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O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów 
kilka. Praktyczny przewodnik po podstawowej 

literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach 

genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla 
amatorów genealogii z Lublina i nie tylko

Genealogia* -  jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się m.in. 
badaniem pochodzenia człowieka i jego rodziny. Nauka ta od zawsze budziła 
zainteresowanie indywidualne i społeczne, przez co ulegała różnym przemianom. 
Dopiero badania Ottokara Lorenca z 1898 oraz Otto Forst -  Battaglia z 1913 r. 
przyczyniły się do uznania genealogii za osobną dziedzinę wśród nauk pomocniczych 
historii. Dzięki temu, genealogia doczekała się opracowania własnego przedmiotu 
badań oraz co niemniej ważne, własnej metody badawczej.

Badania genealogiczne za podstawę swojego bytu przyjmują ustalenie 
następujących faktów:

• filiacji,
• chronologii ważniejszych wydarzeń w życiu człowieka,
• przynależności stanowej,

* Pogrubienia tekstu pochodzą od jego Autorów (przyp. red.).

210



O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka...

• stanu majątkowego, zawodowego i wyznaniowego.

Brak ustalenia tych faktów skutkuje genealogią bezcelową, której badania stają 
się nieskuteczne. Przewodnik, który udostępniamy w pierwszym tomie niniejszego 
Rocznika... ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak i gdzie w Lublinie szukać takich 
źródeł informacji, aby prowadzone indywidualnie przez genealogów, nawet 
początkujących, badania nie były bezcelowymi już u ich zarania.

W y b ran a p od staw ow a literatu ra k ażdego początk u jącego gen ealoga:

- Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002 (wyd. nowe i 
zmienione), ss. 763; uznany podręcznik akademicki, kompendium wiedzy o 
podstawach genealogii dla każdego zainteresowanego tą dziedziną nauki. Autor w 
sposób syntetyczny przedstawia i tłumaczy Czytelnikowi czym jest ustalanie faktów 
genealogicznych, czym są tablice genealogiczne, jaka jest geneza imion i nazwisk 
różnego typu itd. (s. 70 -  92). Niezaprzeczalnym atutem książki jest obszerna 
bibliografia, która stanowi bezcenne źródło informacji dla tych, którzy nie są jeszcze 
zorientowani w stanie badań nad poszczególnymi problemami z zakresu genealogii, jak 
np. pochodzenie nazwisk polskich czy specyfika badań nad genealogią polskiego 
mieszczaństwa (s. 93 -  106).

- Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, ss. 182; okoliczności 
przygotowania i wydania tej pracy szczegółowo omawia Zofia Janina Sprys w 
publikowanym na lamach tego tomu artykule Geneza i recepcja „Genealogii" Włodzimierza 
Dworzaczka. Książka W. Dworzaczka obrosła już przez ostatnie 50 lat słuszną legendą. 
Pomimo upływu pół wieku od jej wydania, niewiele straciła na aktualności. Pasjonatów 
genealogii zainteresuje, oprócz prezentacji metod badań genealogicznych i rodzajów 
tablic genealogicznych (s. 9 -  49), przede wszystkim omówienie najważniejszych źródeł 
służących genealogom w ich badaniach, poczynając od przekazów ustnych, przez księgi 
metrykalne, kończąc zaś na miejskich i wiejskich księgach sądowych, księgach 
kościelnych oraz aktach hipotecznych czy rachunkowych (s. 50 -  96). I tu mamy bardzo 
gruntowne omówienie literatury genealogicznej (s. 109 -  138), wraz z obszerną 
bibliografią publikacji dotyczących poszczególnych rodów szlacheckich i 
mieszczańskich (s. 138 -  170).

- Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, ss. 
521; długo oczekiwana, zupełnie nowa na rynku księgarskim pozycja. Pomijając 
obszerną bibliografię i słownik łacińsko -  polski przydatnych genealogom terminów (s. 
440 -  498), dla poszukujących swoich ascendentów szczególną wartość ma tu 
omówienie źródeł służących badaniom szacunków stanu zaludnienia i ruchu 
naturalnego ludności (s. 51 -  129) oraz zagadnienia związane z problemem narodzin, 
ślubów i zgonów w dawnych wiekach (s. 270 -  430).

