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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. Już drugi, wspólny program wydarzeń
podczas kolejnego, 26. 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, 24 czerwca 2016
20:30

17:00
ŻMG

Muzyczny Szabat w Galicji

Bilety: 35/45 zł. Ograniczona liczba miejsc. Rezerwacje: office@beitkrakow.pl
Organizator: Beit Kraków

11:30

Prezentacja powieści Drzewo życia Chavy Rosenfarb – spotkanie z tłumaczkami Magdaleną Rutą i Joanną Lisek

ŻMG

18:00

Gimelomania to nieformalne dyskusje z członkami Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL. To głos trzeciego pokolenia społeczności żydowskiej na temat najbardziej nurtujących ich kwestii w judaizmie.

18.00

ŻMG

Prowadzenie: Magdalena Bendowska

Organizator: Winoman.pl

Podstawą ekspozycji jest pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja
amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które
według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

18:30

Promocja książki dr Anny Rataj pt. Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny

JCC

Prowadzenie: prof. Jan Woleński

Współorganizator: Żydowski Instytut Historyczny
ŻMG

Opowieść o Armenii i Ormianach jest opowieścią o Ludobójstwie 1915 (dokonanym na
ludności ormiańskiej przez Turków), utraconych ziemiach (historycznie Ormianie żyli na
terytorium rozciągającym się od Morza Kaspijskiego po Morze Śródziemne) i rozłączonych
rodzinach. Dominującymi elementami ormiańskiej kultury są ból i nostalgia za ojczyzną.
Ormiańskie słowo Ergir oznacza stracone ziemie, Ergir dominuje w ormiańskim malarstwie,
literaturze. Ormianie, próbując przybliżyć Europejczykom złożoność i tragizm swoich dziejów, mówią: „blisko nam do Żydów”.

Prezentowana książka opowiada o kształtowaniu się systemu konstytucyjnego Izraela oraz
roli jaką odegrał w tym procesie Sąd Najwyższy. Kolejne rozdziały opisują drogę Izraela
do własnej państwowości, jego ustrój polityczny, gwarancje ochrony praw człowieka oraz
wzajemne relacje pomiędzy Sądem Najwyższym a innymi organami państwowymi i społeczeństwem izraelskim. Książka porusza też istotny temat aktywizmu sędziowskiego, czyli
tego jak dalece sędziowie mogą angażować się w sprawy, które nie są typowe dla sprawowania władzy sądowniczej.
W czasie spotkania autorka opowie o motywach podjęcia tego tematu, o sposobie pracy
oraz głównych wnioskach płynących z książki, a następnie podjęta zostanie dyskusja na
temat roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym.
Współorganizator: Wydawnictwo Austeria

Współorganizator: Wydawnictwo Czarne

4

ŻMG

Bilety: 60 zł, wymagana rezerwacja: rezerwacja@winoman.pl

Amsterdam polskich Żydów — stare druki z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego to
wyjątkowa ekspozycja ukazująca związki pomiędzy cenzurą publikacji sprawowaną w Rzeczypospolitej przez Sejm Żydowski a rozwojem produkcji książek hebrajskich i jidysz w Amsterdamie na tle polsko-holenderskich stosunków gospodarczych i kulturalnych.

Armenia. Karawany śmierci – spotkanie poświęcone Ormianom i diasporze ormiańskiej
w świecie, inspirowane zbiorem reportaży Małgorzaty Nocuń i Andrzeja Brzezieckiego

Wina z pustyni. Degustacja win izraelskich, Anna i Andrzej Bocheńscy (Winoman.pl)
Winna latorośl uprawiana jest w Izraelu od co najmniej 3000 lat p.n.e. O współczesnym rozwoju izraelskiego winiarstwa możemy mówić dopiero od około 120 lat, ale o jakościowym
przebudzeniu – od lat 80-tych ubiegłego wieku. Dzisiaj, oprócz kilku dużych producentów,
w Izraelu funkcjonuje wiele znaczących winiarni butikowych, produkujących unikalne
w wyrazie wina. Specjalną ich selekcję będzie można zdegustować w dniu 25 czerwca 2016
roku w Żydowskim Muzeum Galicja, podczas 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Współorganizatorzy: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych

15:00

JCC
WEST

Dlaczego Żydzi świętują sobotę? Co to znaczy trzymać szabat i jak odnieść to wszystko do
chrześcijańskiej niedzieli? Zapraszamy do JCC żeby poznać odpowiedzi na te pytania!

Na rynku polskim ukazał się pierwszy tom powieści jidyszowej pisarki Chavy Rosenfarb pt.
Drzewo życia. Książka o wielokulturowej Łodzi wydana została po raz pierwszy w 1972 roku
w języku jidysz, w 1985 roku ukazała się w przekładzie angielskim. Tom pierwszy powieści
Rok 1939 opowiada o łódzkich Żydach w przededniu i w pierwszych miesiącach II wojny
światowej, o ich życiu codziennym oraz o stosunkach międzyludzkich w ekstremalnych
sytuacjach. Fikcyjni bohaterowie wzorowani są po części na postaciach autentycznych,
a chronologia wydarzeń i topografia Łodzi opiera się na faktach. Pisarka uhonorowana
została za nią prestiżową nagrodą im. Icyka Mangera przyznawaną literaturze żydowskiej.
Teraz po raz pierwszy trafia do polskich czytelników.

Amsterdam polskich Żydów — stare druki z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Gimelomania: Dlaczego niedziela nie jest szabatem, a szabat niedzielą?;
Żydowski Klub Studencki GIMEL

Prowadzenie: Edyta Gawron

13:00

JCC

23 czerwca 1936 roku Adam Doboszyński, lokalny lider prawicowego Stronnictwa Narodowego, utworzył mała prywatną armię, która atakowała Żydów oraz napadała na żydowskie
sklepy i sprzeciwiała się polityce miejskich władz. To wydarzenie było pretekstem do doprowadzenia do jednej z największych antyżydowskich kampanii w międzywojennej Polsce. Sprawa ta została zignorowana przez sądy. Doboszyński powrócił do Polski po II wojnie
światowej i został aresztowany, a następnie zgładzony przez władze komunistyczne, chociaż w postkomunistycznej Polsce zyskał miano bohatera. Anieszka Cahn przeanalizowała
liczne materiały archiwalne spraw sądowych, współczesne informacje prasowe oraz przeprowadziła wywiady ze świadkami wydarzeń.

Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy
Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespołu Mojše Band, z udziałem postępowej żydowskiej
społeczności Krakowa. Szabat poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin
w Polsce. Wystąpią: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara); Mojše Band: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), Frantisek Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Jakub Stračina
(kontrabas).

Sobota, 25 czerwca 2016

Pogrom, którego nie było? W 80-tą rocznicę Marszu Doboszyńskiego na Myślenice. Prowadzenie: Agnieszka Cahn

PIĄTEK, 24 CZERWCA / SOBOTA, 25 CZERWCA
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19:00

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

ŻMG

Demon
napisy

11:00

reż. Marcin Wrona, Polska/Izrael 2015
Piotr (Itay Tiran), nazywany przez przyjaciół Pytonem, przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub
z piękną Żanetą (Agnieszka Żulewska). W starym domu otrzymanym w prezencie od przyszłego teścia (Andrzej Grabowski) zamierza urządzić rodzinne gniazdko dla siebie i narzeczonej. Plany komplikują się, gdy w przeddzień wesela mężczyzna znajduje ludzkie szczątki, zakopane nieopodal posesji. W trakcie oględzin dochodzi do nieszczęśliwego wypadku.
Piotr traci przytomność, a po odzyskaniu świadomości odkrywa, że jego makabryczne
znalezisko zniknęło, a on sam nie potrafi przypomnieć sobie niczego z ostatnich godzin.
Tymczasem rozpoczyna się wesele. Zaproszeni na ceremonię goście, na czele z bratem Żanety – Jasnym (Tomasz Schuchardt) dostrzegają, że z panem młodym zaczyna dziać się coś
niepokojącego...

12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.

12:0024:00

Spinning.

12.00

Uroczystość wręczenia dyplomów Polakom chroniącym żydowskie dziedzictwo Chroniąc pamięć

JCC

Cykl obrazów inspirowany jest postacią malarza Abrahama Neumanna, a w szczególności
dwiema jego podróżami do Palestyny w 1904 i 1926 roku.

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

ŻMG

Park Centralny
napisy

Najstarszy białostocki cmentarz żydowski z 1750 r., na terenie którego znajduje się dziś
Park Centralny, nadal istnieje. Przysypany jest piaskiem i gruzem. W latach 1952-1954 głównym architektem Białegostoku był inżynier Michał Bałasz. Ten 90-letni człowiek postanowił
dziś wyznać prawdę: to on przed ponad 60 laty zdecydował o zasypaniu cmentarza. Jego
zdaniem stosunkowo płytko pod ziemią znajduje się około 1000 macew…

13.00

13:00

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
ŻMG

Na dobry początek tygodnia zapraszamy na wieczór z Teatrem Żydowskim, który kontynuuje bogatą tradycję miejskiego teatru żydowskiego w Krakowie (1926-1939). Hawdalowy
wieczór teatralny rozpoczniemy od pożegnania Szabatu – muzycznej Hawdali, którą poprowadzi Rabin Tanya Segal – pierwsza kobieta Rabin w Polsce. W trakcie wieczoru zaprezentujemy fragment najnowszego spektaklu naszego teatru. Po spektaklu publiczność będzie
miała okazję spotkać się z reżyserem i zespołem, poznać midraszową metodę teatralną,
repertuar i plany Teatru na przyszłość.
Organizator: Beit Kraków

6

Żydzi krakowscy w krajach diaspory. Ameryka Północna; Prowadzenie: dr Edyta Gawron

JCC

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci Kraków był nie tylko miejscem, do którego przybywali Żydzi z różnych części Europy, ale także ośrodkiem, z którego coraz częściej emigrowano. Od początku XIX wieku Żydzi wyjeżdżali na zachód Europy i za ocean, do Stanów
Zjednoczonych, a w późniejszym okresie do Palestyny i Ameryki Południowej. Wreszcie
w XX wieku, zwłaszcza w obliczu drugiej wojny światowej i Zagłady oraz ich konsekwencji,
Żydzi krakowscy emigrowali w kierunku wschodnim, w tym na Daleki Wschód i do Australii,
a także na północ (kraje skandynawskie) i na południe (kraje Bliskiego Wschodu i Afryki).
Cykl wykładów i dyskusji poświęconych obecności Żydów krakowskich w różnych krajach
diaspory będzie próbą pokazania rozproszenia lokalnych Żydów na całym świecie i ich
związków z miejscem pochodzenia.

Bilety: 40/50 zł. Rezerwacje: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl

Wpadnijcie posłuchać hitów z plaży w Tel Avivie i ulicy Jaffa w Jerozolimie! Weźcie znajomych i odprężcie się przy bliskowschodnich rytmach!

