
Przewodnik dla korzystających
z Bazy Ofiar i Mapy miejsc zbrodni

zbrodniawolynska.pl/baza-ofiar



https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/247,Baza-Ofiar-zbrodni-wolynskiej.html?l=2


Niniejszy materiał został przygotowany jako pomoc w korzystaniu
z bazy i mapy.

Omówione tu zostaną podstawowe zagadnienia związane
z przeszukiwaniem bazy, przechodzeniem między polami
oraz przeszukiwaniem mapy miejsc zbrodni.

Dowiecie się Państwo również jak wypełnić formularz kontaktowy
w celu dodania nowych informacji do bazy lub jak zgłosić uwagi
i uzupełnienia do istniejących rekordów.

Kliknięcie na obrazek z ikoną  powoduje wyświetlenie linku do 
opisywanych treści na stronie zbrodniawolynska.pl

Szanowni Państwo!



zbrodniawolynska.pl/baza-ofiar

Baza Ofiar – Panel Wyszukiwania



https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/247,Baza-Ofiar-zbrodni-wolynskiej.html?l=2


Jak szukać informacji o osobach zamordowanych? (1/2)

1. W polu „Nazwisko
i imię / Zbrodnia” 

wprowadź dane dot. 
poszukiwanej osoby

2. Wyszukiwanie ułatwi 
zastosowanie dodatkowych 

filtrów, takich jak miejsce 
śmierci czy data śmierci
(jeśli te dane są znane)

3. Przyciskiem „Filtruj” 
zatwierdzamy kryteria 

wyszukiwania



1. Poniżej panelu 
wyszukiwania pojawi 

się lista wyników

2. Wybranie danego 
nazwiska z listy 

wyników wyszukiwania 
otwiera rekord
z informacjami

na temat danej osoby

Jak szukać informacji o osobach zamordowanych? (2/2)

3. Ikona na liście wyników 
wskazuje, że do danego 

rekordu zostały podłączone 
pliki cyfrowe, np. zdjęcia 

zamordowanych



1. Rekordy w Bazie są 
uszeregowane wg miejsca 

śmierci (zbrodni) danej 
osoby – sekcja „Miejsce 

śmierci”

2. Wybranie wartości 
oznaczonych na czerwono 

ułatwia przechodzenie w Bazie 
między województwami, 

powiatami i miejscami śmierci

3. Przykładowo wybierając 
miejsce śmierci „Myślina [pow. 
Kowel]” wyszukamy wszystkie 
osoby w Bazie, które zginęły

w tej miejscowości

Rekord opisujący zamordowaną osobę (1/3)



1. Sekcja „Ofiary” 
zawiera podstawowe 
informacje o osobach 
zamordowanych oraz

o okolicznościach
ich śmierci

2. Każdy opis zawiera 
informację o źródle,

na podstawie którego 
powstał dany opis

3. Niektóre biogramy zawierają również zdjęcia 
ofiar – po kliknięciu w miniaturę będzie można 

zobaczyć zdjęcie w powiększeniu

Rekord opisujący zamordowaną osobę (2/3)



1. Sekcja „Powiązania” wskazuje rekordy, które 
mogą być skojarzone z danym opisem, np. rekordy 

dot. członków tej samej rodziny

4. Ikony na dole strony umożliwiają wydruk 
danego rekordu lub jego zapisanie na komputerze

2. Pod każdym rekordem 
jest możliwość łatwego 
przejścia do formularza 

kontaktowego, gdzie 
można zgłosić dodanie 
nowej osoby do Bazy

3. Wybierając przycisk 
zgłoś błąd można zgłaszać 

uwagi i uzupełnienia
do danego rekordu

Rekord opisujący zamordowaną osobę (3/3)



zbrodniawolynska.pl/baza-ofiar

Formularz dodania nowych wartości do Bazy



https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/dodaj250,Zbrodnia-Wolynska-Formularz-kontaktowy.html


1. Formularz kontaktowy 
pozwala na łatwe przesłanie 

informacji o osobach lub 
faktach zbrodni, których
nie ma jeszcze w Bazie 

2. Na początek prosimy
o zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną dot. 
przetwarzania Państwa

danych osobowych

Zgłaszanie nowej osoby do Bazy (1/2)

3. Do przesłania zgłoszenia 
niezbędne będzie podanie 

przynajmniej imienia
i nazwiska zgłaszającego oraz 
kontaktowego adresu e-mail



1. Układ pól formularza 
odpowiada układowi pól 

w Bazie Ofiar

3. Formularz umożliwia też 
przesyłanie plików cyfrowych 
np. zdjęć osób, które zostały 

zamordowane

Zgłaszanie nowej osoby do Bazy (2/2)

4. Jeśli formularz jest 
poprawnie wypełniony 

przesyłamy go przez 
zatwierdzenie przyciskiem 

„Wyślij” na dole strony

2. Wypełniając formularz nie 
musimy uzupełniać wszystkich 

pól (jeśli np. nie posiadamy 
szczegółowych informacji) –

obowiązkowe są tylko rubryki  
oznaczone gwiazdką

np. „Źródło”



zbrodniawolynska.pl/baza-ofiar

Baza Ofiar – Panel Wyszukiwania

https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/247,Baza-Ofiar-zbrodni-wolynskiej.html?l=2


