
Archiwa 
rodzinne



Dlaczego warto tworzyć archiwum 
rodzinne?

„W Polsce warto wrócić do tradycji tworzenia archiwów 
rodzinnych i gromadzić zdjęcia lub inne dokumenty po 

przodkach, aby przekazać je wnukom i przyszłym 
pokoleniom. Bo przecież dzieje Polski składają się z 

milionowych jednostkowych przypadków postępowania 
osób, z których każda w mniejszym lub większym 

stopniu miała lub ma wpływ na bieg spraw publicznych. 
A jeżeli zachowanie tego, co powstało w zbiorach 

rodzinnych, jest dla nas uciążliwe, to pamiętajmy, że są
archiwa, biblioteki lub muzea 

– prof. dr. hab.Władysław Stępniak, 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych



„Rodzinnych archiwistów łączy pasja badawcza oraz niezwykła pracowitość i 
cierpliwość potrzebne do zmagań z archiwalną materią. Łączy ich także 

otwartość na wiedzę niezbędną do prowadzenia samodzielnych poszukiwań, czy 
wreszcie przekonanie - ze wszech miar słuszne - o znaczeniu rodzinnych 

archiwów, nie tylko dla dokumentowania dziejów własnej familii, ale również
państwa i narodu”.



Co może znaleźć się w archiwum 
rodzinnym?

• fotografie, 
• dokumenty metrykalne, własnościowe i sądowe,
• dokumenty poświadczające szlachectwo, narodowość, 

wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, służby wojskowej, 
miejsce zamieszkania. 

• wyroki zesłania, więzienia,
• dokumenty dotyczące migracji pojedynczych osób i całych rodzin, 
• korespondencja: telegramy, pocztówki i listy
• dzienniki, 
• pamiętniki
• wspomnienia
• nagrania dźwiękowe 
• filmy



Archiwum Państwowe w Szczecinie

…jeśli chcieliby Państwo uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o 
archiwum rodzinne lub też zastanawiają się Państwo nad 
przekazaniem dokumentów dotyczących historii Państwa rodziny do 
archiwum państwowego, aby służyły historykom, a może znaleźli 
Państwo dokumenty, które Państwa zdaniem posiadają wartość
historyczną i zasługują na trwałe zachowanie, prosimy o kontakt z 
nami
pod numer telefonu: 
91 433 50 02 wew. 119 lub (91) 433-67-70, 
przesłanie korespondencji na adres e-mail: 
genealogia@szczecin.ap.gov.pl
lub na adres: 
Archiwum Państwowe w Szczecinie, 
70–410 Szczecin, 
ul. św. Wojciecha 13.



Zapraszamy
na stronę Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych
poświęconą archiwom rodzinnym:

http://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnoci-edu/63-
aktualnosci/3688-zosta-rodzinnym-archiwist-.html



Zostań rodzinnym archiwistą
do pobrania w pliku pdf:

http://archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/ARCHIWA%20RODZINNE.pdf


