
 

 

 
PROGRAM TOWARZYSZĄCY FESTIWALOWI KULTURY ŻYDOWSKIEJ 2021 

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków 
Tel. 12 421 68 42, www.galiciajewishmuseum.org 

 
 
PIĄTEK, 25.06.2021 
 
godz. 16.00 
Republika śmiechu. Karykatura żydowska i jej twórcy w niepodległej Polsce 
Wykład dr Agnieszki Żółkiewskej 
Wydarzenie online (Zoom), transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Link do rejestracji: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_nDhh1tJxQQay0sfbGtnGWA 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/512521239948750 
 
Do dzisiejszych czasów zachowały się setki rysunków satyrycznych opublikowanych w żydowskiej prasie w 
przedwojennej Polsce. Niegdyś stanowiły one rozrywkę dla miłośników żydowskiego humoru i satyry, dziś stały się 
źródłem historycznym, które może nam powiedzieć o przeszłości znacznie więcej niż tradycyjne przekazy. O tej 
unikatowej i wciąż mało znanej twórczości wykład wygłosi dr Agnieszka Żółkiewska, autorka pierwszego w Polsce 
dwujęzycznego albumu, prezentującego satyryczne rysunki i teksty z prasy żydowskiej wydawanej w Polsce w latach 
1919–1939. 
 
Wydarzenie organizowane we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma 
 
 
godz. 19.00 
Kabalat Szabat – nabożeństwo wieczorne Żydów postępowych 
Modlitwę poprowadzi Kantorka Ryfka Foremniak (PL) 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja na Zoom 
PL, EN, HE 
Wstęp wolny, wymagana rezerwacja: kontakt@orhadasz.pl 
Wydarzenie organizowane przez Or Hadasz – Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie 
 
 
 



 

 

 
SOBOTA, 26.06.2021 
 
godz. 13.00 
Śladem żydowskich artystów Krakowa 
Spacer tematyczny - Agnieszka Szafraniec 
Start wydarzenia: róg Plant i ul. Mikołajskiej 
PL 
Wstęp: 10 PLN, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Na Festiwalu Kultury Żydowskiej nie może zabraknąć żydowskich artystów, dlatego serdecznie zapraszamy na 
autorski spacer ich śladem. Podczas dwugodzinnej wycieczki ulicami Starego Miasta poznacie nieprzeciętne postaci 
związane z Krakowem, które tu mieszkały, pracowały, tworzyły, czerpały twórcze natchnienie. Nie sposób 
opowiedzieć o wszystkich, dlatego niech to wydarzenie będzie zachętą do dalszych poszukiwań i rozbudzi Waszą 
ciekawość. 
Na swą autorską wycieczkę zaprasza licencjonowana przewodniczka po Krakowie, Agnieszka Szafraniec 
(Stowarzyszenie „Renesans”, Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie). 
 
 
godz. 17.00  
Przygoda dla absolutnie każdego! 
Spotkanie z Julią Konieczną i Mary Besemeres 
Wydarzenie online (Zoom), transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Link do rejestracji: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_B2ImsfurRA-pIsCiLN3a_Q 
 
 
Julia Konieczna, ilustratorka z Warszawy, i Mary Besemeres, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Narodowego 
Australii opowiedzą o powstawaniu nowej, ilustrowanej edycji „The Adventures of Sindbad the Seafarer” (“Przygody 
Sindbada Żeglarza”) Bolesława Leśmiana, w pierwszym i jedynym tłumaczeniu na język angielski. “Przygody” to 
dziwna, wspaniała i oryginalna wersja opowieści z „Baśni 1001 nocy”, autorstwa Bolesława Leśmiana (opublikowana 
po raz pierwszy w Warszawie w roku 1913), wybitnego polskiego poety żydowskiego pochodzenia. Wyzwania, o 
których opowiedzą autorki, to nie tylko tłumaczenie dzieła pisarza uznanego za „nieprzetłumaczalnego”, ale także 
proces tworzenia obrazów dla świata nieograniczonej wyobraźni. 
 
„Przygody Sindbada są tak zabawne, a głos Leśmiana tak wyjątkowy, że odkąd po raz pierwszy przeczytałam książkę 
po polsku, chciałam podzielić się tymi przygodami z anglojęzycznymi czytelnikami. Leśmian wyczarowuje taką aurę 



 

 

tajemniczości w opowieści o morzu i odległych miejscach. Ta aura urzekła mnie jako dziecko i nadal tak jest. Pięknie 
oddają to ilustracje Julii, które są delikatne i oniryczne, a także zabawne i bardzo pomysłowe.”  
Mary Besemeres w wywiadzie dla Culture.pl 
 
 
godz. 20.00  
Spektakl „Prawdziwa historia”  
Autorski projekt - Anna Rakowska i Andrzej Rozmus 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Bilety: 40/30 zł (przedsprzedaż) 
 
Prawdziwa historia dwojga ludzi: Reny Kornreich i Andrzeja Garbery, ortodoksyjnej Żydówki i Łemka. Połączyło ich 
uczucie, które nie mogło się spełnić. Urodzili się w Tyliczu, tu spędzili dzieciństwo, tu dorastali, chodzili do szkoły i 
zakochali się w sobie. Z powodu odmiennych religii musieli utrzymywać swoją relację w tajemnicy. Potem rozdzieliła 
ich wojna. Stanęli przed trudnymi wyborami - co zrobić w obliczu równorzędnych wartości? Czy miłość dwojga ludzi 
może stać ponad prawem religijnym? Ponad podziałami i zakazami? Czy można ją odrzucić i żyć dalej? I czy to wciąż 
jest miłość? Z tymi dylematami będą mierzyć się bohaterowie spektaklu „Prawdziwa historia”. Spektakl daje wyraz 
sytuacji społecznej południowo-wschodnich rubieży naszego kraju tuż przed wojną, kiedy tereny Małopolski 
zamieszkiwali Polacy, Żydzi i Łemkowie. Były to ostatnie chwile, gdy te trzy grupy etniczne tak licznie zamieszkiwały 
Tylicz. Żydzi tuż przed nadejściem Holokaustu, Łemkowie tuż przed nadejściem akcji „Wisła”. Muzyka na żywo jest tu 
trzecim aktorem, opowiada historię dwojga zakochanych, oddaje atmosferę Tylicza, przywołując żydowskie i 
góralskie motywy wywołujące wspomnienia postaci, uczestniczy w budowaniu narracji.  
Obsada: 
Rena Kornreich - Anna Rakowska 
Andrzej Garbera - Andrzej Rozmus 
Muzyka na żywo - Jakub Gucik 
Czas trwania - 60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NIEDZIELA,  27.06.2021 
 
godz.12.00 
Chroniąc pamięć 
Uroczystość wręczenia dyplomów Polakom chroniącym żydowskie dziedzictwo 
Wydarzenie online (Zoom), transmisja online (Facebook) 
PL, EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_pUOo6yYhR06PWO9nCbZQCg?fbclid=IwAR1FiECVP18ZTCCy04iyFybIKhi2b
v8o7WH1uO32-7Z7F3xuEYyha_3mcf8 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/1192836021150512/ 
 
 
Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystości z inicjatywy Michaela H. Traisona w roku 1998, odbyły się 
dwadzieścia trzy ceremonie, podczas których uhonorowano już ponad 270 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. 
 
Organizatorzy: Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Żydowskie Muzeum Galicja, Ambasada Izraela w Warszawie, 
Emile Karafiol Z”L, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Jewish Federation of the Quad Cities, World Jewish 
Congress 
 
 
godz.13.00 
Kazimierz dla początkujących 
Spacer tematyczny z Bartoszem Wenclem 
Start wydarzenia: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
PL 
Wstęp: 10 PLN, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Ulica Szeroka, Miodowa, Plac Nowy – każdy odwiedzający Kazimierz idzie w te miejsca i poznaje historię modnej 
obecnie dzielnicy, niegdyś odrębnego miasta. Ale czy Kazimierz to tylko te miejsca, czy życie żydowskie toczyło się 
jedynie w ich obrębie? Czy synagogi znajdowały się wyłącznie na obszarze nazywanym dzielnicą żydowską? 
Zapraszamy Państwa na spacer po Kazimierzu rabinów, chasydów, myślicieli, dziennikarzy, służących, lekarzy i 
sportowców, po Kazimierzu rewolucji religijnych i edukacyjnych, po Kazimierzu ludzi zwykłych i niezwykłych, który 
swoim zasięgiem wykracza daleko za powszechnie znane tzw. Miasto Żydowskie. 



 

 

 
 
godz. 13.30  
Helena Rubinstein. Cesarzowa Piękna z ulicy Szerokiej. 
Wykład Danielle Spera  (Żydowskie Muzeum w Wiedniu) 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
EN, tłumaczenie na PL 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/2972237526391371/ 
 
 
W 2018 roku Żydowskie Muzeum w Wiedniu zaprezentowało  wystawę poświęconą Helenie Rubinstein, twórczyni 
jednego z największych imperiów kosmetycznych świata. Urodzona na krakowskim Kazimierzu Rubinstein zrobiła 
oszałamiającą międzynarodową karierę, mając za przyjaciół i współpracowników m.in. Salvadora Dali czy Pablo 
Picasso. Wcześniej jednak, w wieku 16 lat uciekła przed zaaranżowanym małżeństwem, z rodzinnego domu przy ulicy 
Szerokiej trafiając do dalekiej Australii, a potem do Paryża, Londynu i Nowego Jorku. 
 
