
Śladami Żydów na Lubelszczyźnie
Warsztat dla młodzieży gimnazjalnej lub licealnej

„Cmentarz żydowski”
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Warsztat  powinien być prowadzony na cmentarzu żydowskim,  gdzie uczniowie zapoznają się
z symboliką kirkutu, poznają podstawowe informacje na temat żydowskiej tradycji grzebalnej.
Uczniowie  nie  muszą  być  wcześniej  przygotowywani  do  odwiedzenia  jednego  z  cmentarzy.
Zalecane  jest,  aby  prowadzący,  przygotowując  się  do  warsztatu,  przygotował  dodatkowe
informacje o odwiedzanym cmentarzu.

Warsztat  można  połączyć  z  pracami  porządkowymi  na  cmentarzu.  Można  również  poprosić
uczniów,  aby  podczas  warsztatu  poprowadzili  dokumentację  cmentarza  lub  przygotowali
wystawę fotograficzną.

Czas warsztatu: 60 min.
Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna lub licealna.
Ilość uczestników: 30 osób.

Po warsztatach uczestnicy będą umieć:

● opisać, czym się charakteryzuje cmentarz żydowski,
● scharakteryzować, jak wygląda żydowski nagrobek, 
● wytłumaczyć pojęcia: kirkut, macewa, kidusz, ohel, kwitelech, kadisz, jarmułka, kipa,
● wyjaśnić, jak przebiega pogrzeb w tradycji żydowskiej.

Materiały źródłowe:

1. Andrzej Trzciński „Symbole i obrazy: treści symboliczne przedstawień na nagrobkach 
żydowskich w Polsce”, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997. 

2. Andrzej Trzciński „Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku:
studium paleograficzno-epigraficzne”, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 1997.

3. www.chabad.org.pl
4. Bielawski K., Kilka słów o cmentarzach Żydów aszkenazyjskich [online] 

http://www.kirkuty.xip.pl/cmentarze_zydowskie.htm [dostęp: 11.01.2016]
5. Bielawski K., Żydowski pogrzeb [online] http://www.kirkuty.xip.pl/pogrzeb_zydowski.htm 
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Materiały pomocnicze:

Załączniki do warsztatu (najlepiej zalaminowane), jarmułki (prowadzący może je przygotować,
aby  rozdać  chłopcom  przed  wejściem  na  cmentarz,  jeśli  grupa  nie  będzie  uprzedzona,
że powinna zabrać nakrycia głowy).

http://www.kirkuty.xip.pl/pogrzeb_zydowski.htm
http://www.kirkuty.xip.pl/cmentarze_zydowskie.htm
http://www.chabad.org.pl/


Przebieg warsztatów

1. Powitanie (5 min.)

Prowadzący  przedstawia  się  i  wita  uczestników.  Tłumaczy,  że  za  chwilę  uczestnicy  wejdą
na  cmentarz,  który  jest  w  judaizmie  miejscem  świętym,  dlatego  uczestnicy  proszeni  są
o stosowne zachowanie. Prowadzący prosi chłopców o nakrycie głów. Tłumaczy, skąd pochodzi
tradycja nakrywania głowy.

Kipa  (dosłownie:  kopuła)  to  hebrajskie  określenie  jarmułki.  Prawo  żydowskie  wymaga
od  mężczyzn  przykrywania  głowy,  jako  wyrazu  szacunku  i  bojaźni  bożej  podczas  modlitwy,
wymawiania  błogosławieństw,  studiowania  Tory,  przebywania  w  synagodze,  na  cmentarzu
czy też w domu nauki. Praktyka ta ma swoje źródło w czasach biblijnych, gdy kapłani w czasie
służby w Świątyni nakrywali głowy. Tradycyjnie żydowscy chłopcy i mężczyźni noszą kipę przez
cały  czas,  co  symbolizuje  ich  szacunek  dla  Najwyższego.  Pomimo tego,  że  zwyczaj  ten  jest
wymieniony  w  Talmudzie,  nie  jest  to  nakaz  Tory,  czy  też  wyraźnie  ustanowiony  przepis
talmudyczny. Jednak w ciągu wielu wieków zwyczaj ten stał się powszechnie akceptowany przez
wszystkich Żydów. Nawet ludzie nie noszący nakrycia głowy przez cały czas powinny założyć
jarmułkę  podczas  uczestniczenia  w  modlitwach,  na  cmentarzu,  w  domu  żałobnika  itp.
(za: www.chabad.org.pl)

Prowadzący opowiada historię cmentarz, na którym odbywa się warsztat.

2. Ćwiczenie – Co to znaczy?(15 min.)

Potrzebne materiały: pocięte i zalaminowane karteczki z pojęciami i ich opisami [zał. 2].

