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  -  co to takiego ?

Genealogia w Internecie



Genealogia w Internecie

wg Słownika Języka Polskiego PWN 
https://sjp.pwn.pl/

 
1. historia rodu, pisana albo zachowana w tradycji ustnej

2. dział historii badający stosunki pokrewieństwa między ludźmi

 oraz ustalający daty narodzin, ślubów i zgonów

3. historia lub pochodzenie czegoś



wg  Encyklopedii internetowej - Wikipedii, 
wolnej encyklopedii   https://pl.wikipedia.org/

 

Genealogia z Greki genos - "ród" oraz  logos- "słowo", "wiedza"
 

 to jedna z nauk pomocniczych historii, 
 

zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie 
 

zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. 
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wg Encyklopedii internetowej - Wikipedii, 
wolnej encyklopedii https://pl.wikipedia.org/

 
W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane

 
 rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje 

 
rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny. 
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wg internetowej Encyklopedii PWN
https://encyklopedia.pwn.pl

 
  genealogia [gr., ‘rodowód’] -   nauka pomocnicza historii

 
 o stosunkach  pokrewieństwa między ludźmi, 

 
służy przede wszystkim biografistyce;

 
genealogia zajmuje się ustalaniem filiacji i koicji 

 
oraz określaniem dat narodzin, ślubów i zgonów.
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w genealogii stosunek pokrewieństwa, tj. pochodzenie jednej osoby od drugiej

w genealogii  związek dwojga osób odmiennej płci zawarty w celu wydawania
potomstwa

Co oznacza filiacja ?
 

źródło : https://encyklopedia.pwn.pl
 

Co oznacza koicja ?
 

źródło : https://sjp.pwn.pl
 
 

https://sjp.pwn.pl/
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 Wyniki badań genealogii są przedstawiane w formie opisowej 

Źródłami w genealogii są: dokumenty, akta, metryki kościelne, pomniki 

 
wg internetowej Encyklopedii PWN

https://encyklopedia.pwn.pl

 

lub w tablicach genealogicznych, obrazujących stosunki genealogiczne między 

członkami rodu (często w postaci tzw. drzewa genealogicznego).

nagrobne oraz różnego rodzaju prywatne zapiski genealogiczne.
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Drzewo genealogiczne 
 

to sposób prezentacji wyników poszukiwań genealogicznych. 
 

Obejmuje wszystkich przodków danej osoby (zwanej probantem, która zajmuje 
 

centralne miejsce w wywodzie przodków) pochodzących od wspólnego przodka,
 

 od mężczyzny lub kobiety, albo od pary małżeńskiej.  
 

Drzewo genealogiczne zwane jest także tablicą przodków.
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Drzewo
genealogiczne



W Polsce pierwszą pracą genealogiczną 
 

jest herbarz Bartłomieja Paprockiego
 

 z XVI w.
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źródło : POLONA 
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Genealogia rodzinna zajmuje się badaniem pochodzenia człowieka i jego

        rodziny, ustalaniem między członkami rodziny powinowactwa i stopnia          

        pokrewieństwa, zbieraniem informacji o przodkach.  

Mając informacje o dacie i miejscu urodzenia, chrztu, ślubu, śmierci lub pogrzebu,

       o   wyznaniu członków rodziny, można prowadzić poszukiwania w urzędach stanu 

       cywilnego, archiwach parafialnych, państwowych i kościelnych. 

Pomocne mogą być także  strony internetowe archiwów oraz archiwalne bazy

danych i  wyszukiwarki, a także serwisy genealogiczne.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_genealogiczna
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_przodków

Drzewo genealogiczne 

https://commons.wikimedia.org

Poszukaj w :



Wybrane strony www
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Strona Naczelnej  Dyrekcji Archiwów Państwowych 

 

 
Zawiera, min.  przewodnik jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne 

dotyczące historii rodzin, linki , wykaz literatury

https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/genealogia

https://www.archiwa.gov.pl
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https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Szukaj w Archiwach to zbiory archiwalne on-line
 

Można tu wyszukiwać, m.in.: akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,

 dokumentację techniczną. 

