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wiary, droga do narodu – prowadzi przez intelektualne wniknięcie
w istotę judaizmu, przez poznanie naszej chlubnej przeszłości z jednej,
a skarbów piśmiennictwa z drugiej strony
Rabin prof. Mojżesz Schorr

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 620 34 96
mail: schorr@jewish.org.pl
KRS: 0000184858

www.facebook.com/Fundacja-im-prof-Mojżesza-Schorra-118849334299/
1

Fundacja została powołana w 2003 r., dzięki rozległej pomocy Fundacji Ronalda
S. Laudera, której polska społeczność żydowska wiele zawdzięcza.
RADA FUNDACJI
dr Amir Schorr
Joe Smoczyński

ZARZĄD FUNDACJI
dr Grażyna Pawlak –
Dyrektor Zarządu
prof. Sergiusz Kowalski Zastępca Dyrektora
Zarządu
prof. Elżbieta Mazur –
Członek Zarządu

Jesteśmy największym w Polsce ośrodkiem nauczania języka hebrajskiego. W
ciągu piętnastu lat naszej aktywności uczyło się u nas ponad 2 700 osób,
przedstawicieli różnych religii oraz zawodów. Są wśród nich studenci ,
dziennikarze, urzędnicy państwowi, pisarze, duchowni, prawnicy i naukowcy i
wielu innych. Tak zróżnicowane środowisko stwarza doskonałą okazję do
prowadzenia dialogu międzykulturowego. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy
zestaw pięciu zeszytów do nauki hebrajskiego, a także kolorowankę dla dzieci
do nauki liter hebrajskich.
Organizujemy wystawy plenerowe i wydajemy albumy związane z
prezentowaną tematyką.
We współpracy z wybitnymi historykami zrealizowaliśmy takie wystawy jak
„Prof. Mojżesz Schorr – ostatni rabin Wielkiej Synagogi”, „Sport żydowski w
przedwojennej Warszawie”, „Gemilut Hasadim – Żydzi, dobroczynność,
Warszawa”, „Twarda- historia warszawskiej ulicy”, „Res Sacra Miser – biedny
jest rzeczą świętą” oraz stałą wystawę „Historia Jesziwy Mędrców Lubelskich”.
Wystawy udostępniamy bezpłatnie zainteresowanym instytucjom na terenie całej
Polski.
Nasze logo przedstawia otwartą księgę, wpisaną w gwiazdę Dawida. Jej stronice
zapełniamy wiedzą o wartościach żydowskich, przekazywanych z pokolenia na
pokolenie. Programy kierujemy do wszystkich pragnących przywrócić pamięć
swoich przodków, poszukujących swoich żydowskich korzeni, lecz także do
pragnących poznawać kulturę, która wniosła tak wiele do naszej cywilizacji.

SPONSORZY I PARTNERZY NASZYCH PROJEKTÓW 2017/2018:

2
Pracownicy Fundacji składają specjalne podziękowania Naczelnemu Rabinowi Polski,
Michaelowi Schudrichowi, za pomoc przy wielu projektach.

JUŻ MOŻNA ZWIEDZAĆ TWORZONE PRZEZ NAS JEDYNE NA ŚWIECIE
MUZEUM HISTORII JESZIWY MĘDRCÓW LUBLINA!