Uczestnicy losują karteczki (zał. 2) i muszą dobrać się w grupy, tak, aby w każdej grupie była
jedna nazwa pojęcia (kirkut, kwitelech, macewa, kadisz, ohel, jarmułka, Tora) i pasujące do niej
opisy.

Na karteczce z pojęciem jest napisane, ile opisów przynależy do tego pojęcia. Kiedy grupa jest
gotowa,  prowadzący  sprawdza,  czy  wszystkie  opisy  zgadzają  się  z  pojęciem (czy  grupa  się
dobrze dobrała). Ćwiczenie można powtórzyć 2-3 razy, za każdym razem uczestnicy losują nowe
karteczki i dobierają się w nowe grupy. Po ostatnim losowaniu i dobraniu w grupy wszystkie opisy
są głośno czytane.

3. Ćwiczenie – Odnajdywanie symboli (20 min.)

Potrzebne materiały: zalaminowane karteczki z opisami rysunków na macewach [zał. 3.1], [zał. 3.2].

Uczestnicy  losują  karteczki  z  opisami  przedstawień  (zał.  3.1),  które  mogą  występować  na
macewach
(przed zajęciami należy sprawdzić, czy wszystkie z symboli w załącznikach występują na danym
cmentarzu, jeśli nie, nie należy ich używać w ćwiczeniu). Każdy uczestnik ma za zadanie znaleźć
na cmentarzu macewę z danym rysunkiem. Kiedy wszyscy odnajdą dane przedstawienia, cała
grupa  spotyka  się  ponownie  w  wyznaczonym  miejscu  i  razem  przechodzi  przez  cmentarz,
zatrzymując się przy znalezionych przez uczestnikach macewach.  Uczestnicy opowiadają (nie
czytają z kartek) o rysunkach, które odnaleźli. 

Jeśli  na  cmentarzu,  gdzie  odbywa  się  warsztat  nie  ma  jakichś  symboli,  prowadzący  może
pokazać, jak one wyglądają (załącznik 3.2).

http://www.chabad.org.pl/


4. Ćwiczenie – Czytanie nagrobków (20 min.)

Potrzebne materiały: [zał. 4], długopisy, kartki.

Po przejściu przez cmentarz grupa zatrzymuje się przy macewach z zachowanymi czytelnymi
napisami. Prowadzący dzieli uczestników na 4-5 grup (w zależności od tego, ile macew z dobrze
zachowaną inskrypcją zachowało się).  Każda grupa otrzymuje zestaw napisów (zał.  4),  które
mogą znaleźć się na macewie. Każdy uczestnik w każdej grupie otrzymuje inne kartki i  musi
znaleźć dane słowa na nagrobku. Każda grupa wspólnie odszyfrowuje w ten sposób, co kryje
inskrypcja na macewie. Pod koniec ćwiczenia każda z grup przedstawia, co odszyfrowała (kto jest
tu pochowany) innym grupom.

5. Ćwiczenie – przepisywanie nagrobka (10 min.)

Potrzebne materiały: duże kartony z miękkiego papieru (jeden dla pary), węgiel do pisania lub grube ołówki.

W zależności od czasu i pogody, można poprowadzić jeszcze jedno ćwiczenie. Uczestnicy mogą
zrobić  „frottage”  –  przerysować  napisy  z  wybranego  nagrobka.  Kartony  z  odciśniętymi
inskrypcjami mogą stad się częścią wystawy, którą można urządzić po warsztatach.

Podsumowanie warsztatów

Prowadzący pyta ponownie, co oznaczają użyte podczas warsztatu nowe słowa, pyta, co z reguły
znajduje  się  na  inskrypcji  na  nagrobku  żydowskim  i  dziękuje  uczestnikom  za  udział
w warsztatach.



Załącznik 2.

KIRKUT (5) KWITLECH (2) MACEWA (4)

KADISZ (5) OHEL (1) TORA (1)

JARMUŁKA
(KIPA) (5)

Kartki z modlitwami,
prośbami do Boga,

pozostawiane
na grobach cadyków

przez odwiedzających.

W języku hebrajskim
BET KWAROT - dom
grobów, BET OLAM -
dom wieczności, BET
CHAJIM - dom życia.



Stawiano je 
na grobach

od średniowiecza,
wcześniej chowano

w pieczarach,
kamiennych
grobowcach,

katakumbach,
sarkofagach.

Spolszczona nazwa
cmentarza

żydowskiego. Słowo
pochodzi 

z j. niemieckiego
„Kirchof”.

Jej cechą
charakterystyczną jest

symbolika
znajdujących się

na niej płaskorzeźb,
obrazujących
pochodzenie,

przymioty czy imię
zmarłego.

Nie jest to modlitwa
za zmarłych,
lecz stanowi

wysławianie imienia
boskiego.

Jest miejscem świętym,
nienaruszalnym, ale

również rytualnie
nieczystym.

