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Kraków jest miastem wyjątkowym. Jego przestrzeń, choć nieodwracalnie naznaczona przez
wydarzenia II wojny światowej, zachowała swój oryginalny charakter. Ulice, place, synagogi, cmentarze – snują
opowieść o przeszłości, wielowiekowej obecności Żydów na tych terenach i ich wkładzie w budowę tego miasta.
Częścią tej opowieści są również ocalałe fragmenty murów getta czy pozostałości obozu pracy w Płaszowie, niemi
świadkowie tragicznych wydarzeń z okresu Zagłady. Lecz żydowski Kraków to nie tylko historia przeszłości – to
przede wszystkim dobitne świadectwo nieustającej obecności. W coraz większym stopniu wypełnia bowiem
Polskę i Kraków polifonia żydowskich głosów, świadectwo różnorodnych możliwości i trendów – od nurtu
ortodoksyjnego, poprzez postępowy po zupełnie świecki. Ta polifonia, zgiełk, wrzawa i pluralizm to znaczący
dowód autentycznego odrodzenia żydowskiego życia. Częścią tego procesu jest szereg instytucji i organizacji,
wśród nich Centrum Społeczności Żydowskiej i Żydowskie Muzeum Galicja.
Muzeum – upamiętniając przeszłość, zwalczając stereotypy i edukując, tworzy środowisko, w którym
Centrum staje się przestrzenią, w której odradza się autentyczne żydowskie życie. Obie instytucje pamiętając
o przeszłości, śmiało i optymistycznie patrzą w przyszłość, współtworząc i kształtując nowoczesne, otwarte
i tolerancyjne społeczeństwo, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Trzeci, wspólny program wydarzeń
podczas kolejnego, 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej jest symbolicznym znakiem współpracy i partnerstwa
pomiędzy naszymi instytucjami, nie tylko w trakcie tego niezwykłego tygodnia, ale również na co dzień.
Jesteśmy dumni, iż wraz z Festiwalem Kultury Żydowskiej, Gminą Wyznaniową Żydowską, Instytutem Judaistyki
i wieloma innymi instytucjami jesteśmy częścią krajobrazu współczesnego, żydowskiego Krakowa. Ale cud
odrodzenia nie byłby możliwy również bez Was – przyjaciół i partnerów z całego świata – i za to ogromnie Wam
dziękujemy.

Jakub Nowakowski

Jonathan Ornstein

Dyrektor,
Żydowskie Muzeum Galicja

Dyrektor Wykonawczy,
Jewish Community Centre
of Krakow
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PIĄTEK, 23 CZERWCA 2017
20:00

Kabalat Szabat
Nabożeństwo szabatowe organizowane przez Stowarzyszenie Żydów Postępowych
w Krakowie. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się progresywną społecznością żydowską
działającą na rzecz przywrócenia żydowskiej przeszłości naszego kraju oraz budowania
jego przyszłości.

ŻMG

Wstęp wolny, rezerwacje: office.szpk.apjk@gmail.com
Organizator: Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie
SOBOTA, 24 CZERWCA 2017
12:00

Wykład: Jerozolimskie obrazy Samuela Hirszenberga (1865-1908)
Prowadzenie: Teresa Śmiechowska
Znakomity artysta Samuel Hirszenberg, powszechnie uznany za sukcesora nieodżałowanego Maurycego Gottlieba, jesienią 1907 roku opuścił Kraków i wyruszył do Jerozolimy.
Zaproszony przez Borysa Schatza został profesorem malarstwa w utworzonej przez niego
w 1906 roku pierwszej szkole sztuki i rzemiosł artystycznych Bezalel w Jerozolimie. Po
przybyciu do Palestyny Hirszenberg przeszedł transformację. Porzucił symboliczne przedstawienia i tematy martyrologiczne, duże formaty i kolorystykę w ciemnej tonacji. Nowe
niebo, inny krajobraz, „nowa” rzeczywistość i wpływ ostrego światła pomogły mu wejść
w inną aurę, rozjaśnić paletę, zająć się nową tematyką. W trakcie spotkania, spróbujemy odkryć tajemnicę malarstwa z ostatniego etapu życia artysty oraz dowiedzieć się,
jakie dzieła Samuela Hirszenberga znajdują się w kolekcji sztuki Żydowskiego Instytutu
Historycznego i co je różni od tych powstałych w Jerozolimie.
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny

ŻMG

16:00

Izrael przez pryzmat Taglitu: zobacz i zakochaj się
Prowadzenie: Klub Studencki Hillel GIMEL
Masz 18-30 lat i pochodzenie żydowskie? Pojedź do Izraela na 10-dniową wycieczkę,
a wszystko to całkowicie za darmo! Członkowie i członkinie Klubu Studenckiego, którzy
byli już na Taglicie opowiedzą o swoich doświadczeniach w Izraelu, pokażą zdjęcia, a także
udzielą informacji gdzie, jak i kiedy zgłosić się na wyjazd.

JCC
WEST

NIEDZIELA, 25 CZERWCA 2017
8:00-18:00

Małopolskie Jerozolimy. Wycieczka
Wycieczka obejmuje wizyty w trzech wyjątkowych miejscach ukazujących bogate
i różnorodne dziedzictwo żydowskie regionu. W programie m.in. synagoga i cmentarz
w Bobowej, dawna dzielnica żydowska w Tarnowie i pięknie odrestaurowana synagoga
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Start: Żydowskie Muzeum Galicja
Rezerwacje: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org
Koszt: 80 PLN

ŻMG

11:00

Spacer po Jerozolimie. Gra miejska
Prowadzenie: Klub Studencki Hillel GIMEL
Chcecie wybrać się na spacer po Jerozolimie nie wychodząc poza Kazimierz? Podczas
naszej gry miejskiej członkowie i członkinie Klubu Studenckiego sprawią, że odkryjecie na
nowo zarówno Kazimierz jak i Jerozolimę! Brzmi ciekawie? Zapraszamy małych i dużych!
Ale uwaga, łatwo nie będzie!
Początek: JCC Krakow, ul. Miodowa 24

JCC
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PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA / 23, 24, 25 CZERWCA 2017

12:00

Uroczystość wręczenia dyplomów Polakom chroniącym żydowskie dziedzictwo
Chroniąc pamięć
Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystości z inicjatywy Michaela H. Traisona
w 1998 roku, odbyło się dziewiętnaście ceremonii, podczas których uhonorowano już
ponad 170 Polaków: oddanych ludzi, nie-Żydów, którzy bezinteresownie, zwykle z własnej inicjatywy, wykonują ogromną pracę na rzecz ochrony i upamiętniania dziedzictwa
żydowskiego w Polsce. Ich historię to niezwykły przykład heroizmu, bezinteresowności
i poświęceni.
Organizatorzy: Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Żydowskie Muzeum Galicja, JCC
Krakow, Emile Karafiol, Zygmunt Rolat, Uniwersytet w Hajfie, Hotel Eden

ŻMG

Beer City w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC

JCC

15:00

„Do Polski”. Graficzne interpretacje do poematu Abrahama Suckewera.
Wernisaż wystawy
Wystawa „Do Polski” zrodziła się z wyjątkowego spotkania poematu z nową publicznością,
studentami grafiki i ilustracji z Izraela i Polski. W 2016 roku Instytut Polski w Tel Awiwie
zaprosił do udziału w projekcie studentów z Wydziału Komunikacji Wizualnej Akademii
Bezalel w Jerozolimie (pod kierownictwem Merav Salomon) oraz studentów z Pracowni
Projektowania Książki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pod kierownictwem dr Doroty
Ogonowskiej). Prace studentów izraelskich były prezentowane w Bibliotece Narodowej
w Jerozolimie od marca do maja 2017. W Muzeum Galicja prezentujemy łączoną wystawę
prac studentów polskich i izraelskich w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.
Organizatorzy: Instytut Polski w Tel Awiwie, przy współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja
w Krakowie, Centrum Kultury Jidysz „Bet Sholem Aleichem” w Tel Awiwie, Akademią Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz Akademią Sztuk i Designu Bezalel w Jerozolimie.

ŻMG

15:00

Nie ma rzeczy niemożliwych
Spotkanie z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski
Prowadzenie: Irena Wiszniewska
Michaela Schudricha nie trzeba nikomu przedstawiać. Znany jest z racji pełnionej funkcji,
a także ze swego charakteru – zawsze uśmiechnięty, rozmowny. Ale co wiemy o nim
naprawdę, oprócz tego, że jest polskim rabinem i amerykańskim Żydem? Nie przypadkiem
zbiór rozmów, które przeprowadziła z nim Irena Wiszniewska nosi tytuł Nie ma rzeczy
niemożliwych. W latach 70. nastoletni Michael widział ptaki wlatujące przez wybite okna do
warszawskiej synagogi Nożyków. W latach 90. przewoził ze Stanów na pół legalnie samolotami rejsowymi skrzynie mrożonych koszernych kurczaków na żydowskie obozy Laudera.
Z Michaelem Schudrichem Irena Wiszniewska będzie rozmawiać o tym, co było niemożliwe
kiedyś i co jest niemożliwe dziś. Irena Wiszniewska – dziennikarka, pisarka, we Francji
wydała reportaże o Litwie Paroles Dégelées, w Polsce zbiór wywiadów My, Żydzi z Polski.
Uprawia street art, opowiadając historie na ulicach miast Prowansji, na Madagaskarze
i w Odessie.
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

JCC

17:00

Zapiski z Tel Awiwu. Wernisaż wystawy Nino Hermana
Kurator: Tamar Eisen Goldstein
Fotografie Nino Hermana będące częścią wystawy Zapiski z Tel Awiwu wyglądają niczym
sceny z filmu, w którym reżyser przywiązuje drobiazgową uwagę do najdrobniejszych
szczegółów scenariusza. Tak jest w istocie - bez jakiejkolwiek ingerencji artysty, fotografie
są dokumentacją fascynującej mozaiki ludzkiej: przedstawiają pięknych, młodych ludzi,
modnych hipsterów i imprezowiczów Tel Awiwu, ale także gastarbeiterów, handlarzy,
uchodźców, narkomanów i innych mieszkańców miasta, którzy zostali wypchnięci na margines społeczeństwa. Wszystkie te postaci znajdują się w scenerii wąskich, zakurzonych
i niejako zaniedbanych uliczek południowego Tel Awiwu. Uchwycone zostają tu chwile
ludzkiej intymności, ułamki zbliżeń pomiędzy ludźmi i otaczającą ich przestrzenią.
Wystawa została zorganizowana dzięki hojnemu wsparciu Miriam Romm dla upamiętnienia jej ojca, Mońka oraz dziadków: Ryfki i Dawida i rodziny Grajower.

