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Kochani!
Uniwersytet Trzeciego Wieku Teatru Żydowskiego
– Centrum Kultury Jidysz to oferta wyjątkowa.
Powstał w 2006 r. dzięki Fundacji Shalom z miłości
do ludzi i chęci stworzenia każdemu bezpiecznej
przestrzeni do rozwijania pasji. W CKJ zapewniamy
ciekawą ofertę kulturalną i edukacyjną osobom
w różnym wieku. Zarówno Teatr Żydowski, jak i CKJ
mają propozycje dla dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz seniorów. Spotykamy się na spektaklach,
warsztatach twórczych, wspólnie uczymy się jidysz
i hebrajskiego, tworzymy wycinanki lub piszemy
wiersze. Każdemu, kto potrzebuje się rozwijać,
zdobywać nowe umiejętności, dajemy taką szansę.
Słuchacze UTW otrzymują nagrody w konkursach
artystycznych, teatralnych oraz literackich.
Wspieramy każdą osobę w działaniach twórczych.
UTW na Andersa 15 to miejsce otwarte i życzliwe.
Tworzymy je dla słuchaczy i ze słuchaczami. Każdy
jest dla nas ważny i może mieć wpływ na to, co
dzieje się na Uniwersytecie – zaproponować
wycieczkę, zwiedzanie ciekawego miejsca lub
podzielić się z nami swoimi osiągnięciami.
Jesteśmy tu dla Was!
Zapraszamy!
Gołda Tencer
Dyrektor Teatru Żydowskiego-Centrum Kultury Jidysz
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Szanowni Państwo!

Drodzy Państwo!

Nasz Uniwersytet to ludzie, którzy spełniają swoje marzenia. Spotykamy się codziennie na
różnego rodzaju zajęciach, wspólnie obchodzimy święta żydowskie oraz ważne rocznice.
Angażujemy się w wydarzenia kulturalne, zwiedzamy muzea, jeździmy na wycieczki do
ciekawych miejsc. Chodzimy na spektakle Teatru Żydowskiego oraz tworzymy własne.
Uczestniczymy w Festiwalu Singera oraz innych wydarzeniach Fundacji Shalom.

Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku jesteśmy związane od początku jego istnienia – najpierw
w Fundacji Shalom, potem w strukturze Teatru Żydowskiego. Praca z Seniorami jest pełna
wyzwań i daje ogromną satysfakcję. Wykłady, warsztaty, wycieczki oraz wspólnie spędzane
święta żydowskie – to wszystko sprawia, że stajemy się jedną wielką rodziną.

Każda osoba może znaleźć coś dla siebie,
rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Jesteśmy tu po to, by w tym pomagać.
Słuchacze UTW tworzą zgraną grupę
dobrych znajomych i przyjaciół. Warto do
nas dołączyć! Zachęcam do zapoznania
się z naszą szczegółową ofertą oraz do
przyjścia na Andersa 15.
Do zobaczenia!
Katarzyna Batarowska
Koordynatorka UTW
Izabela Teodorkiewicz, Bożena Pika, Hanna Pałuba

Nie tylko uczymy się od siebie nawzajem, ale też wspieramy. Dla wielu osób siedziba UTW przy
ul. Andersa 15 stała się dzięki temu drugim domem.
Zapraszamy Państwa do dołączenia do naszego grona i skorzystania z bogatej oferty zajęć
UTW. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Hanna Pałuba, wicedyrektor Teatru Żydowskiego ds. Centrum Kultury Jidysz
Izabela Teodorkiewicz, główny specjalista ds. promocji Teatru Żydowskiego
Bożena Pika, zastępca głównej księgowej Teatru Żydowskiego
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
Teatru Żydowskiego-Centrum Kultury Jidysz
Warsztaty teatralne, wycinanki i collage,
pantomimy, piosenki żydowskiej, kulinarne,
lektoraty jidysz, hebrajskiego i angielskiego
oraz wykłady dwa razy w tygodniu.
To oferta działającego przy ul. Andersa 15
w Warszawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury
Jidysz.
W zajęciach bierze udział ponad setka
słuchaczy w wieku co najmniej 55 lat.
Prowadzący stawiają na wszechstronną
edukację seniorów, ich rozwój duchowy
i intelektualny, aktywizację umysłową
i ruchową. Główną ideą tego UTW jest
poprawa jakości życia starszych mieszkańców
Warszawy i okolic. Uniwersytet prowadzi
różne formy kształcenia osób starszych bez
względu na ich dotychczasowe wykształcenie
oraz pochodzenie etniczne. Specyfiką
programu jest ukierunkowanie na zajęcia
o tematyce żydowskiej – dotyczące historii,
kultury, tradycji i obyczajowości.
Uniwersytet założyła w 2006 r. Gołda Tencer.
Początkowo działał w ramach Fundacji
Shalom, obecnie jest częścią programów
edukacyjnych Teatru Żydowskiego – Centrum
Kultury Jidysz.

