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Już po raz czwarty...
W 2015 roku już po raz czwarty odbyła się w Białymstoku międzynaro-

dowa Konferencja naukowa „żydzi wschodniej Polski” (15-16 czerwca). cykl 
został zainaugurowany w 2012 roku. Jego pomysłodawcą był profesor Jarosław 
ławski – kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, dzia-
łającej na Wydziale Filologicznym uniwersytetu w Białymstoku. do tej pory 
odbyły się następujące odsłony sesji: „Kultura – tradycja – piśmiennictwo” 
(2012), „W blasku i w cieniu historii” (2013), „Kobieta żydowska” (2014) oraz 
„uczeni żydowscy” (2015). Pokłosiem wszystkich spotkań były tomy wyda-
wane w naukowej Serii Wydawniczej „colloquia orientalia Bialostocensia”1.

i w tym roku nie mogło być inaczej. Prezentujemy zatem Państwu kolejny 
– czwarty już – tom studiów na temat dziedzictwa żydów wschodniej Polski, 
czy szerzej: europy Środkowo-Wschodniej. Książka poświęcona jest naukow-
com pochodzenia żydowskiego i  zawiera studia dotyczące wybitnych ludzi 
nauki, którzy, choć pochodzili zazwyczaj z terenów dawnej rzeczypospolitej, 
swoje kariery robili niemalże na wszystkich kontynentach świata, pamiętając 
przy tym, gdzie się urodzili i skąd pochodzą.

Patronem organizowanej w 2015 roku konferencji był leo Wiener (1862–
1939) z Białegostoku, „pionier studiów slawistycznych w Północnej ameryce”, 
jak go nazwał jeden z uczestników konferencji, profesor michał J. mikoś. Wiener 

1 Zob. Żydzi wschodniej Polski, seria i: Świadectwa i  interpretacje, red. nauk. B. olech 
i J. ławski, Białystok 2013; Żydzi wschodniej Polski, seria ii: W blasku i w cieniu historii, red. 
nauk. J. ławski i B. olech, Białystok 2014; Żydzi wschodniej Polski, seria iii: Kobieta żydowska, 
red. nauk. a. Janicka, J. ławski, B. olech, Białystok 2015.
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został w 1896 roku pierwszym wykładowcą języka rosyjskiego, polskiego i sta-
rocerkiewnosłowiańskiego na Harvard university. Pomimo, iż nie miał żad-
nego stopnia naukowego, w 1901 roku objął stanowisko asystenta, a w 1911 
– profesora slawistyki2.

Osoby, instytucje i zagadnienia
W organizację iV międzynarodowej Konferencji naukowej „żydzi wschod-

niej Polski” (edycja: „uczeni żydowscy”) zaangażowane były następujące podmioty:
•	 Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” uniwersytetu 

w Białymstoku;
•	 centrum edukacji obywatelskiej „Polska – izrael”;
•	 Książnica Podlaska im. łukasza Górnickiego w Białymstoku;
•	 Stowarzyszenie naukowe „oikoumene”;
•	 Wydział Filologiczny uniwersytetu w Białymstoku;
•	 Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku.
Konferencję Patronatem Honorowym objęli:
•	 Wojewoda Podlaski;
•	 marszałek Województwa Podlaskiego;
•	 Prezydent miasta Białegostoku;
•	 ambasada Państwa izrael;
•	 dziekan Wydziału Filologicznego uwB.
opiekę medialną sprawowały następujące redakcje:
•	 „Kurier Poranny” (Białystok);
•	 Polskie radio Białystok;
•	 telewizja Polska Białystok;
•	 „miasteczko Poznań” (Poznań).
Jak co roku, w organizację międzynarodowej Konferencji naukowej „ży-

dzi wschodniej Polski” zaangażowanych jest całe grono osób:
•	 Jarosław ławski – Przewodniczący (Katedra Badań Filologicznych 

„Wschód – Zachód” uniwersytetu w Białymstoku);
•	 lucy lisowska – Wiceprzewodnicząca (centrum edukacji obywatel-

skiej „Polska – izrael”);
•	 marta Białobrzeska – Sekretarz Konferencji (Społeczne lo Sto);
•	 łukasz Zabielski – Sekretarz Konferencji (Książnica Podlaska im. łu-

kasza Górnickiego);
•	 Grażyna dawidowicz (Viii lo im. Króla Kazimierza Wielkiego);

2 Przypomnę, że patronami wcześniejszych konferencji byli: Józef chazanowicz (2012), dora 
Kacnelson (2013), chasia Bornstein-Bielicka (2014).
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•	 Grzegorz czerwiński (Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Za-
chód” uwB);

