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dziennikarz, filmowiec, pisarz, założyciel Stowarzyszenia Szukamy Polski  

oraz Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku.
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1. 7.04.2022, godz. 15.30 | Samuel Pisar Urodził się w Białymstoku na ulicy Dabrowskiego. Nominowany do Nagrody Nobla, doradca 
prezydentów amerykańskich, przyjaciel Polski. W swojej książce „Z krwi i nadziei” pisał o„pięknym sąsiadowaniu” różnych kultur. Jego pasierb, 
Antony Blinken jest Sekretarzem Stanu w administracji prezydenta USA Joe Bidena. – Polak, Żyd, Amerykanin, Australijczyk, czy Francuz? 
Puszcza pełna różnych drzew, czy monokultura? Świat kolorowy czy czarno biały? Gość: Jan Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski 

2. 14.04.2022, godz. 15.30 | Na ile strategia promocji Białegostoku czerpie z szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego? Cóż 
takiego możemy zaoferować? Przewodnik po Polsce wydany przez Lonely Planet tak opisuje walory turystyczne Białymstoku: „there 
is nothing special to see” (nie ma tu nic szczególnego do oglądania). Co uczynić, aby turyści do nas przybywali? Czy propozycja 
odwiedzenia o nieobecnych sąsiadów, np. Żydów – ma sens? Gość: pisarz Wojtek Koronkiewicz i jego szablony o tematyce 
żydowskiej. Gość: pisarz Wojtek Koronkiewicz i jego szablony o tematyce żydowskiej 

3. 21.04.2022, godz. 15.30 | Park Centralny w Białymstoku. Niegdyś znajdował się tu rozległy cmentarz żydowski. Gdyby nie ustawione przed 
kilkoma laty tablice informacyjne nikt nie wiedziałby jaką ma przeszłość. Ocenia się, że na tym terenie zalega kilkaset macew. A gdyby przywrócić 
go miastu? Polsce? - tak jak odkopuje się grobowce faraonów? Performance. Gość: prof. Jerzy Grygorczuk – jego pomysł na Park Centralny 

4. 28.04.2022, godz. 15.30 | Rzeka Biała – bogactwo znaczeń. Podlaski Jordan - niegdyś rzeka graniczna pomiędzy Księstwem 
Litewskim a Królestwem Polskim – bogactwo wystąpień rzeki Białej w lokalnej literaturze. Rzeka, która dzieliła świat Żydów Litwy 
(Litwacy) i Świat Żydów Korony (Mitnagdim). Powinna być skarbem a jest śmietnikiem wszystkich osiedli przez które przepływa. 
Gość: Mateusz Tymura - Jak zaprzyjaźnić się z rzeką? 

5. 5.05.2022, godz. 15.30 | W Białymstoku powstaje Muzeum Żydowskie. Co uczynić, aby to miejsce było atrakcyjne i przyciągające? Jakich 
możliwości użyć mając na uwadze literackie tropy, toponimy i pojęcia, który charakteryzują współczesną literaturę, eseistykę, - nieobecność – 
przyciąganie – pamięć – antysemityzm – antypolonizm – naród – MIEJSCE. Jak mogłoby się nazywać? Gość: dr Mirosław Reczko, wydawca 
ksiąg pamięci gmin żydowskich Białostocczyzny (przetłumaczonych na język polski - z języka hebrajskiego i żydowskiego) 

6. 12.05.2022, godz. 15.30 | Gimnazjum Druskina, jedno z najlepszych przedwojennych szkół Białegostoku ukończyła Polka i 
Żydówka Ursula Flikier – cudownie ocalona. Jej historia - inspiracja do pytań „Jak wyglądałby Białystok, jaka byłaby Polska gdyby nie 
Holocaust?” „Polka, czy Żydówka?” (film „Wnuczka Rabina”). Pokaz filmu. Gość: Darek Szada Borzyszkowski opowie o Zbyszku 
Siwińskim, ostatnim białostockim Żydzie i jego próbach szukania własnej tożsamości. 

7. 19.05.2022, godz. 15.30 | Symbolika nagrobków na cmentarzu żydowskim w Białymstoku. Kaligrafia i symbolika, literatura epitafijna, 
topografia cmentarna, groby kobiet, groby mężczyzn. Kategoryzacja znaczeń: wielkość, lokalizacja, kolorystyka, materiał. 

Spotkania odbywać się będą na Wydziale Filologicznym UwB (Plac NZS-u 1)  
w sali nr 47 im. Marii Renaty Mayenowej