O wystawie i niezwykłej historii Heleny Rubinstein opowie Danielle Spera, dyrektorka Żydowskiego Muzeum w 
Wiedniu.  
 
Wydarzenie organizowane we współpracy i dzięki wsparciu Konsulatu Republiki Austrii w Krakowie.  
 
 
godz. 14.00 
Oprowadzanie po wystawie stałej „Śladami pamięci” 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny 
 
Stała wystawa Żydowskiego Muzeum Galicja „Śladami Pamięci” (zaktualizowana w 2016 r.) to różnorodność 
tematów, motywów, wątków związanych z polsko-żydowską historią i dziedzictwem. To także wiele punktów 
widzenia i niemal nieskończone możliwości interpretacji. Zapraszamy do zagłębienia się w koncepcję tej wystawy, do 
powolnego i uważnego odkrywania „Śladów pamięci” oraz do dyskusji na ważne, a czasem bardzo trudne tematy. 
 
 
godz. 15.00  
Sweet Home Sweet. Opowieść o ocaleniu, pamięci i powrotach 
Spotkanie z kuratorami wystawy poświęconej Ryszardowi Oresowi i jego rodzinie: Adamem Schorinem 
(kuratorem, pisarzem), Moniką Bielak (kuratorką, projektantką wystawy) i Tomaszem Strugiem (kuratorem, 
wicedyrektorem Żydowskiego Muzeum Galicja) 



 

 

 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
PL, tłumaczenie na EN 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/1208414869602841 
 
 
W sierpniu 2021 w Żydowskim Muzeum Galicja zostanie otwarta nowa wystawa: “Sweet Home Sweet. Opowieść o 
ocaleniu, pamięci i powrotach”. Wystawa będzie opowiadać o losach Ryszarda Oresa, o jego rodzinie oraz o jej relacji 
z Polską w przeciągu niemal całego stulecia. Ryszard urodził się w żydowskiej rodzinie w centrum Krakowa. Gdy 
wybuchła wojna, miał 15 lat. Przeżył i większość swego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Ale mimo, że ponad 
50 lat przeżył w Ameryce, czuł się silnie związany z Polską i dziesiątki razy powracał do swego rodzinnego miasta, 
często zabierając ze sobą rodzinę. Jego fotografie i filmy - z dzieciństwa, z getta, z czasów powojennych i powrotów 
do Krakowa - ukazują tę skomplikowaną relację. 
 
Podczas spotkania kuratorzy wystawy opowiedzą o pracy nad wystawą i o poszukiwaniu dróg pozwalających wyjść 
poza typowe narracje o ocalałych z Zagłady, zwykle polegające na zestawieniu koszmaru wojny z nostalgiczną wizją 
przedwojennego życia żydowskiego w Polsce.  
 
 
godz. 15.00 
Potwórz sobie!  
Warsztaty  dla dzieci z Julią Konieczną 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Warsztaty artystyczne to część projektu poświęconego nowej, ilustrowanej edycji baśni Bolesława Leśmiana 
„Przygody Sindbada Żeglarza”. „Przygody” to dziwna, wspaniała i niezwykle oryginalna wersja opowieści z „Baśni 
1001 nocy”, autorstwa Bolesława Leśmiana, wybitnego polskiego poety żydowskiego pochodzenia. Tytułowy Sindbad 
opuszcza wygody rodzinnego pałacu za namową przyjaciela-wroga Diabła Morskiego, aby wyruszyć w podróż między 
magicznymi krainami i spotkać dziwaczne stwory i zaklęte księżniczki.  
Uczestnicy będą mieli okazję poznać dzieło wielkiego pisarza i poćwiczyć wyobraźnię. Poszukają sensu w nonsensie, 
zaczynając od nie przypominających niczego kawałków papieru, aby ostatecznie stworzyć swoją własną marionetkę 
postaci z baśni Leśmiana. Towarzyszyć temu będą fragmenty baśni przeczytane przez Katarzynę Grocholę, z 
podkładem muzycznym. 
Powstałe „Stwory” będą mogły stać się częścią wydarzenia dzięki galerii internetowej „podwodnych twórców” na 
www.mynameissindbad.com i w mediach społecznościowych. 
 



 

 

 
godz. 16.00 
Szancerowie – historia rodziny.  
Spotkanie z Elizabeth Szancer. Prowadzenie: Jakub Nowakowski 
Wydarzenie online (Zoom) 
EN 
Wstęp wolny 
 
Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_Vy9R1WGaRBqGZLl6mhmN_Q 
 
 
Spotkanie z Elizabeth Szancer, kuzynką Jana Marcina Szancera, która opowie o historii rodziny oraz skomplikowanych 
kwestiach pamięci i tożsamości.  
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Szancer, wyobraź sobie”. 
 
 
godz. 18.00 
Spotkanie pamięci Chrisa Schwarza: Długi Cień Przeszłości 
Wydarzenie w  Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
EN, tłumaczenie na PL 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/320364896220018/ 
 
 
Doświadczenie Zagłady dotknęło nie tylko pokolenie jej ofiar, ale także tych którzy ocaleli i ich potomków. Traumą 
naznaczone są też kolejne pokolenia, urodzone już po drugiej wojnie światowej, czasami z dala od miejsc, w których 
rozegrała się Zagłada. 
W czasie spotkania Michelle Ores, Agnieszka (Agi) Legutko i Edyta Gawron porozmawiają o tym, w jaki sposób 
przeszłość wpływa na drugie i trzecie pokolenie, czerpiąc z osobistych doświadczeń oraz badań nad 
międzypokoleniową traumą. Czy w ich domach mówiono o Holokauście? Czy wracano do miejsc związanych z 
przedwojennym życiem i wojennymi doświadczeniami? Czy rodzinne przeżycia wpłynęły na ich prywatne i zawodowe 
decyzje? Czym dla nich jest edukacja i upamiętnianie przeszłości? 
I wreszcie, czy Polacy i Żydzi mogą wyjść z cienia przeszłości i - nie zapominając o niej - budować nowe, współczesne 
relacje. 
Wydarzenie jest związane z nadchodzącą wystawą czasową Żydowskiego Muzeum Galicja „Sweet Home Sweet. 
Opowieść o ocaleniu, pamięci i powrotach". 
 
 
 
 



 

 

 
godz. 19.00 
Inauguracja przeglądu Przestrzeń Obrazu. VII Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/934330120689298 
 
„Koniec miłości” 
reż. Keren Ben Rafael, Francja, Izrael, 2019, 90 min 
FR, HEB, napisy: PL 
 
Julie i Yuval mieszkają w Paryżu, są zakochani i właśnie urodziło im się dziecko. Gdy Yuval musi wracać do Izraela, by 
przedłużyć wizę, postanawiają utrzymywać codzienny kontakt prowadząc wideorozmowy. Miłość na odległość 
okazuje się jednak trudniejsza niż można było przypuszczać. Czy wytrzyma internetową próbę? 
 
 
 
PONIEDZIAŁEK, 28.06.2020 
 
godz. 11.00 
Międzynarodowa Lokomotywa 
Wielojęzyczne warsztaty dla dzieci z wolontariuszami i stażystami Żydowskiego Muzeum Galicja  
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL, EN, DE, FR, RU 
Wstęp wolny. Rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty kreatywne oparte na klasycznym wierszu Juliana Tuwima “Lokomotywa” w 
języku polskim i w tłumaczeniach na inne języki. Kiedy nasza wyobraźnia zacznie pracować na pełnych obrotach i 
rozpędzi się niczym lokomotywa z wiersza Juliana Tuwima, postaramy się znaleźć odpowiedzi na ważne pytania: „A 
tych wagonów jest ze czterdzieści, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści…” – no właśnie, wiemy co lub kto 
jedzie w pierwszych dziesięciu 
wagonach, ale co moglibyśmy znaleźć w pozostałych? Namalujemy wspólnie zawartość nie opisanych przez Tuwima 
wagonów i nagramy fragment “Lokomotywy” w wyjątkowej interpretacji uczestników zajęć. 
 
 
godz. 13.00 
Oprowadzanie po wystawie  „Dziesięć polskich miast — dziesięć żydowskich historii” 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny 



 

 

 
Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Dziesięć polskich miast—dziesięć żydowskich historii” to druga stała ekspozycja 
Żydowskiego Muzeum Galicja, prezentowana w Galerii im. Rodziny Taube. Została przygotowana we współpracy z 
jednym z głównych partnerów Żydowskiego Muzeum Galicja – Centropą. Na wystawie można poznać osobiste 
historie dziesięciorga polskich Żydów, którzy opowiedzieli o dorastaniu w przedwojennej Polsce, o przetrwaniu w 
czasie Zagłady oraz o swoich powojennych losach. Autorzy świadomie oddali głos bohaterom wystawy, dodając 
jedynie niezbędne do zrozumienia danej historii wyjaśnienia, aby w pełni wybrzmiało ich osobiste doświadczenie XX 
wieku. 
 
 
godz. 15.00 
Muzyka łagodzi obyczaje? O kompozycjach, które zaogniły obchody Chanuki w przedwojennym Krakowie. 
Wykład dr Sylwii Jakubczyk-Ślęczki 
Wydarzenie online (Zoom) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_kS3DJrNTSYSUX6fCpBoICw 
 
 
28.11.1937 rok. Synagoga Kupa ponownie rozbrzmiewa muzyką służącego tu niegdyś i ukochanego przez krakowian 
kantora Eliezera Goldberga. Do jej wnętrza ściągają tłumy. Z racji powodzenia cały koncert zostaje powtórzony. 
Jeden raz. Drugi. Prasa ogłasza odrodzenie lejzerkowej chanukowej tradycji muzycznej. Wielbiciele Goldberga 
świętują. Atmosferę radości zakłóca jedynie proces, jaki wykonawcom jego kompozycji i gminie żydowskiej wytacza 
córka kantora Salomea Sara Goldberg, spadkobierczyni praw autorskich do dzieła ojca. 
Jak brzmiała muzyka, o którą się procesowano? Kim był Eliezer Goldberg? Posłuchajmy. 
 
