
Studenci podzieleni byli na dwie grupy:
młodszą w wieku od 14 do 17 lat 

oraz zaawansowaną, wieku od 17 do 21.
 

-------------------------------------------------
Dzień w uczelni rozpoczynał się 

o godzinie 5.30 rano
-------------------------------------------------

godz. 6 – codzienne studiowanie 
Talmudu, Daf Jomi

-------------------------------------------------
godz. 7.30 – modlitwa  poranna  Szacharit

-------------------------------------------------
godz. 9-ta – śniadanie

The students were divided into two groups:
younger, including boys aged 14-17, 
and advanced, for those aged 17-21.
 
-------------------------------------------------
The school day started 
at 5:30 a.m. 
-------------------------------------------------
6 a.m. – Daily learning of 
Daf Yomi Talmud 
-------------------------------------------------
7:30 a.m. – morning prayer Shacharit
-------------------------------------------------
9 a.m. – breakfast

Już słyszę głos nauki...

I can hear the call of learning...

M.S.

Hymn Jesziwy Chachmej Lublin 

Jesziwa jest naszym życiem, w niej odniesiemy sukcesy.
Jej bramy są dla nas, bramy mądrości. 

I jak światło w ciemnościach nocy,  
Tym jest dla nas Jesziwa. 

W niej będziemy mieszkać, 
W jej przestrzeniach będą unosić się 

Dusze naszych świętych mędrców wszystkich pokoleń.
Perły ich mądrości będą naszym skarbem

A ich dobre uczynki będą oświetlać nam drogę.

Nasze najlepsze wysiłki złożymy w ofierze
Na ołtarzu Tory, który jest tam wzniesiony.
Będziemy orać, siać, przygotujemy ostrze. 

Nauczymy się pływać w morzu Talmudu.

Wzniesiemy w górę serca zgodnie z drogami Boga,
Będziemy uczyć się i studiować dniem i nocą,

Wzniesiemy mury, odbudujemy ruiny
I poprawimy przyszłość Tory w Narodzie.

The Yeshiva’s Chachmei Lublin anthem

The Yeshiva is our life, in it we will be so successful.
Its gates are for us, are the gates of understanding.
And as a beacon in the dark of night, 
Is Yeshivat Lublin for is in diaspora.

In it will dwell, 
We will soaring in its space 
The holy souls of the luminaries of our generations.
Their pearls of wisdom will be our trophies. 
Their good deeds will light our way.

The best of our efforts we bring as an offering 
On the Torah altar built there.
We shall plow, sow and aim the goad.
We will learn to swim in the Talmud Sea.

In the ways of G-d we will raise our hearts
We will learn and study day and night
We will fence the breaches, rebuild the ruins.
And improve the future of Torah for the Nation.