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, która zwróciła
się do naszej Fundacji z propozycją przygotowania wystawy w budynku dawnej Jesziwy w
Lublinie. Był to dla nas zaszczyt. Po pół roku od rozpoczęcia projektu, 7 grudnia nastąpiło
uroczyste otwarcie wystawy.
Twórcą Jesziwy był rabin Majer Szapira, który zasłynął także jako autor żywotnego do dzisiaj
projektu „Daf Jomi” (z hebr. karta codzienna). Głównym założeniem tej idei jest to, by każdy
Żyd przestrzegający przykazań Tory i tradycji, codziennie studiował jedną stronicę Gemary.
Zgodnie z ustalonym z góry porządkiem, na całym świecie każdego dnia studiowano inną,
aby po 7,5 latach ukończyć cały cykl.
Program ten – pisał rabin Szapira – stworzy wspólny język dla naszego narodu. Kiedy spotka
się dwóch Żydów z różnych miast czy nawet różnych krajów, wspólna wiedza wynikająca z
tego, iż w tym samym czasie studiują ten sam fragment Gemary sprawi, że może zrodzić się
między nimi więź głębokiej przyjaźni. Zwieńczeniem okresu studiowania są wspólne radosne
obchody, w których uczestniczą setki tysięcy Żydów na całym świecie.
Badania archiwalne przeprowadzili pracownicy Fundacji oraz nasi uczniowie jako ochotnicy.
Uzyskany materiał faktograficzny dotyczący Jesziwy i jej twórcy - rabina Majera Szapiry przerósł nasze oczekiwania. Zdjęcia do tej pory nie opublikowane, w tym jego rodziny,
dokumenty, artykuły prasowe – to wszystko sprawiło, że projekt wystawy musieliśmy
podzielić na dwa etapy. Na realizację pierwszego z nich otrzymaliśmy dofinansowanie z
Narodowego Centrum Kultury. Wsparli nas również: Gmina Wyznaniowa Żydowska w
Warszawie, Hotel Ilan, Biuro Kultury Urzędu Miasta Lublina oraz firma ELMAX.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina – Krzysztofa
Żuka oraz Naczelnego Rabina Polski – Michaela Schudricha.
W otwarciu uczestniczyło wielu gości z Izraela – między innymi stryjeczny wnuk założyciela
lubelskiej Jesziwy – Meir Shapira, współpracujący z naszą Fundacją Rabin Mosze Pinczuk
oraz Rachel Yud. Partnerami wystawy są: Ganzach Kiddush Hashem – archiwum izraelskie,
Netanya Academic College, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN oraz Muzeum Lubelskie.
Wydany został katalog wystawy. Izraelskim partnerom Wiceprezydent Miasta Lublina - Artur
Szymczyk - wręczył pamiątkowe medale w ramach podziękowania za promowanie kultury i
tradycji żydowskich oraz zaangażowanie w rozwój historycznej świadomości mieszkańców
Lublina. Zwiedzający mogli zapoznać się z działalnością rabina Majera Szapiry, historią
Jesziwy, jej programem nauczania i życiem codziennym studentów.
W drugim etapie zamierzamy przedstawić sylwetki znamienitych przodków rabina Majera
Szapiry, począwszy od Pinchasa z Korca, ucznia i przyjaciela Baal Szem Towa. Salę, która
służy jako biblioteka wyposażymy w materiały edukacyjne dotyczące tradycji żydowskich.
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2.

1.

1. Wernisaż wystawy multimedialnej „Historia Jesziwy
Mędrców Lublina” (7.12.2017).
2. Jedna z sal wystawowych – na ścianie widoczny
kalendarz dla studiujących „Daf Jomi”.

3.

4.

3. Meir Shapira – wnuk brata założyciela Jesziwy
pokazuje na zdjęciu przedstawiającym studentów
Jesziwy swojego kuzyna - Aarona Lebwola.

5.

4. Jeden z gości, były Dyrektor Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny – Sławomir
Różański, ogląda ekspozycję.

6.

5. Przemówienie Naczelnego Rabina Polski –
Michaela Schudricha na otwarciu wystawy.
6. Wśród gości byli obecni również przedstawiciele
duchowieństwa.
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7.

8.

7. Meir Shapira wraz z rabinem dr Moszem
Pinczukiem na tle fototapety z portretem Majera
Szapiry.

9.

8. Dyrektor Fundacji – dr Grażyna Pawlak
opowiada o wystawie.

10.

9. Meir Shapira, Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich
oraz Wiceprezydent Lublina – Artur Szymczyk wieszają portret
Majera Szapiry przekazany przez bł.p. Navę Semel – izraelską
pisarkę, wnuczkę siostry założyciela Jesziwy.

12.

