
PROGRAM TOWARZYSZĄCY 31. FESTIWALOWI KULTURY ŻYDOWSKIEJ 
24.06-3.07.2022

ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA, ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków
Tel. 12 421 68 42, www.galiciajewishmuseum.org

Żydowskie Muzeum Galicja z dumą prezentuje program wydarzeń, które będą towarzyszyć 31. edycji
Festiwalu Kultury Żydowskiej. Festiwal Kultury Żydowskiej to jeden z najstarszych i największych
festiwali żydowskich na świecie, prezentujących dziedzictwo i różnorodność kultury żydowskiej.

Tegoroczna edycja, podobnie jak dwie poprzednie poświęcona będzie jednemu z żywiołów – wodzie.
Woda – jej rytualne i religijne funkcje i znaczenia, symbolika, ale też bardziej odległe skojarzenia z wodą,

a z drugiej strony – jej bardzo praktyczne zastosowania, aż po kwestie klimatyczne.

Gratulujemy Festiwalowi i jego organizatorom ponad trzydziestu lat nieustannej obecności, a wszystkim
uczestnikom życzymy inspirującego czasu!

Pełen program Festiwalu Kultury Żydowskiej dostępny na stronie:
https://31.jewishfestival.pl/kalendarium

PIĄTEK, 24 CZERWCA 2022

godz. 19:00
Kabalat Szabat – nabożeństwo wieczorne Żydów postępowych
Nabożeństwo, PL/EN/HEB
Organizator: Or Hadasz – Stowarzyszenie Żydów Postępowych

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny, wymagana rezerwacja: kontakt@orhadasz.pl

Muzyczny szabat poprowadzi Kantorka Społeczności Or Hadasz, Ryfka Foremniak z akompaniamentem Anny Hajduk-
Rynkowicz (fortepian).

https://31.jewishfestival.pl/kalendarium
http://www.galiciajewishmuseum.org/


NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2022

godz. 12:00
„Chroniąc Pamięć”
Ceremonia, PL/EN
Organizatorzy: Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Żydowskie Muzeum Galicja
Partnerzy: Google LLC, Howard Pianko, Louis Sorrell, Fundacja Rodziny Nissenbaumów
Ceremonia będzie transmitowana na żywo na Facebooku Żydowskiego Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

W tym roku, już po raz 25 odbędzie się ceremonia uhonorowania Polaków zasłużonych w ratowaniu żydowskiego
dziedzictwa „Chroniąc Pamięć”.
Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystości z inicjatywy Michaela H. Traisona w roku 1998 nagrodzono
kilkuset  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.

godz. 15:00
Otwarcie konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja, EN
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Ruth Ellen Gruber, Edward Serotta, prof. Jonathan Webber
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 16:40
„Update from Ukraine”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Prof. Jason Francisco, Dr. Sofia Dyak, Vira Baldyniuk
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe 



Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 17:45
„Old Challenges. New Solutions”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Victor Sorenssen, Jakub Nowakowski, Anna Szentgyorgyi, dr Magdalena Waligórska
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 19:00
„Dowód tożsamości”, reż. Mikołaj Grynberg, Polska 2021, 40’
Projekcja filmu, PL/EN
Inauguracja przeglądu filmów o tematyce żydowskiej „Przestrzeń Obrazu”
Po filmie zapraszamy na rozmowę z reżyserem. Prowadzenie: dr Joanna Preizner
Partner: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida

Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38, Kraków (sala w podziemiach)
Wstęp wolny

Debiut  reżyserski  wybitnego pisarza,  reportera  i  fotografa  Mikołaja  Grynberga (finalista  nagrody „Nike”,  laureat
Warszawskiej  Premiery  Literackiej).  Autor  zbiorów  opowiadań  „Rejwach”  i  „Poufne”,  najbardziej  znany  z
przenikliwych i niezwykle szczerych rozmów z tak zwanym „drugim pokoleniem” – dziećmi i wnukami ocalałych z
Holokaustu polskich Żydów „Ocaleni z XX wieku” (2012), „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne” (2014) i „Księga
wyjścia” (2018).Film jest próbą pokazania specyfiki bycia polskim Żydem, często niezrozumiałej dla osób spoza tego
kręgu. Historia Polski jest wyjątkowo trudna i obfitowała w wydarzenia, które nie wydarzyły się nigdzie indziej, a
miały ogromny wpływ na poczucie tożsamości wśród społeczności żydowskiej. Nie jest to jednak tylko i aż kolejny
film o polskich Żydach. To obraz współczesności, uniwersalny, bo odwołuje się do pytań, z którymi mierzymy się



wszyscy. O to, kim jesteśmy. O rodzinę, o nasze lęki i marzenia. O Polskę. Mikołaj Grynberg zadaje na scenie Muzeum
POLIN nie tylko pytania swoim bohaterom. Także każdemu z nas.

godz. 19:30
Polish Emigres & Exiles in Hollywood
Ensemble for These Times 
Koncert

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Bilety: 30 PLN
Aby kupić bilety online, kliknij tutaj.

Ensemble for These Times (E4TT) powraca do Krakowa, aby wykonać ulubione utwory. Są one owocem wieloletnich
eksploracji muzyki kameralnej i filmowej – dzieł kompozytorów, którzy uciekli do Hollywood z Europy w latach 30. i
40. XX wieku i ustanowili dzisiejsze „hollywoodzkie” brzmienie, a także polskich kompozytorów tej samej epoki.

