17:00

28 czerwca, poniedziałek

Czytamy Turowicza: „Obojętność nasza powszednia” | online – ZOOM
„Będę mówić o rzeczach dosyć banalnych, oczywistych, ale o rzeczach, które
trzeba powtarzać, by zawsze były obecne w pamięci Polaków, Europejczyków
czy po prostu ludzi” – tak Jerzy Turowicz rozpoczął swoje wystąpienie podczas
sesji „Pamięć polska – pamięć żydowska“, która odbyła się w 1995 r. w Instytucie
Francuskim w Krakowie. 50 lat po wojnie, po Zagładzie Turowicz mówi
o antysemityzmie jako zjawisku, z którym trzeba walczyć, ponieważ zdążył
się w tym czasie w Polsce i na świecie w zauważalnej skali odrodzić. A jak jest
dziś? Czy potrafimy mówić o tych „banalnych i oczywistych rzeczach“ w sposób
przekonujący, zwłaszcza do kolejnych pokoleń, które za chwilę nie będą miały już
okazji do spotkania się w cztery oczy ze świadkami Zagłady?
Warsztaty | Marta Duch-Dyngosz (PL) | PL
Wstęp wolny | zapisy: https://bit.ly/2Tvwh7J
Limit miejsc: 20, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy: Fundacja Jerzego Turowicza, Stowarzyszenie im. Jerzego
Turowicza,
Klub Przyjaciół Tygodnika Powszechnego w Krakowie

18:00
„Z ogniem przez żydowski świat” – warsztaty dla dzieci w wieku 9-13 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/3gocP5v
Limit miejsc: 15
Organizator: JCC Krakow
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.

18:00 i 19:15
Blintzes w ogniu. Warsztaty kulinarne z Kasią Leonardi |
JCC Krakow Miodowa 24
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad pochodzeniem naleśnika? Czy
słyszeliście kiedyś o blintzes? Blintzes z jidysz to tradycyjne naleśniki w kształcie
rurki z nadzieniem. Zostały one przywiezione do Nowego Jorku przez Żydów
aszkenazyjskich i szybko zyskały sławę. Są podobne do polskiego naleśnika,
francuskiego crepeczy rosyjskiego blina. Zwyczajowo podaje się je na Święto
Szawuot z nadzieniem z twarogu na słodko. Jak zauważył Leo Rosten w The Joys
of Yiddish „o blintzes nie mówi się nigdy w liczbie pojedynczej, pewnie dlatego, że
nikt nie słyszał, żeby ktoś zjadł tylko jednego” ;)
W czasie warsztatów dodamy trochę żywiołu do tradycyjnych blintzes! Żywiołem
będzie OGIEŃ. Poznamy tajniki flambirowania i karmelizowania owoców, a Kasia
zademonstruje, jak przygotować płonące dekoracje. Zapiszcie się już dziś!
Warsztaty | Katarzyna Leonardi (PL) | PL
Bilety: 10 PLN
Zapisy do 27 czerwca: https://bit.ly/2RXisyr
Limit miejsc: 15
Organizator: JCC Krakow
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