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Niniejsze sprawozdanie dotyczy dziatalnoici Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce w

zor8 roku.

Sprawozdanie obejmuje wszystkie sfery dzialalno6ci Stowarzyszenia, w tym w szczeg6lnoici wsp6lpracA z

lvluzeum Historii Zyd6w Potskich POLIN oraz Zydowskim lnstytutem Historycznym im. E. Ringelbluma.

W sprawozdaniu zaprezentowano opisy najwa2niejszych prac merytorycznych prowadzonych ptzez SZIN.

Uzupetnieniem niniejszego sprawozdania jest raport z dziatalno6ci fundraisingowej stanowiecy zalqcznik

do n iniejszego opracowania.

Dane finansowe dotyczqce dzialalnodci Stowarzyszenia zostaly przedstawione w sprawozdaniu

finansowym.

lnformacie oo6lne

Do dnia 8 stycznia zo18 r. Stowarzyszenie dzialalo pod kierownictwem Zarzqdu wybranego na Walnym

Zgromadzeniu w dniu 3r ma.ja zor5 r., do kt6rego - po zrezygnowaniu z funkcji czlonka Zarzqdu w dniu or
czerwca 2017 r. Barbary Kirshenblatt- Gimblett - dzialajqc na podstawie $ 29 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia

Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce, uchwa{q nr z5lzot7 z dnia o5 czerwca zorT powolal Joannq Fikus.

Tym samym w sklad Zarzqdu wyglqdat nastqpujqco:

1) Piotr Wi(lickie - Przewodniczqcy ZarzEdU;

z) Marian Turski - Wiceprzewodniczqcy;

3) Jan Jagielski- Skarbn ik;

4) Jan Dokt6r - Sekretarz Zarzqdu;

5) Agnieszka [/ilbrandt - Czlonek Zarzqdu;

5) Joanna Fikus - Czlonek Zarzqdu;

7) Krzysztof Rozen - Cztonek Zarzqdu;

8) Micha+ Majewski - Czlonek Zarzqdu.

W d niu 8 stycznia zor8 r. Michal Majewski zrezygnowal z peinienia funkcji czlonka Zarzqdu.

W okresie od or stycznia zor8 r. do 3r grudnia zor8 r. odbylo siq r3 posiedzeri Zarzqdu, w czasie kt6rych

Zarzqd podjql 8o uchwal oraz odbylo siq jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane w celu

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok zo:r7.

Liczba czlonk6w Stowarzyszenia na koniec zor8 roku wynosila 234 osoby.

W zor8 roku Stowarzyszenie zatrudniato na podstawie um6w o pracq - 5 os6b.

Cztonkowie Zarzqdu w zor8 roku nie pelnili funkcji zarzqdczych przy jednoczesnym zatrudnieniu w

Stowarzyszeniu;

ll. Dzialalno5dStatutowaStowarzyszenia
Dziatalnoii statutowa Stowarzyszenia zwiqzana jest z trzema g*6wnymi obszarami:

r. Wsparcie dziatalno6ci programowej lvluzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN, przede wszystkim
poprzez realizacje wsp6lnych projekt6w;

2. Wsparcie dziaialno(ci programowej Zydowskiego lnstytutu Historycznego im. Emanueala

Ringelbluma, przede wszystkim poprzez realizacje wsp6lnych projekt6w, a w szczeg6lno(ci realizacje

Programu Oneg Szabat;

3. Realizacje cel6w Stowarzyszenia poprzez wspieranie projekt6w innych organizacji, miqdzy innymi
poprzez dzialalno6t Komisji Grantowej.



W zorS roku Stowarzyszenie nie prowadzito dzialalnoici odplatnej

1. Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN

Stowarzyszenie w oparciu o umowe zato2ycielskq z 25 stycznia 2oo5 r. jest jednym z trzech, obok

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta stotecznego Warszawy, wsp6tzalo2ycieli

Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN. Obowiqzki i prawa Stowarzyszenia wobec Muzeum POLIN

reguluje wspomniana umowa zaloiycielska oraz Statut Muzeum POLIN ustanowiony Zarzqdzeniem

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.3o maja zorT r., opublikowanego w Dzienniku

Urzqdowym MKiDN w dn.l czerwca 2017 r.

W zoaT r. uptyngla kadencja dotychczasowej Rady Muzeum, w zwiqzku z czym, Zarzqdzeniem Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 23 lutego zor8 r. powolana zostala nowa Rada Muzeum na lata

zor8-zozz,wsktadzie:
r) Artur Hofman;

z) Ewa Ma linowska-G ru pinska;

3) Dr. Aleksandra Katarzyna Namysio;

4) Ma+gorzata N iezabitowska;

5) Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski;

5) Shana Penn;

7) Zygmunt Rolat;

8) Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld

9) Ryszard Schnepf;

ro) Jaros{aw Sellin;

rr) Albert Stankowski;

12) Dr Mateusz Szpytma

r3) Marian Turski;

r4) Piotr Wiilicki;

r5) Renata Wi6niewska.

Zgodnie ze Statutem Muzeum POLIN 5 czlonk6w rady jest mianowanych spo(r6d kandydat6w

wskazanych przez Stowarzyszenie. Rada Muzeum na swym posiedzeniu w dniu z6 listopada zor8r.

ustanowila nowy Regulamin Rady Muzeum dostosowujqc ao do zmienionego Statutu Muzeum-

W zwiqzku z up+ywajEce w dniu 28 lutego 2019 r. kadencjq dyrektora Muzeum, prof. Dariusza Stoli,

Stowarzyszenie rozpoczqlo pod koniec zorS r. rozmowy z pozostalymi wsp6kalo2ycielami na temat

powotania dyrektora na kolejnE kadencjq. W wyniku rozm6w w dn. z7 lutego 2019 r. ogloszono otwarty

konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN.