Ensemble  for  These  Times  (E4TT)  –  zdobywca  The  American  Prize  in  2021  for  Chamber  Music  Performance,
zadebiutowało na arenie międzynarodowej w Berlinie w 2012 roku i  koncertowało w Polsce, Hiszpanii,  USA i  na
Węgrzech, dzięki wsparciu Ambasady USA w Budapeszcie. Wszystkie trzy płyty E4TT zostały nagrodzone medalami
Global  Music  Awards.  Najnowsze  nagranie  grupy,  „The  Guernica  Project”,  upamiętniające  85.  rocznicę
przerażających zbrodni na ludności cywilnej podczas hiszpańskiej  wojny domowej i  słynne dzieło Picassa będące
reakcją na tę tragedię, zostało właśnie wydane w Centaur Records, 17 czerwca 2022 roku. Grupa została założona w
2007 roku jako Jewish Music & Poetry Project i koncentruje się na wciągającej, oryginalnej i fascynującej muzyce XX i
XXI wieku – na muzyce, która rezonuje z teraźniejszością i sięga w przyszłość oraz wykorzystuje moc artystycznego
piękna, inteligencji, dowcipu, liryzmu i ironii, aby umożliwić głębokie zrozumienie naszych czasów i ludzkich losów.

Nanette McGuinness – sopran
Jakub Gucik (gościnnie) – wiolonczela
Margaret Halbig – fortepian

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 2022

godz. 9:30
„Jewish Heritage as Education”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Dr Sofia Dyak, Marta Eichelberger Jankowska, David Kraus, Edward Serotta
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe

https://tickets-online.galiciajewishmuseum.org/event/niedziela-26-czerwca-2022-godzina-19-30-ensemble-for-these-times-polish-emigres-exiles-in-hollywood


Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 11:00 EN, 12:00 PL
Oprowadzanie kuratorskie: „Sweet Home Sweet. Opowieść o ocaleniu, pamięci i powrotach”
Monika Bielak, kuratorka wystawy

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Ryszard Ores urodził się w centrum Krakowa, w żydowskiej rodzinie. W momencie wybuchu wojny miał piętnaście 
lat. Ocalał i większość swojego późniejszego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Choć mieszkał tam ponad 
pięćdziesiąt lat, zawsze czuł się silnie związany z Polską. „Sweet Home Sweet” opowiada historię Ryszarda, jego 
rodziny i ich relacji z Polską w przeciągu niemal 100 lat. 
O wystawie opowie Monika Bielak, jej współkuratorka i autorka projektu aranżacji.

godz. 11:05
„Art and Artists”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Natalia Romik, Shaul Bassi, Gabi von Seltmann, Adachiara Zevi
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe 
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 13:30
„Jewish Heritage – Strategies”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”

http://www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum
http://www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum


Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Dr Samuel D. Gruber, dr Maros Borsky, Piotr Puchta, dr Johannes Reiss
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe 
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 15:05
„Photographers of Jewish Heritage”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Prof. Jason Francisco, Matyas Kiraly, dr Rudolf Klein, Monika Krajewska
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

godz. 16:40
„Jewish Heritage – Who Is It For?”
Konferencja, EN
W ramach konferencji „Nowe Realia Żydowskiego Dziedzictwa”
Konferencja z okazji 10-lecia portalu Jewish Heritage Europe
Michael Mail, Lilian Grootswagers, Michał Laszczkowski, Susanne Urban
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Taube Center for Jewish Life & Learning, Jewish Heritage Europe 
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Konferencja będzie transmitowana na żywo na Youtubie Żydowskiego Muzeum Galicja:
www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

http://www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum
http://www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum
http://www.youtube.com/user/galiciajewishmuseum


godz. 19:00, 20:30
„Przestrzeń Obrazu. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej”
Projekcja filmu, PL/EN
Partner: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida

Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38, Kraków (sala w podziemiach)
Wstęp wolny

19:00 „Asia”, reż. Ruthy Pribar, Izrael 2020, 85’ – HE, RU, napisy: PL, EN
Poruszająca, intymna historia matki i córki, które dopiero w obliczu nadciągającego dramatu potrafią zbliżyć się do
siebie. Tytułowa Asia, imigrantka z Rosji, pracująca jako pielęgniarka, nie znajduje czasu dla dorastającej bez ojca,
krnąbrnej, nastoletniej Viki. Ich relacje odmieni niespodziewana choroba córki. W rolę Viki wcieliła się Shira Haas
znana z seriali „Unorthodox” i „Shtisel”. „Asia” była w tym roku izraelskim kandydatem do Oscara.

20:30 „Na granicy”, reż. Mano Khalil, Szwajcaria / Francja 2021, 124’ – AR, KUR, HE, TUR, napisy: PL, EN
Sero, mieszkający w kurdyjskiej wiosce na syryjsko-tureckiej granicy na początku lat 80, ma właśnie pójść do I klasy.
Prowadzi beztroski żywot nieświadomego dziecka. Co tydzień, jako szabes goj, pomaga żydowskim sąsiadom, których
córka darzy uczuciem jego wuja. Sero nie wie jeszcze, że sielankowa codzienność to pozory. W Syrii rządzonej przez
dyktaturę nie ma miejsca dla mniejszości. Szykanowani Żydzi marzą o emigracji, ale pozbawieni obywatelstwa nie
mogą  wyjechać.  Tymczasem  we  wsi  zjawia  się  fanatyczny  nauczyciel,  by  wpoić  dzieciom  ducha  arabskiego
nacjonalizmu,  zdusić  kurdyjską  tożsamość  i  nauczyć  nienawiści  do  Żydów.  Niewinne  zabawy  nabiorą  wkrótce
złowrogiego charakteru. 
Oparty na przeżyciach reżysera, świetnie zagrany i zrealizowany film, w którym początkowe idylliczne obrazy krainy
dzieciństwa w duchu „Amarcord” i „Cinema Paradiso” ustępują miejsca brutalnej rzeczywistości świata dorosłych.
Wśród aktorów znaleźli się uchodźcy z obozów w irackim Kurdystanie.
„Neighbours” otrzymał nagrodę Film Critics Jury Prize – San Francisco Jewish Film Festival 2021 oraz Bern Film Award
2021 w kategorii Najlepszy Film 2021!
Partnerem pokazu jest Instytut Francuski w Polsce.