ŻMG

Organizator: Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice

Film poświęcony historii społeczności żydowskiej zamieszkującej Dąbrowę Białostocką.

Izraelskie hity; Żydowski Klub Studencki GIMEL

Wycieczka: Ostatnia drewniana bożnica polskiej Galicji. Prowadzenie: Aga Cahn

Bilety: 20 zł, konieczna rezerwacja: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

reż. Tomasz Wiśniewski, Polska 2016, 57’, dokument

22:00

ŻMG

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.

Nieobecna rodzina. Odczytywanie popiołów – śladami dąbrowskich Żydów

Wieczór z Teatrem Żydowskim w Krakowie

JCC

Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd odbywa
się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

Organizatorzy: Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Uniwersytet w Hajfie, Żydowskie Muzeum Galicja, JCC Krakow, Zygmunt Rolat, Hotel Eden, Crown Family Philanthropies, Emile
Karafiol

reż. Tomasz Wiśniewski, Polska 2014, 27’, dokument

13. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

21:00

JCC

Organizator: Miejsce Bar

Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystości z inicjatywy Michaela H. Traisona
w 1998 roku, odbyło się osiemnaście 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 historie to niezwykły przykład heroizmu, bezinteresowności i poświęcenia.

Prace Piotra Kanieckiego to fantazja na temat tych dwóch wypraw poszerzona o osobiste
doświadczenia z podróżowania po Izraelu.
21:00

JCC

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
Pamiętam płonący piasek – o podróżach Abrahama Neumana do Palestyny. Otwarcie
wystawy Piotra Kanieckiego

Poznaj JCC! Szkółka niedzielna – otwarte warsztaty dla dzieci. Prowadzenie: Magdalena Pulikowska i Mateusz Lagosz
JCC Krakow co tydzień organizuje zajęcia dla swoich najmłodszych członków i członkiń.
Podczas Festiwalu zapraszamy dzieci do lat 13 do udziału w zajęciach, podczas których
bliżej poznają kulturę żydowską. Zajęcia poprowadzą koordynatorzy Szkółki Niedzielnej
JCC Krakow.

Nagroda na Fantastic Fest w Austin, USA, Najlepszy Film na Festiwalu Filmowym w Hajfie.

20:00

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2016

JCC
WEST

SOBOTA, 25 CZERWCA /NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2016

Współorganizatorzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ i Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im.
Marcella i Marii Roth
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14:00

Konkurs dęcia w szofar.

JCC

18.00

14:00

Otwarcie wystawy DIBROT
Wystawa nawiązująca do współczesnego życia żydowskiego w diasporze inspirowana klasycznym tekstem Dziesięciu Przykazań.

Beit
Kraków

Poezja: Jonathan Garfinkel

ŻMG

Po koncercie zapraszamy na dyskusję, którą poprowadzi dr Teryl Dobbs (Uniwersytet Wisconsin-Madison). Zorganizowanie dyskusji jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu
Arts and Humanities Research Council w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Performing
the Jewish Archive.

Dajwór
14

Malarstwo: Aga Pinkosz,

The Jewish Music & Poetry Project in Concert
Projekt Muzyka i poezja żydowska został stworzony przez sopranistkę, Nanette McGuiness
i pianistkę, Dale Tsanga i obejmuje pieśni żydowskiej diaspory oraz utwory instrumentalne na fortepian. Wśród wykonywanych kompozycji znajdują się pieśni słynnych twórców
wywodzących się z diaspory europejskiej i amerykańskiej, m.in. Kurta Weilla, George’a Gershwina, Maschy Kaléko czy Yali Korwin. Program wzbogacony jest o kompozycje, które zostały wydane na w roku 2016 na albumie Davida Garnera Surviving: Women’s Words, a także
o występ absolwentki krakowskiej Akademii Muzycznej Martyny Koseckiej. Ponadto wykonane zostaną pieśni napisane do poezji Czesława Miłosza (1911-2004), a także utwory
Josimy Feldschuha (1929-1942) i Lajosa Deleja (1923-1945).

We wrześniu 2015 roku na podwórku JCC Krakow stanęła rzeźba amerykańskiego artysty
Richarda Edelmana SZOFAR KRAKOW: Wezwanie do Powrotu. Jest to nie tylko obiekt artystyczny, ale też mogący wydawać dźwięki instrument. W szofar tradycyjnie dmie się w święto Rosz Haszana (żydowski Nowy Rok). Jednak podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej zapraszamy wszystkich, aby spróbowali swoich sił i zadęli w ten niezwykły instrument.

Wydarzenie współfinansowane przez SF-Krakow Sister Cities Association

W ramach projektu: Midrasz Lab 3 (The L.A. Pinchas Fund For Jewish Education in The
Diaspora)

Bilety: 25 PLN

Organizator: Beit Kraków

19.00

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

ŻMG

Klezmer
15:00

gotuJEMY koszernie: chałki; Żydowski Klub Studencki GIMEL
Mini-wykład i warsztaty kuchni żydowskiej prowadzone przez członków Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL.

JCC
WEST

napisy

Wstęp wolny; obowiązują zapisy: gimel@jcckrakow.org
16:00

Próbowali nas zabić, nie udało się, więc jedzmy! Żydowskie święta w kontekście żydowskiej historii: Pesach. Prowadzący rabin Avi Baumol

Otwarcie wystawy: Punkt zbieżny. Przejawy żydowskiej przeszłości we współczesnej
Polsce, Erica Lehrer i Soliman Lawrence

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
21:00

Koncert chóru JCC Krakow

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

ŻMG

Miejsce urodzenia

ŻMG

Wystawa jest rezultatem twórczej współpracy mieszkającego w Berlinie amerykańskiego
fotografa Solimana Lawrence’a oraz antropolożki Eriki Lehrer z Uniwersytetu Concordia
w Montrealu. Posługując się odmiennymi od siebie środkami wyrazu – obrazem i słowem –
Lawrence i Lehrer wchodzą ze sobą w dialog, poszukując odpowiedzi na pytania: w jaki
sposób przeszłość „zamieszkuje” teraźniejszość, a także w jaki sposób pewne schematy
wizualne i narracyjne, którymi się posługujemy, mogą determinować nasz stosunek do
historii.
17:00

Słoneczny letni dzień 1943 roku, polska wieś pod niemiecką okupacją. Grupa młodych ludzi
znajduje w lesie rannego Żyda. To zdarzenie będzie miało decydujący wpływ na ich losy.
Film Piotra Chrzana w nowatorski, przejmujący sposób pokazuje zróżnicowane postawy,
jakie podczas wojny przyjmowali wobec Żydów polscy chłopi.
Festiwal Filmowy w Wenecji 2015, Warszawski Festiwal Filmowy, 13. Warszawski Festiwal
Filmów o Tematyce Żydowskiej – Grand Prix

JCC

Cykl wykładów rabina Aviego Baumola opowiada o biblijnych i rabinicznych żydowskich
świętach w kontekście historycznym i w kontekście praktycznego celebrowania omawianych świąt. Ważną częścią świętowania jest również jedzenie. Podczas wykładów rabin
Baumol poruszy wasze umysły i żołądki!
16:00

reż. Piotr Chrzan, Polska 2015, 90’

napisy

reż. Paweł Łoziński, 1992, 57’
Henryk Grynberg ocalał z Zagłady wraz z matką. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po 50
latach wraca do Radoszyny – wsi, w której się urodził i ukrywał z rodziną w czasie wojny, by
dowiedzieć się o losach ojca i młodszego o pięć lat brata.
Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 2016

10:30

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz. Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski

JCC

Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.
Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

Chór JCC Krakow został założony w roku 2012. Repertuar zespołu obejmuje niguny, tradycyjne pieśni o charakterze religijnym w języku hebrajskim i jidysz, a także muzykę współczesną. Występy chóru uświetniają obchody świąt
żydowskich w JCC i wydarzenia kulturalne. W ciągu trzech lat działalności chór występował m.in. podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, w słynnej „Piwnicy pod Baranami”, w Żydowskim Muzeum Galicja, na Międzynarodowych Dniach
Kultury Romskiej oraz na Festiwalu Studiów Azjatyckich. Chór prowadzi Walentyn Dubrowskij, który jest absolwentem Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie.
Podczas koncertu chór wykona popularne pieśni i piosenki w języku hebrajskim i jidysz.

11:00

Warsztaty dla dzieci: Barwy Orientu

ŻMG

Bnej Menasze, Bnej Israel czy Bnej Ephraim to tylko niektóre nazwy społeczności żydowskich zamieszkujących Indie. Jak wygląda życie żydowskie w Indiach, jakimi językami posługują się tamtejsi Żydzi i jakie tradycje kultywują? Tego wszystkiego dowiecie się w czasie
warsztatów. Zapraszamy wszystkie dzieci z mniejszym lub większym zacięciem artystycznym do wspólnego tworzenia rangoli. Rangoli to tradycyjna indyjska sztuka tworzenia
barwnych kompozycji na ziemi. Uzbrojeni w kolorową kredę i nieograniczoną wyobraźnię
stworzymy prawdziwe dzieła sztuki!
Obowiązują wcześniejsze rezerwacje, tel. (12)4216842 lub larysa@galiciajewishmuseum.org.

8

NIEDZIELA, 26 CZERWCA / PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 2016

PROGRAM WYDARZEŃ JCC KRAKOW I ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA PODCZAS 26. FKŻ

9

11:30

Szabat dookoła świata: Maroko. Warsztaty kulinarne; Prowadzenie: Kasia Leonardi

JCC

14:30

Cena biletu: 25 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

12:00

14:00

JCC

Galicja z dostępem do morza!

16:00

Próbowali nas zabić, nie udało się, więc jedzmy! Żydowskie święta w kontekście żydowskiej historii: Szawuot. Prowadzący rabin Avi Baumol

ŻMG

Organizatorzy: Związek Krakowian w Izraelu, Tiltan Art Academy w Hajfie
Ukryte skarby Kazimierza. Wycieczka z przewodnikiem. Prowadzenie: Anna Maria Baryła

17:00
JCC

JCC

17:00

17:30

ŻMG

Genealogia Żydów krakowskich. Prowadzenie: Jakub Czypryński

JCC

Czy Żyd może tańczyć Krakowiaka? Tańce żydowskiej diaspory; Prowadzenie: Awa Cybulska

JCC

Życie w diasporze to konieczność wyboru, ale i źródło nieustannej inspiracji. Taniec to język
ciała z gramatyką i składnią, ale zrozumiały dla każdego. Żydzi zmuszeni przez wieki do życia bez ojczyzny, rozumieją to doskonale. Pielęgnując z szacunkiem swoją kulturę pozostawali otwarci na dorobek kulturowy innych narodów i wytwarzali międzykulturowe formy
taneczne: klasyczne, etniczne i współczesne. Tańce żydowskie i izraelskie ukazują ducha
narodu, który spełnił swoje marzenia.

Współorganizatorzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ i Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im.
Marcella i Marii Roth

Cena biletu: 20 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

Wstęp wolny; wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

10

Wykład pamięci Chrisa Schwarza
W ostatnich latach otwarto w Polsce kilka, mniejszych lub większych, muzeów historii Żydów, zaś w szeregu istniejących muzeów rozbudowano lub zmieniono wystawy tej historii
poświęcone. Największe z nich, warszawskie Muzeum Polin jest eksperymentem, którego
wynikom warto przyjrzeć się bliżej. Powitane przez falę bezprecedensowego zainteresowania mediów w kraju i za granicą, przyciągnęło w krótkim czasie ponad pół miliona gości
i zyskało najważniejsze nagrody muzealne w Europie. Wykład przedstawi założenia i praktykę działania muzeum, zwracając uwagę zarówno na przyczyny sukcesów, jak i zagrożenia, oraz wnioski dla innych instytucji popularyzujących historię Żydów za pomocą wystaw.

Cykl wykładów i dyskusji poświęconych obecności Żydów krakowskich w różnych krajach
diaspory będzie próbą pokazania rozproszenia lokalnych Żydów na całym świecie i ich
związków z miejscem pochodzenia.

Indywidualne porady genealogiczne; Prowadzenie: Jakub Czupryński

JCC

Praktyczny wykład o tym, w jaki sposób szukać informacji na temat historii rodzin żydowskich z Krakowa.

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci Kraków był nie tylko miejscem, do którego przybywali Żydzi z różnych części Europy, ale także ośrodkiem, z którego coraz częściej emigrowano. Od początku XIX wieku Żydzi wyjeżdżali na zachód Europy i za ocean, do Stanów
Zjednoczonych, a w późniejszym okresie do Palestyny i Ameryki Południowej. Wreszcie
w XX wieku, zwłaszcza w obliczu drugiej wojny światowej i Zagłady oraz ich konsekwencji,
Żydzi krakowscy emigrowali w kierunku wschodnim, w tym na Daleki Wschód i do Australii,
a także na północ (kraje skandynawskie) i na południe (kraje Bliskiego Wschodu i Afryki).

13:00

ŻMG

Żydowskie Muzeum Galicja urosło! Zapraszamy na nasze nowe podwórko, aby w rytmach
plażowej muzyki i z morzem w tle świętować nowy etap w historii muzeum!

Jak pokazywać historię polskich Żydów? – Dariusz Stola

Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
Żydzi krakowscy w krajach diaspory. Ameryka Południowa; Prowadzenie: dr Edyta Gawron

JCC

Cykl wykładów rabina Aviego Baumola opowiada o biblijnych i rabinicznych żydowskich
świętach w kontekście historycznym i w kontekście praktycznego celebrowania omawianych świąt. Ważną częścią świętowania jest również jedzenie. Podczas wykładów rabin
Baumol poruszy wasze umysły i żołądki!

Jaki jest Kazimierz? Wydawać by się mogło, że wszystko o nim wiemy, jednak nie wszystko
da się zobaczyć na pierwszy rzut oka. Podczas tej wycieczki zwiedzimy kazimierskie podwórka i nieznane zakamarki, żeby przekonać się jakie skarby kryje żydowska dzielnica
Krakowa.

13:00

Miejsca biblijne w dzisiejszym Izraelu. Prowadzenie: Kordian Gdulski

16:0019:30

Performance kolektywu izraelskich artystów: inspirowana legendami o Feniksie opowieść
o ludzkiej umiejętności odbudowy zniszczonych społeczności. Wystąpią: Ayla Levy-Kaluski, Yotam Aichler, Ruty Segal, Moshe Perlman, Arie Yass oraz artyści z Tiltan Art Academy
w Hajfie.

12:00

JCC

Podczas wykładu udamy się w wirtualną podróż po Izraelu i zobaczymy, jak dziś wyglądają
miejsca, w których rezegrały się najważniejsze biblijne wydarzenia.

JCC

Organizator: Miejsce Bar

Feniks: jak matka, jak ojciec.

Poznaj JCC! Meshugoim – nieżydowscy wolontariusze. Prowadzenie: Magdalena Arabas.
Spotkanie z wolontariuszami JCC zmieni wasze spojrzenie na żydowską Polskę. Dowiedźcie
się czemu zdecydowali się pomagać właśnie tutaj, jakie były ich doświadczenia i jak wolontariat odmienił ich życie.

W 2015 roku JCC Krakow zainicjowało cykl tematycznych kolacji szabatowych. Uczestnicy
mieli okazję odbyć kulinarną podróż w różne zakątki świata i dowiedzieć się o społeczności
żydowskiej z danego kraju. Tym razem pragniemy przybliżyć niektóre z kulinarnych tradycji
żydowskiej diaspory.

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 2016

18:00

JewTalks, czyli żydowski TEDx; Żydowski Klub Studencki GIMEL
O swoich żydowskich inspiracjach opowiedzą przedstawiciele i przedstawicielki Klubu Studenckiego.
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JCC
WEST

11

18:30

Muzyka a diaspora: trzy znakomite muzyczne życiorysy. Prowadzenie: dr Teryl Dobbs,
dr Dale Tsang i dr Nanette McGuinnes

JCC

13:00

Cykl wykładów i dyskusji poświęconych obecności Żydów krakowskich w różnych krajach
diaspory będzie próbą pokazania rozproszenia lokalnych Żydów na całym świecie i ich
związków z miejscem pochodzenia.

Organizator: San Francisco - Krakow Sister Cities Association
Ceremonia uroczystego przytwierdzenia mezuzy w nowej przestrzeni Żydowskiego
Muzeum Galicja przy ulicy Dajwór 14, w dawnych zabudowaniach fabryki rodziny Steinbergów

ŻMG

Współorganizatorzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ i Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im.
Marcella i Marii Roth

WTOREK, 28 CZERWCA 2016
10:30

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz. Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski

JCC
13:30

Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.

Warsztaty dla dzieci: Zapraszamy na herbatę!

Poznaj JCC! Klub Seniora. Prowadzenie: Anna Gulińska

JCC

Klub Seniora działa aktywnie od momentu powstania JCC Krakow. Przez 6 dni w tygodniu
jego drzwi są otwarte dla seniorów krakowskiej społeczności żydowskiej. Spotkanie będzie
okazją do poznania stałych bywalców Klubu i ich wzruszających historii.

Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
11:00

JCC

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci Kraków był nie tylko miejscem, do którego przybywali Żydzi z różnych części Europy, ale także ośrodkiem, z którego coraz częściej emigrowano. Od początku XIX wieku Żydzi wyjeżdżali na zachód Europy i za ocean, do Stanów
Zjednoczonych, a w późniejszym okresie do Palestyny i Ameryki Południowej. Wreszcie
w XX wieku, zwłaszcza w obliczu drugiej wojny światowej i Zagłady oraz ich konsekwencji,
Żydzi krakowscy emigrowali w kierunku wschodnim, w tym na Daleki Wschód i do Australii,
a także na północ (kraje skandynawskie) i na południe (kraje Bliskiego Wschodu i Afryki).

W XX wieku mieliśmy do czynienia z intensyfikacją żydowskiej diaspory. Żydzi z Europy
Wschodniej emigrowali na Zachód, do krajów Europy Północnej oraz do Północnej i Południowej Ameryki. Muzycy, którzy emigrowali, przenosili tradycje muzyczne do nowych
miejsc zamieszkania. Podczas wykładu-recitalu, dr Teryl Dobbs z Uniwersytetu Wisconsin
-Madison, dr Nanette McGuiness oraz dr Dale Tsang skoncentrują się na twórczości trzech
różnych żydowskich kompozytorów: Josima Feldschuha z Polski (1929-1942), Lajosa Deleja
z Węgier (1923-1945) i Vitezslavy Kapralovej z Czech (1915-1940). Zostaną także zaprezentowane fragmenty listów, pamiętników oraz historyczne dokumenty.

19:30

Żydzi krakowscy w krajach diaspory. Australia; Prowadzenie: dr Edyta Gawron

ŻMG

Czy herbata jest koszerna? A jeśli tak, to jaka jest najsmaczniejsza? Na pewno wiedzą to
członkowie diaspory żydowskiej zamieszkujący Chiny. Dowiedzą się tego także uczestnicy
naszych zajęć. A może po kilku łykach herbaty uda nam się powiedzieć coś po chińsku?

14:00

Mezuza z diaspory

JCC

Mi Polin: Helena Czernek, Aleksander Prugar
Mezuza z diaspory

Obowiązują wcześniejsze rezerwacje, tel. (12) 4216842 lub larysa@galiciajewishmuseum.org.

Warsztaty designu żydowskiego
11:30

Szabat dookoła świata: Brazylia. Warsztaty kulinarne; Prowadzenie: Kasia Leonardi

Przez setki lat Żydzi zamieszkiwali różne części świata, a ich estetyka ulegała wypływom
tych miejsc. Pomimo iż zwyczaje Żydów na całym świecie są prawie takie same, to ich architektura, wyroby, przedmioty rytualne bywają bardzo różne stylistycznie. Widać w nich bardzo silne wpływy lokalnych tradycji, ornamentyki, a także symboliki. W trakcie warsztatów
poznacie przykłady takich różnic, a Waszym zadaniem będzie zaprojektowanie i wykonanie
mezuzy społeczności żydowskiej wybranego przez siebie kraju na podstawie przedstawionych wcześniej informacji i ilustracji. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat
diaspory żydowskiej, dyskusja o idei, a także zdobycie umiejętności przełożenia inspiracji
na nowy przedmiot.

JCC

W 2015 roku JCC Krakow zainicjowało cykl tematycznych kolacji szabatowych. Uczestnicy
mieli okazję odbyć kulinarną podróż w różne zakątki świata i dowiedzieć się o społeczności
żydowskiej z danego kraju. Tym razem pragniemy przybliżyć niektóre z kulinarnych tradycji
żydowskiej diaspory.
Cena biletu: 25 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.

JCC

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

JCC

12:00

Ukryte skarby Kazimierza. Wycieczka z przewodnikiem. Prowadzenie: Anna Maria Baryła

JCC

Organizator: Miejsce Bar

Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Jaki jest Kazimierz? Wydawać by się mogło, że wszystko o nim wiemy, jednak nie wszystko
da się zobaczyć na pierwszy rzut oka. Podczas tej wycieczki zwiedzimy kazimierskie podwórka i nieznane zakamarki, żeby przekonać się jakie skarby kryje żydowska dzielnica
Krakowa.
Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
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Wstęp: 15 zł

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA / WTOREK, 28 CZERWCA 2016

14:30

Klatki Czasów: Kazimierz. Opowieść o wystawie. Prowadzenie: Bartolomeo Koczenasz
i Piotr Sikora

JCC

Wernisaż wystawy kolaży Bartolomeo Koczenasza odbył się w JCC Krakow na początku
czerwca. Podczas wykładu prowadzący opowiedzą o instalacjach, w których stare zdjęcia
Kazimierza mieszają się z ich współczesnymi odpowiednikami oraz o dialogu przeszłości
z teraźniejszością.
Partnerzy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Krakowa, Muzeum Polin,
Centrum Papieru
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15:00

ŻMG

FREE walking TOUR: Dzień Szabatu

16:30

Spróbujmy wyobrazić sobie dawny Kazimierz przygotowujący się do Szabatu. Jeszcze
ostatnie sprawunki, ktoś biegnie po chałę do piekarni, kobiety wstawiają czulent do pieca,
wszyscy wkładają odświętne stroje, a po chwili ten cały ruch zamiera – nastaje święty czas,
nadchodzi królowa Szabat. Wybierz się z nami w podróż w przeszłość i posłuchaj, jak obchodzono Szabat na Kazimierzu, jakie tradycje i historie się z tym czasem wiążą.