Poza dzialaniami na polu organizacyjnym Stowarzyszenie wspieralo i uczestniczylo w dziatalno(ci

programowej Muzeum POLIN opisanej poni2ej.

W styczniu zor8 r. zakoiczyla sie wystawa czasowa,,Krew. Lqczy i dzieli" ukazujqca zto2ony obraz krwi w

kulturze: od pierwszych wzmianek w Biblii po pytania m.in. o znaczenie wigz6w krwi we wsp6tczesnym,

wielokulturowym spo+eczeistwie i etyczne aspekty osiQgniQa medycyny.

Rok zorS uplynql pod znakiem 5o rocznicy wydarzeri Marca'68 iprogramu,,Obcy w domu"' Proces

przygotowania programu trwal ponad dwa lata. Jego gl6wnym elementem byta realizacja wystawy

prezentujEcej relacje uczestnik6w Marca'68, kontekst historyczny i konsekwencje tamtych zdarzerl.

Wystawa ,,Obcy w domu. Wok6t Marca'68" byta bolesna itrudna - nie tylko ze wzglqdu na konieczno4t



zmierzenia sie z niechlubnym epizodem w historii Polski, lecz tak2e z powodu narastajacych na 6wiecie

lqk6w przed ,,innymi", podsycanych w polskim spoleczenstwie. Jednak z tych samych powod6w byta to
ekspozycja niezwykle wa2na, pomagala bowiem zrozumiet, do czego prowadzq ksenofobia i mowa

nienawi6ci. Tym bardziej cieszy wiec nas fakt,2e odwiedzilo jq tylu go(ci- blisko ru o tysiqcy.

Natomiast w listopadzie zor.S r. z okazji 1oo rocznicy odzyskania niepodlegio6ci przez Polskq w Muzeum

zosta+a otworzona wystawa ,,W Polsce krola Maciusia. roo-lecie odzyskania niepod legto6ci". Na tej

wystawie patrzymy na paristwo i sprawowanie wladzy z perspektywy dziecka. Tu2 po odzyskaniu

niepodlegio4ci Janusz Korczak napisal ksiq2kg Krol Maciui Pierwszy, aby wyja6nii dzieciom, jaki trud a

odpowiedzia Ino6t wiq2q siq z rzqdzeniem. Na wystawie wEtki dotyczEce odbudowy ll Rzeczypospolitej

splatajq siq z bajkowym 6wiatem powie6ci o Maciusiu, a zabytkowe obiekty - z kresk6wkami, grami i

zabawami.

W zo:.8 r. Stowarzyszenie wsp6lnie z Muzeum POLIN rozpoczelo prace zmierzajqce do powstania wystawy

czasowej ,,Gdynia - Tel Awiw". Wystawa zaprezentuje dwa miasta, kt6re powstawaly w tym samym czasie

-wlatachuo.i3o.XXwiekuiodegratypodobnqrolqwhistoriiobupa6stw-lzraelaiPolski,stajQcsiq
podstawq budowy ich dwudziestowiecznej to2samo4ci. Jej otwarcie nastqpi we wrze(niu zorg roku.

Stowarzyszenie Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce jako tw6rca wstawy stalej dalej wspiera Muzeum

POLIN w pracach zwiqzanych z modernizacjq wystawy. W 2o18 r. Stowarzyszenie wsparto finansowo

instalacjq dw6ch dodatkowych gablot w galeriach wystawy statej ,,Zaglada" i ,,Powojnie". W pierwszej z

nich eksponowane sq iaty na ubrania w ksztatcie gwiazdy Dawida, kt6re byli zmuszeni nosit 2ydzi w

krajach Europy okupowanych przez nazistowskie Niemcy. W drugiej swoje miejsce znalazlobraz Jonasza

Sterna, krakowskiego malarza, klory prze2ylZagtadq. Dodatkowo dzigki Stowarzyszeniu byty

kontynuowane prace nad nowymi przestrzeniami wystawien niczymi. Wsparli6my finansowo prace

koncepcyjne nad galeriq,,Polscy 2ydzi na (wiecie", obejmujEce m.in. miqdzynarodowy konkurs na filmy o

2ydowskich spoleczno(ciach w 162nych krajach na wielu kontynentach. Ostatnia galeria-epilog wystawy

statej Muzeum POLIN bqdzie po6wiqcona wla(nie historii polskich Zydow na 6wiecie -temu, co z sobq

zabrali ico stworzyliw swoich nowych ojczyznach. Trwaly r6wnie2 prace projektowe nad galeriq

,,Dziedzictwo". Ogloszony zostal miqdzynarodowy konkurs na stworzenie instalacji artystycznej,

po6wiqconej kulturowemu dziedzictwu polskich Zyd6w i ich wkladowi w rozw6j cywilizacy.lny. lnstalacja

ma wyra2at temat w syntetyczny spos6b i byc charakterystycznym, przewodnim elementem calej

przestrzen i wystawienn iczej.