– Kilkanaście lat temu kilkoro z nas
przyszło do pani Gołdy Tencer
z prośbą o pomoc. Chcieliśmy mieć
miejsce, w którym możemy się
spotkać, porozmawiać, zrobić razem
coś ciekawego, wybrać się wspólnie
na wycieczkę. Chcieliśmy – my
Seniorzy – wychodzić z domu, żyć
aktywnie. Potrzebowaliśmy takiego
miejsca w żydowskiej Warszawie.
Z tej potrzeby powstał Uniwersytet
Trzeciego Wieku – wspominają
słuchacze.
W czasie pandemii niemal od razu zajęcia przeniosły się do sieci, a ich uczestnicy nie zwalniali
tempa. Wykłady i warsztaty odbywały się w formule zdalnej. Gołda Tencer dzwoniła do
seniorów z pytaniem, czy nie potrzebują wsparcia i pomocy. Spotkania na zoomie umożliwiły
podtrzymywanie wzajemnych relacji, wzajemne wspieranie się w trudnych chwilach oraz – jak
to na uniwersytecie – naukę. Taka forma edukacji była pewnym wyzwaniem, ale udało się mu
sprostać.
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– Uniwersytet rozwija swoją działalność.
Do współpracy zaprosiliśmy wybitnego
specjalistę od filmów przedwojennych,
kontynuujemy współpracę z podróżnikami,
historykami sztuki, będą opowieści
o Kresach, operze, a także kilka
niespodzianek. Warsztaty odbywają się
stacjonarnie przy Andersa 15. Już teraz
zapraszamy Państwa na zajęcia pantomimy,
teatralne, kuchni żydowskiej, tańca
izraelskiego i wiele innych. Nieodłącznym
punktem naszego roku akademickiego są
wycieczki i wyjścia. Planujemy wyjścia na
najciekawsze warszawskie wystawy – mówi
Katarzyna Batarowska, koordynatorka
projektu.
Na zajęcia UTW można zapisać się
w każdym momencie roku akademickiego.
Kontakt z biurem: utw@jidysz.org.pl
tel. 22 620 47 33.
Opłata za semestr zajęć wynosi 200 zł. Osoby biorące udział w niektórych warsztatach –
komputerowych, języka angielskiego, gimnastyki – powinny dodatkowo uiścić opłatę
w wysokości 35 zł miesięcznie (za warsztaty komputerowe i lektorat języka angielskiego)
lub 25 zł miesięcznie (za zajęcia gimnastyki).
Więcej informacji na stronie: http://jidyszland.pl/pl/utw/
oraz na FB UTW: https://www.facebook.com/UTWTeatruZydowskiego
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Nasi wykładowcy
Monika KRAJEWSKA

prowadząca warsztaty sztuki żydowskiej
Monika Krajewska to znana w Polsce
i zagranicą artystka, zajmująca się
wycinanką żydowską. Prowadzi zajęcia
dla różnych grup, warsztaty na festiwalach
kultury żydowskiej, pokazuje swoje prace
na wystawach oraz pisze książki. Na UTW
uczy od kilkunastu lat. – Na początku były
to zajęcia z wycinanki żydowskiej. Później
doszły wykłady dotyczące cyklu roku oraz
cyklu życia. Ostatnio używamy też kolażu
i innych technik w pracach inspirowanych
żydowską sztuką, symbolami i tekstami.
W warsztatach prowadzonych na UTW
od początku biorą udział panie, które
tutaj odkryły swój talent. – Wiesia Rawska miała już kilka wystaw swoich wycinanek, Halina
Bielawska miała wystawę w Fundacji Atelier, Zygmunt Chojnacki pokazywał swoje wycinanki ze
mną w Muzeum Częstochowskim, Danuta Gładkowska – w Warszawie, a Danuta Petruczenko
miała wystawę międzynarodową on-line – mówi prowadząca.
– Niektórzy traktują warsztaty z wycinanki jako miejsce spotkań, bo wszyscy się ze sobą
zaprzyjaźnili – wyjaśnia Monika Krajewska. – Poza częścią teoretyczną jest też czas, by
porozmawiać. Kilka pań było na otwarciu mojej wystawy, a ja byłam na otwarciu ich własnych
ekspozycji. Wzajemnie się inspirujemy i naradzamy w jaki sposób wykończyć daną pracę, czy jaki
kolor dobrać jako tło. Cieszę się, że mogę z kimś w regularny sposób dzielić się swoją wiedzą.
Jest to ważna część mojego życia.

Ryszard KLUGE

prowadzący warsztaty pantomimy
Zajęcia z pantomimy odbywają się od kilku lat. Uczestniczy
w nich coraz więcej osób. – Naszym hasłem jest „Nie dajmy
się zepchnąć na parking starości” – przypomina Ryszard
Kluge, który jest również aktorem Teatru Żydowskiego.
– Nawiązując do tego hasła, czujemy się potrzebni.
Pokazujemy, że nawet w wieku emerytalnym można coś
jeszcze w życiu zrobić, z czegoś się cieszyć. Rozmawiamy
ze sobą, lubimy się, działamy razem, a na zajęciach panuje
fantastyczna atmosfera.
Prowadzący podkreśla, że jego
zadaniem jest, aby otworzyć
uczestników na nowe możliwości,
przekonać ich, że mogą się wygłupiać,
śmiać się nawzajem z siebie. I nie ma
w tym nic wstydliwego. – Na zajęcia
przychodzą zgarbieni słuchacze,
a wychodzą słuchacze wyprostowani.
Dzięki tym spotkaniom patrzą inaczej
na świat, nie czują się już stłamszeni
– podkreśla Kluge. – Jesteśmy takimi
sami wartościowymi obywatelami, jak
młodzi ludzie. Dajcie nam tylko szansę,
a my wam udowodnimy, że tak jest. Na
zajęciach cały czas mam swoich stałych
studentów, a wciąż pojawiają się nowi.
Do spektakli angażuję wszystkich,
niezależnie od doświadczenia. Tu nie chodzi przecież o to, żeby kogokolwiek nauczyć
technicznej pantomimy, ale żeby ośmielić uczestników.
Dowodem na skuteczność tych działań są liczne nagrody na konkursach i przeglądach
artystycznych. W ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku w 2019 r. grupa Ryszarda Kluge zdobyła
2 miejsce w kategorii teatralnej.
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Dr Monika SZABŁOWSKA-ZAREMBA

