Dni Judaizmu
Świętowanie i dzień święty to tematy przewodnie dla odbywających się w dniach 16–17 stycznia
2020 roku ogólnopolskich Dni Judaizmu w Kościele Katolickim. Tym razem główne obchody zostały
zaplanowane w Gnieźnie. Jednak jak co roku wydarzenie będzie miało też swoje lokalne odsłony.
Łódzka Gmina przygotowała rozbudowany program, na który składają się koncerty, warsztaty dla
dzieci i młodzieży oraz wykłady zlokalizowane w różnych miejscach. – Zależy nam na pokazaniu
różnorodności kultury judaizmu. Tego, jak przejawia się ona w tradycji i historii, ale również kuchni
czy muzyce, stąd pomysł by z naszymi wydarzeniami wyjść też poza mury siedziby Gminy – mówi
rabin Dawid Szychowski.
Do współpracy przy realizacji wydarzeń Rabin Szychowski zaprosił izraelską organizację Amiel
BaKehila z Jerozolimy, wspieraną przez Ministerstwo ds. Diaspory. Jej celem jest edukacja i
promocja kultury żydowskiej wśród lokalnych społeczności na całym świecie. W trakcie swojego
działania edukatorzy, eksperci i artyści, związani z organizacją, odwiedzili dziesiątki państw w celu
realizacji różnych inicjatyw, którym towarzyszyło szerzenie wiedzy o kulturze judaizmu.
Już w przeddzień łódzkich obchodów, 15 stycznia, o godz. 12:00 w siedzibie Gminy, odbędą się
otwarte warsztaty muzyki ladino, które poprowadzi Ariel Lazarus. Tego samego dnia, również przy
Pomorskiej 18, o godz. 17:30 Ayelet Saperia zabierze dzieci i młodzież w podróż po zakamarkach
Jerozolimy, dzięki grze terenowej „Jerozolimscy łowcy rupieci”. Z kolei w rozgrywkach gry
planszowej o tym samym tytule można wziąć udział 16 stycznia o godz. 17:00. Planszówkę poznają
również uczestnicy zajęć półkolonijnych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.
Kto chce dowiedzieć się, czy żyrafa jest koszerna, jak prowadzić kuchnię żydowską i do czego
potrzebna jest mesora, powinien udać się na spotkanie z Rabinem Moshe Bloomem w kawiarni
Pop’n’Art na Placu Wolności 6, 15 stycznia o godz. 18:00. Urodzony w Kibucu Ma’aleh Gilboa Bloom
opowie tradycjach wokół żydowskich potraw, jak i ich współczesnych odsłonach. Przedstawi także
wyniki swoich badaniach poświęconych wykorzystaniu halachy w tradycji rolniczej. W trakcie jego
kolejnego wykładu, który odbędzie się w siedzibie Gminy 16 stycznia o godz. 17:00, poznamy
opowieść o Proroku Eliaszu, Rabinie Yehoshule i przyjściu Mesjasza na ziemię. Uczestnicy dowiedzą
się, jaką odpowiedź otrzymał Yehoshua i jakie jest jej znaczenie dla świata. W drugiej części tego
wydarzenia Rabin Bloom opowie o tym, czy genetyka może warunkować wiarę i czy w ludzkim DNA
mamy zapisane do jakiego wyznania przynależymy.
To nie koniec atrakcji. Już 15 stycznia o 18:00 warto udać się do klubu Niebostan, gdzie odbędzie
się koncert muzyki sefardyjskiej – „Jerusalem De Sefarad” w wykonaniu Ariela Lazarusa. Artysta
zaprezentuje tradycyjne melodie hiszpańskie i portugalskie zaaranżowane na gitarę klasyczną oraz
charakterystyczne pieśni ladino. Koncert będzie muzyczną opowieścią o historii życia artysty i jego
sefardyjskich korzeniach.

