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Cele działania Fundacji 
 
Fundacja Tu żyli Żydzi została założona wiosną 2020 roku i zarejestrowana 0 kwietnia 2020 roku. Za 
cel stawiamy sobie:  

 
1.  badanie, przekazywanie historii i przywracanie pamięci Żydów zamieszkujących tereny Polski, 

w szczególności Żydów z Poznania i Wielkopolski; 
2.  inicjowanie kontaktów i współtworzenie dialogu między Polakami a Żydami w celu 

wzajemnego poznania się, przełamania uprzedzeń, zbliżenia i współpracy; 

3.  przeciwdziałanie antysemityzmowi, stereotypom między Polakami a Żydami, ksenofobii i 

dyskryminacji;   

4.  wspieranie działań twórczych, artystycznych, pisarskich i wydawniczych dotyczących Żydów 

zamieszkujących tereny Polski, w szczególności Żydów z Poznania i Wielkopolski; 

5.  działania edukacyjne, kulturalne i naukowe dotyczące Żydów zamieszkujących tereny Polski, 

w szczególności Żydów z Poznania i Wielkopolski; 

6.  ocalanie od zniszczenia i zapomnienia obiektów materialnych związanych z historią i kulturą 

Żydów zamieszkujących tereny Polski, w szczególności Żydów z Poznania i Wielkopolski; 

7.  ochronę i popularyzację dziedzictwa i przeszłości Żydów zamieszkujących tereny Polski, w 

szczególności Żydów z Poznania i Wielkopolski, a także wielokulturowości Polski dawnej i 

obecnej; 

8. skupianie wokół idei wzajemnego poznania, dialogu i współpracy w budowaniu relacji polsko-

żydowskich szerokich grup ludzi, twórców, naukowców, różnych działaczy z kraju i zagranicy; 

9.  działalność turystyczno-krajoznawczą związaną z Żydami, szczególnie w Poznaniu i w 

Wielkopolsce, ale także w Polsce i poza granicami kraju; 

10.  wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

11.  działalność naukową, dotyczącą szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania; 

12.  działalność kulturalną, związaną ze sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

13.  działalność turystyczną i krajoznawstwo; 



14.  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku; 

15.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, kulturami, religiami i regionami; 

16.  upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspierające rozwój demokracji i tolerancji. 

 

Fundacja może działać na terenie całej Polski, jednak szczególnie koncentruje się na Wielkopolsce i jej 

głównym mieście Poznaniu: terenach zamieszkiwanych przez Żydów i ich gminy od XII-XIII wieku – do 

XX w. Przed 1939 roku społeczności żydowskie w Wielkopolsce są już bardzo nieliczn, przez co 

żydowska przeszłość tych miejsc wcześniej niż na pozostałych terenach Polski popadła w zapomnienie. 

Fundacja chce tę przeszłość przypominać, przybliżać i ożywiać – znajdując w niej zarazem podstawę 

do pobudzania refleksji nad współczesną rzeczywistością Polski i świata oraz działając na rzecz 

tolerancji i docenienia wielokulturowości, przeciw antysemityzmowi. 

 

Działalność Fundacji  

Fundacja Tu żyli Żydzi zrealizowała w 2020 roku dwa projekty:  