WTOREK, 28 CZERWCA 2022

godz. 11:00 EN, 12:00 PL
Oprowadzanie kuratorskie: „Dziesięć polskich miast – dziesięć żydowskich historii”
Edward Serotta, Anna Wencel
Partner: Centropa

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
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. 15:00
„Testament Baal Szem Towa”
Wykład, PL
Prof. Jan Doktór
Partner: Żydowski Instytut Historyczny

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Do dziś  trwają spory na temat tego,  kiedy i  w jakich okolicznościach powstał  chasydyzm polski.  Dawni  badacze
judaizmu stworzyli hagiograficzny obraz ludowego ruchu odnowy religijnej, który w połowie XVIII wieku miał założyć
charyzmatyczny mistyk i cudotwórca Izrael ben Eliezer, zwany Baal Szem Tow, czyli Beszt. Jednak obecna wiedza o
duchowych dziejach żydów przeczy tej wizji.

Chasydyzm wiele zawdzięczał polskim wyznawcom Sabataja Cwiego, fałszywego mesjasza ze Smyrny – oni również
nazywali siebie chasydami – oraz średniowiecznemu chasydyzmowi nadreńskiemu. Przez dziesięciolecia imię Baal
Szem Towa nie  było wymieniane wśród  przywódców chasydzkich.  Dlaczego  to właśnie  Beszt  został  ostatecznie
uznany  za  założyciela  i  głównego  nauczyciela  chasydyzmu?   Pewne  jest,  że  ważną  rolę  odegrała  w  tym  mała
książeczka z końca XVIII  wieku,  Cawaat ha-RIWaSz.  Testament rabbiego Izraela Baal  Szema, wydana ostatnio  w
Żydowskim Instytucie Historycznym przez dr hab. Jana Doktóra.

Dr hab. Jan Doktór – pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktor
naczelny  „Kwartalnika  Historii  Żydów”.  Zajmuje  się  duchowością  żydowską,  starymi  drukami  żydowskimi  oraz
chrześcijańskimi  misjami  wśród  polskich  żydów.  Jest  autorem  wielu  publikacji  i  opracowań,  m.in.:  Początki
chasydyzmu  polskiego (2004),  Misjonarze  i  żydzi  w  czasach  mesjańskiej  zawieruchy  1648–1792 (2012),  Słowa
Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu (2017),  Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie
na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku (2019). Tłumaczy prace religioznawcze i
filozoficzne. W 2021 roku został uhonorowany Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej.



godz. 17:00
Czarne w Galicji: „Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci”
Spotkanie autorskie, PL
Patrycja Dołowy, prowadzenie: Monika Ochędowska 
Partner: Wydawnictwo Czarne

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Jest pełna klejnotów cukiernica Rosenthala, dwanaście złotych jaj i tajemnicza mapa dziadka Pinchasa. Jest podróż w
głąb czasu tropem utraconego dziedzictwa.
W 2017 roku Patrycja Dołowy została poproszona o pomoc – jej amerykańska przyjaciółka Michelle Levy chciała
dowiedzieć się czegoś o swojej prababci Salomei. Tak zaczęła się wędrówka, która potoczyła się w niespodziewany
sposób  i  poprowadziła  w  nieoczekiwanych  kierunkach.  W  jej  trakcie  Dołowy  spotkała  innych  poszukiwaczy  –
amerykańskich potomków polskich Żydów, których przywiodła  do Polski  legenda o rodzinnym skarbie  lub wizja
utraconego raju. Trafiła też na Polaków, którzy stali się lokalnymi strażnikami żydowskiej pamięci. Zaintrygowało ją,
co tak naprawdę popycha ich do działania. Co znaczy wciąż żyć na grobach, a co znaczy żyć zupełnie bez nich?
Polska pełna jest żydowskich rzeczy. Porzuconych, wziętych pod opiekę, przywłaszczonych, przejętych, znalezionych i
takich, które wciąż czekają na odkrycie. Nie jest to złoto, lecz coś cenniejszego od złota: to ślady milionów żyć, o
których musimy pamiętać.

godz. 19:00, 20:30
„Przestrzeń Obrazu. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej”
Projekcja filmu, PL/HE
Partner: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida
Pokazy w ramach Klubu Filmowego Ambasady Izraela

Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38, Kraków (sala w podziemiach)
Wstęp wolny

19:00 „Nieortodoksyjnie”, reż. Eliran Malka, Izrael 2018, 99’ – HE, napisy: PL
Yakov  Cohen,  samotny  ojciec,  którego  córka  została  wydalona  ze  szkoły  jedynie  ze  względu  na  sefardyjskie
pochodzenie,  decyduje się kandydować w wyborach do Rady Miejskiej  w Jerozolimie.  Mimo braku politycznego
doświadczenia,  pieniędzy  i  kontaktów  udaje  mu  się  praktycznie  samodzielnie  założyć  pierwszą  etniczną  partię
polityczną w Izraelu. Akcja filmu toczy się w latach 80-tych i jest inspirowana prawdziwą historią.

20:30 „Sznurówki”, reż. Jacob Goldwasser, Izrael 2018, 98’ – HE, napisy: PL
„Sznurówki” to historia skomplikowanej relacji między starzejącym się ojcem i jego wymagającym szczególnej troski
synem, którego ojciec opuścił przed laty. 60-letni Reuben zmaga się z chorobą nerek, a jego syn, Gadi pragnie być
dawcą i oddać jedną nerkę, aby uratować życie ojca. Jednak komitet obradujący w sprawie transplantacji nie zgadza



się na procedurę, argumentując, że Reuben jest jedynym prawnym opiekunem Gadiego i tym samym nie można
przeprowadzić tak inwazyjnej operacji.