JCC

12:00-24:00
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21:00

NAPISY

Przestrzeń Obrazu na Letnim Projektorze
Przepis na kiszone
reż. Michael Manasseri, USA 2016, 97’
Joey Miller jest królem didżejów z Detroit. Mimo to tonie w długach i ma na utrzymaniu
córkę Julie. Zbliża się jej bat micwa, a on nie ma sprzętu, żeby zagrać na organizowanej
z tej okazji imprezie. Szuka pomocy u wujka, który stawia jednak jeden warunek. Joey
musi wykraść od swojej babci przepis na ogórki kiszone. Jest jeden problem: babcia planuje zabrać ten przepis do grobu…
LA JFF 2016 – Nagroda Publiczności, Najlepsza komedia.
14. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – Nagroda Publiczności.
Inauguracja III edycji przeglądu filmów o tematyce żydowskiej Przestrzeń Obrazu.
Pokaz plenerowy
Współorganizatorzy: Letni Projektor, Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej,
Fundacja Kamera Dawida, Krakowskie Biuro Festiwalowe

Bulwar
Kurlandzki

PONIEDZIAŁEK, 26 CZERWCA 2017
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10:00

Świadomość poprzez ruch według metody Feldenkraisa
Prowadzenie: Karen Schaffman
„Ruch to życie. Życie jest procesem. Poprawiając jakość procesu, ulepszasz jakość samego życia” (Moshe Feldenkrais). Ten godzinny warsztat będzie składał się z nawigowanych
głosem czułych sekwencji ruchu. Sam proces pracy nad ciałem pozwala na zwiększenie
jego elastyczności, poprawę równowagi, a w konsekwencji – ogólnego samopoczucia.
Warsztat otwarty jest dla wszystkich. Prosimy o ubranie wygodnego stroju. Maty do ćwiczeń dostępne będą na miejscu.
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
Cena biletu: 10 zł

JCC

10:00

Pieśni jidysz z Dos Goldene Land. Warsztaty muzyczne
Masowa żydowska imigracja do Ameryki rozpoczęła się w latach 80. XIX wieku po fali
pogromów, które dotknęły społeczności żydowskie w Europie Wschodniej. Cindy Paley,
uznana amerykańska kantorka i edukatorka muzyczna, poprowadzi warsztat, podczas
którego uczestnicy poznają pieśni o biedzie, walce i przeciwnościach losu, które zostały stworzone przez poetów związanych z różnorakimi ruchami robotniczymi: Morrisa Rosenfelda, Davida Edelshtata czy Awrahama Reisena, jak i pieśni tworzone przez
kobiety walczące z wyzyskiem, który był codziennością w życiu amerykańskich imigrantów. Na warsztatach nauczymy się popularnych piosenek w jidysz znanych z repertuaru
słynnej Molly Picon takich jak Mazl, Yidl Mitn Fidl, Abi Gezunt czy Belz znanych ze słynnego
Teatru Jidysz, nowojorskiego teatru żydowskiego.
Bilety: 15 zł
Organizatorzy: Beit Polska, Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie

ŻMG

10:30

„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana”. Warsztaty
plastyczne dla dzieci
Jakie są najważniejsze elementy wyposażenia synagogi? Jakie jest ich znaczenie?
Jakie motywy najczęściej powtarzają się w wystroju synagog? Co oznaczają? Podczas
warsztatów wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z budową i wystrojem synagogi, symbolikę i pochodzenie poszczególnych elementów wyposażenia i dekoracji oraz
zachęcamy uczestników do ich samodzielnego projektowania.
Wymagana rezerwacja: larysa@galiciajewishmuseum.org, tel. 12 421 68 42

ŻMG

NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK / 25, 26 CZERWCA 2017

11:00

12:00-24:00

Na ile sposobów można zrobić uszy Hamana? Warsztaty kulinarne
Prowadzenie: Kasia Leonardi
Uszy Hamana, czyli hamantasze tradycyjnie spożywa się podczas święta Purim.
Najczęściej trójkątne ciasteczka napełnia się makiem lub masą daktylową. Podczas
warsztatów dowiemy się, jakie inne wariacje możemy zastosować.
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
Koszt: 20 zł

JCC

Beer City w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC

JCC

13:00

Krakowscy Żydzi w badaniach judaistów. Wykłady na trzydziestolecie studiów
żydowskich na UJ. Sara Szenirer a historia polskich Żydówek. W stulecie założenia
Szkoły Beit Yaakow
Prowadzenie: dr Edyta Gawron
W roku akademickim 2016/2017 mija rocznica 30-lecia studiów żydowskich na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wielu wydarzeń organizowanych przez Instytut
Judaistyki UJ i poświęconych podsumowaniu dokonań krakowskich judaistów zwracamy
także uwagę na wkład lokalnych naukowców w rozwój badań nad historią krakowskich
Żydów. Tegoroczne wykłady w ramach FKŻ poświęcone zostały wybranym osobistościom,
które miały duży wpływ na sytuację Żydów w Krakowie na przestrzeni wieków.
Organizatorzy: Instytut Judaistyki UJ, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, JCC Krakow

JCC

14:00

Jeśli cię zapomnę, Jeruzalem. Warsztaty sztuki
Prowadzenie: Monika Krajewska
O Jerozolimie nie można zapomnieć. Kto zapomni, temu – wedle słów Psalmisty – jego
prawica odmówi posłuszeństwa. Miasto Dawida obecne jest w pamięci, w codziennej modlitwie. Podczas tego spotkania spojrzymy na Jerozolimę przez pryzmat sztuki.
Do wspólnych działań artystycznych zainspiruje nas prezentacja, której tematem będą
bizantyjska mozaika, mapy z czasów krzyżowców, ryciny pielgrzymów i podróżników,
włoskie ketuby, ilustracje w hagadach oraz XIX-wieczne litografie domowego użytku.
Wersety z psalmów i modlitw pozwolą połączyć obraz ze słowem we własnej wizji
Jerozolimy.
Bilet: 15 zł
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

JCC

15:00

Wykład: Król Dawid: Najbardziej niesamowity król podbija najbardziej niesamowite
miasto świata, aby uczynić je swoim królestwem
Prowadzenie: rabin Avi Baumol
Jerozolima jest ideą magiczną - zarówno w rzeczywistości, jak i jako nasze wyobrażenie
- od co najmniej 3 tys. lat. Jest domem wielkich religii, magnesem, który przyciąga miliony
turystów, którzy przekraczają jej bramy i idą śladami ich największych bohaterów. Które
z historii dotyczących tego miasta zbudowały jego wielką legendę?

JCC

15:00

Jerozolima w Krakowie. Wycieczka z Fundacją FREE walking TOUR
Mimo zburzenia Świątyni i wygnania z Ziemi Obiecanej, Jerozolima na zawsze pozostała
w sercach Żydów a zmieniająca się wokół nich przestrzeń i czas nie zatarły jej centralnego
miejsca w ich życiu. Pamięć o świętym mieście pozostaje żywa i determinuje wiele
zwyczajów i tradycji żydowskich. Przez wieki jej obraz był przywoływany i obecny także
na krakowskim Kazimierzu. W czasie wycieczki dowiemy się gdzie znajdują się miejsca,
w których do dziś możemy poczuć i zobaczyć tę obecność.
Czas trwania wycieczki: 1,5 godziny. Start: Żydowskie Muzeum Galicja
Rezerwacje:rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

ŻMG
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15:00

Konferencja: Ślady pamięci – ślady tożsamości
Dzień I: Historia opisana
Badania nad żydowską historią miejscowości i powstające na ich podstawie publikacje
oraz ich odbiór w środowiskach lokalnych.

ŻMG

15:00

Wykład: Koszerny? A z czym to się je?
Prowadzenie: Klub Studencki Hillel GIMEL
Czym jest koszerność? Czy koszerne może być tylko jedzenie, czy może możemy też
mówić o koszernym stylu życia? Na wykład o koszerności przy lampce koszernego (ba!)
wina zapraszają członkowie i członkinie Klubu Studenckiego.

JCC
WEST

16:30

Wykład: Jerozolima w czasach biblijnych
Prowadzenie: dr Marcin Majewski
Prezentacja historii Świętego Miasta: Jerozolima czasów Abrahama, Dawida, Salomona,
niewoli babilońskiej, Drugiej Świątyni, Heroda Wielkiego i Jezusa. Przedstawione zostaną
ilustracje, ciekawostki archeologiczne, niezwykłe historie, a także życie polityczne,
religijne i codzienność Świętego Miasta w czasach Biblii.

JCC

17:00

Wykład: W poszukiwaniu tożsamości, nadziei i nieoczekiwanej przyjaźni w Polsce
Prowadzenie: Leora Tec
W bezpośredniej, bardzo osobistej przemowie wygłoszonej z głębi serca, Tec zabiera
publiczność w podróż „z powrotem” – do Lublina, miasta, które odwiedziła dopiero 12
lat temu, mimo że właśnie tu wiele pokoleń jej rodziny żyło i umierało. Dzięki konfrontacji
z historią rodziny, a także nawiązaniu nowych, zaskakujących przyjaźni, Tec dochodzi do
porozumienia z ideą bycia zarówno Polką, jak i Żydówką, a także odkrywa, w jaki sposób
poradzić sobie z cierpieniem zawartym w jej historii oraz jak wykorzystać ją jako źródło
nowych możliwości.

JCC

18:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Dzień po żałobie
reż. Asaph Polonsky, Izrael 2016, 98`
Jeden dzień z życia pogrążonego w żałobie ojca, który wykrada z hospicjum medyczną
marihuanę, porzuca pracę i spędza dzień ze skrytym synem sąsiada, podczas gdy jego
żona usiłuje żyć normalnie. Każde z nich próbuje radzić sobie ze śmiercią syna na swój
sposób. Eyal nie może się pogodzić z dramatem, który spotkał jego rodzinę. Można by
przypuszczać, że jego żałoba powinna już dobiegać końca. Tak to przynajmniej chciałby widzieć jego żona. W pewnym momencie Eyal niespodziewanie znajduje nowego
sprzymierzeńca, który pokazuje mu, że na to wszystko można spojrzeć z nieco innej
perspektywy.
Cannes Film Festival 2016, Najlepsza Izraelska Fabuła – Jerusalem Film Festival 2016
- Best Izraeli Feature Film.
Grand Prix KAMERA DAWIDA: Najlepszy Film 14. Warszawskiego Festiwalu Filmów
o Tematyce Żydowskiej.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

Oprowadzanie kuratorskie: Alfabet hebrajski w sztuce
Prowadzenie: Ewa Gordon
Alfabet hebrajski jest fizyczną manifestacją słów Boga, Jego boskiej mądrości i mocy nadanej materialnemu światu. Wedle Sefer Jecira, stwarzając wszechświat Bóg posłużył się
hebrajskimi literami i mają one status świętości, gdyż można nimi zapisać Imię Boga.
Litery hebrajskie są boską materią twórczą, ale wedle Talmudu także ludzie mogą korzystać z mocy wpisanej w te litery – kiedy Becalel sporządzał Miszkan i wszystkie jego
sprzęty, dokonał tego właśnie dzięki umiejętności „łączenia liter, przy użyciu których
stworzone były niebo i ziemia” (TB, Brachot 55a). Te dwadzieścia dwie litery są nieustająco kreatywną materią, substancją twórczą i samodzielnym tworzywem w sztuce
żydowskiej, od najdawniejszych czasów aż do współczesności.