Michalina JADCZAK

Literatura jidysz jest często niedoceniana lub niezauważana. – Każde spotkanie z tą literaturą
otwiera możliwości poznania świata, ludzi i często samych siebie – zapewnia dr Monika
Szabłowska-Zaremba. – Uwielbiamy czytać Sienkiewicza, Prusa, Szymborską czy Herberta,
ale równolegle z nimi są pisarze, którzy też mieszkali w Warszawie, Łodzi, Krakowie.
Pisali o tym świecie, który kochają, w swoim pięknym języku jidysz.

Zainteresowanie tematyką żydowską pojawiło się w jej życiu w naturalny sposób i wyniknęło
z zainteresowania historią Polski, bo te dwa zagadnienia łączą się ze sobą już od ponad tysiąca
lat. – Gdy zrozumiałam, że to właśnie język jest jednym z najważniejszych kluczy do poznania
kultury, zdecydowałam się na podjęcie studiów hebraistycznych. Dzięki nauce na Wydziale
Orientalistycznym UW oraz późniejszej pracy w Centrum Kultury Jidysz mogłam kontynuować
rozwijanie swojej pasji związanej z językami żydowskimi, jak również historią i kulturą Żydów
i Państwa Izrael – wyjaśnia Michalina Jadczak.

prowadząca warsztaty z literatury jidysz

Prowadząca omawia ze słuchaczami
wybrane utwory, przybliża polskie
przekłady, opowiada o życiu pisarzy.
– To pewien rodzaj spotkania
z ludźmi, z miłością, z problemami,
które znamy z innych utworów. O nas
samych zawsze możemy poczytać
w literaturze jidysz. Nie wszyscy zdają
sobie z tego sprawę – mówi dr Monika
Szabłowska-Zaremba.
Przypomina też o najbardziej znanych
pisarzach jidysz. – Są Singerowie:
Baszewis oraz Izrael jego brat
i Ester – starsza siostra obydwu;
jest rozkochany w Kutnie Szalom Asz,
a także Icchok Perec, który powiedział,
że Warszawa jest jedynym miejscem
pozwalającym mu tworzyć. Jest wielu
innych pisarzy, którzy opowiadają
o nas samych – wyjaśnia naukowczyni.
Jak podkreśla, literatura jidysz to
kolejne zwierciadło, w którym możemy
się przejrzeć i którym możemy się
zachwycić. – Trzeba przyjść na zajęcia,
posmakować i wyjść bogatszym
o nowe doświadczenia – zaprasza.

lektorka hebrajskiego

Pasja ta szybko przerodziła
się w zawód lektorki języka
hebrajskiego, który wykonuje
m.in. podczas zajęć ze
studentami i studentkami
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Teatru Żydowskiego.
– Praca z osobami, które
do lektoratów podchodzą
z entuzjazmem i otwartością
wynikającymi z czystego
zainteresowania inną kulturą
to wyzwanie, by przygotować
ciekawy program, a zarazem
ogrom satysfakcji płynącej
z obcowania z uczniami
i uczennicami, którzy
dyscyplinę pracy łączą
z wielką radością samej nauki
– zapewnia. – Lektoraty
hebrajskiego na UTW to nie tylko zajęcia z gramatyki – to furtka do poznania kultury, lekcje
wytrwałości oraz tolerancji dla swoich błędów, skuteczna gimnastyka mózgu i cotygodniowy
zastrzyk dobrej energii.
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Anna SZYBA

Monika LESZCZYŃSKA

lektorka jidysz

prowadząca warsztaty tańca izraelskiego

Historią i kulturą żydowską zaczęła interesować się w liceum. Jej doświadczenie pokazuje,
jak ważni w życiu są nauczyciele. – Nasza Pani od historii regularnie polecała nam zawsze
dodatkowe lektury. Tak w moje ręce wpadła książka pt. „Strażnik” Marka Edelmana.
Przeczytałam ją jednym tchem. Wtedy jeszcze nie przyszło mi nawet do głowy, że kilka lat
później będę mogła z Markiem Edelmanem porozmawiać osobiście. To była krótka rozmowa.
Pytałam o jego szkołę a On powiedział że nic nie pamięta, bo zawsze pytają go o getto –
wspomina Anna Szyba. – Ale dał mi kontakt do kilku swoich kolegów, którzy tak jak On chodzili
do warszawskich szkół związanej z Bundem Centralnej Żydowskiej Organizacji Szkolnej.
Dzięki tym rozmowom powstała praca magisterska naszej lektorki, a ona sama zaczęła uczyć się
jidysz. – Pojęłam, jak ważne dla rozumienia historii Polski jest poznanie historii polskich Żydów.
A jednocześnie uświadomiłam sobie, jak mało możemy się o nich dowiedzieć nie znając języka
i kultury jidysz. Teraz staram się to, co sama odkryłam i czego się nauczyłam, przekazywać innym
– zapewnia.
Pracując przez lata w Centrum
Kultury Jidysz miała stały
kontakt ze słuchaczami UTW.
– Dopiero jednak w tym
roku zaczęłam ich również
uczyć jidysz. Imponuje mi ich
ciekawość świata, chęć do nauki
i pilność. Praca na UTW to dla
mnie nowe, ciekawe wyzwanie
i mam nadzieję, że również
słuchacze będą zadowoleni
z nowej nauczycielki – mówi
Anna Szyba.