Godz. 19:30
Tajemnice koszernego wina
Spotkanie degustacyjne, PL, EN
Andrzej Bocheński, Łukasz Dzieduszycki
Partner: Winoman

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Bilety: 130 PLN https://app.evenea.pl/event/winakoszerne/

Spożywanie  koszernej  żywności  jest  niezbędne  dla  tych,  którzy  przestrzegają  żydowskich,  religijnych  przepisów
żywieniowych (kaszrut). Zbiór norm dotyczących przygotowywania żywności koszernej dotyczy także produkcji wina,
a  przepisy  dotyczące  uprawy winorośli  są  najstarszym prawem  związanym  z  winem na  świecie.  Co  czyni  wino
koszernym, czy i  jaki ma to wpływ na jego jakość? Żydowskie Muzeum Galicja oraz WINOMAN.PL zapraszają na
spotkanie degustacyjne towarzyszące tegorocznemu Festiwalowi Kultury Żydowskiej w Krakowie. Podczas spotkania
–  degustując  koszerne  wina  –  zgłębimy  tajniki  uprawy  winorośli  i  zasad  produkcji  win  spełniających  kryteria
koszerności, obalimy mity i legendy, poznamy fakty. Zapraszamy w gościnne progi kawiarni Żydowskiego Muzeum
Galicja, przy ul. Dajwór 18, w dniu 28 czerwca o godz. 19:30.

ŚRODA, 29 CZERWCA 2022

godz. 11:00 EN, 12:00 PL
Oprowadzanie kuratorskie: „Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowska przeszłość Polski”
Prof. Jonathan Webber, Anna Wencel

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
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
„Fotografie i sny”. Spotkanie z kuratorami wystawy „Sweet Home Sweet. Opowieść o ocaleniu, pamięci i 
powrotach”
Dyskusja, PL, EN
Tomasz Strug, Monika Bielak, Adam Schorin

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Dyskusja będzie transmitowana na żywo na Facebooku Żydowskiego Muzeum Galicja
Wstęp wolny

Wystawa „Sweet Home Sweet” opowiada historię Ryszarda Oresa, jego rodziny i ich relacji z Polską. Ryszard przez
całe życie zafascynowany był fotografowaniem. Nieustannie dokumentował doświadczenia swoje i otaczających go
osób. Prezentowana w Żydowskim Muzeum Galicja w dużej mierze opiera się na fotografiach z kolekcji Ryszarda,
zarówno tych wykonanych przez niego, jaki i tych, które zdołał ocalić z wojennej pożogi. Ale na wystawie znaleźć
można  też  inne  niezwykłe  obiekty,  między  innymi  maszynopis  wspomnień  Ryszarda  –  spisanych  po  wojnie  i
odnalezionych dopiero po jego śmierci. Otwierający je rozdział to zapis poruszającego snu, który „podobnie jak inne,
zabierają mnie w przeszłość, zupełnie jakby były wehikułem czasu.” O fotografiach Ryszarda Oresa i spisanych przez
niego snach rozmawiać będą kuratorzy wystawy: Monika Bielak, Adam Schorin i Tomasz Strug.

godz. 17:00
Czarne w Galicji: „Armenia. Obieg zamknięty”
Spotkanie autorskie, PL
Maciej Falkowski, prowadzenie: Martyna Słowik 
Partner: Wydawnictwo Czarne

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Nie tak daleko leży kraj, w którym ludzie od ponad trzech dekad żyją w lockdownie. To Armenia, która z powodu
zamkniętych  granic  z  Turcją  i  Azerbejdżanem,  morderczego  konfliktu  o  Górski  Karabach,  uzależnienia  od  Rosji,
ekstremalnie  trudnej  sytuacji  gospodarczej  i  postępującego  rozkładu  państwa  jest  izolowana  na  arenie
międzynarodowej.  Ale ormiańskie zamknięcie ma też silny wymiar mentalny. Między Ormianami a resztą świata
istnieje nieprzekraczalna granica inności. 
„Armenia.  Obieg  zamknięty”  to  próba  przybliżenia  skomplikowanej  historii  tego  kraju  i  zrozumienia  tożsamości
Ormian.  Maciej  Falkowski,  który  przez  wiele  lat  poznawał  Armenię  od  środka,  przywiózł  ze  swych  podróży
fascynujące opowieści o ormiańskiej przeszłości i teraźniejszości. Opowiada więc o stolicy i prowincji, o polityce i
codziennym życiu, o stanowiącym kość niezgody z Azerbejdżanem Górskim Karabachu, ale przynosi też czytelnikom
historie  ze  wschodniej  Turcji,  z  Gruzji,  Rosji,  Bliskiego Wschodu,  dawnych Kresów Wschodnich,  Wenecji  i  wielu
innych miejsc, do których los przez wieki rzucał Ormian. Jego książka jest jednak nie tylko opowieścią o Armenii i
Ormianach,  ale  także o  tym,  jak  bardzo  historia  może  definiować  współczesność.  Tytułowy obieg  zamknięty  to



bowiem również przyczynek do refleksji nad odpowiedzialnością elit za losy zwykłych ludzi, nad tym, jak ideologiczne
wizje lub brutalne interesy tych pierwszych często na wiele dekad decydują o życiu tych drugich.

godz. 18:00
Po drodze do domu / по дорозі додому / On Our Way Home
Wernisaż wystawy, PL/EN/UA
Partnerzy: Korydor, UA in Krakow

Galeria Fendlera, ul. Józefa 12
Wstęp wolny

24 lutego 2022 r. Ukrainę najechały rosyjskie wojska. Masowe ataki rakietowe uderzają w miasta i małe miasteczka
w całym kraju. Uciekając przed wojną, Ukrainę opuściło ponad 6 milionów osób, głównie kobiet i dzieci. Połowa z
nich przekroczyła granicę Polski.  W Krakowie, z pomocą wolontariuszy i  zwykłych obywateli  znalazło schronienie
prawie 150 000 Ukraińców. Katastrofa humanitarna spowodowana wojną stanowiła ogromne wyzwanie, ale wśród
chaosu i przerażenia można było dostrzec przejawy najlepszych ludzkich odruchów i bezgranicznej miłości.

Żydowskie Muzeum Galicja prezentuje projekt „W drodze do domu”. Dziesięć fotograficznych historii umieszczonych
w przestrzeni publicznej starego Kazimierza opowiada o trudnej drodze, jaką muszą przejść Ukraińcy oraz o rzeczach,
które towarzyszą im w tej drodze – książce, butach do tańca, zabawce – a także o ich przeżyciach, miłości do Krakowa
i krakowian oraz duchu solidarności.

