Przewodnik do Bada! Wpisów "ydowskich
w Aktach Metrykalnych w Polsce

!2008

Polskie archiwa zawieraj! przebogat! kolekcj" #ydowskich akt metrykalnych, które
zachowa$y si" przez lata wojenne. Baza danych pod nazw! Jewish Records Indexing
– Poland zajmuje si" sporz!dzaniem spisów katalogowych (indeksowaniem) tych akt,
a tak#e i innych dokumentów. Ta wysoce ceniona baza danych sta$a si" zasadniczym
narz"dziem w r"kach badaczy historii rodzinnych oraz zrewolucjonizowa$a badania
#ydowskich akt metrykalnych z terenów Polski przed- i powojennej. Baza ta opiera si"
na trzech podstawowych %ród$ach informacji:

Mikrofilmy LDS Akt Metrykalnych w Polskich Archiwach
Pa#stwowych
Akta metrykalne z okresu od 1810 do 1865 roku (a czasami i z lat pó%niejszych)
zosta$y zmikrofilmowane przez Mormonów, czyli cz$onków Ko&cio$a Jezusa Chrystusa
'wi"tych w Dniach Ostatnich (zwanego Latter Day Saints lub skrótowo LDS) i
udost"pinone przez nich w Centrach Historii Rodzinnej LDS na ca$ym &wiecie. Istnieje
oko$o 2,000 mikrofilmów, zawieraj!cych akta metrykalne (ydów z ponad 570 polskich
miast i miasteczek. Te mikrofilmy stanowi$y pierwsze %ród$o indeksów tworzonych
przez JRI-Poland i nadal stanowi! podstaw" przeszukiwalnej bazy danych.

Prosto z Polskich Archiwów Pa#stwowych

4 miliony
akt metrykalnych
z 500 polskich
miast
zosta!o ju"
zindeksowanych

W lipcu 1997 roku, Jewish Records Indexing-Poland zawar$o umow" z polskimi
Archiwami Pa)stwowymi (AP), w celu umo#liwienia indeksowania #ydowskich akt
metrykalnych, b"d!cych w posiadaniu AP i dotychczas nie skopiowanych przez
Mormonów (LDS). S! to g$ównie akta z lat 1865-1905.
W roku 2000 projekt JRI-Poland/Polskie Archiwa Pa)stwowe zosta$ rozszerzony i
obejmuje teraz spisy przesz$o miliona metryk z 88 miast z by$ej wschodniej cz"&ci
Galicji (obecnie cz"&* Ukrainy). Metryki te s! przechowywane w tzw. AGAD, czyli w
Archiwum G$ównym Akt Dawnych w Warszawie.
Dzi"ki dodaniu tych nowych wpisów, informacje o setkach tysi"cy #ydowskich danych
metrykalnych z ko)ca XIX i pocz!tku XX wieku s! teraz $atwo dost"pne poza Polsk!.
Nie ma ju# potrzeby anga#owania Archiwów Pa)stwowych czy te# prywatnych
badaczy do wyszukiwania starych dokumentów.

Inne $ród!a
Wykonuj!c swoj! misj" spisywania aktów metrykalnych o genealogicznej warto&ci,
JRI-Poland dodaje dane z innych %róde$, jak spisy powszechne, ksi"gi mieszka)ców,
listy poborowych, dokumenty ze szkó$ i s!dów.
Dodatkowo JRI-Poland korzysta ze zbiorów (ydowskiego Instytutu Historycznego w
Warszawie, a tak#e dokumentów cmentarzy w Polsce, a tak#e og$osze) urodzin,
&lubów, zgonów i og$osze) s!dowych w gazetach.

