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W poszukiwaniu korzen
Genealogia jest przedstawieniem naszego pokrewieństwa i powinowactwa. Dokumentujemy ważne wydarzenia członków naszej
rodziny, szukamy informacji o naszych przodkach. W poszukiwaniu
korzeni bardzo cenne są dla nas pamiątki rodzinne w postaci fotografii, zachowanych dokumentów, notatek czy pamiętników. Dzięki
zdobytym informacjom poznajemy naszych przodków, ich losy, status
społeczny, zawodowy, a także majątkowy. Tym samym, budujemy nasze poczucie tożsamości, które przyczynia się do lepszego zrozumienia
naszego miejsca w świecie.
Poznanie i uświadomienie sobie przeszłości daje nam siłę, by pewnie patrzeć w przyszłość.
Coraz więcej osób korzysta z materiałów archiwalnych w celach
genealogicznych, w poszukiwaniu własnych korzeni. Aby ułatwić
poszukiwania i aby były one jak najbardziej efektywne, archiwiści przygotowali ten oto przewodnik genealogiczny.
Miłej lektury i owocnych poszukiwań!
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Słownicz
Ascendenci –rodzice i ich przodkowie, wstępni.
Descendenci –dzieci i ich potomkowie, zstępni.
Drzewo genealogiczne – to najpełniejszy sposób prezentacji
wyników poszukiwań genealogicznych. Obejmuje wszystkie osoby pochodzące od wspólnego przodka, od mężczyzny lub od kobiety, albo
od pary małżeńskiej. Drzewo genealogiczne zwane jest także tablicą
descendentów.

Filiacja- stosunek jaki istnieje między dwiema osobami, z których
jedna pochodzi od drugiej, relacja między rodzicami oraz ich dziećmi.

Genealogia (z greki genea - „ród”,
logos - „słowo”, „wiedza”) jedna z nauk pomocniczych historii zajmująca
się badaniem pochodzenia człowieka i jego rodziny, nauka prowadząca
do ustalenia między nimi stopnia
powinowactwa lub pokrewieństwa,
poszukiwania dat ich urodzin, ślubu,
śmierci oraz ustalaniem miejsc gdzie
wydarzenia te miały miejsce.
Koicja – związek dwojga osób odmiennej płci zawarty dla wydania
na świat potomstwa.
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Krewni – członkowie rodziny, między którymi można odtworzyć więzy
krwi.
Linia prosta - krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od
drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd.
oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd. Ojciec i syn
są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). Można to również wyrazić prostą regułą: ile pokoleń odjąć jedno,
tyle stopni. Pradziadek z prawnukiem są spokrewnieni w III stopniu linii
prostej (cztery pokolenia odjąć jeden).
Linia boczna - krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni
(rodzeństwo, ciotki, stryjowie,
kuzynowie itd.). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to
pokrewieństwo II stopnia, czyli
rodzeństwo. Wuj i bratanek to
pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej.
Po kądzieli – relacja genealogiczna oznaczająca krewnych
i powinowatych ze strony matki.
Po mieczu - relacja genealogiczna oznaczająca krewnych
i powinowatych ze strony ojca.

Pokrewieństwo - to stosunek, jaki łączy osoby pochodzące od wspólnego przodka. Mówimy o stopniach pokrewieństwa, czyli o jego
bliskości lub oddaleniu – bliżsi i dalsi krewni.
Powinowaci – członkowie rodziny, między którymi jednym z ogniw łączących jest małżeństwo, określa stosunek jednego z małżonków do
krewnych drugiego.
Probant - osoba, dla której wykonuje się wywód przodków lub sporządza tablicę potomków.
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Ród - osoby związane więzami krwi pochodzące od jednego przodka.
Rodowód – obejmuje potomstwo męskie i żeńskie, ale tylko
w granicach tego samego nazwiska. Pomija się w nim potomstwo
zrodzone z córek ograniczając się jedynie do wymienienia ich samych
wraz z ewentualnymi mężami.
Rodowód skrócony – odnosi się tylko do potomstwa męskiego o tym
samym nazwisku.
Stopień pokrewieństwa - oblicza się według liczby urodzeń od
wspólnego przodka (nie biorąc pod uwagę urodzin tego przodka)
potrzebnych do istnienia osób, dla których oblicza się stopień pokrewieństwa.

