
Wielka historia to zwykłe 
ludzkie losy



Cel projektu i harmonogram
Z okazji obchodów 100 lecia Niepodległości Polski poszukać i zaprezentować losy 
naszych przodków i znaleźć ich związki z “Wielką Historią”.
Termin wykonania pracy: 20 listopada 2018
Forma: prezentacja (do 5 slajdów) lub film - do 5 minut
Nagrody: punkty do zachowania( przyznawane przez wychowawcę), oceny z 
historii za aktywność, dla najlepszych nagrody rzeczowe ( na zakończenie 
semestru)
Mail: Podpisaną prezentację ( imię nazwisko, klasa - informację do wiadomości 
organizatorów ( nie będą publikowane) nazwa miejscowości z której pochodzi 
opisana osoba, stopień pokrewieństwa) prosze przesłać na adres konkurs@ 
elektryk2.krakow.pl     Zostaną one umieszczone na szkolnej osi czasu i 
zaprezentowane na stronie szkolnej.



Jak przygotować prezentację - wskazówki dla ucznia
Aby wykonać to zadanie musisz zacząć od zebrania podstawowych informacji
o swojej rodzinie czyli stworzenia drzewa genealogicznego. 
Zapisz imiona i nazwiska swoich rodziców, dziadków i pradziadków. Dodaj 
miejsca zamieszkania, parafie (wykorzystasz je szukając ksiąg parafialnych lub 
nagrobków na cmentarzach).

Możesz przygotować tzw. wywód przodków( informacje o Twoich dziadkach, 
babkach itd) lub drzewo genealogiczne - informacje o całej rodzinie ( również 
kuzynach itd.)



Jak zapisywać informacje 



Wywód przodków - układ pionowy
                                                                                                  ┌──  8. PRADZIADEK
                                                       ┌── 4. DZIADEK OJCZYSTY ┤
                                                       │                                                  └──  9. PRABABKA
                           ┌── 2. OJCIEC ┤
                           │                          │                                              ┌── 10. PRADZIADEK
                           │                          └── 5. BABKA OJCZYSTA ┤
                           │                                                                          └── 11. PRABABKA
1. PROBANT ─┤
                           │                                                                                         ┌── 12. PRADZIADEK
                           │                           ┌── 6. DZIADEK MACIERZYSTY ─┤
                           │                           │                                                           └── 13. PRABABKA
                           └── 3. MATKA─┤
                                                        │                                                      ┌── 14. PRADZIADEK
                                                        └── 7. BABKA MACIERZYSTA─┤
                                                                                                                 └── 15. PRABABKA





Ludzie odchodzą..
1. Zapytaj rodziców, dziadków i zapisz opowiadane przez nich historie. 

Pamiętaj, że w dokumentach znajdziesz tylko suche fakty, dlatego zapisz 
opowieści. Załóż osobną kartkę.  Jako nagłówek wpisz imię i nazwisko 
przodka, pod spodem zapisz informacje. 

2. Zgromadź dokumenty: świadectwa, listy, fotografie. Pamiętaj, że dla Twoich 
rozmówców są to cenne pamiątki - zrób sobie kopię (zdjęcie). Pamiętaj o 
opisaniu fotografii ( gdzie, kiedy wykonana, kogo przedstawia)

3. Wybierz jedno zdjęcie, jedną historię i opowiedz. 



Dokumenty
Często trudno jest ustalić informacje o naszych pradziadkach. Pomogą nam w tym 
dokumenty gromadzone przez archiwa.

1. Księgi parafialne - do okresu po II wojnie światowej parafie pełniły rolę 
urzędów stanu cywilnego i notowały w odpowiednich księgach informacje: 
data urodzenia, ślubu, śmierci. Musimy pamiętać, że znajdziemy je w 
księgach parafii w której dziecko zostało ochrzczone. 

2. Akty własności, testamenty, akty sprzedaży gruntu - możemy je znaleźć w 
archiwach państwowych. Udostępniają one bezpłatnie dokumenty wszystkim 
dorosłym  ( niektóre usługi są płatne)



Linki
Zbiory udostępnione on-line przez Archiwum Narodowe w Krakowie

Szukaj w archiwach

Family Search

http://www.ank.gov.pl/zasob-i-udostepnianie/informacje-o-archiwaliach/zbiory-online
https://szukajwarchiwach.pl
https://www.familysearch.org