Wsparcie Muzeum POLIN nie skupia siq wytqcznie na dzialaniach wystawienniczych. W zor8 r. dzigki

Stowarzyszeniu zostal sfinalizowany zakup oryginalnych obiekt6w do kolekcji Muzeum POLIN. Wystawa

stala zostala wzbogacona o dziela sztuki wspotczesnej odwolujqce sig do dziedzictwa polskich Zyd6w,
poruszajqce temat pamigci, to2samo6ci i historii. W(rod obiekt6w znalazly siq m.in. prace Wilhelma

Sasnala, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein iartyst6w skupionych w krakowskiej grupie ,,Wprost". Jednym z

kluczowych dar6w zorS roku byia darowizna Ronalda S. Laudera, dzigki kt6rej mogli(my powiqkszyi
kolekcjg Muzeum POLIN o cenne osie mnastowieczne judaika: tarczq i koronq na Torq orazjad -
wskaz6wkq do Tory. Wszystkie te obiekty bedE umieszczone na wystawie stalej. Pozostala czq(i
darowizny Ronalda S. Laudera zostanie przeznaczona na zakup obrazu lvlaurycego M inkowskiego ,,Panna
mloda", kt6ry wzbogaci galerig XIX wieku na wystawie sta+ej -,,Wyzwania nowoczesno(ci".
Wystawa sta+a to r6wnie2 dzialania ulatwiajEce jej percepc.le w(r6d r62nych grup odbiorc6w. Slu2q do tego
m.in. publikacje. Stowarzyszenie sfinansowalo r6wnie2 dwie publikacje Muzeum POLIN: drugq edycjq

,,PoLlN. looo lat historii Zyd6w polskich" - przewodnika po wystawie stalej w jqzyku polskim i angielskim



oraz przewodnik po wystawie sta+ej dla dzieci ,,Male POLIN". Pierwsza z publikacji ma w ciekawy i

przystepny spos6b przybli2yi przekaz wystawy stalej, najwa2niejsze elementy narracji, konteksty
prezentowanych obiekt6w i historii. ,,Male POLlN" to przewodnik po Muzeum POLIN przeznaczony dla

na jmtodszych zwiedzajqcych.

Wsparcie Stowarzyszenia skupia siq r6wnie2 na projektach edukacy.lnych, naukowych ikulturalnych. W

zorS r. wsparli6my cieszEcy siq duzq popularno:ici projekt z pogranicza dzialari edukacyjnych i

wystawien niczych -,,Muzeum na k6lkach" - mobilnq wystawQ edukacyjnq, kt6ra je2dzi po malych

miejscowo(crach ifestiwalach w Polsce, wraz z ofertQ warsztat6w iwyklad6w. W zo:.8 roku odwiedzila ona

m.in. Chorzele, Orlg iBielsk Podlaskr oraz festiwal Pol'and'Rock. Okolo 74oo os6b zwiedzito wystawe i

wziglo udzial w wa rsztatach.

Global Education Outreach Program to najwa2niejsze dziatanie na polu naukowym realizowane przez

Muzeum POLIN wraz z oirodkami akademickimi z calego (wiata. Dziqki GEOP studiowanie dziedzictwa i

historii polskich Zyd6w staje siq domenq coraz wigkszego grona mlodych naukowc6w. Zostaty dla nich

przygotowane specjalne programy, takie jak: seminarium doktorskie, granty na pobyty badawcze,

dofinansowania warsztat6w naukowych. Ponadto w zorS roku zorganizowano dwie znaczqce konferencje

miqdzynarodowe. ,,Marzec '68 po piqtdziesiqciu latach" to refleksja z r62nych perspektyw nad

ptzyczynami, przebiegiem iskutkami kampanii antysemickiej lat 6o. XX wieku. Pod koniec roku odbyla siq

konferencja ,,Listopadowe nadzieje. Zydzi wobec niepodlegto6ci Polski w r9:.8 r.", w kt6rej ponownie

uczestniczyli badacze z Polski, Niemiec, USA, Kanady i lzraela. Przez caiy rok w Muzeum mo2na byio wziqi
udziat w wyktadach z cyklu ,,Dzieje Zyd6w: stare i nowe pytania". Kontynuowany byl tak2e projekt

edukacyjny Greenberg Family lnternational lnternship Program program stypendialny dla zagranicznych

student6w oferujqcy mo2liwo(t rozwoju zawodowych umiejgtno(ci w Muzeum POLIN. Przez osiem

tygodni mogli oni pracowai w Muzeum POLIN i poznawai nie tylko historig polskich 2yd6w i wsp6tczesnq

Polskq, lecz tak2e tajniki pracy w instytucji bqdEcej w czol6wce muze6w europejskich.

Muzeum Polin stara siq docierat nie tylko do naukowc6w, dlatego kontynuowany byl tak2e projekt

edukacyjny Greenberg Family lnternational lnternship Program - program stypendialny dla zagranicznych

student6w oferujqcy mo2liwo6t rozwoju zawodowych umiejqtno(ci w Muzeum POLIN- Mieli oni

mo2liwoif korzystania z jednej z najwiqkszych baz informacyjnych o przedwojennych 2ydowskich

spoteczno6ciach na ziemiach polskich jest portal Wirtualny Sztetl, kt6rego rozw6j zasobu

historiograficznego r6wnie2 wspar+o Stowarzyszenie. Zostata na nim udokumentowana historia ponad

rgoo spoleczno(ci w historycznych granicach Rzeczypospolitej - od momentu pierwszego osadnictwa po

Zagladq, a w przypadku du2ych miast po czasy nam wsp6tczesne. Portal ten chot jest dostgpny w

internecie, to wiele os6b korzysta z niego w Centrum lnformacji Historycznej Muzeum POLIN. Jest to
miejsce przeznaczone dla os6b za interesowanych genealogiq i lokalnq historiq 2yd6w w Polsce.

Pracownicy Centrum nie tylko siu2q wszelkiego rodzaju informacjami dotyczqcymi historii, geografii,

ruch6w migracyjnych i genealogii, lecz tak2e pomagalq odnaleii zaginionych krewnych czy nazwy

miejscowo6ci, w kt6rych mieszkali. Centrum oferuje dostqp do baz danych, czytelni ksiq2ek i map oraz

miqdzynarodowych serwis6w po(wiqconych 2ydowskiej genealogii.