Wydarzenie organizowane we współpracy z Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ 
 
 
godz. 18.00 
Pomiędzy pomnikiem a produktem. Procesy upamiętnienia i komercjalizacji w post-żydowskiej przestrzeni. 
Dyskusja w ramach cyklu (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich: dr Natalia Romik,  dr Edyta 
Gawron, Wojtek Wilczyk,. Prowadzenie: Kazimiera Szczuka 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
PL, tłumaczenie na EN 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/945711136277422 



 

 

 
 
Historyczne dzielnice i ulice żydowskie, tereny wokół dawnych synagog - dawne „przestrzenie żydowskie” są 
adaptowane, modyfikowane, a przede wszystkim na nowo definiowane. Na ile zostały oswojone przez lokalną 
społeczność? Czym się stają? Czy funkcjonują jako miejsca pamięci skłaniające do refleksji? Czy może jako 
wygładzone, ładnie opakowane produkty turystyczne? Na ile zachowały autentyzm, a na ile zmieniły się w parki 
tematyczne? A może – odarte z żydowskości, zmienione już nie do poznania – stają się miejscami „bez historii”? 
Dyskusja organizowana jest w ramach projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”, 
edycja 2021 
 
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Evens Foundation, Koret Foundation 
Partner: Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Partnerzy medialni: Gazeta, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe 
 
 
godz. 19.00 
Przestrzeń Obrazu. VII Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
„Prawdziwa Fauda” 
reż Oren Rosenfeld, Izrael 2018, 53’ 
HEB, ENG, napisy: PL 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/934330120689298 
 
„Prawdziwa Fauda” to szansa na poznanie Dorona i jego oddziału od kuchni. Mamy do czynienia z aktorami, którzy 
jak się okazuje przynajmniej w części współdzielą doświadczenia granych przez siebie postaci. Oren Rosenfeld zabiera 
widzów w podróż po Izraelu, który stanowi arenę konfliktu i przestrzeń działań sił specjalnych oraz separatystów. 
Zdjęcia realizowano w niebezpiecznych rejonach, również tam, gdzie rzeczywiście toczyły się walki. Lior (Doron) przez 
wiele lat był żołnierzem jednostki specjalnej. Swoje doświadczenia wykorzystał podczas prac nad scenariuszem, do 
których został włączony. Lior traktował udział w tym projekcie jako rodzaj terapii PTSD (zespół stresu pourazowego). 
„Prawdziwa Fauda” pozwala nam przekonać się, w jaki sposób serial został odebrany przez Izraelczyków i 
Palestyńczyków. Izraelczycy podkreślają realizm produkcji Rosenfelda, natomiast Palestyńczycy deprecjonują serial, 
ale jego popularność wśród nich jest nie mniejsza niż w Izraelu. 
 
„Jak powstawał Król” 
reż. Canal Plus, Polska, 2020, 55min 
PL 
 
„Król” to serial zrealizowany na bezprecedensową skalę. Z rozmachem, ze wspaniałymi aktorami, z niezwykłym 
scenariuszem, fascynującą scenografią, kostiumami i charakteryzacją. U podstawy tego ogromnego przedsięwzięcia  



 

 

 
leżała powieść uznanego pisarza – Szczepana Twardocha, nosząca ten sam tytuł. Proces twórczy powstawania serialu 
był ogromnym wyzwaniem, ale też kilkuletnią, fascynującą przygodą dla całej, kilkusetosobowej ekipy. Film  „Jak 
powstawał Król” odsłania kulisy tego fascynującego procesu.  
 
 
WTOREK, 29.06.2021 
 
godz. 11.00 
Oprowadzanie po wystawie „Szancer, wyobraź sobie”  
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Żydowskie Muzeum Galicja otwiera drzwi do wyobraźni! Analogowa ekspozycja zaprasza w świat twórczości 
wybitnego polskiego ilustratora, Jana Marcina Szancera, na którego obrazach wychowały się pokolenia dzieci i 
młodzieży. Bajkowa narracja pokazuje historię zafascynowanego rysunkami małego Jasia, który nawet jako dorosły  
pan Jan nie stracił dziecięcej wrażliwości i wyobraźni, co pomogło mu pokolorować nawet ciemne karty historii. W 
całości „dotykalną” wystawę można nie tylko oglądać, ale i w niej uczestniczyć. 
 
 
godz. 12.00 PL, 13.00 EN, 14.00 DE 
Zwiedzanie wystawy „Porządek i Zagłada" z przewodnikiem 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL, EN, DE 
Wstęp wolny 
 
„Porządek i Zagłada” to ekspozycja przygotowana przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policji w Münsterze, opisująca 
struktury i rolę niemieckiej policji od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera po upadek III Rzeszy, a także rozwój i 
działania niemieckiego aparatu policyjnego w przededniu i w czasie II wojny światowej.  
 
 
godz. 15.00 
Wypalanie cegieł i pieczenie chleba: Żydzi w gospodarce Krakowa w XIX w. 
Wykład dr. Przemysława Zarubina 
Wydarzenie online (Zoom) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_ZMOsCtu_Thm7MkuGgYYvaw 
 



 

 

 
 
Potocznie określamy XIX stulecie jako „wiek pary”, ze względu na zastosowanie na szeroką skalę w przemyśle 
maszyny parowej, która przyczyniła się do powstania i rozwoju miast i całych krajów. Ogień był drugim obok wody 
żywiołem umożliwiającym napędzanie maszyn. Także Kraków w XIX w. wszedł na długą i krętą drogę industrializacji. 
Świadectwem tego były liczne piekarnie, cegielnie i młyny parowe zakładane w samym mieście i jego okolicy. Wśród 
ich właścicieli byli też Żydzi i to ich działalności przyjrzymy się podczas wykładu.  
 
Wydarzenie organizowane we współpracy z Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ 
 
 
godz. 16.00 
Nieobecni obecni w żydowskim Krakowie 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
EN, tłumaczenie PL 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/911058836127149/ 
 
 
Wyprawa śladami Żydów Kazimierza do świata, który już nie istnieje... Doron Shach, izraelski wykładowca i 
przewodnik po Jad Waszem oraz pilot wycieczek odwiedzających Polskę, przez lata odkrywał Kazimierz. Chodząc po  
jego ulicach, odkrywając zaułki i boczne ścieżki odnajdywał historię. Przez wiele lat oprowadzał po Kazimierzu 
wycieczki, a miasto odkrywało przed nim nieoczywiste ślady żydowskiej przeszłości, świata, który zniknął z końcem II 
wojny światowej. 
Shach postanowił udokumentować swoje odkrycia – pozostałości po żydowskiej obecności w mieście – i podzielić się 
nimi. W ten sposób powstał wyjątkowy przewodnik, którego premiera będzie miała miejsce w Żydowskim Muzeum 
Galicja w Krakowie, podczas spotkania prowadzonego przez dyrektora muzeum, Jakuba Nowakowskiego, który sam 
urodził się i wychował na krakowskim Kazimierzu. 
 
 
godz. 17.30 
Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos 
Spotkanie z  autorem książki Tomaszem Żukowskim. Prowadzenie: Paulina Małochleb 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
W Polsce trudno swobodnie mówić o Zagładzie, choć wszystko, czego dowiedzieliśmy się przez ostatnie dwadzieścia 
lat, zmusza do pytań o rolę Polaków w eksterminacji. Żukowski wydobywa niepisane reguły opowiadania o wojnie i  



 

 

 
Holokauście, pokazuje czego dotyczą i jak się je egzekwuje. Co myślą o nich ci, którzy je widzą, i jak radzą sobie z nimi 
ci, którzy chcieliby je obejść. Co udaje się powiedzieć pod presją. Borykali się z nią wszyscy – po jednej i po drugiej 
stronie muru. W książce można przeczytać o autorach znanych – Baczyński, Miłosz, Broniewski, Rudnicki, 
Szymborska, Różewicz – ale i takich jak Władysław Szlengel czy Calek Perechodnik, których dopiero odkrywamy. 
Historie ich zmagań z tematem mogą stać się dla nas impulsem do refleksji i zmiany. Bo jeśli chcemy coś zmienić i 
skierować nasze spory o wojnę na racjonalne tory, najpierw powinniśmy zrozumieć, co się właściwie dzieje z naszą 
opowieścią o przeszłości. 
 