JCC

NAPISY

18:30
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19:00

Czarne w Galicji: Nieobecne miasto – spotkanie z Maciejem Krupą i Kubą Szpilką
Prowadzenie: Bartłomiej Kuraś
Książka – nietypowy przewodnik. Nie opisuje miejsc pięknych, atrakcyjnych i niepowtarzalnych. Prowadzi raczej po ciemnych zaułkach, przestrzeniach zapomnianych
i wyrzuconych z pamięci. Pokazuje trzy wymiary Zakopanego, które dotąd traktowano po macoszemu albo pomijano wstydliwym milczeniem. Bo Zakopane nie byłoby
takie, jakie jest, bez ciężkiej pracy i wysiłku licznych przybyłych i osiadłych tu ceprów,
bez wielu sanatoriów i zaludniających je tysięcy gruźlików, i wreszcie bez społeczności zakopiańskich Żydów, którzy podczas drugiej wojny światowej podzielili los
pobratymców w całej Europie.
Współorganizator: Wydawnictwo Czarne

ŻMG

20:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Persona Non Grata
reż. Cellin Gluck, Japonia 2016, 139`
Poruszająca opowieść o japońskim dyplomacie Chiune Sugiharze, który w czasie
drugiej wojny światowej jako konsul na Litwie uratował kilka tysięcy Żydów. Sugihara,
nazywany japońskim Schindlerem, jest jedynym Japończykiem, który otrzymał tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Akcja filmu toczy się w latach 1934-1955.
Japoński dyplomata spędził młodość w Mandżurii. Służbę dyplomatyczną na Litwie
zaczął pełnić podczas II wojny światowej. Choć Japonia pozostawała sojusznikiem
nazistowskich Niemiec, Sugihara zdecydował się podjąć ogromne ryzyko, żeby ratować Żydów. Ryzykował nie tylko swoją karierą i reputacją, na szalę rzucił także bezpieczeństwo i życie własnej rodziny. W czasach Zagłady Chiune Sugihara udzielił pomocy
6 tysiącom Żydów. Wydawał im wizy, które pozwoliły im przetrwać wojnę w Japonii.
W filmie zagrali m. in. laureat Nagrody Japońskiej Akademii Filmowej Toshiaki Karasawa
w roli Sugihary oraz Borys Szyc i Agnieszka Grochowska.
Film otwarcia 14. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

NAPISY

WTOREK, 27 CZERWCA 2017
10:00

Świadomość poprzez ruch według metody Feldenkraisa
Prowadzenie: Karen Schaffman
„Ruch to życie. Życie jest procesem. Poprawiając jakość procesu, ulepszasz jakość
samego życia” (Moshe Feldenkrais). Ten godzinny warsztat będzie składał się z nawigowanych głosem czułych sekwencji ruchu. Sam proces pracy nad ciałem pozwala na
zwiększenie jego elastyczności, poprawę równowagi, a w konsekwencji – ogólnego samopoczucia. Warsztat otwarty jest dla wszystkich. Prosimy o ubranie wygodnego stroju.
Maty do ćwiczeń dostępne będą na miejscu.
Cena biletu: 10 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

10:00

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz
Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski
Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

PROGRAM WYDARZEŃ JCC KRAKOW I ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA PODCZAS 27. FKŻ

9

10:30

Bramy Jerozolimy. Warsztaty plastyczne dla dzieci
Jedno miasto, trzy wielkie religie, tysiące lat historii, wielość kultur, języków, stylów…
Podczas warsztatów uruchomimy wyobraźnię i wspólnie stworzymy wielki, przestrzenny
obraz inspirowany bramami Jerozolimy.
Wymagana rezerwacja: larysa@galiciajewishmuseum.org, tel. 12 421 68 42

ŻMG

11:00

GotuJEMY koszernie: śniadanie. Warsztaty kulinarne
Prowadzenie: Klub Studencki Hillel GIMEL
Lubicie późne śniadania w izraelskim stylu? Ba, kto nie lubi! Członkowie i członkinie
Klubu Studenckiego zapraszają na koszerne gotowanie: wspólnie przyrządzimy koszerną
szakszukę, a potem zasiądziemy do stołu i poopowiadamy co nieco o koszerności
w kuchni.
Cena biletu: 10 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC
WEST

12:00-24:00

10

Beer City w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC

JCC

12:00

Wykład: Dwa lata temu w Jerozolimie. O podróży krakowskich ocalałych z Holokaustu
do Izraela
Prowadzenie: Małgorzata Zajda
W marcu 2015 roku grupa 30 osób ocalałych z Holokaustu pojechała na tygodniową
wycieczkę do Izraela. Zorganizowanie tego wyjazdu było możliwe dzięki funduszom
zebranym podczas inauguracyjnego Rajdu dla Żywych. Dla wielu osób był to pierwszy
pobyt w Izraelu. Podczas wyjazdu zwiedzili Wzgórza Golan, Jezioro Galilejskie, Masadę,
Morze Martwe, Tel Aviv i oczywiście Jerozolimę. Podczas spotkania dowiemy się, co
spodobało im się najbardziej, co szczególnie zapamiętali i co najmilej wspominają oraz
obejrzymy fotografie i film dokumentujące wycieczkę.

JCC

12:00

Legendy Kazimierza – zwiedzanie z licencjonowaną przewodniczką, Anną Marią
Baryłą
Początek zwiedzania: JCC Krakow, ul. Miodowa 24
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

13:00

Krakowscy Żydzi w badaniach judaistów. Wykłady na trzydziestolecie studiów
żydowskich na UJ. Ozjasz Thon jako kaznodzieja. W 120. rocznicę objęcia przez Thona
funkcji kaznodziei w Synagodze Tempel
Prowadzenie: Dr hab. Michał Galas
W roku akademickim 2016/2017 mija rocznica 30-lecia studiów żydowskich na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wielu wydarzeń organizowanych przez Instytut
Judaistyki UJ i poświęconych podsumowaniu dokonań krakowskich judaistów
zwracamy także uwagę na wkład lokalnych naukowców w rozwój badań nad historią
krakowskich Żydów. Tegoroczne wykłady w ramach FKŻ poświęcone zostały wybranym
osobistościom, które miały duży wpływ na sytuację Żydów w Krakowie na przestrzeni
wieków.
Organizatorzy: Instytut Judaistyki UJ, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów
Krakowskich UJ, JCC Krakow

JCC

WTOREK / 27 CZERWCA 2017

13:00

Co dalej z Płaszowem? Dyskusja o przyszłości dawnego obozu pracy i obozu
koncentracyjnego w Płaszowie
Prowadzenie: Roma Sendyka
Przez dziesięciolecia teren dawnego obozu pracy, a następnie obozu koncentracyjnego
KL Plaszow, wyróżniał się na tle poobozowych miejsc pamięci w Europie jako symbol
zaniedbania i zapomnienia. Ogłoszony w 2006 roku konkurs architektoniczny na realizację projektu upamiętnienia obozu był impulsem do dyskusji o przyszłości tego miejsca, w którą zaangażowali się zarówno eksperci, jak i – w pewnym stopniu – mieszkańcy
Krakowa. W styczniu 2017 roku Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa podpisały porozumienie regulujące sprawę własności prawnej terenu dawnego obozu, otwierając tym samym drogę
do powstania Muzeum – Miejsca Pamięci. Co dalej z Płaszowem? Czy tragiczna historia
tego miejsca stanie się trwałym elementem tożsamości miasta? Jak zmienia się odbiór
przestrzeni dawnego obozu przez mieszkańców miasta?
Paneliści: Jason Francisco, Michał Niezabitowski, Tadeusz Jakubowicz

ŻMG

Indywidualne porady genealogiczne
Prowadzenie: Jakub Czupryński
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

14:00

Stanęły nogi nasze w bramach Twoich, Jeruzalem. Warsztaty sztuki
Prowadzenie: Monika Krajewska
Jerozolima to realność, ale też miejsce tęsknot, marzeń i oczekiwań, ku któremu kierowane są modlitwy. Dla Żydów to miejsce, gdzie powstała świątynia Salomona - zburzona
przez Rzymian, stała się symbolem. W sztuce świątynia przybierała różne formy, upodobniając się do kościoła gotyckiego, barokowego pałacu, meczetu. Jest też wizja Jerozolimy
niebiańskiej, gdzie lew spocznie obok baranka. Teksty, które nas do niej wprowadzą, to
m.in. fragment średniowiecznego poematu liturgicznego Akdamut z fascynującym opisem uczty wszystkich prawych ludzi w Jerozolimie, w Boskim „namiocie pokoju”. Znajomość hebrajskiego, ani doświadczenie plastyczne nie są niezbędne.
Cena biletu: 15 zł
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

JCC

15:00

Wykład: Herod – potwór i wielki budowniczy. Życie i dziedzictwo Heroda Wielkiego/
Okrutnego
Prowadzenie: Rabin Avi Baumol
Jerozolima jest ideą magiczną - zarówno w rzeczywistości, jak i jako nasze wyobrażenie od co najmniej 3 tys. lat. Jest domem wielkich religii, magnesem, który przyciąga miliony
turystów, którzy przekraczają jej bramy i idą śladami ich największych bohaterów. Które
z historii dotyczących tego miasta zbudowały jego wielką legendę?

JCC

15:00

Wszystkie kobiety Kazimierza – zwiedzanie z licencjonowaną przewodniczką,
Anną Marią Baryłą
Początek zwiedzania: JCC Krakow, ul. Miodowa 24
Cena biletu: 10 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

15:00

Konferencja: Ślady pamięci – ślady tożsamości.
Dzień II: Historia odkrywana
Spojrzenie na nieistniejący już świat poprzez odkrywane dzisiaj fotografie i dokumenty.

ŻMG

13:00-16:00
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16:00

Wykład: Muzyka polskich Żydów: od 1945 do czasów współczesnych
Prowadzenie: Ellie Shapiro
Podczas wykładu, doktorantka Graduate Theological Union w Berkeley, Kalifornii, Ellie
Shapiro, zabierze nas w muzyczną podróż po powojennej żydowskiej twórczości od
utworu Vu ahin zol ich gejen, poświęconego osobie ocalałej z Holokaustu, aż do nieznanych muzycznych terytoriów i jazzmanów, jak Mikołaj Trzaska. To spotkanie zaprezentuje unikatowe spojrzenie na współczesną żydowską historię w Polsce. Ellie Shapiro jest
stypendystką programu Thesaurus Poloniae, prowadzonego przez Międzynarodowe
Centrum Kultury.

JCC

17:00

Warsztaty hummusowe
Prowadzenie: Agnieszka Delkowska
Podczas warsztatów zrobimy sos z tahiny do hummusu, opowiemy o tahinie, o ciecierzycy i o tym, jak ją gotować. Zrobimy dwie wersje hummusu – z burakami i suszonymi pomidorami. Warsztaty poprowadzi Agnieszka Delkowska – szef kuchni, doradca
kulinarny, pasjonatka wyrazistych smaków i niekonwencjonalnych połączeń, od 16 lat
zgłębiająca tajniki kuchni. Agnieszka podróżuje, je i pisze o jedzeniu, gotuje, eksperymentuje i szuka smaku idealnego. Kilka lat temu założyła bloga Lady Kitchen. Marzy o wydaniu
niecodziennej książki kucharskiej.
Warsztaty towarzyszą projekcji filmu Humus! (godz. 20.00)
Bilety: 40 zł
Rezerwacje: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

Atelier,
Pl.
Nowy 7

17:00

Wykład: Odzyskując stratę: postać Weroniki Blumstein
Prowadzenie: Karen Schaffman
Prezentacja podejmuje tematykę badań akademickich, ale także inicjatyw artystycznych
oraz działań europejskiego kolektywu performatywnego Veronika Blumstein Group (VBG)
czynnego w latach 2006-2007. Weronika, postać fikcyjna, stała się swoistym wehikułem
mającym za zadanie propagowanie polityki tańczącego ciała oraz międzynarodowego
dialogu mającego na celu konfrontację z rozłamem wynikającym z antysemityzmu
i komunizmu. Wystąpienie to było wcześniej prezentowane w Nowym Jorku podczas
corocznego Kongresu Badań nad Tańcem (Congress on Research in Dance), a także na
Uniwersytecie Kalifornijskim w roku 2007. Postać Weroniki przywiodła Karen Schaffman
do Krakowa i do Auschwitz dziesięć lat temu. Teraz ponownie wystąpi w Krakowie, w roku
2017. Po prezentacji odbędzie się dyskusja.