Strony internetowe “Wasze Miasto” („Your Town”), udost!pnione
przez JRI-Poland, umo"liwiaj# zorientowanie si!, jakie akta z danego
miasta s# dost!pne w Polskich Archiwach Pa$stwowych, i czy by%y
one mikrofilmowane przez LDS. Cz!sto jednak badacze historii
rodziny nie s# pewni, sk#d pochodz# ich przodkowie. Wyszukuj#c z
przesz%o miliona "ydowskich akt metrykalnych pochodz#cych z
tysi#ca polskich miast i wsi, baza danych mo"e szybko odnale&', gdzie
znajduj# si! urz!dowe dokumenty na temat danej rodziny. Baz! mo"na tak"e przeszukiwa' metod# DaitchMokotoff Soundex, który umo"liwia odnalezienie podobnie brzmi#cych wpisów. Wyszukiwania mo"na
prowadzi' na podstawie nazwisk, imion, miast lub kombinacji tych danych. Nie oznacza to niestety, "e
mo"na otrzyma' wszystkie metryki z danego miasta. Jednak"e je(li np. dane z ma%ej osady s# wymienione w
aktach wi!kszego miasta, to wtedy badacz, przeszukuj#c akta tego miasta, mo"e odnale&' akta z danej osady
i ustali' w jakiej grupie aktów metrykalnych ta osada si! znajduje. UWAGA: Chocia" wi!kszo('
przeszukiwa$ mo"e by' wykonana w zaw!"onym zasi!gu geograficznym, niedawne dwa du"e dodatki do
bazy danych JRI-Poland: paszporty emigracyjne z lat 30tych oraz powojenne og%oszenia s#dowe w
Monitorze Polskim wymagaj#, "eby badacz przeszukiwa% ca%# baz! danych i nie ogranicza% przeszukiwa$ do
konkretnego rejonu geograficznego.
Baza danych JRI-Poland jest cz!sto pierwszym wielkim krokiem w poszukiwaniach genealogicznych.
Pomimo faktu, "e nie zawiera ona faktycznych akt metrykalnych, wyniki przeszukiwa$ pozwalaj# na
identyfikacj! indeksu z nazwiskiem, numerem metryki i rokiem wpisu (ale niekoniecznie z dat# zdarzenia
opisanego aktem). Wyniki wyszukania podaj# tak"e numer mikrofilmu LDS, który mo"na zamówi' i
sprawdzi' dany dokument w Bibliotece Historii Rodzinnej LDS.
W wypadku, kiedy metryki nie by%y mikrofilmowane przez Mormonów, na naszej stronie internetowej
znajd# Pa$stwo prosty formularz do zamówie$ metryk z Polskich Archiwów Pa$stwowych.

Listy Nazwisk
Strona zawiera tak"e Listy Nazwisk („Surname Lists”) pobrane z akt metrykalnych wi!kszo(ci miast, w
których takowe listy by%y sporz#dzone. Lista ta zawiera wszystkie nazwiska i ich pisane kombinacje, tak jak
by%y zapisane przez prowadz#cego rejestry akt cywilnych. Jest ona szczególnie pomocna dla tych badaczy,
którzy nie pami!taj# wszystkich nazwisk w ich drzewie genealogicznym. Daje ona te" mo"no('
spostrze"enia nietypowej pisowni nazwiska, które inaczej nie by%oby odnalezione przez wyszukiwanie
podobnie brzmi#cego nazwiska/miasta metod# Daitch-Mokotoff Soundex”.
Aby rozpocz!" przeszukiwanie bazy
danych kliknij na
PRZESZUKUJ BAZ czyli:
SEARCH THE DATABASE
DDADEARCH THE DATABASE
Sprawd JewishGen Family Finder
www.jewishgen.org/jgff czy pojawi y si nowe
nazwiska; do cz swoje nazwiska/miasta do
JewishGen Family Finder. Sprawd Shtetl CO-OP,
czy pojawi y si nowe miasta. Nabyj rzeczywist
metryke/ wiadectwo, skopiuj albo zrób wyci g i
zapisz wa n informacj . Do cz t wa n now
informacj do swojego drzewa genealogicznego.

