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CO TO JEST GENEALOGIA?
Genealogia (na bazie Wikipedii) — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się
badaniem więzi rodzinnych między ludźmi, pochodzeniem i losami rodzin i ich poszczególnych
członków. Więzi rodzinne między ludźmi najczęściej mają charakter biologiczny (genetyczny, naturalny, faktyczny), ich źródłem zasadniczo są filiacja (pochodzenie zstępnych dzieci od pary
wstępnych rodziców) lub koicja (związek małżeński lub nieślubny celem posiadania potomstwa),
pojedyncze (rodzina mała) albo ich łańcuch (rodzina wielka). Prawnym (świeckim, kanonicznym)
odpowiednikiem filiacji i koicji są odpowiednio pokrewieństwo (zachodzące między osobami
posiadającymi co najmniej jednego wspólnego przodka) oraz powinowactwo (zachodzące między
krewnymi jednego małżonka a drugim małżonkiem), które oblicza się w stopniach i liniach (prostej,
bocznej; ojczysta po mieczu i macierzysta po kądzieli). Badania genealogiczne genealog (zawodowy lub amator jako hobby/pasja) prowadzi na podstawie źródeł (metryki, akta urzędowe,
korespondencja, inne dokumenty, zdjęcia, nagrania, relacje ustne, nagrobki, pamiątki i inne przedmioty, bazy danych ułatwiające dostęp itp.), z których ustala się niezbędne fakty (daty, miejsca,
imiona i nazwiska, zdjęcia, edukacja, praca itp.), utrwalane i prezentowane na tablicach/wywodach
przodków/potomków danego probanta (od/dla którego się je sporządza), w programach genealogicznych lub innych publikacjach (papierowych, elektronicznych offline lub online), które często są
potocznie nazywane drzewem genealogicznym („genealogią”) danej rodziny (słownikowo „drzewem
genealogicznym” jest tylko tablica potomków protoplasty). W systemach informatycznych warto
używać oprogramowanie i portale umożliwiające eksport i import w formacie GEDCOM.
Wybrana genealogiczna literatura papierowa:
➔ Małgorzata Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Wydawnictwo MiND 2015 ISBN 978-83-62445-47-9 lub Państwowy Instytut Wydawniczy
Warszawa 2005 ISBN 83-06-02950-X
➔ Rafał T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań
2006 ISBN 978-83-7506-050-8 lub Polonia Warszawa 1992 ISBN 83-7021-158-5
➔ Paweł Hałuszczak, Niezbędnik genealoga, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” Mnichowo 2012 ISBN 978-83-929723-9-6
➔ Wydawnictwo DiG www.dig.com.pl
Wybrane genealogiczne portale internetowe:
➔ www.MoreMaiorum.pl (czasopismo genealogiczne)
➔ www.Genealodzy.pl (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
➔ www.GenPol.com (Tomasz Nitsch)
➔ www.SzukajPrzodka.pl (Henryk Bruno Szumielski)
➔ www.genealogia.okiem.pl (Marcin Niewalda)
➔ www.Ornatowski.com (Artur Ornatowski)
➔ www.genepedia.pl / www.genepedia.cba.pl
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DLACZEGO GENEALOGIA?
Po co nam genealogia? Nie chodzi tu tylko o same nazwiska czy daty. Za nimi stoją przecież
konkretni Ludzie, ich charakter, przeżycia, dokonania i niedoskonałości, otoczenie geograficzne
i historyczne, w których przyszło im żyć. To wszystko nas ukształtowało, poprzez kolejne pokolenia wpływa na naszą teraźniejszość i jest także cząstką nas samych. Poznając życie naszych
przodków, lepiej rozumiemy siebie.
Zgłębianie przeszłości rodziny i losów przodków to interesująca przygoda i wciągające
zajęcie, które można rozpocząć w każdym wieku i dowolnym czasie. Satysfakcję sprawia rozwiązywanie genealogicznych zagadek, które jest jak układanie puzzli. Jak mawiamy, genealogia to nasza
pasja, hobby, nałóg, choroba zaraźliwa i nieuleczalna, ale za to nieszkodliwa, przyjazna i pożyteczna. Może uczyć cierpliwości, szacunku, dociekliwości, rzetelności i systematyczności.
