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Wykładowca dr Andrzej Nowik
Zanim
rozpoczniemy
poszukiwania
archiwaliów
dotyczących historii rodziny należy zapoznać się z publikacjami
o tematyce genealogicznej i historycznej.
W bibliotekach gromadzona jest prasa lokalna,
monografie dotyczące miejscowości, prasa, wydawnictwa
regionalne, książki telefoniczne i adresowe, słowniki biograficzne, słowem te wszystkie
materiały, w których możemy znaleźć informacje dotyczące naszej rodziny. Pierwszym
krokiem powinno być zaznajomienie się z zarysem historycznym badanej epoki, a przede
wszystkim regionu, w którym żyli nasi przodkowie, jego przynależnością państwową,
administracyjną i kościelną. Jest to bardzo ważne, gdyż w ciągu wieków często zmieniały się
podziały w administracji państwowej i kościelnej, i
stąd też wynikały
pomyłki
w
nazewnictwie
administracyjnym i
kościelnym.
Nazwy
miejscowości mogą
się
powtarzać
i
dlatego też należy
ustalić przynależność
gminną,
parafialną
czy też powiatową.
Poza tym musimy
pamiętać,
że
na
terenach Polski w
dawnych
wiekach
wszelkie dokumenty
powstawały
w
różnych językach: łacińskim, niemieckim i
rosyjskim. Były to rękopisy, i dlatego
zdarzają się trudności w ich odczytaniu, ze
względu na słownictwo używane w danej
epoce.
Wykorzystajmy
też
zasoby
Archiwów Państwowych, gdzie możemy
znaleźć m.in. spisy ludności, księgi
grodzkie, ziemskie, miejskie. W księgach
grodzkich i ziemskich zawarte są zapisy
dotyczące szlachty, będą tam informacje o
właścicielach ziemskich, długach, zapisy
ostatniej woli. Natomiast w księgach
miejskich znajdziemy np. księgi cechowe,
dziedziczne.
Poszukując materiałów do naszej genealogii musimy również wiedzieć, jakie są zasady
przechowywania archiwaliów, a także, kiedy, kto i gdzie wytworzył dokumenty, których

poszukujemy, gdyż ułatwi to nam ustalenie miejsca ich przechowywania.
Informacji o
naszych zmarłych przodkach szukajmy także w miejscach ich wiecznego spoczynku. Najlepiej
zacząć od tych, których miejsce znamy: dziadków,
wujostwa itd. Dobrze jest także sfotografować nagrobki.
Widok nagrobka może stać się cenną informacją np. o
statusie majątkowym osoby, która ten nagrobek
stawiałam, może czasem być też zdjęcie osoby zmarłej,
bądź też umieszczone jej zasługi, tytuły.
Początkiem naszych poszukiwań powinno być
uporządkowanie
naszego
archiwum
rodzinnego.
Jest
to
bowiem
najbogatsze
źródło wiedzy o naszej
rodzinie. Zacznijmy od
aktów urodzenia, ślubu,
zgonu, różnego rodzaju
świadectw
szkolnych,
legitymacji, dyplomów, listów, zdjęć i tym podobnych
dokumentów. Ważnym źródłem są tez opowieści członków
rodziny, a czasami też osób pracujących dla członków naszej
rodziny. Te wszystkie zgromadzone dokumenty pozwolą
nam na utworzenie drzewa genealogicznego.
Ponieważ dokumentów będzie nam
przybywać musimy zastanowić się w jaki
sposób je gromadzić. Tutaj mamy do wyboru
kartoteki, segregatory i różnego rodzaju
programy komputerowe. W dobie Internetu
możemy wybrać sobie program, który będzie
dla nas najbardziej przydatny. W internecie
znajdziemy sporo adresów stron traktujących
o genealogii, a także możemy dołączyć do
różnych dyskusyjnych grup internetowych
które pomogą nam w naszych poszukiwaniach.