Taniec izraelski towarzyszy słuchaczom UTW od pierwszych
dni istnienia uczelni. W trzech grupach zaawansowania
uczestnicy ćwiczą poszczególne kroki i układy. Każda
piosenka to jeden układ choreograficzny. – Dzięki
konieczności zapamiętywania następujących po sobie
kroków, można ćwiczyć pamięć, co dla naszych słuchaczy jest
bardzo istotne – zapewnia Monika Leszczyńska. – To środek
do celu. Nie chodzi przecież o dokładność w odtwarzaniu
kolejności kroków, ale o własną ekspresję, o możliwość
wyrażania emocji w różnych rodzajach tańców.
Dzięki zajęciom seniorzy są
w ruchu: jest to ruch ciekawy, nie
tylko mechaniczny, lecz połączony
z przeżywaniem. Wspólny taniec
to też przyjemność z przebywania
w grupie osób o podobnych
zainteresowaniach. – To moment dla
siebie, czas na bycie razem. Dzięki
temu można zacząć realizować
marzenia, na które czasem wcześniej
nie było czasu – mówi instruktorka.
– Osoby, które na co dzień często
są same, potrzebują dla równowagi
bycia częścią grupy. Grupa poznaje
się, żartuje wspólnie i nabiera do
siebie i do życiowych problemów
dystansu. Uczę się od nich tego luzu.
Nauka tańca pobudza kreatywność. Uczestnicy tworzą własne historie do każdego tańca, by
łatwiej zapamiętać kroki, śmiejemy się wtedy razem. Studenci zarażają się entuzjazmem, co
zwiększa też motywację, by się dokształcać, oglądać materiały edukacyjne, ćwiczyć w domu.
– Mam dla nich dużo szacunku i uznania za to – przyznaje Monika Leszczyńska.
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Ernestyna WINNICKA

Teresa WROŃSKA

Warsztaty teatralne odbywają się od początku istnienia UTW. Prowadząca je aktorka Teatru
Żydowskiego, Ernestyna Winnicka, miała przed ich rozpoczęciem pewne obawy.
– Nie wiedziałam, czy to mnie porwie – przyznaje. – Teatr to przecież nie tylko praca, ale coś,
co musi człowieka ciekawić. Zastanawiałam się, czy się polubimy i czy znajdziemy wspólny język.

Pianistka, kompozytorka, aranżerka. Od 1983 roku kierownik muzyczna Teatru Żydowskiego
w Warszawie. W 2015 roku odznaczona za osiągnięcia artystyczne Złotym Krzyżem Zasługi.

prowadząca warsztaty teatralne

prowadząca warsztaty piosenki jidysz

Wiek uczestników nie był nigdy
przeszkodą w przygotowywaniu
spektakli. – Jestem aktorką, a my
patrzymy na to inaczej, bo inaczej
się starzejemy. Duch jest w nas
młody, o co bardzo walczymy i co
pielęgnujemy – zapewnia Ernestyna
Winnicka.
Artystka przyznaje, że ma duże
wymagania, również wobec siebie.
Uczestnikom warsztatów udało się
jednak nawiązać nic porozumienia,
a nawet przyjaźni. – Nasza
relacja nie polega na tym, że jest
prowadząca i są słuchacze, ale na tym, że łączy nas wspólna sprawa – mówi. – Razem pracujemy
nad spektaklami i dajemy z siebie wszystko.
Ponieważ UTW był najpierw częścią Fundacji Shalom, a obecnie Teatru Żydowskiego, sztuki
wystawiane przez aktorów dotyczyły tematyki związanej z literaturą żydowską. Uczestnicy
zajęć teatralnych nie tylko poznawali nowe teksty kultury, ale sami stawali na profesjonalnych
scenach, wyjeżdżali na festiwale, występy gościnne, a często zdobywali też nagrody.
– Traktuję te zajęcia, jako spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy mogą dokonywać wyboru
i decydują, że będą robić to, o czym marzyli, być może chcieli robić wcześniej, ale nie wyszło –
wyjaśnia prowadząca. – Lubię ich za ich zapał i za to, że są ze mną przez tyle lat.
To najwierniejsi aktorzy, twórcy i jednocześnie widzowie teatralni.

W CKJ prowadzi zajęcia
z piosenki jidysz zarówno
w ramach UTW, jak i warsztaty
otwarte dla wszystkich
chętnych. By brać w nich
udział, nie trzeba znać jidysz.
Prowadząca udostępnia teksty
w transkrypcji.
Wspólne śpiewanie zbliża
uczestników i otwiera na
kulturę żydowską. Szukając
nowych możliwości dotarcia do
publiczności, Teresa Wrońska
nagrała też kilka odcinków
podcastu muzycznego „Lomir
zingen! – Zaśpiewajmy!”.
Można go znaleźć na
stronie internetowej CKJ –
jidyszland.pl. Zapraszamy!
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Krystyna STĘPNIEWSKA