Tomasz Żukowski - historyk literatury. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się problemami dyskursu 
publicznego w Polsce; interesuje się funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz 
narracjami o PRL-u i komunizmie po roku 1989. Współautor tomu Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i 
konteksty oraz książki Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000. 
 
Partner: Wydawnictwo Wielka Litera 
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Galicja, tu się czyta”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
 
godz. 18.00 
W kleszczach pamięci 
Spotkanie z Yishai Saridem, autorem ksiażki „Potwór pamięci”. Prowadzenie: Daniel Gleichgewicht  
Wydarzenie online  
EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCm1V8hlJO99-GCIW-
g6w6mbaNERIbeA5hN6TACSkaaXFaYw/viewform?fbclid=IwAR0ozvvGv9kIA5Yyj2D0PrlrlDif4RFdzlZerVtL6B0J7lQO
XNj5Th6egSU 
 
 
Czy Izrael i Polska mogą się wyrwać z kleszczy potwora pamięci? O współczesnej dynamice stosunków polsko-
izraelskich, różnorodności doświadczeń i sile nowych pokoleń rozmawiać będą izraelski pisarz Yishai Sarid, Jerzy 
Wójcik (przewodnik po Auschwitz) oraz Daniel Gleichgewicht, redaktor "New Eastern Europe".  
Yishai Sarid to jeden z najbardziej popularnych współczesnych pisarzy izraelskich, prawnik. Autor wydanej po polsku 
powieści “Potwór pamięci” (2021), fikcyjnego raportu izraelskiego przewodnika po miejscach Zagłady. 
 
Wydarzenie organizowane we współpracy z New Eastern Europe 
 
 



 

 

 
 
godz. 19.00 
Przestrzeń Obrazu. VII Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
„Złota” 
reż. Tomasz Knittel, Polska , 2019, 84min 
PL, napisy: EN 
 
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/934330120689298 
 
Dom na Złotej przytulony jest do ostatniego zachowanego fragmentu muru warszawskiego getta. Odziedziczony 
został po przodkach żydowskiego pochodzenia, oddany potomkom w ramach reprywatyzacji. Domem zajmuje się 
wraz z żoną Idą 35-letni Krzysztof, wnuk przedwojennej właścicielki domu, która przetrwała Holokaust. Ich życie, 
tęsknoty, niespełnienia i ideały przeplatają się z losami mieszkańców kamienicy: 94-letniego emerytowanego 
księgowego Czesława, Afgańczyka Sultana, Ukrainki Inny czy Fadiego - uchodźcy z ogarniętej wojną Syrii. Nad losem 
bohaterów wisi topór politycznej rozgrywki o reprywatyzowane kamienice w centrum Warszawy. „Złota” to 
opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w Polsce i we współczesnym świecie i o tym, czy, i gdzie jest miejsce, w 
którym da się żyć…  
 
 
godz. 20.00 
Claims Conference. Od niezaspokojonej potrzeby sprawiedliwości do globalnego zasięgu w edukacji o Zagładzie 
Wydarzenie online (Zoom), transmisja online (Facebook) 
EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_zt659L2bRB-mSXIUTG-ctQ 
 
 
Claims Conference to międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się zadośćuczynieniem ocalałym z 
Holokaustu. Od momentu powstania w 1951 roku, Claims Conference zapewniła ponad 70 miliardów dolarów od 
niemieckiego rządu jako odszkodowania dla tych, którzy przeżyli. Założyciele tej organizacji dostrzegli niezaspokojoną 
potrzebę sprawiedliwości i zaczęli działać w imieniu ocalałych. Bez precedensu prawnego, twórcy Claims Conference 
z ogromną determinacją i zaangażowaniem realizowali roszczenia moralne, które zmieniły prawo międzynarodowe i 
zmieniły świat. 
Każdego roku Claims Conference przekazuje również miliony dolarów za pośrednictwem programów grantowych na 
badania, edukację i dokumentację, wspierając - w skali międzynarodowej - działania pedagogów, reżyserów 
filmowych i muzeów na rzecz zachowania pamięci o Holokauście. 
 



 

 

 
W 2020 roku Claims Conference zrealizowała wyjątkowy program – cykl rozmów o edukacji o Holokauście z udziałem 
szerokiego grona ekspertów z całego świata. 
Podczas tego wyjątkowego spotkania  Hannah Rosenbaum z Claims Conference, podzieli się rezultatami i wnioskami 
z tych rozmów, oferując unikalny wgląd w to, jak edukacja o Holokauście wygląda globalnie, oraz omawiając obecne i 
przyszłe wyzwania i problemy. 
 
Dyskusję poprowadzi Jakub Nowakowski, dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja. 
 
 
 
ŚRODA, 30.06.2021 
 
godz. 10.00 
Kazimierz kiedyś i dziś – wirtualny spacer po dzielnicy żydowskiej 
Spacer z Ewą Węgrzyn 
Wydarzenie online (Zoom) 
HEB 
 
Link: https://zoom.us/j/93944275000 
 
Kazimierz - historyczna dzielnica żydowska Krakowa i współczesny ośrodek życia żydowskiego - to miejsce 
szczególne, w którym przenika się przeszłość z przyszłością. Wyraźne ślady dawnych epok sąsiadują ze 
współczesnymi miejscami życia religijnego, kulturalnego towarzyskiego. To sąsiedztwo historii i nowoczesności 
tworzy czasem nowe znaczenia i buduje niepowtarzalną atmosferę. Podczas wirtualnego zwiedzania uczestnicy 
zobaczą nie tylko synagogi i żydowski cmentarz, ale także inne aspekty niegdysiejszego i dzisiejszego Kazimierza.   
 
Wydarzenie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Krakowian w Izraelu. 
 
 
godz. 11.00 
Oprowadzanie po wystawie „Szancer, wyobraź sobie”  
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Żydowskie Muzeum Galicja otwiera drzwi do wyobraźni! Analogowa ekspozycja zaprasza w świat twórczości 
wybitnego polskiego ilustratora, Jana Marcina Szancera, na którego obrazkach wychowały się pokolenia dzieci i 
młodzieży. Bajkowa narracja pokazuje historię zafascynowanego rysunkami małego Jasia, który nawet jako dorosły  
pan Jan nie stracił dziecięcej wrażliwości i wyobraźni, co pomogło mu pokolorować nawet ciemne karty historii. W 
całości „dotykalną” wystawę można nie tylko ją oglądać, ale i w niej uczestniczyć. 



 

 

 
 
godz. 13.00 
Przypominając miasto – oprowadzanie z Doronem Shachem 
Start wydarzenia: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
EN, tłumaczenie PL 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Ślady żydowskiej przeszłości miasta, rozbudzają na nowo Kazimierz takim, jakim był niegdyś. Jego ulice i podwórza, 
domy nauki i domy modlitwy, zakłady pracy i instytucje kulturalne - przestrzeń, w której żyły obok siebie 
zróżnicowane grupy Żydów, zachowujące swój kulturowy i religijny charakter. Podczas oprowadzania będziemy 
wspólnie odkrywać to, co przypomina nam o wyrazistej i pełnej życia żydowskiej obecności, a także pozwoli zapoznać 
się z historią piękna i wielkości Kazimierza. 
Ten szczególny spacer poprowadzi Doron Shach, wykładowca i przewodnik Jad Waszem, który da uczestnikom wgląd 
także w to, jak budowana jest narracja o Kazimierzu w Izraelu. 
Spacer rozpocznie się w Żydowskim Muzeum Galicja i zakończy się w dzielnicy Podgórze. 
 
 
godz. 14.00  
Płomień pamięci: nowe muzea żydowskie na świecie. Spotkanie ze Sergeyem Kanovichem (The Lost Shtetl) 
Prowadzenie: Jakub Nowakowski 
Wydarzenie online (Zoom), transmisja online (Facebook) 
EN, tłumaczenie PL 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_kXow2r2vQsOMyTZuKkSeyQ 
 
 
The Lost Shtetl to unikalny litewski projekt na rzecz kultury i dziedzictwa żydowskiego realizowany przez Šeduva 
Jewish Memorial Fund od 2012 roku. Jego celem jest upamiętnienie historycznej spuścizny litewskich Żydów i 
odnowienie starego żydowskiego cmentarza w Šeduvie (Szadowie), utrzymanie trzech miejsc masowych egzekucji 
tamtejszych Żydów oraz stworzenie muzeum poświęconego ich historii - The Lost Shtetl Museum. 
Otwarcie The Lost Shtetl Museum jest planowane na 2023 rok, ale projekt już wzbudza ogromne zainteresowanie i 
jest uważany za jedno z najważniejszych muzealniczych przedsięwzięć w skali europejskiej. Położone w obrębie 
kompleksu - miejsca pamięci The Lost Shtetl, naprzeciwko odrestaurowanego żydowskiego cmentarza, muzeum 
będzie uczyć odwiedzających o historii Šeduva (Szadowa) oraz o historii i kulturze Litwaków i ich szteli. Podczas 
spotkania, Sergey Kanovich, pochodzący z Wilna poeta i eseista, założyciel Šeduva Jewish Memorial Fund i 
pomysłodawca muzeum, opowie o historii tego projektu i aktualnych działaniach oraz o przyszłości The Lost Shtetl 
Museum. 
 



