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Drzewo genealogiczne mojej rodziny
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O genealogii słów kilka…

Słowo genealogia wywodzi się z języka greckiego 
i jest połączeniem dwóch słów: genus - ród, rodzina i logos - nauka.
Genealogia to jedna z nauk pomocniczych historii zajmująca się badaniem 
więzi rodzinnych między ludźmi na podstawie zachodzącego między nimi 
pokrewieństwa i powinowactwa; przedmiotem zainteresowania genealogii są 
w szczególności wybrane rody i rodziny, ich pochodzenie, historia oraz 
wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.
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Czym zajmuje się genealogia?

* Ustalaniem pochodzenia i pokrewieństwa
* Ustalaniem miejsca i chronologii wydarzeń z życia  człowieka: urodzenia, 
małżeństw i zgonu.
* Ustalaniem przynależności człowieka do warstwy społecznej, ustaleniem 
zawodu, statusu majątkowego, wyznania, wykształcenia. 
* Ustaleniem innych ważnych faktów z życia człowieka (np. emigracja, pobyt 
w więzieniu, itp.). 



Zacznijmy od kilku podstawowych pojęć…

RÓD wszystkie osoby złączone ze sobą wspólnotą krwi, mające jednego i tego 
samego przodka 
RODZINA para małżonków (rodzice + ich dzieci); podstawowa komórka rodu
KOICJA relacje pomiędzy dwiema osobami, które zwarły związek małżeński i 
wydały na świat wspólne dzieci 
FILIACJA stosunki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, dziadkami i wnukami, oparte 
na powiązaniach wspólnotą krwi
WSTĘPNI (ASCENDENCI) nasi rodzice oraz ich przodkowie, wszyscy przodkowie 
dzięki którym jesteśmy na świecie 
ZSTĘPNI (INACZEJ DESCENDENCI) nasze dzieci, wnuki czyli nasi potomkowie 



Zacznijmy od kilku podstawowych pojęć…

KREWNI wszyscy członkowie rodziny połączeni ze sobą więzami krwi (to ty, twoi 
rodzice, twoje rodzeństwo i twoi dziadkowie, a także rodzeństwo twoich rodziców) 
KREWNI W LINII PROSTEJ krewni wywodzący się wzajemnie jeden od drugiego 
KREWNI W LINII BOCZNEJ krewni, którzy nie pochodzą bezpośrednio jeden od 
drugiego (ty i twój brat cioteczny; ty i twoja ciocia lub wujek. 
POWINOWACI to członkowie rodziny, którzy należą do niej dzięki zawarciu związku 
małżeńskiego; relacja jednego z małżonków do krewnych drugiego (ty i matka 
twojej żony; ty i siostra twego męża itd.) 
PROBANT każdy, kto chciałby prowadzić badania genealogiczne swojej rodziny; 
osoba, która stanowi centrum badań, dla której sporządza się wywód przodków. 



Wskazówki dla początkujących genealogów 

Bądź systematyczny w zbieraniu danych.
Im wcześniej zaczniesz prowadzić kartotekę tym lepiej. W przeciwnym wypadku 
utoniesz w masie informacji. Sprecyzuj bliższe i dalsze cele. Zaplanuj, jak zamierzasz 
je osiągnąć.
Nie dowierzaj tradycji rodzinnej, herbarzom, itp.
Każda informacja musi być zweryfikowana i potwierdzona przez źródła. Trzeba 
nauczyć się odróżniać prawdę od fałszu.
Traktuj źródła z umiarkowanym zaufaniem.
Najbardziej wiarygodne są informacje naocznych świadków, metryki kościelne, akta 
USC, księgi sądowe, itp… Informacje o przodkach nie zawsze są prawdziwe, choć 
mogą na takie wyglądać.



Wskazówki dla początkujących genealogów

Nie szukaj od tyłu. 
Stosuj metodę retrogresywną, czyli zaczynaj  od najbliższego przodka i następnie 
stopniowo się cofaj. Rozpoczynanie poszukiwań od domniemanego przodka 
zazwyczaj prowadzi donikąd.
Nie uszlachetniaj swojej rodziny na siłę.
Prawdziwego genealoga interesuje odtworzenie prawdy – jakakolwiek by ona nie 
była. Jeśli koniecznie chcesz mieć herb, zaprojektuj go sam (pamiętając o zasadach 
heraldyki).
Pamiętaj, że akta archiwalne i zbiory biblioteczne muszą służyć następnym 
pokoleniom.
Zarówno oryginalne dokumenty, jak i książki traktować należy z delikatnością i 
ostrożnością. Wiele z nich liczy po kilkaset lat i powinny przetrwać jeszcze drugie tyle.