Warto korzystać z doświadczeń i podpowiedzi innych pasjonatów genealogii, nie tylko
w internecie, ale również na żywo. Stowarzyszenia zwane towarzystwami genealogicznymi,
to miejsca spotkań i wspólnych działań wszystkich, którzy czują potrzebę poznania i utrwalania
historii rodziny, a którym nie wystarcza jej pobieżna znajomość. Towarzystwa ułatwiają własne
badania i poszukiwania genealogiczne, poszerzanie umiejętności i wiedzy, dotarcie do źródeł historycznych, do których samodzielnie trudno byłoby dotrzeć. Razem możemy więcej.
Wybrane genealogiczne fora (grupy) dyskusyjne w internecie:
➔ www.genealodzy.pl
➔ www.forgen.pl
➔ www.facebook.com/groups/GenealodzyPL
➔ W poszukiwaniu korzeni https://www.facebook.com/groups/wposzukiwaniukorzeni
➔ Przodkowie mniej oficjalnie https://www.facebook.com/groups/przodkowiemniejoficjalnie
➔ http://boards.ancestry.com/
Wybrane genealogiczne organizacje pozarządowe:
➔ Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy (www.genealodzy.opole.pl),
➔ Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (www.genealodzy.czestochowa.pl),
➔ Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu (www.genealodzy.wroclaw.pl)
➔ Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne (www.genealogia.kalisz.pl)
➔ Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” (www.wtg-gniazdo.org)
➔ Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski w Łodzi (www.tgcp.pl)
➔ Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” (www.siliusradicum.pl)
➔ Polskie Towarzystwo Genealogiczne (PTG) (www.genealodzy.pl)
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KIM JESTEŚMY?
Opolscy Genealodzy są organizacją pozarządową non-profit, jednym z ponad 20 towarzystw
genealogicznych działających w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wzajemna pomoc, dzielenie się
wiedzą i osiągnięciami genealogicznymi, doskonalenie warsztatu badawczego, ułatwianie dostępu
do źródeł historycznych przydatnych genealogom i upowszechnianie genealogii. Współpracujemy
z innymi towarzystwami genealogicznymi oraz Archiwum Państwowym i Wojewódzką Biblioteką
Publiczną w Opolu. Nasi członkowie mieszkają, pracują lub studiują na terenie większości powiatów
Opolszczyzny, a także poza jej granicami w Polsce i Niemczech.
Spotykamy się co miesiąc w pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
przy ul. Piastowskiej 20. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych genealogią,
to okazja do indywidualnych i grupowych rozmów, do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu
historii rodziny. Na comiesięcznych spotkaniach lub poza nimi, organizujemy również genealogiczne
wykłady, warsztaty i konsultacje, a ponadto wyjazdowe spotkania popularyzujące genealogię
na terenie Opolszczyzny.
Podejmujemy, wspieramy i współuczestniczymy, jako stowarzyszenie oraz indywidualni
członkowie, w inicjatywach polegających na ułatwianiu dostępu do podstawowych źródeł informacji dla genealogów o urodzeniach, małżeństwach i zgonach przodków zawartych w księgach
metrykalnych oraz na cmentarnych nagrobkach; dzięki digitalizacji (strony papierowe są przenoszone do cyfrowej postaci graficznej, tak aby można było je oglądać na urządzeniach
informatycznych) oraz indeksacji (dane takie jak nazwiska są spisywane do cyfrowej postaci
tekstowej, tak aby dało się je przeszukiwać w informatycznych bazach danych) źródła stają się
dostępne w internecie.
Opolscy Genealodzy od 2014 r. organizują na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu coroczne
ogólnopolskie konferencje genealogiczne, których głównym celem jest wzajemna wymiana informacji o osiągnięciach i planach stowarzyszeń, instytucji, firm i inicjatyw, z których korzystamy
jako pasjonaci i amatorzy genealogii lub naukowo. Na konferencji w formie wykładów, autoprezentacji, warsztatów i stoisk przedstawiane są wyniki badań, zasoby i dorobek w dziedzinie genealogii.
Prezentują się towarzystwa genealogiczne i szlacheckie, regionalne i ogólnopolskie; archiwa
państwowe i kościelne, biblioteki tradycyjne i cyfrowe; producenci oprogramowania i baz danych;
wydawcy czasopism i portali internetowych; firmy świadczące usługi lub tworzące produkty; oraz
mniej sformalizowane inicjatywy — wszystkie dedykowane lub przydatne w genealogii. Prelegentami są pracownicy naukowi uczelni, archiwiści, bibliotekarze i członkowie towarzystw
genealogicznych. Uczestnicy konferencji przybywają ze wszystkich stron Polski, a nawet z zagranicy. Konferencja cieszy się sporym prestiżem w środowisku genealogów, o czym mogą świadczyć
wypowiedzi jej uczestników i dostępne relacje w mediach. Nie bez znaczenia są kuluarowe
rozmowy i integracja środowiska genealogów. Na drugą konferencję jesienią 2015 r. przybyło
blisko 200 pasjonatów genealogii, wypełniając przez dwa dni największą zamkową salę po brzegi.
