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Czym zajmuje się ŚTG aktualnie?        

We współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu skanujemy zasób 

Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, działającego w latach 1945-1951

-Realizujemy program Historyczna Indeksacja Elementów Nagrobnych Aparatem 

(HIENA), dotycząca dokumentowania i indeksacji cmentarzy parafialnych 

Wrocławia

-Przygotowujemy publikacje naszego rocznika Parantele 

- Propagujemy i wspomagamy projekt OCALAMY, realizowany przez Wojewodę 

Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa 

Instytutu Pamięci Narodowej  http://ocalamy.pl/
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Czym jest genealogia?    

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. 

Przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich 

pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych 

członków rodziny.

Genealogia jest  spojrzeniem w przeszłość czyli nauką,  

która postrzega  krok wstecz, jako postęp.
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Od czego zacząć poszukiwania?  

- Wpisz na kartce dane swoje i swojej najbliższej rodziny

- Sprawdź jakie masz w domu dokumenty rodzinne

- Porozmawiaj z krewnymi

- Zanotuj nawet luźne wiadomości

- Spisz dane z inskrypcji nagrobnych członków rodziny lub sfotografuj je

- Wpisuj dane pojedynczych osób na fiszkach lub twórz drzewo genealogiczne

- Zestaw zebrane informacje i oceń, która z nich wymaga uzupełnienia
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Co pomaga by nie błądzić?   

1. Rzetelne informacje: 

- Poradnik genealoga amatora Rafał Prinke, 1992

- Poszukiwanie przodków: genealogia dla każdego, Małgorzata Nowaczyk, 2005

- Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T.1-15, 

1880–1902

- Księgi adresowe  np.  Księga Adresowa Polski (wraz z w.m. Gdańskiem)

dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnictwa z 1929 r.

- Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T.1-10, Kazimierz Rymut, 

1992-1994

- Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny. T.1-2,  Kazimierz    

Rymut, 1999-2002 

- Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, 1996
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Co  pomaga by nie błądzić?  

2. Dokumenty:

- Archiwa rodzinne (metryki, listy, fotografie)

- Archiwa Państwowe; zbiory dokumentów w formie elektronicznej

https://szukajwarchiwach.pl ; 39 mln  scanów

https://www.genealogiawarchiwach.pl/ ;  3,5 mln scanów

- Archiwa Kościelne; księgi czynszownicze i podatkowe, księgi metrykalne.

Szczególnego rodzaju archiwum, biblioteką i czytelnią mikrofilmów ksiąg 

metrykalnych są centra historii rodziny, zakładane przez Kościół Jezusa Chrystusa 

Świętych w Dniach Ostatnich w wielu krajach na świecie. Siedziba Biblioteki 

Historii Rodziny mieści się w Salt Lake City (USA). Od 2005 r. takie centra 

Mormonów  działają również w Warszawie i we Wrocławiu.

Na stronie www.genealodzy.wroclaw.pl jest zakładka CHR i wyszukiwarka
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Co pomaga by nie błądzić?   

3. Internetowe bazy danych:

- Fundacja Ellis Island - wyszukiwanie pasażerów

- www.mtg-malopolska.org.pl/ - lista zmian nazwiska rodowego, bądź imienia na 

podstawie przepisów ogłoszone w Dzienniku Polskim od  XI 1945 r.  do VI 1949 r. 

- kdkv.narod.ru/ - listy więźniów politycznych pozbawionych praw i własności, 

która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa;1864, po powstaniu 

styczniowym

- www.myheritage.com - serwis genealogiczny dostępny w 40 językach świata, 

w tym po polsku. Obsługuje ponad 80 milionów użytkowników, ok. 2 miliarów

profili i 28 milionów drzew genealogicznych. Porównuje nasze drzewo 

z wykresami innych osób i udostępnia spis tych dopasowań w kolejności ich 

prawdopodobieństwa. 

- regionalne bibliotek cyfrowe, strony genealogów, fora genealogiczne, itp.
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Kto  pomaga by nie błądzić?  

4.Badanie DNA

- prof. dr hab. Tadeusz Dobosz

- Dr Maciej Oziembłowski
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Co pomaga nam nie błądzić?  

5, Genealogia genetyczna ?
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Dziękuję za uwagę
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