- Stanisław Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 
XVIII wieku, Lublin 2006, ss. 511; w ręku genealoga A t la s .może okazać się 
nieocenionym źródłem informacji o zasięgu poszczególnych parafii na całym obszarze 
Rzeczypospolitej w XVIII w. Rozmieszczenie i zasięg poszczególnych okręgów 
parafialnych, dekanatów i diecezji przedstawione zostało przez S. Litaka bardzo
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szczegółowo, na niezwykle licznych mapach, obejmujących poszczególne części 
państwa polsko - litewskiego (s. 115 -  207). Dzięki nim początkujący genealog będzie w 
stanie rozpoznać przynależność parafialną interesującej go miejscowości. O 
wiarygodności map świadczą źródła na których w podstawowej mierze oparł się Autor 
-  wizytacje kościelne, przeważnie z 1738, 1748 i 1781 r., ale nie tylko. Uzupełnieniem 
(choć ze względu na obszerność omawianych treści nie jest to jednak chyba 
najwłaściwsze określenie) jest zestawienie wszystkich kościołów parafialnych i ich 
filialnych, w układzie z podziałem na poszczególne archidiakonaty i diecezje (s. 211 -  
399).

- Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, 
opr. A. Laszuk, wyd. III, Warszawa 2003; lektura obowiązkowa dla wszystkich 
poszukujących ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego. Niemal encyklopedyczne 
zestawienie wszystkich tych ksiąg, które zarchiwizowane są obecnie w Archiwach 
Państwowych w Polsce. Autorka podaje bardzo szczegółowe dane, takie jak miejsce 
zarchiwizowania ksiąg, adres Archiwum, numer zespołu, rodzaj ksiąg i lata z których 
pochodzą znajdujące się w nich wpisy. Zestawienie przygotowano w układzie 
alfabetycznych według poszczególnych parafii. Publikacja obejmuje także księgi innych 
wyznań, aniżeli tylko rzymskokatolickiego.

Intern etow e pom oce archiw alne dla am atorów  gen ealogii:

Przed wybraniem się do odpowiedniego archiwum warto sprawdzić czy 
znajdziemy tam interesujący nas zespół akt. Do najważniejszych pomocy internetowych 
należą bazy danych, opracowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych - 
SEZAM, IZA, PRADZIAD oraz ELA.

SEZAM -  odnajdziemy tu informacje o zasobach Archiwów Państwowych w Polsce 
oraz 22 instytucji krajowych i polonijnych poza granicami kraju.
IZA -  pozwala nam, na odnalezienie szerszych informacji o zasobach odpowiedniego 
archiwum.
PRADZIAD -  program rejestruje Akta Metrykalne i Stanu Cywilnego, podając miejsca 
ich archiwizacji i lata z jakich pochodzą udostępniane w Archiwach Państwowych 
księgi.
ELA -  zawiera informacje o różnych spisach ludności. Baza powstała dzięki 
archiwistom z lubelskiego Archiwum Państwowego.

M ateriały  o ch arak terze g en ealogiczn ym  w  zb iorach  instytucji 

pu b liczn ych  Lublina:

Archiwum Państwowe w Lublinie

20 -  950 Lublin, ul. Jezuicka 13 (wejście od Pl. Katedralnego)
Tel. 081 532 80 71 
E -  mail: kanc@lublin.ap .gov.pl
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Pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 -  17 (lipiec w godz. 9 
-  15, sierpień nieczynna).
Zasób:
Jest jednym z najcenniejszych pod względem historycznym w Polsce. Według danych z 
2001 r. w archiwum znajdowało się 11 km akt zgrupowanych w 2532 zespołach 
archiwalnych. Swoim zasięgiem akta te obejmują tereny między Wisłą, Bugiem a Sanem 
oraz tereny, które w pewnych okresach administracyjnie podlegały Lublinowi.
Dla genealoga najważniejszy zespół akt stanowią Akta Stanu Cywilnego, określone jako 
zespół 113 oraz zbiór ksiąg metrykalnych, częściowo znajdujących się w tym zespole. 
Ponadto, dość okazały jest zbiór akt miast z terenu województwa lubelskiego, księgi 
ziemskie, akta dóbr prywatnych, w tym bardzo obszerne Archiwum Ordynacji 
Zamoyskiej oraz akta administracji publicznej z różnych okresów, głównie z XIX w. 
(więcej na www.lublin.ap.gov.pl).