Zapraszamy na nasze spotkania, do wstąpienia do naszego stowarzyszenia, współdziałania,
wspierania i korzystania z naszej działalności!
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II Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 11-13.09.2015,
zorganizowana przez Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
(III edycja planowana jest na 14-16.10.2016 w tym samym miejscu)

I Praszkowskie spotkania z historią rodziny 22.11.2014 MGOKiS

działalność Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy
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ŹRÓDŁA INFORMACJI GENEALOGICZNYCH
➔ relacje ustne (konkretne pytania/odpowiedzi dotyczące imion, nazwisk, dat i miejsc
przodków i rodziny oraz wywiady – członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi oraz znajomi
znajomych, portale społecznościowe np. Facebook, Nasza Klasa) – zaczynać od starszych
(póki żyją)
➔ domowe (prywatne, rodzinne) zbiory archiwalne (muzealne): życiorysy i pamiętniki, korespondencja, legitymacje, dokumenty, zdjęcia, pamiątki wyszukane z szuflad i strychów
w domu własnym albo udostępnione do skopiowania za zgodą bliższej i dalszej rodziny
lub sąsiadów przodków
➔ nagrobki (ostrożnie z wiarygodnością)
➔ akty (księgi) metrykalne urodzenia/chrztu, małżeństwa/ślubu oraz zgonu/zmarłych/pogrzebów,
nakazane przez prawo kościelne albo przez prawo świeckie (akta stanu cywilnego / ASC:
unikaty i duplikaty); raptularze; alegata małżeństw
➔ miejsca przechowywania metryk: USC (gminne urzędy stanu cywilnego), parafie,
AP (archiwa państwowe w siedzibach byłych województw), AD (kościelne archiwa diecezjalne),
AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych www.agad.gov.pl); straty i rozproszenie metryk
z Kresów Wschodnich
➔ uzyskiwanie urzędowych odpisów zupełnych i skróconych oraz nieurzędowych kopii metryk
(skan, zdjęcie bez lampy błyskowej, ksero) — ograniczenie kręgu uprawnionych w USC
(wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie), ochrona danych osobowych żyjących,
brak takiej ochrony danych zmarłych
➔ różne rodzaje metryk w zależności od okresu i terenu, m.in. w Kongresówce do 1808
krótkie po łacinie (czasem brak numeracji, skróty łacińskie, często data chrztu zamiast
urodzenia, data pogrzebu zamiast zgonu), 1808-1825 wg Kodeksu Napoleona (wiarygodny
wiek małżonków jeśli wg metryki chrztu), 1826-1868 po polsku, 1868-1915 po rosyjsku
(cyrylica – starocerkiewna grażdanka), do 1946 dalej przez parafie, od 1946 świeckie
urzędy stanu cywilnego; od 1874 pruskie USC; tabelaryczna forma w Galicji; odpisy
na potrzeby komisji porządkowych cywilno-wojskowych (1790-1809)
➔ źródła pozametrykalne, np. szkolne, emigracyjne, naturalizacyjne (nadanie obywatelstwa),
cechowe, pracownicze i ubezpieczeniowe, wojskowe (→ Centralne Archiwum Wojskowe
www.caw.wp.mil.pl), ofiar i represjonowanych (→ www.straty.pl, Międzynarodowe Biuro
Poszukiwań www.its-arolsen.org), sądowe i miejskie, księgi (akta) gromadzkie, ławnicze,
wójtowskie, ziemskie, grodzkie, miejskie, wieczyste; inwentarze/lustracje dóbr, starostw
i województw; wykazy/spisy powszechne, mieszkańców, parafian, podatników, wyborców;