 

 

Wydarzenie organizowane we współpracy z Litewskim  Instytutem Kultury 
 
 
godz. 15.00 
Żarliwe dyskusje: Żydzi i nie-Żydzi w Radzie Miasta Krakowa w XIX wieku 
Wykład dr Hanny Kozińskiej-Witt  
Wydarzenie online(Zoom) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q_UFyqoNSfq5OlTsLyfrmQ 
 
 
Spotkanie dotyczy najnowszej książki Hanny Kozińskiej-Witt, pt. „Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie 
miejskiej w XIX w.” Autorka omówi udział Żydów w samorządzie miejskim Krakowa w okresie galicyjskim: dlaczego 
jest to zjawisko warte szerszego, monograficznego opracowania? Kim byli radni żydowscy i jakie sprawy znajdowały 
w zasięgu ich zainteresowania i interwencji? No i wreszcie: czy radni żydowscy działali skutecznie? Na ile ich 
interwencje były uwzględniane i owocne?  
 
Wydarzenie organizowane we współpracy z Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ 
 
 
godz. 16.00 
Następnego roku w Krakowie – dialog fotograficzny 
Spotkanie z Paulem Schnellerem 
Wydarzenie online (ZOOM) 
EN 
Wstęp wolny  
 
Rejestracja:  
https://zoom.us/webinar/register/WN_bsCE09rWTzSjUI8pMglkew 
 
Przez kilka lat fotograf Paul Schneller regularnie odwiedzał Kraków, zgłębiając życie lokalnej społeczności żydowskiej. 
W związku z wystawą fotografii Schnellera otwartą właśnie przez Żydowskie Muzeum Galicja i mającą się niebawem 
ukazać książką „Następnego roku w Krakowie”, artysta opowie o swoich doświadczeniach związanych z 
fotografowaniem żydowskiego życia w mieście i odkrywaniem żydowskiego dziedzictwa. 
 
 
godz. 17.30 
Czarne w Galicji: Rafał Hetman, „Izbica, Izbica” 



 

 

Prowadzenie: Monika Ochędowska 
Wydarzenie online (ZOOM) 
Wstęp wolny 
PL 
 
Rejestracja: 
 https://zoom.us/webinar/register/WN_7Cr0X22RQIG32pJNhL3xlQ 
 
 
Wystarczyło zaledwie tysiąc czterdzieści dziewięć dni, by w podlubelskim żydowskim miasteczku po dawnych 
mieszkańcach pozostał tylko zryty przez poszukiwaczy złota cmentarz, zamieniona w szalet synagoga, splądrowane 
domy i dwadzieścioro troje ocalałych, z których żaden nie chciał tu zostać. Dziś o wojennych losach Izbicy przypomina  
jeszcze mniej: szkolna gablotka, dwie drewniane kuczki, zaniedbany kirkut i skrawki wyszeptanych opowieści. Bo jak 
mówić na głos o tych, którzy odeszli na naszych oczach i często za naszym przyzwoleniem? 
Rafał Hetman wydobywa z niepamięci postaci i losy, o których uparcie milczały kolejne pokolenia, i opisuje 
współczesną Izbicę, odbijając ją w lustrze wojennej historii.  Sprawia przy tym, że losy małej, sennej Izbicy stają  się 
uniwersalną opowieścią o polskiej  historii. Pisze również o pułapkach ludzkiej pamięci i konsekwencjach milczenia, 
bo to właśnie przemilczane historie mówią o nas najwięcej. 
 
Rafał Hetman (ur. 1987) – reporter. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, magazynie 
„Chidusz”. Finalista Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego. W mediach społecznościowych opowiada 
o literaturze faktu. 
 
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Galicja, tu się czyta”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
 
godz. 18.00 
Więcej niż przewodnik - spotkanie z Fundacją Centrum Taubego na Rzecz Życia i Edukacji Żydowskiej 
Wydarzenie w  Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/137728708451211 
 
Przedstawiciele Centrum Taubego na Rzecz Życia i Edukacji Żydowskiej (The Taube Center for Jewish Life & Learning) 
opowiedzą o swoim programie wydawniczym i publikacjach. Nad ich powstaniem pracuje zespół edytorski złożony z 
pracowników Fundacji we współpracy z cenionymi naukowcami zajmującymi się tematyką żydowską. Z wyjątkiem 
flagowej publikacji „1,000 lat życia żydowskiego  w Polsce. Kalendarium.” publikacje dostępne są na razie w języku 
angielskim, ale w przyszłości Fundacja planuje również wydać książki po polsku. Niebawem będzie gotowe drugie 
wydanie przewodnika po żydowskiej Łodzi, wkrótce również po Krakowie, a w drugiej połowie bieżącego roku do 



 

 

wspomnianych miast dołączy Lublin. Książki te są czymś więcej niż zwykłymi przewodnikami, wychodząc poza  utarte 
schematy opisu interesujących punktów do zobaczenia w danym mieście, w tym poprzez głębsze zanurzenie się w 
historię lokalnych społeczności żydowskich, które te miasta zamieszkiwały i zamieszkują. 
 
W trakcie spotkania porozmawiamy o motywacjach zespołu, uwzględnionych narracjach, a także o tym, jak ważna 
dla zrozumienia całości obrazu polskich miast jest mikrohistoria oraz kontekst opisanych wydarzeń i biografii. 
Opowiemy o tym, jak wyglądały kwerendy, współpraca z naukowcami i instytucjami żydowskimi z Polski i zagranicy. 
Poruszymy też kwestię zmieniających się pytań, potrzeb i oczekiwań, wobec publikacji mówiących o historii polskiej 
społeczności żydowskiej, formułowanych zarówno przez polskich Żydów, jak i Żydów, którzy przyjeżdżają do Polski. 
W tym roku Fundacja wydała nowe, poszerzone wydanie przewodnika po żydowskiej Warszawie „Field Guide to 
Jewish Warsaw”, w najbliższym czasie ukażą się również drugie, również poszerzone wydania przewodników po 
żydowskiej Łodzi „Field Guide to Jewish Łódź” oraz Krakowie „Field Guide to Jewish Krakow.” W drugiej połowie roku 
planowany jest przewodnik po Lublinie, a na rok 2022 po Wrocławiu i Częstochowie. Czwarta, znacznie rozbudowana 
i uzupełniona o materiały ikonograficzne oraz kartograficzne edycja flagowej publikacji Centrum Taubego „1,000 
Years of Jewish Life in Poland: A Timeline" została wydana pod koniec 2020 roku, od razu w czterech wersjach 
językowych: angielskiej, niemieckiej, hebrajskiej oraz polskiej. 
 
 
godz. 18.30 
„Dziesięć polskich miast—dziesięć żydowskich historii” 
Wirtualne zwiedzanie wystawy z kuratorem Edwardem Serottą 
Wydarzenie online (ZOOM), transmisja online (Facebook) 
EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_iakxfmuGRmS3qxAdgeGMhg 
 
 
„Ta wystawa nie opowiada o historii XX wieku – ona opowiada o tym, jak XX wiek wpłynął na życie ludzi, których 
poznacie” 
Wystawa oparta jest na materiałach zgromadzonych w czasie szerokiego projektu poświęconego historii mówionej 
realizowanego przez Centropę w latach 2000-2009 w piętnastu krajach. Teksty na wystawie to w większości cytaty: 
fragmenty przeprowadzonych wówczas wywiadów. Autorzy celowo oddali głos bohaterom wystawy, dodając jedynie 
niezbędne dla zrozumienia danej historii wyjaśnienia. Dzięki temu ich doświadczenie XX wieku może w pełni 
wybrzmieć, a osobiste historie nie giną wśród dat i liczb. Podczas oprowadzania Edward Serotta, dyrektor Centropy i 
kurator tej wystawy, przedstawi nowe sposoby opowiadania o historii oraz doświadczenia Centropy w projektach 
historii mówionej. 
 
godz.19.00 
Przestrzeń Obrazu. VII Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 



 

 

Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
„Army of Lovers w Ziemi Świętej  (BeEretz HaKodesh)”   
reż. Asaf Galay, Izrael 2018, 61 min 
EN, HEB, SE, napisy: PL, EN 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/934330120689298 
 
Dyskotekowe hity „Crucified" i „Obsession" wywarły wpływ na europejską muzykę pop lat 90. Trudno zapomnieć ich 
krzykliwe, kiczowate teledyski. Szwedzki zespół Army of Lovers, łączący styl glamour i swobodę obyczajów kultury 
gejowskiej i drag queen z elementami kultury żydowskiej, ponad trzy dekady temu wyrósł na międzynarodową 
gwiazdę pop. Ale niewiele osób wie, że jego pochodzący z Algierii lider Jean-Pierre Barda w 2015 roku zdecydował się 
emigrować do Izraela. Dokumentalista Asaf Galay w pełnym absurdalnego humoru filmie śledzi jego drogę od 
sztokholmskiej sceny gejowskiej, przez okres największej sławy, aż do aliji i poszukiwania nowego siebie w Tel 
Awiwie. 
 
