1 lipca, czwartek
16:00-18:00
Jak szukać żydowskich korzeni? | online – ZOOM
Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji genealogicznych Jakuba Czupryńskiego. Podczas 20-minutowych sesji będzie można uzyskać praktyczne informacje i pomoc w poszukiwaniu swoich żydowskich korzeni.
Konsultacje | Jakub Czupryński (PL) | PL, EN
Wstęp wolny | zapisy: https://bit.ly/3cGaRew
Limit: 6 osób, decyduje kolejność zgłoszeń
Organizator: JCC Krakow
18:00
„Z ogniem przez żydowski świat” – warsztaty dla dzieci w wieku 5-8 lat z Miriam
Synger | JCC Krakow Miodowa 24
Jaką symbolikę ma ogień w judaizmie? Co to jest „wieczne światło”? Czy płomień
może nigdy nie zgasnąć? Czy w kulach śnieżnych może kryć się gorąca iskra? Czy
dno morza może zamienić się we wrzącą magmę? Po co są palące się świeczniki
podczas piątkowej kolacji? Czemu w grudniu w żydowskich domach na parapetach
płonie aż osiem świeczek? Kiedy Żydzi robią ogniska i czemu one służą?
Na te i inne pytania poznacie odpowiedź podczas warsztatów.
Warsztaty | Miriam Synger (PL) | PL
Wstęp wolny | zapisy: https://bit.ly/3vs6hr5
Limit miejsc: 15
Organizator: JCC Krakow
19:00
Żydowskie rebeliantki | JCC Krakow Miodowa 24
Przez wieki rolę kobiet w społeczeństwie określały ścisłe prawa. Są jednak
osoby, które wyłamały się z tego schematu… Przyjdźcie poznać postaci dzielnych
Żydówek, o których historia nie powinna zapomnieć! Spora dawka inspiracji
gwarantowana.

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JCC KRAKOW PROSIMY O ZAKRYWANIE
UST I NOSA NA TERENIE JCC. OSOBY PODWÓJNIE ZASZCZEPIONE (PO OKAZANIU POTWIERDZENIA
SZCZEPIENIA) NIE SĄ WŁĄCZANE DO LIMITÓW OSÓB NA WYDARZENIU.

Wstęp wolny, limit miejsc: 15, decyduje kolejność przyjścia
Wykład | Patrycja Pogoda (PL) | PL
Organizator: Żydowski Klub Studencki Hillel Gimel Kraków
19:00
Wyjście z cienia Korczaka: wspomnienie o Stefanii Wilczyńskiej | online – FB
JCC Krakow
Historia Stefy Wilczyńskiej, asystentki dr. Janusza Korczaka przez prawie
trzydzieści lat, była przez lata niemal zapomniana. Prawda jest jednak taka, że
bez Wilczyńskiej u boku – zawodowej partnerki oddanej sprawie z całą pasją –
realizacja koncepcji edukacyjnej w warszawskim sierocińcu dla dzieci żydowskich
prowadzonym przez Korczaka nie byłaby możliwa. Podczas wykładu na światło
dzienne zostanie wyciągnięta historia tej niezwykłej kobiety, Żydówki, edukatorki
z powołania, pedagożki, której innowacyjne i przełomowe koncepcje nie były
gorsze od idei Korczaka, a której praca i poświęcenie na rzecz dzieci żydowskich
zasługują na honorowe miejsce na kartach historii.
Lorenn Peer jest edukatorką, ekspertką Studiów nad Zagładą, certyfikowaną
przewodniczką w Jad Waszem, a także certyfikowaną przez Ministerstwo Edukacji
Izraela przewodniczką delegacji edukacyjnych w Polsce.
Wykład | Lorenn Peer (IL) | EN
Wstęp wolny
Organizator: JCC Krakow
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