Muzeum dziqki wsparciu Stowarzyszenia moglo realizowat r6wnie2 inne dzialania edukacyjne.

Najwigkszym projektem edukacyjnym jest akcja spoteczno-edukacyjna ,,Zonkile" zrealizowana w 75.

rocznicq wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wskainiki tego projektu m6wiq same za siebie:30



wspierajEcych instytucji, 1848 wolontariuszy rozdajEcych 15o tysiqcy 2onkili - symboli pamiqci o

powstaficach getta - na ulicach Warszawy, tzr6 zaanga2owanych szk6i, bibliotek i innych instytucji w catej

Polsce, 2375 publikacji w mediach tradycyjnych iinternecie, blisko r4o tysigcy wy(wietlei spotu isetki
tysiqcy reakcji na portalach spolecznoiciowych. W ramach obchod6w 75 rocznicy powstania w getcie

Muzeum POLIN przy wsparciu Stowarzyszenia i we wspolpracy z nim zorganizowalo koncert,,Lqczy nas

pamiqt", kt6ry byi kulminacjq rocznicowych obchod6w r9 kwietnia. Na placu przy pomniku Bohater6w

Getta zabrzmiala iX symfonia Ludwika van Beethovena z finatowq ,,Odq do rado6ci" w wykonaniu

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Ch6ru Filharmonii Narodowej. Pieiri zostaia za6piewana po

hebralsku - tak jak zamierzali jq wykonat muzycy ZydowskieJ Orkiestry Symfonicznej i ch6ru Szir,

utworzonych w getcie. Pr6by przerwata masowa akcja deportacyjna do obozu w Treblince, w kt6rym

prawie wszyscy arty(ci zginqli. W drugiel czg6ci koncertu zabrzmial premierowo utw6r ,,Tren dla

warszawskiego getta", napisany specjalnie na te okazje przez Radzimira,,.Jimka" Dqbskiego. W koncercie

wziqli udziat ocaleni z Holokaustu, przedstawiciele polskich najwy2szych wtadz paristwowych oraz setki

go(ci z Polski ize 6wiata.

Kontynuowane byly r6wnie2 inne projekty takie jak: Polsko-lzraelskiej Wymiany Mlodzie2y (PIYE) oraz

POLIN Meeting Point - Summer Education School, a tak2e skierowane do hebrajskojqzycznych

przewodnik6w. Szkolenia, kt6re umo2liwiajq im oprowadzanie po vvystawie statej izraelskim

przewodnikom. Podobniejak w zeszlym roku dziqki wsparciu Stowarzyszenia, N4uzeum POLIN odwiedzila

mlodzie2 gimnazjalna z Bet2yc i Lublina.

R6wnie wa2ne bylo wsparcie Miejsca Edukacji Rodzinnej,,U krola Maciusia". W zor8 roku odbyto siq ponad

50 warsztat6w i spotkan, w kt6rych uczestniczy+o prawie 2,5 tysiqca os6b, a ponad ro tysigcy przyszlo

spqdzit tam czas z rodzinE.,,U krola Maciusia" dzieci poznajq historiq i kulturq polskich Zyd6w za pomoce

jqzyka i narzqdzi dostosowanych do ich wieku i mo2liwo4ci.

Wa2nymi projektami wspartymi przez stowarzyszenie byly dwa festiwale. Pierwszy z nich to POLIN Music

Festival Roots'n'Fruits, na kt6rym wystqpiia ikona muzyki klasycznej naszych czas6w, Martha Argerich.

Drugim za6, TISZ Festiwal Zydowskiego Jedzenia - pierwszy w Polsce festiwal kulinarny w ca+oEci

po(wiqcony 2ydowskiej kuchni, jej miejscu w kulturze, historii i wsp6lczesno(ci.

Stowarzyszenie w zorS r. r6wnie2 zorganizowa+o wsp6lnre z Muzeum POLIN drugq edycjq projektu,,tqka

Le(miana" - plenerowq instalacje inspirowanq wierszem ,,Lqka" z rgzo roku autorstwa Bolestawa

Leimiana. Na zielonym skweze przy Muzeum POLIN mo2na bylo odpoczqt, postuchai poezji, potaiczyt
na dancingu przy muzyce na 2ywo, zohaczyi film, wziqt udziat w warsztatach literacko-plastycznych czy

zajeciach z jogi. ,,Lqkq Leimiana" otworzyla akcja artystyczna przygotowana przez Grupq Nowolipie oraz

rzeibiarza, performera, tw6rce instalacji ifilm6w wideo Pawta Althamera.

Muzeum POLIN anga2uje siq r6wnie2 w dialog polsko-iydowski poprzez wspieranie dzialan na tzecz

organizacji 2ydowskich i os6b dbajqcych o historiq. Najwa2niejszym wydarzeniem organizowanym

wsp6lnie przez Muzeum POLIN i Stowarzyszenie jest coroczna Gala nagrody POLIN, podczas kt6rej od

zor5 roku Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum POLIN we wsp6+pracy ze Stowarzyszeniem

osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie dzialajqcym na rzecz ochrony pamiqci o historii polskich

Zyd6w. W kapitule nagrody zasiadajq m.in. cztonkowie Zarzqdu Stowarzyszenia. To wyjqtkowe

wydarzenie jest (wiqtem dzialaczy i aktywist6w, kt6rzy z pelnym oddaniem dziatajq lokalnie w duchu misji



Muzeum POLIN - chroniq pamigc o historii polskich Zyd6w i przyczynia.Jq sig do ksztaltowania wsp6lnej
przyszlo4ci, wzajemnego zrozumienia iszacunku migdzy Polakami, a Zydami. Laureatem czwartej edycji

nagrody zostal Tomasz Wi(niewski.