• Zauwa , e numery Mikrofilmów LDS czy odno nik do Polskich
Archiwow Pa stwowych, s zamieszczone u do u wyników
przeszukiwania.
• Zamów mikrofilm LDS w mormo skim Centrum Historii
Rodzinnej. Kopie wspisów z mikrofilmów mog by zamawiane w
Bibliotece Historii Rodzinnej (Family History Library) w Salt Lake
City <http://www.familysearch.org/Eng/Library/FHL/
rameset_library.asp?PAGE= library_services.asp> lub w Beth
Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora w Tel Avivie.
<www.bh.org.il/Genealogy/ldsbyname.aspx>
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WYSZUKANIE DLA NAZWISKA TOBIAZ
(uwaga: oryginalne wyniki przeszukiwania ukazuj si na ekranie z nag ówkami po angielsku)
Baza Danych LOMZABIR (!om"a - Okres Polski - Urodzenia)
Gubernia: !om"a /Województwo: Bia#ystok
Nazwisko
Imi
Rok
Rodzaj Akt
Imi Ojca
Imi Matki
TOBIAZ
Maryam
1884
B
30
Szolim Izraelowicz
Malka
TOBIAZ
Chiam
1886
B
21
Moszk Idzkowicz
Chia Ryfka
TOBIAZ
Josk
1886
B
11
Symon Davidowicz
Leja
Baza danych LOMZAMAR (!om"a - Okres Polski - $luby)
Gubernia: !om"a /Województwo: Bia#ystok
Nazwisko
Imi
Rok
Rodzaj Akt
Imi Ojca
Imi Matki
TOBIAZ
Sora Ryfka 1832
M
6
Idzk Izraelowicz
Devorah
KATZ
Yitzhak
1832
M
6
Moszk Idzkowicz
Leja
Baza Danych LOMZADEA (!om"a Okres Polski Zgony)
Gubernia: !om"a /Województwo: Bia#ystok
Nazwisko
Imi
Rok
Rodzaj Akt
Imi Ojca
Imi Matki
TOBIAZ
Sora Ryfka 1832
D
60
Idzk Izraelowicz
Sora
TOBIAZ
Naftel
1834
D
25
Moszk Idzkowicz
Ryfka
TOBIAZ
Chackiel
1834
D
11
Symon Davidowicz
Sora Leja
Baza danych

Numer filmu LDS lub informacja kontaktowa

LOMZABIR
LOMZAMAR
LOMZADEA

1199530, 1199531, 1199532, 1618507
KLIKNIJ, ABY UZYSKA INSTRUKCJE
KLIKNIJ, ABY UZYSKA INSTRUKCJE

Jak s! sporz!dzane indeksy miejscowo"ci na
podstawie mikrofilmów LDS?
Akta sprzed 1868 roku spisane alfabetem !aci"skim s# przepisywane
przez wolontariuszy w Shtetl CO-OP (zobacz poni$ej). Natomiast wpisy
pisane cyrylic# (z ksi#g z zaboru rosyjskiego po roku 1867) s#
transliterowane przez woluntariuszy oraz specjalistów sponsorowanych
przez osoby prywatne i $ydowskie grupy genealogiczne.

Polska Kongresowa – Archiwa Pa#stwowe
Spisywanie jest przeprowadzane kolejno, jedno archiwum po drugim. Na pocz#tku wybrany zostaje woluntariusz
na funkcj% „Koordynatora Archiwum”. Koordynator wybiera “Liderów Miast” odpowiadaj#cych za zbieranie
funduszy na prace nad danym miastem. JRI-Poland zamawia strony indeksowe dla wszystkich lat z danego
archiwum, które nie zosta!y dotychczas zmikrofilmowane, a ekipa specjalistów JRI-Poland indeksuje wspisy z
danego miasta. Akta metrykalne z okresu po roku 1867 w j%zyku rosyjskim s# przepisywane przez specjalny
program komputerowy na litery !aci"skie. Lista pojawiaj#cych si% w danej miejscowo&ci nazwiska jest
umieszczana na stronie internetowej, a Liderzy Miast zaczynaj# zbiera' fundusze dla danego projektu. Pe!na lista
akt metrykalnych jest dodawana do bazy danych po zebraniu pe!nej kwoty wydanej na indeksowanie danego
miasta.

