2 lipca, piątek
11:00 i 15:00
Od narodzenia do odrodzenia – cykl żydowskiego życia na Krakowskim
Kazimierzu. Spacer z Anną Marią Baryłą | Kazimierz | różne lokalizacje
Nieważne czy to Wasz pierwszy spacer po Kazimierzu czy będziecie chodzić jego
uliczkami już kolejny raz! Tegoroczna wycieczka to zupełnie nowe spojrzenie na
zwiedzanie! Poznacie architekturę i historię niezwykłej dzielnicy przemierzając
w tym samym czasie ścieżki żydowskiego życia. Od narodzin, dzieciństwa,
edukacji, przez miłość i rytuały z nią związane, aż po kres cielesnego istnienia.
Nie zabraknie tegorocznego motywu przewodniego Festiwalu Kultury Żydowskiej
– czyli ognia. Dowiecie się po co zapalane są świece szabatowe, czym różni się
chanukija od menory oraz czemu w synagodze zawsze pali się pewne szczególne
światło. Odsłonimy przed Wami tajemnice żydowskiego życia – od narodzin do
odrodzenia!
Anna Maria Baryła jest licencjonowaną przewodniczką po Krakowie z ponad
7-letnim doświadczeniem w prowadzeniu wycieczek dla zagranicznych gości.
Absolwentka historii i judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako
pilotka wycieczek specjalizuje się w żydowskiej historii Polski i stosunkach polskożydowskich. Po Krakowie oprowadziła ponad 30 000 turystów indywidualnych.
Pasjonuje się Krakowem i zawsze chętnie dzieli się swoją miłością do lokalnej
kultury, historii i kuchni, tworząc fascynującą narrację, która pomaga zrozumieć
zawiłości polskiej historii.
Start: JCC Krakow, ul. Miodowa 24
Oprowadzanie | 11:00 PL i 15:00 EN | Anna Maria Baryła (PL)
Bilety: 15 PLN/osoba | zapisy: https://bit.ly/3wDLYbi
Limit miejsc: 25 osób (w każdej grupie). Bilety do nabycia w recepcji JCC od
28.06 do 2.07 między 10:00 a 18:00.
Płatność gotówką lub kartą płatniczą.
Organizator: JCC Krakow
17:00
Żydowskie ZEN – co łączy buddyzm z judaizmem? | online – ZOOM
W 2001 roku socjolog James Coleman prowadził badania wśród praktykujących
buddyzm Amerykanów i odkrył, że 16,5% badanych miało żydowskie korzenie.
W 2006 roku socjolog Wendy Cadge przyglądała się organizacjom buddyjskim
Therawada działającym w Stanach i odnotowała, że prawie jedna trzecia członków
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tych organizacji z którymi rozmawiała to osoby z żydowskim pochodzeniem.
Rodger Kamenetz, autor książki „The Jew in the Lotus”, wydanej w 1994 roku liczył,
że Żydzi stanowią około 30% praktykujących buddyzm w Stanach Zjednoczonych.
Robi to ogromne wrażenie, zważywszy na to, że stanowią oni pomiędzy 2 a 3%
populacji kraju. Dlaczego tak jest? Pochylimy się nad tym na naszym spotkaniu.
Porozmawiamy o tym jak tradycje buddyjskie łączą się z Judaizmem. Jak
były popularyzowane przez Rabina Alana Lew, Jona Kabat-Zinn czy Rabinkę
Lauren Holtzblatt. Jak medytacja z religijnego doświadczenia stała się świeckim
treningiem, który pomaga nam funkcjonować w zabieganym i przeboćcowanym
świecie. Nie zabraknie też ćwiczeń i krótkiej praktyki medytacji, którą zrobimy
razem. Zapraszamy!
Natalia Czarkowska – aktywistka kulturalna, w sercu dziennikarka. Urodzona
i wychowana w Warszawie. Członkini stowarzyszenia „Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce”. W latach 2015-2019 pracowała w fundacji „Centrum Taubego
Odnowy Życia Żydowskiej w Polsce”. Edukatorka „March of the Living” z Wielkiej
Brytanii. W 2019 roku jedna ze współ-dyrektorów FestivALTu 2019 w Krakowie.
Zapalona Limudniczka. Na co dzień w pracy związana z miesięcznikiem „Pismo.
Magazyn Opinii”. Pasjonuje się historią, sztuką współczesną, kinem europejskim
i azjatyckim oraz żydowską medytacją i różnymi technikami relaksacyjnymi.
Warsztaty | Natalia Czarkowska (PL) | PL
Wstęp wolny | zapisy: https://bit.ly/3cKOfKa
Limit miejsc: 10, decyduje kolejność zgłoszeń
Organizator: JCC Krakow
18:00
Kino po żydowsku – podcast Michaliny Majewskiej | online – FB Hillel Gimel
Kraków
Podcast „Żydowskie motywy” w trzech odcinkach zaprezentuje i przypomni
różnorodne wątki żydowskie w polskiej kinematografii. Autorka przyjrzy się
wybranym przykładom ukazania Zagłady w filmie, ale także wizerunkom
żydowskich kobiet oraz spróbuje opowiedzieć o mniej znanych polskich
produkcjach o tematyce żydowskiej. Michalina Majewska — absolwentka
filmoznawstwa UŁ, obecnie także studentka historii. W ramach działalności w kole
naukowym stworzyła podcast „Jidysz kino, polskie kino”.
Podcast | Michalina Majewska (PL) | PL
Organizator: Żydowski Klub Studencki Hillel Gimel Kraków
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