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Podsumowanie gry  miejskiej  
„najciekawsze odkrycie”  KLASY IIIA 

 

23 maja, z okazji 700 – lecia naszego miasta uczestniczyliśmy w grze 

miejskiej „ Odkrywamy Lublin”. Przemierzając z mapą wyznaczony szlak, 

odkrywaliśmy  historię lubelskiego szkolnictwa. Zwiedzając lubelskie uczelnie   

dotarliśmy do  dawnej, elitarnej  szkoły rabinackiej   „ Jeszywas Chachmej Lublin” 

. Historię gmachu opowiedział nam pracownik znajdującego się tu między innymi  

hotelu ILAN. Dowiedzieliśmy się, że w budynku dawnej uczelni, oprócz hotelu,   

mieści się   synagoga i mykwa, czyli rytualna łaźnia. Opowieść była tak niezwykła, 

że postanowiliśmy ją nagrać i umieścić ( za pozwoleniem naszego przewodnika) na 

stronie szkoły. Dzięki uprzejmości naszego  informatora, udało się   zwiedzić pani 

Magdalenie Michalik ( naszemu wychowawcy) synagogę i podzielić się  z nami 

wrażeniami z wyjątkowej  podroży. Wykonane   zdjęcia przybliżyły nam  historię 

powstania jesziwy. Dowiedzieliśmy się więcej o jej założycielu rabinie Majerze 

Szapiro.   

Okoliczności powstania. 

W 1923 r. na światowym kongresie Żydów ortodoksyjnych w Wiedniu Majer 

Szapiro wystąpił z ideą wybudowania w Lublinie nowoczesnego gmachu jesziwy, gdzie 

zdobywanie wiedzy miało być wolne od trosk materialnych. Wybudowanie Jesziwy 

umożliwiłoby naukę wszystkim zdolnym młodym Żydom i pozwoliło wykształcić z 

nich rabinackie elity. Wybór miasta Lublina na budowę nowej jesziwy przez Majera 

Szapiro był nieprzypadkowy. Lublin był miastem o silnej tradycji nauczania 

Talmudu, w którym już od XVI wieku istniała słynna jesziwa i  mieszkali wybitni 

znawcy Talmudu jak np. Szalomon Szachna, uczeń Jakuba Polaka, założyciela 

pierwszej w Polsce jesziwy (w podkrakowskim Kazimierzu), Salomon Luria, czy 

Mordechaj Jaffe. W Lublinie działała ponadto jedna z pierwszych na ziemiach 

polskich hebrajskich drukarni, tu zbierał się Waad Arba ha-Aracot (Sejm Czterech 

Ziem), i prowadzili działalność słynni mistycy chasydzcy jak np.  Jaakow Icchak 

ha-Lewi Horowic zwany Widzącym z Lublina, dlatego usytuowanie przyszłej uczelni 

w mieście o tak bogatych tradycjach, wysokim odsetku ludności ortodoksyjnej oraz 

silnych wpływach chasydzkich, miało nawiązać do owych wielkich tradycji Lublina 

nazywanego "Jerozolimą Królestwa Polskiego".  

Historia wyższej uczelni talmudycznej jest bardzo ciekawa. Zachęcamy do 

jej  wysłuchania w wywiadzie z naszym przewodnikiem. 
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Jeszywas Chachmej Lublin 
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Główne wejście do Jeszywas Chachmej Lublin 

 

Mezuza -  zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory (Księga 

Powtórzonego Prawa 6,4–9 i Księga Powtórzonego Prawa 11,13–21), umieszczony w 

pojemniku wykonanym z  metalu, zawieszany jest na zewnętrznej prawej framudze 

drzwi. Ma ona  wartość symboliczną, historyczną i religijną. Zgodnie z tradycją 

pielęgnowaną w wielu żydowskich domach, osoba przekraczająca drzwi wejściowe 

powinna dotknąć mezuzy dłonią. Praktykowane bywa także składanie pocałunku na 

tej dłoni, którą dotknęło się mezuzy lub całowanie palców, którymi dopiero ma się 

jej dotknąć. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pergamin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Powt%C3%B3rzonego_Prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Powt%C3%B3rzonego_Prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Powt%C3%B3rzonego_Prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9Bci
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Budynek należy do Warszawskiej Gminy Żydowskiej, której podlega lubelska filia. 

 

Założyciel Jeszywas Chachmej Lublin -  rabin  Majer Szapira 
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Jesziwas Chachmej Lublin – synagoga współcześnie 

 

 

Jesziwas Chachmej Lublin – synagoga dawniej 
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Wnętrze mykwy - rytualnej łaźni do oczyszczania ludzi lub przedmiotów, 

pozostających – z różnych względów – w stanie nieczystości. 

 

 

Uroczystość otwarcia Jesziwas Chachmej Lublin - rektorzy na balkonie uczelni 

 



7 

 

Rabin Szapira w otoczeniu dziennikarzy polskich i zagranicznych  

 

 

 

Pogrzeb rabina Szapiry 
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