10. Wiceprezydent Miasta Lublina - Artur Szymczyk - wręcza
pamiątkowy medal Meirowi Shapira.

11.

11. Sala ze zdjęciami z rodzinnego archiwum
Majera Szapiry.
12. Wystąpienia gości podczas wernisażu. Od
lewej: Lesław Piszewski – Przewodniczący
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,
Naczelny Rabin RP Michael Schudrich, Meir
Shapira – wnuk brata założyciela Jesziwy, rabin dr
Mosze Pinczuk oraz Dyrektor Fundacji – dr
Grażyna Pawlak.
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PRASA, RADIO, TELEWIZJA - O WYSTWIE
Po otwarciu wystawy pojawiło się wiele artykułów o Muzeum Jesziwy Mędrców Lublina
(zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej):
http://jewish-heritage-europe.eu/have-your-say/new-life-new-exhibit-at-lublin-yeshiva/

https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/atmosfera-przestrzen-i-pamiec-czyli-jakpowstawalo-muzeum-historii-jesziwy-medrcow-lublina,n,1000210033.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22764495,przy-lubartowskiej-mamy-muzeumhistorii-jesziwy-medrcow-lublina.html
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/l/264-lublin/120-aktualnosci/139118-lublin-muzeumhistorii-jesziwy-medrcow-lublina
http://www.kurierlubelski.pl/kultura/a/studenci-jesziwy-patrza-na-nas-z-czarnobialychfotografii-zdjecia-wideo,12742640/
https://polska-izrael.edu.pl/aktualnosci/139-nowe-muzeum-historii-jesziwy-medrcow-lublinajuz-otwarte
http://lajf.info/lublin-ma-nowe-muzeum/
Dyrektor Fundacji, dr Grażyna Pawlak, udzieliła też wywiadu dla radia:
http://lublin.eska.pl/a-poznaj-miasto/atmosfera-przestrzen-i-pamiec-czyli-jak-powstawalomuzeum-historii-jesziwy-medrcow-lublina-f20f82a4/631335
Tematem zainteresowała się również telewizja:
https://lublin.tvp.pl/35120768/wystawa-unikatowych-fotografii-i-dokumentow-w-jesziwiechachmej
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WYKŁADY, WARSZTATY I SPOTKANIA
W minionym roku przeprowadziliśmy wiele bezpłatnych spotkań, warsztatów i wykładów,
w których uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Jesteśmy otwarci dla wszystkich
zainteresowanych, zarówno osób świadomych swojego żydowskiego pochodzenia, tych,
którzy właśnie próbują je odkrywać, a także chcących zgłębiać świat, który tak wiele
zaoferował cywilizacji. Dążymy do tego, aby przybliżyć historię i tradycje żydowskie, przy
jednoczesnym nawiązaniu do wartości, którymi kieruje się judaizm. Dlatego do współpracy
zapraszamy rabinów z Polski i Izraela oraz znanych profesorów. Dzięki korzystaniu z
dobrodziejstw Internetu organizujemy wykłady przez Skype’a.
Spotkania cykliczne:
1. „Bohaterowie Biblii i mitów greckich” – wykłady prowadzone w języku hebrajskim,
tłumaczone na polski.
Prowadzący: rabin dr Mosze Pinczuk, dyrektor Centrum Dziedzictwa Żydowskiego w
Netanya Academic College w Izraelu. Specjalizuje się w badaniach Talmudu Jerozolimskiego.
Rabinowi składamy specjalne podziękowania za inspirującą współpracę.
2. „Losy żydowskie w XX w. przez pryzmat kinematografii”.
Prowadzący: prof. Daniel Grinberg, Uniwersytet w Białymstoku. Zajmuje się historią
powszechną XIX wieku i ruchami anarchistycznymi, a także socjologią historyczną, historią
idei oraz emancypacją Żydów europejskich.
3. „Geneza i tradycje świąt żydowskich”
Prowadzący: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz rabin Mosze Bloom.
4. Wykłady dotyczące historii języka hebrajskiego
Prowadząca: Magdalena Sommer – tłumaczka i lektorka języka hebrajskiego w naszej
Fundacji.
13.

