POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE W INTERNECIE
Szukając rodziny (przodków i krewnych), sprzyjająco wpierw kolejno USTALAMY:
1) czas i miejscowość coraz dawniejszych zdarzeń (narodzin/chrztu, ślubu, śmierci/pochówku)
2) przynależność administracyjną (właściwą parafię / gminę / urząd stanu cywilnego
— nie utożsamiać miejscowości zdarzenia z parafią! Nie zawsze nasza wioska była siedzibą
własnej parafii, wówczas szukanie skanów metryk dla samej nazwy wioski to strata czasu,
należy wpierw ustalić nazwę parafii, a dopiero dla niej kontynuować ustalanie źródeł)
3) informacji o dostępnych źródłach (księgach metrykalnych i innych), a następnie sposobu,
by zapoznać się z ich zawartością:
a) tradycyjne papierowe fizyczne (istniejące)
b) zdigitalizowane cyfrowe internetowe (udostępniane)
c) zmikrofilmowane (klisze)
d) zindeksowane (przeszukiwalne tekstowe bazy danych, zawężanie do nazwisk,
nazwy miejscowości, roku itp.)
4) zapisy w źródłach (rocznik→rodzaj metryk / miejscowość→skorowidz→akt→dane)
DOBRE PRAKTYKI (porządkowanie chaosu) w zakresie poszukiwań internetowych:
1) notujemy sobie skąd coś wiemy / źródła informacji (dokumentowe, ustne, elektroniczne);
2) każde źródło opisujemy w nazwie pliku / katalogu / linku (ulubione / zakładki
przeglądarki internetowej; w programie genealogicznym; w pliku tekstowym lub arkuszu
kalkulacyjnym: notatki/źródła; notatnik/zeszyt; prywatny wpis na Facebooku); link (z paska
adresowego przeglądarki); sygnatura archiwalna (np. 82/345/0); nazwisko / miejscowość
w mianowniku; rok sporządzenia dokumentu; typowe skróty (USC / ASC, U / M / Z)
INTERNET – niewyczerpane, ciągle zmieniające się narzędzie wymiany informacji, np.:
1) sekcje i katalogi linków na stronach internetowych poszczególnych towarzystw
genealogicznych, na forach i grupach dyskusyjnych i stronach prywatnych
np. Opolscy Genealodzy → sekcja „Linki” genealodzy.opole.pl/link
2) ogólne wyszukiwarki internetowe np. www.google.pl – pl.wikipedia.org
3) co wpisać? mianownik np. Nowakowski nie: Nowakowskiej albo odciąć końcówkę
fleksyjną np. Nowakowsk ↔ Nowakowsk* ↔ Nowakowsk%
4) strony przejściowo nie działają, zmieniają adres lub są kasowane: web.archive.org
5) translatory internetowe np. translate.google.com
6) typowa kolejność poszukiwań: SGKP→SzwA→PolTG→FS
7) poszukiwania miejscowości i jej przynależności administracyjnej (świeckiej, kościelnej):
a) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… SGKP np.
➔ pl.wikipedia.org/wiki/sgkp
(Wikipedia → sgkp → indeks)
➔ dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny
➔ mbc.malopolska.pl/publication/113
b) inne skorowidze i wykazy miejscowości np. parafie.genealodzy.pl
genealogia.okiem.pl/mapa/mapa.php www.fallingrain.com/world
c) Kresy np. www.kami.net.pl/kresy
d) nazwy niemieckie, np. www.atsnotes.com/other/gerpol.html
pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_nazwy_polskich_miejscowości
www.kartenmeister.com/preview/databaseUwe.asp
8) opisy dostępnych archiwaliów:
a) archiwa państwowe nieaktualizowane (por. ZOSIA/SzwA poniżej pkt 10 lit. a)
PRADZIAD (ASC) baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
ELA (ewidencja ludności) baza.archiwa.gov.pl/sezam/ela.php
IZA (inwentarze) baza.archiwa.gov.pl/sezam/iza.php
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SEZAM baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php baza.archiwa.gov.pl/sezam
b) archiwa kościelne sak.net.pl → e-zasób archiwalny
wykazy ks. Żurka web.archive.org → wolyn.ovh.org/miejsca/ksiegi.html
c) kresy.genealodzy.pl
9) indeksacje metryk i innych archiwaliów:
a) Geneteka PolTG (PTG) geneteka.genealodzy.pl
b) Geneszukacz PolTG www.geneszukacz.genealodzy.pl
c) Lubelskie Korzenie regestry.lubgens.eu
d) Poznań poznan-project.psnc.pl BaSIA www.basia.famula.pl
e) TGZCz genealodzy.czestochowa.pl/indeksy-metrykalne/wyszukiwarka-nazwisk
f) PomTG www.ptg.gda.pl/index.php/ptgnews/action/basesearch
g) Teki Dworzaczka teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
h) www.GenealogyIndexer.org www.SteveMorse.org
10) dygitalizacje metryk i innych archiwaliów:
a) NAC SzwA szukajwarchiwach.pl
b) PolTG metryki.genealodzy.pl
c) poczekalnia PolTG poczekalnia.genealodzy.pl
d) TN&LC (login = GenPol.com) metryki.genbaza.pl
e) AGAD (m.in. zabużańskie) agad.gov.pl/inwentarze/testy.html
f) AP Bydgoszcz&Toruń genealogiawarchiwach.pl
g) AP Przemyśl przemysl.ap.gov.pl/skany
h) MTG www.mtg-malopolska.org.pl/ksiegimetrykalne.html
i) Federacja Bibliotek Cyfrowych fbc.pionier.net.pl
j) Polona polona.pl
k) Ossolineum bazy.oss.wroc.pl/kzc
11) mormoni FS FamilySearch.org
a) mikrofilmy familysearch.org/catalog-search
b) Polska familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927187
c) Ukraina familysearch.org/search/collection/list?page=1&countryId=1927132
12) USA, emigracja, manifesty pasażerów statków, spisy powszechne (zazwyczaj komercyjne):
search.ancestry.com www.myheritage.pl/research
jewishgen.org/databases/eidb/ellisgold.html
13) cmentarze, nagrobki, nekrologi: www.findagrave.com pl.billiongraves.com
grobonet.com genealogiczne.pl genealogia.okiem.pl/foto2/wyszukiwarkagrobow.php
14) żołnierze, wojska, powstańcy, ofiary wojen, represjonowani np.:
a) Henryk Nazarczuk† cmentarze wojenne w Niemczech polskienekropolie.de
a) powstanie styczniowe 1863/4 www.genealogia.okiem.pl/powstanies
b) I wojna światowa polegli.forgen.pl = polegli.wicy.webd.pl
c) powstanie wielkopolskie 1918/9 powstancy-wielkopolscy.pl
d) powstania śląskie1919/21 www.pilsudski.org/powstania
e) powstanie warszawskie 1944 1944.pl/powstancze-biogramy.html
15) żyjący krewni i powinowaci (użytkownicy, dyskusje, ogłoszenia, drzewa) np.:
Facebook.com Ancestry.com/boards MyHeritage.com
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