Godz. 18:00
„Kuchnia Izraela” – warsztaty kulinarne
Warsztaty, PL/EN
Agnieszka Epler
Partner: State Street Bank

Online (Zoom)
Link do warsztatów online: kliknij tutaj.
Wstęp wolny

Kuchnia Izraela – tygiel  smaków i  różnorodność   tradycji  kulinarnych jakie do powstającego w 1948 r.  państwa
przywieźli ludzie z różnych zakątków świata.  O fenomenie kuchni izraelskiej opowie Agnieszka Epler, szef kuchni,
doradca  kulinarny.  Pasjonatka  wyrazistych  smaków  i  niekonwencjonalnych  połączeń   oraz  autorka  bloga  Lady
Kitchen.
Podczas warsztatów wspólnie  przygotujemy  m.in. kiszonki, sabich, ambę, charoset i poznamy receptę na idealną
szakszukę!

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5lO3u-SUTzmsUyZ35DrEcQ


godz. 18:00, 20:00
„Przestrzeń Obrazu. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej”
Projekcja filmu, PL/EN
Partner: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida

Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38, Kraków (sala w podziemiach)
Wstęp wolny

18.00 „Marcowe migdały”, reż. Radosław Piwowarski, Polska 1989, 89’ – PL, napisy: EN
Wprowadzenie: dr Joanna Preizner. W ramach cyklu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-
żydowskich”
Wiosna 1968 roku, małe miasteczko gdzieś na Dolnym Śląsku. Maturzyści z miejscowego liceum organizują prywatki,
zakochują się, chodzą na wagary, ściągają na klasówkach i, wbrew szarzyźnie i absurdom PRL – cieszą się życiem i
młodością. W ich egzystencję nagle i brutalnie wdziera się Marzec, stawiając ich przed koniecznością opowiedzenia
się po którejś ze stron politycznego sporu, niszcząc przyjaźnie i  zmuszając do trudnych pożegnań.
Partnerzy:  Instytut  Judaistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Warszawski  Festiwal  Filmów o Tematyce Żydowskiej,
Fundacja Kamera Dawida, New Eastern Europe

20.00 Krótkie formy Warsaw Jewish Film Festival: Polskie Historie Intymne – PL, napisy: EN

• „Opowieść o miłości”, reż. Rafał Bryll, Polska 2021, 38'
Miłość Żydówki i Polaka, piękne chwile, wojna i mrożące krew wydarzenia. Bogdan Jastrzębski – Sprawiedliwy wśród
Narodów  Świata,  wraca  do  czasów Wojny,  kiedy  zakochał  się  w  tej  jedynej,  na  całe  życie  –  Krystynie  Geisler,
Żydówce. Pierwsze randki, nieśmiałe pocałunki, dramat Żydów w częstochowskim getcie oraz brawurowa akcja na
ulicach Częstochowy, tuż pod okiem Niemców, która była jedyną możliwością ocalenia życia ukochanej Bogdana.
Udało się, żyli długo i szczęśliwie.

• „W stronę światła”, reż. Beata Hyży-Czołpińska, Polska 2020, 27'
Joanna, wychowana przez babcię w duchu ortodoksyjnego prawosławia, skończyła studia w Londynie i wróciła do
małego podlaskiego miasteczka, miejsca swojego urodzenia. Wiedziała, że skazuje się na "intelektualną pustynię",
ale czuła, że ma tu do odegrania pewną rolę. Jaką? Nazywa to poszukiwaniem prawdy. Bada historię pogranicza,
swojej miejscowości i ludzi, którzy tu kiedyś żyli. Nie jest jej łatwo. Próby zatrudnienia się w miejscowej szkole czy
Domu  Kultury  zakończyły  się  fiaskiem.  Pracuje  z  młodzieżą  jako  wolontariuszka.  Żyje  na  pograniczu  światów  -
realnego, w którym wciąż szuka swojej tożsamości, i tego, którego już nie ma; świata kryńskich Żydów, o których
pamięć przywraca w pracy z młodzieżą.

• „Lato 43”, reż. Aneta Bussold, Polska 2020, 27'
Lato 1943, polska wieś. Ciężarna Zosia i jej matka ukrywają Żydówkę, przyjaciółkę Zofii. Sytuacja komplikuje się, gdy
rodzi  się  dziecko.  Czy  przyjaźń i  ludzkość zostaną uratowane w sytuacji  zagrażającej  życiu? Opowieść  oparta na
prawdziwych wydarzeniach.



• „Jacek Sroka. Czeluść Działoszyc”, reż. Jarosław Migoń, Polska 2020, 11'
„Jacek Sroka.  Czeluść  Działoszyc”  to projekt,  w którym wybitny artysta  opowiada o swoim obrazie.  Poruszające
wyznanie  prowadzi  od  emocji,  które  przed  laty  wzruszyły  dziecko,  po  zrealizowany  kilkadziesiąt  lat  później
artystyczny imperatyw. Zagłada żydowskich Działoszyc przechowana w pamięci i w sztuce. Film jest refleksją nad
tragedią strasznego czasu.

godz. 20:00
 „Jews and Poland: An Ancient and Complex Relationship Across Continents”
Dyskusja, EN
Dr Edyta Gawron, Jakub Nowakowski, prowadzenie: Yitzchak Schwartz
Partner: Byron Sherwin Center in New York

Online (Zoom)
Link do dyskusji online: kliknij tutaj.
Wstęp wolny

Podczas  gdy  wielu  mówi  o  stosunkach  żydowsko-polskich  w  czasie  przeszłym,  zarówno  tętniąca  dziś  życiem
społeczność żydowska w Polsce, jak i  duża polsko-żydowska diaspora w Ameryce, Izraelu i  innych krajach nadal
zmagają się ze swoimi relacjami z Polską i Polakami. Podobnie, w ciągu ostatnich trzydziestu lat Polacy coraz bardziej
uświadamiali  sobie,  jak  spleciona  jest  polska  historia  i  historia  Żydów  w  Polsce.  Jak  Polacy  zaangażowani  w
odrodzenie kultury żydowskiej w Polsce widzą rolę żydowskiej historii w Polsce? Jak amerykańscy Żydzi odnoszą się
do swoich polskich korzeni? Jaka jest przyszłość relacji Żydów z Polakami/Polską? 