Ciekawostka:
Stopień pokrewieństw
brany pod uwagę wa prjest
wie cywilnym, rodzinny akarnym, w postępowaniam,
sądowych a także w pr ch
awie kanonicznym.

Wywód – obejmuje wszystkich bezpośrednich przodków danej osoby
– probanta.
W wywodzie nie ujmuje się rodzeństwa przodków. Wywód zwany jest
także tablicą ascendentów.
Tablica ascendentów - patrz wywód.
Tablica descendentów – patrz drzewo genealogiczne.
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Poszukiwanie własnych korzeni rozpocznijmy od swoich
rodziców: w ich dokumentach
dotyczących urodzenia, zawarcia
małżeństwa czy zgonu znajdziemy istotne informacje, takie jak
data i miejsce ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców itp.
Idąc tym tropem możemy
dotrzeć do dokumentów urodzenia, ślubu lub zgonu naszych
dziadków.

Spiszmy wszystkie znane
informacje, zgromadźmy jak
najwięcej dokumentów rodzinnych,
przeprowadźmy
rozmowy z członkami rodziny.
Pamiętniki, zapiski w książkach czy notatki na rewersach
fotografii mogą dostarczyć
wielu cennych informacji w poszukiwaniu własnych korzeni.
Na fotografiach możemy
odnaleźć adres zamieszkania
naszych przodków, czasami
numer domu lub tylko nazwę
miasta.
Uzyskane informacje pozwolą nam na wykonanie
naszego pierwszego drzewa
genealogicznego lub tablicy
genealogicznej.

Ważne!
Pamiętajmy, że
dzeń, małżeństw ordaty uroi miejsca, gdzie az zgonów
te wydarzenia, ja działy się
ustalenie, jakiego k również
były poszukiwane wyznania
podstawa w po osoby, to
genealogicznych. szukiwaniach
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Jak dotrzeć

Gdy już zbierzemy informacje o najbliższej rodzinie i dokonamy
ich uporządkowania, rozpoczyna się poszukiwanie naszych dalszych
przodków, o których brakuje nam danych lub niewiele o nich wiemy.
Zacznijmy od zapoznania się z historią regionu, w którym żyli nasi
przodkowie. Spróbujmy ustalić przynależność państwową i kościelną,
gdyż w administracji państwowej i kościelnej nazwy i podziały terytorialne zmieniały się wielokrotnie w ciągu wieków.
W poszukiwaniach dotyczących miejscowości pomocą posłużą
słowniki geograficzne.

Pamiętajmy!
Materiały archiw
przechowywane są alne z reguły
przynależności tery wedle zasady
społowej. Dane o torialnej i zekiedy i kto wytw tym gdzie,
wane dokumenty ułorzył poszukimiejsca ich przech atwi ustalenie
owywania.

Posiadając informacje o dacie
i miejscu urodzenia, chrztu, ślubu, śmierci lub pogrzebu, a także
o wyznaniu członków rodziny
można rozpocząć poszukiwania
w różnych instytucjach:
• urzędach stanu cywilnego,
• parafiach,
• archiwach państwowych,
• archiwach kościelnych,
• bibliotekach i muzeach.
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Zazwyczaj każde miasto jest siedzibą urzędu stanu cywilnego i ma
własną parafię, często o kilkusetletniej historii; natomiast w regionach
wiejskich urząd stanu cywilnego funkcjonuje przy urzędzie gminy.

Księgi pow
dach stanu stające w urzęprzechowywancywilnego są
urzędu przez e w siedzibie
100 lat (w przy
padku ksiąg ur
lat (w przypa odzeń) lub 80
żeństw i zgondku ksiąg małksięgi te przeów). Następnie
do właściweg kazywane są
państwowego o archiwum
chowywane w – i tam przeieczyście.

•

•

Często bywa tak, że nasz przodek
mógł urodzić się, zawrzeć związek
małżeński lub umrzeć w miejscowości, w której nie było siedziby urzędu
stanu cywilnego. Mniejsze miejscowości często podlegały terytorialnie pod
urzędy stanu cywilnego w większych
miejscowościach.

