ARKUSZ GENEALOGICZNY
Opisywana osoba:

Nr
wpisz imię i nazwisko opisywanej osoby (ułatwi później przeglądanie i wyszukiwanie)

wpisz kolejny
numer strony

oznaczenie arkusza

CZĘŚĆ „A” — OSOBA
Płeć:

Imiona:
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Ojciec:
Matka:
Data urodzenia:
Miejsce
urodzenia:
Akt urodzenia:
Chrzest:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przyczyna
śmierci:
Akt zgonu:
Pochówek:
Wykształcenie:
Zajęcia:
Miejsce
zamieszkania:
Kontakt:

oznaczenie osoby

imiona – nazwisko (inne dane na odrębnej stronie A)

numer strony A

oznaczenie ojca

imiona – nazwisko panieńskie (inne dane na odrębnej stronie A)

numer strony A

oznaczenie matki

dzień – miesiąc słownie – rok – ewentualnie godzina

miejscowość – ewentualnie położenie

właściwy urząd lub parafia – sygnatura aktu

rodzice chrzestni – data – miejscowość – parafia – sygnatura aktu

dzień – miesiąc słownie – rok – ewentualnie godzina – w razie potrzeby wpisz „nie żyje” albo „nie dotyczy”

miejscowość – ewentualnie położenie

zwięzły opis okoliczności zdarzenia

właściwy urząd lub parafia – sygnatura aktu

miejscowość – nazwa cmentarza – ewentualnie położenie – data

nazwa i rodzaj szkoły – miejscowość – rok ukończenia – kierunek, zawód i tytuł

miejsce zatrudnienia – miejscowość – okres – stanowisko (obowiązki)

miejscowość – ewentualnie położenie – adres – okres (aktualne, najdłuższe lub ostatnie znane za życia)

telefon, poczta elektroniczna (email), strona www itp.

Opisywana osoba:

Nr
powtórz imię i nazwisko oraz numer strony A

CZĘŚĆ „B” — MAŁŻEŃSTWO

Współmałżonek:

oznaczenie arkusza

(inny związek tylko gdy stanowi rodzinę, np. z powodu wspólnych dzieci)

ewentualne kolejne związki
na odrębnych stronach B,
numer kolejny związku osoby po prawej stronie wpisz ich numery:

Numer:

wpisz kolejny
numer strony

imię i nazwisko rodowe (inne dane na odrębnej stronie A lub poniżej)

numery innych stron B

numer strony A

oznaczenie osoby

lub inna osoba w związku
inne dane, zwłaszcza narodziny i śmierć (jeśli nie tworzysz odrębnej strony A)

Rodzaj:

np. małżeństwo (cywilne, kościelne, konkordatowe), wspólne dzieci

Data ślubu:

dzień – miesiąc słownie – rok – ewentualnie godzina

Miejsce ślubu:

nazwa świątyni lub miejsca – miejscowość – ewentualnie położenie

Akt ślubu:
Zakończenie:

właściwy urząd lub parafia – sygnatura aktu

przyczyna (separacja, rozwód, unieważnienie) – data – miejsce – właściwy organ – sygnatura aktu

CZĘŚĆ „C” — DZIECI (z powyższego związku opisanego w części B)
nr

płeć

imiona (inne dane na odrębnej stronie A lub poniżej, zwłaszcza narodziny i śmierć)

w razie potrzeby dla większej liczby dzieci kontynuuj na odrębnej stronie C, wpisz obok jej numer:

numer strony A

oznaczenie dziecka

numer następnej strony C

Nr

Tę stronę wypełnij tylko jeden raz

wpisz kolejny
numer strony

oznaczenie arkusza

DANE DOTYCZĄCE UZUPEŁNIENIA ARKUSZA GENEALOGICZNEGO
Ogólny cel:
Stworzono stron:

np. nowe dane, aktualizacja, sprostowanie

wszystkich łącznie, razem z niniejszą

w tym strony osób A

w tym strony rodzin (związków i dzieci) B i C

Uzupełnił(-a):

Twoje imię i nazwisko

Data:

dzień – miesiąc słownie – rok

Kontakt:

adres zamieszkania, telefon lub adres poczty elektronicznej (email)

UWAGI

PO WYPEŁNIENIU PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO RODZINNEGO GENEALOGA:
INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA
Arkusz genealogiczny służy do przekazywania informacji o członkach rodziny. Przed jego uzupełnieniem (odręcznie
lub na komputerze) proszę zapoznaj się z poniższymi uwagami:
— wypełnij odrębnie dla każdej osoby część A, podobnie odrębnie dla każdej rodziny części B i C;
— rodzeństwo danej osoby należy podać poprzez część dotyczącą dzieci jej rodziców (część C);
— jeśli w częściach dotyczących rodziny brakuje miejsca na dopisanie kolejnych współmałżonków lub dzieci,
kontynuuj na nowej stronie, podając numer nowej strony;
— poproś o odpowiednią liczbę kopii arkusza, sam(-a) zrób kserokopię albo wydrukuj stąd: www.mrog.org/arkusz;
— każdej stronie nadaj kolejny numer w prawym górnym rogu każdej strony;
— pola zacienione zostaw niewypełnione, wypełni je osoba tworząca genealogię Twojej rodziny;
— jeśli czegoś nie wiesz, zostaw dane pole puste lub wpisz „nie wiem” lub „nie wiadomo”;
— jeśli nie jesteś czegoś pewien(-a), oznacz wpisany tekst znakiem zapytania (?);
— jeśli nie chcesz podawać danej informacji, po prostu zostaw dane pole puste;
— jeśli dane pole nie dotyczy osoby, zostaw je puste, przekreśl lub wpisz „nie dotyczy”;
— jeśli lokalizacja jakiejś miejscowości może budzić wątpliwości, wpisz także kraj oraz kolejne jednostki podziału
terytorialnego kraju (np. województwo, powiat i gmina; departament, kraj związkowy albo stan);
— jeśli posiadasz jakieś zdjęcia, dokumenty lub pamiątki rodzinne — osoba tworząca genealogię Twojej rodziny
z pewnością chciałaby w miarę Twoich możliwości otrzymać ich kopię na papierze lub cyfrowo po zeskanowaniu.