Galicja – Archiwa Pa#stwowe

Pod wieloma wzgl%dami, akta metrykalne ze wschodniej Galicji ró$ni# si% od innych metryk indeksowanych przez
JRI-Poland. Istnieje tylko kilka mikrofilmów sporz#dzonych przez Mormonów. Akta s# stworzone w formacie
tabelarycznym i rzadko posiadaj# strony indeksowe. Napisane s# po polsku lub po niemiecku. Urz%dnicy AGAD,
pracuj#cy poza normalnymi godzinami pracy, s# zatrudnieni przez JRI-Poland do spisywania akt prosto na arkusz
elektroniczny Excel, u$ywaj#c procedur i szablonów opracowanych przez JRI-Poland.

Prusy – Archiwa Pa#stwowe
Wiele $ydowskich dokumentów metrykalnych zosta!o utrwalonych na mikrofilmach, przede wszystkim te z lat
1812-1874. Ochotnicy ze Shtetl CO-OPs pracuj# nad niektórymi miastami, ale ci#gle potrzeba wielu
wolontariuszy (wi%cej w nast%pnej cz%&ci). Od 1874 roku, $ydowskie &luby, urodzenia i zgony w by!ych
niemieckich miastach by!y spisywane w mieszanych rejestrach Standesamt. Obecnie istnieje ponad 2800
miejscowo&ci z tego typu rejestrami, jednak nie wszystkie zawieraj# wpisy dotycz#ce (ydów. Wiele akt z lat 1874
– 1884/1888 zosta!o zmikrofilmowanych przez Mormonów (patrz nast%pna cz%&'). Pó)niejsze akta s#
indeksowane przez pracowników archiwów, wynaj%tych przez JRI-Poland.

Inicjatywa JRI-Poland - Shtetl CO-OP - mikrofilmy LDS (Mormonów)

Shtetl CO-OPs to grupy ochotników zainteresowanych tym samym miastem lub rejonem. Wspólnie pracuj# i
pokrywaj# koszty. Shtetl CO-OPs spisuj# skorowidze danego miasta/miast z mikrofilmu LDS do elektronicznego
arkusza. Pliki s# weryfikowane i nast%pnie dodane to g!ównej bazy danych.
Grupy Shtetl CO-OP &ci&le wspó!pracuj# ze sob# w badaniach i dziel# si% uzyskanymi informacjami. Podczas gdy
miasta, których dane mieszcz# si% tylko na jednym lub dwóch mikrofilmach s# z regu!y spisywane przez jednego
zaanga$owanego woluntariusza, wspó!praca zespo!owa jest wymagana w przypadku miast, które mia!y du$y
procent ludno&ci $ydowskiej. Woluntariusze cz%sto wspó!dzia!aj# w badaniach i czasami przy okazji odkrywaj#
rodzinne wi%zy.
Zapraszamy do zapoznania si% z aktualn# list# grup Shtetl CO-OP i zg!oszenia si% na ochotnika, aby kierowa' i
uczestniczy' w grupie Shtetl CO-OP dla swojego miasta. Dost%pne s# ju$ wskazówki dla nowopowstajacych grup
Shtetl CO-OP.

Pomó$ Budowa% Baz& Danych JRI - Poland

• Prowad) albo do!#cz do grupy Shtetl CO-OP
• Pomó$ zdoby' &rodki na indeksowanie akt/miast/mikrofilmów.
• Skopiuj i prze&lij indeksy do u$ycia przez przysz!e grupy Shtetl CO-OP.
• Skontaktuj si% z koordynatork# Shtetl CO-OPs, Hadass# Lipsius pod adresem: shtetlcoop@jri-poland.org.