„Namiot”, grobowiec
wybitnej osobistości,
np. uczonego (rabina,

cadyka) w formie małego
budynku, czasem dachu

na czterech słupach,
pod którym znajdują się

właściwe płyty nagrobne.



Na grobach nie
kładzie się kwiatów

(są symbolem życia).
W rocznicę śmierci
bliskich oraz przed
świętem Rosz ha-

Szana na macewach
kładzie się kamyki i

zapala świeczki.

Nagrobek utworzony
przez pionowo

ustawioną płytę
kamienną (występowały

także macewy
drewniane i żelazne) o

prostokątnym,
trójkątnym

lub półkolistym
zwieńczeniu.

Panuje przekonanie,
iż miejsce spoczynku
świętego człowieka
przepełnione jest

wyjątkową świętością,
dzięki czemu

zostawione w nim
modlitwy na kartkach

są prędzej
wysłuchiwane.

Powinien znajdować
się w odległości co
najmniej 25 m od

osady.

„Uświęcenie”, modlitwa
odmawiana na

cmentarzu przez syna
lub najbliższego

krewnego.

Pokryta jest
inskrypcją, swym

wyglądem nawiązuje
do bramy, symbolu

przejścia z życia
ziemskiego do życia

w innym świecie.



Nawet ludzie nie
noszący nakrycia

głowy przez cały czas
powinny założyć
jarmułkę podczas

uczestniczenia
w modlitwach,
na cmentarzu,

w domu żałobnika itp.

W czasie ceremonii
pogrzebowej modlitwę

tę odmawia się by,
okazać, że pomimo

straty bliskiej osoby,
nie zapomina się o Bogu

i wierze.

Syn zmarłego
powinien odmawiać tę
modlitwę codziennie

przez jedenaście
miesięcy,

a w przypadku śmierci
rodzeństwa, dziecka

lub małżonka
przez miesiąc.

Praktyka nakrywania
głowy przez Żydów

ma swoje źródło
w czasach biblijnych,
gdy kapłani w czasie

służby w Świątyni
nakrywali głowy.

Prawo żydowskie
wymaga od mężczyzn
przykrywania głowy,

jako wyrazu szacunku
i bojaźni bożej podczas
modlitwy, studiowania

Tory, przebywania
w synagodze

czy na cmentarzu.

Tradycyjnie żydowscy
chłopcy i mężczyźni
noszą ją na głowie

przez cały czas,
co symbolizuje ich
szacunek dla Boga.



Noszenie nakrycia
głowy nie jest
nakazem Tory

(Pięcioksięgu), jednak
jest o tym mowa

w Talmudzie
i w ciągu wieków

zwyczaj ten stał się
powszechnie
akceptowany 

przez wszystkich
Żydów. 

Uważa się, że modlitwa
ta prostuje drogę

zmarłego do ogrodów
Eden.

Najświętsza księga
judaizmu. Pierwszych

pięć ksiąg Starego
Testamentu.



Załącznik 3.1

Pelikan
pochowana osoba była troskliwym

rodzicem.

Gołąb
pochowana osoba była szanowanym

małżonkiem.

Ryba
pochowana osoba mogła nazywać

się Fiszł.

Ptaki 
dusze zmarłych, osierocone dzieci.

Ptak może też oznaczać imię Cipora
lub Fejgl.

Owca
pochowana osoba mogła nazywać

się Rachela lub Rebeka.

Lewiatan
biblijny potwór morski, jest

symbolem czasów mesjańskich
(podobnie ptak trzymający węża).

Jeleń
pochowana osoba mogła nazywać

się Cwi, Hirsz lub Naftali.

Lew 
pochowana osoba mogła nazywać

się Juda, Arie, Lejb

Świece
najczęściej zgasłe lub złamane - jako

symbol śmierci i żałoby. Często
liczba świec oznacza ilość dzieci.

Dłoń trzymająca jad (wskazówkę)
oznacza człowieka, który

przywoływany był do czytania Tory,
a więc był szanowanym człowiekiem

w gminie.

Lew, tygrys, jeleń
Talmud głosi: „Bądź wytrzymały

jak tygrys, a lekki jak orzeł, rączy
jak jeleń, a silny jak lew, abyś mógł

wypełnić wolę Ojca twego
w niebiosach”.  

Taka mogła być pochowana osoba.

Gryf, jednorożec, niedźwiedź,
bocian – symbole występujące na
nagrobkach osób, które studiowały

Kabałę.



Gołąb
pochowana osoba mogła nazywać

się Taube lub Jona.

Wilk
pochowana osoba mogła nazywać

się Zew, Wolf lub Beniamin.

Lew
znak plemienia Judy, ludu Izraela,

symbol potęgi, siły, wyzwolenia
i odkupienia.