dokumentacja rachunkowo-finansowa, mapy, herbarze, mapy, księgi adresowe i telefoniczne, szematyzmy i elenchusy, rozpowszechnienia nazwiska, słowniki etymologiczne
nazwisk, rozpowszechnienie (rozmieszczenie) nazwisk
➔ archiwalia właściwe (papierowe) odróżniać od formy ich udostępniania (mikrofilmy, digitalizacje, indeksacje, inwentaryzacje, bazy danych, przepisane i drukiem wydane źródła /
materiały do źródeł)
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przykładowy inwentarz dóbr, w tym chłopów pańszczyźnianych (starostwo sandomierskie 1753,
Ossolineum 1580/II, dbc.wroc.pl dLibra 12101, MR10790)

przykładowy spis powszechny (USA 1930 Federal Census 1930, NJ Bergen Garfield, Roll 1312,
Page 3A-3B, Enumeration District 83, Image 770.0, Ancestry.com; MR04320)
początek przykładowego hasła Słownika Geograficznego
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa
1880-1895, ostatnie uzupełnienie 1904
fragment przykładowej mapy (Topograficzna karta
Królestwa Polskiego, Karol Richter, Kwatermistrzostwo
Generalne Wojska Polskiego, Zakład Sztycharskolitograficzny Karola Fryderyka Mintera, Biblioteka
Narodowa Magazyn Kartografii ZZK 13 540 - 13 599,
CBN Polona 3742198)
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WARSZTAT GENEALOGA – METODOLOGIA
➔ metoda retrospektywna (coraz wcześniejsze pokolenia przodków — nie zaczynać od hipotetycznego przodka, próbując udowodnić pochodzenie, lecz szukać własnych przodków
pokolenie po pokoleniu coraz dalej w przeszłość) i prospektywna (poszukiwanie współczesnych potomków protoplasty, kuzynów w liniach bocznych)
➔ hipotetyczna etymologia (pochodzenie) nazwiska i herb na ścianie (bo ktoś o danym
nazwisku miał herb) nie zastąpią genealogii, choć mogą ją dobrze inspirować lub ubarwiać
➔ nie przeskakiwać pokoleń, nie domniemywać bez źródeł, oznaczać hipotezy i wątpliwości
➔ nie niszczyć źródeł zachowanych dla przyszłych pokoleń
➔ przy interpretacji rozbieżności źródeł zazwyczaj bardziej wiarygodne i zgodne z faktami
mają szansę być źródła bliższe (czasowo i geograficznie) zdarzeniu, którego dotyczą, bezpośrednie i pierwotne — niż źródła dalsze (np. akt zgonu co do wieku probanta w XIX w.
w Kongresówce często jest mniej wiarygodny niż akt małżeństwa, a ten mniej niż akt
urodzenia), pośrednie (np. adnotacje o zgonie poczynione na marginesie metryki urodzenia,
nagrobki i wspomnienia mogą być niezgodne z samą metryką zgonu — możemy je traktować
jako domniemanie do czasu weryfikacji) lub wtórne (np. herbarz, Geneteka itp. bazy danych
mogą zawierać błędy względem oryginalnych archiwaliów), acz wyjątki potwierdzają regułę
(późniejsza wiedza o zdarzeniu może być pełniejsza niż w trakcie wcześniejszego jego odnotowania, może prostować lub tłumaczyć pierwotne sprzeczności źródeł); rozbieżności
między unikatami a duplikatami ASC; błędy w odpisach
➔ tło historyczne (przyczyny zgonów, choroby i epidemie, pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, wojny, historia lokalna; wiek, zawody; chrzestni, sąsiedzi, księża, władze lokalne;
najbliższa poczta, sąd, gmina, parafia; różne wyznania i wiary; statystyka)
➔ odróżnianie daty wg kalendarza gregoriańskiego (współczesnego / nowego stylu / data
późniejsza) od juliańskiego (starego stylu / data wcześniejsza o 12 dni w XIX w.)