Skarbnica dla
bada#
genealogicznych,
genetycznych i
innych

Baza danych przeszukuje nazwiska w ramach danego miasta lub obszaru geograficznego. Z bazy
tej korzystaj# nie tylko genealodzy i osoby, które stracily !#czno&' z rodzinami w wyniku
Holokaustu, ale tak$e wiele innych osób. JRI-Poland jest uznane przez mi%dzynarodowe
stowarzyszenia medyczne i naukowe, poniewa$ baza ta umo$liwia naszkicowanie historii
medycznych rodzin (ydów aszkenazyjskich (w szczególno&ci tych ze zwi%kszonym ryzykiem
chorób dziedzicznych). Historia JRI-Poland zosta!a opisana w wiosennym numerze Avotaynu
(Vol. XVII, No.1) z roku 2001, 2 Mi%dzynarodowym Przegl#dzie (ydowskiej Genealogii
(International Review of Jewish Genealogy), a tak$e jest dost%pna na naszym portalu.
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Internetowa lista
dyskusyjna JRI-Poland
Zapisz si na list dyskusyjn JRIPoland. Dziel si informacjami, bierz
udzia w dyskusjach o Polskich aktach
metrykalnych, i otrzymuj komunikaty o
aktualizacjach bazy danych i innych
zwi zanych z ni sprawach. eby si
zapisa na t list , po prostu wype nij
formularz WebForm pod czony u
do u g ównej strony JRI-Poland:

<www.jri-poland.org>

Jewish Records
Indexing - Poland
Dyrektor Generalny

Stanley M. Diamond
executivedirector@jri-poland.org
Z-ca dyrektora i Koordynator
transliteracji Shtetl CO-OP

Hadassah Lipsius

shtetlcoop@jri-poland.org
Kierownik bazy danych

Michael Tobias
databasemanager@jri-poland.org
Koordynator systemu zamówie#
JRI-Poland/PSA

Mark Halpern
PSA_Orders@jri-poland.org
Moderator listy dyskusyjnej

Judy Baston
moderator@jri-poland.org
Wspomó$ finansowo JRI-Poland
Dotacje przyspiesz realizowanie
wszystkich projektów
indeksowania JRI-Poland. Dotacje
prosimy posy a na adres:

Jewish Records
Indexing-Poland
Sheila Salo, Treasurer (Skarbnik)
5607 Greenleaf Road
Cheverly, MD 20785

Lata
Rodzaj
J!zyk
Gdzie s"
Rejestry

Katologo
wanie
JRIPoland

1808-1825

1826-1867

1868-1917

1918-1942

Archiwa ko cielne
Osobne rejestry ydowskie
polski
rosyjski
polski
Akta starsze ni 100 lat s umieszczone w okr gowych
Akta nowsze ni 100 lat s
oddzia ach Polskich Archiwów Pa stwowych. Mormoni
zwykle przechowywane w
sfilmowali du ilo rejestrów, zwykle akta do oko o 1865r miejscowych oddzia ach
i czasami pó niejsze (tylko niektóre miasta).**
Urz du Stanu Cywilnego.