JCC

18:00

Wykład: Genealogia krakowskich Żydów
Prowadzenie: Jakub Czupryński
Praktyczny wykład o tym, w jaki sposób szukać informacji na temat historii rodzin
żydowskich z Krakowa.

JCC

18:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Niepamięć
reż. Atom Egoyan, Kanada/Niemcy 2015, 94`
Przejmująca historia cierpiącego na demencję mężczyzny, który wyrusza na poszukiwanie blockfuhrera z Auschwitz, człowieka odpowiedzialnego za śmierć jego rodziny.
Trzymający w napięciu thriller o pamięci, zapomnieniu i pragnieniu zemsty. W filmie
zagrali Christopher Plummer oraz Martin Landau a także Dean Norris, czyli słynny Hank
z Breaking Bad.
Film przyjęty 10-minutową owacją na stojąco na Festiwalu Filmowym w Wenecji!
Film zamknięcia 14. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

NAPISY
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19:00

Czarne w Galicji: Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy
Spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk
Prowadzenie: Magdalena Kozłowska
Lato 1915 roku. Armia rosyjska pod naporem wroga wycofuje się z Królestwa Polskiego i zachodnich krańców Imperium. „Niemiec będzie babom cycki obcinał” – niesie się po wsiach.
Spod Lublina, Chełma, Łomży, Ostrołęki, a nawet Warszawy obładowane wozy ruszają
w głąb Rosji. Z obszarów na wschód od Białegostoku wyjeżdża nawet osiemdziesiąt procent
mieszkańców. Wędrują w skwarze, bez wody i jedzenia. Niemieckie samoloty bombardują
wojsko, nie szczędząc uciekinierów. Przy drogach zostają mogiły, część ciał leży niepogrzebana. Wybuchają epidemie. Masowo umierają dzieci. Bieżeńcy – tak po rosyjsku nazywają
uciekinierów carskie władze – są rozwożeni po całej Rosji. Gdy we wsiach gdzieś na Syberii
czy nad Donem z trudem budują nowe życie, wybucha rewolucja, niszcząc pozostałe filary
„odwiecznego porządku”: carską władzę i religię. Bieżeńcy znowu ruszają w drogę, teraz
w drugą stronę, do odrodzonego Państwa Polskiego. Powrót przynosi kolejne „końce świata”. Z terenu Polski wyjechać mogły ponad dwa miliony osób, ale o bieżeństwie milczą podręczniki. Opowieść ocalają potomkowie bieżeńców. To historia, którą można opowiadać
z wielu perspektyw: ludzi postawionych w ekstremalnej sytuacji, chłopów, których świat
ginie na ich oczach, wreszcie – uchodźców, uciekinierów, ofiar kolejnych wojen.
Współorganizator: Wydawnictwo Czarne

ŻMG

19:30

Meshugoim – poznaj wolontariuszy i wolontariuszki JCC Krakow
Prowadzenie: Magdalena Arabas
Spotkanie z wolontariuszami i wolontariuszkami JCC zmieni wasze spojrzenie na
żydowską Polskę. Dowiecie się czemu zdecydowali się pomagać właśnie tutaj, jakie były
ich doświadczenia i jak wolontariat odmienił ich życie.

JCC

20:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Humus!
reż. Oren Rosenfeld, Izrael 2016, 70`
Humus, przepyszny, bogaty w wartości odżywcze, uwielbiany przez Amerykanów superfood, łączy muzułmanów, chrześcijan i żydów na całym świecie. Tysiące ludzi na całym świecie dzielą różnice o podłożu historycznym i kulturowym, ale łączy ich jedno...
miłość do humusu! W filmie Orena Rosenfelda poznajemy trzech bohaterów: zapracowaną muzułmankę, uśmiechniętego Żyda i młodego chrześcijanina — Araba. Łączy ich
wspólna pasja. Towarzyszymy Olivierowi, benedyktynowi z Francji, który poszukuje
najlepszego humusu, obserwujemy zaciętą walkę o pobicie Rekordu Guinnessa w kategorii „Największej na świecie porcji humusu”, poznajemy też Alufa Abira, hiphopowca
z czarnym pasem. Humus! to opowieść o zwykłych ludziach, którzy po prostu uwielbiają humus.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera
Dawida

ŻMG

Spektakl: Czarne czereśnie
Sztuka Czarne czereśnie to uniwersalna historia życia Libera Tauba, płocczanina
pochodzenia żydowskiego. Jest w niej trudne uczucie do najbliższych. Dojrzewanie
w religijnym otoczeniu, konflikt z Bogiem, brutalne zderzenie ze złem, nienawiść i miłość do
ojczyzny. Są też piosenki w języku polskim i jidysz, śpiewane przez aktorów, które Liber słyszał za swojego życia w Polsce. Po latach nagrał je a capella w Izraelu. Twórcą scenariusza
jest Rafał Kowalski, zastępca kierownika Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, autor
książki Raz jeszcze. Żydzi, Płock, Polska. Sztukę wyreżyserowali i zagrali Hanna Chojnacka i Szymon Cempura z płockiego Teatru Dramatycznego. Prapremiera (w MŻM) i premiera
(w TD) odbyły się w 2016 roku. W tym samym roku Czarne czereśnie zagościły na stołecznym
festiwalu Warszawa Singera. Scenarzysta i aktorzy byli nominowani do Srebrnych Masek –
corocznych nagród przyznawanych przez Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.
Bilety 15/20 zł
Współorganizator: Teatr Dramatyczny w Płocku, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku,
JCC Krakow

ŻMG

NAPISY

20:30
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ŚRODA, 28 CZERWCA 2017
10:00

Di erszte trit. Pierwsze kroki – warsztaty języka jidysz
Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski
Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

10:00

Szlagiery jidysz – warsztaty muzyczne
Prowadzenie: Cindy Paley
Warsztaty prowadzone przez amerykańską kantorkę i edukatorkę muzyczną, Cindy
Paley. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się słynnych piosenek w języku jidysz
takich jak: Ojfn Pripeczik, Rozinkes mit Mandlen, Ale Brider, Der Rebe Elimelech, Undzer
Nigundl, Ojfn Weg Sztejt a Bojm, Belz, Sznirele Perele, Di Grine Kuzine, Majn Rue Plac,
Tumbalalaika, Di Sapożkelech, Zog nit kejnmol i innych.
Bilety: 15 zł
Organizatorzy: Beit Polska, Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie

ŻMG

10:30

Tworzymy mozaikę. Warsztaty plastyczne dla dzieci
Zapraszamy dzieci do niezwykłego świata barw oraz faktur - do świata mozaik. Podczas
warsztatów nie tylko dowiemy się na czym dokładnie polega ta technika zdobnicza, ale
również samodzielnie wykonamy własne orientalne mozaiki.
Wymagana rezerwacja: larysa@galiciajewishmuseum.org, tel. 12 421 68 42

ŻMG

11:30

Warsztaty tańca izraelskiego
Prowadzenie: Awa Cybulska
Jerozolima – miasto Boga i ludzi, pełne zagadek i tajemnic. Pobożni, uduchowieni
mistycy oddawali cześć Bogu właśnie poprzez taniec. Nazwa „Jeruzalem” pochodzi od
słowa „szalom”, czyli pokój. Czy jest piękniejszy sposób na porozumienie między ludźmi niż taniec? Nie potrzeba słów do wspólnego przeżywania muzyki. Taniec w kręgu
łączy. W kręgu wszyscy są równi, wszyscy są razem. Zapraszam do wspólnej zabawy
w różnorodnych rytmach muzyki izraelskiej.
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

12:00-24:00

14

Beer City w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC

JCC

12:00

Bohaterowie Krakowskiego Getta – zwiedzanie z licencjonowaną przewodniczką,
Anną Marią Baryłą
Początek zwiedzania: JCC Krakow, ul. Miodowa 24
Cena biletu: 10 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

13:00

Krakowscy Żydzi w badaniach judaistów. Wykłady na trzydziestolecie studiów
żydowskich na UJ. Teofila Mahler - zapomniana historyczka krakowskich Żydów.
W 105. rocznicę jej urodzin
Prowadzenie: dr Alicja Maślak-Maciejewska
W roku akademickim 2016/2017 mija rocznica 30-lecia studiów żydowskich na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wielu wydarzeń organizowanych przez Instytut
Judaistyki UJ i poświęconych podsumowaniu dokonań krakowskich judaistów zwracamy także uwagę na wkład lokalnych naukowców w rozwój badań nad historią krakowskich Żydów. Tegoroczne wykłady w ramach FKŻ poświęcone zostały wybranym
osobistościom, które miały duży wpływ na sytuację Żydów w Krakowie na przestrzeni
wieków.
Organizatorzy: Instytut Judaistyki UJ, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów
Krakowskich UJ, JCC Krakow

JCC

ŚRODA / 28 CZERWCA 2017

13:00

Różnicowanie narodowego „my” w polskich muzeach
Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad sposobami reprezentowania zróżnicowanej
populacji państwa Polskiego we współczesnych polskich muzeach historycznych i szerzej
– przedstawiających kulturę dawnej Polski (regionalnych, etnograficznych, miejskich).
Udział w spotkaniu wezmą studenci Wydziału Polonistyki UJ uczestniczący w projekcie
„Kuratorskich Marzeń”. Projekt dotyczył pomysłów na przekształcenie stałej ekspozycji krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w prezentację szerzej
ujawniającą złożony charakter polskiej wsi – zróżnicowanej klasowo, rasowo, religijnie
czy etnicznie.
Uczestnicy: Erica Lehrer, Roma Sendyka, Marek Tuszewicki, Magdalena Zych, Maria
Kobielska oraz studenci UJ

ŻMG

Indywidualne porady genealogiczne
Prowadzenie: Jakub Czupryński
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

14:00

Sztuka żydowska. Plakaty jerozolimskie
Prowadzenie: Mi Polin: Helena Czernek, Aleksander Prugar
Plakaty w ortodoksyjnych dzielnicach żydowskich są czymś niezwykle charakterystycznym; opierają się wyłącznie na typografii, ich grube warstwy na murach i płotach
nakładane są jedne na drugie. Pokazują upływający czas, pokolenia, głosy mieszkańców.
Na warsztatach przyjrzymy się tym plakatom, a następnie każdy uczestnik wykona swój
własny o tym, czym jest dla niego Jerozolima. Refleksje te mogą opierać się zarówno
o zdobyte doświadczenia, jak i wyobrażenia. Wszystkie plakaty umieszczone zostaną na
jednej wybranej ścianie w Krakowie.
Bilet: 15 zł
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

JCC

15:00

Wykład: Mea Szearim – rzut oka na dawną tradycję
Prowadzenie: Rabin Avi Baumol
Jerozolima jest ideą magiczną - zarówno w rzeczywistości, jak i jako nasze wyobrażenie od co najmniej 3 tys. lat. Jest domem wielkich religii, magnesem, który przyciąga miliony
turystów, którzy przekraczają jej bramy i idą śladami ich największych bohaterów. Które
z historii dotyczących tego miasta zbudowały jego wielką legendę?