Mini-wykład i warsztaty kuchni żydowskiej prowadzone przez członków Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL.

17:00

rezerwacje: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org
Wycieczka jest organizowana w ramach współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja oraz
Fundacji FREE walking TOUR.
Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze

Konferencja poświęcona lokalnym inicjatywom związanym z ochroną dziedzictwa żydowskiego, przywracaniem pamięci, badaniami i edukacją na temat żydowskiej historii i Holokaustu.

Jakie są największe wyzwania dla nowych instytucji? Jakie są najważniejsze problemy?
Jak instytucje edukacyjne i kulturalne funkcjonujące w odnowionych synagogach i innych
obiektach związanych z dziedzictwem żydowskim wpływają na poziom wiedzy o tym dziedzictwie w środowisku lokalnym? Jak są odbierane przez mieszkańców? Jak się promują
i przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów?

17:30

Cena biletu: 20 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC
17:30

Współorganizator: San Francisco-Krakow Sister Cities Association
JCC

Cykl wykładów rabina Aviego Baumola opowiada o biblijnych i rabinicznych żydowskich
świętach w kontekście historycznym i w kontekście praktycznego celebrowania omawianych świąt. Ważną częścią świętowania jest również jedzenie. Podczas wykładów rabin
Baumol poruszy wasze umysły i żołądki!
Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze

18.00
ŻMG

Dzień 1: Lokalna obecność.
Debata: Wyjść z cienia Zagłady…
Jak wyjść z cienia Zagłady? Jak mówić poprzez narrację muzealną o żydowskiej historii
i kulturze i jakie proporcje przyjąć pomiędzy tematyką Holokaustu, a całym kontekstem
historycznym obecności społeczności żydowskich? Jak powiązać narrację o historii Żydów
z lokalnym dziedzictwem, aby faktycznie zaistniała w świadomości odbiorców? Jak ukazać
sylwetki ważnych postaci, a równocześnie wpisać je w szerszą narrację?
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Promocja książki Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy!? Alija gomułkowska 1956-1959. Ewa Węgrzyn

JCC

Publikacja poświęcona jest emigracji Żydów z Polski do Izraela w drugiej połowie lat 50tych, w której opisane są powody wyjazdu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego,
przebieg podrózy, a także pierwsze miesiące życia w nowej ojczyźnie - Izraelu. Autorka, pisząc monografię korzystała ze źródeł archiwalnych w Polsce i w Izraelu, a także zebrała ponad sto wywiadów z emigrantami, którzy do dziś żyją i mieszkają w Izraelu. Książka ukazała
się nakładem Wydawnictwa Austeria w 2016 roku.

Wstęp wolny; wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

16:00

JCC

Życie w diasporze to konieczność wyboru, ale i źródło nieustannej inspiracji. Taniec to język
ciała z gramatyką i składnią, ale zrozumiały dla każdego. Żydzi zmuszeni przez wieki do życia bez ojczyzny, rozumieją to doskonale. Pielęgnując z szacunkiem swoją kulturę pozostawali otwarci na dorobek kulturowy innych narodów i wytwarzali międzykulturowe formy
taneczne: klasyczne, etniczne i współczesne. Tańce żydowskie i izraelskie ukazują ducha
narodu, który spełnił swoje marzenia.

Sopranistka Nanette McGuiness i pianistka Dale Tsang przeprowadzą otwarte warsztaty
z Chórem JCC Krakow. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z pieśniami
szabatowymi oraz z twórczością żydowskich emigrantów.

Próbowali nas zabić, nie udało się, więc jedzmy! Żydowskie święta w kontekście żydowskiej historii: Rosz Haszana. Prowadzący rabin Avi Baumol

Czy Żyd może tańczyć Krakowiaka? Tańce żydowskiej diaspory;
Prowadzenie: Awa Cybulska

W ciągu trzech dni konferencji odbędą się panele dyskusyjne w ramach trzech sekcji tematycznych. Kluczowe pojęcia, wokół których zbudowany został program to: lokalność,
tożsamość, dziedzictwo, przemiany. W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych
instytucji, którzy działają na poziomie lokalnym na rzecz przywracania pamięci o społecznościach żydowskich, upamiętniania, ochrony dziedzictwa i edukacji. Podczas wystąpień
i dyskusji uczestnicy przedstawią ciekawe inicjatywy, dobre praktyki, sukcesy, ale też problemy, z jakimi muszą się mierzyć.

16:00

ŻMG

Debata: Przywracanie pamięci – spojrzenie w przyszłość

ŻMG

Wykład otwierający: Jonathan Webber Zrozumieć żydowskie miejsca: z perspektywy
współczesnej Polski

Pieśni szabatowe i pieśni diaspory - warsztaty z chórem JCC Krakow. Prowadzenie: Walentyn Dubrowskij, dr Nanette McGuinness i dr Dale Tsang

Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze
Dzień 1: Lokalna obecność.

Dzień 1: Lokalna obecność.

15:30

JCC
WEST

Wstęp wolny; obowiązują zapisy: gimel@jcckrakow.org

Wycieczka z przewodnikiem. Start: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

15:00

gotuJEMY koszernie: sałatka izraelska; Żydowski Klub Studencki GIMEL

Dyskusja: Morze zmian. Kryzys migracyjny w Europie. Gdzie jesteśmy obecnie?

ŻMG

Panel dyskusyjny poświęcony problematyce przemian migracyjnych, które w ostatnich
miesiącach i latach odnotowujemy w Europie i sposobów w jakich zjawiska te zmieniły życie społeczne i polityczne na kontynencie europejskim i poza nim. Paneliści będą omawiać
kwestie związane z politycznymi, społecznymi oraz humanitarnymi aspektami „kryzysu
migracyjnego”, skupiając się na jego najnowszej fali, m.in. używaniu pojęcia „kulturowej
obcości”, w skrajnych wypadkach sięganiu nawet do figur znanych z nazistowskiej retoryki.
Paneliści: m.in. Konstanty Gebert, Kaja Puto, Janina Ochojska, prowadzenie: Iwona Reichardt (NEE)
Współorganizatorzy: New Eastern Europe, Polska Akcja Humanitarna, Centrum Pomocy
Prawnej im. H. Nieć

PROGRAM WYDARZEŃ JCC KRAKOW I ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA PODCZAS 26. FKŻ
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19:00

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

ŻMG

Sprawiedliwy
napisy

ŚRODA, 29 CZERWCA 2016
10:30

reż. Michał Szczerbic, Polska 2015, 95’, fabuła
Obraz polskiej wsi i skrajnych postaw Polaków wobec ratowania Żydów podczas II wojny
światowej. Hania, 6-letnia Żydówka (Ewelina Zawistowska / Aleksandra Hamkało) zostaje przygarnięta przez młode małżeństwo. Z dziewczynką zaprzyjaźnia się lokalny dziwak
Pajtek (Jacek Braciak). Czy więź, która ich połączy, pozwoli przetrwać okrucieństwa wojny
i ludzką zawiść? W debiucie reżyserskim Michała Szczerbica (scenarzysty Róży W. Smarzowskiego) wystąpiła plejada polskich aktorów: Jan Wieczorkowski, Urszula Grabowska, Katarzyna Dąbrowska, Maja Komorowska, Beata Tyszkiewicz, Olgierd Łukaszewicz.

Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
11:00

JCC

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

Koszt : 25 zł
11:30
ŻMG

reż. Matej Mináč, Czechy, Słowacja 2015
Matej Mináč, wielokrotnie nagradzany reżyser (Nicky’s Family), opowiada fascynującą historię swojej matki Zuzanny Mináčovej – znanej słowackiej fotografki gwiazd światowego
kina. Pełen humoru, mądrości i tragicznych epizodów z czasów nazizmu i komunizmu, film
przedstawia niezwykłe wspomnienia kobiety, która mimo niezliczonych sukcesów i niegasnącego optymizmu nie może spać po nocach. Dręczą ją koszmary dzieciństwa…

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida

12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

JCC

12:00

Feniks: jak matka, jak ojciec.

ŻMG

Obsada: Beata Paluch, Elżbieta Borkowska, Marek Pyś, Lech Dyblik, Janusz Nowak, Wojciech Hanuszkiewicz. Oprawa muzyczna – chór JCC Krakow oraz: Walentyn Dubrowskij –
fortepian, Michał Półtorak – skrzypce, Szymon Frankowski – kontrabas, Andrzej Popiel –
perskusja, Janusz Witko – klarnet
Spektakl Yossele, Yossele jest wspólnym projektem artystycznym JCC Krakow i grupy muzyczno-teatralnej Hamesh
Cena biletu: 80 zł. Bilety do nabycia w JCC Krakow.
Organizatorzy: JCC Krakow, Grupa muzyczno-teatralna Hamesh
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JCC

Organizator: Miejsce Bar

Performance kolektywu izraelskich artystów: inspirowana legendami o Feniksie opowieść
o ludzkiej umiejętności odbudowy zniszczonych społeczności. Wystąpią: Ayla Levy-Kaluski, Yotam Aichler, Ruty Segal , Moshe Perlman, Arie Yass oraz artyści z Tiltan Art Academy
w Hajfie.

Spektakl jest pierwszym i jak dotąd jedynym poetyckim zapisem działalności Yossele. Prapremiera widowiska odbyła się w 2015 roku w Piwnicy Pod Baranami
Teksty współczesne napisała Elżbieta Borkowska, muzykę skomponował Andrzej Zarycki.

JCC

Cena biletu: 25 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

Yossele, Yossele - spektakl słowno-muzyczny.

SynaYossele, Yossele to słowno-muzyczny spektakl opowiadający o życiu autentycznej postaci goga
z krakowskiego Kazimierza – człowieku zamożnym, który rozdał swój majątek potrzebu- Wysoka
jącym - ale rozdał w tajemnicy przed wszystkimi. Prawda o pomocy, której przez wiele lat
udzielał ludziom żyjącym w niedostatku wyszła na jaw dopiero po jego śmierci.
ul.
Yossele, Yossele to również obrazki życia dawnej dzielnicy żydowskiej – wiersze i pieśni ra- Józefa
38
dosne, żałobne, liryczne, nostalgiczne.

