KWIECIEŃ | APRIL

01.04 | PONIEDZIAŁEK / MONDAY | 19:00
Hebrajski biblijny - grupa początkująca
Wszystkie koniugacje czasownika z rdzeniem mocnym – powtórka,
dołączanie sufiksów do czasownika, ćwiczenia z tłumaczenia zdań
z Bereszit 22 cd.
Biblical Hebrew - beginners level
Conjugations of hard root verbs - revision, adding suffixes to the
verb, translating sentences from the Chapter 22 of Bereshit.
02.04 | WTOREK / TUESDAY | 19:30
Filozofia żydowska. Cykl wykładów rabina Samuela Rosenberga.
Przeczytamy i przestudiujemy najważniejsze księgi w myśli
żydowskiej. Poruszymy kwestię tego, czym jest żydowska myśl
i jak jest ona tworzona; co judaizm ma do powiedzenia o świecie
i jakie są związki między żydowską myślą a żydowskim prawem
(halachą). Wcześniejsze przygotowanie nie jest wymagane.
W języku angielskim. Wstęp wolny
Jewish Philosophy. A series of lectures by Rabbi Samuel
Rosenberg.
We will read and study the most important texts in Jewish thought.
We will explore what Jewish thought is and trace its development,
find out what Judaic philosophy has to say about the world, and
discover various connections between Jewish thought and Jewish
Law (halakha). No prior knowledge is required.
In English. Free admission.
03.04 | ŚRODA / WEDNESDAY | 19:00
Wstęp do judaizmu. Cykl wykładów rabina Samuela Rosenberga.
Jak praktykować judaizm na co dzień? Czym jest żydowski
kalendarz, żydowski krąg życia, co to jest kipa? Czym jest kadisz
i dlaczego odmawia się go po aramejsku? Odpowiemy na te
oraz wszelkie inne pytania. Wcześniejsze przygotowanie nie jest
wymagane.
W języku angielskim. Wstęp wolny.
Introduction to Judaism. A series of lectures by Rabbi Samuel
Rosenberg.
How do we practice Judaism every day? What is the Jewish
calendar and the Jewish circle of life? What is a kippah? What
is the Kaddish and why do Jews say it in Aramaic? Come to this
workshop to find out the answers to these questions - and more!
No prior knowledge of Judaism is required. Everyone is welcome,
Jews and non-Jews alike!
In English. Free admission.

04.04 | CZWARTEK / THURSDAY | 18:00
Być jak Helena Rubinstein - woski, świece i olejki- domowe spa
Warsztaty produkcji kosmetyków z dr Anną Zubek
Masaż świecą, aromaterapia i zdrowotne olejki - podaruj sobie
cenne chwile relaksu w domowym spa. Na warsztatach poznamy
rodzaje wosków, wykonamy świece zapachowe i roślinne świece
do masażu. Zgłębimy tajniki aromaterapii i masażu relaksacyjnego.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod adresem
rsvp@jcckrakow.org
Po polsku. Wstęp 15 zł
Following in Helena Rubinstein’s footsteps – wax, candles and
essential oils. The home-made SPA.
Natural cosmetics workshop with Dr. Anna Zubek.
Candles, aromatherapy and essential oils. Give yourself a treat
and some relaxation with your home SPA. During this workshop
we will get to know different kinds of wax, we will learn to make
homemade fragrance candles and plant-based candles that can
be used for massages. We will find out what aromatherapy and
relaxation massages is all about.
Please sign up in advance at rsvp@jcckrakow.org
In Polish. Admission is 15 PLN.
08.08 | PONIEDZIAŁEK / MONDAY | 19:00
Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana
studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdziały 24-25, z komentarzem Rasziego i Baal
Haturima.
Biblical Hebrew - advanced level
Studying the Torah with Rabbinical commentaries
Bereshit, chapter 24-25 with the commentaries by Rashi and
Baal Haturim.
09.04 | WTOREK / TUESDAY | 18:30
Izraelski wieczór wyborczy z JCC Krakow
9 kwietnia Izraelczycy pójdą do urn, żeby wybrać swoich
przedstawicieli do XXI Knesetu. Wybory to bardzo gorący
okres w izraelskim społeczeństwie, każda z partii zabiega
o względy wyborców, nierzadko sięgając do haseł populistycznych,
nacjonalistycznych, a nawet posiłkując się skandalem. Wspólnie
z nami będziecie mogli prześledzić atmosferę tego dnia.
Porozmawiamy też o izraelskiej ordynacji wyborczej, kandydatach
z największymi szansami, przewidywanych wynikach na podstawie
sondaży i potencjalnych koalicjach. Zapraszamy do wspólnego
obserwowania dnia wyborów w Izraelu.
W spotkaniu udział wezmą:
dr Ewa Wegrzyn: Adiunkt w Instytutu Judaistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Założycielka Pracowni Badań
nad Współczesnym Izraelem i Relacjami Polsko-Izraelskimi