Możemy to ustalić w poniższych publikacjach:
dla terytorium zaboru pruskiego – Gemeindelexikon für das Königreich Preußen - informator podający, do jakiego USC i do jakiej
parafii należała miejscowość oraz zawierający podstawowe dane
statystyczne (liczba mieszkańców, budynków mieszkalnych itp.);
wydawano osobne tomy dla każdej prowincji, np. Band II (niem.
tom) – Provinz Westpreussen, Band V – Provinz Posen; od lat siedemdziesiątych XIX w. ukazało się kilka wydań.
Informatory są dostępne on-line na stronach bibliotek cyfrowych.
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•

dla okresu międzywojennego – Skorowidz miejscowości Rzeczy-pospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz
i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych pod red. T. Bystrzyckiego,
Przemyśl - Warszawa 1935,

•

dla okresu międzywojennego na terytorium Niemiec - Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen, Berlin 1932, (osobne tomy dla
każdej prowincji),

•

dla okresu powojennego - Urzędy Stanu Cywilnego. Informator.
Stan na 30 czerwca 1962 r. Warszawa 1962, lub Wykaz urzędowych
nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. (podaje on przynależność do
gminy, a obecnie USC mieści się przy urzędzie gminy lub miasta).

Posłużmy się przykładem i rozpocznijmy poszukiwania naszych
przodków, będąc w posiadaniu aktu zgonu dziadka. Akt zgonu zawiera
datę i miejsce urodzenia dziadka (jeżeli nie posiadamy dokumentu, należy poszukiwać go w urzędzie stanu cywilnego lub w biurze parafialnym).
W akcie zgonu podane są imiona i nazwiska rodziców oraz imię
i nazwisko współmałżonka. Są to dla poszukiwacza własnych korzeni
bardzo cenne wiadomości.
Informacje o rodzicach dziadka odnajdziemy również w księgach
chrztów, ślubów oraz zgonów z parafii, w której nasz dziadek się urodził.
W księdze parafialnej możemy odnaleźć także informacje o rodzeństwie dziadka.

Akt
ślubu
rodziców
dziadka
należy
szukać
w pierwszej kolejności
w księdze małżeństw w parafii, z której pochodził
pradziadek. Możliwe jest
również, że ślub odbywał
się w parafii, w której urodziła się panna młoda.

Pamiętajmy!
Jeżeli ślub brały osob
wiary (często synów y odmiennej
w wierze ojca, a córki chrzczono
ki), dzieci mogą być - matw księgach różnych ob zapisane
rządków
i parafii.
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W akcie śl
wiek panny ubu podany jest
go, bywa za i pana młodemiejsce ich pisane również
to bardzo ce urodzenia. Jest
w dalszych nna wskazówka
poszukiwan
genealogiczn
iach
otrzymujem ych, bowiem
w jakich latay informacje,
kać ich aktó ch należy szuw urodzenia
.

Wyniki
poszukiwań
możemy
przedstawić w formie opisowej lub
w postaci tablic genealogicznych:
przodków (ascendentów) - w formie
tzw. wywodu oraz potomków (descendentów) - w formie tzw. drzewa
genealogicznego.
Podzielmy drzewo na fragmenty.
Dla ułatwienia, w celu gromadzenia
danych o przodkach, rodzinę wielopokoleniową można podzielić na
rodziny monogamiczne, składające
się z pary rodziców biologicznych oraz
ich dzieci.

Można zastosować gotowe formularze arkuszy rodzinnych, które są
dostępne na stronach dla genealogów w formacie PDF.
Więcej na stronie www.genpol.pl
12
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Rodzaje źródeł służący
W poszukiwaniu informacji o naszych przodkach można skorzystać
z wielu różnych rodzajów materiałów archiwalnych. Przede wszystkim
będą to: akta metrykalne, księgi stanu cywilnego, akta kościelne, klasztorne, spisy ludności, akta sądowe i notarialne.
Cennych informacji o członkach naszej rodziny mogą dostarczyć
nam również akta szkół i różnych placówek wychowawczo-oświatowych, materiały archiwalne partii, stowarzyszeń czy ośrodków kultury.

Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego
Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych na ziemiach polskich został wprowadzony w drugiej połowie XVI w. Władze kościelne
nakazały spisywanie ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych
i przyjmujących pierwszą komunię. Nieco później nakazano rejestrowanie zmarłych. W XVIII w. zalecono prowadzenie oddzielnych ksiąg
chrztów, ślubów i pogrzebów. Wpisy prowadzone były łącznie dla
wszystkich miejscowości należących do parafii.
W 1825 roku na obszarze Królestwa Polskiego wydano pierwszą
księgę kodeksu cywilnego, który akta stanu cywilnego połączył z metrykami kościelnymi.
W 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego.
Od 1875 roku prowadzenie ksiąg metrykalnych powierzono osobnym urzędnikom, tzw. metrykantom.
13

Księgi stanu cywilnego dla obszarów dawnej Rzeczypospolitej
prowadzono w językach: polskim, rosyjskim, ruskim, łacińskim i niemieckim.
Po II wojnie światowej dekretem z 25 IX 1945 r., wprowadzono
państwową, powszechną i jednolitą w całym kraju świecką rejestrację
stanu cywilnego. Powołano urzędy stanu cywilnego, które tworzą księgi stanu cywilnego.

Księgi kościelne
W parafiach prowadzono księgi, dzięki którym dzisiaj możemy
zdobyć wiele cennych informacji o naszych przodkach. Duchowni prowadzili rejestry parafian, spisywali zapowiedzi, listy bierzmowanych
oraz katechizowanych w szkole. Cenne źródło do badań genealogicznych stanowi dokumentacja dotycząca pomocy charytatywnej.
Pierwsze metrykalne księgi kościelne zaczęto prowadzić w XVI w.
– są one prowadzone przez parafie różnych wyznań i rejestrują np.
chrzty, małżeństwa i zgony wyznawców swojej religii; są prowadzone
na podstawie przepisów wydanych przez kościoły czy związki wyznaniowe i przechowywane w ich własnych archiwach.
Jednak czy księgi będą przechowywane na miejscu w parafii czy
w archiwum diecezjalnym, zależy od przepisów obowiązujących
w danej diecezji. Oryginalne księgi kościelne trafiają do archiwów państwowych bardzo rzadko, informacje o nich zawiera baza PRADZIAD.
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Ciekawo
Bardzo rzetestka
ne były ksi lnie prowadzo- uroczyste ęgi konfirmacji
gminy ewango przyjęcia do
w wieku 13-1gelickiej, na ogół
podawano 4 lat. W księgach
dotyczące dokładne dane
osoby. W ksi konfirmowanej
język niemieęgach przeważa
cki.

Księgi metrykalne
kościoła
ewangelicko-augsburskiego
Zasady ich prowadzenia były podobne jak w Kościele Ewangelickim
Augsburskiego i Helweckiego Wyznania. Starsze księgi spisywane są
w języku niemieckim. W końcu XIX w.
wyparł go język rosyjski, a w okresie
międzywojennym pojawiły się wpisy
po polsku.

Księgi metrykalne dla wyznania mojżeszowego początkowo prowadzili rabini. Od 1875 r. funkcję tę przejęli urzędnicy państwowi.
W okresie międzywojennym przywrócono obowiązek prowadzenia
ksiąg przez rabina.
Najstarsze z zachowanych ksiąg miały bardzo uproszczony system
zapisu, odnotowujący tylko podstawowe dane (w przypadku urodzeń
jedynie datę, imię dziecka i rodziców). Z czasem formularz został rozbudowany na podobieństwo katolickiego.
Dodatkowe były rubryki dotyczące obrzezania (chłopcy) lub nadania imienia (dziewczynki).

Spisy ludności
Niezwykle ważnych informacji w poszukiwaniu danych o przodkach
dostarczają wszelkiego typu listy ludności przeprowadzane w określonym celu przez urzędy państwowe, organizacje i inne instytucje. Spisy
powszechne dotyczyły określonego regionu, obejmowały określone
grupy społeczne, zawodowe, narodowościowe lub wyznaniowe.
Pomocą w odnalezieniu list ludności z określonej miejscowości,
zachowanych w materiałach archiwalnych jest baza danych ELA
udostępniona na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
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Cenną pomocą przy poszukiwaniu informacji o członkach rodziny z okresu II wojny światowej i pierwszych lat
powojennych jest ewidencja prowadzona przez Państwowy Urząd Repatriacyjny oraz Polski Czerwony Krzyż.