Pomoce archiwalne :
W pracowni naukowej znajdują się przewodniki po zasobie Archiwum, inwentarze 
książkowe i szufladowe w których można odnaleźć odpowiednią sygnaturę akt oraz 
wiele przydatnych publikacji, jak chociażby słowników.

Najważniejsze publikacje o Archiwum:
Archiwum Państwowe w Lublinie i jego Oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. 
Przewodnik po zasobie archiwalnym, opr. zbiorowe pod red. F. Cieślaka i M. Trojanowskiej, 
Lublin 1997; Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator. Spis zespołów, opr. W. 
Podniesińska, S. Janicki, J. Kus, Lublin 1992; Inwentarz materiałów kartograficznych 
Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1786 -  1941, opr. A. Pawłowska -  
Wielgusowa, Warszawa 1971; Przewodnik po zespole akt Kancelarii Gubernatora Lubelskiego 
z lat 1866-1917, opr. J. Tomczyk, Warszawa 1966; Rząd Gubernialny Lubelski 1867-1917. 
Przewodnik po zespole, opr. J. Godlewska, Warszawa 1978; Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Lublinie. Informator o zasobie, opr. F. Cieślak, A. Wielgus, W. Zyśko, Lublin 
1978; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator spis zespołów, pod red. F. 
Cieślaka, Lublin 1973.

Archiwum Państwowe w Lublinie posiada obecnie trzy oddziały terenowe -  Radzyń 
Podlaski, Chełm i Kraśnik, w których także można odnaleźć akta przydatne w 
badaniach prowadzonych przez genealogów. Poniżej podajemy najciekawsze jednostki 
archiwalne tego typu znajdujące się w przykładowo wybranych oddziale kraśnickim.

Archiwum Państwowe w Lublinie/Oddział w Kraśniku

23 -  204 Kraśnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 
Tel. (081) 825 - 66 - 14 
E -  mail: od krasnik@lublin.ap.gov.pl
Pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 -  15.

Wybrane jednostki pomocne w badaniach genealogicznych:
Akta miasta Kraśnika (zespół nr 15)
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sygn. 287 -  skorowidz do księgi ludności wsi Budzyń z lat 1913 -  1939 
sygn. 286 -  skorowidz do księgi ludności miasta Kraśnika z lat 1886 -  1931 
sygn. 283 -  księga ludności wsi Budzyń dla lat 1886 -  1931
Księga ludności miasta Kraśnika z lat 1886 -  1941, tomy: I (sygn. 277), II (sygn. 278), III
(sygn. 279), IV (sygn. 280), V (sygn. 281), VI (sygn. 282)
sygn. 285 -  księga ludności wsi Suchynia z lat 1913 -  1931
sygn. 288 -  skorowidz do księgi ludności wsi Suchynia z lat 1913 -  1939
Posiadana rzekomo przez Archiwum Państwowe w Lublinie/Oddział w Kraśniku
Księga ludności miasta Kraśnika z 1865 r.1 (por. W. Szymanek, Z dziejów powiatu
janowskiego i kraśnickiego w latach 1474 -  1975, Kraśnik 2003, s. 313) w rzeczywistości
nigdy w nim nie była.