Szabat dookoła świata: Ukraina. Warsztaty kulinarne; Prowadzenie: Kasia Leonardi
W 2015 roku JCC Krakow zainicjowało cykl tematycznych kolacji szabatowych. Uczestnicy
mieli okazję odbyć kulinarną podróż w różne zakątki świata i dowiedzieć się o społeczności
żydowskiej z danego kraju. Tym razem pragniemy przybliżyć niektóre z kulinarnych tradycji
żydowskiej diaspory.

Oczami fotografki

MFF Karlowe Wary 2012, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hajfa 2015, 13. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

21:00

ŻMG

Obowiązują wcześniejsze rezerwacje, tel. (12) 4216842 lub larysa@galiciajewishmuseum.org.

Pokaz filmów dokumentalnych z serii Szalom Polsko. Cykl został zrealizowany w celu przybliżenia polskiej widowni żydowskich świąt, tradycji, kultury oraz codziennego życia Żydów w dzisiejszej Polsce. W ramach spotkania będzie pokazane 5 filmów: Purim, Żyd na
szczęście, Chanuka, Następnego roku w Krakowie i Nariszkayt. Po emisji filmów odbędzie się
spotkanie z reżyserką Pauliną Fiejdasz.
21:00
czeski i
słowacki,
napisy

Warsztaty dla dzieci: Hola amigos!
Czy wiecie co jest ulubionym napojem Żydów mieszkających w Meksyku? Oczywiście,
czekolada! Wszystkich fanów i fanki kakao pod każdą postacią zapraszamy na smakowite warsztaty, podczas których zgłębimy tajniki przyrządzania czekoladowych smakołyków
i nauczymy się prawdziwie czekoladowej piosenki.

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
Pokaz filmów dokumentalnych z cyklu Szalom Polsko; Prowadzenie: Paulina Fiejdasz

JCC

Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.

13. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

19:00

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz. Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski

Organizatorzy: Związek Krakowian w Izraelu, Tiltan Art Academy w Hajfie
12:00

Ukryte skarby Kazimierza. Wycieczka z przewodnikiem.

JCC

Prowadzenie: Anna Maria Baryła.
Jaki jest Kazimierz? Wydawać by się mogło, że wszystko o nim wiemy, jednak nie wszystko
da się zobaczyć na pierwszy rzut oka. Podczas tej wycieczki zwiedzimy kazimierskie podwórka i nieznane zakamarki, żeby przekonać się jakie skarby kryje żydowska dzielnica
Krakowa.
Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
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12:30

Sztuka żydowska: Szabat w zwierciadle sztuki – warsztaty plastyczne. Prowadzenie:
Monika Krajewska

JCC

16:00

Debata: 45 minut historii
Jak wpleść istotne elementy żydowskiej historii w wyznaczony przez podstawę programową plan? Jak zrozumiale mówić o kulturze żydowskiej do młodzieży, dla której jest ona
czymś zupełnie obcym i odległym? Jak o tym uczyć w miejscu, gdzie niemal żadne materialne ślady nie przetrwały? Jakie proporcje przyjąć pomiędzy nauczaniem o Holokauście
a prezentowaniem żydowskiej historii i tradycji? Jak wyjść poza schemat typowej lekcji
i zaangażować uczniów?

Powitanie szabatu: między obrazem a pieśnią
Szabat witamy światłem, winem, pieśnią, błogosławieństwem. Po prezentacji wykonamy
techniką kolażu kompozycję, w której będzie można połączyć obraz i słowo, czyli symbole
szabatu i przygotowane wersety z pieśni, którymi witamy Królową Szabat.

17:00

Wstęp: 15 zł
JCC

Debata: Reakcje i postawy

Po zakończeniu debaty - prezentacja projektu Antyschematy.
16:00

Indywidualne porady genealogiczne; Prowadzenie: Jakub Czupryński

JCC

17:00

Wstęp wolny; wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
Poznaj JCC! Pozostałe 51 tygodni. Jak wygląda żydowski Kraków poza Festiwalem Kultury Żydowskiej. Spotkanie z Jonathanem Ornsteinem

18:30

Wykład: Robert Szuchta Bój się Żyda! Czy edukacja obywatelsko-historyczna jest
(może być) skutecznym środkiem do modyfikowania antyżydowskich stereotypów
i uprzedzeń polskiej młodzieży.
O sposobach wprowadzania tematyki judaizmu, żydowskiej kultury i historii oraz Zagłady na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, o problemach i trudnościach z tym związanych
i sposobach ich pokonywania, o metodach aktywizowania uczniów i środowiska lokalnego
w ogóle, o ciekawych szkolnych projektach…

ŚRODA, 29 CZERWCA 2016

Żydowska genealogia w Polsce. Prowadzenie: Jakub Czypryński

Wielki Quiz Kultury Żydowskiej; Żydowski Klub Studencki GIMEL;
Dlaczego tylko Anglicy mają mieć swoje quizy? Wychodzimy naprzeciw tradycjom – członkowie Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL zapraszają na quiz kultury żydowskiej przy
kieliszku izraelskiego wina!

ŻMG

Dzień 2: Lokalna edukacja
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JCC

JCC

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

Spotkanie i dyskusja z Dyrektorem Wykonawczym JCC Krakow, Jonathan Ornstein na temat wyzwań odradzającej się społeczności żydowskiej w Krakowie oraz znaczenia żydowskiego odrodzenia w Polsce.
Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze

Próbowali nas zabić, nie udało się, więc jedzmy! Żydowskie święta w kontekście żydowskiej historii: Purim. Prowadzący rabin Avi Baumol
Cykl wykładów rabina Aviego Baumola opowiada o biblijnych i rabinicznych żydowskich
świętach w kontekście historycznym i w kontekście praktycznego celebrowania omawianych świąt. Ważną częścią świętowania jest również jedzenie. Podczas wykładów rabin
Baumol poruszy wasze umysły i żołądki!

Współorganizatorzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ i Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im.
Marcella i Marii Roth

15:00

ŻMG

Jak w szkolnej sali oddać całą złożoność lokalnej historii? Jak mówić o nieobecnych już
mniejszościach, nie upraszczając i nie wybielając przeszłości? Dlaczego radykalna nacjonalistyczna retoryka, przedstawiana obecnie jako „patriotyczna”, tak bardzo przemawia
dziś do ogromnej rzeszy młodych ludzi? Jak to wpływa na reakcje uczniów, którzy stykają
się z tematyką żydowską? Jakie są reakcje środowiska szkolnego i społeczności lokalnej
na wprowadzanie w szkole tematów mniejszości w ogóle, a przede wszystkim mniejszości
żydowskiej?

Cykl wykładów i dyskusji poświęconych obecności Żydów krakowskich w różnych krajach
diaspory będzie próbą pokazania rozproszenia lokalnych Żydów na całym świecie i ich
związków z miejscem pochodzenia.

14:30

Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze
Dzień 2: Lokalna edukacja

Żydzi krakowscy w krajach diaspory. Azja i Afryka; Prowadzenie: dr Edyta Gawron
Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci Kraków był nie tylko miejscem, do którego przybywali Żydzi z różnych części Europy, ale także ośrodkiem, z którego coraz częściej emigrowano. Od początku XIX wieku Żydzi wyjeżdżali na zachód Europy i za ocean, do Stanów
Zjednoczonych, a w późniejszym okresie do Palestyny i Ameryki Południowej. Wreszcie
w XX wieku, zwłaszcza w obliczu drugiej wojny światowej i Zagłady oraz ich konsekwencji,
Żydzi krakowscy emigrowali w kierunku wschodnim, w tym na Daleki Wschód i do Australii,
a także na północ (kraje skandynawskie) i na południe (kraje Bliskiego Wschodu i Afryki).

13:00

ŻMG

Dzień 2: Lokalna edukacja

Każde spotkanie rozpocznie się od prezentacji slajdów. Poprzez obrazy, grafiki i współczesne fotografie przedstawione zostaną poszczególne etapy szabatu i pięknie zdobione
przedmioty z nimi związane. Dzięki takiej inspiracji będziecie mogli wykonać własne kompozycje. Ani doświadczenie plastyczne, ani znajomość hebrajskiego nie są niezbędne.

13:00

Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze

19:00

Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski; Magdalena Kozłowska

JCC
WEST

JCC

Prowadzenie: Alicja Beryt
Książka jest efektem badań nad dziejami Związku Młodzieżowego Cukunft w okresie międzywojennym i uwypukla rolę młodzieżówek partyjnych w kształtowaniu się tak życia społecznego w II Rzeczypospolitej, jak i postaw młodych ludzi ją zamieszkujących. Oparta na
obszernej bazie źródłowej praca pokazuje jak Cukunft ustosunkowywał się do problemów
dotykających wówczas społeczność żydowską zamieszkałą w Polsce. Pośrednio też unaocznia, w jaki sposób najważniejsze zmiany zachodzące w międzywojennej Polsce (i szerzej: Europie) wpływały na zachowania i postawy Żydów zamieszkujących II Rzeczypospolitą.
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19:00
węgierski,
jidysz,
niemiecki,
polski
Napisy:

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

ŻMG

11:00

Syn Szawła
reż. László Nemes, 2015, 107’
Rok 1944, Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z życia Szawła Ausländera, członka Sonderkommando – oddziału żydowskich więźniów zmuszonych asystować hitlerowcom w wielkiej
machinie Zagłady – na krótko przed wybuchem buntu. W rzeczywistości, której nie sposób
pojąć, w sytuacji bez szans na przetrwanie, Szaweł próbuje ocalić w sobie to, co zostało
z człowieka, którym kiedyś był.

Obowiązują wcześniejsze rezerwacje, tel. (12) 4216842 lub larysa@galiciajewishmuseum.org.
12:00

napisy

ŻMG

Teatr Żydowski w Krakowie zaprasza na spektakl Samotne Tango Wiery Gran. Tragiczna
historia znakomitej polskiej śpiewaczki i muzy legendarnej Kawiarni Sztuka, działającej
na terenie warszawskiego getta – Wiery Gran, po wojnie pomówionej o kolaborację z gestapo. Spektakl dotyka zagadnienia jednej z najgroźniejszych skłonności ludzkiej natury
– tendencji do plotek, w tradycji żydowskiej traktowanych na równi nawet z morderstwem.
Reżyser: Rabin Tanya Segal, scenograf – Agata Pinkosz, kompozytor – Michal Pal’ko. Występują: Wiera Gran – Agnieszka Bała, Władysław Szpilman – Michał Roemer.
Bilety: 40 zł (ulgowe) /50 zł (normalne). Rezerwacje: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl
Organizator: Beit Kraków
Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
reż. Jerzy Śladkowski, Polska 2015, 56’
Choć jest to dokument o pogromie kieleckim, Jerzy Śladkowski nie zdecydował się nakręcić filmu historycznego. Tragiczne wydarzenia, do których doszło w Kielcach przed 70 laty,
to dla reżysera tylko tło opowieści o tym, że zło tkwi w każdym z nas. Bohaterem filmu jest
Piotr, który wraca z zagranicy do rodzinnego miasta, by ustalić, jaką rolę odegrał w pogromie kieleckim jego dziadek. Rozmawia ze świadkami pogromu, puka do drzwi lokatorów
kamienicy przy ulicy Planty 7, szuka tych, których interesuje żydowska przeszłość Kielc.
Próbuje ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się w lipcu 1946 roku. Przykład Piotra pokazuje, do jakiego stopnia nieprzepracowana trauma może odcisnąć się na życiu kolejnych
pokoleń.