Akta sądowe
W aktach sądowych odnaleźć można wiele informacji pomocnych
w badaniach genealogicznych. W księgach zawierane były nazwiska właścicieli nieruchomości, dane o członkach rodziny, świadkach,
zobowiązaniach pieniężnych, poręczeniach, a także testamentach i posagach.
Cenne dla genealoga są też wpisy spadkowe, ponieważ zawierają
informacje o spadkobiercach, ich pokrewieństwie ze zmarłym i współmałżonkach. Mogą zawierać również odpisy aktów stanu cywilnego
oraz wyciągi z ksiąg ziemskich i grodzkich.

Akta szkół
i placówek wychowawczo-oświatowych
Materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności szkół
i placówek wychowawczo-oświatowych zawierają ważne dla genealoga listy uczniów i nauczycieli.
W wielu archiwach państwowych zachowały się spisy uczniów
i studentów.
Najstarsze metryki uniwersyteckie pochodzące z XVIII wieku
zawierają nie tylko imiona i nazwiska, ale również stanowiska ich ojców
oraz nazwy miejscowości, z których pochodzili.
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Miejsca przechowywania
Archiwa państwowe
Badania genealogiczne stanowią obecnie jeden z najczęstszych celów poszukiwań prowadzonych w archiwach państwowych.
Trzy archiwa o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie:
• Archiwum Główne Akt Dawnych - przechowujące wytworzone do
1918 r. akta władz centralnych i częściowo prowincjonalnych oraz
archiwa rodzin o znaczeniu ogólnopolskim,
• Archiwum Akt Nowych - przechowujące wytworzone po 1918 r. akta
władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim, spuścizny po wybitnych działaczach politycznych i społecznych,
• Narodowe Archiwum Cyfrowe - przechowujące dokumentacje fotoi fonograficzną oraz filmową powstałą od początków XX w.
Ponadto w Polsce działa 30 archiwów państwowych, 40 oddziałów
oraz 5 ekspozytur.
Archiwa kościelne różnych wyznań – parafialne, diecezjalne i zakonne.
Lista archiwów kościelnych znajduje się na stronie:
www://aap.poznan.pl/linki/archiwa-koscielne/
Archiwa wojskowe
Materiały archiwalne z instytucji i jednostek wojskowych z okresu
staropolskiego przechowywane są przez Archiwum Główne Akt Dawnych, a wytworzone w XIX wieku także w archiwach terenowych. Akta
najnowsze zostały zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym.
Instytut Pamięci Narodowej – przechowuje dokumenty wytworzone w latach 1944-1990 przez cywilne i wojskowe organa
bezpieczeństwa państwa.
Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych udziela szerszych informacji na temat instytucji
mogących przechowywać poszukiwaną dokumentację.
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Kilka słów o nazwiskach
Jeżeli mamy do czynienia z nazwiskiem stosunkowo często spotykanym, to szukanie ogólnodostępnych informacji genealogicznych nie
odniesie skutku, ponieważ nie jest możliwe, aby każdy Kowalski był
z nami spokrewniony.
Gdy nasze poszukiwania wykażą, że większość osób o nazwisku,
które nas interesuje pochodzi z tych samych okolic, to warto zainteresować się tym regionem. Dobrze jest zapoznać się z jego historią
i geografią, przeszukać księgi parafialne, a także zgromadzić wiedzę
o dokumentach przechowywanych w archiwach państwowych, które
dotyczą konkretnego regionu.
Bywa i tak, że to samo nazwisko występuje na małym obszarze, jednak
osoby je noszące nie są w żadne sposób ze sobą spokrewnione. Nazwiska
mogą mieć taką samą formę jak wyraz, od którego pochodzą, np. Krotoszyn, albo powstać przez dodanie do podstawy dodatkowych elementów,
jak np. popularnego przyrostka -ski w nazwisku Krotoszyński.
Nazwisko może być charakterystyczne dla danego terenu lub związane z zawodem wykonywanym tylko w pewnym obszarze geograficznym.
Może pochodzić od przynależności do grupy religijnej lub narodowościowej, która istniała w danym regionie lub po prostu z przynależności
geograficznej i występującej na danym terenie fauny i flory.