➔ jak zarządzać osobami i gałęziami w rodzinie
✔ jak oznaczać/numerować przodków (system Sosy–Kekulégo/Stradonitza) i potomków
(system d’Aboville’a) lub ogólniej osoby w bazie danych (unikalne identyfikatory)
✔ jak odróżniać osoby o tym samym imieniu i nazwisku (lata życia, rodzice, identyfikator)
✔ jak odróżniać rody/protoplastów o tym samym nazwisku („z których Kowalskich”)
✔ jak daleko szukać (jedna linia przodków po mieczu albo wszystkie linie proste;
kuzyni w liniach bocznych wszyscy lub tylko męskich potomków; rodziny spowinowacone i sąsiedzkie; notowanie krewnych bezdzietnych lub dzieci, które nie dożyły
pełnoletności; rodzina własna, małżonka, dziecka, cudza)
✔ jak tropić osoby i rodziny (wydarzenia, metryki) przy zmieniającym się przezwisku
(indeksacje, zbieżność pozostałych danych, analiza porównawcza metryk)
✔ jakie rodzaje danych utrwalać (daty, miejsca, numery źródeł, cechy fizyczne, zawód,
zamieszkanie, pogrzeb, chrzest, chrzestni, świadkowie, kapłani)
✔ czy i jak opisywać miejsca (historyczna czy aktualna nazwa i przynależność,
świecka i w różnych kościołach; współrzędne/geolokalizacja/GPS)
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➔ jak zarządzać źródłami (metryki, dokumenty, zdjęcia)
✔ opisywać zdjęcia (osoby, miejsce i data / dekada, chociażby z dopiskiem znaku zapytania)
✔ notować (wprowadzać do bazy danych) źródła informacji — jak je oznaczać/numerować, jakimi danymi opisywać źródło i instytucję przechowującą, ich strukturę
i dokładne namiary (numer i nazwa zespołu archiwalnego; seria, sygnatura i nazwa
jednostki archiwalnej; numer strony/karty/klatki mikrofilmu; adres internetowy URL)
✔ jak i gdzie (osoby, wydarzenia) odnotować źródła? (przypisy/odnośniki, bibliografia,
notatki, komentarze, funkcjonalność programów genealogicznych)
✔ stosowanie powszechnych symboli i skrótów, korzyść z ich wytłumaczenia w legendzie
(data/miejsce/akt: urodzenia = */ur./U/UR; małżeństwa/ślubu = ×/∞/mał./śl./M/SL;
zgonu = †/zm./Z/ZM; zatem UMZ = wszystkie rodzaje metryk; N.N. = imię nieznane)
✔ jak i które spisywać opowieści (ustne historie, wspomnienia, relacje, rozmowy)
✔ jak i gdzie utrwalać i przechowywać robocze notatki? (karteczki, specjalny zeszyt,
program lub plik — przy osobie, rodzinie, chronologicznie, chaotycznie)
➔ w jakiej postaci prowadzić bazę danych papierowo (kartoteki, formularze/arkusze: osoby,
rodziny, przodków, potomków)
➔ jak przechowywać (archiwizować) tradycyjne zbiory (segregatory, albumy, ofertówki,
skoroszyty, teczki, pojemniki)
➔ jak porządkować i archiwizować korespondencję (tradycyjna, poczta elektroniczna, fora
dyskusyjne, portale społecznościowe, komunikatory)
➔ co i dlaczego drukować (choć jest elektronicznie, np. poczta elektroniczna, skany)
➔ co, w jakiej kolejności i jak digitalizować (skaner/lustrzanka, statyw; rozdzielczość
minimum 300 DPI, bez kompresji lub bezstratna kompresja np. TIFF, ostrożnie z JPEG)
➔ co i jak indeksować (parafie własne/okoliczne/obce, UMZ, nagrobki, programy/portale)
➔ jak prowadzić system (strukturę) plików i katalogów (nazwy i podkatalogi wg przyjętego
schematu, np. parafia_rocznik_UR_numerAktu_nazwisko.jpg)
➔ czy, jak oraz jak często tworzyć i gdzie przechowywać kopie zapasowe (backup)
➔ jak zapisywać linki (zakładki/ulubione ― przeglądarka, baza danych, plik, notatnik itp.)