Akta gminy Potok Górny (zespół nr 26) 
sygn. 10 -  spis mężczyzn urodzonych w 1866 r. 
sygn. 11 -  spis urodzonych i zmarłych w lat 1882 -  1887 
sygn. 14 -  spis zmarłych w lat 1902 -  1907

Akta gminy Zakrzówek (zespół nr 45)
sygn. 486 -  kwartalne wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii
Zakrzówek w lat 1903 -  1934
sygn. 487 -  analogiczne wykazy z lat 1925 -  1930
sygn. 491 -  księga meldunkowa gminy Zakrzówek z lat 1916 -  1917
sygn. 492 -  skorowidz imienny do księgi meldunkowej z lat 1935 -  1936
sygn. 498 -  rejestr dowodów osobistych z lat 1938 -  1942
sygn. 500 -  księga zarządzeń i meldunków osady Zakrzówek z lat 1932 -  1933
sygn. 503 -  rejestr domów gminy Zakrzówek z 1925 r.
sygn. 596 -  księga meldunkowa mężczyzn należących do rezerwy i pospolitego 
ruszenia w lat 1927 -  1936
sygn. 597 -  spis ludności gminy w wieku 18 lat i więcej z okresu międzywojennego 
sygn. 614 -  spis majątków po zmarłych w lat 1931 -  1933
sygn. 619 -  księga ludności stałej gminy Zakrzówek z 1865 r. (bardzo dobrze 
zachowana, najstarsza tego typu zachowana jednostka w Archiwum Państwowym w 
Lublinie/Oddział w Kraśniku)
sygn. 627 -  rejestr mieszkańców gminy Zakrzówek - folwark Zakrzówek Nowy (okres 
międzywojenny)
sygn. 635 -  rejestr mieszkańców gminy Zakrzówek - wieś Zakrzówek, z 1933 r.
Rejestr mieszkańców gminy Zakrzówek -  wieś Bystrzyca z 1933 r., t. I (sygn. 622), t. II 
(sygn. 623).
Rejestr mieszkańców gminy Zakrzówek -  osada Zakrzówek, z 1933 r.: ul. Kościuszki i 
Lubelska (sygn. 636), Targowa, Zachodnia, Ogrodowa (sygn. 637), Żeromskiego (sygn. 
639).
sygn. 640 -  642 -  skorowidze do poszczególnych tomów powyższego Rejestru.

1 Por. W. Szym anek, Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474 -  1975, Kraśnik 2003, s. 313
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Akta gminy Trzydnik
sygn. 41, 42, 70, 71 -  ewidencja i kontrola ruchu ludności z pierwszej poł. XX w.

Akta gminy Urzędów 
sygn. 154, 156, 157 -  j. w.
Podobnych zespołów akt różnych gmin jest w zbiorach Archiwum Państwowego w 
Lublinie/Oddział w Kraśniku znacznie więcej. Oddział kraśnicki nie posiada w swoim 
zasobie żadnych ksiąg metrykalnych.

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

20 -  950 Lublin, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 
Tel. (081) 532 -  10 - 58 w. 335
E -  mail: archiwum.archidiecezjalne@kuria.lublin.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.15 -  13.45 (z wyłączeniem świąt 
kościelnych i państwowych).
Dział metryczny:
Tel. (081) 532 -  10 - 58 w. 334 -  s. Jolanta Justyna PDDM 
E -  mail: metryki@kuria.lublin.pl

Zasób:
Archiwum posiada Dział metrykalny, w którego zbiorach znajdują się duplikaty ksiąg 
metrykalnych od 1946 r., przejmowane sukcesywnie i przechowywane w układzie 
topograficznym, a więc według parafii. Ponadto w zasobach Archiwum znajdują się 
liczne inne akta, przydatne w badaniach genealogicznych, jak chociażby personalne 
duchownych, wizytacje parafii, akta małżeńskie, szkolne, organizacji religijnych, w tym 
niechrześcijańskich, akta sądów kościelnych oraz przepisy i rozporządzenia o aktach 
stanu cywilnego. Szczególnie wartościowe są akta pozostałe po Oficjałacie okręgowym 
lubelskim, zawierające m.in. dyspensy dla zawarcia małżeństw między 
spokrewnionymi czy unieważnienia małżeństw. Materiały te sięgają nawet połowy XV
w.2

Pomoce archiwalne:
Podstawą udostępniania materiałów z lat 1452 -  1941 jest inwentarz (maszynopisowy) 
dla akt Konsystorza Lubelskiego i Kurii Biskupiej w Lublinie oraz akt Konsystorza i 
Kurii Podlaskiej. Dla akt Kurii lubelskiej z lat 1944 -  1982 istnieją jedynie spisy 
sumaryczne (inwentarz właściwy w toku przygotowania). Oddzielny inwentarz 
(maszynopisowy) z 1920 r. posiada zespół akt tzw. Archiwum Kapituły Katedralnej 
Lubelskiej.
Ponadto Archiwum posiada księgozbiór podręczny. Czytelnik w każdej chwili może 
skorzystać z publikacji z zakresu nauk pomocniczych historii i archiwistyki oraz z 
czasopism: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", „Archeion", „Wiadomości 
Archidiecezjalne Lubelskie" i schematyzmów.