Muzeum, dziqki 6rodkom przekazanym przez Stowarzyszenie moglo rownie2 wesprzei projekt ,,Od
pomocy do ratowania. WzorujQc sie na lrenie Sendlerowej". Jego celem bylo upowszechnienie wiedzy o tej
postaci wir6d nauczycieli i mlodzieiy oraz zainspirowanie mlodych do zaanga2owania siq w dzialalnoii
spotecznq w swoim lokalnym (rodowisku. Projekt byl czq6ciq XV edycji programu edukacyjnego ,,Pamiqt
dla przyszlo(ci" realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce.

Ponadto przy dyrektorze Muzeum POLIN dziaia Kolegium Spoleczne. Zostato ono powotane w zor5 roku z

inicjatywy Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce i kieruje nim Piotr Wi6licki,
przewodniczqcy Stowarzyszenia. W sklad kolegium wchodzq przedstawiciele organizacli, kt6rym bliska

jest idea zachowania i propagowania dziedzictwa polskich Zyd6w. Kolegium jest forum dyskusji,

wsp6lpracy i wymiany do(wiadczei os6b i organizacji. Jest jednoczeinie realizacjq marzenia tw6rc6w
Muzeum POLIN, aby bylo ono miejscem szeroko rozumianej wspolnoty - miejscem, kt6re wsp6ltworzq

przedstawiciele irodowiska 2ydowskiego.

2ydowski lnstytut Historyczny im. E. Ringelbluma2

Stowarzyszenie wspiera dziatalno5i Zydowskiego instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma od daty jego

powotania udostqpniajqc nieodplatnie budynek przy ul. Tlomackie 3/5 w Warszawie oraz zgromadzone w

nim zbiory. ZIH sprawuje nad nimi wszechstronnq opiekq. NajwazniejszE czq6ciq zbior6w jest Podziemne

Archiwum Getta Warszawy - tzw. Archiwum Ringelbluma. Stworzone przez grupq Oneg Szabat stanowi
najbardziej znaczEce i przejmujEce (wiadectwo Zaglady Zydow polskich. Od nazwy grupy tw6rc6w archiwum

wziqt nazwq wsp6lny, Stowarzyszenia i lnstytutu, Program Oneg Szabat.

Rok 2018 byl kolejnym rokiem intensywnych prac Stowarzyszenia i Instytutu w ramach Programu, kt6rego
gt6wnym celem jest udostqpnienie Archiwum Rignelblum, upowszechnienie wiedzy o nim oraz

upamiqtnienie grupy Oneg Szabat. W mija.iqcym roku Stowarzyszenie rozwinqto dziatania fundraisingu na

rzecz programu. Ponadto uzyskali6my 5rodki finansowe na realizacje szeregu dziala6 z nim zwiEzanych.

Warto zauwa2yi, Ze w 2018 r. zakorlczyliSmy realizowany od 3 lat przez Stowarzyszenie projekt DELET. W

latach 2016-2018 w pracowni digitalizacji zbior6w ZIH sfotografowano w najwy2szej jako(ci dokumenty

Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, kt6re liczy ponad 35 tysiqcy stron. Specjali6ci opisali je w jqzyku

polskim i angielskim, a nastqpnie udostqpnili Ie online na portalu Delet. Dziqki temu ka2dy, na catym 5wiecie,

mo2e obejrzei dokumenty zachowane w Archiwum Ringelbluma. Portal Delet to tak2e narzqdzie edukacyjne.

Lekcje, warsztaty ioprowadzenia kuratorskie stwoTzone przez edukator6w pozwalalq na zapoznanie siq z

historiq grupy Oneg Szabat, biografiq Emanuela Ringelbluma, losem dzieci zamkniqtych w warszawskim

getcie, propagandE nazistowskq i Zagladq.lednak to nie koniec prac nad portalem, jest on systematycznie

rozwijany i uzupelniany o nowe treici. Prace nad portalem Delet byty wspotfina nsowa ne przez Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najwa2niejszym dziataniem realizowanym w ramach wsp6tpracy z lnstytutem bylo rozpoczqcie prac nad

audytem arch itekton icznym budynku, w oparciu o ktory powstanie koncepcja modernizac.ji budynku i

budowy tzw. ,,skarbca", w kt6rym bqdzie przechowywane Archiwum Ringelbluma. Zmodernizowane



pomieszczenie ma spelniai najnowsze, najwy2sze 6wiatowe standardy przechowywania dokumentacji

archiwalnej. Projekt zabezpieczenia Archiwum bqdzie kontynuowany w kolejnych latach.

W 2018 r. lnstytut przy wsparciu Stowarzyszenia wyda'i kolelny, drugi, tom angielskiej edycji Archiwum

Ringelbluma pt. ,,Accounts from the Borderlands, 1939-1-941" w opracowaniu prof. Andrzela Zbikowskiego.

Publikacja przybli2a historiq Zyd6w na tych ziemiach ll Rzeczypospolitej, kt6re najpierw byly okupowane

przezzwiEzek Radziecki, a po agresji Berlina na Moskwq znalazty siq w niemieckiej strefie wptyw6w.