Świecznik i świece
są charakterystyczne dla nagrobków

kobiet. Najczęściej są dwie,
ale występują też wieloramienne
świeczniki, ponieważ to kobieta

zapala w domu żydowskim świece
szabasowe.

Księgi pojedyncze, większe ilości,
szafy z książkami

uczony, wybitny nauczyciel, rabin
lub sofer, czyli osoba przepisująca
święte księgi. Motyw znajdował się

zarówno na macewach kobiet
jak i mężczyzn. Książki na nagrobku
kobiety, to modlitewnik lub Psałterz.

Świece
symbol światła – wiedzy, która

wypływa ze zgłębiania Tory, dlatego
pojawiają się również na macewach
uczonych jako atrybut towarzyszący

przedstawieniom ksiąg.

Skarbonka
wraz z ręką wrzucającą monetę  oznacza
dobroczyńca. Na grobach kobiet motyw

stanowi także nawiązanie do hymnu
„Kobieta doskonała” z Księgi Przysłów
(„Żonę doskonałą któż znajdzie? (....)

Otwiera dłoń dla ubogiego, ręce wyciąga
dla biedaka”). Motyw może oznaczać też

funkcję skarbnika gminy.

Błogosławiące ręce
dłonie złączone kciukami i palcami
wskazującymi z charakterystycznie

rozsuniętymi palcami w geście
błogosławieństwa znajdują się

na macewach zmarłych mężczyzn
z rodu kapłanów, wywodzących się

z biblijnego rodu arcykapłana Arona.

Dzban i misa
groby potomków rodu Lewiego

(lewitów) oznaczone są misą i ręką
unoszącą dzban z wodą (lub sam
dzban), jako że ich praprzodkowie

byli pomocnikami świątynnymi
i do ich zadań należało obmywanie

rąk kapłanów.



Załącznik 3.2









Załącznik 4.

Tu spoczywa 
[po nitman]

נ"פ  

Ojciec [aw]  אב

Matka [em]  אם

Admor, nauczyciel אדמו"ר

Cadyk błogosławionej pamięci 
(skrót)

ז"צל

Syn [ben] בן

Córka [bat] בת

Droga, kochana 
[ha jakara]

היקרה



Drogi, kochany 
[ha jakar]

היקר

Mężczyzna [isz] איש

Kobieta [isza] אשה

Panna, dziewica [betula] בתולה

Pani, kobieta zamężna [mar] מרת

Kohen, kapłan 
[ha kohen]

הכהן

Lewita [ha lewi] הלוי

Rabin [raw] רב

Odejść z tego świata, umrzeć 
[niftar]

נפטר



[wyrażenie służące do zapisu 
daty hebrajskiej z pominięciem
tysięcy lat, przy dacie zgonu]

לפ"ק

Od stworzenia świata לבריאת
עולם

Od stworzenia świata (skrót) לב"ע

Niech dusza jego będzie 
związana
w węzełku życia

ה"תנצב
ה'ב'צ'נ'ת '



Załącznik 4

Datowanie na nagrobkach żydowskich – miesiące kalendarza żydowskiego

 Na macewie nie umieszczano daty urodzenia. Wiek zmarłego określano, pisząc: "mąż stary

i sędziwy", "młody mężczyzna", "wyrwana w młodych latach". 

 Na nagrobku zawsze pojawiała się data zgonu, podawana według kalendarza żydowskiego. 

 Kalendarz żydowski to kalendarz lunarny. Żydowski rok ma 12 lub 13 miesięcy. 

W ciągu 19 lat przypada 12 lat o 12 miesiącach oraz 7 lat przestępnych o 13 miesiącach.
W roku przestępnym pojawia się dodatkowo miesiąc adar szeni (adar II). 

 Lata liczone są od przyjętej w średniowieczu daty stworzenia świata, czyli 3761 roku

przed naszą erą. I tak rok 2010 w kalendarzu żydowskim to rok 5771 (3761+2010). 

 Na nagrobkach pomija się najczęściej pierwszą cyfrę roku. Przykładowo datę śmierci

5 miesiąca tiszri 5673 roku zapisuje się jako "5 tiszri 673", uzupełniając ją o formułkę
"według małego rachunku" lub "według skróconej rachuby".

MIESIĄCE

Tiszri (wrzesień/październik) תשרי
Cheszwan (październik/listopad) חשוון

Kislew (listopad/grudzień) כסלו
Tewet (grudzień/styczeń) טבת

Szewat (styczeń/luty) שבט
Adar (luty/marzec) אדר
Adar II (marzec)  ב אדר '

Nisan (marzec/kwiecień)  ניסן
Ijar (kwiecień/maj) אייר 

Siwan (ma/czerwiec)  סיוון
Tamuz (czerwiec/lipiec)  תמוז

Aw (lipiec/sierpień) אב
Elul (sierpień/wrzesień) אלול