Wskazówki dla początkujących genealogów

Zastanów się czasem, czy możesz zrobić coś, co będzie służyło innym genealogom.
Zorganizowany wysiłek grupy genealogów, prowadzący do opracowania inwentarzy 
czy indeksów do materiałów archiwalnych, może znacznie uprościć poszukiwania 
kolejnym badaczom. Wbrew pozorom nie jest to trudne.
Stosuj konwencje genealogiczne.
Tablice genealogiczne, symbole i standardowa numeracja osób zostały wymyślone 
dla ułatwienia w komunikowaniu się. Lepiej je poznać niż wymyślać własne.
Podawaj źródło każdej informacji i argumentację hipotez.
Musisz być przekonywujący. Najlepiej osiągnąć to poprzez podanie źródeł, na 
podstawie których stawiasz hipotezę.



Drzewo genealogiczne jest 
to  tablica genealogiczna 
obejmująca wszystkich 
bezpośrednich potomków 
danej osoby (zwanej 
probantem). Bardzo często 
nazwę drzewo genealogiczne 
rozszerza się na przykłady 
innych rodzajów wykresów 
genealogicznych. W praktyce, 
pod drzewem 
genealogicznym może się 
kryć zarówno wykres (tablica) 
czyichś potomków (tzw. 
descendentów), jak i 
przodków (tzw. 
ascendentów).
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Syn

Syn
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Córka
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Córka

Syn Córka Syn

Syn Córka

Córka Syn



Wyniki przeprowadzonych poszukiwań genealogicznych 
można przedstawić w postaci tablicy wywodu przodków, która 
ukazuje wszystkich bezpośrednich przodków danej osoby, 
zwanej probantem.

1. PROBANT

2. OJCIEC

4.DZIADEK 
OJCZYSTY

8. 
PRADZIADEK

9. PRABABKA

5. BABKA 
OJCZYSTA

10. 
PRADZIADEK

11. PRABABKA

3. MATKA

6. DZIADEK 
MACIERZYSTY

12. 
PRADZIADEK

13. PRABABKA

7. BABKA 
MACIERZYSTA

14. 
PRADZIADEK

15. PRABABKA



W prezentacji wyników badań genealogicznych równie 
często co wywód przodków stosuje się rodowód. Obejmuje 
on wszystkich potomków danej osoby, ale tylko w liniach 
męskich.

Tablice genealogiczne pozwalają na  
zaprezentowanie  tylko 
najważniejszych informacji, takich jak 
personalia i daty życia. Pozostałe 
informacje najlepiej gromadzić w 
formie opisowej, dla każdej osoby na 
osobnych kartkach/fiszkach, 
pamiętając przy tym, aby swoje 
badania prowadzić zachowując 
konsekwentnie porządek 
gromadzonych danych. 

PROTOPLASTA

SYN 1

WNUK WNUCZKA

SYN 2 CÓRKA 1

WNUK 1 WNUK 2

PRAWNUK

SYN 3 CÓRKA 2



Jak rozpocząć poszukiwania?

Pierwszym krokiem jest zebranie oraz uporządkowanie tego, co sami wiemy
o sobie, rodzicach, dzieciach, dalszych przodkach i krewnych.
Poszukiwania genealogiczne najlepiej rozpocząć od przeprowadzenia rozmów
ze starszymi członkami rodziny. Rozmowy te można utrwalić przy pomocy
własnoręcznych notatek lub nagrań.
Podstawą w badaniach genealogicznych są także posiadane przez nas różne
dokumenty, takie jak:
Przekazy ustne,
Prywatne dokumenty (legitymacje, dokumenty tożsamości, odpisy aktów
urodzeń, małżeństw i zgonów, świadectwa szkolne, dyplomy, pamiętniki,
listy, nekrologi itp.),
Materiały archiwalne.



Jak rozpocząć poszukiwania?

Aby zapoznać się z możliwościami, jakie dają poszukiwania archiwalne, można zajrzeć
na stronę –
https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/genealogia,
Aby z kolei sprawdzić, jakie archiwalia są przechowywane w archiwach państwowych,
można skorzystać z naszego portalu „Szukaj w archiwach” gromadzącego informacje o
zasobach i zbiorach archiwalnych –
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ .
W badaniach mogą także pomóc genealogiczne programy komputerowe. Programy
takie po ich wypełnieniu pozwalają pokazać całe drzewo lub jego element. Możliwy jest
wydruk drzewa w dowolnej formie lub eksport danych do innych programów.