W marcu 2018 r. Zydowski lnstytut Historyczny przeprowadzil w ramach Programu pilotaz projektu

,,Ambasadorzy PROGRAMU ONEG SZABAT". Zaproszenie skierowane zostato do grupy student6w University

of Pennsylvania Hillel z Filadelfii. Uczestniczyli oni w warsztatach i spotkaniach z badaczami dokument6w

Archiwum Ringelbluma. Studenci poznali historie grupy Oneg Szabat i powstania Archiwum Getta. Kontakt z

oryginalnymi dokumentami, warsztaty prowadzone przez specjalist6w od lat badajqcych 6wiadectwo

zachowane przez Ringelbluma, zetkniqcie siq ze (ladami miejsc istotnych dla grupy Oneg Szabat, byty dla

amerykariskich student6w niepowtarzalnym i bardzo wa2nym do(wiadczeniem.

Ponadto Stowarzyszenie moglo wesprzei dzialania statutowe Zydowskiego lnstytutu Historycznego.

Pracownicy archiwum pomogli przeszlo dw6m i p6l tysiEcom os6b w lch badaniach. 6ros z nich to badania

genealogiczne, kt6re sa jednym z najwaZniejszych obszar6w dzialania ZlH. Sq one ogromnie wa2ne dla

spoleczno5ci 2ydowskiej na calym iwiecie. Ze 6rodk6w przekazanych przez Stowarzyszenie opracowano i

zabezpieczono czqSci zblo16w Archiwum, a takie przeprowadzono ich digitalizacjq.

3. Wsparcie projekt6w innych organizacji, w tym w ramach dzialalno6ci Komisji Grantowej

Stowarzyszenie Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce od lata wspiera inne podmioty realizujEce zadania

wpisu.jqce siq w cele dzialalno6ci statutowej Stowarzyszenia.

W 2018 r. Stowarzyszenie wsparto finansowo Centrum Badan nad Taglad4 Zyd6w, lnstytut Filozofii i

Soclologii Polskiej Akademii Nauk, kt6re wydato kolejny XIV numer rocznika ,,Zagtada Zyd6w. Studia i

Materialy". lest to uznawane na 6wiecie pismo naukowe w cato6ci po(wiqcone tematyce zwiQzanej z ZagladE

Zydow. Adresowane nie tylko do grupy badaczy zajmutEcych siq Zagladq, lecz\ tak2e do student6w i

wszystkich za inte resowa nych tym tematem. W sktad redakcji wchodzq wybitni historycy m.in. Dariusz

Libionka, Barbara Engelking iJacek Leociak.

Stowarzyszenie wsparto r6wniez wydanie przez Polskie Towarzystwo Studiow Zydowskich p6lrocznika

,,Studia ludaica", ktore jest wiodqcym pismem w zakresie studiow 2ydowskich w Polsce, obejmulEce swoim

zakresem calq historiq Zyd6w w Polsce, a tak2e wiele zagadnief kulturalnych, religijnych i socjologicznych.

Czasopismo to jest dostqpne w najwa2niejszych bibliotekach naukowych poprzez bazq CEEOL.

Dodatkowo Stowarzyszenie wsparto Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. W ramach obchod6w 75

rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim dziqki (rodkom pozyskanym na ten cel przez nasze

Stowarzyszenie, Otwarta Rzeczpospolita wySwietlila na budynku tzw. ,,Btqkitnego Wie2owca" animacjq

prezentujEcE rekonstrukcje gmachu Wielkiej Synagogi na Ttomackie.



Podobnie jak w roku ubiegtym Stowarzyszenie wspario wiele projekt6w w ramach dziatalno(ci Komisji

Grantowej. W2018 roku komisja rozpatrzyla 43 wnioski grantowe na tqcznq wnioskowanQ kwotq wsparcia

566.696 zl, w ramach 2 konkurs6w grantowych (28.11.2017r. i15.03.2018r.). Kwota przyznanych i

potwierdzonych przez Grantobiorcow grant6w wyniosta 109.000 zi (20 projekt6w). Komisja w roku 2018

zatwierdzila 6 sprawozdan z realizacji grant6w. W roku 2018 Grantobiorcy zwr6cili 5625,06 zl z tytutu
niewykorzystania czqSci (rodk6w oraz niezrealizowania jednego projektu (rozwiqzanie umowy na podstawie

porozum ien ia dotyczqcej projektu,, U rodziny Chany N usfeld ").

Komisja Grantowa wydawala takze opinie dla Zarzqdu m.in. na temat zlozonych do Stowarzyszenia wniosk6w

o wsparcie I objqcie patronatem.

Gronty przyzndne przez Komisjq Grantowq w 2078 roku i przyjqte przez Grantobiorc6w:

numer
wniosku

wnioskodawca tytul projektu
Przyznana
kwota

wnioskowana
kwota

calkowity
bud2et
projektu

data
przyznania
gra ntu

412078

Fundacja im. Swiqtej
Kr6lowej Jadwigi dla

Uniwersytetu
Papieskiego Jana

Pawla llw Krakowie

Wydanie pierwszego

tomu serii ,,BOZnica.
Biblioteka O2arowa
Zydowskiego":

,,Wspomnienia" Ben

Ziona Wacholdera z

O2arowa

3 000,00
zl

5 000,00 zl
15 000,00
zl

1,6.O2.20L8

s/2018 Fundacja Gszarim

Tlumaczenie ksiqgi
pamiqci "ln szotn fun
Treblinke"

5 000,00
zl

9 800,00 zl
10 889,00
zl

L6.O2.20L8

6l2Ot8

Stowarzyszenie
Gostynifiskie
Centrum Rozwoju
Organizacji
Pozarzqdowych i

Przedsiq bio rczoSci

(GcR)