Czyt. B. S. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 114
2
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Udostępnianie:
Zazwyczaj na podstawie złożonej na piśmie prośby o wydanie konkretnych jednostek, 
ewentualnie popartej rekomendacją dla wnioskodawcy.

Najważniejsze publikacje o Archiwum:
W. Adamczyk, Archiwum Kapituły Katedralnej Lubelskiej, „Ateneum Kapłańskie", 23 
(1937), t. 40, s. 209 -  212; M. Dębowska, Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, 
Kielce 2002, s. 54 -  56; A. Kossowski, Archiwum Konsystorza Rzymsko -  Katolickiego w 
Lublinie, 23 (1937), t. 39, s. 290 -  293; W. Łapkiewicz, O naszym Archiwum Diecezjalnym 
słów kilkoro, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", 23 (1946), s. 18 -  20; H. Misztal, 
Archiwum Diecezjalne Lubelskie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 53 (1986), s. 67 
-  69; F. Stopniak, Archiwum Diecezjalne w Lublinie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne", 4 (1962), s. 15 -  22.

Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

20 -  023 Lublin, ul. Chopina 29/7 
Tel. (081) 445 -  30 - 85 
E -  mail: redabmk@kul.lublin.pl
Pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 -  15.

Instytut powstał, początkowo jako dział Biblioteki Głównej KUL, w latach 1955 -  1956. 
Miał pełnić rolę centrum informacji i poradnictwa dla bibliotek kościelnych. Dopiero po 
kilku latach stał się międzywydziałowym zakładem o charakterze naukowo -  
badawczym. Po zorganizowaniu własnej stacji mikrofilmowej w 1960 r., podjęto akcję 
mikrofilmowania najcenniejszych oraz najczęściej wykorzystywanych do badań 
naukowych materiałów przechowywanych w archiwach, bibliotekach i muzeach 
kościelnych w Polsce. Akcja digitalizacji tych zbiorów trwa po dziś dzień. Warto 
nadmienić, że Instytut mikrofilmuje także źródła do dziejów Kościoła łacińskiego na 
Kresach Wschodnich, w tym archiwalia archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej. Nie 
brakuje jednostek z obszaru diecezji wileńskiej. Katalogi mikrofilmów publikowane są 
systematycznie na łamach półrocznika wydawanego przez Instytut od 1959 r. -  
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". Dotychczas ukazało się siedem katalogów 
mikrofilmów. Oto wybrane dane bibliograficzne do wykazu akt z niektórych polskich 
archiwów kościelnych zmikrofilmowanych w Instytucie ABMK:
B. S. Kumor, Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nr 1, „ABMK", 6 (1963), s. 82 -  83 (część zasobów 
Archiwum Diecezjalnego w Kielcach); tamże, s. 85 -  86, nr 4, tamże, 31 (1975), s. 307 -  
314 (głównie akta wizytacji diecezji krakowskiej od 1592 r. do końca XVIII w. znajdujące 
się w depozycie Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie); tamże, s. 285 -  306 (akta 
wizytacyjne, akta czynności episkopalnych biskupów krakowskich, akta oficjałatów, 
część spisu ludności galicyjskiej części diecezji krakowskiej w 1786 r. i inne 
przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie), J. Kania, Katalog..., 
nr 5, „ABMK", 51 (1985), s. 46 -  104 (archiwalia archidiecezji lwowskiej i diecezji 
lubaczowskiej); B. S. Kumor, K atalog ., nr 2, „ABMK", 13 (1966), s. 179 -  187, nr 3, 
tamże, 24 (1972), s. 213 -  216 (archiwalia Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego,
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m.in. akta Konsystorza Generalnego Lubelskiego od XVI w.); nr 1, s. 87 -  88, nr 2, s. 187 
-  222 (archiwalia Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, głównie 
Archiwum Biskupie, w tym akta kryminalne diecezji, a także dwie księgi cechowe i akta 
miast od XVI w.); nr 3, s. 216 -  248 (307 jednostek archiwalnych z Archiwum 
Diecezjalnego Płockiego); nr 2, s. 222 -  227 (archiwalia Archiwum Archidiecezjalnego w 
Poznaniu); nr 1, s. 89 -  93, nr 2, s. 227, nr 3, s. 248 -  268 (archiwalia Archiwum 
Archidiecezjalnego w Przemyślu); nr 2, s. 227 -  247, nr 4, s. 370 (archiwalia Archiwum 
Diecezjalnego Siedleckiego, m.in. akta Konsystorza Generalnego diecezji łuckiej w 
Janowie Podlaskim od 1469 r.); nr 4, s. 314 -  328 (archiwalia Archiwum Diecezjalnego w 
Tarnowie, głównie protokolarne konsystorza biskupiego i ich indeksy); nr 2, s. 247 -  249 
(archiwalia Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego); M. Dębowska, Katalog..., nr 
6, 67 (1997), s. 155 -  189 (archiwalia Archiwum Diecezjalnego we Wrocławiu, głównie 
akta wizytacyjne).