To wydarzenie, zorganizowane wspólnie przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie i  Byron Sherwin Center w
Nowym Jorku, będzie analizować te kwestie w odbywającym się częściowo na żywo, a częściowo online panelu z
udziałem  członka  krakowskiej  społeczności  żydowskiej,  głównego  nieżydowskiego  orędownika  żydowskiego
dziedzictwa Polski oraz dwóch amerykańskich Żydów o polskich korzeniach.

CZWARTEK, 30 CZERWCA 2022

godz. 11:00
Spacer po terenie byłego obozu KL Plaszow
Spacer z przewodnikiem, PL
Justyna Morawska
Współorganizator: Muzeum KL Plaszow

Start spaceru: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3, Kraków
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: zapisy@galiciajewishmuseum.org

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_htGTMhiJTTGawiYlcbZXMw


Spacer będzie poświęcony rekonstrukcji historii obozu i losów więźniów przeprowadzonej w oparciu o zachowane
dokumenty archiwalne – plany, akta więźniarskie, fotografie, relacje i wspomnienia Ocalałych. Podczas planowanego
spaceru głównym punktem odniesienia będzie topografia KL Plaszow i współczesnego miejsca pamięci. W trakcie
dwugodzinnego spotkania uczestnicy będą mieli szansę poznać historię przestrzeni, której obecne odczytanie jest
nieoczywiste i wymaga dużego zaangażowania oraz wsparcia, aby je poznać i zrozumieć.

godz. 17:00
Czarne w Galicji: „Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu”
Spotkanie autorskie, PL
Paulina Siegień, prowadzenie: Aleksander Gurgul 
Partner: Wydawnictwo Czarne

Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38, Kraków (sala w podziemiach)
Wstęp wolny

Zaledwie pięćdziesiąt kilometrów od północnej granicy Polski leży półmilionowe miasto. Dziś nazywa się Kaliningrad.
Dawniej, gdy granice przebiegały inaczej, było pruskim Königsbergiem i było też Królewcem.
To miasto na wskroś europejskie. A jednak transformacja dawnej stolicy Prus Wschodnich najpierw w sowiecki, a
potem rosyjski  Kaliningrad wywołuje dziwny niepokój,  uczucie niedopasowania wyczuwalne w samym mieście –
zarówno u mieszkańców, jak i  władz,  tych lokalnych i  tych na Kremlu.  Na pierwszy rzut  oka to zwykła rosyjska
prowincja,  może  bardziej  zakompleksiona,  porównująca  się  chętniej  do  przedwojennej  potęgi  i  europejskich
sąsiadów niż do Moskwy czy Petersburga. Ale równocześnie pod powierzchnią kryje się inne miasto, ni to widmo, ni
to chimera.
Paulina  Siegień opowiada o połączeniu  się  przedwojennego Königsbergu z  powojennym Kaliningradem w jedno
fantazmatyczne miasto niczym z bajki.  Tu pamięć nie chce przeminąć, to,  co współczesne, odbija  się  w tym, co
dawne. Duch przeszłości nie znika. Tylko czy jest to dobry duch Kanta z jego ideą wiecznego pokoju, czy ponury i
złowieszczy Smętek?

godz. 18:00
„Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”
Wernisaż wystawy, PL/EN
Partner: United States Holocaust Memorial Museum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Wystawa „Byli sąsiadami” poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu: Dlaczego był on 
możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii 



nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak 
niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali 
pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa.

godz. 20:00
Alibi Folk. A return to Yiddish World
Koncert
The Alibi Sisters
Aby kupić bilety online, kliknij tutaj.

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Bilety: 50 PLN

Duet The Alibi Sisters, to siostry Anna i Angelina Zavalskie, pochodzące z Kijowa. Ich wspólna twórczość rozpoczęła
się w dzieciństwie, kiedy były solistkami w dziecięcym zespole ludowym „Strumochok”, założonym przez ich ojca
Ołeksandra  Zavalskiego.  Później  stworzyły  wspólnie  projekt  „Alibi”,  który  stał  się  bardzo  popularny  w Ukrainie.
Odczuwając  ograniczenia  związane  z  muzyką  pop,  siostry  postanowiły  zagłębić  się  w  muzykę  świata.  Program
„Powrót do krainy jidysz”, który zostanie zaprezentowany na Festiwalu, to wyznanie miłości do muzyki jidysz.

„Studiując  dogłębnie  ukraińską kulturę  muzyczną,  od  dawna zdawałyśmy sobie  sprawę,  że  ta  wielonarodowa i
fascynująca różnorodna tradycja zawiera nie tylko elementy czysto ukraińskie.  Na terenie współczesnej Ukrainy
narodziły się muzyczne tradycje klezmerskie. Z naszych miast, miasteczek i wsi pochodzi wielu wybitnych muzyków.
Na  przykład  dziadek  Miny  i  Klary  Bagelman,  lepiej  znanych  jako  duet  The  Barry  Sisters,  urodził  się  w  naszym
rodzinnym Kijowie. Oczywiście przy tworzeniu naszego programu koncertowego inspirowałyśmy się pracą The Barry
Sisters. Ich śpiew, aranżacje i interpretacje pieśni żydowskich mają w sobie szczególną siłę przyciągania i nostalgię.
Wykonując te utwory, czujemy, że wskrzeszamy dawno zapomnianą tradycję, jakbyśmy sprowadzały tę muzykę do
domu: do Berdyczowa, Monasterzysk, Humania i Kijowa. Co więcej, ważne jest dla nas nie tylko wykonywanie tych
pieśni, ale także szczerze wierzymy, że śpiewając je, poznając jidysz, zanurzając się w historię życia żydowskiego w
Ukrainie, odkrywamy dla siebie i dla świata nowe oblicze naszego kraju. Oprócz pieśni jidysz wykonamy własne
interpretacje  kilku  ukraińskich  pieśni  ludowych.  Ciekawe,  że  piosenki  wybrane  do  naszego programu wykazują
bardzo silny, niemal genetyczny związek z muzyką żydowską. To wyjątkowy znak rozpoznawczy kultury ukraińskiej:
niesamowite  połączenie  tradycji  ukraińskich,  żydowskich,  polskich,  romskich,  krymsko-tatarskich  i  mołdawskich.
Nasza wyjątkowość polega na różnorodności. A dzisiaj pokażemy niewielki wycinek tej barwnej muzycznej mapy.”