im. T. Herzla i O. Thona. Szczególnie zajmuje ją problematyka
historii współczesnego Izraela, stosunków polsko-izraelskich,
a także historia Żydów w Polsce po 1945 roku.
Obecnie przebywa na stypendium na Uniwersytecie Hebrajskim,
na żywo z Jerozolimy, będzie dla nas relacjonowała przedwyborcze
nastroje.
dr
Artur
Skorek:
Adiunkt
w
Instytucie
Bliskiego
i Dalekiego Wschodu UJ, internacjolog, badacz współczesnego
Izraela. Doktor w zakresie nauk o polityce, absolwent
stosunków międzynarodowych i religioznawstwa na UJ. Jego
zainteresowania badawcze skupiają się na izraelskim systemie
politycznym, relacjach państwo-religia w Izraelu i stosunkach
międzynarodowych na Bliskim Wschodzie.
Jakub Katulski: Politolog-kulturoznawca, specjalizującym
się w tematyce związanej z Izraelem. Prowadzi bloga
www.stosunkowobliskiwschod.pl, jego teksty były też publikowane
w „Pulsie Azji”, „Przeglądzie Politycznym” i tygodniku „Przegląd”.
Wstęp wolny. Po polsku
Israeli election night at JCC Krakow
On April 9th, 2019 Israelis will vote for their representatives to the
21st Knesset. Elections in Israel, are a highly contentious period
as each party jockeys for favour amongst the population, drawing
on feelings of populism nationalism and even creating scandal.
We will speak about the Israeli electoral law, the candidates
which will most likely be elected, the election forecasts based on
polls and possible coalitions. We would like to invite you to join
us for an Israeli election night.
Participants:
Dr. Ewa Węgrzyn: assistant professor of the Institute of Jewish
Studies of the Jagiellonian University in Krakow. The founder
of the Theodore Herzl and Ozjasz Thon Department of Study
on Contemporary Israel and Polish-Israeli Relations. In her
research she mainly focuses on the history of contemporary Israel,
Polish-Israeli relations, as well as the history of Jews in
post-war Poland. Currently she is a stipendist at the Hebrew
University and she will be a live correspondent of the election day
contacting us from Jerusalem.
Dr. Artur Skorek: assistant professor at the Insitute of Middle
and Far East Studies of the Jagiellonian University in Krakow.
His research focuses on contemporary Israel. He received
his PhD in the field of Political Studies, he is a graduate
from International Relations and Religious Studies of the
Jagiellonian University in Krakow.
Jakub Katulski: politologist and culture expert, his expert field
are topics related to Israel. He is the founder and editor of the
www.stosunkowobliskiwschod.pl blog, his articles were published
in “Puls Azji”, “Przegląd Polityczny”, and the “Przegląd” weekly
magazine.
In Polish. Free admission.

10.04 | ŚRODA / WEDNESDAY | 17:30
Warsztaty tańca izraelskiego. Prowadzenie: Magdalena
Pulikowska
Tańce izraelskie są stosunkowo młode. Ich początek datuje się od
okresu pierwszych aliji i związane są z osadnikami żydowskimi
przybywającymi do Izraela. Pierwsze udokumentowane tańce
przypadają na lata dwudzieste XX wieku. W tańcach izraelskich
widać wyraźnie zlepek różnych narodowości składający się
na barwną i bogatą kulturę Izraela. Najpiękniejsze w tańcach
izraelskich jest to, że tańcząc je tańczymy tańce całego świata.
Możemy tu odnaleźć tańce o elementach greckich, jemeńskich,
bałkańskich, rosyjskich, a nawet irlandzkich.
Wstęp: 15 PLN, dla członków JCC Krakow bezpłatnie.
Ilość miejsc limitowana. Prosimy o wcześniejsze zapisy pod
adresem rsvp@jcckrakow.org
Israeli dance workshop. Led by Magdalena Pulikowska.
Israeli dance is a relatively recent phenomenon. It dates back
to the First Aliyah and is closely related to Jewish immigration
to Israel. It was first documented in the 1920s. Israeli dance is
a patchwork of diverse ethnic influences, a colorful and rich mix
of cultures, much like Israel itself. The most beautiful thing about
Israeli dance is that it combines elements of different dances from
around the world: Greek, Yemen, Balkan, Russian, and even Irish.
Cost: 15 PLN per person, JCC members - free of charge.
The number of spots is limited.Please sign up in advance by
emailing us at rsvp@jcckrakow.org
11.04 | CZWARTEK / THURSDAY | 18:00
“W 354 dni dookoła judaizmu” Cykl spotkań z Fundacją Mifgash.
W 354 dni dookoła judaizmu to cykl wprowadzający w zagadnienia
tradycji, religii i zwyczajów żydowskich. Kolejne spotkanie
dotyczyć będzie święta Pesach.
Spotkania organizowane są przy współpracy z Fundacją Mifgash.
Po polsku. Wstęp wolny.
“Around Judaism in 354 days.” Meetings with the Mifgash
Foundation.
These meetings will introduce you to the Jewish tradition, religion,
and customs. At this meeting, we will talk about Pesach. The
series is organized in cooperation with the Mifgash Foundation.
In Polish. Free admission.
15.04 | PONIEDZIAŁEK / MONDAY | 19:00
Hebrajski biblijny – grupa początkująca
Grupa czasowników o rdzeniach typu PE NUN, ćwiczenia
z tłumaczenia zdań z Bereszit 27.
Biblical Hebrew - beginners level
Learning verbs with PE NUN cores. Transating sentences from the