prowadząca warsztaty komputerowe i lektorat angielskiego
Na zajęciach z angielskiego
wykładowczyni kładzie nacisk na
komunikację. – Uczymy się, jak
kupić bilet na pociąg, zamówić
jedzenie w restauracji i zapytać
o drogę w mieście. To wszystko
w grupie początkującej, bo
w grupie zaawansowanej
dyskutujemy o filmach, książkach
i najnowszych wydarzeniach
ze świata – wyjaśnia Krystyna
Stępniewska.
Poziomy zaawansowania na
lektoratach angielskiego są
aż cztery, więc każdy znajdzie
odpowiedni dla siebie. Aby
urozmaicić sobie naukę,
uczestnicy słuchają piosenek
Beatlesów i czytają artykuły
z The Times.
Celem zajęć komputerowych jest oswojenie
seniorów z technologią, ułatwienie im
poruszania się w wirtualnym świecie.
– W programie znajduje się obsługa
przeglądarek, mediów społecznościowych,
platformy Zoom, przechowywanie danych
w chmurach, żeby nam nie uciekły, a także
korzystanie z platform rządowych, takich
jak mObywatel czy IKP – mówi prowadząca. – Dzielimy się ciekawymi zasobami w sieci:
podcastami, blogami, kanałami na youtube, ebookami.
Bardzo istotną kwestią poruszaną na zajęciach jest temat bezpieczeństwa w sieci, co robić, by
nie stać się ofiarą kradzieży danych, czy „phishingu”.

Ilona JAWORSKA

prowadząca warsztaty gimnastyki
Gimnastyka poprawia koordynacje ruchową i orientację przestrzenną. Celem zajęć jest
zwiększenie wydajności krążeniowo-oddechowej, stymulacja układu odpornościowego,
redukcja stresu, poprawa samopoczucia. To wszystko jest niezwykle istotne dla
słuchaczy UTW.
Uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia rozwijające mechanizm równowagi
i stabilizację postawy, zwiększające zakres ruchu i wzmacniające układ mięśniowy,
streching. Pod okiem instruktorki dbają o profilaktykę bólów kręgosłupa, wykonują
ćwiczenia zaczerpnięte z pilatesu czy jogi. Dzięki temu nie tylko są sprawniejsi,
ale też lepiej się czują.
– Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne ćwiczenia. To nie tylko przyjemny,
ale też bardzo zdrowy sposób spędzania czasu – zapewnia Ilona Jaworska.
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Wykładowcy i współpracownicy, którzy również
byli związani z naszym Uniwersytetem to m.in.:
Ewa Andziak

Katarzyna Nakonieczna

Karol Yaron Becker

Levi Nicolas

Małgorzata Blicharz

Kamil Ołdakowski

Michał Cessanis

Joanna Ostrowska

Beata Chomątowska

Marta Pudełko

Jolanta Czajkowska

Anna Rosner

Marian Feldman

Michael Schudrich

Lili Fijałkowska

Janusz Sent

Paweł Fijałkowski

Agata Sierecka-Dudek

Regina Gromacka

Michał Sobelman

Remigiusz Grzela

Magdalena Srebrna

Andrzej Haliński

Dariusz Stola

Moshe Hayman

Jolanta Szwalbe

Piotr Kadlcik

Karolina Szymaniak

Katarzyna Kęsicka

Monika Tkaczyk

Jagna Kofta

Agata Tuszyńska

Hanna Kossowska

Karo Wegner

Weronika Kostyrko

Kobi Weitzner

Stanisław Krajewski

Agnieszka Witkowska-Krych

Tomasz Krakowski

Anna Wotlińska

Masza Makarowa

Róża Ziątek-Czarnota

Klub Seniora Dos Goldene Lebn
Anna Maria CZUBACZYŃSKA
W 2006 przeszła na emeryturę.
Wcześniej była nauczycielką.
Okazało się, że ma dużo wolnego
czasu i postanowiła go wykorzystać.
Od znajomej dowiedziała się, że
przy Teatrze Żydowskim powstaje
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– Teatr znałam dobrze, bo
chodziłam na przedstawienia tu
wystawiane – wspomina. – Kiedy
przyszłam zapisać się na UTW,
zobaczyłam ludzi tam pracujących,
aktorów, panią Gołdę Tencer
i spodobała mi się atmosfera, jaka
tam panuje.
Pani Anna swoją pracę magisterską
pisała na UMSC w Lublinie.
Dotyczyła ona pozostałości sztuki żydowskiej. – Po wojnie wszystko przestało istnieć, ale ja
zdawałam sobie sprawę, że dzieje się coś innego, nowego, że są ludzie. Dotarłam do wielu
materiałów w Żydowskim Instytucie Historycznym. Ten temat we mnie długo tkwił. Kiedy
dowiedziałam się, że UTW przy Teatrze będzie rozwijał tematykę żydowskiej historii i kultury,
zapisałam się bez wahania. Nie były to dla mnie zupełnie obce tematy, ale i tak dowiedziałam
się wielu rzeczy, poznałam wykładowców i lektorów, zgłębiłam tajniki kuchni.
Artystyczna dusza pani Anny sprawiła, że zapisała się ona na zajęcia z piosenki i dołączyła do
kółka teatralnego. – Przez kilka lat żyłam tą atmosferą, ucząc się nowych rzeczy. Miałam też
możliwość zrobienia tu kilku wystaw mojego malarstwa i zaprezentowania twórczości. Stale
dzieje się tutaj coś nowego, poznajemy ludzi ze świata nauki i sztuki. To ogromna atrakcja
i przyjemność.
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Na kilka lat pani Anna została koordynatorką
UTW. Ta praca dawała jej satysfakcję i sprawiała
radość. – Uniwersytet się rozrasta, przychodzą nowi
ludzie – zapewnia. – Jesteśmy znani w Warszawie
z naszej działalności. Bierzemy udział w Senioraliach,
Juwenaliach, Przeglądach Twórczości Seniorów,
gdzie zdobywamy nagrody i wyróżnienia.
Spośród osób, które zapisały się na Uniwersytet
w 2006 roku do dziś studiuje tu dwudziestu
seniorów. Wielu wykładowców również jest tutaj od
samego początku do dziś. – Staramy się dodatkowo
uatrakcyjnić studiowanie naszym słuchaczom.
Wspólnie obchodzimy święta żydowskie, zapraszamy
do siebie znanych ludzi oraz organizujemy wycieczki.
Dzięki darczyńcom sukcesywnie powiększa się liczba
książek w bibliotece UTW. Można tu znaleźć klasykę
literatury żydowskiej, książki pisarzy współczesnych
oraz albumy dotyczące sztuki.
Od 2018 r. na Andersa 15 działa klub Dos Goldene Lebn, którego prowadzeniem zajmuje
się pani Anna. Klub ma na celu wypełnienie czasu między zajęciami, a także organizowanie
dodatkowych spotkań w mniejszym gronie – Szczególnie teraz przychodzą osoby, którym
doskwiera samotność – wyjaśnia pani Anna.
W klubie można rozwijać
swoje pasje artystyczne,
malarskie, albo po prostu
miło spędzić czas.
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Nasi słuchacze
W ciągu kilkunastu lat istnienia UTW na zajęcia zapisało się kilkuset słuchaczy. Poprosiliśmy
kilkoro z nich, z różnym stażem na naszej uczelni, o wypowiedź.