1. Od lipca do września Fundacja przeprowadziła cykl sześciu wycieczek pod tytułem „Będzie mi 
tego brakowało”. Były to wycieczki śladami społeczności Żydów w Poznaniu, oparte na 
przekazywaniu nie tyle faktów i anegdot z historii, co na opowieściach o konkretnych ludziach z 
imienia i nazwiska, mieszkańcach pokazywanych domów i ulic, oraz o życiu żydowskim, które 
toczyło się w mieście do II wojny światowej.  
Każda wycieczka trwała 2,5-3 godziny, przewodnikiem był Andrzej Niziołek, a oprowadzanie 
odbywało się po miejscach związanych z historią Żydów na Starym Mieście w Poznaniu. 
Pokazywane były fotografie przedstawiające miejsca, obiekty i bohaterów opowiadanych historii. 
W trakcie wycieczek często odbywały się spontanicznie nawiązywane rozmowy przewodnika z ich 
uczestnikami – na temat żydowskiej przeszłości miasta, współczesnej pustki po nich, a także 
wspólnego problemu, jakim były przed wojną i są także dzisiaj, choć w mniejszym zakresie, 
antysemityzm czy nietolerancja.  
O wycieczkach informowały lokalne media, a ich uczestnicy komentowali je pod postami 
zamieszczanymi przez Fundację Tu żyli Żydzi na Facebooku Fira1915 (np. „Była to niezwykle 
ciekawa opowieść, miałam wrażenie jakby działa się wczoraj" „Panie Andrzeju, uwielbiam Pana 
oprowadzania! Te historie są niesamowite!”, „Byłam na spacerze. Polecam! Świetna inicjatywa”). 
W wycieczkach – mimo sanitarnych obostrzeń spowodowanych pandemią – średnio wzięło udział 

30 osób.  

Wycieczki zostały sfinansowane ze środków samorządu pomocniczego miasta Poznania. Wysokość 

dofinansowania – 7 tys. zł. 

 

2. W listopadzie i grudniu 2020 roku Fundacja zrealizowała projekt internetowy „Z ulicy 

Żydowskiej na Madagaskar – Noacha Lasmana fotografie i listy z Afryki i Ameryki Południowej”. Na 

specjalnie stworzonej stronie internetowej https://www.chaim-zycie.pl/lasman/ 

zaprezentowaliśmy część tego wyjątkowego i cennego zbioru – obszernej i bardzo ciekawej 

korespondencji oraz fotografii Noacha Lasmana, geologa i pisarza wychowanego w Poznaniu, 

mieszkańca tego miasta także po wojnie, od 1957 roku żyjącego w Jerozolimie. Zaprezentowanych 

zostało 51 listów, ich 50 faksymili i 266 kolorowych fotografii – z Republiki Środkowoafrykańskiej, 

Madagaskaru, Kolumbii, Etiopii, Nikaragui i Izraela – które powstały w latach 60. i 70. XX wieku 

podczas pracy w tych krajach autora, z zawodu geologa. Lasman często opisuje w listach także 

żyjących i napotykanych tam Żydów z różnych fal diaspory, pochodzących częstokroć z Europy 

Środkowo-Wschodniej, a nawet odkrywa jedną z gałęzi swojej rodziny.  

https://www.chaim-zycie.pl/lasman/


Listy Noacha Lasmana , po raz pierwszy udostępnione publicznie, to niezwykle barwna, cechująca 

się świetnym stylem, humorem, dystansem i reportażowymi opisami literatura epistolograficzna w 

języku polskim. Podobnie niezwykłe i cenne dziś – obrazujące te kraje, ich mieszkańców, 

krajobrazy, wydarzenia i warunki życia w nich przed 50-60 lat – są fotografie Lasmana.  

Zaprezentowany na stronie materiał to wybór z ponad tysiąca listów oraz około 1300 slajdów 

napisanych i wykonanych przez Noacha Lasmana podczas pobytu w tych krajach. Cała ta kolekcja 

ma trafić w przyszłości do zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu i wejść w skład tworzonego wspólnie przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz naszą 

Fundację  Archiwum Żydów Poznania i Wielkopolski.  

Projekt został zrealizowany ze środków samorządu miasta Poznania. Wysokość dofinansowania – 

10 tys. zł. 

 

Uchwały Fundacji  

W 2020 roku Zarząd Fundacji nie podjął żadnej uchwały. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

W 2020 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

Fundacja nie zatrudniała w 2020 roku nikogo na etacie.  

 

Inne źródła finansowania działalości Fundacji 

W 2020 roku Fundacja otrzymała darowiznę w wysokości 3000 zł. 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji 

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji zostało sporządzone odrębnie i złożone w 

ustawowym terminie do końca czerwca 2021 roku we właściwym organie administracji – Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

 

Podpisy członków Fundacji 

 

Andrzej Niziołek 

Hana Lasman 

 

 

Sporządzono: 15 grudnia 2021, Poznań 

 


