
 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – oddział Wrocław 

 

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i jego geneza (Tamara 

Włodarczyk) 

 Wirtualne zwiedzanie wystawy fotograficznej „Jorcajt – czas chasydów” 

(Joanna Kurbiel) 

 „Ger” – wspomnienia Mordechaja Canina z jego wizyty w Górze Kalwarii 

(Tomasz Kwietko-Bębnowski) 

 „Opowieści ocalałych z Holokaustu” – historie dolnośląskich Żydów, którzy 

przeżyli Holokaust (Tamara Włodarczyk) 

 recital pieśni żydowskich w wykonaniu Eliezera Mizrachi – kantora Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu 

 

Organizator – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział Wrocław; 

współorganizator – Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

Termin: 1 lutego 2021, godz. 17.00 

„Jorcajt – czas chasydów” to wystawa odbywająca się w Muzeum Etnograficznym, Oddziale 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu, prezentowana w terminie 30.01.2021 – 27.06.2021. 

Głównym tematem ekspozycji są chasydzkie pielgrzymki do grobów cadyków w rocznicę ich 

śmierci (jorcajt). Jest to wystawa fotograficzna, składająca się ze zdjęć Joanny Sidorowicz, 

Dariusza Gawrońskiego, Piotra Krasa i Jerzego Sobola. Od lat fotografują oni uroczystości 

jorcajtów cadyków pochowanych na kirkutach w Lelowie, Leżajsku, Radomsku, a nawet  

w Humaniu i Bracławiu, na terenie dzisiejszej Ukrainy, gdzie znajduje się kolebka 

chasydyzmu.  

Jorcajt, w szczególności jorcajt cadyka, jest dla chasydów bardzo ważnym wydarzeniem. 

Wierzą oni, że w tym dniu dusza zmarłego powraca do miejsca pochówku. Jednocześnie cadyk, 

nawet po śmierci, jest swoistym kanałem pośredniczącym pomiędzy chasydem a Stwórcą, 

zatem jorcajt cadyka jest niepowtarzalną okazją do bezpośredniego kontaktu z Nim,  

a zaniesione wtedy prośby i modlitwy zostaną wysłuchane.  

 



Mimo, że chasydzi zniknęli z polskiej ziemi niemal sto lat temu, dzięki jorcajtom ich 

potomkowie wracają do krainy przodków. Dzięki temu i my, współcześni mieszkańcy tych 

terenów, możemy doświadczyć swoistego, magicznego przeniesienia się do czasów, kiedy 

chasydzi stanowili nieodłączny element polskiego krajobrazu. 

 

Tamara Włodarczyk – edukatorka, regionalistka, badaczka i popularyzatorka historii 

żydowskiej, specjalizująca się w dziejach Żydów na Dolnym Śląsku. Autorka ponad 30 

artykułów naukowych, kilkudziesięciu popularnonaukowych oraz 8 publikacji o tematyce 

żydowskiej (w tym „Przewodnika po żydowskim Wrocławiu), a także filmu dokumentalnego 

o Żydach na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Od 1999 r. związana z organizacjami 

żydowskimi – Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, Fundacją Ochrony Dziedzictwa 

Żydowskiego, Muzeum POLIN oraz Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. 

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Eliezer Mizrachi – wykonawca pieśni opartych na tradycji i folklorze Żydów aszkenazyjskich, 

jemeńskich, marokańskich, syryjskich i sefardyjskich. Koncertował m. in.: na festiwalach 

kultury żydowskiej w Łodzi, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i Szczekocinach, na 

Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” w Legnicy, na 

festiwalach folkloru w Warszawie, Brnie i w Pardubicach, a także w synagodze Pod Białym 

Bocianem we Wrocławiu. Od 2020 r. pełni funkcję kantora Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 

we Wrocławiu. 

Tomasz Kwietko-Bębnowski – aktor teatralny i filmowy. Zagrał kilkadziesiąt ról na scenach 

teatrów Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i Kalisza; bierze udział w wielu filmach i serialach 

produkcji polskiej i zagranicznej. Przez wiele sezonów występował w legendarnym 

wrocławskim Teatrze Kalambur. Laureat Złotej Iglicy (nagroda teatralna dla 

najpopularniejszego aktora na Dolnym Śląsku). Od kilku lat prowadzi zajęcia z młodzieżą i 

seniorami w ramach projektu „Teatr wśród Książek” i współpracuje z wrocławskim oddziałem 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce . 