Przydatny genealogom zasób Instytutu, jego charakter i warunki udostępniania 
w pracowni naukowej ABMK szczegółowo omawia Artur Hamryszczak w 
publikowanym w niniejszym tomie Rocznika... artykule Materiały do badań 
genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w 
Lublinie.

Państwowe Muzeum na Majdanku

20 -  325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 67 
Tel. (081) 744 -  26 - 40 
E -  mail: sekretariat@majdanek.pl
Muzeum czynne: w okresie kwiecień -  październik w godz. 9 -  18, w okresie listopad -  
marzec w godz. 9 -  16 (wstęp wolny).

Muzeum znajdujące się na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego to 
zapewne słabo znane genealogom miejsce, tym niemniej zasób muzealny może okazać 
się przydatny szczególnie dla osób, które poszukują swoich zaginionych w czasie II 
wojny światowej krewnych i powinowatych.

Zasób Muzeum przydatny do badań genealogicznych:
Stanowią go przede wszystkim pamiętniki i relacje oraz prywatne dokumenty 
więźniów, wykazy komand roboczych, księgi zmarłych, akta personalne więźniów, ich 
kartoteki przechowywane niegdyś przez lubelski okręg Polskiego Czerwonego Krzyża i 
13 tys. ankiet więźniów, a także dokumentacja Klubu, a następnie Stowarzyszenia 
byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i „Pod zegarem".

Najważniejsze publikacje o ww. zasobie:
Księga zmarłych więźniów. The book o f prisoners death -  Majdanek 1942, pod red. J. Kiełboń, 
K. A. Tarkowski, Lublin 2004, ss. 418 (zawiera wykaz 6701 więźniów zmarłych w 
okresie od 18 maja do 29 września 1942 r.); T. Kranz, Ewidencja zgonów i śmiertelność 
więźniów KL Lublin, „Zeszyty Majdanka", t. 23, s. 7 -  54; J. Kiełboń, Księga więźniów 
zmarłych na Majdanku w 1942 r., tamże, s. 329 -  334; K. A. Tarkowski, Fotokopie 407 -  
księga zgonów za okres 20 listopada 1942 -  20 stycznia 1943 r. Analiza dokumentu, „Zeszyty

217

mailto:sekretariat@majdanek.pl


Piotr Glądała, Dominik Szulc

Majdanka", t. 20, s. 363 -  376; Z. Leszczyńska, Sposoby ewidencji więźniów w obozie 
koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka", t. 8, s. 34 -  51; Cz. Rajca, Analiza 
danych personalnych więźniów Majdanka, „Zeszyty Majdanka", t. 7, s. 38 -  50.
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