
(...) I z po¿ó³k³ych gazet, z wystrzêpio-
nych dokumentów zbieraæ bêd¹ nowe dro-
biazgi, o ludziach i murach, o rzeczach,
których ju¿ nie ma, o duszy starego miasta.

(Józef Czechowicz: Koñ rydzy)

Stra¿nicy Pamiêci
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STOWARZYSZENIE

�RODKOWOEUROPEJSKIE

�DZIEDZICTWO

I WSPÓ£CZESNO�Æ�
Organizacja zosta³a za³o¿ona w 1999 roku z ini-

cjatywy osób zwi¹zanych z innymi stowarzyszenia-
mi i instytucjami zajmuj¹cymi siê propagowaniem
wielokulturowo�ci Lublina i Lubelszczyzny.

Dzia³alno�æ stowarzyszenia jest kontynuacj¹ wcze-
�niejszej aktywno�ci naszych cz³onków na rzecz:
porozumienia pomiêdzy narodami, prze³amywania
stereotypów, zachowania wielokulturowo�ci miasta
Lublina i regionu oraz �praw cz³owieka�.

CELE STATUTOWE:
� Dzia³ania zmierzaj¹ce do pog³êbienia wspó³pra-

cy pomiêdzy m³odzie¿¹, organizacjami i instytu-
cjami miêdzynarodowymi maj¹cymi na celu zwal-
czanie wzajemnych stereotypów i uprzedzeñ.

� Pog³êbienie i zachowanie wiedzy na temat wielo-
kulturowego i wielonarodowo�ciowego dziedzic-
twa Europy �rodkowowschodniej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Lublina i regionu lubelskiego.

� Krzewienie zasad porozumienia pomiêdzy na-
rodami, dzia³alno�æ na polu edukacji, kultury
i nauki.

FORMY DZIA£ALNO�CI:

� Organizowanie spotkañ, seminariów nauko-
wych, przedsiêwziêæ kulturalnych.

� Upowszechnianie wiedzy na temat wielokultu-
rowego dziedzictwa Lubelszczyzny � wydawa-
nie publikacji ksi¹¿kowych oraz elektronicznych.

� Organizowanie wymiany miêdzynarodowej,
w szczególno�ci pomiêdzy m³odzie¿¹ szkoln¹,
akademick¹ oraz organizacjami o charakterze
edukacyjno-kulturalnym.

ZARZ¥D:
Robert Kuwa³ek � prezes zarz¹du
Anna Krawczyk, Siegfried Kremeyer � wiceprezesi
zarz¹du
Miros³aw Szulewski, Grzegorz Kuprianowicz � cz³on-
kowie zarz¹du
Irena Kañtoch � sekretarz
Bo¿ena Skórska � skarbnik

Stowarzyszenie �rodkowoeuropejskie
�Dziedzictwo i Wspó³czesno�æ� w Lublinie
ul. Peowiaków 12
PL 20-007 Lublin
tel. +48.81. 536 03 22
fax +48.81. 536 03 14
e-mail: heritage@o2.pl;

herit@gmx.net
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POLSKIE TOWARZYSTWO

SPRAWIEDLIWYCH W�RÓD

NARODÓW �WIATA

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych w�ród Naro-
dów �wiata powsta³o w Warszawie 20 listopada 1985
roku, za� jego Ko³o w Lublinie � 26 maja 1994 roku.

Podstawowym celem Towarzystwa jest danie �wia-
dectwa prawdzie i ocalenie od zapomnienia faktów
ratowania przez Polaków ¿ycia ¯ydom, upamiêtnie-
nie martyrologii ¯ydów i popularyzowanie wiedzy
o zag³adzie oraz krzewienie idei humanistycznych za-
sad wspó³¿ycia pomiêdzy lud�mi ró¿nych narodo-
wo�ci, ras, wyznañ i przekonañ politycznych. Ponad-
to Towarzystwo zajmuje siê gromadzeniem
dokumentów historycznych o planowanych i spon-
tanicznych formach ratowania ¿ycia i udzielania po-
mocy ¯ydom w okresie zag³ady.