➔ utrwalanie i udostępnianie genealogii, podtrzymywanie więzi rodzinnych:
✔ elektronicznie (internet, informatyczne nośniki danych, witryna/blog, pliki, chmura)
i tradycyjnie (skrypty, książki, wykresy, indeksy, zestawienia)
✔ portale społecznościowe (grupy, czaty grupowe, wpisy adresowane do listy znajomych)
✔ spotkania i zjazdy rodzinne
✔ zakres udostępnienia (rodzinie, publicznie), czy i kogo informować lub uzyskać zgodę
✔ jak aktualizować udostępnione dane i prostować pomyłki
✔ programy np. Drzewo Genealogiczne www.pl-soft.pl, Ahnenblatt www.ahnenblatt.com,
GRAMPS www.gramps-project.org, www.GeneWeb.org, www.RootsMagic.com,
www.GenoPro.com, Brother’s Keepers www.bkwin.net, www.MyHeritage.pl (Family
Tree Builder*), trees.Ancestry.com / www.FamilyTreeMaker.com*,
* (możliwe wygaszenie programów na rzecz sług online)

✔ skojarzenia osób z cudzych genealogii (typu MyHeritage Smart Match), rozpoznawanie i tagowanie twarzy na zdjęciach
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POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ GENEALOGICZNYCH
Szukając rodziny (przodków i krewnych), sprzyjająco kolejno ustalamy:
1) czas i miejscowość coraz dawniejszych zdarzeń (narodzin/chrztu, ślubu, śmierci/pochówku)
2) przynależność administracyjną (właściwą parafię / gminę / urząd stanu cywilnego —
nie utożsamiać miejscowości z parafią! Nie zawsze nasza wioska była siedzibą własnej
parafii, wówczas szukanie skanów metryk dla samej nazwy wioski to strata czasu, należy
wpierw ustalić nazwę parafii, a dopiero dla niej kontynuować ustalanie źródeł)
3) informacji o dostępnych źródłach (księgach metrykalnych i innych), a następnie sposobu,
by zapoznać się z ich zawartością:
a) tradycyjne papierowe fizyczne (istniejące)
b) zdigitalizowane cyfrowe internetowe (udostępniane)
c) zmikrofilmowane (klisze)
d) zindeksowane (przeszukiwalne tekstowe bazy danych)
4) zapisy w źródłach (rocznik→rodzaj metryk / miejscowość→skorowidz→akt→dane)

Internet – niewyczerpane, ciągle zmieniające się narzędzie wymiany informacji:
1) Opolscy Genealodzy → sekcja „Linki” http://genealodzy.opole.pl/link
2) podobne sekcje i katalogi linków na stronach internetowych poszczególnych towarzystw
genealogicznych, na genealogicznych forach i grupach dyskusyjnych i stronach prywatnych
3) ogólne wyszukiwarki internetowe (np. http://www.google.pl/, http://pl.wikipedia.org/)
4) translatory internetowe (np. http://translate.google.com/)
5) poszukiwania miejscowości i jej przynależności administracyjnej (świeckiej, kościelnej):
a) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (SGKP) np.
➔ http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/slownik-geograficzny/
➔ Wikipedia: sgkp → indeks https://pl.wikipedia.org/wiki/sgkp
➔ UW ICM DIR http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
➔ DjVu np.
http://mbc.malopolska.pl/publication/113
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi/
b) inne skorowidze i wykazy miejscowości np.
➔ http://parafie.genealodzy.pl/
➔ http://www.moremaiorum.pl/mapa-parafii/
➔ http://genealodzy.pl/books-index-req-view_cat-cid-23.phtml
➔ http://genealodzy.pl/books-index-req-view_subcat-sid-20.phtml
➔ http://www.fallingrain.com/world/
➔ https://web.archive.org/web/20140208170600/ksiegi-parafialne.pl
c) Kresy np. http://www.kami.net.pl/kresy/
d) nazwy niemieckie, np. http://www.atsnotes.com/other/gerpol.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_nazwy_polskich_miejscowości
http://www.kartenmeister.com/preview/databaseUwe.asp
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6) opisy dostępnych ksiąg metrykalnych:
a) nieaktualizowany PRADZIAD http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php (ASC)
b) ELA http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/ela.php (ewidencja ludności)
c) IZA http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/iza.php (inwentarze zespołów archiwalnych)
d) SEZAM http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php
e) inwentarze AACz, ks. Wlaźlak: http://genealodzy.czestochowa.pl/zasoby/biblioteka/
Wydawnictwa/Inwentarze-Archiwum-Archidiecezji-Czestochowskiej/
f) wykazy ks. Żurka http://wolyn.ovh.org/miejsca/ksiegi.html
g) http://kresy.genealodzy.pl/
h) archiwa kościelne http://aap.poznan.pl/linki/archiwa-koscielne/
7) indeksacje metryk i innych archiwaliów:
a) Geneteka http://geneteka.genealodzy.pl/
b) Geneszukacz http://www.geneszukacz.genealodzy.pl/
c) Lubelskie Korzenie: http://regestry.lubgens.eu/
d) Poznań http://poznan-project.psnc.pl/