JCC

15:00

Mędrcy, rabini, uczeni. Zwiedzanie z licencjonowaną przewodniczką,
Anną Marią Baryłą
Początek zwiedzania: JCC Krakow, ul. Miodowa 24
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

15:00

Jerozolima w Krakowie. Wycieczka z Fundacją FREE walking TOUR
Mimo zburzenia Świątyni i wygnania z Ziemi Obiecanej, Jerozolima na zawsze pozostała
w sercach Żydów, a zmieniająca się wokół nich przestrzeń i czas nie zatarły jej centralnego
miejsca w ich życiu. Pamięć o świętym mieście pozostaje żywa i determinuje wiele
zwyczajów i tradycji żydowskich. Przez wieki jej obraz był przywoływany i obecny także
na krakowskim Kazimierzu. W czasie wycieczki dowiemy się gdzie znajdują się miejsca,
w których do dziś możemy poczuć i zobaczyć tę obecność.
Czas trwania wycieczki: 1,5 godziny
Start: Żydowskie Muzeum Galicja
Rezerwacje:rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

ŻMG

13:00-16:00
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15

15:00

Konferencja: Ślady pamięci – ślady tożsamości
Dzień III: Historia odzyskiwana
Przywracanie pamięci o lokalnych społecznościach żydowskich i ochrona zachowanego
dziedzictwa.

ŻMG

16:00

Wykład: Seks i śmierć w Biblii
Prowadzenie: Rabin Abraham Havivi

JCC

Rozdziały otwierające Księgę Rodzaju mówią o źródłach powstania świata, a także
odpowiadają na dwa podstawowe pytania, które zawsze nurtowały ludzkość: dlaczego
śmierć jest częścią życia? Dlaczego mamy dwie płcie, męską i żeńską? Zajmiemy się
dokładną analizą tekstu i zastanowimy się nad różnymi odpowiedziami na te pytania
- wiele z nich zaprzecza sobie wzajemnie - i w jaki sposób wplecione są one w historie
biblijne o powstaniu świata.
17:00

Gimelomania: O kobiecie w judaizmie
Prowadzenie: Klub Studencki Hillel GIMEL
Gimelomania to cykl nieformalnych dyskusji prowadzonych przez członków i członkinie
Klubu Studenckiego. Tym razem zapraszają, by porozmawiać o kobiecie w judaizmie

JCC
WEST

17:30

Wernisaż wystawy Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta
W 1945 roku radziecka lekarka odnalazła w wyzwolonym właśnie obozie Auschwitz
-Birkenau szkolny zeszyt. Był to pamiętnik pisany przez nastoletnią Rywkę Lipszyc
w łódzkim getcie między październikiem 1943 a kwietniem 1944 roku - świadectwo
żydowskiej dziewczynki, która straciła rodzeństwo i rodziców, ale mimo chwil zwątpienia, nie straciła nadziei. Po ponad 60 latach od odnalezienia, pamiętnik trafił od Stanów
Zjednoczonych, gdzie został przetłumaczony z języka polskiego, opatrzony historycznymi
komentarzami i wydany w formie książki. Punktem wyjścia dla wystawy jest właśnie
pamiętnik Rywki Lipszyc. Wzruszający zapis życia i dorastania w łódzkim getcie. Poprzez
cytaty z dziennika, komentarze ekspertów, fotografie, multimedia i historyczne artefakty,
wystawa pozwoli odwiedzającym na krótką chwilę przenieść się do łódzkiego getta
i poznać jedną z jego mieszkanek – Rywkę Lipszyc.
Współorganizatorzy: Fundacja Koreta, Fundacja Taubego Życia i Kultury Żydowskiej,
Jewish Family and Children’s Services Holocaust Center of San Francisco

ŻMG

18:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Fritz Bauer kontra państwo
reż. Lars Kraume, Niemcy 2016, 105’
Niemcy, rok 1957. Prokurator generalny Fritz Bauer otrzymuje kluczowy dowód w sprawie
miejsca pobytu podpułkownika SS Adolfa Eichmanna. Bauer nie ufa niemieckim
władzom, które w tamtym okresie nie palą się do rozliczania nazistów, dlatego informację
o Eichmannie przekazuje izraelskiemu Mosadowi. W konsekwencji grozi mu oskarżenie
o zdradę stanu i ujawnienie ukrywanej przez niego orientacji seksualnej. Jedynym sojusznikiem Bauera okazuje się młody prokurator Karl Angermann. Wielokrotnie nagradzany
film Laursa Kraumego ukazuje najbardziej fascynujący fragment biografii niezłomnego
prawnika, którego decyzje spotykały się z oporem podległych mu ludzi.
2016 Niemieckie Nagrody Filmowe: Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz, Najlepszy
Reżyser, Najlepszy Aktor Drugoplanowy, Najlepsze Kostiumy, oraz Najlepsza Scenografia;
2015 - Nagroda Stowarzyszenia Krytyków Niemieckich 2015, najlepszy film; 2015 Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno, Nagroda Publiczności
Film pokazywany na 14. Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

NAPISY
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18:30

Dobro, zło i przekleństwo w sztuce żydowskiej
Dyskusja z udziałem Jacqueline Nicholls i Menachema Kaisera
Menachem Kaiser, pisarz oraz Jacqueline Nicholls, artystka sztuk wizualnych, podejmą
w swej dyskusji tematykę współczesnej sztuki żydowskiej, a także zagadnienia dotyczącego różnorakiego podejścia do dziedzictwa żydowskiego i jego wpływu na procesy
formujące współczesną kulturę. Zajmą się także kiczem, banałem, granicami sztuki,
przenikaniem się sztuki z innymi dyscyplinami, a także zastanowią się nad mieszanymi
uczuciami, które żywią wobec etykietki „twórcy żydowskiego”.

JCC

19:00

Czarne w Galicji: Fałszerze pieprzu – spotkanie z Moniką Sznajderman
Prowadzenie: Justyna Nowicka
„Wbrew tytułowi, to nie jest książka historyczna. To książka o pamięci. A właściwie
o dwóch pamięciach, które się w żadnym miejscu nie spotykają. I o losach, które od
stuleci toczyły się równolegle, nigdy razem. Losach moich dwóch rodzin – polskiej
i żydowskiej” (Autorka)
„To jest jedyny w swoim rodzaju żydowsko-polski dwuportret rodzinny. Żydowska
połowa jest przejmująca, a polska fascynująca. Dla każdego, kto chce naprawdę wiedzieć
i próbuje zrozumieć”. (Henryk Grynberg)
Współorganizator: Wydawnictwo Czarne

ŻMG

20:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Przy Planty 7/9
reż. Michał Jaskulski i Lawrence Loewinger, Polska 2016, 90`
Dla wielu Żydów pogrom kielecki z 1946 roku jest symbolem powojennego polskiego antysemityzmu. W Polsce był zakazanym tematem przez lata komunizmu. Bohater
filmu, polski katolik Bogdan Białek, poświęcił dużą część swojego życia, żeby pojednać
Polaków i Żydów po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Kielcach. W Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej pogrom kielecki pozostawał nie tylko tematem zakazanym,
ale i tematem tabu. Po upadku komunizmu bohater filmu Bogdan Białek otworzył puszkę
Pandory: zaczął publicznie mówić o pogromie i walczyć z utrwalanymi przez lata stereotypami tworzonymi przez Polaków i Żydów.
Nagroda Specjalna 14. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej KAMERA DAWIDA.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

Mir zenen...
Widowisko słowno-muzyczne z udziałem Chóru JCC Krakow
Teksty współczesne, muzyka – Ela Borkowska, Walentyn Dubrowskij
Obsada: Marek Pyś, Ela Borkowska oraz Chór JCC Krakow
Oprawa muzyczna: Walentyn Dubrowskij – fortepian; Michał Półtorak – skrzypce;
Janusz Witko – klarnet.
„Mir zenen” opowie wierszem i muzyką o dniu codziennym krakowskiego Kazimierza
od czasów, gdy był on jeszcze wyspą do współczesnej integracji ze światem onegdaj
odmiennym. Zabrzmią pieśni obrzędowe, psalmy, znane i lubiane utwory w języku jidysz,
współczesne muzyczno-poetyckie reminiscencje i tęsknoty.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w JCC Krakow

Synagoga
Wysoka

NAPISY

21:00

CZWARTEK, 29 CZERWCA 2017
10:00

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz
Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski
Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
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10:30

Jerozolimskie opowieści. Warsztaty dla dzieci
Prowadzenie: Mateusz Świstak
Jerozolima, jako święte miasto trzech religii skrywa w sobie wiele tajemnic i niesamowitych historii. Wraz z Mateuszem Świstakiem spróbujemy odkryć je wszystkie! Jak ze
zwykłych warsztatów zrobić prawdziwą przygodę? Przyjdźcie i przekonajcie się sami.
Mateusz Świstak – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi
autorskie zajęcia edukacyjno-rozrywkowe, których punktem wyjścia są baśnie i opowieści; laureat nagrody specjalnej w konkursie im. Astrid Lindgren za najlepszą książkę dla
dzieci.
Wymagana rezerwacja: larysa@galiciajewishmuseum.org, tel. 12 421 68 42

ŻMG

11:00

Bestiariusz jerozolimski. Warsztaty rysunku
Prowadzenie: Jacqueline Nicholls
Droga do Jerozolimy jest pełna niebezpieczeństw. Jakie potwory i smoki musimy zabić,
by spełnić nasze marzenia? Inspirując się bestiariuszami na marginaliach średniowiecznych manuskryptów żydowskich dostępnych online w archiwum manuskryptów
hebrajskich British Library, artystka Jacqueline Nicholls wpisuje w cykl omeru serię
codziennych rysunków, które zderzają ją z jej lękami. Podczas warsztatu rysunku
zajmiemy się średniowiecznymi bestiami, ale także poszukamy i postaramy się zidentyfikować nasze wewnętrzne potwory. Warsztat jest otwarty dla wszystkich, nie jest
wymagane doświadczenie plastyczne.
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

Beer City w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC

JCC

12:00

Portret z pamiętnika. Warsztaty artystyczne
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej
Prowadzenie: Anna Wencel
Nie zachowało się żadne zdjęcie Rywki Lipszyc, autorki pamiętnika z łódzkiego getta.
Nie wiemy więc, jak Rywka wyglądała. Jedynym jej portretem jest ten, który wyłania się
z zapisanych przez nią samą słów. Podczas warsztatów plastycznych stworzymy portrety
Rywki Lipszyc techniką mikrografii, wykorzystując cytaty z jej pamiętnika.
Wymagana rezerwacja: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

ŻMG

13:00

Ostatnia drewniana bożnica polskiej Galicji. Wycieczka do Myślenic i Wiśniowej
Prowadzenie: Aga Cahn
W programie wycieczki: spacer śladami myślenickich Żydów i wizyta w drewnianej
bożnicy w Wiśniowej.
Odjazd busa sprzed Żydowskiego Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18.
Powrót – ok. godziny 19:00.
Projekt dofinansowany przez Anne Frank Fonds
Bilety: 25 zł
Organizator: Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice
Wymagana rezerwacja: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

ŻMG

13:00

Krakowscy Żydzi w badaniach judaistów. Wykłady na trzydziestolecie studiów
żydowskich na UJ. Jonatan i Rozalia Warszauer. Małżeństwo krakowskich filantropów
Prowadzenie: dr Alicja Maślak-Maciejewska
W roku akademickim 2016/2017 mija rocznica 30-lecia studiów żydowskich na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wielu wydarzeń organizowanych przez Instytut
Judaistyki UJ i poświęconych podsumowaniu dokonań krakowskich judaistów zwracamy
także uwagę na wkład lokalnych naukowców w rozwój badań nad historią krakowskich
Żydów. Tegoroczne wykłady w ramach FKŻ poświęcone zostały wybranym osobistościom,
które miały duży wpływ na sytuację Żydów w Krakowie na przestrzeni wieków.
Organizatorzy: Instytut Judaistyki UJ, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów
Krakowskich UJ, JCC Krakow