Anna HALIŃSKA
Uczestniczy w zajęciach UTW od początku jego istnienia.
Trafiła tu zaraz po przejściu na emeryturę. Zainteresował
ją program wykładów. Chciała wiedzieć więcej o historii,
obyczajach i kulturze Żydów. – Oboje moi rodzice byli
Żydami, a mimo to w domu nie słyszałam niczego na temat
Żydów – mówi. – Myślę, że rodzice chcieli mnie i mojego
brata chronić przed tragedią Holokaustu, po tym, co
przeżyli oni i ich bliscy.
Pewne elementy rodzinnej historii jednak docierały do
pani Anny. Ale to na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, po
serii wykładów, rozmów i wspólnie obchodzonych świąt
żydowskich, zdobyła się na to, by o rodzinie dowiedzieć
się więcej. – Zawsze wiedziałam, że moi dziadkowie i ich
najmłodsza córka zginęli w Auschwitz – wspomina. –
Ale przyjmowałam to jako fakt historyczny. Nie docierało do mnie, że zaważyło to na wielu
sprawach, które mnie dotyczyły.
– Z domu rodzinnego nie wyniosłam tego, czego dowiedziałam się dopiero na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku – przyznaje pani Anna. – Sama przez lata odrzucałam swoje żydowskie
dziedzictwo. Dopiero tutaj, po wykładach, pomyślałam, że to jest tak ważne, że przynajmniej
powinnam zdawać sobie z tego sprawę. Nie miałam babci ani dziadka, bo oni zginęli
w Auschwitz. Teraz, gdy patrzę wstecz, to widzę, że to był problem. Nie rozmawiałam o tym
z rodzicami, a teraz jest już za późno. Nie mam już z kim porozmawiać. Tym ważniejsze jest
dla mnie przebywanie tutaj, gdzie ludzie mnie rozumieją. Dzięki temu nie boję się głośno
powiedzieć, że jestem Żydówką.

Jadwiga WIECZOREK
Przyznaje, że kiedy przestała pracować, musiała coś zrobić ze swoim czasem. Szukała
odpowiedniego dla siebie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tak w marcu 2006 trafiła tutaj.
– Przyzwyczajam się do miejsc, lubię znajome twarze. Lubię też poznawać nowych ludzi –
mówi pani Jadwiga.
Szczególnie spodobała jej się możliwość wzięcia udziału w warsztatach teatralnych,
prowadzonych przez Ernestynę Winnicką, wspieraną muzycznie przez Teresę Wrońską.
Aktorki UTW tak dobrze czuły się na scenie, że doszły do wniosku, iż na zakończenie roku
akademickiego trzeba swoje umiejętności zaprezentować innym studentom. Pierwszym dużym
spektaklem był „Józef i jego bracia” na podstawie Księgi Bereszit.
– Przedstawienie miało sporą obsadę, a zespół taneczny, który się wtedy uformował istnieje do
dzisiaj. Chodziłyśmy później na różne przeglądy, konkursy, Juwenalia i Senioralia. Ludziom się
podobało, a i my byłyśmy zadowolone, że możemy się pokazać – wspomina pani Jadwiga.
Aktorki same projektują
i szyją kostiumy. Udaje im się
też pożyczyć poszczególne
elementy stroju z garderoby
Teatru Żydowskiego. Pani
Jadwiga wcześniej pracowała
jako wizytator do spraw kultury
na warszawskiej Ochocie.
Zajmowała się organizacją
festiwali i przeglądów
artystycznych. – To jest mój
żywioł – przyznaje. – Lubię tu
przychodzić. Tu się zawsze coś
dzieje. Kiedy człowiek jest na
emeryturze to przebywanie między salonem, kuchnią, a łazienką jest monotonne. Uniwersytety
Trzeciego Wieku to wielka sprawa dla seniorów. Musimy się ubrać, umalować i wyjść z domu.
To korzystne dla zdrowia, kontaktów towarzyskich i sylwetki. Tutaj ludzie przychodzą dla
przyjemności oraz po to, by czegoś się nauczyć, zdobyć wiedzę.
Rodzina pani Jadwigi pochodzi z Kresów. Wśród przyjaciół miała wielu członków społeczności
żydowskiej. Dzięki UTW pani Jadwiga odkrywa teraz kulturę żydowską, obyczaje i historię.
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Joanna ORACZ

Waldemar PROKOP

– Z natury jestem osobą towarzyską, lubię poznawać nowych ludzi – zapewnia Joanna Oracz,
która słuchaczką UTW jest od kilkunastu lat. Jako osoba aktywna, chciała zapisać się na zajęcia
Uniwersytetu od razu po przejściu na emeryturę.