Szukaj w archiwach

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-panstwowe-w-kielcach/zespoly


Portale genealogiczne przydatne do prowadzenia poszukiwań 

https://geneteka.genealodzy.pl/index.php
https://geneszukacz.genealodzy.pl/


Metryki GenBaza – portal gromadzący kopie cyfrowe akt stanu cywilnego

https://metryki.genbaza.pl/


Drzewo genealogiczne rodu 
Myszkowskich i Wielopolskich z 
1801 r. Inwentarium
fideicommissi Myszkowskiani, 
1601-1802, Archiwum Ordynacji 
Myszkowskich, sygn. 1



Dokument Heroldii Królestwa 
Polskiego potwierdzający 
szlachectwo Hipolita Hiacynta 
Koszutskiego i jego potomstwa, 
1848 r., Kielecka Dyrekcja Szkolna, 
sygn. 2081



Akta stanu cywilnego - akty urodzenia, 
małżeństwa, zgonów.

Akt zgonu powstańca styczniowego Piotra 
Lisieckiego, 1863 r., Akta stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej w Smogorzowie, sygn. 54



Akta znania do aktu ślubnego 
Jana Sroczyńskiego i  Antoniny 
Ojrzanowskiej, 1852 r., Akta 
stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej w 
Brzezinach, sygn. 76



Spis uczniów szkoły 
elementarnej w 
Sławniowie, 1892 
r.,  Kielecka 
Dyrekcja Szkolna, 
sygn. 1304

Dokumenty szkolne i zawodowe - świadectwa 
szkolne i uniwersyteckie, dyplomy rzemieślnicze, 
świadectwa pracy, referencje, księgi rachunkowe, 
druki reklamowe firm. 



Świadectwo 
dojrzałości 
Jędrzejowskiego 
Seminarium 
Nauczycielskiego 
wydane Aleksandrowi 
Pasternakowi, 1880 r., 
Kielecka Dyrekcja 
Szkolna, sygn. 3026



Katalog ocen z klasy 6 a, 
lata 1916-1917, 
Państwowe Gimnazjum i 
Liceum 
im. J. Śniadeckiego w 
Kielcach, sygn. 119



Świadectwo 
dojrzałości Krystyny 
Marii Sylwerii
Pasternak,1954 r., 
Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Królowej Jadwigi w 
Kielcach, sygn. 58



Świadectwo 
czeladnicze 

Zgromadzenia Piekarzy 
w Kielcach dla Józefa 
Brydackiego, 1905 r., 

Fotografie, pocztówki i 
dokumentacja 

epistolograficzna ze 
zbiorów Januariusza 

Glibowskiego
antykwariusza z Kielc, 

sygn. 613



Ozdobny druk firmowy 
Fabryki Szkła „Paulina” w 
Częstochowie, 1920 r., 
Urząd Wojewódzki Kielecki 
I, sygn. 12274
Ozdobny druk firmowy 
Szkoły Ogrodniczej w 
Częstochowie, 1920 r., 
Urząd Wojewódzki Kielecki 
I, sygn. 12090



Lista stanu służby Juliusza 
Stadnickiego, Akta 
Stadnickich i Grabowskich 
z Osmolic i Iżyc, lata 1923-
1932, sygn. 26

Inne dokumenty – różnego rodzaju legitymacje, 
paszporty, dokumenty osobiste



Dokumenty paszportowe ks. Franciszka Mazurka 
wyjeżdżającego do pracy duszpasterskiej wśród Polaków we 
Francji, 1929 r., Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1353

Paszport Stanisławy 
z Daszewskich 
Olędzkiej,  1916 r., 
Akta rodziny 
Daszewskich, sygn. 
11 



Akta osobowe Antoniego Białasa 
z Kielc, kandydata do egzaminu 
mistrzowskiego w rzemiośle 
piekarskim, 1937 r., APK. Izba 
Rzemieślnicza w Kielcach, sygn. 5755

Świadectwo Państwowej Odznaki 
Sportowej Władysława Całki, 1933 r., 
Zbiór Krzysztofa Idzika z Kielc 



Dyplom nadania Srebrnego Krzyża Zasługi Stanisławowi Balickiemu, urzędnikowi Izby 
Skarbowej w Kielcach, 1938 r., Kielecka Izba Skarbowa, sygn. 4, 
Legitymacja Medalu Niepodległości dla Władysława Giełżeckiego, bd., Urząd Wojewódzki 
Kielecki I sygn. 24221



