29 czerwca, wtorek
18:00
Czytamy Turowicza: „Antysemityzm” | online – ZOOM
„Antysemityzmu z katolicyzmem pogodzić się nie da, antysemityzm jest w swej
istocie całkowicie pogański” – pisał Jerzy Turowicz w 1957 r., a więc 12 lat po
wojnie i 11 lat przed Marcem 1968 r. Okładkowy artykuł naczelnego „Tygodnika”
obrazuje stosunek Polaków, chrześcijan, a zwłaszcza katolików do Żydów w Polsce
ludowej lat 50. Artykuł jest odważną krytyką wskrzeszającego się jego zdaniem
w Polsce antysemityzmu z punktu widzenia chrześcijanina i katolika właśnie. Jaki
jest – zdaniem Turowicza – zasięg, charakter i źródło antysemityzmu? Co w tym
rozpoznaniu budzi polemikę w świetle dzisiejszej wiedzy historycznej o postawach
Polaków wobec Zagłady? Czy wizja katolicyzmu reprezentowana przez redaktora
naczelnego „Tygodnika Powszechnego” przetrwała do dziś, a jeśli tak, to w jakiej
formie? Czy z dzisiejszej perspektywy antysemityzm jest nadal postrzegany, jako
zachowanie niegodne, a przede wszystkim dalekie od postawy chrześcijańskiej
i patriotycznej? Te pytania będziemy chcieli zadać w rozmowie z uczestnikami
spotkania, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
Warsztaty | Wojciech Bonowicz (PL) | PL
Wstęp wolny | zapisy: https://bit.ly/3cG3UKy
Limit miejsc: 20, decyduje kolejność zgłoszeń
Organizatorzy: Fundacja Jerzego Turowicza,
Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza,
Klub Przyjaciół Tygodnika Powszechnego w Krakowie
18:00
Wokół krakowskiego Kazimierza. Gra miejska po Kazimierzu dla nastolatków
i dorosłych | Kazimierz | różne lokalizacje
Kazimierz to miejsce pełne niezwykłych zakątków. Wystarczy zadrzeć głowę
do góry, schylić się albo wyciągnąć rękę i już możemy odkryć jego ciekawostki
i skarby, których na co dzień nie zauważamy. Jak poznawać Kazimierz, to tylko
aktywnie, np. w trakcie gry miejskiej. Do rozwiązania będą tajemnicze zadania,
a trasa zaskoczy niejednego uczestnika.
Na trzy najszybsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody. Limit drużyn: 10, decyduje
kolejność zgłoszeń. Ilość członków w drużynie: od 2 do 5 osób
Start: JCC Krakow, ul. Miodowa 24
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Gra miejska | Magdalena Pulikowska (PL), Mateusz Lagosz (PL) | PL
Gra dla młodzieży od 16 lat i dorosłych
Zapisy do 28 czerwca do godziny 15:00: https://bit.ly/3vkR8aU
Wstęp wolny
Organizator: JCC Krakow
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