
Poszukiwanie Historii Rodzinnych Żydów w Polsce 
Spotkanie networkingowo-warsztatowe dla badaczy i genealogów 

Termin: 28.06.2015, godz. 9.00 – 17.00 
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny, sala wystawowa w Błękitnym Wieżowcu 
Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rejestracja do 7.06.2015* 

 

Program 
 

09:00 – Rejestracja i kawa 
10:00 –  Powitanie i otwarcie spotkania – Dział Genealogii ŻIH  
10:30 –  Panel Pierwszy: GENEALOGIA i BADACZE – ROLE I POTRZEBY 

• Krzysztof Tom – Pracuje nad historią własnego rodu (oraz kilkudziesięciu rodów 
skoligaconych od ponad 10 lat. 
„StuTomowe miasto. Genealogia rodu Tom (XVIII wiek - II wojny światowej)“ 

• Krzysztof Bielawski - koordynator projektu Wirtualny Sztetl 
  „Dzielenie się historiami. O sposobach publikowania danych.“ 

• Joanna Podolska – dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana  
Szymon Pawlak – starszy specjalista ds. Projektów Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana  
“Historia mówiona w Parku Ocalałych - archiwum zachowania pamięci 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” 

• Małgorzata Płoszaj - poszukuje historii rodzin żydowskich z Rybnika 
"Historia poszukiwań rybnickiej rodziny Haase - przykład tragicznego losu 
Żydów niemieckich w czasie powstań śląskich" 

11:40 –  Pytania 
12:30 –  Warsztat Pierwszy (przy kawie) 
 GRUPY 1-4: Potrzeby genealogów i badaczy. O gromadzeniu i dzieleniu się 

danymi, o tworzeniu przydatnych rozwiązań technologicznych, które uefektywnią 
pracę.  

13:30 –  Przerwa obiadowa 
14:30 –  Panel Drugi: PRZYDATNE ŹRÓDŁA i DOSTĘP DO NICH 

• Marla Raucher Osborn - Manager of Archive-Genealogical Research 
Department, Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland  
„Using an unknown drawing by Drohobycz artist Bruno Schulz to demonstrate 
research resources and techniques to track the lives of those who owned it - 
revealing in the process the tragic fate of individuals of a single Jewish 
Galician family in the Shoah“ 

• Tadeusz Przystojecki – zajmuje się nowymi mediami, historyk z wykształceniem 
archiwistycznym, genealog w Bramie Grodzkiej - Teatrze NN 
„Doświadczenia z przygotowania wystawy 43 tysiące w Ośrodku "Brama 
Grodzka - Teatr NN" w Lublinie“ 

• Alicja Mroczkowska – główny specjalista ds. Dokumentacji i ochrony 
dziedzictwa żydowskiego, Dział Dokumentacji ŻIH 
„Ochrona i dokumentacja cmentarzy żydowskich, a genealogia z 
uwzględnieniem działań Działu Dokumentacji ŻIH“ 

15:30 –  Pytania  



16:00 –  Warsztat Drugi** (przy kawie) 
 GRUPA 1: Poszukiwanie członków rodziny: case study   

GRUPA 2: Poszukiwania za wschodnią granicą. Kontakt z Archiwami w Litwie,  
Białorusii, Ukrainie – podpowiedzi i sugestie  
GRUPA 3: Genealogia dla początkujących – od czego zacząć   
GRUPA 4: Nasze wyzwania i problemy badawcze  
GRUPA 5: Wokół źródeł i ich dostępności – czy można znaleźć (jeszcze) więcej?  
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 
* Prosimy wszystkich zainteresowanych o rejestrację online do 7.06: bit.ly/rejestracja_żih  
** Warsztaty będą współprowadzone przez członków grupy. Tematy które wybraliśmy są ogólne, 
tak aby służyły networkinowi i wymienianiu bezcennych informacji o tym, czym się Państwo zajmują 
i jak mogą Państwo wspomóc Prosimy wszystkich o wybór grup warsztatowych w zależności od 
zainteresowania i przesłania zgłoszenia do grupy do 20.06 
 
- Zapewniamy pyszną kawę i herbatę a także smakołyki i owoce. W przerwie lunchowej będziemy 
mogli doradzić Państwu, gdzie w pobliżu można udać się na obiad.  
 
 