Paszport  Jana Wieczorka, dokumentujący szlak 
„żołnierzy tułaczy”, lata 1939-1946, Zbiór Zbigniewa 
Wieczorka z Kielc, sygn. 2



[Dziennik- pamiętnik z okresu I wojny światowej], 1916 r., Komitet Wojewódzki PZPR 
w Kielcach, sygn. 6614

Zapiski rodzinne – pamiętniki, listy, 
kalendarze z notatkami



List napisany już po zakończeniu wojny, 1945 r., Tangstedt
(teren 8 Korpusu Brytyjskiego), Fotografie, pocztówki i 
dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza 
Glibowskiego, antykwariusza z Kielc, 258

Przepis na ciasto, Akta Majątku Wyszyna 
Fałkowska, Notatki babci Drozdowskiej 
Ciuni (Marii Józefowej Drozdowskiej), 
1930-1941, sygn. 14



Pocztówka z okresu I wojny światowej - dziewczyna w polskim stroju i legionista 
pocztówka kolorowana wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich 
w Krakowie, seria  J.Orlik pinx. Ser.135/1." FRIST„, Fotografie, pocztówki i dokumentacja 
epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc, sygn. 262



Dokumenty własnościowe - księgi meldunkowe, 
wyciągi z hipotek,  akta zakupu i sprzedaży 
nieruchomości, plany itp.

Akt notarialny z 1913
roku, Akta notariusza 
Zygmunta Ślaskiego, 
sygn. 4



Spisy wyborców miasta Kielc z lat 1927 i 1938,  
Akta miasta Kielc, sygn. 1363 i 2449



Tabela likwidacyjna miejscowości  Baranów pow. 
pińczowskiego, 1864 r., Urząd Gubernialny do spraw 
Włościańskich, sygn. 66



Projekt zabudowań słodowni Leona Epsteina w Pilicy, 1878 r., 
Zarząd Powiatowy Olkuski, sygn. 631 



Plan posiadłości młyna 
wodnego w dobrach 
Obiechów guberni 
kieleckiej w powiecie 
włoszczowskim, Sąd 
Okręgowy w Kielcach, 
sygn. 8306



Lista imienna rannych powstańców 
odesłanych do szpitala w 
Bodzentynie, lata 1863 – 1864, 
Naczelnik Wojenny Powiatu 
Kieleckiego, sygn. 38

Dokumenty wojskowe - poświadczenia służby 
wojskowej - patenty, książeczki wojskowe, 
poświadczenia nadania orderów.



Lista oficerów Legionów Polskich, 1917 r., Zbiór 
Edmunda Massalskiego, sygn. 27



Legitymacja Jana Czerwonki chorążego 2 Pułku 
Artylerii Lekkiej Legionów, bd., Zbiór Krzysztofa 
Idzika z Kielc, 
Poświadczenie służby wojskowej Władysława Selegi, 
1938 r., Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 23660



Wycinki z gazet – nekrologi, reklamy, artykuły 
dotyczące członków rodziny 

Reklamy - Zbiór 
Edmunda 

Massalskiego z 
Kielc, sygn. 312, 

310, 309, 304



Artykuły dotyczące członków rodziny, 
nekrologi, bd., Zbiór Edmunda 
Massalskiego z Kielc, sygn. 304, 306



Fotografie - stare zdjęcia, dagerotypy

Grono nauczycielskie 
i maturzystki Liceum im. Bł. Kingi 
w Kielcach, 1939 r., 
Zbiór fotografii, sygn. 218

Aleksander Wielopolski,
Zofia z Broel Platerów Wielopolska, Zbiór 
fotografii sygn. 35, 36



Żołnierze 4 PP Legionów podczas 
wycieczki do Gdyni 1938 r. , 
Anna Idzik z przyjaciółką, bd., 
Zbiór Krzysztofa Idzika z Kielc, 
Album z fotografiami uczennic 
Państwowego Liceum i 
Gimnazjum im Bł. Kingi w 
Kielcach, 1936 r.,
Zbiór Marii Opielińskiej, sygn. 27
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Dziękuję za uwagę!

Iwona Pogorzelska
Kierownik Oddziału V popularyzacji 
zasobu archiwalnego
Archiwum Państwowe w Kielcach



Archiwum Państwowe w Kielcach

ul. Kusocińskiego 57

25-045 Kielce

telefon: (+48) 41 260 53 11

mail: kancelaria@kielce.ap.gov.pl

www.kielce.ap.gov.pl

http://www.kielce.ap.gov.pl/
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