 
CZWARTEK, 1.07.2021 
 
godz. 11.00 
Oprowadzanie po wystawie „Szancer, wyobraź sobie”  
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Żydowskie Muzeum Galicja otwiera drzwi do wyobraźni! Analogowa ekspozycja zaprasza w świat twórczości 
wybitnego polskiego ilustratora, Jana Marcina Szancera, na którego obrazkach wychowały się pokolenia dzieci i 
młodzieży. Bajkowa narracja pokazuje historię zafascynowanego rysunkami małego Jasia, który nawet jako dorosły 
pan Jan nie stracił dziecięcej wrażliwości i wyobraźni, co pomogło mu pokolorować nawet ciemne karty historii. W 
całości „dotykalna” wystawa pozwala nie tylko ją oglądać, ale i w niej uczestniczyć. 
 
 
godz. 13.00 
Oprowadzanie po wystawie  „Dziesięć polskich miast - dziesięć żydowskich historii" 
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
EN, DE 
Wstęp wolny 
 
 



 

 

„Dziesięć polskich miast—dziesięć żydowskich historii” to druga stała ekspozycja Żydowskiego Muzeum Galicja, 
prezentowana w Galerii im. Rodziny Taube. Została przygotowana we współpracy z jednym z głównych partnerów 
Żydowskiego Muzeum Galicja – Centropą. Na wystawie można poznać osobiste historie dziesięciorga polskich Żydów,  
którzy opowiedzieli o dorastaniu w przedwojennej Polsce, o przetrwaniu w czasie Zagłady oraz o swoich 
powojennych losach. Autorzy świadomie oddali głos bohaterom wystawy, dodając jedynie niezbędne do zrozumienia 
danej historii wyjaśnienia, aby w pełni wybrzmiało ich osobiste doświadczenie XX wieku. 
 
 
godz. 13.00 
Wszystkie kobiety Kazimierza 
Spacer tematyczny z Anną Marią Baryłą 
Start wydarzenia: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
PL 
Wstęp: wolne datki  
 
 
Żydowski Kazimierz nie istniałby bez kobiet, nie ma co do tego wątpliwości! To one przez wieki dźwigały na swoich 
barkach zadanie przekazywania żydowskości kolejnym pokoleniom, to one kultywowały tradycje, ale często były 
także motorem zmian i siłą wprowadzającą nowe rozwiązania w żydowski świat.  
 
Wybierzcie się z nami na niezwykły spacer po krakowskim Kazimierzu, by poznać historie inspirujących i silnych 
kobiet żydowskich, które na zawsze wpisały się w dzieje tej dzielnicy. Niektóre z nich odnosiły sukcesy w świecie 
wielkiego biznesu, inne zajmowały się utrzymaniem domu i wspieraniem rodziny, a jeszcze inne zmieniały 
obowiązujące od setek lat tradycje. Jednak każda z nich była wyjątkowa. 
Podczas wycieczki porozmawiamy o tym jak ważne w życiu żydowskich kobiet są rytuały oraz jak określone zwyczaje i 
zasady kształtują ich codzienność. Podyskutujemy również o popularnych produkcjach filmowych i telewizyjnych - o 
tym, czy historie z seriali Netflixa są prawdziwe i jak to wszystko ma się do życia żydowskich kobiet w Polsce dzisiaj? 
 
Wydarzenie organizowane we współpracy  z Walkative! 
 
 
godz. 15.00  
Teodor Herzl oczami izraelskich artystów sztuk wizualnych 
Wykład dr Batyi Brutin (BeitBerl Academic College, Bar Ilan University) 
Wydarzenie online (ZOOM) 
EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://us02web.zoom.us/j/87210867445?pwd=anNTZ0Z0eWhVaFVUVWR1eGM1YlJEZz09#success 
 



 

 

Teodor Herzl, "wizjoner Państwa Żydowskiego", to bardzo ważna postać w żydowskiej historii, kulturze i tradycji. 
Osoba ta od zawsze inspirowała izraelskich artystów sztuk wizualnych. Podczas wykładu przedstawiony zostanie 
portret Herzla, do którego wizji Państwa Żydowskiego odnoszą się artyści. Obraz Herzla używany jest również 
współcześnie w polityce izraelskiej.  
Dr Batya Brutin - historyk sztuki i kurator artystyczny. Autorka wielu publikacji akademickich dotyczących pomników 
Zagłady w Izraelu i na świecie. 
 
Wydarzenie organizowane we współpracy z Pracownią Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko - 
Izraelskimi im. T. Herzla i O.Thona, Instytut Judaistyki UJ. 
 
 
godz. 16.00 
ODWOŁANE  Płomień pamięci: nowe muzea żydowskie na świecie.  Spotkanie z dr Orit Shaham-Gover, główną 
kuratorką ANU – Museum of the Jewish People.  
 
 
godz. 17.30 
Czarne w Galicji: Konstanty Usenko „Wykresy fal środkowej Wołgi” 
Prowadzenie: Jan Bińczycki 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja,  transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Wołga – nieodgadniona niebieska trasa nieśpiesznego ruchu. Biegnie od drewnianych cerkiewek przez meandry 
komarowych rozlewisk, rosyjskie miasta i miasteczka, święte puszcze i pozostałości Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej aż  
 
po białe budowle z kredy, klify i wąwozy, zmurszałe przystanie i wielkie radzieckie hydroelektrownie. Tatarskie chatki 
i pasieki na jednym brzegu, deweloperskie kilkunastopiętrowce na drugim. Kazań, Samara, Joszkar-Oła, Nabierieżnyje 
Czełny... To tutaj tak naprawdę kończy się Europa, a w nadwołżańskim tyglu mieszają się dziesiątki kultur, historii i 
wierzeń. 
 
Konstanty Usenko, którego korzenie sięgają Koźmodiemiańska w autonomicznej Republice Mari El, zabiera nas w 
podróż po peryferiach Europy, nie porzucając przy tym muzycznych fascynacji. Rytm marszruty wyznaczają pradawne 
pentatoniczne melodie pomieszane z elektronicznym radzieckim industrialem, a magicznej podróży do źródeł 
towarzyszy atmosfera snu na jawie. 
 
„Wykresy fal środkowej Wołgi” to brawurowy przykład punkowej etnografii i wyznanie wiary nowofalowca, 
próbującego poskładać swoją nomadyczną tożsamość. 
 
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Galicja, tu się czyta”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 



 

 

 
 
godz. 18.00 
Następnego roku w Krakowie (?) 
Wystawa fotografii Paula Schnellera 
Galeria Fendlera, podwórze pomiędzy ul. Józefa 12, a Meiselsa 9 
PL, EN 
Wstęp wolny 
 
Paul Schneller to szwajcarski fotograf, który przez kilka ostatnich lat regularnie przyjeżdżał do Krakowa, by 
dokumentować życie żydowskie. Większość czasu spędzał na Kazimierzu, w historycznej żydowskiej dzielnicy 
Krakowa, będącej równocześnie centrum współczesnego żydowskiego życia i żydowskiej kultury. Dla mieszkańców 
Kazimierza, Schneller stał się znajomą i zaprzyjaźnioną postacią, tutejszym cudzoziemcem, szczerze zainteresowanym 
wszystkim, co żydowskie. Odkrywając własną przeszłość i żydowskie korzenie, był w stanie uchwycić w obiektywie 
także poszukiwanie kruchej równowagi pomiędzy żydowskim a nieżydowskim, pomiędzy prywatnym a publicznym, 
pomiędzy przeszłością a przyszłością. A wszystko to składa się na wyjątkowy proces odrodzenia i poszukiwania 
tożsamości, który ma miejsce w Krakowie wiele dekad po niemal całkowitym zniszczeniu żydowskiego życia w Polsce 
w czasie Holokaustu. W 2021 roku ten wieloletni projekt Schnellera – fotografowanie tutejszego życia żydowskiego – 
zaowocuje książką zatytułowaną Następnego roku w Krakowie (?). Publikacja została przesunięta ze względu na 
epidemię Covid-19, podobnie jak ta wystawa, której otwarcie zaplanowane było na lato 2020 roku. Pandemia dodała 
także znak zapytania do jej tytułu. I wprawdzie znalazł się on w nawiasie, ale jednak oznacza, że to, co wydaje nam 
się pewne i oczywiste, wcale nie musi takie być. 
 
 
 
 
godz. 19.00 
Przestrzeń Obrazu. VII Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 
Pokaz filmu „Kraków i Orient: Spacery po wielokulturowym Krakowie” i spotkanie z Adamem Balcerem, 
pomysłodawcą projektu 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: 
 https://www.facebook.com/events/934330120689298 
 
Projekt „Kraków i Orient: Spacery po wielokulturowym Krakowie” porusza tematykę historyczno-kulturowych 
związków  Krakowa ze światem islamu oraz powiązań pomiędzy krakowską społecznością żydowską i muzułmanami. 
Film powstał  w ramach grantu Urzędu Miasta Krakowa a jego producentem jest  Kolegium Europy Wschodniej. 
 