Zawodowy przewodnik poznał słuchaczy UTW, kiedy oprowadzał ich po Parku Miniatur. Udało
się nawiązać stałą współpracę i wspólnie zwiedzić Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe,
Zamek Królewski, Muzeum Katyńskie. – Spodobała mi się radość życia słuchaczy tego UTW,
podejście do otaczającej rzeczywistości. I trochę im tego zazdrościłem – przyznaje. Pomyślałem,
że jak skończę 60 lat, to się zapiszę. Ale okazało się, że na ten Uniwersytet można wstąpić już
w wieku 55 lat. Nie zastanawiałem się ani chwili!
Pan Waldemar jest jednym z młodszych
słuchaczy. Podkreśla jednak, że wciąż
uczy się czegoś nowego i spędza czas
w ciekawy, aktywny sposób. Szczególnie
lubi zajęcia teatralne, które pozwoliły mu
na powrót do przeszłości. Jako chłopiec
często brał udział w szkolnych akademiach
i kabaretach. Dzięki UTW znów wrócił na
scenę i występuje przed publicznością.
– W tym miejscu można walczyć ze swoją
nieśmiałością albo odkryć nieznany
wcześniej talent – mówi. – Biorąc czynny
udział w wykładach i warsztatach, poznaje
się inny świat. Każdy tu jest sobą i może
cieszyć się życiem.

– Gdy tylko tu przyszłam, zostałam przyjęta z otwartymi ramionami. Czułam się tak, jakby tu na
mnie czekano – wspomina.
Pani Joanna lubi śpiewać, tańczyć, interesują ją zajęcia artystyczne oraz spotkania teatralne.
Zaangażowała się w prace grupy teatralnej Shalom oraz teatru lalkowego Simche. – Kultura
żydowska to dla mnie coś nowego – przyznaje. – Panująca na naszym Uniwersytecie atmosfera
bardzo mi odpowiada. Zachęcam wszystkich, by przyszli i sami się o tym przekonali. Wszyscy
jesteśmy tu po imieniu, co nas zbliża do siebie, buduje rodzinną atmosferę.
Pani Joanna szczególnie ceni sobie wspólne wyjazdy, wyjścia do muzeów oraz wykłady
o Kresach, muzyce poważnej, sztuce, aktorach Teatru Żydowskiego oraz o literaturze jidysz.
– Każdy z nas może tu wnieść coś nowego. Zapraszamy! – zachęca.

Dla pana Waldemara szczególnie ważna
jest oferta dodatkowych wyjść do muzeów
i ciekawych miejsc. – Wycieczki są zawsze
ciekawe. Odkryłem też niesamowite
przepisy kuchni żydowskiej na warsztatach
kulinarnych. To coś, czego wcześniej nie
znałem – wyjaśnia, zachęcając innych do
wstąpienia na Andersa 15.
– Nie zdajemy sobie sprawy, jak kultury polska i żydowska przenikały się i nadal przenikają.
Wiele rzeczy się wie, ale nie do końca rozumie. Tu można swoją wiedzę poszerzyć i rozwinąć.
Oraz spotkać Gołdę Tencer, moją idolkę z młodzieńczych lat.
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Barbara HIMMEL

Nagrody i wyróżnienia
W zajęciach UTW bierze
udział od 2007 r. Pojawiła się
tu, bo jedna z jej koleżanek
poleciła jej to miejsce, jako
ciekawy sposób na spędzenie
wolnego czasu. Zaczęła
przychodzić na wykłady i brać
udział w warsztatach. Uczy
się angielskiego, bierze udział
w zajęciach teatralnych oraz
piosenki.
– Te zajęcia pochłonęły mnie
bez reszty. Nie wyobrażam
sobie, żebym mogła tu nie
przychodzić – zapewnia.
– Ten Uniwersytet jest ważną
częścią mojego życia.

Barbara Himmel angażuje się też co roku w prace Festiwalu Singera, organizowanego
przez Fundację Shalom. Wraz z grupą wolontariuszek bierze udział w przygotowywaniu
korespondencji do zaproszonych gości i przygotowywaniu szabatowego stołu na placu
Grzybowskim.
Przy Andersa 15 najbardziej spełnia się na zajęciach teatrzyku lalkowego. – To spokojna praca,
którą wykonujemy wspólnie, wspierając się nawzajem – wyjaśnia. W ramach tych spotkań pani
Barbara zajmuje się robótkami ręcznymi, przygotowywaniem dekoracji, oraz występuje w kilku
sztukach.
– Nie wyobrażam sobie, żebym tkwiła sama w domu – przyznaje. – Tutaj mam kontakt
z różnymi ludźmi. Razem nie tylko się uczymy, ale też spędzamy miło czas.