JCC

12:00-24:00
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13:00

Judaistyka a odrodzenie życia żydowskiego. W trzydziestolecie studiów żydowskich
na Uniwersytecie Jagiellońskim
Prowadzenie: Edyta Gawron (Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński)
Dyskusja panelowa poświęcona relacji między rozwojem studiów żydowskich a odrodzeniem życia żydowskiego w Krakowie. Spotkanie będzie próbą podsumowania roli
jaką badania i studia, ale także studenci, absolwenci i naukowcy odegrali w procesie
odradzania się życia żydowskiego w Krakowie. Będzie to także okazja, aby spojrzeć na
odwrotny proces - na ile współczesna obecność społeczności żydowskiej w Polsce przyczynia się do popularności i rozwoju studiów z zakresu judaistyki.
Dyskusja panelowa z udziałem osób zaangażowanych w rozwój studiów judaistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz we współpracę z i pomiędzy instytucjami
żydowskimi w Krakowie.
Paneliści:
- Michał Galas - dyrektor Instytutu Judaistyki (Uniwersytet Jagielloński)
- Jakub Nowakowski - dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja
- Shana Penn - dyrektor wykonawcza Taube Foundation for Jewish Life and Culture
- Jonathan Webber - Emeritus UNESCO Professor of Jewish and Interfaith Studies
Organizator: Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński

ŻMG

14:00

Sztuka żydowska. Plakaty jerozolimskie
Prowadzenie: Mi Polin: Helena Czernek, Aleksander Prugar
Plakaty w ortodoksyjnych dzielnicach żydowskich są czymś niezwykle charakterystycznym; opierają się wyłącznie na typografii, ich grube warstwy na murach i płotach
nakładane są jedne na drugie. Pokazują upływający czas, pokolenia, głosy mieszkańców.
Na warsztatach przyjrzymy się tym plakatom, a następnie każdy uczestnik wykona swój
własny o tym, czym jest dla niego Jerozolima. Refleksje te mogą opierać się zarówno
o zdobyte doświadczenia, jak i wyobrażenia. Wszystkie plakaty umieszczone zostaną na
jednej wybranej ścianie w Krakowie, by razem stworzyć taką „jerozolimską ścianę”.
Bilet: 15 zł
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

JCC

14:00

Moja Jerozolima. Warsztaty plastyczne
Prowadzenie: Klub Studencki Hillel GIMEL
Jaka jest Jerozolima? Czyż nie jest kulturową mozaiką? Wraz z członkami i członkiniami Klubu Studenckiego każdy będzie miał okazję do stworzenia swojego wyobrażenia
Jerozolimy z wycinków! Bo co innego tak dobrze odda charakter tego miasta, jak nie kolaż? Zapraszamy małych i dużych!

JCC
WEST

14:30

Dyskusja: Łódzkie getto w literaturze
O łódzkim getcie powstało wiele publikacji naukowych, powieści fabularnych oraz
utworów poetyckich w języku polskim, angielskim i jidysz. Drugi tom trylogii Chavy
Rosenfarb Drzewo życia, obejmuje lata 1940-1942, gdy Niemcy utworzyli odrębną,
zamkniętą dzielnicę dla Żydów, a miasto otrzymało nazwę Litzmannstadt. O łódzkim getcie w literaturze i w powieści rozmawiać będą prof. Danuta Szajnert (Uniwersytet Łódzki),
tłumacze Drzewa życia Magdalena Ruta i Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński)
oraz Joanna Podolska (Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi)
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

ŻMG

15:00

Wykład: Rabin Arie Levin i Nachlaot: Rabin więźniów i jego święta społeczność
Prowadzenie: Rabin Avi Baumol
Jerozolima jest ideą magiczną - zarówno w rzeczywistości, jak i jako nasze wyobrażenie od co najmniej 3 tys. lat. Jest domem wielkich religii, magnesem, który przyciąga miliony
turystów, którzy przekraczają jej bramy i idą śladami ich największych bohaterów. Które
z historii dotyczących tego miasta zbudowały jego wielką legendę?

JCC
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16:00

Wykład: Jeśli Bóg nie napisał Tory, to jak ona może być święta?
Prowadzenie: Rabin Abraham Havivi
Świeccy badacze tekstów biblijnych zwykle zakładają, że Tora została napisana przez
szereg osób na przestrzeni kilku wieków. To założenie jest sprzeczne z tradycją żydowską,
według której Torę przekazał Bóg Mojżeszowi na Górze Synaj. Z tego też powodu przez
ostatnie 100-150 lat najbardziej religijni Żydzi odrzucali uniwersyteckie badania nad
tekstami biblijnymi. Jednak od niedawna grupa myślicieli żydowskich próbuje łączyć
osiągnięcia świeckich badań nad Biblią z wiarą w boskie objawienie, a także rozwijać
teologiczne zagadnienie dotyczące współpracy i współautorstwa Tory przypisywanego
zarówno Bogu, jak i człowiekowi. Podczas spotkania będziemy czytać fragmenty
z tekstów wielu badaczy izraelskich, europejskich i amerykańskich, którzy zajmowali się
tym zagadnieniem.

JCC

17:00

Alija do Krakowa. Życie w najbardziej dynamicznej społeczności żydowskiej w Europie
Spotkanie z Jonathanem Ornsteinem, Dyrektorem Wykonawczym JCC Krakow

JCC

17:30

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Vishneva, Belarus Soviet Union Poland, Poland
reż. dr Jacob J. Podber, USA 2013, 2’ 43’’
Po pokazie spotkanie z autorem.
Film oparty jest na ustnym świadectwie Ocalonego z Holokaustu, które następnie
zostało zdekonstruowane przez jego syna. W przeciwieństwie do większości świadectw
historii, które skupiają się na słowach wypowiadanych przez świadka, film staje się tutaj
nośnikiem niemych obrazów, które wydobywają na światło dziennie niewypowiedziane
cierpienie ojca i syna współdzielone przez ponad pół wieku.
Film pokazywany na 12. Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

18:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Bal Ej: The Hidden Jews of Ethiopia
reż. Irene Orleansky, Izrael/Etiopia 2016, ‘96
Po pokazie spotkanie z reżyserką
Sto lat temu Jacques Faitlovitch, urodzony w Polsce żydowski uczony, dotarł do Etiopii
i opisał mieszkającą tam żydowską społeczność. Twórcy filmu postanowili podążyć jego
śladami i dotrzeć do tajemniczej żydowskiej sekty. Nazywani „Bal Ej”, czyli rzemieślnikami, z racji ich biegłości w rękodzielnictwie, od lat są prześladowani przez swych
chrześcijańskich sąsiadów – m.in. pozbawieni są prawa do nabywania ziemi. Stąd też
parają się zwykle garncarstwem, tkactwem i kowalstwem. Z obaw przed prześladowaniami praktykują judaizm w ukryciu. Synagogi budowane są w górach i nigdy przedtem
nie były odwiedzane przez osoby spoza społeczności. Niektóre ze zwyczajów Bal Ej nie
zmieniły się od czasów biblijnych i zostały kompletnie zapomniane przez inne społeczności żydowskie na świecie.

ŻMG

NAPISY

Współorganizator: JCC Krakow
19:00

20

W przyszłym roku w Jerozolimie: opowieść z lekką nutką humoru
Występ Justine Sless
Siedem lat temu matka Justine Sless pokazała jej drzewo genealogiczne jej dziadka od tej pory wszystko zaczęło układać się w jasną całość: cisza, która naznaczyła całe
jej dzieciństwo, smutek, a także powody, dla których Justine Sless została aktorką
komediową. Z osoby żydowskiego pochodzenia stała się pełnokrwistą Żydówką i jedzie
do Jerozolimy - wcale nie w przyszłym roku, tylko w tym! Justine Sless jest nagradzaną
pisarką, aktorką komediową, prezenterką telewizyjną, a także dyrektorką kreatywną
Festiwalu Komedii Żydowskiej w Melbourne, gdzie mieszka i pracuje.
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20:00
NAPISY

20:00
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22:00

Przestrzeń Obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Wieczorem patrzą na księżyc
reż. Joanna Helander & Bo Persson, Szwecja 2015, ‘90
Po pokazie spotkanie z autorami.
90-minutowy autorski dokument utrzymany w osobistym tonie jest krytycznym spojrzeniem na współczesny terroryzm i antysemityzm. Nagrywany w sześciu różnych krajach
film skupia się na doświadczeniach ofiar zamachów zestawionych z opiniami światowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i zapobiegania zamachom terrorystycznym.
Dzięki temu zabiegowi film dotyka znacznie szerszej problematyki oraz wykracza poza
stereotypowe postrzeganie terroryzmu jako takiego.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja
Kamera Dawida

ŻMG

Projekcja filmu: Opowieści z placu Teleki
reż. Barbara Spizer, Francja/Węgry 2014, ‘87
Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami.
Ostatni żydowski dom modlitwy z placu Teleki w Budapeszcie w cudowny sposób ocalał i przetrwał ostatnie 100 lat. Plac Teleki nie znajduje się w pobliżu dzielnicy żydowskiej Budapesztu, właściwie znajduje się w zupełnie innej części miasta. Nowe pokolenie
zamieszkujące tę dzielnicę rozpoczyna poszukiwania i poznaje historię domu modlitwy.
Młodzi mają świadomość, że starsi członkowie społeczności, których udaje im się odnaleźć, są ostatnimi świadkami niegdyś prężnej, a dziś praktycznie utraconej cywilizacji.
Plac Teleki był niegdyś miejsce drugiego co do wielkości targowiska stolicy Węgier – to
tam znajdowała się ogromna infrastruktura związana ze sprzedażą koszernej żywności,
kilkadziesiąt domów modlitwy, kawiarń, szkół, restauracji, z których wszystkie służyły
tysiącom Żydów żyjących wokół tego placu. Starzejący się bohaterowie nadal potrafią
przywołać z pamięci wyraźne, pełne kolorów obrazy życia w 8. dzielnicy Budapesztu
będącej drugim skupiskiem życia żydowskiego tego miasta. Wtedy to określenie „Żyd
z placu Teleki” niosło za sobą szereg skojarzeń i było dobrze znanym wyrażeniem używanym przez budapesztańskich Żydów.

JCC

Rebecyn (Silent) Disco z Jacqueline Nicholls
I będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej swojej duszy… i w rytm
bluesa, funku, hip-hopu, r&b, rocka, indie disco, reggae, euro-popu! Rebecyn Disco
poruszy wasze serca i dusze, i poczujecie się jak w siódmym niebie!