Towarzystwo grupuje osoby uhonorowane me-
dalem �Sprawiedliwy w�ród Narodów �wiata�, który
w imieniu Pañstwa Izrael przyznaje Instytut Pamiêci
Yad Vashem w Jerozolimie. W�ród 12.000 osób od-
znaczonych tym medalem jest oko³o 4900 Polaków.

Towarzystwo liczy 950 cz³onków, na oko³o 2000
¿yj¹cych w Polsce uhonorowanych tym medalem.

Lubelskie Ko³o Sprawiedliwych liczy 22 cz³on-
ków, a swoj¹ dzia³alno�ci¹ obejmuje by³e woje-
wództwa regionu lubelskiego: lubelskie, bialsko-
podlaskie, che³mskie, zamojskie.

Zebrania Zarz¹du odbywaj¹ siê w domu prze-
wodnicz¹cego, za� okresowe zebrania ogólne (dziê-
ki ¿yczliwo�ci tych instytucji) � w Urzêdzie Woje-
wódzkim oraz Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

Zarz¹d:
Bazyli Chmielewski � przewodnicz¹cy
ul. B. Chrobrego 16, PL 20-611 Lublin
tel. +48.81. 442 28 23
Stefan Mazur � wiceprzewodnicz¹cy,
tel. +48.81. 532 90 07
Ku�mierz Helena � skarbnik, tel. +48.81. 525 06 25

TOWARZYSTWO PRZYJA�NI

POLSKO-IZRAELSKIEJ O/LUBLIN

Towarzystwo Przyja�ni Polsko-Izraelskiej w Lu-
blinie zosta³o za³o¿one w 1989 roku przez grupê
osób zainteresowanych histori¹ i kultur¹ ¯ydów
w Polsce, a szczególnie na Lubelszczy�nie. Przez
pierwsze lata dzia³alno�ci g³ównym animatorem
i zarazem pierwszym prezesem Towarzystwa by³
Ryszard Chojecki, a nastêpnie przez wiele lat nie-
¿yj¹cy ju¿ Andrzej Nowodworski. Siedzib¹ Towa-
rzystwa jest Centrum Kultury w Lublinie, gdzie
w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca o godz. 17.00 od-
bywaj¹ siê spotkania. Towarzystwo zgromadzi³o
spore grono osób zainteresowanych oraz przyja-
ció³, którzy do dzisiaj s¹ sta³ymi uczestnikami spo-
tkañ i aktywnie bior¹ udzia³ w pracach Towarzy-
stwa. Obecnie Towarzystwo liczy 50 sta³ych
cz³onków, a w�ród nich cz³onków o specjalnym
statusie, tzw. Cz³onków-Przyjació³, którymi s¹: Meir
Nitzan � mer Rishon LeZion w Izraelu oraz Pawe³
Bry³owski � prezydent miasta Lublina w latach 1994-
1998, pose³ na Sejm RP.

Dzia³alno�æ Towarzystwa kierowana jest do
wszystkich zainteresowanych osób, zarówno miesz-
kañców Lublina i regionu lubelskiego, jak równie¿
�rodowisk szkolnych i akademickich. Towarzystwo
skupia siê na dzia³aniach edukacyjno-informacyjnych
przybli¿aj¹cych historiê i tradycjê kultury ¿ydowskiej
na Lubelszczy�nie oraz na wspó³pracy z innymi or-
ganizacjami w kraju i za granic¹, maj¹cej na celu
porozumienie pomiêdzy narodami oraz prze³amy-
wanie wzajemnych uprzedzeñ i stereotypów.

SPOTKANIA, WYK£ADY, PREZENTACJE...
Towarzystwo organizuje cykliczne spotkania

i wyk³ady popularyzuj¹ce historiê i tradycjê kultu-
ry ¿ydowskiej na Lubelszczy�nie oraz poruszaj¹ce
sprawy dotycz¹ce wspó³czesnych zagadnieñ i pro-
cesów polityczno-spo³ecznych w�ród spo³eczno�ci
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polskiej i ¿ydowskiej. Spotkania prowadzone s¹
przez zaproszonych go�ci z kraju i zagranicy, pra-
cowników naukowych lubelskich uczelni oraz
cz³onków Towarzystwa.