e) BaSIA http://www.basia.famula.pl/
f) TGZCz
http://genealodzy.czestochowa.pl/pl/indeksy-metrykalne/wyszukiwarka-nazwisk
g) PomTG http://www.ptg.gda.pl/index.php/ptgnews/action/basesearch/
h) Teki Dworzaczka http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
i) www.GenealogyIndexer.org
j) www.SteveMorse.org
8) dygitalizacje metryk i innych archiwaliów:
a) NAC http://szukajwarchiwach.pl/
b) PTG http://metryki.genealodzy.pl/
c) poczekalnia PTG http://poczekalnia.genealodzy.pl/
d) LC http://metryki.genbaza.pl/
e) AGAD http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html
f) AP Bydgoszcz&Toruń http://www.genealogiawarchiwach.pl/
g) AP Przemyśl http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/
h) MTG http://www.mtg-malopolska.org.pl/ksiegimetrykalne.html
i) Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/
j) Ossolineum http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/
9) mormoni: https://familysearch.org/
a) mikrofilmy https://familysearch.org/catalog-search
b) Polska https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927187
c) Ukraina https://familysearch.org/search/collection/list?page=1&countryId=1927132
10) komercyjne bazy danych (m.in. manifesty pasażerów statków morskich, spisy powszechne):
a) http://search.ancestry.com/
b) http://www.myheritage.pl/research
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11) cmentarze, nagrobki, nekrologi:
a) http://www.findagrave.com/
b) http://pl.billiongraves.com/
c) http://grobonet.com/
d) http://genealogiczne.pl/
e) http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/wyszukiwarkagrobow.php
12) żołnierze, wojska, powstańcy, ofiary wojen, represjonowani:
a) powstanie styczniowe 1863/4 http://www.genealogia.okiem.pl/powstanies/
b) I wojna światowa http://polegli.forgen.pl/
c) powstanie wielkopolskie 1918/9 http://powstancy-wielkopolscy.pl/
d) powstania śląskie1919/21 http://www.pilsudski.org/powstania/
e) powstanie warszawskie 1944 http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/spis/

przykładowa metryka pruskiego USC (Standesamt Brieg/Brzeg urodzenie 5/1874
AP Opole 45/767/0/2.1/1, SzukajWArchiwach.pl)
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przykładowy tabelaryczny brudnopis metryk (Praszka raptularz małżeństw 77/1930,
AACz KM 2754, FamilySearch.org DGS 4583130 plik 72, MR11298)

przykładowa galicyjska metryka tabelaryczna w łacinie (Majdan Królewski duplikat urodzeń
Dęba 12/1890, AP Sandomierz 24/821/0/1, GenBaza 17196,32 plik 1575, MR12062)

przykładowy alfabetyczny spis nazwisk ASC (Praszka unikat urodzeń 1858 s. 95,
AACz KM 2683, digital 373-13, FamilySearch.org DGS 4824594 plik 97)
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METRYKI DAWNEJ PARAFII PRASZKA
ułatwienie w wyszukiwaniu: http://praszka.mrog.org/roczniki.html
http://genealogia.mrog.org/Praszka-parafia-WNMP.html#year-1694
Gdzie się znajdują?
➔ Urząd Stanu Cywilnego w Praszce (USC)
➔ Rzymskokatolicka Parafia WNMP w Praszce (WNMP)
➔ Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie (AACz)
➔ Archiwum Państwowe w Częstochowie (APCz)
➔ Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ)
➔ Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)
Co w tam można odnaleźć?
➔ metryki łacińskie AACz 1694-1808 (bez 1742-1773), potem 1808-1863
➔ unikaty akt stanu cywilnego (ASC) po polsku AACz od 1808 (w tym 1827)
➔ duplikaty ASC APŁ 1808-1870 (bez 1827) zespół archiwalny nr 1635/0 po polsku,
od mniej więcej połowy 1868 po rosyjsku
➔ duplikaty ASC APCz od 1871 (przekazywane z USC), zespół 266/0, do 1915 po rosyjsku
➔ duplikaty ASC Praszka gminy żydowskiej APCz 1826-1867 (zespół 1636/0) oraz Okręgu
Bóżniczego od 1868 (zespół 267/0)
➔ duplikaty ASC Praszka parafii prawosławnej APCz 1868-1889 zespół 438/0
➔ duplikaty ASC w USC Praszka (aktualnie co do zasady: 80-letnie i młodsze małżeństwa
i zgony, 100-letnie i młodsze urodzenia)
➔ księgi metrykalne w parafii WNMP
➔ raptularze wybranych roczników AACz
➔ odpisy metryk dla komisji porządkowych cywilno-wojskowych ziemi wieluńskiej
i powiatu ostrzeszowskiego (1790-1809) AGAD, zespół nr 64
➔ mikrofilmy metryk łacińskich oraz duplikatów ASC (nie unikatów!! dlatego brak 18001807 oraz 1827) w Centrach Historii Rodziny (w Polsce w Warszawie i Wrocławiu) oraz
archiwach państwowych (Łódź, Częstochowa – wypożyczanie)
➔ mikrofilmy i wersje cyfrowe zasobów w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie
➔ inwentarze zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Częstochowie autorstwa ks. prof.