12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

JCC

12:00

Kazimierz nie tylko żydowski. Wycieczka z przewodnikiem; Prowadzenie: Anna Maria
Baryła

JCC

Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
12:30

Sztuka żydowska: Szabat w zwierciadle sztuki – warsztaty plastyczne. Prowadzenie:
Monika Krajewska

JCC

Każde spotkanie rozpocznie się od prezentacji slajdów. Poprzez obrazy, grafiki i współczesne fotografie przedstawione zostaną poszczególne etapy szabatu i pięknie zdobione
przedmioty z nimi związane. Dzięki takiej inspiracji będziecie mogli wykonać własne kompozycje. Ani doświadczenie plastyczne, ani znajomość hebrajskiego nie są niezbędne.

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida

Szabat: między Rajem a rajem

CZWARTEK, 30 CZERWCA 2016

Podczas cyklicznych zajęć poznamy pismo, podstawowe zwroty oraz piosenki w jidysz.

Szabat to świątynia w czasie, a czas ten rozpięty jest pomiędzy stworzeniem świata a nadejściem Mesjasza. O siódmym dniu stworzenia – dniu odpoczynku – mówią szabatowe
błogosławieństwa. Szabat to – wedle tradycji - przedsmak raju. Te inspiracje wykorzystamy
we własnych kompozycjach.

Cena biletu: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

Wstęp: 15 zł

Di erszte trit. Pierwsze kroki. Warsztaty języka jidysz. Prowadzenie: Julia i Urszula Makosz, Przemysław Piekarski

JCC

Organizator: Miejsce Bar

Żydzi i chrześcijanie żyli wspólnie na krakowskim Kazimierzu przez setki lat, mijali się na
ulicach, spotykali w sklepach i na targach, rozmawiali i toczyli spory. Podczas wycieczki
zatrzymamy się na rogu ulic Bożego Ciała i Rabina Meiselsa by podyskutować o tych dawnych czasach.

13. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

10:30

Odznaczenia zostaną wręczone kilku rodzinom osób, które uratowały Żydówz Zagłady.
Uroczystość będzie miała miejscew trakcie Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie w Żydowskim Muzeum Galicja. Uroczystość ta jest bardzo ważna zarówno dla rodzin odznaczonych Sprawiedliwych, jak i ocalonych z Holokaustu i ich rodzin, zamierzających przybyć na
to wydarzenie z zagranicy.

ŻMG

Amnezja
napisy

ŻMG

Organizator: Ambasada Izraela w RP

Z muzyką na żywo

21:00

Ceremonia wręczenia medali i dyplomów honorowych Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe rangą izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom. 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.

Współorganizatorzy: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
Teatr: Samotne Tango Wiery Gran

ŻMG

A może mityczne kopalnie Króla Salomona pełne złota i diamentów znajdowały się na terenie dalekiej Republiki Południowej Afryki? Zainspirowani tymi cudownymi opowieściami
o nieprzebranych skarbach zapraszamy na warsztaty, w czasie których wykonamy biżuterię, może nie z brylantów, ale z równie pięknych koralików, paciorków i innych błyszczących
ozdób, a którą wzbogacimy o elementy typowe dla kultury żydowskiej.

Oscar 2016: najlepszy film obcojęzyczny, Złoty Glob 2016: najlepszy film obcojęzyczny.

20.30

Warsztaty dla dzieci: Diamentowe historie

JCC

Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
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13:00

Żydzi krakowscy w krajach diaspory. Europa; Prowadzenie: dr Edyta Gawron

JCC

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci Kraków był nie tylko miejscem, do którego przybywali Żydzi z różnych części Europy, ale także ośrodkiem, z którego coraz częściej emigrowano. Od początku XIX wieku Żydzi wyjeżdżali na zachód Europy i za ocean, do Stanów
Zjednoczonych, a w późniejszym okresie do Palestyny i Ameryki Południowej. Wreszcie
w XX wieku, zwłaszcza w obliczu drugiej wojny światowej i Zagłady oraz ich konsekwencji,
Żydzi krakowscy emigrowali w kierunku wschodnim, w tym na Daleki Wschód i do Australii,
a także na północ (kraje skandynawskie) i na południe (kraje Bliskiego Wschodu i Afryki).

16:00

Próbowali nas zabić, nie udało się, więc jedzmy! Żydowskie święta w kontekście żydowskiej historii: Chanuka. Prowadzący rabin Avi Baumol
Cykl wykładów rabina Aviego Baumola opowiada o biblijnych i rabinicznych żydowskich
świętach w kontekście historycznym i w kontekście praktycznego celebrowania omawianych świąt. Ważną częścią świętowania jest również jedzenie. Podczas wykładów rabin
Baumol poruszy wasze umysły i żołądki!

JCC

16:30

gotuJEMY koszernie: hummus; Żydowski Klub Studencki GIMEL
Mini-wykład i warsztaty kuchni żydowskiej prowadzone przez członków Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL.
Wstęp wolny; obowiązują zapisy: gimel@jcckrakow.org

JCC
WEST

17:30

Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze
Dzień 3: Lokalne działania
Wykład podsumowujący: Krzysztof Bielawski Dziedzictwo materialne polskich Żydów
a rozwój turystyki regionalnej

ŻMG

18:30

Otwarcie zaktualizowanej wystawy Śladami Pamięci
Od inauguracji w 2004 roku, wystawę Śladami Pamięci odwiedziło niemal pół miliona osób.
Wystawa zdobyła liczne wyróżnienia oraz nieustannie cieszy się uznaniem odwiedzających
i badaczy tematu z Polski i z zagranicy. Wersja podróżująca wystawy prezentowana była
dotychczas w USA (m.in w jednym z najważniejszych żydowskich muzeów na świecie: The
Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku), w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii oraz
w Izraelu. W 2014 roku Żydowskie Muzeum Galicja rozpoczęło projekt uaktualnienia wystawy Śladami Pamięci, którego zwieńczeniem będzie otwarcie rozbudowanej i zaktualizowanej wystawy stałej.

ŻMG

18:30

Teatr muzyczny: Jankiele

19:00

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Widzący z Lublina
reż. Grażyna Stankiewicz, 2015, 52’

Cykl wykładów i dyskusji poświęconych obecności Żydów krakowskich w różnych krajach
diaspory będzie próbą pokazania rozproszenia lokalnych Żydów na całym świecie i ich
związków z miejscem pochodzenia.
Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ i Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth
14:30

Meshugenes & Troublemakers: Żydowskie tożsamości pod znakiem zapytania; Katka
Reszke i Jacqueline Nicholls

JCC

Artystka/edukatorka Jacqueline Nicholls i pisarka/dokumentalistka Katka Reszke w dyskusji o żydowskiej sztuce, mistycyzmie, szaleństwie i niepokojach.
15:00

FREE walking TOUR: Aszkenaz

ŻMG

Zdecydowana większość Żydów zamieszkujących dziś świat to Aszkenazyjczycy. Przez wieki Polska była dla tej diaspory domem i miejscem, gdzie tworzyła się jej wyjątkowa kultura,
kształtowały się zwyczaje i tradycje. W czasie wycieczki opowiemy o miejscu Krakowa i Kazimierza w aszkenazyjskiej kulturze i o tym, jak wpłynęli na nią ludzie, którzy tu mieszkali
i ich idee. Poznamy też współczesne życie diaspory w Krakowie.
Wycieczka z przewodnikiem. Start: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
rezerwacje: rezerwacja@galiciajewishmuseum.org
Wycieczka jest organizowana w ramach współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja oraz
Fundacji FREE walking TOUR.
15:00

Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze

ŻMG

Dzień 3: Lokalne działania
Debata: Lokalnie. Pozarządowo i obywatelsko
Jak działania pojedynczych osób i niewielkich organizacji zajmujących się dziedzictwem
żydowskim wpływają na wiedzę o nim i postawy w środowisku lokalnym? Jakie są reakcje
mieszkańców i władz? Jakie jest zainteresowanie tymi działaniami? Jakie są największe
problemy i wyzwania? Jakie „dobre praktyki” można zarekomendować innym, którzy dopiero zaczynają?
16:00

Konferencja Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii
i kulturze

ŻMG

Dzień 3: Lokalne działania
Debata: Lokalnie. Samorządowo
Jakie znaczenie ma dziś lokalne dziedzictwo żydowskie dla mieszkańców i dla przyjezdnych? Jakie najważniejsze wyzwania i problemy w tym kontekście mogą wskazać przedstawiciele lokalnych samorządów? Co sprawia, że obecnie zapadają decyzje o renowacji/
rewitalizacji zabytków lub różnych formach upamiętniania? Jakie są reakcje mieszkańców
na te działania? Prowadzenie: Adam Bartosz

22
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Beit
„Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu” (Adam Mickiewicz) Kraków
Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zaprasza na muzyczno-wokalną interpre- Dajwór
14
tację piosenek polskich Żydów oraz utworów polskich cymbalistów z przełomu XVIII i XIX
wieku w wykonaniu zespołu Mojše Band.
Występują: Michal Pal’ko – Jankiele (cymbały, wokal), František Kubiš – Akordeonista,
Jakub Stračina – Kontrabasista
Bilety: 40/50 zł, Rezerwacje: office@jewishtheatre.krakow.pl
ŻMG

Cadyk Jakub Icchak Horowic – prekursor chasydyzmu na ziemiach Polski, najbardziej
znany uczeń cadyka Elimelecha z Leżajska, który dzięki niebywałej intuicji przepowiedział
m.in. klęskę Napoleona w Rosji. 200 lat po śmierci przyciąga na swój grób w Lublinie tysiące
żydowskich pielgrzymów. To dzięki jego działalności na przełomie XVIII i XIX wieku Lublin
był najbardziej rozpoznawalnym miastem na wschód od Wisły. Widzący z Lublina uważał,
że bliżej Boga jest się pijąc śliwowicę z obcym człowiekiem w gospodzie i mogąc wsłuchać
się w jego problemy. Stąd w filmie wypowiedzi m.in. kontynuatora idei głoszonych przez
Widzącego – rabina Łodzi Symchy Kellera i stojącego w opozycji do jego poglądów prof.
Jana Doktóra z Żydowskiego Instytutu Historycznego, który w działaniach Widzącego doszukuje się herezji. Film powstawał przez rok, a klimatyczne zdjęcia były kręcone w Lublinie, Leżajsku i Łodzi. W realizację filmu zostało zaangażowanych ponad 100 osób, dzięki
czemu wykorzystano sugestywne sceny fabularyzowane, subtelnie wplecione w zabytkową tkankę miasta.
Koproducentami są dwie lubelskie firmy: N-Vision sc Dorota i Wojciech Nowakowscy oraz
OTO Agencja Producencka Olga Michalec-Chlebik.
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21:00