Wielokulturowy
Gostynin -

upamiqtnienie
cmentarza
2ydowskiego

6 000,00
zl

6 460,00 zl
6 460,00
zl

t6.o2.20t8

7 /201.8

Fundacja Nomina
Rosae Ogr6d Kultury
Dawnej

Pomnik pamiqci

Zydow w Kro6cienku

nad Dunajcem

10 000,00
zl

20 000,00 zl
23 000,00
zl

76.02.20L8

11./2018
Fundacja Pasa2e

Pamiqci

Publikacja iedycja
krytyczna list6w z

tomaszowskiego
getta

5 000,00
zl

19 500,00 zl
19 500,00
zl

16.02.20L8

17/201,8

Zamojskie
Towarzystwo
Fotograficzne

Upamiqtnienie
Zaglady Zydow
Zamo6ci iokolicznych
miejscowo5ci, oraz
Zydow czeskich,

niemieckich i

a ustriackich,

10 000,00
zl

30 000,00 zl
44 000,00
zl

76.02.2018

I



mieszka6c6w getta w
ZamoSciu,

zamordowanych w
latach 7939 - L942

22900,00
zl

16.02.201.8
Zydowski lnstytut
Historyczny im. E.

Ringelbluma

Publikacja "Nalewki.
OpowieSi o
nieistniejEcej ulicy"

10 000,00
zl

11450,00 zl18l2018

5 000,00
zl

16.02.201,8

Stowarzyszenie
Drugie Pokolenie -

Potomkowie
Ocalalych z

Holocaustu

Zydowski
Szczebrzeszyn

4 900,00
zl

5 000,00 zl20l2078

6 100,00 zl
1,4 500,00
zl

L6.O2.20182312018
Fundacja Spichlerz
Kultury

Sz6sta Edycja Pardes

Festival - Spotkania z

Kulturq Zydowskq w
Kazimierzu Dolnym

5 500,00
zl

7 500,00
zl

20 000,00 zl
90 500,00
zl

L6.O2.20782412018 Fundacja Shalom

096lnopolski konkurs
"Historia i kultura
Zyd6w polskich"
(13.edycja) oraz "Na

wsp6lnej ziemi" (9.

edycja) - Etap

Centralny

7 500,00
zl

16.02.2018
Z Bialowie2y do
lzraela, z lzraela do
Bialowie2y

2 000,00
zl

6 500,00 zl2sl2078

Fundacja Edukacyjna
Jacka Kuronia
oddzial terenowy w
Bialowie2y

5 500,00
zl

07.06.2018

Cmentarz 2ydowskiw
Czechowicach -

Dziedzicach ocalii od
zapomnienia

2 700,00
zl

5 000,00 zl28/2018
Towarzystwo
Przyjaci6l Czechowic
- Dziedzic

7 500,00
zl

07.06.20185 000,00
zl

5 000,00 zl
Fundacja
Stowarzyszenie

"Studnia Pamieci"

Cmentarz 2ydowskiw
Krasnymstawie
cennym
Swiadectwem historii
regionu

30/2018

12 400,00

zl
07.05.20183 000,00

zl
9 400,00 zt

Stowarzyszenie
"Chodl nad Swider"

Urodziny Chany

Nusfeld
3rl2078

30 000,00
zl

07.06.20185 000,00
zl

7 000,00 zl

Przestrzefi kofca
czasu. lnwentaryzacja
cmentarzy
2ydowskich na

Huculszczy2nie
(Ukraina). Etap lll

32l2OL8

Stowarzyszenie
Spoleczno -

Kulturalne ETHNOS

07.06.20187 000,00 zl
7 000,00
zl

6 900,00
zl

Ksiqga imion ofiar
Obozu Zaglqdy w
Treblince

34/2018
Fundacja Ochrony

PamiqciObozu
Zagqldy w Treblince

IO



38/2OL8

Wnioski grdntowe odrzucone przez Komisjq Grantowq w 2077 roku:

Stowarzyszenie im.
Jana Karskiego w
Kielcach

Upamiqtnienie ofiar
pogromu kileleckiego

L4 000,00 zl 07.o6.20L8
3 500,00
zl

L5 600,00
zl

39/2018
Fundacja Kamera

Dawida WJFF.pl

16. Warszawski
Festiwal Film6w o
Tematyce Zydowskiej
(1.2-lS listopada
2018)

5 000,00
zl

10 000,00 zl
222

000,00 zl
07.06.201,8

42/2OL8

Fundacja Joint
Distribution
Commite Poland
(JDC)

Koncert chanukowych
pieSnisefardyjskich w
wykonaniu Gererda
Edery w ramach
projektu "Obchody
chanuki- zapalenie
pierwszej Swieczki"

3 000,00
zl

3 000,00 zl
5 000,00
zl

15.11.2018

43/2OL8
Fundacja Zydowska
Chidusz

Wydanie numeru
Chidusz

6 000,00
zl

6 000,00 zl
6 000,00
zl

17.L2.2078

numer
wniosku

wnioskodawca tytul projektu Przyzna na

kwota
wnioskowana
kwota

calkowity
bud2et
projektu

data
przyzna nia
gra ntu

1.1201.8

"DOM" Biuro
NieruchomoSci
Slawomir
Sobotka

Ksiq2ka "Mazurzy" 0,00 zl 55 545,00 zl
55 545,00
zl

1,6.02.2018

2120L8

Chmielnickie
Centrum Kultury

- O(rodek
Edukacyjno -
Muzealny

,,Swiqtokrzyski
Sztetl" w
Chmielniku

Tlumaczenie iwydanie
wspomnieri ocalatych z

Holokaustu czlonkSw
chmielnickiej rodziny
Garfinkel

0,00 zl 10 000,00 zl
10 000,00
zl

76.02.2018

3/2OL8
Fundacja

Jewrnalism
Spektakl teatru tafica pt.
"Getto krakowskie"