 

 

Adam Balcer: dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wykłada w 
Studium Europy Wschodniej UW. Prowadzi podcast historyczny „Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti” w TOK FM. Autor 
trzech książek, licznych raportów i artykułów. 
 
 
godz. 20.00 
Spektakl  „Wiera Gran i jej świat” 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Bilety: 50 zł /40 zł (przedsprzedaż) 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/801895724032066/ 
 
Słowno-muzyczna opowieść o życiu i działalności artystycznej wokalistki Wiery Gran, z wykorzystaniem fragmentów 
jej pamiętników, artykułów prasowych, wywiadów. Zabrzmią utwory międzywojenne i powojenne, które 
wykonywała Wiera w Polsce i Francji. 
Obsada: 
Zofia Aleksandra Dubiel - Wiera Gran 
Marta Honzatko - Edith Piaf 
Beata Paluch - narracja 
Oprawa muzyczna: 
Walentyn Dubrowskij - fortepian 
Michał Półtorak - skrzypce 
Tomasz Kupiec - kontrabas 
Janusz Witko - klarnet 
Scenariusz i reżyseria - Elżbieta Borkowska 
Kostiumy, charakteryzacja - Joanna Monasterska 
Scenografia, rekwizyty - Anna Trzaska-Madej 

 
 

PIĄTEK, 2.07.2021 
 
godz. 11.00 
„Witajcie w naszej bajce”  
Warsztaty inspirowane ilustracjami Jana Marcina Szancera do „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy z Anitą 
Andrzejewską i Andrzejem Pilichowskim-Ragno 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 



 

 

Zainspirowani szalonym światem „Akademii Pana Kleksa”, mocą nieograniczonej wyobraźni zamienimy zwykłe 
przedmioty i recyklingowe rupiecie w magiczne obiekty np. pociąg z czajnika, rower z binokli, latający balon, którym 
podróżuje oko Pana Kleksa, powiększającą pompkę do wszystkiego, maszynę do wytwarzania dziurek w nosie itp. 
Obiekty wykonane metodą kolażu z rozmaitych materiałów i przedmiotów zostaną sfotografowane na kolorowych 
tłach wraz z instrukcją ich obsługi i opisem działania. Dzieci otrzymają w nagrodę piegi – najwyższe odznaczenia 
Akademii.  
 
 
godz. 13.00 
Oprowadzanie po wystawie stałej „Śladami pamięci” 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
EN 
Wstęp wolny 
 
Stała wystawa Żydowskiego Muzeum Galicja „Śladami pamięci” (zaktualizowana w 2016 r.) to różnorodność 
tematów, motywów, wątków związanych z polsko-żydowską historią i dziedzictwem. To także wiele punktów 
widzenia i niemal nieskończone możliwości interpretacji. Zapraszamy do zagłębienia się w koncepcję tej wystawy, do 
powolnego i uważnego odkrywania „Śladów pamięci” oraz do dyskusji na ważne, a czasem bardzo trudne tematy. 
 
 
godz. 13.00 
Kraków z wyobraźni 
Spacer tematyczny z Mateuszem Świstakiem 
Start spaceru: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
PL 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Zapraszamy na rodzinny spacer po Krakowie, ale i po wyobraźni ilustratora Jana Marcina Szancera. Wędrować będą 
nogi i wędrować będzie głowa. Przez ulice i przez opowieści, dla których inspiracją będą takie postacie, jak Ambroży 
Kleks, Pchła Szachrajka czy Pinokio, przez które przeplatać się będą ciekawostki o życiu i twórczości Szancera. Spacer 
poprowadzi Mateusz Świstak – opowiadacz, interpretator baśni, edukator, pisarz, absolwent Wydziału Polonistyki UJ. 
 
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Szancer, wyobraź sobie” 
 
 
godz. 14.00 
ODWOŁANE  Last Act of Grace” (Ostatni akt łaski) 
Wykład Gershona Pinchevskiego, przewodnika w Yad Vashem w Jerozolimie 
 
 
 



 

 

godz. 16.00    
Odwaga i strach – historia okupowanego Lwowa 
Spotkanie autorskie z prof. Olą Hnatiuk. Prowadzenie: Adam Balcer 
Wydarzenie online (Zoom), transmisja online (Facebook) 
EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_1-CplAk9R8qpRkImPMTFDQ 
 
Spotkanie z profesor Olą Hnatiuk, autorką książki „Odwaga i Strach”, o której Timothy Snyder pisał: „Jest to historia 
Lwowa, Polaków, Ukraińców i Żydów, opowiedziana w niezwykły sposób. Piękne i ciemne strony historii narodowych, 
heroiczne chwile i potworna tragedia wojny, etnicznych czystek, Holocaustu zyskują tu ludzki wymiar, by przemawiać 
tym mocniej i bardziej boleśnie. Nie jest to kolejna opowieść o tolerancji, nostalgiczny portret minionych czasów ani 
celebrowanie tragizmu utraty”. 
 
Wydarzenie współorganizowane jest z New Eastern Europe 
 
 
godz. 18.00 
Karl-Heinz M 
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kwiatkowskim. Prowadzenie: prof. Karen Underhill 
Wydarzenie online (Zoom) 
EN 
Wstęp wolny 
 
Rejestracja: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_LqUsQyE0QVWd4bMtRQKa6g 
 
Wydana przez Biuro Literackie książka „Karl-Heinz M” kontynuuje strategię prowadzenia poetyckiego notatnika o 
sytuacjach granicznych i skrajnych w duchu „Umarłych ze Spoon River" Edgara Lee Mastersa. „Kwiatkowski nie pisze 
o Zagładzie, lecz o świecie w Zagładzie, w jej cieniu – w świecie więc, którego Zagłada jest niezbywalnym i 
nieredukowalnym punktem odniesienia" stwierdził o książce na łamach miesięcznika Odra krytyk literacki Leszek 
Szaruga.  
 
Grzegorz Kwiatkowski (ur. 1984) – poeta i muzyk. Autor Biura Literackiego, w którym wydał m.in. „Radości”, 
„Spalanie”, „Sową” i „Karla Heinza M.”. Jest członkiem psychodelicznego zespołu rockowego Trupa Trupa. 
Beneficjent wielu międzynarodowych programów literackich m.in. „Artist in Residence” w Wiedniu i „Styria Artist in 
Residence” w Grazu. Współprowadzi warsztat „Virus of Hate” na Uniwersytecie Oksfordzkim. Gościł m.in. na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, na Uniwersytecie Chicagowskim, na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, w 
Jewish Theological Seminary i na Uniwersytecie Teksańskim w Dallas. Członek europejskiej platformy literackiej  
 



 

 

Versopolis. Uczestnik wielu międzynarodowych festiwali literackich m.in. Oslo internasjonale poesifestival i Lahti 
International Writers Reunion. Jego prace muzyczne i literackie były publikowane i recenzowane w takich tytułach 
jak The Guardian, Modern Poetry in Translation, New Poetry In Translation, CBC, Pitchfork, Los Angeles Times,  
Rolling Stone, Newsweek, Billboard, Spin, Chicago Tribune, Times, NPR, BBC i KEXP.Jako muzyk wystąpił do tej pory 
m.in. na Desert Daze Festival, Rockaway Beach Festival, SXSW, Primavera Sound i Iceland Airwaves. Piosenki Trupa 
Trupa są regularnie emitowane w programach radiowych prowadzonych przez Iggy Popa i Henry'ego Rollinsa. Zespół 
został również zaproszony do wzięcia udziału w legendarnej sesji NPR Tiny Desk. Jego muzykę wydawają wytwórnie 
płytowe, takie jak Sub Pop, Glitterbeat Records, Ici d’ailleurs i Lovitt Records. 
 
 
Karen Underhill jest adiunktką literatury polskiej i studiów polsko-żydowskich na Wydziale Języków i Literatur 
Słowiańskich i Bałtyckich na Uniwersytecie w Chicago i współzałożycielką Inicjatywy Studiów Polsko-Żydowskich. Jej 
badania, w których spotykają się kultury polska i żydowska, skupia się na modernizmie polskim i jidysz, Brunonie 
Schulzu i żydowskiej kulturze Galicji w okresie międzywojennym, a także na zmianach w narracji o Polsce jako 
wielokulturowej i pluralistycznej przestrzeni spotkania. Doktorat obroniła na Uniwersytecie w Chicago, była 
stypendystką Joseph Kremen Memorial w YIVO w latach 2012-13, jest też współzałożycielką krakowskiej 
klubokawiarni Massolit Books & Cafe. Publikowała artykuły w „Polin”, „East European Politics and Societies”, „Slavic 
& East European Journal”, „Ruchu literackim”, „Tekstach drugich”, „Czasie kultury”. Obecnie pracuje nad książką 
“Writing in the Third Language: Bruno Schulz and Jewish Modernity” („Pisząc w trzecim języku: Bruno Schulz i 
żydowski modernizm”). 
 