Chapter 27 of Bereshit.
16.04 | WTOREK / TUESDAY | 18:00
Biblijne spojrzenie na święta żydowskie. Seria wykładów rabina
Aviego Baumola.
Jaka jest idea i cel każdego ze świąt? Co Tora mówi o każdym ze
świątecznych dni i jakie są ich biblijne motywy?
Po polsku. Wstęp wolny.
A Biblical perspective on Jewish Festivals. A series of lectures by
Rabbi Avi Baumol.
What is the purpose of a festival? How does the Torah describe
each special day and what are the various biblical motifs
concerning each day?
In Polish. Free admission.
17.04 | ŚRODA / WEDNESDAY | 19:00
“Wypuść lud mój” - Wyobrażenie Mojżesza w synagogach
późnego antyku
Między III a VII wiekiem naszej ery Żydzi zamieszkujący
wschodnią część Basenu Morza Śródziemnego zaczęli dekorować
synagogi malarstwem ściennym i mozaikowymi posadzkami,
na których zaczęły się pojawiać postaci ludzkie i sceny
z Pisma. Z okazji święta Pesach przyjrzymy się „portretowi”
Mojżesza, który przetrwał do naszych czasów i został stworzony
w III w. n.e. w synagodze w Dura Europos. Portret ten jest częścią
sceny ilustrującej wyjście Izraelitów z Egiptu. Zastanowimy
się nad szerszym kontekstem kulturowym, który wpłynął na
powstanie malowideł w ten synagodze i porównamy je z tradycją
grecko-rzymską, chrześcijańską i żydowską.
Prowadzenie: Jill Joshowitz, doktorantka studiów hebrajskich
i żydowskich Uniwersytetu w Nowym Jorku.
W języku angielskim, wstęp wolny.
“Let My People Go”: Imagining Moses in the Late Antique
Synagogue
Between the third-seventh centuries of the common era, Jews
throughout the late antique Eastern Mediterranean began to
decorate their synagogues with wall paintings and mosaic
pavements featuring human figures and narrative scenes drawn
from the Hebrew Bible. In honor of Passover, we will study
the “portrait” image of Moses that survives in a third century
wall painting from the Dura Europos synagogue illustrating
the Israelites’ exodus from Egypt. We will examine the broader
cultural context that shaped the artistic representation of Moses
at Dura with comparative examples drawn from Greco-Roman,
Christian, and Jewish sources.
Jill Joshowitz, PhD candidate in Hebrew and Judaic Studies, New
York University
In English. Free admission.

23.04 | WTOREK / TUESDAY | 19:30
Filozofia żydowska. Cykl wykładów rabina Samuela Rosenberga
Przeczytamy i przestudiujemy najważniejsze księgi w myśli
żydowskiej. Poruszymy kwestię tego, czym jest żydowska myśl
i jak jest ona tworzona; co judaizm ma do powiedzenia o świecie
i jakie są związki między żydowską myślą a żydowskim prawem
(halachą). Wcześniejsze przygotowanie nie jest wymagane.
W języku angielskim. Wstęp wolny
Jewish Philosophy. A series of lectures by Rabbi Samuel
Rosenberg.
We will read and study the most important texts in Jewish thought.
We will explore what Jewish thought is and trace its development,
find out what Judaic philosophy has to say about the world, and
discover various connections between Jewish thought and Jewish
Law (halakha). No prior knowledge is required.
In English. Free admission.
24.04 | ŚRODA / WEDNESDAY | 19:00
Wstęp do judaizmu. Cykl wykładów rabina Samuela Rosenberga.
Jak praktykować judaizm na co dzień? Czym jest żydowski
kalendarz, żydowski krąg życia, co to jest kipa? Czym jest kadisz
i dlaczego odmawia się go po aramejsku? Odpowiemy na te
oraz wszelkie inne pytania. Wcześniejsze przygotowanie nie jest
wymagane.
W języku angielskim. Wstęp wolny.
Introduction to Judaism. A series of lectures by Rabbi Samuel
Rosenberg.
How do we practice Judaism every day? What is the Jewish
calendar and the Jewish circle of life? What is a kippah? What
is the Kaddish and why do Jews say it in Aramaic? Come to this
workshop to find out the answers to these questions - and more!
No prior knowledge of Judaism is required. Everyone is welcome,
Jews and non-Jews alike!
In English. Free admission.
29.04 | PONIEDZIAŁEK / MONDAY | 19:00
Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana
studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdziały 25-26, z komentarzem Rasziego i Baal
Haturima.
Biblical Hebrew - advanced level
Studying the Torah with Rabbinical commentaries
Bereshit: Chapters 25-26 with commentaries by Rashi and Baal
Haturim.