4.12.2008
> VI Ogólnopolski Przegląd Amatorskich
Zespołów Artystycznych „Teraz My”
> I miejsce w kategorii Zespoły Teatralne
10.12.2009
> VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskich
Zespołów Artystycznych „Teraz My”
> II miejsce w kategorii Etiuda Teatralna
Senioralia 2010
> I miejsce w konkursie na najciekawsze
stoisko prezentujące dorobek UTW
Fundacji Shalom
IV Juwenalia III wieku (2011)
> Aktorska Nagroda Zespołowa dla
Zespołu Tanecznego UTW
9.12.2013
> VIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskich
Zespołów Artystycznych „Teraz My”
> Wyróżnienie w kategorii Spektakl
Teatralny
2-3 lutego 2013
> XII Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespołów Seniora
> II miejsce dla kabaretu Golden Age
29-30 marca 2014
> XIII Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespołów Seniora
> III miejsce dla kabaretu Szalom
22 listopada 2015
> XIII Ogólnopolski Przegląd
> I miejsce za przedstawienie „Akademia
Kulinarna”

7-8 maja 2016
> XIV Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespołów Seniora
> I miejsce w kategorii kabarety za
przedstawienie „Akademia Kulinarna”
19-21 czerwca 2017
> X Juwenalia III Wieku
> II miejsce w kategorii teatr dla Grupy
Teatralnej Shalom
> Wyróżnienie w kategorii teatr dla Teatru
Pantomimy
> Wyróżnienie w kategorii poezja dla
Witolda Miecznikowskiego
23-25 września 2018
> XI Juwenalia Trzeciego Wieku
> Wyróżnienie w kategorii literatura dla
Witolda Miecznikowskiego za wiersz
„Pudełeczko”
> Wyróżnienie w kategorii teatr dla Grupy
Teatralnej Shalom
26 listopada 2019
> XII Juwenalia III Wieku
> II nagroda w kategorii teatr dla Teatru
Pantomimy za spektakl „Koncert”
23 lutego 2020
> XVIII Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespołów Seniora
> II miejsce w kategorii Kabaret dla Grupy
Teatralnej Shalom
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Projekty międzypokoleniowe naszych Słuchaczy
i uczniów warszawskich szkół
2018
> Zichrojnes – projekt międzypokoleniowy realizowany przez emigrantów marcowych i uczniów
warszawskich szkół średnich. Polegał na stworzeniu mapy sentymentalnej, wymianie
doświadczeń, nagraniu filmu ze wspomnieniami miasta sprzed lat, skonfrontowaniu tych
wspomnień z doświadczeniami młodości licealistów, a zakończył się spacerem miejscami
sentymentalnymi po warszawskim Śródmieściu oraz wydaniem mapy z tymi miejscami.
26 października 2018
>P
 rojekt międzypokoleniowy „Z Zemsty… między
pokoleniami” został uhonorowany w kategorii
„Szkoła z pomysłem na kulturę” przez Prezydenta
m.st. Warszawy. Wystawienie na deskach Teatru
Żydowskiego fragmentów „Zemsty”, poprzedzone
było warsztatami aktorskimi, scenograficznymi,
kostiumograficznymi i charakteryzatorskimi.
2020
>„
 Di goldene pave” – projekt międzypokoleniowego
słuchowiska, inspirowany starą żydowską piosenką
„Di goldene pave” – „Złoty paw”. Scenariusz, plansze
ilustracyjne, filmy poklatkowe i muzyka zostały
stworzone przez uczestników projektu na warsztatach
online. Zgrany program trafił do domów dziecka
i szpitali dziecięcych przed Gwiazdką 2020 roku.
>T
 eatr lalkowy Simche od 2015 roku występuje dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym celem jest
niesienie radości i otuchy, poprawianie nastroju oraz
pokazanie, że szczęście i radość życia nie ma metryki.
Przedstawienia prezentujemy w przedszkolach,
szkołach, szpitalach, ośrodkach dziennej opieki,
a także na festiwalach kultury żydowskiej i domach
kultury w całej Polsce. Jesteśmy po to, by cieszyć, bo
simche znaczy radość.

Kontakt z biurem:
utw@jidysz.org.pl lub tel. 22 620 47 33

Więcej informacji na stronie: http://jidyszland.pl/pl/utw/
oraz na FB UTW: https://www.facebook.com/UTWTeatruZydowskiego

redakcja: Katarzyna Markusz / projekt graficzny: Michał Szperling

Warsztaty teatralne, wycinanki i collage, pantomimy,
piosenki żydowskiej, kulinarne, lektoraty jidysz,
hebrajskiego i angielskiego oraz wykłady dwa razy
w tygodniu.
To oferta działającego przy ul. Andersa 15 w Warszawie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teatru Żydowskiego –
Centrum Kultury Jidysz.
W zajęciach bierze udział ponad setka słuchaczy
w wieku co najmniej 55 lat. Prowadzący stawiają na
wszechstronną edukację seniorów, ich rozwój duchowy
i intelektualny, aktywizację umysłową i ruchową.
Główną ideą tego UTW jest poprawa jakości życia
starszych mieszkańców Warszawy i okolic. Uniwersytet
prowadzi różne formy kształcenia osób starszych
bez względu na ich dotychczasowe wykształcenie
oraz pochodzenie etniczne. Specyfiką programu jest
ukierunkowanie na zajęcia o tematyce żydowskiej –
dotyczące historii, kultury, tradycji i obyczajowości.
Uniwersytet założyła w 2006 r. Gołda Tencer.
Początkowo działał w ramach Fundacji Shalom,
obecnie jest częścią programów edukacyjnych
Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidysz.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji

