


Jak rozpocząć 
przygodę z 
genealogią?

prowadzą:  K inga Urbańska i  Karol ina  Sz lęzak   

Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce   



GENEALOGIA 
TO.. .

nauka pomocnicza historii,

badanie więzi rodzinnych między 
ludźmi na bazie zachodzącego 
między nimi pokrewieństwa i 
powinowactwa.



ATRYBUTY GENEALOGA :

CIEKAWOŚĆ  KAMERA DYKTAFON KOMPUTER Z 
DOSTĘPEM DO 

INTERNETU



INFORMACJE POSZUKIWANE PRZEZ 
GENEALOGA:

IMIĘ NAZWISKO DATY URODZENIA, 
ŚLUBU, ŚMIERCI 

MIEJSCOWOŚĆ W 
KTÓREJ RODZINA 

MIESZKAŁA 



PLAN DZIAŁANIA:

Zacznij od 

siebie!

Uporządkuj 

rodzinne 

archiwum.

Porozmawiaj z 

członkami 

rodziny, którzy 

pamiętają 

więcej niż Ty.

Spisz informacje 

z inskrypcji 

nagrobnych. 

Poszukiwania 

online.

Kwerenda 

archiwalna i 

biblioteczna. 



DOMOWE ARCHIWUM 



AKTY STANU CYWILNEGO 



DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE 

TOŻSAMOŚĆ 

• dowody osobiste,

• paszporty,

• legitymacje,

• książeczki wojskowe.



DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE
WYKSZTAŁCENIE, 
ZAWÓD, ZASŁUGI.

• świadectwa szkolne, 

• dyplomy,

• awanse,

• odznaczenia i medale.



DOKUMENTY 
PRYWATNE 

• listy, 

• pocztówki,

• pamiętniki,

• dzienniki, 

• prywatne zapiski



JAK ZABEZPIECZYĆ 
DOKUMENT 

Odseparowanie zniszczonych 

biologicznie dokumentów od 

„zdrowych”.



JAK ZABEZPIECZYĆ 
DOKUMENT 

- Zgrzybiałe dokumenty należy 

oddać do specjalistycznej 

konserwacji (nie da się tego 

przeprowadzić w domu)



JAK 
ZABEZPIECZYĆ 

DOKUMENT 

• Odkurzenie dokumentów

ściereczką z mikrofibry

(od środka na zewnątrz).

Fot. K. Zgliński



JAK ZABEZPIECZYĆ 
DOKUMENT 

- Usunięcie metalowych spinek 

i zszywek.

Zdj. M. Wiercińska



JAK ZABEZPIECZYĆ 
DOKUMENT 

Rezerwa alkaliczna 

Wartość pH informuje nas 

właśnie o (bez)kwasowości 

opakowania.

Ph >7 (zasadowe) sprzyja 

trwałości papieru. Śrdowisko

kwaśne (Ph <7) niszczy celulozę 

w papierze



JAK (NIE)ZABEZPIECZAĆ 
DOKUMENTÓW

Do naprawy dokumentów nie 

można używać taśm 

samoprzylepnych. Klej w nich 

zastosowany ulega degradacji 

w ciągu kilku lat i po tym czasie 

nie da się go usunąć ze struktury 

papieru. 



RODZINNE
DOKUMENTY
PRZECHOWUJ

W 
BEZKWASOWEJ

TECZCE! 



JAK ZABEZPIECZYĆ
DOKUMENT

Chroń dokument przed stałym działaniem światła dziennego;

Przechowuj materiały w odpowiednich warunkach klimatycznych 
– w stałej temperaturze i wilgotności;

Stosuj obwoluty i teczki zapewniające cyrkulację powietrza;

Korzystaj z opakowań dostosowanych do rozmiaru dokumentów;

Używaj opakowań z rezerwą alkaliczną;

Usuwaj z dokumentów wszystkie elementy metalowe (zszywki 
i spinacze);

Do odkurzania używaj ściereczek z mikrofibry;

Zachowuj ostrożność – w kurzu mogą znajdować się zarodniki 
grzybów pleśniowych;

Stosuj jednorazowe rękawiczki, które będą jednocześnie chroniły 
dokument i skórę dłoni.



JAK 
(NIE)ZABEZPIECZAĆ

DOKUMENTÓW !

Nie przechowuj dokumentów na strychach i w piwnicach;

Nie narażaj dokumentów na długotrwałe działanie 
promieni UV;

Nie używaj plastikowych koszulek i segregatorów;

Nie składaj dokumentów, ponieważ w ten sposób możesz 
trwale uszkodzić strukturę papieru;

Nie wykonuj samodzielnych napraw za pomocą taśm 
samoprzylepnych;

Nie stosuj metalowych spinaczy ani zszywek;

Nie używaj gumki do ścierania – w ten sposób możesz 
uszkodzić osłabiony papier;

Nie spożywaj posiłków ani napojów podczas pracy 
z dokumentami.



•Rodzinne 

Zdjęcia



TAK!



JAK PODPISYWAĆ 
ZDJĘCIA? 



„PRAWO SERII”



KTO TO JEST?





SKANOWANIE 

Digitalizacja to najlepszy sposób 

na zabezpieczenie naszych 

zbiorów, zarówno ze względu na 

starzenie się i blaknięcie odbitki, 

jak i zachowanie oryginalnych 

informacji i zapisków na rewersie, 

które z biegiem czasu również 

mogą stać się nieczytelne!



NADAJ TRWAŁY PORZĄDEK 
ZGROMADZONYM MATERIAŁOM

Pamiętaj!