•	 Barbara olech (Wydział Filologiczny uniwersytetu w Białymstoku);
•	 anna Janicka (Wydział Filologiczny uniwersytetu w Białymstoku);
•	 monika Jurkowska (Wydział Filologiczny uniwersytetu w Białym-

stoku);
•	 daniel Znamierowski (Książnica Podlaska im. łukasza Górnickiego);
•	 Jan leończuk (Książnica Podlaska im. łukasza Górnickiego);
•	 Jolanta Szczygieł-rogowska (Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku);
•	 michał Siedlecki (Książnica Podlaska im. łukasza Górnickiego);
•	 Judyta Juszkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach).
Z  Komitetem organizacyjnym współpracowali następujący studenci 

i doktoranci Wydziału Filologicznego uniwersytetu w Białymstoku:
•	 dominika olga Stankiewicz;
•	 Sebastian Kochaniec;
•	 Jacek Juszkiewicz;
•	 urszula adamska;
•	 małgorzata Wojtowicz;
•	 Jolanta dragańska;
•	 elwira tomczyk;
•	 aleksandra Ślósarska;
•	 Piotr drozdowski.
W organizację zaangażowani byli ponadto uczniowie Społecznego 

liceum ogólnokształcącego Sto w Białymstoku:
•	 Zuzanna rzemek;
•	 Julia tołoczko;
•	 dominika Wiszowaty;
•	 mateusz Kot;
•	 Gabriela Popławska;
•	 magdalena Wydrycka;
•	 diana tyburczy;
•	 Wiktoria Januszyk.
organizatorów wspierał merytorycznie Komitet nakowy, złożony z wy-

bitnych przedstawicieli nauk humanistycznych z Polski i zagranicy:
•	 Prof. Grażyna Borkowska – instytut Badań literackich Pan 

w Warszawie;
•	 Prof. Sławomir Buryła – uniwersytet Warmińsko-mazurski 

w olsztynie;
•	 dr Helena datner – żydowski instytut Historyczny w Warszawie;
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•	 dr anna Frajlich – nowy Jork, Stany Zjednoczone;
•	 Pan mark Halpern – nowy Jork, Stany Zjednoczone;
•	 dr anna Janicka – Wydział Filologiczny uniwersytetu w Białymstoku;
•	 Prof. alicja Kisielewska – Wydział Filologiczny uniwersytetu w Bia-

łymstoku;
•	 Prof. andrzej P. Kluczyński – chrześcijańska akademia teologiczna 

w Warszawie;
•	 Prof. Jerzy Kopania – akademia teatralna w Warszawie;
•	 Prof. Halina Krukowska – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – 

Zachód” uniwersytetu w Białymstoku;
•	 Prof. Jacek leociak – instytut Badań literackich Pan w Warszawie;
•	 Pani lucy lisowska – centrum edukacji obywatelskiej „Polska – 

izrael”;
•	 Pan ryszard löw – tel-awiw, izrael;
•	 Prof. Jarosław ławski – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Za-

chód” uniwersytetu w Białymstoku;
•	 dr Barbara olech – Wydział Filologiczny uniwersytetu w Białymstoku;
•	 Prof. dariusz Konrad Sikorski – uniwersytet Gdański;
•	 dr Jolanta Wróbel-Best – university of Houston, Stany Zjednoczone.
Zagadnienia, jakie były podejmowane w dyskusjach, brzmiały następująco:
•	 uczeni żydowscy i żydowskiego pochodzenia wywodzący się z Polski 

wschodniej: losy, biografie, kariery.
•	 naukowcy żydowskiego pochodzenia z europy Wschodniej i Środ-

kowej i ich losy w ameryce, europie i na innych kontynentach.
•	 literackie obrazy żyda-uczonego.
•	 Plastyczne i inne artystyczne wizje żydowskich uczonych.
•	 uczony w Piśmie – rzeczywistość, metafora i obraz artystyczny.
•	 żydówki-uczone z europy Wschodniej.
•	 losy żydowskich uczonych w czasie wojen i Zagłady.
•	 Historyczne uwikłania i konteksty pracy uczonych żydowskiego po-

chodzenia.
•	 emigranci-uczeni z marca ’68 w izraelu i na świecie.
•	 uczeni-żydzi na litwie, ukrainie, Białorusi, w rosji.
•	 żydowscy kolekcjonerzy, historycy sztuki z  centralnej i  wschodniej 

europy.
międzynarodowa Konferencja naukowa „żydzi wschodniej Polski” 

(15-16 czerwca 2015 roku) była współfinansowana przez urząd miasta Białe-
gostoku oraz urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego.
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Obrady i dyskusje
obrady konferencyjne trwały dwa dni i  odbywały się w  siedzibie Wy-

działu Filologicznego uniwersytetu w Białymstoku. uroczyste otwarcie miało 
miejsce 15 czerwca 2015 roku. uczestników konferencji powitali: prof. Jaro-
sław ławski, kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” 
oraz Pani lucy lisowska z centrum edukacji obywatelskiej „Polska – izrael”. 
uroczystego otwarcia dokonał prof. Bogusław nowowiejski, dziekan Wydzia-
łu Filologicznego uniwersytetu w Białymstoku. Podczas otwarcia miało miej-
sce ponadto uroczyste wręczenie dyplomu „Profesora Seniora uniwersytetu 
w  Białymstoku” Pani Profesor Halinie Krukowskiej, która również czynnie 
uczestniczyła w konferencji.