Ważne!
W poszukiwa
wziąć pod u niach należy
wagę zmiany
w pisowni nazw
ły spowodowa isk, które byhistorycznymi ne wpływami
waniem po ła oraz zapisysłowiańskich. cinie nazwisk
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Bazy danych
Strony internetowe pomocne w poszukiwaniach genealogicznych:

www.archiwa.gov.pl – główna witryna archiwów państwowych.
Znajdziemy tutaj informacje o trzech archiwach centralnych: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Narodowym
Archiwum Cyfrowym, informacje na temat rozmieszczenia materiałów
i warunków korzystania z zasobów w archiwach państwowych oraz
podstawy prawne regulujące pracę archiwów państwowych.
Na stronie znajdziemy również porady dla początkujących genealogów, zarówno na temat pracy, jak i prowadzonych poszukiwań.
PRADZIAD – Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego
przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych oraz część
materiałów archiwalnych Archiwów Archidiecezjalnych.
Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach, ani
informacji o konkretnych osobach. Służy pomocą w ustaleniu, jakie
materiały archiwalne dotyczące danego terenu się zachowały i gdzie są
aktualnie przechowywane.
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ELA – Ewidencja Ludności w Archiwach, zawiera wykazy ludności
w zasobie archiwów państwowych.
Zespoły archiwalne – baza danych SEZAM i ZOSIA zawiera informacje o zasobach archiwalnych przechowywanych we wszystkich
archiwach państwowych oraz współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych.
IZA – Inwentarze Zespołów Archiwalnych – system zawiera scalone
informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych dla dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej.
ZOSIA - Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZOSIA to aplikacja przeznaczona do
opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów
archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po
obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.
www.szukajwarchiwach.pl - Szukaj w Archiwach - serwis na którym
udostępnione są opisy materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzone w Zintegrowanym
Systemie Informacji Archiwalnej ZOSIA oraz skany materiałów archiwalnych (w tym wiele akt metrykalnych i stanu cywilnego), których
liczba sukcesywnie rośnie. Korzystanie z zawartości strony nie wymaga
od użytkownika rejestracji i logowania i jest bezpłatne.
www.basia.famula.pl BASIA – Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
zawierająca skany ksiąg metrykalnych z terenu Wielkopolski.
www.genealodzy.pl - serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawierający wyszukiwarkę nazwisk (geneszukacz) wg. województw,
spis żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1918-1920, spis nazwisk poległych
w I wojnie światowej w latach 1914-1918, artykuły dotyczące poszukiwania przodków.
www.genpol.com - serwis genealogiczny zawierający porady dla
genealogów, pomoce w postaci wyszukiwarek, słowniki, arkusze rodzinne i tablice genealogiczne do pobrania w formacie PDF, porady
dotyczące poszukiwań grobów na cmentarzach.
www.przodkowie.com - ogólnopolski indeks małżeństw zawartych
do 1899 roku, indeksowanie akt grodzkich i ziemskich, baza genealogiczna potomków Sejmu Wielkiego, skorowidz mieszkańców Warszawy
z przedmieściami - rok 1854.
www.radzima.net.pl - wyszukiwarka przodków i krewnych z terenu
Białorusi i Litwy.
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familysearch.org – darmowy program Personal Ancestral File do
budowy drzewa genealogicznego oraz wyszukiwarka osób w internetowych zasobach Mormonów.
www.myheritage.pl – największy pod względem rozmiaru serwis
genealogiczny na świecie. Pozwala na umieszczenie drzewa genealogicznego w pliku GEDCOM lub jego ręczne budowanie, wymianę
fotografii oraz plików video, a ponadto serwis umożliwia zapraszanie
krewnych do drzewa genealogicznego.
Konto bezpłatne pozwala na załadowanie danych do 250 osób oraz
500 megabajtów.

www.jewishgen.org - internetowe bazy danych wyszukiwarek
i stron internetowych poświęconych genealogii rodzin żydowskich
z całego świata.
www.ancestry.com - amerykański portal genealogiczny dla poszukiwaczy z Polski przydatny wówczas, gdy poszukują krewnych, którzy
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych oraz ich żyjących potomków.
www.katolik.pl/parafie/ - wyszukiwarka parafii.
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