14.

13. Warsztaty plastyczne z okazji święta Purim.
14. Wykład Naczelnego Rabina Polski -Michaela
Schudricha z okazji święta Tu Bi-Szwat.
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15.

15. Magdalena Sommer
tłumaczy spotkanie chanukowe
z rabinem dr Moszem
Pinczukiem.
16. Uczestnicy wykładu rabina
dr Mosze Pinczuka.
17. Informacja o wykładzie
prof. Daniela Grinberga.

17.

16.

JĘZYK HEBRAJSKI
W lekcjach grupowych i indywidualnych, w każdym semestrze uczestniczyło ponad 80 osób;
wśród nich studenci, dziennikarze, prawnicy. Potomków Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata zapraszamy do bezpłatnej nauki hebrajskiego, jest to nasz wyraz wdzięczności dla ich
bohaterskich rodzin.
Kursy języka hebrajskiego współczesnego prowadzone były przez pracujących w Fundacji
lektorów: Magdalenę Sommer, Łukasza Kalużnego, Agatę Grzybowską i Dawida
Wojciechowskiego. W pierwszej połowie roku odbył się także kurs hebrajskiego biblijnego.
W celu promocji nauki języka hebrajskiego organizowaliśmy lekcje pokazowe.
Uczestniczyliśmy także w wydarzeniach organizowanych przez m.st. Warszawa – między
innymi w Nocy Muzeów i Festiwalu Singera. Wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnej
nauki podstaw języka hebrajskiego, a nawet napisać swoje imię literami hebrajskimi.
W roku 2017 podjęliśmy się opracowania kolorowanki dla dzieci do nauki hebrajskich liter
drukowanych., którą dofinansowało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Nad
stroną graficzną pracowała Joanna Jaszuńska-Kobielska, zakres merytoryczny przygotowała
Magdalena Sommer.
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18.

19.

18. Tradycyjnie kursanci są częstowani wypiekami Dyrektor Zarządu Fundacji – dr Grażyny Pawlak –
literkami hebrajskimi i hamsami.
19. Warsztaty hebrajskiego dla dzieci.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI
Jak każdego roku, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, a także
uczestniczymy we wspólnych projektach. Między innymi braliśmy udział w Orientalnym
Kiermaszu Świątecznym, organizowanym przez Wydziałową Radę Doktorantów Wydziału
Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, przekazaliśmy wydane przez nas
publikacje. W ramach Festiwalu Singera, dzięki pomysłowi naszej uczennicy – Pani Marii
Świerz, wspólnie zorganizowaliśmy dla dzieci zajęcia plastyczne, podczas których mogły
np. kolorować hebrajskie litery z masy solnej.
Podpisaliśmy umowy o współpracę z izraelskimi instytucjami: Netania Academic College
oraz archiwum Ganzach Kiddush Hashem. Celem współpracy jest wymiana informacji
i materiałów na temat historii Jesziwy Mędrców Lublina oraz prowadzenie bezpłatnych
wykładów poprzez Skype’a.
Gościłyśmy członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie
Dzieci Holokaustu, Stowarzyszenie Żydów, Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie
Światowej.
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INTERNET
Na naszym Facebooku (www.facebook.com/Fundacja-im-prof-Mojżesza-Schorra118849334299/), oprócz aktualnych informacji o kursach, wykładach i warsztatach
zamieszczamy różne ciekawostki dotyczące języka hebrajskiego, Izraela oraz historii i
tradycji żydowskich. Facebook to również medium służące do kontaktów z nauczycielami
języka hebrajskiego - pełni rolę forum dyskusyjnego służącego do wymiany informacji
poglądów oraz oczekiwań w zakresie kursów. Systematycznie wzrasta liczba subskrybentów.
Na kanale YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCTpkclR29hcSUfqewfqoLBw
zamieszczone są cztery wyprodukowane przez nas filmy dokumentalne.
Niestety ze względu na problemy techniczne oraz braki kadrowe strona internetowa Fundacji
nie była aktualizowana – co w dzisiejszych czasach stanowi spore utrudnienie i ograniczenie.
Planujemy jej uaktualnienie i modernizację.
20.