Wspólnie z Towarzystwem Spo³eczno-Kultural-
nym ¯ydów w Lublinie organizuje okoliczno�cio-
we spotkania w Bo¿nicy Chewra Nosim przy ul.
Lubartowskiej 10 (obecnie Izba Pamiêci ¯ydów
Lubelskich) z okazji �wi¹t ¿ydowskich, m.in. Pe-
sach, Chanuka, Purim, oraz obchody tragicznych
rocznic upamiêtniaj¹cych zag³adê ¯ydów lubel-
skich.

Towarzystwo prezentuje � wspólnie z Festiwa-
lem Filmów Dokumentalnych �Rozstaje Europy� �
filmy dokumentalne dotycz¹ce historii i kultury spo-
³eczno�ci ¿ydowskiej na ziemiach Polskich.

Ponadto Towarzystwo organizuje spotkania pro-
muj¹ce literaturê o tematyce ¿ydowskiej polskich
i izraelskich autorów, koncerty muzyki ¿ydowskiej
oraz spektakle teatralne, a tak¿e wystawy fotogra-
ficzne prezentuj¹ce zabytki kultury ¿ydowskiej
w Polsce, wspó³czesny Izrael, jak równie¿ prace
nagrodzone w konkursie plastycznym o historii ̄ y-
dów na Lubelszczy�nie.

WYJAZDY STUDYJNE:
maj 1999 � wyjazd do £êcznej, po³¹czony ze zwie-
dzaniem dawnej synagogi oraz wystawy judaików
(obecnie Muzeum Regionalnego)
czerwiec 2000 � ��ladami kultury ¿ydowskiej na
Che³mszczy�nie � £êczna, W³odawa, Sobibór�
wrzesieñ 2000 � ��ladami kultury ¿ydowskiej na
Zamojszczy�nie � Izbica, Zamo�æ, Be³¿ec, Józefów,
Tarnogród�

WYDAWNICTWO:

Towarzystwo zajmuje siê wydawaniem i pro-
mowaniem utworów polskich i izraelskich auto-
rów. Dotychczas ukaza³y siê:
Igal Ben Arie: ¯ydowski sen; Inny � tomiki poetyckie
£ucja Glikszman: Na aryjskich papierach � wspo-
mnienia
Mieczys³aw Rolnicki: Krzak gorej¹cy � wspomnienia

WSPÓ£PRACA:
Od pocz¹tku istnienia Towarzystwo wspó³pra-

cuje z m³odzie¿¹ szkoln¹ i akademick¹ miasta Lu-
blina oraz regionu lubelskiego, jak równie¿ innymi
instytucjami z kraju i zagranicy, m.in. Studium Kul-
tury przy Centrum Kultury w Lublinie, Towarzy-
stwem Spo³eczno-Kulturalnym ¯ydów w Lublinie,
Gmin¹ Wyznaniow¹ ¯ydowsk¹ w Warszawie, In-
stytutem Yad Vashem w Jerozolimie, Izraelsko-Pol-
skim Stowarzyszeniem dla Rozwoju Stosunków i
Przyja�ni w Tel Awiwie, Komitetem Lubelskim w
Izraelu, Ambasad¹ Izraela w Polsce, Fundacj¹ Lau-
dera w Warszawie, Pañstwowym Muzeum na Maj-
danku.