JCC

PIĄTEK, 30 CZERWCA 2017
10:00

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz
Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski
Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.
Cena biletu: 15 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

10:30

Rokdim! Warsztaty tańca żydowskiego dla dzieci
To, że muzyka łagodzi obyczaje wiedzą nawet najmłodsi. Dlatego też, zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty tańca żydowskiego - świetną zabawę w rytmie najpopularniejszych żydowskich pieśni oraz motywów muzycznych.
Wymagana rezerwacja: larysa@galiciajewishmuseum.org, tel. 421 68 42

ŻMG
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10:30

Warsztaty kaligrafii hebrajskiej z Soferem-Stam – żydowskim skrybą
Księgi i zwoje są integralną częścią żydowskiego życia. Podczas warsztatów będzie
można odkryć historię, kreatywność i tradycję, które kryją się za hebrajskimi manuskryptami oraz dowiedzieć się o materiałach i narzędziach służących do ich tworzenia.
Poznamy, jakie umiejętności i zwyczaje przekazywane są skrybom z pokolenia na pokolenie, a także będzie można spróbować swoich sił w hebrajskiej kaligrafii.
Avraham Borshevsky, uznany artysta i Sofer-Stam z Jerozolimy pokaże przykłady
pięknych manuskryptów z Narodowej Biblioteki Izraela, żeby odkryć fascynujący świat
żydowskiego, „koszernego” pisma. W 2004 roku Avraham Borshevsky napisał unikatową
koszerną pergaminową mezuzę, które została uznana za arcydzieło hebrajskiej kaligrafii
religijnej i wpisano ją do Księgi Rekordów Guinnessa jako największą na świecie.
Wydarzenie zorganizowane dzięki wsparciu Narodowej Biblioteki w Izraelu.
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

12:00-24:00

Beer City w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC

JCC

12:00

Spotkanie poświęcone pamięci Chrisa Schwarza
W 2017 roku przypada 10 rocznica przedwczesnej śmierci Chrisa Schwarza, założyciela
i pierwszego dyrektora Żydowskiego Muzeum Galicja. Zarówno jego przyjaciół, jak i tych,
którzy go nigdy nie poznali, zapraszamy na spotkanie poświęcone jego pamięci. Choć
nieobecny, Chris nadal żyje bowiem we wspomnieniach wielu z nas. Podzielmy się nimi
podczas tego specjalnego spotkania.
Po spotkaniu będzie możliwość przejazdu na Cmentarz Rakowicki, gdzie pochowany
został Chris Schwarz.
Wymagana rezerwacja:rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

ŻMG

12:00

Szósta doroczna debata Latkes vs. Hamantasze z udziałem Katki Reszke
i Rabina Samuela Rosenberga
Prowadzenie: Benjamin Lorch
Przez wieki Żydzi zmagali się z wieloma ważnymi pytaniami. Prawdopodobnie jednym
z najważniejszych jest Która żydowska potrawa jest doskonalsza: ziemniaczane latkesy
czy ciasteczka „uszy Hamana”? Debata po raz pierwszy odbyła się w Chicago University
70 lat temu z udziałem wielu uczonych, profesorów, filozofów i nawet laureatów nagrody Nobla. Tym razem spotykamy się po raz szósty w JCC, żeby debatować nad tą palącą
kwestią.

JCC

Indywidualne porady genealogiczne
Prowadzenie: Jakub Czupryński
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

Ceremonia wręczenia medali i dyplomów honorowych „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”
Tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” to najwyższe rangą izraelskie odznaczenie cywilne. Medal przyznawany jest przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za zasługi
osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia i swoich bliskich ratowały Żydów z Zagłady podczas II wojny światowej.
Odznaczenia zostaną wręczone pośmiertnie najbliższym rodzinom Bohaterów, którzy
ratowali Żydów z Zagłady. Uroczystość ta jest bardzo ważna zarówno dla rodzin odznaczonych Bohaterów, jak i ocalonych z Holokaustu i ich rodzin, którzy planują przybyć na
to wydarzenie z zagranicy.
Prosimy o zabranie ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Na spotkanie
nie będzie można wnieść toreb.
Organizator: Ambasada Izraela w Polsce

ŻMG

13:00-16:00

13:15
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14:00

Sztuka żydowska. Złota Jerozolima
Prowadzenie: Mi Polin: Helena Czernek, Aleksander Prugar
Jerozolima jest domem dla ludzi o różnych wyznaniach – żydów, chrześcijan
i muzułmanów. To miejsce, w którym wszystko się zaczęło, cel pielgrzymek z całego
świata. Przyciąga ludzi poszukujących świętości, duchowości, olśnienia. Motywem
przewodnim warsztatów będzie świętość, przez każdego z nas postrzegana i rozumiana
inaczej. Świętość zarówno w znaczeniu religijnym, jak i własnych refleksji i przeżyć
duchowych. Na tych warsztatach design stanie się formą i pretekstem do rozważań
i kontemplacji. Przy użyciu materiałów o złotym kolorze każdy z uczestników spróbuje
zwizualizować i zmaterializować to, czym dla niego jest świętość. To, co często niematerialne, spróbujemy pokazać w sposób namacalny.
Bilet: 15 zł
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

JCC

14:00

Promocja książki rabina Aviego Baumola
Komentarze do Tory w nurcie współczesnej ortodoksji
Tora jest źródłem wiecznego życia dla Żydów i całego świata. Każdy jej fragment opowiada
ponadczasową historię, która zawiera lekcje i wskazówki dotyczące naszego życia. Przez
ostatnie cztery lata rabin Avi Baumol dzielił się swoimi wnioskami z czytania i studiowania Tory ze społecznością polskich Żydów poprzez stronę internetową organizacji Shavei
Israel. Studia te zostały wydane w zbiorze opublikowanym przez wydawnictwo Austeria.
Każdy z rozdziałów otwiera nowy wymiar boskości i dotyka wiecznego i wiecznie
obecnego związku pomiędzy Bogiem a Ludźmi i Narodem Wybranym
Współorganizator: Wydawnictwo Austeria

JCC

15:00

Nowe żydowskie muzea na nowe stulecie. Dyskusja panelowa
W jaki sposób muzealnicy z Europy i Izraela redefiniują możliwości i cele związane z działalnością wystawienniczą i edukacyjną w XXI wieku? Interpretacje judaizmu czy żydowskiej
historii muszą być zarówno wierne tradycji, ale też odpowiadać współczesnej percepcji
i inspirować do krytycznego spojrzenia w przyszłość. Od muzeów żydowskich oczekuje
się nie tylko stworzenia narracji nowoczesnej, ale także zakładającej uczestnictwo odbiorcy. O tych wyzwaniach będą dyskutować uczestnicy dyskusji:
- Dr Barbara Kirshenblatt-Gimblett, dyrektorka programowa wystawy stałej Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie;
- Irina Nevzlin, Prezeska Zarządu Beit Hatfutsot Muzeum Żydowskiej Diaspory w Tel Awiwie;
- Dr Brigitte Sion, członkini Działu Programowego fundacji Rothschild Foundation (Haanadiv) Europe w Londynie;
- Prof. Jonathan Webber, Emerytowany Profesor UNESCO do spraw Studiów Żydowskich
i Międzywyznaniowych, Członek Zarządu Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.
Moderatorka: Shana Penn, dyrektorka wykonawcza Taube Philantropies w Berkeley, USA
Organizator: Fundacja Taubego Życia i Kultury Żydowskiej

ŻMG

16:30

Żydowska genealogia w Polsce
Prowadzenie: Jakub Czupryński
Ponad połowa Żydów żyjących obecnie na świecie ma swe korzenie w dawnej Polsce.
O tym czy trudno jest je odkryć i jak wyglądają zmagania z rodzinną historią w naszym
kraju opowie genealog Jakub Czupryński. Podczas warsztatowego spotkania uczestnicy
dowiedzą się o praktycznych metodach poszukiwań przodków oraz o faktach i mitach
dotyczących genealogii żydowskiej.

JCC
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18:00

Jest coś takiego jak społeczeństwo
Wernisaż wystawy poświęconej pamięci Chrisa Schwarza
W czerwcu 2017 przypada 10. rocznica śmierci wybitnego brytyjskiego fotografa, Chrisa
Schwarza, założyciela i pierwszego dyrektora Żydowskiego Muzeum Galicja. Zanim Chris
spędził wiele lat fotografując ślady żydowskiej przeszłości na ziemiach dawnej Galicji,
zanim na stałe przeprowadził się do Polski, by prowadzić muzeum, przez ponad dwie
dekady pracował jako fotograf i fotoreporter w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Rosji czy Afganistanie. Twórczość Schwarza była zawsze głęboko zaangażowana, a obiektyw swojego aparatu często kierował na osoby potrzebujące uwagi
i pomocy, niejednokrotnie wyrzucone poza nawias społeczeństwa. Dokumentował
ruchy społeczne i kulturę kapitalistycznego społeczeństwa. Polską Solidarność i afgańskich uchodźców w latach 80. Jego zdjęcia z marszu Frontu Narodowego (i blokującej go
kontrmanifestacji) w brytyjskim Lewisham trafiły na pierwsze strony gazet w całej Wielkiej Brytanii. Fotografował m.in. bezdomnych w Paryżu i Londynie, rezydentów domów
starców, mieszkańców londyńskiej dzielnicy Hammersmith czy fanów klubu sportowego
Millwall. Regularnie publikował w czasopismach Time Out, The Independent, Guardian.
Ostatnie lata życia Chris poświęcił Żydowskiemu Muzeum Galicja. Kiedy w 2004 roku
otwierał muzeum, wiele osób twierdziło, że instytucja nie przetrwa nawet kilku miesięcy. Po latach wspominany jest jako wrażliwy i uparty wizjoner, który na krakowskim
Kazimierzu pozostawił po sobie trwały ślad. Wystawa ukazuje niezwykle bogaty i niemal
nieznany w Polsce dorobek fotograficzny Chrisa Schwarza. Jest hołdem i znakiem naszej
i Państwa pamięci o tym niezwykłym człowieku.

ŻMG

19:30

Koncert: Miłosne pieśni jidysz
Cindy Paley (USA) i Menachem Mirski z zespołem (PL)
W pierwszej połowie XIX wieku powstawało wiele miłosnych pieśni w języku jidysz –
wiązało się to z ruchem żydowskiego oświecenia oraz powstawaniem nowych koncepcji
dotyczących narodu żydowskiego oraz asymilacji. Piosenki miłosne z tamtego okresu
były często proste i naiwne, ale cechowały się pięknymi melodiami, a także wyrażały
gamę emocji – mówiły o smutku, tęsknocie, pożądaniu, cierpieniu związanym z rozstaniem. Skład: Cindy Paley (wokal), Menachem Mirski (wokal, gitara), Piotr Tomala (akordeon), Łukasz Downar (bas), Krzysztof Redas (perkusja), Marcin Król (skrzypce)
Bilety: 40 zł, 20 zł (ulgowy)
Organizatorzy: Beit Polska, Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie

ŻMG

20:30

Kabalat Szabat
Nabożeństwo szabatowe organizowane przez Stowarzyszenie Żydów Postępowych
w Krakowie. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się progresywną społecznością
żydowską działającą na rzecz przywrócenia żydowskiej przeszłości naszego kraju oraz
budowania jego przyszłości.
Wstęp wolny, rezerwacje: office.szpk.apjk@gmail.com
Organizator: Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie

Synagoga
Tempel

21:00

Kolacja szabatowa JCC
Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich zaprasza na uroczystą, koszerną kolację,
z której dochód zostanie przeznaczony na działalność Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. W kolacji uczestniczyć będą m.in. rabin Avi Baumol, artyści Festiwalu
oraz krakowska społeczność żydowska.
Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12
Koszt: 240 zł
Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