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Galicja, tu się czyta”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
 
godz. 19.00 
Kabalat Szabat – nabożeństwo wieczorne Żydów postępowych 
Modlitwę poprowadzi Kantorka Ryfka Foremniak 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja na ZOOM 
PL, EN, HE 
Wstęp wolny, wymagana rezerwacja: kontakt@orhadasz.pl 
 
Organizatorzy: Or Hadasz – Stowarzyszenie Żydów Postępowych w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOBOTA, 3.07.2021 
 
godz. 11.00 
Bajki rozmaite 
Spektakl dla dzieci 
Występują: Marzanna Zawińska, Iwo Kubiak; scenariusz i reżyseria: Marek Pyś 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
PL 
Bilet rodzinny: 25 PLN; dzieci do 5. roku życia – wstęp wolny 
 
Przedstawienie opracowane na podstawie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Ciekawie i dowcipnie 
zilustrowane teksty, podkład muzyczny opracowany do każdego wiersza, duża liczba kostiumów i rekwizytów, 
spotykają się z bardzo żywym zainteresowaniem ze strony dzieci i dorosłych. Jest to przedstawienie interaktywne, 
widzowie biorą w nim czynny udział, co pozwala w atrakcyjny sposób przybliżyć klasykę literatury polskiej. Celem 
spektaklu jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. W ten sposób mali widzowie, 
niejednokrotnie stawiają pierwsze kroki na scenie. 
 
 
godz. 12.00 
Debata: Izrael 2021: polityka, społeczeństwo, gospodarka 
Prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/3044016135829952/ 
 
 
Podczas spotkania eksperci omówią najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu w pierwszej połowie 
2021 roku. Szczególną uwagę poświęcą marcowym wyborom i ich konsekwencjom, a także różnym obliczom walki z 
pandemią Covid-19  w Izraelu.W debacie wezmą udział: dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ (Instytut Bliskiego i 
Dalekiego Wschodu UJ), Jakub Katulski (blog „Stosunkowo Bliski Wschód”) i Jacek Stawiski (dziennikarz radiowy i 
telewizyjny). 
Prowadzenie: Dr Ewa Węgrzyn (Instytut Judaistyki UJ) 
 
 
Wydarzenie współorganizowane jest z Pracownią Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko - 
Izraelskimi im. T. Herzla i O.Thona, Instytut Judaistyki UJ. 
 
 



 

 

godz. 13.00 
Zdjęcia w słoiku - niezwykła historia ocalenia i powojennych powrotów Ryszarda Oresa  
Spacer tematyczny z Małgorzatą Fus 
Start spaceru: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
PL 
Wstęp wolny 
Rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
W tej historii jest wszystko: żydowscy przodkowie - polscy patrioci walczący o niepodległość kraju z Piłsudskim, bilety 
na rejs do Ameryki, koszerne kiełbaski, miłość, wojna i Zagłada, a do tego zdjęcia z krakowskiego getta schowane w 
słoiku i zakopane w drodze do obozu w Płaszowie. Zapraszamy na spacer śladami Ryszarda Oresa, krakowianina, 
Żyda i Ocalonego z Holokaustu, który choć po wojnie osiadł w Ameryce, nigdy nie zapomniał o swoim rodzinnym 
mieście.  
W czasie spaceru odwiedzimy adresy związane z przedwojennym życiem Ryszarda, teren byłego krakowskiego getta, 
gdzie pracował jako sanitariusz i skąd jego rodzina została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu, a także miejsca, 
do których wracał po wojnie. 
 
Wydarzenie jest zapowiedzią nowej wystawy czasowej w Żydowskim Muzeum Galicja 
 
Wydarzenie współorganizowane jest z Walkative! 
 
 
godz. 15.00  
Nowy Świat Anieli Urbanowicz. Spotkanie z Dorotą Woyke-Polec i oprowadzanie po wystawie „Reicherowie z 
Sosnowca. Dzieje rodziny kupiecko-przemysłowej”.  
Prowadzenie: Monika Kempara (Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki) 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja, transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/782130686001481/ 
 
Działaczka społeczno-polityczna, współzałożycielka warszawskiego KIK-u, wierna przyjaciółka Znaku i Tygodnika 
Powszechnego, prekursorka idei ekumenizmu w Polsce. Żona, matka, babcia. O działalności Anieli Urbanowicz z 
domu Reicher, oraz o rodzinie, z której pochodziła i którą stworzyła, opowie jej wnuczka – Dorota Woyke-Polec. 
 
Po spotkaniu serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Reicherowie z Sosnowca. Dzieje rodziny kupiecko-
przemysłowej” przygotowanej przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Wystawa prezentuje losy 
rodziny Reicherów, przedstawicieli burżuazji kupiecko-przemysłowej, która ukształtowała się w końcu XIX wieku w  
 



 

 

przemysłowym Sosnowcu. Miasto to, mimo że zagwarantowało rodzinie awans społeczny i finansowy, było jednak  
tylko gniazdem, z którego w szeroki świat wyfrunęło liczne potomstwo Henryka i Eleonory Reicherów. W szerokim 
świecie zaś, kolejni potomkowie rozwijali swoje skrzydła. Nie brak wśród nich postaci wybitnych, które zapisały się na 
kartach historii nie tylko poszczególnych miast, w których żyły i pracowały, ale także na kartach 
historii Polski. 
 
Pełna wersja wystawy „Reicherowie z Sosnowca. Dzieje rodziny kupiecko-przemysłowej” będzie prezentowana w 
terminie od 10 września do 23 grudnia 2021 r. w Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w Sosnowcu 
Kuratorka wystawy: Anna Urgacz-Szczęsna 
Autorka aranżacji wystawy: Ada Pionka 
 
 
NIEDZIELA, 4.07.2021 
 
godz. 12.00 
Opera: „Mahagonny ein Songspiel” Kurta Weilla i Bertolta Brechta oraz arie Kurta Weilla 
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja 
EN/DE 
Bilety: 40 zł /30 zł (przedsprzedaż) 
 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/3988401971209480/ 
 
 
Bilety online:  
https://www.ticketmaster.pl/artist/mahagonny-bilety/940259 
 
Pierwsza współpraca Brechta i Weilla, światowa prapremiera: 1927 w Baden-Baden 
 
Kompozytor: Kurt Weill 
Libretto: Bertolt Brecht 
Reżyseria / Koncepcja / Opracowanie: Bruno Berger-Gorski 
Scenografia / Kostiumy: Anna Kreinecker 
Dramaturgia: Sandra Broeske, Bruno Berger-Gorski 
 
Fortepian: Anastasia Noya 
Światła: Tadeusz Krzeszowiak 
Obsada: Ethel Merhaut, Franz Gürtelschmied, Wolfgang Resch, Shlomi Wagner, Ognjen Milivojsa i Zoryana Kushpler 
Fortepian: Anastasia Noya 
 
 



 

 

 
Opera „Mahagonny ein Songspiel”, znana również jako „Małe Mahagonny”, to kameralna  kantata sceniczna 
napisana przez kompozytora Kurta Weilla i dramaturga Bertolta Brechta w 1927 roku. Wiosną 1927 roku Weillowi 
zlecono napisanie jednej z serii bardzo krótkich oper do wykonania latem tego samego roku. „Mahagonny  ein 
Songspiel” została oparta na pięciu wierszach, które zostały opublikowane wcześniej, w tym samym roku w tomie 
poezji Brechta „Kazania domowe” („Hauspostille”), wraz z melodiami Brechta. Do tych pięciu wierszy dodano nowy 
utwór – „Poem on a Dead Man” – jako finałowy. Dwie z piosenek to parodie anglojęzyczne, napisane przez Elisabeth 
Hauptmann: „Alabama Song” i „Benares Song”. Wykorzystując jedną lub dwie melodie Brechta jako punkt wyjścia, 
Weill zaczął w maju aranżować pieśni i komponować partie orkiestrowe. 
  
Po przerwie zespół wykona słabiej znane i rzadko wykonywane arie Kurta Weilla z jego mniej popularnych oper i 
musicali. 
 
Spektakl Musiktheater Wien realizowany we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja. 
Wydarzenie pod patronatem dr Michaela Großa, Konsula Generalnego Republiki Niemiec w Krakowie  
 
Partner wydarzenia: Konsulat Generalny Austrii w Krakowie 
 
 
godz.13.00 
Kazimierz dla początkujących 
Spacer tematyczny z Bartoszem Wenclem 
Start wydarzenia: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 
EN 
Wstęp: 10 PLN, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: zapisy@galiciajewishmuseum.org 
 
Ulica Szeroka, Miodowa, Plac Nowy - każdy odwiedzający Kazimierz idzie w te miejsca i poznaje historię modnej 
obecnie dzielnicy, niegdyś odrębnego miasta. Ale czy Kazimierz to tylko te miejsca, czy życie żydowskie toczyło się 
jedynie w ich obrębie? Czy synagogi znajdowały się wyłącznie na obszarze nazywanym dzielnicą żydowską? 
Zapraszamy Państwa na spacer po Kazimierzu rabinów, chasydów, myślicieli, dziennikarzy, służących, lekarzy i  
sportowców, po Kazimierzu rewolucji religijnych i edukacyjnych, po Kazimierzu ludzi zwykłych i niezwykłych, który 
swoim zasięgiem wykracza daleko za powszechnie znane tzw. Miasto Żydowskie. 
 
 
godz. 16.00 
Pamięć odzyskiwana. O powstaniu filmu „Ukos światła”.  
Wydarzenie w Żydowskim Muzeum Galicja , transmisja online (Facebook) 
PL 
Wstęp wolny 
 
 



 

 

 
Wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/158987109599367 
 
 
Rozmowa z reżyserem Wojciechem Szumowskim i bohaterem filmu Dariuszem Popielą o teraźniejszości utkanej z 
przeszłości i przeszłości odkrytej dla teraźniejszości. O sąsiadach, o pamięci, o Polsce wielokulturowej i Polsce 
monokulturowej. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kubisiowska z „Tygodnika Powszechnego”. 
 
 
 
 


