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PATRon konFeRencji

Rosa Raisa

– właściwie: Róża Bursztyn, Rosa Bursztejn / Burchstein (23 
V 1896, Białystok – 28 IV 1963, Los Angeles) – wybitna śpie-
waczka urodzona w Białymstoku, z którego wyjechała jako 
nastolatka. Śpiewała w Neapolu, Parmie, Filadelfii, Londy-
nie, Chicago, w La Scali w Mediolanie. Wybitna wykonawczyni 
między innymi ról w Aidzie i Tosce.



           

Białystok, ul. gimnazjalna, po prawej stronie budynek poczty.  
rok 1910 
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zAGAdnieniA BAdAWcze konFeRencji

 •  świat artystów żydowskich XIX i XX wieku: ich losy, dorobek artystyczny.

 •  artyści żydowscy z Białegostoku i wschodnich ziem rzeczypospolitej.

 •  artyści żydowscy Europy wschodniej, zachodu, 
ameryki – migracje, współpraca, powroty.

 • rosa raisa, życie, twórczość i działalność.

 •  artysta żydowski w swojej społeczności: muzyk, 
malarz, aktor, śpiewak, fotograf (inni).

 •  środkowoeuropejski świat żydowski w wyobrażeniach 
współczesnych artystów amerykańskich i zachodnich.

 •  żydzi-artyści w epoce holocaustu. 

 •  Miejsce sztuki w refleksji myślicieli żydowskich.

 •  pamięć o świecie sztuki żydowskiej w literaturze XIX i XX wieku.

 •  festiwal żydowskiej kultury i sztuki jako współczesna 
forma pamięci o żydowskim świecie.

Inauguracja VII Konferencji z cyklu „żydzi wschodniej polski” w 2018 roku,   
Książnica podlaska im. łukasza górnickiego. przemawia dyr. Jolanta gadek
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koMiTeT nAUkoWy cyklU BAdAWczeGo  
„Żydzi eURoPy ŚRodkoWej i Wschodniej”

dr helena datner – żydowski Instytut historyczny w warszawie

Prof. Alan duben – uniwersytet w stambule, turcja

dr Anna Frajlich – Nowy Jork, stany zjednoczone

dyr. jolanta Gadek – Książnica podlaska im. ł. górnickiego 

Pan Mark halpern – Nowy Jork, stany zjednoczone 

Prof. halina krukowska – uniwersytet w Białymstoku 

Pani lucy lisowska – centrum Edukacji obywatelskiej polska – Izrael 

Pan Ryszard löw – tel-awiw, Izrael 

Prof. jarosław Ławski – uniwersytet w Białymstoku

dr Wiktoria Moczałowa – rosyjska akademia Nauk, Moskwa

dr Barbara olech – uniwersytet w Białymstoku 

dr hab. dariusz k. sikorski  – uniwersytet gdański 

dr hab. Maciej Tramer – uniwersytet śląski

koMiTeT oRGAnizAcjny konFeRencji

Prof. jarosław Ławski – Katedra Badań filologicznych „wschód – zachód”, 
wydział filologiczny uwB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Łukasz zabielski – stowarzyszenie Naukowe „oikoumene”,  
dział Naukowy Książnicy podlaskiej im. łukasza górnickiego – Sekretarz Konferencji

dyr. jolanta szczygieł-Rogowska – galeria im. sleńdzińskich

dyr. jolanta Gadek – Książnica podlaska im. łukasza górnickiego

dr hab. Anna janicka – zakład filologicznych Badań Interdyscyplinarnych uwB

Mgr ewelina Feldman-kołodziejuk – Instytut Neofilologii uwB

Mgr kamil k. Pilichiewicz – Katedra Badań filologicznych „wschód – zachód” 

Mgr joanna Wildowicz – wydział filologiczny uwB

dr Grażyna dawidowicz – VIII lo im. Króla Kazimierza wielkiego

dr Michał siedlecki – Książnica podlaska im. łukasza górnickiego

Mgr Patryk suchodolski – Książnica podlaska im. łukasza górnickiego, uwB
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

5 MAJA
N I e d z I e L A

Godz. 15.00–24.00  

 – przyjazd gości i zakwaterowanie uczestników w hotelach 

Telefony awaryjne:

 • 793 957 149 (dr łukasz zabielski)

 • 668 215 232 (dr hab. anna Janicka)

 • 664 057 370 (prof. Jarosław ławski) 

Posiłki: 

