
  

  LEO BAECK 

 Rabin z Opola



  

Młodość

 Urodził się 23.05.1873 w 
Lesznie

 W 1894 rozpoczyna studia 
w Konserwatywnym 
Żydowskim Seminarium 
Teologicznym

 Pracę naukową 
kontynuował w Wyższym 
Instytucie Badań 
Żydowskich



  

Leo Baeck w Opolu

Hotel pod czarnym Orłem 

(Hotel zum schwarzen Adler)

 Wygrał konkurs na 
rabina wygłaszając 
referat o Spinozie
 W latach 1897-1907 r. 
pełnił funkcję Rabina       
   w Opolu



  

Leo Baeck w Opolu

 W 1905 r. zakończył pracę 
nad swoją pierwszą 
książką „Istota Judaizmu” 
(Das Wessen des 
Judentums)

Dom przy ulicy Sienkiewicza 34 
(Gartenstrasse 24)



  

Leo Baeck w Opolu

 W Opolu zakłada 
rodzinę: żeni się z 
Natalie Hamburger 

 1899 r. przychodzi na 
świat ich córka Ruth



  

Leo Baeck w Opolu

 Stara synagoga mieściła 
się przy ulicy Szpitalnej 
(Hospitalstrasse).

 1897 r. nastąpiło 
uroczyste przeniesienie 
zwojów Tory do nowej 
synagogi przy ulicy 
Piastowskiej 
(Hafenstrasse)

Synagoga (Alte und neue Synagoge)



  

Leo Baeck w Opolu

 W nocy z 9 /10 .11.1938r. podczas nocy 
kryształowej nowa synagoga zostaje zniszczona



  

Leo Baeck w Opolu

 Nauczał w opolskim 
gimnazjum na górce 
języka hebrajskiego          
   i religii mozaistycznej

 Był lubianym przez 
uczniów wykładowcą

Gimnazjum (Gymnasium)



  

Leo Baeck w Opolu

Ratusz (Rathaus)

 Reprezentował 
gminę żydowską 
podczas obrad 
Rady Miasta



  

Leo Baeck w Opolu

 Często można było 
go spotkać u swego 
przyjaciela Maxa 
Glauera, słynnego 
fotografa

Ulica krakowska (Krakauerstrasse)



  

Leo Baeck w Opolu

Dom Friedleanderów (Schloßstrasse 2)

 Był blisko związany z 
rodziną Friedlaenderów



  

Leo Baeck w Opolu

Cmentarz (Friedhof)

 Przy gminie znajdował się cmentarz



  

Leo Baeck w Opolu

Dworzec kolejowy (Bahnhof)

 Miejsce, w którym 
Opole przywitało i 
pożegnało rabina

 Beack zawsze 
miło wspominał 
swoje opolskie 
lata



  

I wojna światowa

 W czasie wojny pełnił 
posługę rabinacką w 
armii



  

Obóz w Terezinie

 W 1943 r. został deportowany do 
Teresinstadt 

 Był honorowym prezydentem 
obozowej Rady Starszych



  

Obóz w Terezinie

 Niósł pomoc 
potrzebującym

 Podtrzymywał na 
duchu współwięźniów



  

Lata powojenne

 Po wojnie wyjechał do 
Wielkiej Brytanii

 W 1955 r. publikuje 
drugą książkę „Ci 
ludzie Izraela”

 Był częstym gościem 
na uniwersytetach na 
całym świecie



  

Lata powojenne

 Zmarł i został 
pochowany w 
Londynie 2.11.1956

 Jego symboliczny 
grób znajduje się 
również w Berlinie



  

Pamięć



  

Pamięć

                      

        



  

  Nagroda im. Leo Baeck'a



  

„Leo Baeck nie był najwybit-

niejszym niemieckim Żydem. 

Leo Baeck po prostu był 

niemieckim judaizmem.”



  

  Dziękujemy za uwagę

                      

            KONIEC
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