1. W Bazie są również informacje opisujące zbrodnie 
– szczególnie w sytuacjach, gdy nie mamy informacji

o zamordowanych osobach, a jedynie o fakcie zbrodni

3. Po wybraniu przycisku 
„Filtruj” wybrane rekordy 

pojawią się na liście wyników

2. Wprowadzając nazwę 
miejscowości w polu 

„Nazwisko i imię / 
Zbrodnia” np. Janowa 

Dolina możemy znaleźć 
rekordy opisujące 
miejsca zbrodni

Rekord opisujący zbrodnię (1/2)



1. Nazwa rekordu 
wskazuje na to, czy 
dotyczy on osób czy 

faktu zbrodni

2. Podobnie jak przy 
rekordach dot. 

zamordowanych osób,
w sekcji „Ofiary” możemy 
zapoznać się z opisem dot. 

danej zbrodni

Rekord opisujący zbrodnię (2/2)



zbrodniawolynska.pl/mapa-zbrodni

Mapa miejsc zbrodni powiązanych z Bazą

https://zbrodniawolynska.pl/zw1/mapy/187,Mapa-Wojewodztwa-Wolynskiego-1938-r.html


1. W polu 
wyszukiwania nad 

mapą wprowadzamy 
nazwę szukanej 
miejscowości

Jak szukać miejsc zbrodni na mapie ? (1/4)
2. Wybór zatwierdzamy 

wybraniem ikony lupy

3. Dodatkowe filtry pod 
mapą pozawalają na 

odkrywanie / ukrywanie 
punków i warstw mapy



1. Szukana 
miejscowość (jeśli 
jest w Bazie Ofiar) 

pojawi się na mapie…

2. …oraz pod mapą 
na liście „Wynik 
wyszukiwania”

Jak szukać miejsc zbrodni na mapie ? (2/4)

3. Wybranie na mapie przycisku 
„baza ofiar” lub wartości z listy 

„Wyników wyszukania” 
powoduje przejście do Bazy Ofiar



1. Przejście do Bazy 
powoduje automatyczne 

wybranie szukanej 
miejscowości…

2. …oraz przypisanych
do niej rekordów

Jak szukać miejsc zbrodni na mapie ? (3/4)

3. Banery pod listami wyników 
wyszukiwania w Bazie i na 

Mapie pozwalają na wygodne 
przechodzenie między Bazą 
Ofiar a mapą miejsc zbrodni



1. Miejsca śmierci można też odszukać 
przybliżając i oddalając widok mapy

Jak szukać miejsc zbrodni na mapie ? (4/4)

2. Punkty grupują się wraz z oddalaniem widoku mapy – białe 
ikony z krzyżem oznaczają lokalizacje skojarzone z Bazą Ofiar

3. Ikona w prawym 
górnym rogu mapy 

umożliwia przełączenie 
widoku na pełny ekran



1. Siedzibę powiatu 
najłatwiej odnaleźć 
dodając do nazwy 

„miasto powiatowe” –
np. „Kostopol, miasto 

powiatowe”

Miasta powiatowe na mapie zbrodni (1/2)

2. Wprowadzenie samej 
frazy np. „Kostopol” 

spowoduje wyszukanie 
wszystkich punktów
na mapie z powiatu 

kostopolskiego
3. Siedziby powiatów

na mapie określają 
charakterystyczne 

pomarańczowe ikony

4. Wybranie przycisku „baza 
ofiar” pozwala na przejście
do rekordów w Bazie, gdzie 

miejsce śmierci zostało 
oznaczone jako „Kostopol, 

miasto powiatowe”

5. Wybranie przycisku 
„więcej informacji” pozwala 

na przejście do nowego okna, 
w którym krótko opisano 
historię danego powiatu 



1. Mapa zbrodni została 
podzielona

na województwa
i powiaty, które będą 

systematycznie 
uzupełniane wraz

z rozwojem projektu

Miasta powiatowe na mapie zbrodni (2/2)

2. Kliknięcie w dowolne 
miejsce na terenie danego 

powiatu spowoduje 
wyświetlenie widoku z 

nazwą powiatu i dwoma 
przyciskami

3. Przycisk „miejsca 
zbrodni” wywołuje nowy 
widok mapy, gdzie można 
zobaczyć miejsca zbrodni 
ograniczone do danego 

obszaru

4. Przycisk „więcej 
informacji” wyświetla 

kartę z historią danego 
powiatu



Dodatkowe informacje

 Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w sekcji „Informacje 
dla Czytelników”.

Można tam znaleźć m.in. notę redakcyjną, wskazówki dla 
korzystających z serwisu, przewodnik po bazie w wersji pdf i wideo.

https://zbrodniawolynska.pl/zw1/mapa-wojewodztwa-wolyns/informacje-o-projekcie


Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do korzystania z 
Bazy i tworzenia jej razem z nami.

zbrodniawolynska.pl/baza-ofiar

https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/247,Baza-Ofiar-zbrodni-wolynskiej.html?l=2
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