JEWISH RECORDS INDEXING – POLAND
Ocaleni z Holocaustu mogą nie wiedzieć, że ogromna liczba żydowskich dokumentów stanu
cywilnego przetrwała wojnę. Jewish Records Indexing – Poland (JRI-Poland) stworzyło spisy ponad 4
milionów żydowskich aktów urodzenia, ślubu i śmierci z obecnych i przedwojennych terenów Polski,
które przechowywane są w polskich archiwach.
Spisy aktów stanu cywilnego, które mają więcej niż 100 lat są dostępne na stronie internetowej JRIPoland pod adresem jri-poland.org/index.htm. Istnieje również spis kolejnych 600.000 rekordów,
młodszych niż 100 lat, jednak nie są one udostępniane online ze względu na polskie prawo o ochronie
danych osobowych. Można je przeszukiwać na podstawie odpowiednich ustaleń z JRI-Poland, jednak
każdy taki przypadek jest traktowany ze wyjątkową ostrożnością, a decyzja za każdym razem jest
podejmowana indywidualnie.
Internetowe bazy danych JRI-Poland zawierają także spisy innego rodzaju dokumentów, takich jak
spisy mieszkańców, spisy powszechnie, listy poborowe, spisy pochowanych na cmentarzach, listy
wydanych paszportów, informacje o zgonach w gettach, ogłoszenia o narodzinach, ślubach i zgonach
publikowane w polskiej prasie, a także powojenne ogłoszenia sądowe zamieszczane w Monitorze
Polskim. Dostępne dane różnią się w zależności o miasta lub regionu.
Baza danych JRI-Poland pomaga badaczom i ocalonym poprzez:
 Udostępnianie informacji potrzebnych do stworzenia drzewa genealogicznego
 Udostępnianie ocalonym informacji i wskazówek pomocnych przy poszukiwaniach żyjących
członków rodziny rozproszonych po całym świecie
 Umożliwianie rodzinom identyfikacji dotychczas nieznanych krewnych, którzy zginęli w
czasie Holokaustu, a którzy nie zostali upamiętnieni w tzw. kartach świadectwa (ang. Pages of
Testimony) w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie
 Umożliwianie rodzinom poznania imion i wieku małych dzieci, które mogły zostać oddane w
czasie wojny na przechowanie do polskich rodzin lub klasztorów, by możliwe było
porównanie informacji z wiedzą na temat wojennych losów ocalonych lub odnowić
poszukiwania tych dzieci
 Umożliwianie rodzinom znalezienia krewnych ze względów medycznych lub genetycznych,
np. rodziny ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych schorzeń
dziedzicznych
 Pomoc potomkom polskich Żydów – żyjącym w krajach, gdzie nie są oni pewni swojej
przyszłości – w odnalezieniu dokumentów, które pomogą im w otrzymaniu polskiego
paszportu i tym samym ułatwią wstęp do społeczności europejskiej.

Nie jesteśmy cudotwórcami, ale pomogliśmy tysiącom osób w
zdobyciu wiedzy o ich rodzinach

Strona internetowa JRI-Poland – jri-poland.org/index.htm
Strona ta zawiera wiele informacji, m.in. Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ), bazę danych, listy
nazwisk, wskazówki dotyczące wyszukiwania, status projektów, itp. Podręcznik Badacza dostępny
jest po angielsku, francuski, hebrajski, polsku, rosyjski i hiszpańsku. Strona www.jripoland.org/index.htm jest punktem startowym wszystkich działań JRI-Poland.

“Grupa Dyskusyjna” Jewish Records Indexing - Poland
Członkowie Grupy Dyskusyjnej (listy mailingowej) mogą wymieniać się wiedzą i brać udział w
dyskusjach o dostępnych danych, a także otrzymują informacje o aktualizacjach bazy danych i innych
związanych z tym kwestiach.

Jewish Records Indexing - Poland; Wspólna Wizja
Projekt JRI-Poland budowany jest na bazie wspólnej wizji jego członków, archiwów i niezależnych
organizacji, które pragną współpracować w celu rozwijania efektywnego narzędzia do poszukiwań
rodzinnych. Każda osoba zainteresowana żydowskimi aktami stanu cywilnego w Polsce mogą pomóc
poprzez wolontariat przy indeksowaniu danych lub dotację na rzecz projektów. JRI-Poland to
niezależna organizacja pożytku publicznego wg. sekcji 501(c)(3) Internat Revenue Code USA.
Dotacje ze strony osób odprowadzających podatki w USA można odliczać od podatku w wysokości
dopuszczonej przez prawo.
Mimo, że dane JRI-Poland są dostępne także na stronie JewishGen.org, projekty, działania i zbieranie
funduszy JRI-Poland są całkowicie niezależne.

Pamiętaj!
Baza danych i wolontariusze JRI-Poland mogą Ci pomóc odnaleźć dokumentację i informacje na
temat twojej rodziny!
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