Ograniczone***

Grupy Shtetl
CO-OP

Projekt
Polskich
Archiwów
Pa stwowych

Niedost pne

* Tabela odnosi si tylko do aktów metrykalnych z miejscowo ci znajdujacych sie na terenach majacych pewna
autonomie pod zaborem rosyjskim zwanych Królestwem Polskim lub Polsk Kongresow . Metryki z miejscowo ci,
które s teraz cz ci Polski (na przyk ad by e cz ci Galicji, Prusów, Guberni Grodzie skiej) maj inny format, j zyk i
obj te okresy s inne (zobacz tablic poni ej). Dok adniejsza informacja zawarta jest w publikacji napisanej przez
Warrena Blatta pod tytu em “Vital Records in Poland – A Primer”, Kielce-Radom SIG Journal, Tom 1, Numer 2,
Strony 3-7. Mog pa stwo tak e przeczyta InfoFile (plik informacujny) zamieszczony w JewishGen i napisany
równie przez Warren Blatta, pod tytu em “Poland Vital Records”.
Szczególowa informacja o ydowskich aktach metrykalnych z miast polskich i wschodnioeuropejskich znajduje si na
g ównej stronie internetowej Routes to Roots, Inc. pani Miriam Weiner: www.rtrfoundation.org/index.html
** Mo na je przegl da w mormo skich (LDS) O rodkach Historii Rodzinnej na ca ym wiecie. Prawie po owa
mormo skiej (LDS) kolekcji mikrofilmowej jest dost pna w ydowskim Centrum Genealogicznym im. Douglas E.
Goldman w Beth Hatefutsoth - The Nahum Goldman Museum of the Jewish Diaspora w Tel Avivie. Lista dost pnych
na mikrofilach miast i rodzajów aktów metrykalnych mo e by ci gni ta z internetowej strony JRI-Poland.
*** Wi kszo ci ydowskich metryk z tego okresu zawiera wy cznie imi ojca (a nie jego nazwisko).

Krótki Przegl"d %ydowskich Aktów Metrykalnych ze
Wschodniej Galicji (Akty AGAD)*
LATA

Do 1772

Galicja
by a cz ci

Królestwa
Polskiego

Obowi zek
sporz dzan
ia

17721783

1784-1788

1789-1876

Gmina
ydowska

J zyk

acinski

Zwykle
Polski

Miejsce
Rejestrów

Nie
znaleziono
w rejestrach
katolickich

donations@jri-poland.org
Twoje dotacje powinny wyszczególnia
miasto, lub tytu projektu, albo „general
indexing” (tzn. ogólne indeksowanie).

Dost pne w
Polsce

1877-1905

Nie ma aktów
metrykalnych

19181942

1906-1917

Rzeczpos
poli-tej
Polskiej

Cesarstwa Austriackiego
Ko ció
katolicki

JRI-Poland
Indexing

Jewish Records Indexing – Poland Inc. to niezale na,
wolna od podatków, organizacja dzia aj ca w oparciu o
przepisy sekcji 501©(3) Kodeksu Podatkowego USA.
Dotacje uprawniaj do odpisów podatkowych w USA.
© JRI-7/2006
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Krótki Przegl"d %ydowskich Akt Metrykalnych z Ziem
Polskich pod Zaborem Rosyjskim*

Gmina ydowska w imieniu rz du
polskiego albo austriackiego
Polski albo Niemiecki

AGAD, Warszawa i/albo
Archiwa na Ukrainie/ we
Lwowie
Tylko projekt AGAD Archiwa Pa stwowe.
Lwów nie jest dost pny.

Polski

USC Warszawa
i/albo
Archiwa na Ukrainie
Nie dost pne do
indeksowania

Akta m odsze ni 100 lat
s utrzymywane w
Warszawskim Urz dzie
Pocz tek - 1877 r.
Stanu Cywilnego
Korzystaj z archiwalnej bazy danych Miriam Weiner
Routes to Roots Foundation, Inc.
http://www.rtrfoundation.org

Wi kszo ci aktów dost pne.

eby rozstrzygn , czy akta istniej
i gdzie si znajduj
eby sprawdzi dost pno z Archiwów AGAD

Korzystaj z raportu statusu projektu JRI-Poland AGAD

i status spisywania

http://www.jri-poland.org/agadtowns.html

* Ta tablica odnosi si do ydowskich aktów metrykalnych z by ych miast polskich we wschodniej cz ci Galicji (teraz na
Ukrainie) dost pnych w Archiwum G ównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie. Wschodnia Galicja to tzw. tereny
zabu a skie. Akta metrykalne z polskich miast, które by y kiedy cz ci zachodniej Galicji (na zachód od rzeki Bug) s
przechowywane w regionalnych oddzia ach polskich Archiwów Pa stwowych w danym rejonie.