Władysława Wlaźlaka: tomy I-V Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, http://www.sak.net.pl/?page_id=2795
➔ wersje cyfrowe ksiąg łacińskich i unikatów ASC (nie duplikatów!!) www.FamilySearch.org
➔ wersje cyfrowe duplikatów ASC www.metryki.genealodzy.pl i www.metryki.GenBaza.pl
➔ w przyszłości wersje cyfrowe duplikatów prawdopodobnie www.SzukajWArchiwach.pl
➔ indeksacja na www.geneteka.genealodzy.pl, www.praszka.mrog.org, www.gladala.com
➔ inne prywatne inicjatywy i genealogie np. genealogia.mrog.org
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przykładowa metryka w łacinie (Praszka ślub 10/1782 s. 177, AACz KM 905,
mikrofilm 109/4, digital 377-17, FamilySearch.org DGS 4582627 plik 179, MR08438)

początek przykładowej polskiej metryki narracyjnej (Praszka ASC unikat urodzenia 3/1823
s. 2, AACz KM 2673, digital 377-35, FamilySearch.org DGS 4583061 plik 4, MR10103)

przykładowa metryka po rosyjsku (Praszka ASC duplikat zgonu 92/1868, AP Łódź 39/1635/0,
Centrum Historii Rodziny FHL 768053, MR06156)
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HISTORYCZNA PARAFIA PRASZKA
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (WNMP)

➔ erygowana w 1506 r., pierwszy kościół 1392, obecny 1884, obejmowała Praszkę
(prawa miejskie od 1392-1870 odzyskane 1919), a także wioski: Strojec (w XVIII w. Stradziec, później stopniowo jako Stroiec/Stroyec/Strojec; parafia Stradziec istniała co najmniej
od 1485 r., od ok. 1507 r. zarządzana razem z Kowalami z Praszki a od XVII w. filie parafii
Praszka; parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej ponownie samodzielna od 1980 r.),
Kowale (parafia św. Wojciecha ponownie samodzielna od 1988 r.), Wygiełdów, Skotnica,
Kuźniczka, Szyszków, Brzeziny, Rosochy, Gana, Rozterk, Prosna, Zawisna, Długie,
Bugaj (obecnie część Praszki), Bakanów (Pustkowie Bakanowskie)
➔ przynależność administracyjna świecka (państwowa) współcześnie w województwie opolskim (od 1999), w przeszłości częstochowskie (1975-1998) i łódzkie (1919-1975), powiat
wieluński w guberni kaliskiej (1837-1919) i województwie kaliskim (1816-1837) kongresowego
Królestwa Polskiego oraz departamencie kaliskim (1809-1816) Księstwa Warszawskiego,
w zaborowych Prusach Południowych (1793-1807), wcześniej w ziemi wieluńskiej (1339-1793)
województwa sieradzkiego I Rzeczypospolitej, wcześniej kasztelanii rudzkiej
➔ przynależność administracyjna kościelna współcześnie do dekanatu Praszka w archidiecezji
częstochowskiej, wcześniej w diecezji kujawsko-kaliskiej (włocławskiej), jeszcze wcześniej
w archidiecezji gnieźnieńskiej
LITERATURA:
➔ Tadeusz Krzemiński, Nad górną Prosną. Monografia Praszki, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999,
ISBN 83-7171-117-4
➔ Joanna Tomczak, Słownik geograficzny gminy Praszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 1998, ISBN 83-7171-129-8
➔ Henryk Eugeniusz Łoś, Stara Praszka. Mity i Rzeczywistość, Wingst 2014 (wyd. wł. Autora)

współczesne herby (nie zachowano kolejności): Praszki, Wielunia, Częstochowy, Kalisza, Sieradza; powiatów:
oleskiego i wieluńskiego; województw: opolskiego i łódzkiego (niektóre w miejsce innych brakujących herbów),
herb ziemi sieradzkiej, międzywojenny projekt herbu województwa łódzkiego; źródło: Wikipedia / Commons Wikimedia
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