21.

20. Strona facebookowa
naszej Fundacji.
21. Kanał naszej
Fundacji na YouTube.
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PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2018:
- opublikowaliśmy i upowszechniamy kolorowankę do nauki liter hebrajskich; Druk
sfinansowała Fundacja KGHM Polska Miedź.
Ta piękna książeczka edukacyjna jest już do nabycia w Fundacji!
22.

23.

22. Okładka kolorowanki do nauki liter hebrajskich.
23. Przykładowa strona z kolorowanki.
- rozpoczęliśmy prace nad gruntowną modyfikacją naszej strony internetowej, którą
wzbogacamy o dodatkowe treści edukacyjne. Dzięki temu stanie się ona znakomitym
narzędziem służącym do poszerzenia wiedzy o języku hebrajskim oraz kulturze żydowskiej.
Umieścimy na niej prezentację zrealizowanych wystaw, wirtualne muzeum historii Jesziwy
Mędrców Lubelskich oraz aplikację do nauki języka hebrajskiego, którą będzie można pobrać
ze strony internetowej.
Miło jest nam przekazać dobrą wiadomość – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji przyznało nam dofinansowanie na modernizację strony internetowej.
CO JESZCZE ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019?
1. Dokończyć prace nad muzeum Historii Jesziwy Mędrców Lublina;
2. Wyprodukować oraz umieścić na YouTube film dokumentalny poświęcony utworzonemu
Muzeum Historii Jesziwy Mędrców Lublina;
3. Wprowadzić nowe cykle wykładów:
- „Życie kulturalne XIX wiecznej wielokulturowej Warszawy”;
- „Pięcioksiąg a współczesne problemy”- w jęz. hebrajskim z polskim tłumaczeniem;
- „Przybliżamy filozofię Majmonidesa”- w jęz. hebrajskim z polskim tłumaczeniem;
- „Zagadnienia tożsamości w literaturze izraelskiej” - w jęz. hebrajskim z polskim
tłumaczeniem;
- „Patriotyzm polski i żydowski”;
- „Żydowskie tradycje działalności politycznej w Polsce”;
- „Historia chasydyzmu”.
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4. Zwiększyć intensywność działań promocyjnych w Polsce i za granicą. Postaramy się
rozszerzyć zakres współpracy z dotychczasowymi partnerami z Izraela, a także nawiązać
kontakty z nowymi instytucjami w kraju i za granicą. Przygotujemy nowy pakiet materiałów
informacyjnych prezentujących 15 lat działalności Fundacji.

5. W celu zwiększenia sprzedaży zamierzamy upowszechnić nasze publikacje poprzez ich
digitalizację i rozprowadzenie drogą elektroniczną (sprzedaż zarówno w formacie PDF, jak i
w formie papierowej);
6. Rozszerzyć program nauki hebrajskiego dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji w
Izraelu.
7. Przygotować do druku drugą część kolorowanki dla dzieci, dzięki której nauczą się
hebrajskich liter pisanych.
8. Podjąć prace nad organizacją przyszłych polsko-izraelskich obozów językowych – nauka
języka hebrajskiego;

Opracowały:
dr Grażyna Pawlak – Dyrektor Zarządu Fundacji
Magdalena Sommer – lektorka hebrajskiego
Alicja Banna – koordynator ds. programów
*Zdjęcia nr 2,3,17-23 oraz zdjęcia bez numeracji wykorzystane w sprawozdaniu pochodzą ze
zbiorów własnych Fundacji. Autorem zdjęć nr 1 oraz 4-12 z otwarcia Muzeum Historii
Jesziwy Mędrców Lublina (ze znakiem wodnym Agencja Gazeta) jest Krzysztof Mazur.
Autorem zdjęć nr 13-16 jest Sławomir Haliński.
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