 • śniadania 6 i 7 maja w hotelu

 • 6 maja – obiad w Książnicy podlaskiej

 • 6 maja – kolacja  w restauracji Villa tradycja (ul. włókiennicza 5)

 • 7 maja – posiłek w Książnicy podlaskiej

Położenie obiektów konferencyjnych

 •  I dzień obrad do 15.00: Książnica podlaska im. łukasza górnickiego –  
ul. M. skłodowskiej-curie 14 a, VI piętro, sala audytoryjna

 •  I dzień obrad od 15.00: galeria im. sleńdzińskich, ul. waryńskiego 24 a

 •  II dzień obrad: Książnica podlaska im. łukasza górnickiego – 
ul. M. skłodowskiej-curie 14 a, VI piętro, sala audytoryjna

komitet organizacyjny: 

 Katedra Badań filologicznych „wschód – zachód”,  
wydział filologiczny uniwersytetu w Białymstoku,  
pl. Nzs-u 1, pokój 75, piętro I,  
15-420 Białystok, tel. 85 745 74 68 lub 664 057 370.

delegacje i faktury:

 Będą wydawane i stemplowane w 1 dniu Konferencji w Książnicy podlaskiej.

 prosIMy, By czas wystąpIEń NIE przEKraczał 20 MINut!
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OBRADY PLENARNE

6 MAJA
P O N I e d z I A Ł e K

Miejsce obrad:

Książnica podlaska im. łukasza górnickiego, gmach główny,  
ul. M. skłodowskiej-curie 14 a, VI piętro, sala audytoryjna

i. PoWiTAnie, oTWARcie konFeRencji

Godz. 9.00

Uroczyste otwarcie konferencji  
„Świat żydowskich artystów z europy Środkowo-Wschodniej”

 • powitanie gości: prof. jarosław Ławski, dyr. jolanta Gadek

 • otwarcie Konferencji

 • Informacje organizacyjne

ii. oBRAdy – czĘŚĆ i

Godz. 9.20 – 11.30

Prowadzenie:  dr Monika szabłowska-zaremba (Kul, lublin)
  Mgr Anna lebet-Minakowska (Muzeum Narodowe w Krakowie) 

1.   Mgr joanna Wildowicz (uwB, Białystok) 
Rosa Raisa – życie artystki

2.   prof. lucyna Aleksandrowicz-Pędich (swps, warszawa) 
Literackie fantazje amerykańskich pisarek Glorii Goldreich i Dary Horn inspiro-
wane postacią Marca Chagalla: rodzina w centrum żydowskiego świata

3.  dr ogla ciwkacz (towarzystwo im. f. Karpińskiego, Iwano-frankowsk) 
 Losy stanisławiowianki, żydowskiej śpiewaczki Reny Pfiffer-Lax – primadonny 
Opery Wiedeńskiej (1900–1943)

4.   Joanna Tomalska-Więcek, piotr Niziołek, Muzeum podlaskie w Białymstoku 
Malarstwo artystów żydowskich w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 
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Godz. 11.00 – 11.20

dyskusja

Godz. 11.20 – 11.40

Przerwa na kawę

iii. oBRAdy PlenARne – czĘŚĆ ii

Godz. 11.40 – 14.00

Prowadzenie:   dr olga ciwkacz (Iwano-frankowsk) 
 dr Łukasz zabielski (Książnica podlaska im. ł. górnickiego) 

1.  dr Anna jeziorkowska-Polakowska (Kul, lublin) 
 „Cicha woda brzegi rwie...” – historia życia Ediego Resnera

2.     dr hab. dariusz k. sikorski (uniwersytet gdański) 
Figury wyobraźni – obrazy tożsamości. Malarze w „Roczniku Żydowskim” (1901 – 1906)

3.  dr Marek szladowski (warszawa) 
 Jak staje się Żyd – Macieja Zaremby Bielawskiego 
literackie poszukiwania tożsamości

4.  Mgr Gaweł janik (uś, Katowice) 
Świadectwo rozbitka. O zapomnianym pisarstwie Sydora Reya

5.  dr hab. Anna janicka, prof. uwB (Białystok) 
Tamara Karren – artystka i pisarka zapomniana

Godz. 13.20 – 14.00

dyskusja

iV. oBiAd

Godz. 14.00- 15.00

galeria parter Książnicy podlaskiej im. łukasza górnickiego
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V. oBRAdy PlenARne – czĘŚĆ iii:  
sesjA W GAleRii sleńdzińskich