22:00

Przestrzeń Obrazu. II Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej
Pokaz filmu Nie płacz, kiedy odjadę i spotkanie z reżyserem Sławomirem Grünbergiem
(Polska/USA)
Czy umiecie zaśpiewać piosenkę Nie płacz, kiedy odjadę? Założę się, że tak! Ponad pół wieku temu zaśpiewał ją włoski gwiazdor piosenki, Marino Marini i zdobył serca publiczności
na koncercie w Sali Kongresowej, a potem zachwycił i rozkochał w sobie resztę Polaków.
Piosenka, napisana specjalnie dla niego przez Wandę Sieradzką, stała się kultowym przebojem wielu generacji. Śpiewa się ją do tej pory przy wszelkich okazjach, a na tylnych szybach samochodów często widać nalepkę z pierwszym wersem piosenki.
Sławomir Grünberg podejmuje w swoim nowym dokumencie próbę odtworzenia niezwykłych losów autorki słów tej piosenki - Wandy Sieradzkiej. Jej skomplikowany życiorys staje się kanwą psychologicznego portretu matki i syna, którzy w rezultacie wojennej pożogi
zostali jedynymi członkami rodziny Sieradzkich, a w czasach beznadziei komunistycznej
rozdzieliły ich kontynenty. Wanda pozostała w Polsce, a jej syn wyemigrował najpierw do
Holandii, następnie Poludniowej Afryki i wreszcie do Australii. Wanda po wyjeździe Zygmunta za granicę stwierdziła: „Hitler zabił mi rodziców, Stalin zabrał mi syna”. Jest to film
o kobiecie, która przetrwała gehennę Holocaustu, o kobiecie, której niezwykły optymizm
pozwolił przystosować się do trudnych warunków powojennej komunistycznej Polski.
Organizator: JCC Krakow

ŻMG

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

12:30

Pożegnanie szabatu: między świętym a świeckim
Żegnając szabat, żegnamy naszą „drugą duszę”, która nam była dana specjalnie na ten
święty czas. Ceremonia pożegnania szabatu uruchamia wszystkie zmysły, wdychamy zapach ukrytych w pięknej besamince ziół i korzeni, który ma nam osłodzić rozstanie z szabatem. Pojemniki na zioła mają różną postać; wykonamy taki na pożegnanie warsztatów.
Wstęp: 15 zł
Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
13:00

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: 10 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70

JCC

Warsztaty dla dzieci: Pachnący szabat
Przez cały tydzień poznawaliśmy tradycje, zwyczaje i elementy kultury charakterystyczne
dla diaspory żydowskiej zamieszkującej różne kraje świata. Jest jednak coś, co łączy Żydów
na całym świecie, niezależnie od szerokości geograficznej. Szabat – dzień odpoczynku, modlitwy i czasu spędzanego z najbliższymi. Podczas warsztatów dowiecie się nieco więcej
na temat tego radosnego święta, a także wykonacie własne besaminki – pojemniczki na
wonności używane podczas hawdali – ceremonii zakończenia szabatu.
Obowiązują wcześniejsze rezerwacje, tel. (12) 4216842 lub larysa@galiciajewishmuseum.org.

ŻMG

Żydowskie odrodzenie w Izraelu: żydowskie życie poza synagogą. Prowadzenie: Ruth
Calderon
Większość Żydów na świecie nie wiąże ich żydowskiego życia z synagogą. Jakie są zatem
alternatywy, żeby pielęgnować żydowskość poza nią? Ruth Calderon będzie analizować
zmiany, jakie zaszły w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich 50 lat.

JCC

12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.
Organizator: Miejsce Bar

JCC

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

JCC

11:00

11:00

24

JCC

Każde spotkanie rozpocznie się od prezentacji slajdów. Poprzez obrazy, grafiki i współczesne fotografie przedstawione zostaną poszczególne etapy szabatu i pięknie zdobione
przedmioty z nimi związane. Dzięki takiej inspiracji będziecie mogli wykonać własne kompozycje. Ani doświadczenie plastyczne, ani znajomość hebrajskiego nie są niezbędne.

Wspólna nić. Historia dziennikarki odkrywającej tajemniczą przeszłość matki

ŻMG

Prowadzenie: Marisa Fox
Kiedy nowojorska dziennikarka, Marisa Fox dowiedziała się, że jej zmarła matka miała drugą tożsamość i inne nazwisko, postanawia odkryć wszystko, co się wiąże z przeszłością.
Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko tajemnicy kobiety, ale także wielu wątków, które pozwaliły jej córce odkryć prawdę – za pomocą portali społecznościowych, Internetu, zbiorów
w państwowych archiwach, sieci kontaktów wśród Ocalonych z Holokaustu, jak i tzw. Drugiego Pokolenia po Holokauście, a nawet dzięki przypadkowym znaleziskom.

PIĄTEK, 1 LIPCA 2016
10:30

Sztuka żydowska: Szabat w zwierciadle sztuki – warsztaty plastyczne. Prowadzenie:
Monika Krajewska

Spotkanie uzupełnią fragmenty filmu Wspólna nić, który opowiada historię poszukiwań.
13:00

JCC

Przedstawicielki różnych nurtów w judaizmie opowiedzą o znaczeniu szabatu, o sposobach obchodzenia tego święta oraz radościach i trudnościach z tym związanych.
13:00

Kawałek chleba, który uratował świat. Optymistyczne historie z czasów Zagłady. Prowadzenie: Eli Rubenstein

JCC

Eli Rubenstein, pisarz, wykładowca i autor filmów opowie o historiach bohaterów, którzy
podczas II wojny światowej wykazali się heroiczną postawą i sprzeciwili się złu oraz nazistom. Będą to historie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy ryzykowali własnym
życiem, aby ocalić prześladowanych Żydów; opowieści o żydowskim heroizmie na przykładzie Aby Kownera, Janusza Korczaka i Hanny Szenes oraz historie odwagi i przetrwania
osób ocalałych z Holokaustu mieszkających dziś w Kanadzie i w innych krajach.
13:00

CZWARTEK, 30 CZERWCA / PIĄTEK, 1 LIPCA 2016

Szabat kobiet. Panel dyskusyjny z udziałem Karoliny Szykier-Koszuckiej, Olgi Danek
i Alicji Beryt. Prowadzenie: Katka Reszke

Indywidualne porady genealogiczne; Prowadzenie: Jakub Czupryński

JCC

Wstęp wolny; wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
15:00

Schudrich Top 10. Spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem.

JCC

Podczas spotkania Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich opowie o najciekawszych
wydarzeniach, jakie spotkały go podczas pełnienia przez ponad 20 lat roli przedstawiciela
polskiej społeczności żydowskiej.

PROGRAM WYDARZEŃ JCC KRAKOW I ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA PODCZAS 26. FKŻ
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16:30

W kręgu sztuki i kabały – w 120. rocznicę urodzin Mordechaja Ardona (1896 Tuchów –
1992 Jerozolima)

ŻMG

SOBOTA, 2 LIPCA 2016
10.30

Prowadzenie: Renata Piątkowska, Michał Galas
Wykład poświęcony Mordechajowi Ardonowi, jednemu z najwybitniejszych izraelskich artystów, który urodził się w Tuchowie. Jego prace są w Polsce niemal nieznane.
Współorganizatorzy: Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich oraz Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella
i Marii Roth, Instytut Judaistyki UJ, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
17:00

Three Minutes in Poland. Spotkanie z Glennem Kurtzem

JCC

Podróżując po Europie w sierpniu 1938 roku, zaledwie rok przed wybuchem II wojny światowej, David Kurtz, dziadek twórcy filmu, nagrał 3-minutowy kolorowy film na taśmie 16
mm w małym, polskim miasteczku, w którym przeważała ludność żydowska. Ponad 70 lat
później film ten, pod wpływem brutalnych wydarzeń w historii, stał się swoistym hołdem
oddanym całym społecznościom i całej kulturze, którą zniszczył Holokaust.
Three Minutes in Poland to film, który śledzi 4-letnią podróż Glenna Kurtza próbującego zidentyfikować ludzi nagranych przez jego dziadka. Zapis filmowy, który z początku miał być
pamiątką z podróży Davida Kurtza, stał się jedynym zapisem życia małego miasta u progu katastrofy. Three Minutes in Poland to pasjonujące poszukiwania w obszarach pamięci,
straty i niezwykłego ocalenia.
17:00

Gimelomania: Kobieta w kuchni? Nie tylko, czyli o roli kobiety w judaizmie; Żydowski
Klub Studencki GIMEL

JCC
WEST

Jakie zadania spełnia kobieta w judaizmie? Dlaczego jest zwolniona z niektórych przykazań? O tym i o wielu innych ciekawostkach dotyczących kobiet w judaiźmie opowiedzą
członkowie Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL.
21.00

11:30

Dyskusja: Społeczności żydowskie po II wojnie światowej: Czechy, Polska, Słowacja
Dyskusja poświęcona sytuacji społeczności żydowskich w powojennych Czechach, Polsce
i na Słowacji oraz uwarunkowaniom politycznym, gospodarczym i społecznym wpływającym na ich funkcjonowanie.
Paneliści: Peter Hudák, Eva Kalousová, Edyta Gawron (moderator)
Współorganizatorzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Bardejov Jewish Preservation Committee, Kurt and Ursula Schubert Centre for Jewish Studies,
Palacký University

12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.
Organizator: Miejsce Bar

JCC

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

JCC

12:00

Izraelska diaspora w Polsce. Panel dyskusyjny. Prowadzenie: Ewa Węgrzyn
Dlaczego Izraelczycy przyjeżdżają do Polski? Czego oczekują? Jak im się żyje? W panelu wezmą udział przedstawiciele izraelskiej społeczności w Krakowie.