Jak podają autorzy na stronie www to serwis, którego celem jest udostępnienie

w internecie opisów i skanów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych

instytucji.      Dostęp jest nie wymaga logowania i jest bezpłatny.
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W skład serwisu    Szukaj w Archiwach    
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

 
 wchodzi m.in. 

 
PRADZIAD 

- Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego
 

baza danych zawierająca informacje o księgach metrykalnych 
i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich 

archiwach państwowych oraz  część materiałów archiwalnych
Archiwów Archidiecezjalnych
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https://genealodzy.pl/poszukiwanie-przodkow/

Przewodnik od czego zacząć genealogiczne  poszukiwanie przodków

W serwisie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego 



Genealogia w Internecie
https://www.genealodzy.pl

Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

 Genszukacz -  wyszukiwarka nazwisk 
 

https://geneteka.genealodzy.pl/
Geneteka - baza urodzeń, małżeństw i zgonów 

https://geneszukacz.genealodzy.pl/ 

zawiera m.in.
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https://parafie.genealodzy.pl/

wyszukiwarka parafii w serwisie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego
 

Metryki - projekt indeksacji aktów stanu cywilnego  

https://metryki.genealodzy.pl/
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www.katolik.pl/parafie/

Serwis internetowy Katolik.pl zawierający wyszukiwarkę
 parafii w Polsce.



Genealogia w Internecie

http://www.nekrologi-baza.pl/

Nekrologi warszawskie - baza nekrologów i wyszukiwarka zamarłych
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https://www.radzima.net/pl/

Wyszukiwarka przodków i krewnych na Białorusi i Litwie
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https://familysearch.org/pl/

 Zawiera, m.in. bezpłatny program genealogiczny  Personal Ancestral File  
do budowy drzewa genealogicznego  oraz wyszukiwarkę nazwisk. 

 FamilySearch  to organizacja zajmująca się genealogią 
należąca do  Kościoła mormonów.
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https://www.myheritage.pl/

Największy serwis genealogiczny na świecie, możliwość budowy
 drzewa genealogicznego i badania historii swojej rodziny

 w ogólnoświatowej  bazie danych, zawierającej
 12,5 miliarda rekordów archiwalnych.
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https://jri-poland.org//

Jewish  Records Indexing - Poland  - internetowa baza danych

zawierająca indeksy do akt żydowskich w Polsce. 
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https://www.jewishgen.org/

 Serwis internetowy JewishGen  poświęcony genealogii
rodzin żydowskich na świecie,  zawierający  bazy danych,

wyszukiwarki i strony internetowe.  
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https://przodek.pl/

Portal genealogiczny zawierający artykuły 

 i  informacje pomagające jak odnaleźć przodków.

Doradztwo, jak zbudować drzewo genealogiczne

rodziny, jak odkryć znaczenie i pochodzenie nazwiska,

poradnik genealoga.  
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https://www.ancestry.com

Strona internetowa, która  oferuje użytkownikom na całym świecie

platformę online, pozwalającą  na tworzenie drzewa genealogicznego. 

Firma komercyjna amerykańska, która  opracowuje i sprzedaje

oprogramowanie genealogiczne, a także oferuje szeroki zakres

 usług genealogicznych.
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Wykaz źródeł internetowych: 

https://www.archiwa.gov.pl
https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/genealogia

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
https://www.genealodzy.p

https://genealodzy.pl/poszukiwanie-przodkow/
https://geneszukacz.genealodzy.pl/

https://geneteka.genealodzy.pl/
https://parafie.genealodzy.pl/
https://metryki.genealodzy.pl/
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Wykaz źródeł internetowych: 

www.katolik.pl/parafie/
http://www.nekrologi-baza.pl/
https://www.radzima.net/pl/
https://familysearch.org/pl/
https://www.myheritage.pl/

https://jri-poland.org//
https://www.jewishgen.org/

https://przodek.pl/
https://www.ancestry.com
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Opracowanie : B. Dadan

Opracowano na podstawie: 
Wikipedia Wolna Encyklopedia, 

Wikicytaty,
https://pl.wikiquote.org/wiki/Andrzej_Majewski

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN,
Internetowa Encyklopedia PWN,

POLONA , 
internetowe serwisy archiwalne i genealogiczne.
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