Zarz¹d:
Florentyna Kubejko � prezes
Anna Krawczyk, Robert Kuwa³ek � wiceprezesi
Miros³aw Szulewski � sekretarz
El¿bieta Wieczorek � skarbnik

Centrum Kultury w Lublinie/Lublin Culture Centre
ul. Peowiaków 12
PL 20-007 Lublin
tel.: +48.81. 536 03 22, fax: +48.81. 536 03 14
e-mail: tppilub@poczta.onet.pl
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TOWARZYSTWO SPO£ECZNO-
KULTURALNE ¯YDÓW

W POLSCE (TSK¯)
TSK¯ jest dobrowolnym, samorz¹dowym, apo-

litycznym, neutralnym �wiatopogl¹dowo zrzesze-
niem obywateli polskich narodowo�ci ¿ydowskiej
lub pochodzenia ¿ydowskiego, zamieszka³ych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Towarzystwo m.in. inicjuje przedsiêwziêcia
o charakterze ogólnokrajowym, s³u¿¹ce umocnie-
niu tradycji narodowych, �wiadomo�ci historycz-
nej i przybli¿eniu wszystkim obywatelom warto�ci
kulturalnych narodu ¿ydowskiego poprzez dzia³al-
no�æ o�wiatow¹, publicystyczn¹, informacyjn¹, or-
ganizowanie ruchu artystycznego, wydawanie i roz-
powszechnianie ksi¹¿ek, prasy, biuletynów i innych
wydawnictw o tematyce ¿ydowskiej.

Lubelskie ko³o istnieje od 1950 roku. Spotkania
organizuje przy Lubartowskiej 10, gdzie mie�ci siê
Izba Pamiêci ¯ydów Lubelskich

Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów
w Lublinie organizuje wspólnie z Towarzystwem
Przyja�ni Polsko-Izraelskiej ró¿nego rodzaju spo-
tkania w Centrum Kultury w Lublinie (spotkania
z okazji �wi¹t ¿ydowskich, koncerty muzyki ¿ydow-
skiej, wieczory poetyckie, wyk³ady dotycz¹ce dzie-
jów spo³eczno�ci ¿ydowskiej w Polsce i na Lubelsz-
czy�nie, odczyty prac magisterskich o tematyce
¿ydowskiej itp.). Wspólnie równie¿ obchodzone s¹
tragiczne rocznice zwi¹zane z zag³ad¹ ¯ydów:

3 listopada � rocznica masowej egzekucji 18.400
¯ydów, wiê�niów obozu koncentracyjnego na Maj-
danku;

9 listopada � rocznica ostatecznej likwidacji getta
lubelskiego;

Dni Majdanka � organizowane przez Pañstwo-
we Muzeum na Majdanku.

Adres do kontaktu:
ul. Lubartowska 10, PL 20-115 Lublin

GMINA WYZNANIOWA

¯YDOWSKA W WARSZAWIE

� FILIA W LUBLINIE

Samodzielna Gmina Wyznaniowa ¯ydowska
w Lublinie reaktywowana zosta³a ju¿ w 1944 r.,
zaraz po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitle-
rowskiej. Jako pe³na instytucja istnia³a do lat osiem-
dziesi¹tych, gdy w mie�cie udawa³o siê zebraæ min-
jan, czyli 10 doros³ych mê¿czyzn � ̄ ydów, zdolnych
do odprawiania nabo¿eñstw. Z powodu emigracji
i naturalnego odp³ywu wiêkszo�ci ¯ydów przesta-
³a istnieæ.

Dopiero w 1997 r., gdy w Warszawie powsta³a
Gmina Wyznaniowa ¯ydowska, Lublin sta³ siê fi-
li¹ tej¿e Gminy. Obecnie lubelska filia liczy
14 cz³onków, ale nadal nie posiada minjan, st¹d
te¿ niemo¿liwa jest organizacja pe³nych nabo-
¿eñstw. Organizowane s¹ natomiast spotkania
z okazji wa¿niejszych �wi¹t ¿ydowskich, jak Pu-
rim, Pesach, Rosz Haszana czy Chanuka. �wiêta
te obchodzone s¹ wspólnie z cz³onkami TSK¯.
Tylko z okazji wiêkszych wydarzeñ, gdy do Lu-
blina przybywaj¹ liczniejsze grupy ̄ ydów, odpra-
wiane s¹ nabo¿eñstwa � ostatnie, uroczyste na-
bo¿eñstwo szabatowe odprawiano w Lublinie w
roku 2000, przy okazji organizacji wydarzenia �Jed-
na ziemia � dwie �wi¹tynie�.