JCC

12:00

Speed Dating: poznaj JCC Warszawa. Prowadzenie: Agata Rakowiecka
Speed dating z JCC Warszawa czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o JCC Warszawa,
ale baliście się zapytać. Czym się zajmujemy? Dla kogo jest JCC Warszawa? W czym jesteśmy podobni, a co różni nas od naszej starszej siostry – JCC Krakow? Jak wygląda życie żydowskie w stolicy? Dlaczego warto czasami zrobić wypad z Krakowa do Warszawy? Przyjdź
i pogadaj z członkami JCC Warszawa, a znajdziesz odpowiedzi na te pytania i wiele innych!
Współorganizator: JCC Warszawa

JCC

12:00

Z inspiracji kulturą żydowską. Finisaż wystawy pokonkursowej

ŻMG

ŻMG

Muzyczny Szabat w Galicji
Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy
Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespołu Mojše Band, z udziałem postępowej żydowskiej
społeczności Krakowa. Szabat poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin
w Polsce. Wystąpią: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara); Mojše Band: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), Frantisek Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Jakub Stračina
(kontrabas).
Ograniczona liczba miejsc. Rezerwacje: office@beitkrakow.pl
Bilety: 35/45 zł.
Organizator: Beit Kraków

21:00

JCC

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, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej Janusz Makuch, artyści Festiwalu oraz krakowska społeczność żydowska.
Cena biletu: 200 zł, obowiązują zapisy: rsvp@jcckrakow.org, tel 12 370 57 70
Kolacja odbędzie się w Starej Zajezdni przy ulicy Św. Wawrzyńca 12

26

PIĄTEK, 1 LIPCA / SOBOTA, 2 LIPCA 2016

SynaSzacharit
goga
Nabożeństwo postępowe
Wysoka,
Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe, z udziałem postępowej żydowskiej spo- Józefa
łeczności Krakowa, kontynuującej przerwane tradycje przedwojennej postępowej synago38
gi i Stowarzyszenia Izraelitów Postępowych. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal,
pierwsza kobieta-rabin w Polsce.
Wstęp do synagogi: 9 PLN
Organizator: Beit Kraków
ŻMG

Punktem wyjścia tegorocznej, szóstej edycji konkursu plastyczno-literackiego Z inspiracji
kulturą żydowską, organizowanego od 2006 roku przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, była refleksja nad zbiorem pamiątek historycznych –
grupą przedmiotów oraz dokumentów z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego,
z których każdy ma swą historię, dotyczącą zarówno doświadczeń zbiorowości, jak i pojedynczych losów ludzkich. W naszym zamyśle, jako organizatorów konkursu, obiekty te,
których staliśmy się dysponentami, powinny stanowić punkt wyjścia do powstania dzieł
plastycznych i/lub literackich rozumianych jako interpretacja wizualna, rozwinięcie poszczególnych historii, poszukiwanie formuły artystycznej odwołującej się do kontekstu np.
religijnego, obyczajowego. Prace uczniów biorących udział w konkursie mają szansę stać
się „wehikułem inicjującym uczucia”. Mogą odgrywać rolę medium między zwyczajnością
rzeczy a niezwykłością ludzkich losów związanych z tymi przedmiotami.
Dyr. Anna Maciejowska
komisarze konkursu: Piotr Kaniecki, Cezary Stojek, Tomasz Florczyk, Leszek Szeląg
Organizator: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
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14:00

Piąta doroczna debata Latkes vs. Hamantasze z udziałem profesora Nathana Wolskiego i Jaqueline Nicholls. Prowadzenie: Benjamin Lorch

JCC

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
z udziałem wielu uczonych, profesorów, filozofów i nawet laureatów nagrody Nobla. Tym
razem spotykamy się po raz piąty w JCC, żeby debatować nad tą palącą kwestią.
15:00

Zapomniani Żydzi. Nowa wystawa główna o społeczności miasta, które stało się Auschwitz

ŻMG

Prowadzenie: Artur Szyndler, Bartosz Haduch, Magdalena Poprawska

NIEDZIELA, 3 LIPCA 2016
12:0024:00

Miejsce w JCC: ogródek z leżakami w przestrzeni między synagogą Tempel a JCC.

12:0024:00

Spinning. Rajd dla Żywych to coroczna inicjatywa JCC Krakow. Jest to 90-cio kilometrowy
rajd rowerowy, który upamiętnia żydowską historię i celebruje żydowskie odrodzenie. Rajd
odbywa się na początku czerwca, więc ci, którzy nie mieli szansy wziąć w nim udziału, mogą
wesprzec działalność JCC na spinningowych rowerach, które znajdą się przed JCC.

JCC

13:00

Znaczenie idei Tikkun Olam. Prowadzenie: Jennifer Singer

JCC

Dowiedz się więcej o idei Tikkun Olam, a także o tym, dlaczego judaizm tak podkreśla znaczenie wolontariatu i prac społecznych. Dowiedz się, jakie działania podejmują różnorakie
instytucje żydowskie na całym świecie, aby naprawiać świat.

Prezentacja nowej wystawy głównej poświęconej 400-letniej historii obecności Żydów
w mieście, które stało się znanym na całym świecie symbolem Holokaustu.
Organizatorzy: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Narchitektura, Imaginga Studio
16:00

Beyond the Shoah. Panel dyskusyjny z udziałem Symi Rom-Ryder i Agaty Rakowieckiej

14:00

Cena biletu: 15 zł. Wymagana rezerwacja: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
15:00

ŻMG

Fragmenty sztuki Sonia Muszkat zostały wystawione po raz pierwszy w Polsce w Akademii
Teatralnej w lutym tego roku.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: rsvp@jcckrakow.org, tel. 12 370 57 70
Współorganizator: JCC Krakow

Żyd, Żydówka, żydowskie – Inny w języku. Panel dyskusyjny z udziałem Elżbiety
Janickiej, Bożeny Keff, Basila Kerskiego i Jonathana Ornsteina. Prowadzenie: Marta
Duch-Dyngosz

JCC

W ostatnich latach obserwujemy odradzającą się społeczność żydowską w Polsce oraz
niesłabnące zainteresowanie kulturą i historią polskich Żydów. Jednocześnie, coraz częściej dochodzi do głosu mowa nienawiści. W stosunkach społecznych widoczniejsze stają
się natomiast przemoc i wykluczenie tego, co postrzegane jako Inne. Chcemy zastanowić
się nad znaczeniami, sposobami obrazowania i użycia słów Żyd, Żydówka, żydowskie we
współczesnej Polsce. Jaki obraz społeczności żydowskiej kreują podręczniki szkolne? Kim
jest Inny? Jak mówić, by nie dyskryminować?

Współczesny dramat izraelski, jednej z ważniejszych dramatopisarek. Liebrecht zasłynęła
w Polsce przede wszystkim dramatem Rzecz o banalności miłości – pokazanym w Teatrze
Telewizji oraz wystawionym w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

28

JCC

Warsztaty poprowadzi Liz Alpern – doświadczona kucharka i krytyczka kulinarna z
Nowego Jorku; współwłaścicielka kultowej The Gefilteria i autorka książki kucharskiej The
Gefilte Manifesto: New Recipes for Old World Jewish Foods.

Celem filmu jest nie tylko wydobycie tych historii na światło dzienne i przedstawienie ich
szerszej publiczności, ale także, a może przede wszystkim, pogłębienie dyskusji wewnątrz
społeczności żydowskich, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie - także na temat
złożonej natury judaizmu i życia żydowskiego w krajach postkomunistycznych oraz ciągle
rozwijanej koncepcji tego, co oznacza być Żydem w XXI wieku.
Savyon Liebrecht Sonia Muszkat w tłumaczeniu Michała Sobelmana. Czytanie performatywne. Reż. Damian Neć

Aszkenazyjskie koktajle. Warsztaty kulinarne; Prowadzenie: Liz Alpern
Podczas warsztatów sporządzimy dwa pyszne koktajle, które będą przepełnione aromatycznymi, aszkenazyjskimi smakami. Do zrobienia syropu, napojów i dekoracji wykorzystamy m.in. kminek, koperek, buraki i seler. Przy okazji warsztatów dowiemy się więcej o
tradycyjnych smakach kuchni aszkenazyjskiej.

JCC

Dokument Beyond the Shoah oparty jest na historii młodych działaczy i aktywistów żydowskich w Polsce. Ich doświadczenia i droga do własnej tożsamości są skomplikowane - na
pierwszy rzut oka zdaje się, że są całkowicie odmienne od doświadczeń młodych amerykańskich Żydów. Jednak zagadnienia, z którymi się borykają - od dziedzictwa Zagłady
aż do wykształcenia własnej tożsamości żydowskiej i, dalej, do znalezienia żydowskiego
partnera - są uniwersalne i można je odnaleźć wśród społeczności żydowskich w Stanach
Zjednoczonych i w pozostałych krajach.

16:30

JCC

Organziator: Miejsce Bar

Organizator: Wydawnictwo „Znak”
15:00

gotuJEMY koszernie: falafel; Żydowski Klub Studencki GIMEL
Mini-wykład i warsztaty kuchni żydowskiej prowadzone przez członków Żydowskiego Klubu Studenckiego GIMEL.

JCC
WEST

Wstęp wolny; obowiązują zapisy: gimel@jcckrakow.org

SOBOTA, 2 LIPCA / NIEDZIELA, 3 LIPCA 2016

PROGRAM WYDARZEŃ JCC KRAKOW I ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA PODCZAS 26. FKŻ

29

WSPARCIE

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.

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu ze strony indywidualnych
darczyńców oraz fundacji. W roku 2015 Muzeum otrzymało ponad 70 znaczących grantów
oraz dotacji od fundacji, darczyńców indywidualnych, a także organizacji publicznych
i prywatnych. Działalność operacyjną Żydowskiego Muzeum Galicja w 2015 roku wsparli:

Działalność Muzeum nie byłaby także możliwa bez wsparcia Pana Macieja Skocza.
W 2015 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:

Friends of JCC Krakow Board
Michelle Ores, President
Suellen Kadis, Secretary
Dagan LaCorte, Treasurer

Cheryl Fishbein
Shari Gersten
Larry Kadis
Agnieszka Legutko
Rabbi Michael Paley

Shana Penn
Irene Pletka
Sheri Sandler
Philip Schatten
Vicki Warner

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Zainteresowanych wsparciem JCC Krakow zapraszamy na stronę:
www.friendsofjcckrakow.org/overseas-membership

The Claims Conference
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
The David Berg Foundation
JDC Polska
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dutch Jewish Humanitarian Fund
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Re-Bau
Wingate Foundation
Holocaust Educational Trust Ireland
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Związek Krakowian w Izraelu
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.

Wasze wsparcie pomaga budować żydowską przyszłość w Krakowie i ma bezpośredni wpływ
na odradzającą się społeczność krakowskich Żydów.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt
z Jakubem Nowakowskim: jakub@galiciajewishmuseum.org

Zachęcamy do dołączenia do grona darczyńców
www.friendsofjcckrakow.org/donate

Więcej informacji o możliwościach wsparcia Żydowskiego Muzeum Galicja w sekcji „Wsparcie”
na naszej stronie internetowej: www.galiciajewishmuseum.org
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PARTNERZY

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”. Uzupełnia ją nowa, druga wystawa stała, ,,Pamięć niedokończona. Żydowskie dziedzictwo i Zagłada w Galicji Wschodniej”. Nowa wystawa wpisuje się w dalekosiężny plan Żydowskiego
Muzeum Galicja, jakim jest rozszerzenie wnikliwego i odważnego spojrzenia na żydowskie dziedzictwo na
całą historyczną Galicję, także jej wschodnią część należącą dziś do Ukrainy.
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.

אוניברסיטת חיפה

University of Haifa

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.
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.

PATRONAT MEDIALNY
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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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NOTATKI

LEGENDA
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
JCC Krakow, ul. Miodowa 24
JCC West, ul. Izaaka 4
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38
Stara Zajezdnia, ul. św. Wawrzyńca 12
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