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 W badaniach genealogicznych częstokroć zdarza się, że mimo 
dotarcia do wielu źródeł i wspomnień, nadal mamy poważny 

problem z odtworzeniem szczegółowszej historii rodziny, bądź 
poszczególnych jej członków. Wiele wydarzeń z życia dziadków 
bądź pradziadków pozostaje w sferze legend lub jest całkowicie 

nieznana i tylko poszlaki są w stanie naprowadzić na trop 
kolejnych źródeł historycznych, które pomogą w odtworzeniu 

zapomnianej historii rodziny.



Przykładem źródeł, które mogą naprowadzić nas na 
właściwy trop w poszukiwaniach historii rodzinnej 

mogą być z pozoru zwykłe zdjęcie przodka i np. 
bardzo niepewne wspomnienie o udziale jego w 
wojnie, tudzież służbie w armii w czasie wojny.  

Fot. Zbiory własne



Najczęściej w takim przypadku
poszukiwania śladów wojennych naszych
dziadków i pradziadków powinniśmy
kontynuować przede wszystkim w
archiwach wojskowych. W Polsce takim
archiwum jest Wojskowe Biuro
Historyczne – Centralne Archiwum
Wojskowe w Warszawie, gdzie można
odnaleźć dokumenty związane z
udziałem naszych przodków w I lub II
wojnie światowej, bądź też wojnie 1920
roku.

Przykładem źródła znalezionego w
WBH-CAW jest karta z księgi
immatrykulacji ochotników do Armii
gen. Hallera. To w niej zapisano
podstawowe informacje o osobie,
pozwalające na jej identyfikację. W karcie
ujęto również informacje o wyglądzie i
miejscowości w której się zaciągnął do
wojska.

Fot. dokumentu: Zbiory własne



Informacja o dacie i miejscu zaciągu jest zapisana w formie pieczątki nabitej na karcie. Na jej
podstawie możemy określić niewielki wyrywek z historii poszukiwanej osoby. Warto zaznaczyć,
że ok. 22 tys. spośród blisko 70 tys. żołnierzy Armii gen. Hallera, pochodziło ze Stanów
Zjednoczonych:

Pieczątka jest świadectwem polskiej emigracji m.in. do Stanów Zjednoczonych!!!



 Archiwum wojskowe zawiera w swoim zasobie informacje o różnych jednostkach

wojskowych, armiach, dywizjach, pułkach: Legiony Polskie, pułki piechoty,

artylerii i wiele innych. Na podstawie dokumentacji można bardzo szczegółowo

dowiedzieć się o losach przodków w czasie różnych walk na przestrzeni czasu.



ARCHIWUM WOJSKOWE CD.
Archiwum wojskowe to nie tylko zasób
dokumentów poświęconych dowodzeniu,
wysokim urzędom wojskowym, czy
obronie i zaopatrzeniu. To także archiwum
mające w swych zbiorach potężną bazę
danych o żołnierzach różnych stopni,
również szeregowców.

Jednym z ciekawszych źródeł są wnioski
odznaczeniowe np. z czasów wojny 1920
roku. Są one dowodem wybitnych czynów
naszych przodków, często zwykłych
żołnierzy walczących w obronie ojczyzny.
W CAW znajdują się setki teczek
odznaczeniowych polskich żołnierzy.
Znaczna część spośród przyznanych
odznaczeń, czy to np. w postaci Krzyża
Walecznych czy Krzyża Niepodległości
nigdy nie została odebrana przez
bohaterów.

Fot. dokumentu: Zbiory własne



Lista odznaczonych Krzyżem Walecznych 

o nieznanych adresach

Ministerstwo spraw wojskowych w 1935 roku wydało 

publikację poświęconą osobom odznaczonym Krzyżem 

Walecznych, których adresy nie są znane.

Lista obejmuje nazwiska osób wojskowych i cywilnych, 

odznaczonych Krzyżem Walecznych na zasadzie 

rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 

1920r. (Dz. U. R. P. Nr87, poz.572), które z powodu 

nieustalenia ich pobytu (adresu) przysługujących im 

odznak i legitymacji dotychczas nie otrzymały.

Można ją odnaleźć po adresem:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=57489

Źródło fot: Google



Niezwykle interesująca z perspektywy poszukiwań jest baza danych udostępniona przez CAW-WBH na 
jego stronie internetowej. Znajdują się tam:

 Baza skanów (głównie z teczek odznaczeniowych)

 Baza personalna (żołnierze)

 Baza akt opracowanych (dotyczących różnych sfer funkcjonowania wojsk)



PRASA A WOJSKO 
THE DAILY NOTES

Tuesday, 26 Mar 1918, Canonsburg, Pennsylvania, page 1

20 tutejszych polskich młodzieńców na wojnie

Kilku zostało wypromowanych od wyjazdu z armią do Francji.