Siedzib¹ lubelskiej filii warszawskiej Gminy jest
bó¿nica Chewra Nosim, przy ul. Lubartowskiej.

ul. Lubartowska 10, PL 20-115 Lublin
tel.: +48.81. 525 01 41
Przewodnicz¹cy: Roman Litman.
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ZAK£AD KULTURY I HISTORII

¯YDÓW UMCS
Zak³ad Kultury i Historii ̄ ydów powsta³ w pa�-

dzierniku 2000 jako ma³a niezale¿na placówka przy
Wydziale Humanistycznym UMCS. Swoj¹ dzia³al-
no�æ koncentruje na badaniach dotycz¹cych dzie-
jów historycznych i kultury narodu ¿ydowskiego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem ̄ ydów lubelskich,
a tak¿e na prowadzeniu zajêæ oscyluj¹cych wokó³
tej tematyki na ró¿nych wydzia³ach uniwersytetu
oraz wydawaniu publikacji naukowych. Kolejne
jego cele to organizacja wyk³adów otwartych, kon-
ferencji naukowych, szkó³ letnich, seminariów dla
studentów, nauczycieli i wychowawców populary-
zuj¹cych wiedzê w tej dziedzinie. God³em graficz-
nym Zak³adu, zaprojektowanym przez dr. Andrze-
ja Trzciñskiego z Wydzia³u Artystycznego UMCS,
jest stylizowana hebrajska litera lamed, poprzez sw¹
formê i brzmienie nawi¹zuj¹ca do Lublina.

Do etatowych pracowników Zak³adu nale¿¹:
prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, pro-
fesor literatury amerykañskiej i porównawczej,
cz³onek redakcji rocznika Polin: A Journal of Po-
lish Jewish Studies wydawanego w Waltham, Mas-
sachusetts;
dr Konrad Zieliñski, specjalista w dziedzinie histo-
rii ̄ ydów w Polsce Kongresowej, autor dwóch ksi¹-
¿ek o ¯ydach w Lublinie i regionie lubelskim;

Katarzyna Wiêc³awska, anglistka, pracuj¹ca nad
doktoratem na temat obrazu sztet³ w literaturze
polskiej, jidysz i amerykañskiej.

Zak³ad Kultury i Historii ¯ydów wspó³pracuje z
O�rodkiem �Brama Grodzka � Teatr NN�, Towarzy-
stwem Przyja�ni Polsko-Izraelskiej, dzia³em nauko-
wym Muzeum na Majdanku oraz innymi placówka-
mi w Lublinie zajmuj¹cymi siê tematyk¹ ¿ydowsk¹.
Utrzymuje tak¿e kontakty z innymi instytucjami tego
typu w Polsce (m.in. ¯ydowskim Instytutem Histo-
rycznym i Fundacj¹ �Dziedzictwo� im. Chone Shme-
ruka w Warszawie oraz Fundacj¹ Judaica w Krako-
wie), a tak¿e z wieloma o�rodkami zagranicznymi.
Z Zak³adem wspó³pracuj¹ równie¿ naukowcy z Uni-
wersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego oraz Muzeum na Majdanku,
m.in. prof. dr hab. W³adys³aw Panas, dr S³awomir
¯urek (w dziedzinie literatury), dr Andrzej Trzciñ-
ski, dr Pawe³ Sygowski (historia sztuki), ks. dr Ro-
muald Jakub Weksler-Waszkinel (filozofia i teologia),
prof. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. dr hab. Jan Le-
wandowski, prof. dr hab. Zygmunt Mañkowski, prof.
dr hab. Henryk Gmiterek, Robert Kuwa³ek, Tomasz
Kranz (historia).

Zak³ad Kultury i Historii ¯ydów
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
ul. Sowiñskiego 17, PL 20-040 Lublin
tel./fax: +48.81. 537 50 90
e-mail: jewishst@klio.umcs.lublin.pl


