tabelaryczna



Śliwice małżeństwa 1673-76 – forma narracyjna



Śliwice małżeństwa 1869-70 – forma tabelaryczna



Śliwice Księga zgonów 1698-99  - forma narracyjna



Śliwice Księga  zgonów  1871 - forma  tabelaryczna



Odpis  aktu  urodzenia 
Urząd  Stanu Cywilnego  
w Żninie
1881 rok



ARCHIWA  PAŃSTWOWE

Baza  SEZAM – zasoby  archiwów  - stan na 2009 rok

Baza  PRADZIAD - informacje  o  księgach  metrykalnych i stanu cywilnego

Baza  ELA - informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych 
celach spisach ludności (bez nazwisk)

Baza IZA – informacje  o  dokumentacji  aktowej,  technicznej  
i  kartograficznej

Strona  archiwów państwowych:  www.archiwa.gov.pl

Wyszukiwarka  na stronach AP                   https://szukajwarchiwach.pl/  



Proces wyszukiwania danych genealogicznych  na stronie „Szukaj w archiwach”

Przykład dla księgi metrykalnej parafii rzym.-kat. w Imielnie (powiat Jędrzejów)

1.  Otworzyć  stronę    https://szukajwarchiwach.pl/



2. W okno poszukiwania wpisać  nazwę archiwum – „Kielce”

3. W opcjach przeglądania zaznaczyć „Zasoby”; 
„Akta metrykalne …” ; „Tylko jednostki ze skanami”

4. Zaznaczyć  zasób „Akta stanu cywilnego … w Imielinie”



5. Wybrać  księgę



6. W metryce zasobu  zaznaczyć  „Skany”



7.  Otwierać i czytać kolejne strony  księgi metrykalnej





Akt chrztu z Imielna z 1811 roku 



Akt chrztu  z Imielna  z 4 stycznia 1876 roku  w języku rosyjskim



Alfabet  rosyjski  przed reformą w  1918 roku



Kościół głosi możliwość zbawienia wszystkich ochrzczonych, niezależnie od tego, 
czy należeli kiedykolwiek do ich wspólnoty. Aby pomóc w zbawieniu, gromadzone 
są kopie wszelkich zapisów i rejestrów o urodzeniach i śmierci mieszkańców całej 
Ziemi. Gromadzone dane są wykorzystywane przez członków Kościoła przy 
dokonywaniu obrzędów za zmarłych, które muszą być dokonane za konkretne 
osoby. Zgromadzone dane archiwalne są udostępniane jednak nie tylko członkom 
wspólnoty, lecz wszystkim osobom zainteresowanym badaniami genealogicznymi.
Aby ten zamysł zrealizować, emisariusze mormonów podróżują po całym świecie 
i na podstawie umów z archiwami państwowymi i archiwami innych kościołów
kopiują rejestry urodzeń i zgonów oraz inne dokumenty przydatne przy badaniach 
genealogicznych (spisy ludności, rejestry podatkowe itp.).

M O R M O N I

członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (LDS) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Genealogia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum_ko%C5%9Bcielne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyznaniowa_ksi%C4%99ga_metrykalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ostatnich




Centrum  Historii  Rodziny

Wrocław  http://genealodzy.wroclaw.pl/chr
adres: Pl. Wolności 7/205 (II piętro), 50-051 Wrocław
telefon: (+48) 71 781 56 15 (czynny tylko w trakcie dyżurów)

Centrum Historii Rodziny w Warszawie
ul. Wolska 142
tel. 22 836 19 39

Zasób :
- mikrofilmy zamówione do 2017 r.
- dostęp do bazy danych 

http://genealodzy.wroclaw.pl/chr


Przewodnik korzystania z biblioteki mormonów
na stronie  internetowej 

https://www.familysearch.org/

Konieczna jest rejestracja - bezpłatna

Przykład - poszukiwanie aktów metrykalnych parafii 
w Papowie Biskupim – obecny powiat Chełmno 

https://www.familysearch.org/


1. Szukaj













http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49781&from=publication

http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=49782

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49781&from=publication
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=49782




ARCHIWA  KOŚCIELNE  - DIECEZJALNE
- BIBLIOTEKI  I  CZYTELNIE



INTERNETOWE  BIBLIOTEKI  CYFROWE
Kujawsko – Pomorska  Biblioteka  Cyfrowa              http://kpbc.umk.pl/dlibra
Wielkopolska Biblioteka  Cyfrowa                   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Księga adresowa Torunia 1900 rok Księga adresowa Torunia 1923 rok

http://kpbc.umk.pl/dlibra


KATASTER  FRYDRYCJAŃSKI  1772 rok

www.odessa3.org



Baza danych Pomorskiego Towarzystwa genealogicznego – 4 720 286 wpisów  
(6.09.2018)



JAK  UTRWALAĆ   WYNIKI  POSZUKIWAŃ  GENEALOGICZNYCH ?

- sposób tradycyjny, ręcznie tworzone wykresy i zapiski

- wykorzystanie specjalnych programów  komputerowych

www.pl-soft.pl - firma z Gdańska

Drzewo genealogiczne
Dzieje rodziny
Nasza genealogia – publikacja w Internecie  - nie zalecam!



Fragment  ręcznie sporządzanej tablicy ascendentów „Korzenie”



My  Family Tree
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Dziękuję   za  uwagę