➢ za fotografie uznaje się wszelkie statyczne 
formy zapisu obrazu, niezależnie od 
techniki wykonania, inaczej mówiąc –
fotografia to obraz, a nie jego nośniki 
(negatyw, kontrnegatyw, odbitka, itd.); 

➢ do jednostki przyporządkowuje się 
wszystkie nośniki danego obrazu;

➢ reprodukcji zabezpieczających innych 
materiałów, które zostały wykonane 
techniką fotograficzną, np. fotokopii, nie 
traktuje się, jak fotografii, tylko jak 
materiały, które zabezpieczają;

• Ważne! 

• Jeśli posiadasz fotografie na różnych nośnikach, 
bardziej istotne jest ich zabezpieczenie w 
opakowaniach dostosowanych do rodzaju nośnika 
(odbitka, rolka negatywu, płytka szklana), niż 
skupienie wszystkich w jednym miejscu, by jedna 
jednostka inwentarzowa odpowiadała pojedynczej 
jednostce fizycznej. Każde opakowanie należy 
oznaczyć numerem jednostki, do której należy 
utrwalony na nośniku obraz, a w opisie trzeba 
zawrzeć informacje o wszystkich nośnikach i 
miejscach ich przechowywania.



Źródło: https://archiwarodzinne.gov.pl/upload/2019/09/archiwa_rodzinne_niepodleglej_karta_3_fotografie.pdf



➢ Pozytywy i negatywy są dokumentami wielowarstwowymi. Składają się z łatwej do uszkodzenia 
emulsji fotograficznej oraz z podłoża papierowego, syntetycznego lub szklanego. 

➢ Emulsja negatywowa i pozytywowa jest wrażliwa na zmiany środowiska – zarówno chemicznego, 
jak i fizycznego. Jest zatem podatna na wszelkie zmiany temperatury i wilgotności, zanieczyszczenia 
powietrza, a także urazy mechaniczne i zadrapania. 





• Materiał ten jest pozbawiony 

czynnika zasadowego - węglanu 

wapnia - dzięki czemu jest idealnie 

neutralny chemicznie i może mieć 

kontakt z "agresywnymi" 

chemicznie materiałami 

fotograficznymi.



J EŻEL I  NA WASZYCH ZDJĘCIACH POJAWI S IĘ  
CHARAKTERYSTYCZNE SREBRZENIE NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ  
PRZYSTĄPIĆ DO WYKONANIA KOPI I  CYFROWYCH, PONIEWAŻ 
TEN RODZAJ  DEGRADACJ I  JEST WYNIKIEM TRWAŁYCH ZMIAN 

CHEMICZNYCH I  WYTRĄCANIA S IĘ  SREBRA. 

JEST TO PROCES NIEODWRACALNY.



NIGDY NIE PRZYKLEJAMY ZDJĘĆ BEZPOŚREDNIO DO 
KART ALBUMU! SKUTKI DLA ZDJĘCIA MOGĄ BYĆ 

OPŁAKANE! 



JAK 
ZABEZPIECZYĆ 

FOTOGRAFIE  

Pracuj z obiektami w rękawiczkach ochronnych. 

Uważaj, by nie uszkodzić emulsji fotograficznej. 

Ogranicz wszelkie samodzielne zabiegi poprawiające czytelność 
obrazu; 

Chroń fotografie i negatywy przed permanentnym działaniem 
światła słonecznego; 

Przechowuj materiały w odpowiednich warunkach klimatycznych –
w stałej temperaturze i wilgotności; 

Fotografie przechowuj w pozycji leżącej, w obwolutach z papieru z 
czystej bawełny, bez wypełniaczy. Zwróć uwagę czy posiadają atest 
PAT (Photographic Activity Test);



ZAPAMIĘTAJ!

Samodzielnie nie rozprostowuj zwiniętych fotografii i zrolowanych negatywów

Nie przechowuj fotografii i albumów na strychach i w piwnicach, gdzie panują
niestabilne warunki i gdzie występują zanieczyszczenia; 

Nie używaj opakowań bez atestu PAT. 

Wyjmij fotografie i negatywy z oryginalnych kopert (są zakwaszone i zadrukowane
nieznaną farbą, będą powodować degradację) i włóż je do opakowania
bawełnianego; 

Nie opisuj fotografii na odwrociu (takie działanie może powodować odkształcenia, 
odbarwienia i zmiany chemiczne), tylko na opakowaniu lub na karcie albumu; 

Nie czyść samodzielnie fotografii i negatywów – wszelkie zabiegi (nawet suche 
odkurzanie ściereczką) prowadzą do powstawania mikrouszkodzeń powierzchni 
emulsji; 

Nie używaj wody lub rozpuszczalników do usuwania zabrudzeń – może to 
powodować zmiany fizykochemiczne emulsji; 

Nie spożywaj posiłków ani napojów podczas pracy z fotografiami i negatywami.





R O Z M O W Y
Z E  

Ś W I A D K A M I  
H I S T O R I I



NA KAŻDYM ETAPIE  
PRACY PORZĄDKUJ  

ZDOBYTE 
INFORMACJE!



SPISZ INFORMACJE Z INSKRYPCJI NAGROBNYCH. 

Uwaga! 

Istnieją wyszukiwarki internetowe osób pochowanych na polskich cmentarzach.

https://yourrootsinpoland.com/pl/blog/jak-szukac-grobow-naszych-przodkow-na-polskich-
cmentarzach-online/

https://yourrootsinpoland.com/pl/blog/jak-szukac-grobow-naszych-przodkow-na-polskich-cmentarzach-online/


GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI:

BAZY ON-LINE

URZĘDY STANU CYWILNEGO 

ARCHIWA PAŃSTWOWE 

ARCHIWA DIECEZJALNE 

ARCHIWA PARAFIALNE 



Dziękujemy ☺