Pierwszego dnia konferencji obrady odbywały się w  dwóch częściach. 
W  części pierwszej wystąpili: prof. michał J. mikoś (uniwersity of Wiscon-
sin-milwaukee, uSa), prof. Halina Parafianowicz (uniwersytet w  Białym-
stoku), dr ewa rogalewska (instytut Pamięci narodowej, Białystok) oraz 
dr Grzegorz czerwiński (uniwersytet w Białymstoku). W części drugiej swoje 
referaty zaprezentowali: prof. Jan ciechowicz (uniwersytet Gdański), dr nina 
taylor-terlecka (university of oxford, Wielka Brytania), Prof. lucyna alek-
sandrowicz-Pędich (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa) oraz 
mgr anna Piątek (uniwersytet Warszawski).

drugiego dnia konferencji obrady odbywały się w  czterech częściach. 
W części pierwszej wystąpili: dr irmina michalak (uniwersytet łódzki), dr Jo-
lanta Wróbel-Best (northwest college / Houston community college, uSa) 
oraz prof. daniel Kalinowski (akademia Pomorska w  Słupsku). W  części 
drugiej: prof. andrzej P. Kluczyński (chrześcijańska akademia teologiczna 
w Warszawie), prof. Halina Krukowska (uniwersytet w Białymstoku), dr mo-
nika Szabłowska-Zaremba (Katolicki uniwersytet lubelski). W  części trze-
ciej: prof. leonarda dacewicz (uniwersytet w Białymstoku), Prof. Kazimierz 
trzęsicki (uniwersytet w Białymstoku), ryszard löw (tel-awiw, izrael) oraz 
mgr Joanna matyjasek i prof. Jerzy matyjasek (uniwersytet marii curie-Skło-
dowskiej w lublinie). W części czwartej: dr anna Polakowska-Jeziorkowska 
(Katolicki uniwersytet lubelski), dr Jan miklas-Frankowski (uniwersytet 
Gdański), prof. dariusz K. Sikorski (uniwersytet Gdański) oraz mgr Sebastian 
Kochaniec (uniwersytet w Białymstoku).

Wokół konferencji
na zakończenie warto również odnotować, że każdej konferencji z cyklu 

„żydzi wschodniej Polski” towarzyszy Festiwal Kultury żydowskiej „Zachor 
– kolor i dźwięk”. impreza organizowana jest przez centrum edukacji obywa-
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telskiej „Polska – izrael” przy wsparciu finansowym i logistycznym lokalnych 
i  regionalnych władz samorządowych. Festiwal uzyskał ponadto wsparcie 
i  patronat ambasady Stanów Zjednoczonych w  Warszawie oraz ambasady 
Państwa izrael. W ramach Viii Festiwalu, który odbywał się w dniach 13-16 
czerwca 2015 roku, można było uczestniczyć między innymi w  następujących 
wydarzeniach:

•	 miejska gra dla dzieci: „miejsca pamięci białostockich żydów”;
•	 Prezentacja Pięcioksięgu izaaka w Białostockim teatrze lalek;
•	 Warsztaty taneczne i kulinarne na rynku Kościuszki;
•	 Koncerty zespołów na rynku Kościuszki: Beata czarnecka z Piwnicy 

pod Baranami, Berjozkele – kołysanki w jidysz, anashim – muzyka 
klezmerska, electric desert (izrael);

•	 Koncert Zeewa Shulmana, kantora z łotwy, w Pałacu Branickich;
•	 Koncert finałowy – opera i Filharmonia Podlaska, chór Politechniki 

Białostockiej, koncert Beaty czerneckiej (Piwnica pod Baranami).
referenci międzynarodowych Konferencji naukowych „żydzi wschod-

niej Polski” chętnie uczestniczą w  wybranych imprezach festiwalu „Zachor 
– kolor i  dźwięk”. atmosfera intelektualna całodziennych obrad dopełniana 
jest wieczorami niepowtarzalną aurą wielokulturowego Białegostoku – małej 
cząstki Wielkiego Księstwa litewskiego, jaka znajduje się dzisiaj w granicach 
iii rP.