Godz. 15.00-16.00

spacer śladami Żydów białostockich z przewodniczką, mgr izą szymańską

Godz. 16.00-16.40

Prezentacja judaiców ze zbiorów Galerii sleńdzińskich 
dyr. jolanta szczygieł-Rogowska

Godz. 16.40-17.00

Przerwa kawowa

Godz.17.00 – 18.30

obrady plenarne

Prowadzenie:  prof. lucyna Aleksandrowicz-Pędich (swps, warszawa)  
 dr Anna jeziorkowska-Polakowska (Kul, lublin)

                         

1. dr Barbara olech (uwB, Białystok)
Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk” jako wydarzenie kulturalne

2.  dr Monika szabłowska-zaremba (Kul, lublin) 
Szkic o artyście-fotografiku Manachemie Kipnisie

3. Mgr klaudia Mucha (uJ, Kraków)
Czy dwudziestowieczny Sztetl to miejsce mityczne? „Z zapisków rodzinnych 
rabina” – twórczość Issaca Beshevisa Singera

4. Mgr Małgorzata sylwestrzak (uwB, Białystok)
Muza artystów jako poetka Zagłady. O „Pieśniach żałobnych getta” Izabeli Gelbard

Godz. 18.20 – 18.40

dyskusja

Vii. kolAcjA 

Godz. 19.00

kolacja – w restauracji Villa Tradycja, ul. Włókiennicza 5
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7 MAJA
W t O R e K

Miejsce obrad:

Książnica podlaska im. łukasza górnickiego, gmach główny,  
ul. M. skłodowskiej-curie 14 a, VI piętro, sala audytoryjna

Viii. PAnel

Godz. 9.00 – 10.00

PAnel: Kultura żydowska w świadomości Polaków i Wschodnioeuropejczyków
Prowadzenie: prof. jarosław Ławski

iX. oBRAdy PlenARne – czĘŚĆ iV

Godz. 11.00-12.30

 Prowadzenie:  dr hab. Anna janicka, prof. uwB (Białystok) 
   dr Michał siedlecki (Książnica podlaska im. ł. górnickiego 

1.  dr ewa Rogalewska (IpN, Białystok) 
Izaak Celnikier (1923 – 2011). Życie i dzieło

2.  dr nina Taylor-Terlecka (oxford, wielka Brytania) 
Twórca pieśni masowej.  Alfred Gradstein i jego świat

3. Mgr Anna lebet-Minakowska (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Artyści – rzemieślnicy żydowscy i ich dzieła w kolekcji rzemiosła artystycznego 
Muzeum Narodowego w Krakowie

4. dr Paweł Wojciechowski (uwB, Białystok)
Koncepcja sztuki u Antoniego Langego

5. Mgr kamil k. Pilichiewicz (uwB, Białystok)
Obrazki z Miasteczek. Drohobycz Schulza i Pruszków Głowińskiego: artystyczna 
wizja a miejsce autobiograficzne

6. Mgr eliza Ptaszyńska (Muzeum okręgowe w suwałkach)
Wędrówki artystów żydowskich pomiędzy Monachium, Paryżem i Berlinem 
w latach 1842-1914

7.  dr hab. daniel kalinowski, prof. ap (słupsk)  
Żartownisie i trubadurzy. Andrzej Marek (Marek Arnsztejn) jako dramaturg

8. dr Michał siedlecki (Książnica podlaska im. ł. górnickiego)
Portret geniusza. Michał Anioł w opowiadaniu „Tomasso del Cavaliere” Juliana 
Stryjkowskiego
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Godz. 13.00 – 13.30

dyskusja
Poczęstunek, kawa

iX. zAkończenie konFeRencji

Godz. 14.00

inFoRMAcje dlA ReFeRenTÓW

• tom ukaże się z datą 2020. Na teksty państwa czekamy do 30 X 2019 roku. objętość: 
od 10 do 30 stron, przypisy polskie, bibliografia, angielskie streszczenie, słowa-klu-
cze po angielsku, nota o autorze (1/2 strony). Mile widziane ilustracje. Książka ukaże 
się w Nsw „colloquia orientalia Bialostocensia” jako VIII tom „studiów żydowskich” 
w wydawnictwie z listy MNisw.

Max weber, Wizyta, 1919, Brooklyn Museum
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naukowa seria Wydawnicza: 

colloQUiA oRienTAliA BiAlosTocensiA

B iałystok to miejsce i dynamiczna przestrzeń pograniczna 
w głębokim znaczeniu: stykają się tutaj przecinające Europę na 

pół płyty cywilizacji łacińskiego zachodu i bizantyjskiego wschodu. 
ścierają się tu, ale nie niszczą wzajemnie, orient ze światem zachodu, 
Bałtowie ze słowianami, prawosławni z katolikami, Białorusini z pola-
kami. Miasto niemal wygasłej, niegdyś żywej dawniej tradycji żydow-
skiej, nieopodal którego leżą ośrodki polskiego islamu: Kruszyniany 
i Bohoniki. 
Kolokwia wschodnie to idea służąca międzykulturowej i międzyreli-
gijnej wymianie myśli, utrwalaniu źródeł pamięci i tożsamości kultu-
rowo-historycznej, badaniu świadectw literackich, artystycznych, 
przedstawiających przenikanie się wiar, kultur i tożsamości. „collo-
quia orientalia Bialostocensia” to naukowa seria wydawnicza, której 
zadaniem jest publikowanie materiałów źródłowych i prac naukowych 
dotyczących: 

 • Kultury, literatury, historii Europy środkowej i wschodniej. 

 •  cywilizacyjnego i kulturowego pogranicza Europy i innych 
kontynentów, orientu, południa, śródziemnomorza. 

 •  pierwszej rzeczypospolitej oraz kultur krajów sąsiednich: 
słowiańskich, bałtyckich, germańskich, romańskich. 

 •  wielkiego Księstwa litewskiego, podlasia, 
Kresów, pogranicza wschodniego; 

 •  Kultur i religii mniejszości: Białorusinów, żydów, 
Karaimów, ukraińców, rosjan, prawosławnych, 
protestantów, mieszkańców prus wschodnich. 

 •  tradycji narodów wschodu, języków ludów 
zamieszkujących tę kulturową przestrzeń. 
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Tomy z cyklu „Żydzi wschodniej Polski” wydane 
w naukowej serii Wydawniczej „colloquia orientalia Bialostocensia”:

 •  Żydzi wschodniej Polski, seria I: Świadectwa i interpretacje,  
redakcja: Barbara olech i Jarosław ławski, Białystok 2013.  
patron Konferencji i tomu: dr Józef chazanowicz (1844–1918).

 •  Żydzi wschodniej Polski, seria II: W blasku i w cieniu historii, 
redakcja: Jarosław ławski i Barbara olech, Białystok 2014. 
patron Konferencji i tomu: dr dora Kacnelson (1921–2003).

 •  Żydzi wschodniej Polski, seria III: Kobieta żydowska,  
redakcja: anna Janicka, Jarosław ławski, Barbara olech, Białystok 2015.  
patron Konferencji i tomu: chasia Bornstein-Bielicka (1921–2012).

 •  Żydzi wschodniej Polski, seria IV: Uczeni żydowscy, redakcja:  
grzegorz czerwiński i Jarosław ławski, Białystok 2016. patron: leo wiener.

 •  Żydzi wschodniej Polski, seria V: W kręgu judaizmu, 
redakcja Jarosław ławski i Iwona E. rusek, Białystok 2017. 
patron Konferencji: samuel Mohylewer (1824–1898).

 •  żydzi wschodniej polskie, seria VI: Żydzi białostoccy:  
od początków do 1939 roku, redakcja: Jarosław ławski,  
Kamil K. pilichiewicz, anna wydrycka, Białystok 2018.  
patron Konferencji: felicja raszkin-Nowak (1924–2015).

 •  Żydzi wschodniej Polski, seria VII: Między Odessą a Wilnem:  
Wokół idei syjonizmu, red. Jarosław ławski,  
Ewelina feldmann-Kołodziejuk, Białystok 2019.  
patron Konferencji: włodzimierz żabotyński (1880–1940).

W naukowym Projekcie Wydawniczym
– serii „Przełomy/Pogranicza” wydano ponadto:

 •  ryszard löw, Literackie podsumowania: polsko-hebrajskie 
i polsko-izraelskie, redakcja: Michał siedlecki i Jarosław 
ławski, posłowie Barbara olech, Białystok 2014.



Tekst: dariusz Kukiełko, Ewelina feldman-Kołodziejuk
Współpraca redakcyjna: Joanna wildowicz
opracowanie graficzne: Kamil zaniewski
koncepcja: łukasz zabielski, patryk suchodolski

wydział filologiczny uniwersytetu w Białymstoku
Białystok 2019

żydzi białostoccy przy fontannie w centrum miasta (runek Kościuszki). rok 1917 





Max Weber, Wiolonczelista, 1917, Brooklyn Museum