https://tickets-online.galiciajewishmuseum.org/event/czwartek-30-06-2022-godzina-2000-the-alibi-sisters-alibi-folk-a-return-to-yiddish-world


PIĄTEK, 1 LIPCA 2022 

godz. 11:00
„Żydzi krakowscy: woda i para”
Wykład, PL
Dr Hanna Kozińska-Witt, dr Przemysław Zarubin
Organizator: Ośrodek Studiów nad Historia i Kulturą Żydów Krakowskich UJ

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Wątek  przewodni  tegorocznego  festiwalu  –  „woda”  –  jest  znakomitym  tematem  pozwalającym  opowiedzieć  o
działalności przemysłowej krakowskich Żydów i ich aktywności na forum polityki miejskiej. W jaki sposób żydowscy
działacze gospodarczy angażowali się w pomysły na zasypanie Wisły i budowę w Krakowie kanału łączącego Wisłę z
Dunajem? Jaką rolę woda odgrywała w działaniu licznych żydowskich zakładów przemysłowych rozlokowanych w
Krakowie i okolicach? I ogólniej, jaką rolę odgrywali żydowscy przemysłowcy w życiu gospodarczym miasta?

godz. 15:00
Wykład poświęcony pamięci Chrisa Schwarza: „Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”
Dyskusja, PL/EN
Prof. Jan Tomasz Gross, prof. Michał Bilewicz, prowadzenie: dr Krzysztof Persak
Partner: United States Holocaust Memorial Museum

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Dyskusja będzie transmitowana na żywo na Facebooku Żydowskiego Muzeum Galicja
Wstęp wolny

Okres II  wojny światowej, w tym zagłada europejskich Żydów, dostarcza wielu przykładów postaw zwykłych ludzi
wobec zła. Dzięki analizie tej historii, poruszane są kwestie moralne i etyczne związane z postawami i działaniami
ludzi w obliczu Holokaustu.

godz. 17:00
„Alive and Destroyed: A Meditation on the Holocaust in Time” 
Spotkanie autorskie, EN
Prof. Jason Francisco

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny



„Alive and Destroyed” to podsumowanie wieloletniego projektu fotograficznego Jasona Francisco. Wydaną przez
prestiżowe wydawnictwo Daylight  książka  to  wizualne rozważania  nad długotrwałymi  następstwami  największej
zbrodni  XX  wieku,  oparte  o  współczesny  stan  badań  naukowych  oraz  skupione  na  rozproszonych  i  odległych
miejscach w rozległej geografii Holokaustu.

Jason Francisco jest  amerykańskim fotografem i  eseistą,  Jego zainteresowania  koncentrują  się na  zagadnieniach
pamięci i nowych kierunkach sztuki jako świadectwa.

godz. 19:00
Kabalat Szabat – nabożeństwo wieczorne Żydów postępowych
Nabożeństwo, PL/EN/HEB
Organizator: Or Hadasz – Stowarzyszenie Żydów Postępowych

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny, wymagana rezerwacja: kontakt@orhadasz.pl

Muzyczny  szabat  poprowadzi  Kantorka  Społeczności  Or  Hadasz,  Ryfka  Foremniak  z  akompaniamentem  Neala
Brostoffa (fortepian).

SOBOTA, 2 LIPCA 2022

godz. 11:00
„Antysyjonizm w Izraelu i na świecie”
Dyskusja, PL
Arie Golan, Jacek Stawiski, Bartosz Duszyński, prowadzenie: dr Ewa Węgrzyn
Partner:  Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz  Relacjami  Polsko-Izraelskimi  im.  Teodora  Herzla  i
Ozjasza Thona, Instytut Judaistyki UJ

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Antysyjonizm i antysemityzm to niebezpieczne związki.   W dzisiejszym świecie pod hasłami antysyjonizmu coraz
częściej kryje się nie tylko krytyka izraelskich władz, ale całkowite odrzucenie współczesnego państwa żydowskiego.
Skąd wziął się współczesny antysyjonizm i jakie przybiera oblicza? Opowie o tym polski  dziennikarz, redaktor Jacek
Stawiski, dziennikarz z Izraela - Arie Golan oraz Bartosz Duszyński.

mailto:kontakt@orhadasz.pl


godz. 11:00
„Zdjęcia w słoiku – niezwykła historia ocalenia i powojennych powrotów Ryszarda Oresa
Spacer z przewodnikiem, PL
Małgorzata Fus
Partner: Walkative!