Stara
Zajezdnia
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10:00

Leczenie ran przeszłości. Warsztaty dla Polaków i Żydów pozwalające poznać
wspólną i złożoną historię
Prowadzący: Maia Ipp i prof. Armand Volkas
Warsztaty prowadzone metodą doświadczalną dla Polaków, polskich Żydów
oraz Żydów zpolskimi korzeniami zaczynają się od pytań: Jakie narracje
historyczne odziedziczyliśmy? Jak spuścizna pokoleń – współżycie i trauma żyje
w nas obecnie? Używając technik dramy, projekt psychoterapeuty, reżysera teatralnego
i profesora Armanda Volkasa pomaga uczestnikom przekształcić odziedziczoną traumę
w konstruktywne działanie. Nacisk jest położony na opanowanie umiejętności skutecznej
komunikacji i rozwinięcie empatii tak, aby każda perspektywa została usłyszana
i doświadczona w sposób terapeutyczny. Armand Volkas, sam będąc synem Ocalonych
z obozu w Oświęcimiu, zyskał międzynarodowe uznanie za osiągnięcia w pracy na polu
leczenia zbiorowej traumy oraz przekształcania konfliktu z pomocą kultury. Profesor poruszony swoim własnym zmaganiem z traumą pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania
wynikające z bolesnych przeżyć takie jak tożsamość, napiętnowanie, sprawstwo zbrodni, sens i żal.
Koszt: 30 zł
Wymagana rezerwacja: http://www.galiciajewishmuseum.org/

ŻMG

10:30

Kazimierz chrześcijańsko-żydowski – rodzinna gra miejska
Kraków, a w szczególności Kazimierz jest miejscem niezwykłym - to właśnie tutaj splatają się losy chrześcijańskiej oraz żydowskiej ludności miasta, tworząc jego magiczną
atmosferę. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci wraz z opiekunami na wspólne
odkrywanie różnych oblicz Kazimierza. Poznamy nie tylko jego charakterystyczne
zabytki czy najważniejsze fakty z historii dzielnicy; wspólnie odkryjemy jakie tajemnice
skrywają się w jego zakamarkach…
Wymagana rezerwacja: larysa@galiciajewishmuseum.org, tel. 421 68 42

ŻMG

11:30

Wykład: Współczesna żydowska Azja
Prowadzenie: Dara Bramson i dr Magdalena Kozłowska
Wykład poświęcony będzie współczesnemu judaizmowi i śladach żydowskiej historii
w Kambodży, Indiach i Uzbekistanie i będzie oparty na osobistych doświadczeniach. Pisarka i badaczka Dara Bramson omówi swoje badania dotyczące żydowskiej
sztuki, diaspory i pamiędzy w Kambodży i Indiach. Z kolei dr Magdalena Kozłowska
z Uniwersytetu Warszawskiego, opowie o swojej podróży do Uzbekistanu i dziedzictwie
Żydów z Buchary.

JCC

14:00

Przyszłość była kobietą
Dyskusja z udziałem Jacqueline Nicholls i Katki Reszke
Nastały ciekawe czasy dla feminizmu. Wielu uważało założenia feminizmu za spełnione
i osiągnięte, ale nierówności w naszych społeczeństwach, tak religijne, jak i polityczne,
nadal istnieją, a może nawet są wzmacniane - i jest to trend ogólnoświatowy. Pisarka
i reżyserka, Katka Reszka wraz z artystką i edukatorką, Jacqueline Nicholls będą
rozmawiać o tym, w jaki sposób kobiety tworzą swoją tożsamość, znajdują ducha walki
i eksplorują możliwości bycia liderką poza modelem patriarchalnym.

JCC
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15:00

Wykład: Emigranci marcowi w Izraelu: proces asymilacji i dzisiejsze formy
wspólnotowe
Prowadzenie: dr Kamila Dąbrowska
Podczas spotkania dowiemy się kim byli ludzie, których zmuszono do wyjazdu
z Polski w wyniku antysemickiej kampanii marca 1968. Usłyszymy dokąd wyjechali
i jak potoczyły się losy grupy, która wybrała Izrael jako swoją ojczyznę? Po spotkaniu
zastępca dyrektora Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński opowie o działaniach projektowych i wystawie czasowej w ramach programu „Obcy w domu. Wokół Marca ’68”. Celem
Programu jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej
kampanii Marca '68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.
Organizator: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

ŻMG

16:00

Biografie rzeczy żydowskich
Dyskusja panelowa z udziałem Adama Bartosza, Beaty Chomątowskiej, Iwony Kurz
i Jakuba Rympla
Prowadzenie: Marta Duch-Dyngosz
Po przedwojennym świecie polskich Żydów przetrwały przedmioty, wyrwane ze świata
rodzinnego, wspólnotowego i religijnego. Porozmawiamy o powojennych i współczesnych losach rzeczy żydowskich: ich użytkowaniu, przechowywaniu, eksponowaniu –
w muzeach, miejscach pamięci, prywatnych domach. Zastanowimy się nad przeobrażeniami ich funkcji i znaczeń, np. przedmiotów podarowanych Muzeum Historii Żydów
Polskich w Warszawie bądź przedmiotów użytkowanych przez chasydów pielgrzymujących do byłych sztetli. Co to znaczy, że rzeczy żyją? W jaki sposób uobecniają przeszłość? W jakiego typu relacje wchodzą? Czy i w jaki sposób eksponować przedmioty
żydowskie? Czy rekonstruować to, co zostało zniszczone, czego już nie ma?
Organizator: Miesięcznik „Znak”

JCC

Bulwar Kurlandzki
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Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
JCC Krakow, ul. Miodowa 24
Synagoga Tempel, ul. Miodowa 24
JCC West, ul. Izaaka 4
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38
Stara Zajezdnia, ul. św. Wawrzyńca 12
Atelier, Plac Nowy 7
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WSPARCIE
Ponad 90% budżetu operacyjnego JCC Krakow pochodzi od osób prywatnych, rodzin, synagog,
fundacji i federacji żydowskich. Sukces JCC Krakow zależy od wsparcia z całego świata.
Dziękujemy następującym instytucjom i osobom za nieoceniony wkład w pomaganie nam
w budowie żydowskiej przyszłości w Krakowie.

ZARZĄD Friends of JCC Krakow
Michelle Ores, President
Suellen Kadis, Secretary
Dagan LaCorte, Treasurer
Cheryl Fishbein
Shari Gersten

Justin Kadis
Larry Kadis
Agnieszka Legutko
Rabbi Michael Paley
Irene Pletka

Sheri Sandler
Philip Schatten
Eric Schwartz
Elizabeth Szancer
Vicki Warner

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Zainteresowanych wsparciem JCC Krakow zapraszamy na stronę:
www.friendsofjcckrakow.org/overseas-membership
Wasze wsparcie pomaga budować żydowską przyszłość w Krakowie i ma bezpośredni wpływ
na odradzającą się społeczność krakowskich Żydów.
Zachęcamy do dołączenia do grona darczyńców
www.jcckrakow.org/darowizna

28

WSPARCIE
Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu ze strony indywidualnych
darczyńców oraz fundacji. Muzeum otrzymuje znaczące granty i dotacje od fundacji, osób
indywidualnych, a także organizacji publicznych. Działalność operacyjną Żydowskiego Muzeum
Galicja wspierają:

Działalność Muzeum nie byłaby także możliwa bez wsparcia Pana Macieja Skocza.
W 2016 roku Żydowskie Muzeum Galicja było organizatorem lub współorganizatorem
ponad 30 dużych projektów: wystaw, seminariów, programów edukacyjnych, kulturalnych
i artystycznych. Programy te były wspierane przez licznych darczyńców indywidualnych,
a także fundacje oraz instytucje i agencje państwowe, takie jak:
The Claims Conference
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
The David Berg Foundation
JDC Polska
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wingate Foundation
Holocaust Educational Trust Ireland
Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Włączając się w projekt wsparcia naszego muzeum, pomogą Państwo zapewnić ciągłość
działania instytucji, która bierze aktywny udział w upamiętnaniu żydowskiego dziedzictwa
oraz odradzaniu się żydowskiej kultury we współczesnej Polsce.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt
z Jakubem Nowakowskim: jakub@galiciajewishmuseum.org
Więcej informacji o możliwościach wsparcia Żydowskiego Muzeum Galicja w sekcji „Wsparcie”
na naszej stronie internetowej: www.galiciajewishmuseum.org
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O Żydowskim Muzeum Galicja (ŻMG)
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zostało założone w kwietniu 2004 roku przez brytyjskiego
fotografa, Chrisa Schwarza. Poprzez swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą,
Muzeum ukazuje historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum stara się także zwalczać
stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie
do rozważań na temat przyszłości.
Sercem muzeum jest jego wystawa główna, ,,Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską
przeszłość Polski”. Muzeum stało się jedną z najważniejszych polskich instytucji zajmujących się kulturą
żydowską i zyskało uznanie ze strony zarówno lokalnych i ogólnopolskich instytucji rządowych, jak
i odwiedzających. W roku 2013 Muzeum zostało ocenione przez użytkowników portalu Trip Advisor jako
jedno z 3 najlepszych muzeów Krakowa, zaś w roku 2014 – jako jedno z 10 najważniejszych muzeów Polski.
W Europie Środkowej i Wschodniej nie ma żydowskiego muzeum o podobnej skali, które byłoby równie
innowacyjne w ujmowaniu zagadnień kultury żydowskiej, Holokaustu i współczesnego żydowskiego życia
– obok siebie i w jednym miejscu. Niewielkie rozmiary Muzeum, którego układ i struktura zostały bardzo
dobrze zaplanowane, sprawiają, że odwiedzający może podczas stosunkowo krótkiej wizyty dowiedzieć
się bardzo wiele na wspomniane tematy. To kształcące doświadczenie nie musi opierać się jedynie na
biernym zwiedzaniu muzealnych wystaw, ale może być wynikiem czynnego udziału w szeregu wydarzeń
kulturalnych i artystycznych oraz w programach edukacyjnych.

O Jewish Community Centre (JCC Krakow)
JCC Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej) to instytucja, która prowadzi programy społeczne
i edukacyjne dla społeczności żydowskiej Krakowa. Placówka została otwarta w kwietniu 2008 roku
przez Księcia Walii Karola. Dzięki jej szybkiemu rozwojowi, jest ona obecnie centrum życia żydowskiego
– zarówno dla krakowian, jak i dla zagranicznych gości.
JCC swoim programem stara się odpowiadać na potrzeby rozwijającej się, wielopokoleniowej
i zróżnicowanej żydowskiej społeczności Krakowa. Różnorodne kluby angażują członków w podobnym
wieku i o podobnych zainteresowaniach, a święta i cotygodniowe kolacje szabatowe stają się okazją
do wspólnego spędzania czasu przez całą społeczność. Od 1 września przy JCC będzie działać żydowski
żłobek i przedszkole „Frajda”.
JCC Kraków jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Oferuje liczne kursy
językowe, wykłady, wystawy, warsztaty i spotkania poświęcone szeroko rozumianej tematyce żydowskiej.
Centrum podejmuje także liczne działania na rzecz szerzenia tolerancji i dialogu.
Działalność JCC Kraków skupia się przede wszystkim na odrodzeniu życia żydowskiego w Krakowie.
Wszystkie inicjatywy mają za zadanie być częścią jednego projektu, którym jest praca na rzecz lokalnej
społeczności żydowskiej i zapewnienie jej trwałości. JCC to różnorodna, pluralistyczna, kolorowa
i optymistyczna instytucja z wizją wspaniałej żydowskiej przyszłości w Krakowie i szerzej – w Polsce.
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