Miejscowi Polacy nie próżnują. Sierżant J. M. Dudzik odpowiedzialny za polską stację rekrutacyjną przy 119 Spring 
Street powiedział dziś, że dwudziestu mężczyzn z jego narodowości wyjechało z Canonsburga, aby walczyć na 
froncie zachodnim o wolność świata. Wszyscy ci polscy chłopcy opuścili Canonsurg przed pierwszym stycznia. 
Niektórzy zostali kapralami i sierżantami. Mężczyźni, którzy zaciągnęli się do polskiej armii z Canonsburga, to: Piotr 
Zydanowicz, oficer; Jacob Rzadkowski, kapral w korpusie lotniczym; John Flis i John Brzeziński, kaprale; Theodore
Miosewski, sierżant; i szeregowi Joseph Wuicik, Joseph Borecki, Joseph Stankiewicz, Joseph Benasunas, Joseph 
Rybacki, Ignatz Mrugac, Stanisław Brzeziński, Karl Showronek, Peter Ruszewski, Paweł Kurkowski, Michael Ruszewski, 
Adam Karulewski, Adam Mieduszewski, Wladysław Leszczynski i Franciszek Zimerfield.

Sierżant Dudzik otrzymał list od Piotra Zyganowicza, który był pierwszą polską młodzieżą, która zaciągnęła się z 
Canonsburga. Lubi życie w armii i to, że jest dobrym żołnierzem. Pisze, że szczególnie lubi Francuzów, ponieważ są 
dumni z polskich żołnierzy.

Prasa (polska oraz zagraniczna) stanowi świetne źródło informacji o przodkach. Podawane w

niej informacje stanowią cenne źródło, z którego możemy dowiedzieć się jaki zawód pełnili

nasi przodkowie, kiedy i gdzie zawarli związek małżeński, w jaki sposób znaleźli się w armii itd.

Prasa stanowi również bardzo cenne źródło do badań nad wojskowością.



AMERYKAŃSCY ŻOŁNIERZE 
POCHODZENIA POLSKIEGO

 W internecie jest możliwym odnalezienie informacji o członkach naszej rodziny,

którzy zaciągnęli się do Armii Stanów Zjednoczonych. Odnalezienie takiej
informacji może być sporą niespodzianką.

Źródło: familysearch.com

Ciekawostką jest karta rejestracyjna, która

zawiera szereg informacji o osobie, m.in.: adres,

wiek, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy i

zamieszkania, dane pracodawcy.



II WOJNA ŚWIATOWA – ITS BAD AROLSEN

 II Wojna Światowa zostawiła po sobie bardzo wiele rodzajów źródeł, które dotyczą
członków niemal każdej polskiej rodziny. Dla pamięci o wydarzeniach z czasów
wojny niezwykle ważne jest Archiwum ITS Bad Arolsen – Międzynarodowe Biuro
Poszukiwań. Tamtejsze archiwum posiada w swoich zbiorach ponad 30 milionów
oryginalnych dokumentów, kilka milionów kserokopii dokumentów, a także wiele
jednostek archiwalnych, które dotyczą ok. 17,5 miliona osób.

 Znaczna część z nich dotyczy Polaków: więźniów, robotników przymusowych,
rozstrzelanych, zamykanych w obozach, deportowanych i emigrantów po 1945 r.
itd.

 W czasie ostatniej wojny ówczesne władze niemieckie rejestrowały szereg zdarzeń
związanych z polskimi obywatelami. Wśród dokumentów znajdują się m.in. listy
osób: aresztowanych, listy skazanych, ewidencja robotników przymusowych,
zdjęcia, dokumenty tożsamości i wiele innych.

 Archiwum w Bad Arolsen jest wspomagane przez szereg innych instytucji w Polsce
oraz w Europie



 Większą część zgromadzonych archiwaliów stanowią dokumenty
powstałe w byłych niemieckich obozach koncentracyjnych.

 Dokumenty, które powstały po wyzwoleniu i po zakończeniu II
Wojny Światowej, są dziełem działających wówczas alianckich,
międzynarodowych organizacji ds. niesienia pomocy ofiarom
wojny oraz ponownie działającej niemieckiej administracji.
Wspomniane dokumenty powstawały często w bardzo trudnych
warunkach, przy użyciu materiałów biurowych o bardzo złej
jakości (papier, przybory do pisania). Poszczególne organizacje
były zmuszone do jak najszybszej rejestracji milionów ludzi. Z
uwagi na to, dokumenty sporządzano w różnych językach i w
różnych formach.

W Polsce organizacją 
partnerską ITS jest 

Instytut Pamięci 

Narodowej.

https://arolsen-archives.org/pl/



ARCHIWA WOJENNE BADAJĄCE LOSY PRZODKÓW 
GŁÓWNIE Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

Aktualnie na świecie istnieją setki instytucji i archiwów, które zajmują się dokumentowaniem losów
osób z czasów II wojny światowej.

W Polsce takimi instytucjami są m.in. IPN, Związki Kombatantów, Związku Sybiraków, Polski Czerwony
Krzyż, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie i wiele innych.

W Europie naczelnymi instytucjami badającymi losy osób są Archiwum ITS Bad Arolsen w Niemczech
oraz Czerwony Krzyż.

Fragment listy zmarłych i
pochowanych w jednej z
północnoniemieckich
parafii (Archiwum ITS Bad
Arolsen)



PRZYDATNE LINKI

 https://arolsen-archives.org/pl/

 https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_zaawansowana/

 https://ipn.gov.pl/

 http://www.straty.pl/pl/

 https://pck.pl/co-robimy/biuro-informacji-i-poszukiwan

 http://www.aan.gov.pl/p,11,zasob-aan

https://arolsen-archives.org/pl/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_zaawansowana/
https://ipn.gov.pl/
http://www.straty.pl/pl/
https://pck.pl/co-robimy/biuro-informacji-i-poszukiwan
http://www.aan.gov.pl/p,11,zasob-aan