Start: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 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.

godz. 14:00
Drejdl i hamantasze
Warsztaty dla dzieci, PL

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny, obowiązują zapisy:zapisy@galiciajewishmuseum.org

Warsztaty „Drejdl i hamantasze” zostały opracowane w oparciu o książkę pod tym samym tytułem. W czasie zajęć
dzieci  poznają wybrane aspekty tradycji  żydowskiej  – przede wszystkim święta i  związane z  nimi  zwyczaje.  Jako
pomoce  wykorzystamy  fragmenty  tekstów  z  książki,  a  także  przedmioty  rytualne  (świeczniki,  drejdle  itp.)  i
kolorowanki,  a  następnie  wspólnie  stworzymy kalendarz  świąt.  Na koniec  warsztatów dzieci  stworzą  z  różnych,
dowolnych materiałów własne prace plastyczne odnoszące się do świąt religijnych i państwowych, które obchodzą w
ciągu roku i uzupełniają nimi stworzoną wcześniej pracę.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają po egzemplarzu naszej publikacji.

godz. 17:00
Słowa, obraz, refleksje
Spotkanie autorskie, PL
Bogdan Frymorgen, prowadzenie: Łukasz Wojtusik
Partner: Wydawnictwo Austeria

mailto:zapisy@galiciajewishmuseum.org
mailto:zapisy@galiciajewishmuseum.org


Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

W  2022  wydawnictwo  Austeria  wydało  dwie  książki  Bogdana  Frymorgena,  dziennikarza  z  wieloletnim  stażem,
londyńskiego korespondenta radia RMF FM. Frymorgen ma na swoim koncie kilka wystaw i albumów. Zajmuje się też
nadzorem projektów fotograficznych i  literackich. Ojciec i  mąż,  od niedawna dziadek, ciekawy świata podróżnik.
Wszystkie te aspekty jego życia znajdują odzwierciedlenie w tekstach. Zdjęcia i  proza Frymorgena uniwersalizują
człowieka.  Opisują  jego kondycję  w różnych kontekstach.  Miejsce  akcji  nigdy nie  jest  wyłącznie  miejscem.  Czas
przestaje być linearny. Fotograf tylko pozornie fotografuje. W rzeczywistości porządkuje świat na swoich zasadach.
„Frymografia” jest wielowątkowym esejem o postrzeganiu świata i osobistym przeżywaniu fotografii. Korzystając z
pretekstu, jakim są zdjęcia, autor opisuje subiektywną relację z rzeczywistością za pośrednictwem aparatu. „Sena” to
kilkadziesiąt stron prozy, która jest poematem o miłości, pamięci i utracie ukochanego psa.

NIEDZIELA, 3 LIPCA 2022

godz. 11:00
„Kazimierz nieoczywisty”
Spacer z przewodnikiem, PL
Bartosz Wencel

Start: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 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 poza powszechnie znane tzw. „miasto żydowskie”.

godz. 11:00
.water, woda”. Warsztaty plastyczne dla najmłodszych ,מים„
Warsztaty dla dzieci, PL

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: zapisy@galiciajewishmuseum.org

Woda stanowi źródło życia, daje ochłodę i przynosi ukojenie ludziom i zwierzętom, bez niej czekałaby nas wszystkich
niechybna  śmierć.  Woda  może  także  oczyszczać.  Potrafi  jednak  być  groźna,  tak  jak  wody  potopu.  Podczas

mailto:zapisy@galiciajewishmuseum.org
mailto:zapisy@galiciajewishmuseum.org


warsztatów będziemy się starali  wspólnie  odnaleźć różne oblicza wody i  zrozumieć  ich  symbolikę.  Podążając  za
biblijnymi historiami powrócimy do czasów arki Noego, zanurkujemy z Jonaszem w brzuchu wieloryba i rozdzielimy
razem z Mojżeszem morze uciekając przed faraonem. Czy jesteście gotowi na taką przygodę?

godz. 18:30
„Classical Polish and Ukrainian Jewish Music: An Overview”
Wykład, EN
Neal Brostoff
Partnerzy: Taube Philanthropies, Beit Polska,  American Society for Jewish Music,  Dr. Michael Berenbaum, Jewish 
Music Foundation

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Wstęp wolny

Wykład poprzedzający koncert rzuci światło na tło historyczne i  kulturowe prezentowanej muzyki.  Nie wszystkie
kompozycje zdradzają charakter żydowski, jak na przykład uroczy  Nokturn Marii  Szymanowskiej na 1 fortepian, 3
ręce. Jednak jej niekwestionowany wpływ na styl kompozytorski Chopina ma znaczenie w kontekście żydowskim.
Polscy i  ukraińscy kompozytorzy żydowscy XX wieku – Weinberg,  Tansman i Klebanov byli  gigantami żydowskiej
muzyki  artystycznej  i  z  dumą podkreślali  w swojej  twórczości  żydowskie dziedzictwo. Dmitri  Klebanov wychodzi
obecnie  z  cienia  sowieckich  represji,  podczas  gdy  inni  ugruntowali  wcześniej  swoją  pozycję  w  kanonie  muzyki
żydowskiej, z muzyką wykonywaną i nagrywaną na całym świecie.

godz. 19:00
„Chamber Music of the Polish and Ukrainian Jewish Experience”
Koncert
The Cracow Duo (Jan Kalinowski/Marek Szlezer), Oriana Masternak, Neal Brostoff
Partnerzy: Taube Philanthropies, Beit Polska,  American Society for Jewish Music,  Dr. Michael Berenbaum, Jewish 
Music Foundation

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Bilety: 30 PLN
Aby kupić bilety online, kliknij tutaj.

Koncert  muzyki  kameralnej  o  doświadczeniu  polsko-żydowskim  i  ukraińsko-żydowskim  z  utworami  Marii
Szymanowskiej  (1789-1831),  Mieczysława  Weinberga  (1919-1996),  Aleksandra  Tansmana  (1897-1986)  i  Dymitra
Klebanowa (1907-1987).  Kompozycje  na  różne kombinacje  skrzypiec,  wiolonczeli  i  fortepianu wykona krakowski
duet: Jan Kalinowski (wiolonczela) i  Marek Szlezer (fortepian) oraz gościnnie Oriana Masternak (skrzypce) i  Neal
Brostoff (fortepian).

https://tickets-online.galiciajewishmuseum.org/event/3-lipca-2022-19-00-the-cracow-duo-jan-kalinowski-marek-szlezer-oriana-masternak-neal-brostoff-koncert-zydowskiej-muzyki-kameralnej-z-polski-i-ukrainy