0,00 zl 13 450,00 zl
50 200,00
zl

L6.02.2078

8/2078

Uniwersytet
t6dzki- Wydzial
Filozoficzno -

Historyczny

Stary Cmentarz 2ydowski
w todzi. Studium
monograficzne. Wydanie
il

0,00 zl 9 105,00 zl
L2045,00
zl

16.02.20L8



el2oL8
Fundacja na

Rzecz Kultury
"Walizka"

10 500,00
zl

16.O2.20L8
Pa m iqtnik Jozefa Guzika
- pamiqi odzyskana

0,OO zl 10 000,00 zl

L7L
368,00 zl

L6.02.20L8Stowarzyszenie
Kolektyw 1a

Sukkot-let's built a tent.
Miqdzynarodowe
warsztaty projektowe

0,00 zl 20 000,00 zl1.O12018

16.02.20180,00 zl 'J.6760,00 zl
762
32O,OO zlt2l2OL8

Stowarzyszenie
Krotochwile

Simchat Chajim Festival

#2018

32 360,00
zl

16.02.2018

Publikacja "Kamiefi i

pamiqi. Nagrobkiz
kwatery E na 2ydowskim
cmentarzu w Tarnowie"
(2 tomy)

0,00 zl 28 360,00 zt1.31201.8
Fundacja

AntySchematy 2

76.O2.20L8

Dodruk opracowania
ksiq2kowego" Ksiqga

Dqbicy. Kolebka naszej

mlodoici. Wspomnienia
2ydowskich
mieszkaic6w Dqbicy"

0,00 zl 7 000,00 zl
8 000,00
zl

74/2OL8

Towarzystwo
Przyjaci6l Nauk w
PrzemySlu

10 500,00 zl
L2 000,00
zl

76.O2.20L8

Stowarzyszenie
im. Jana

Karskiego w
Kielcach

Wydanie ksiq2ki pod

roboczym tytulem
"Plotka - rekonstrukcja
graficzna pogromu
kieleckiego" a utorstwa
Kristofa Biena

0,00 zlLs/2OL8

21000,00
zl

16.02.20780,00 zl 12 500,00 zl1.6/2018

Towarzystwo
Autor6w i

Wydawc6w Prac

Naukowych
" U niversitas"

"Hana Banet, Dwie
zapalki. Wspomnienia z

ciemnych lat".

1,2 996,00 zl
76245,OO

zl
L6.O2.2018

Pisarze - Swiadkowie -

Ocalali. Anna Langfus i

Piotr Rawicz

0,00 zl1.912078
lnstytut Badafi

Literackich PAN

L6.02.20L80,00 zl 9 900,00 zl
9 900,00
zl

Ksiqga Pamiqci Falenicy -

etap L
21/2078

Europejski
lnstytut Kultury

10 500,00

zl
16.02.20180,00 zl 9 000,00 zl

Pomnik na cmentarzu
2ydowskim w Tykocinie

22120L8

Fundacja

Ochrony
Dziedzictwa

Zydowskiego

07.06.201,810 000,00 zl
20 000,00
zl

0,00 zl

Hommage dla Junf
Jidysz. Wystawa i

dzialania w przestrzeni

miasta

26l2Ot8
Fundacja ln

Search of...

19 000,00
zl

07.06.201818 000,00 zl0,00 zlFundacja Verita Feniksy Warszawy27l2OL8

07.06.2018
30 500,00
zl

0,00 zl 7 000,00 zlFundacja AriAri Szlama Ber Winer29l2OL8

ll



33l2or8

Fundacja
lnicjatyw
Artystycznych
"Sfera Harmonii"

WarszeMuzik: 2. edycja
muzycznych interwencji
w przestrzenri publicznq

Warszawy. (koncerty
kameralne w
przedowjennych
podw6rkach kamienic-
ostafic6w na obszarze

0,00 zl 20 000,00 zl
25 000,00
zl

07.06.2018

warsza

Sprawozdania zatwierdzone przez Komisjq Grantowq w 2077 roku:

3s/2018 Fundacja Klamra
Otwarcie Galerii murali
"Witaj w Domu" -
kontynuacja

0,00 zl 18 000,00 zl
18 000,00
zl

07.06.2018

36/2018
Fundacja Element
Kultury

Nagrana historia -
audiobook powie5ci

Zbigniewa Bialasa pt.
"Rutka" o 2yciu i Smierci

Rutki Laskier

0,00 zl 7 5OO,OO zl
8 500,00
zl

07.06.2018

37/2Ot8
Fundacja

SPOT.ON AIR

Dni muzyki 2ydowskiej w
Szczecinie

0,00 zl 6 000,00 zl
18 200,00
zl

07.06.2018

40l2OL8
Fundacja t6dzki
Szlak Kobiet

Przeklad i wydanie
okupacyjnych
wspomnied lzraela
Rabona

0,00 zl LL 87O,O0 zl
11870,00
zl

07.06.2018

47/2Ot8
O6rodek "Pamiqi
i Przyszlo6i"

Wydanie publikacji
"Obertyn, O6eprnu,

ItDrulx - opowie5ci o

2yciu miasteczka/
onoei4i npo xxrrs
MicreqKa"

0,00 zl 36 000,00 zl
51000,00
zl

07.06.2078

numer
wniosku

wnioskodawca tytut projektu Przyzna na

kwota
wnioskowana
kwota

catkowity
bud2et
projektu

data
przyznania
grantu

.2612017 Fundacja

Zapomniane
Upamiqtnienie
masowych grob6w
ofiar Holocaustu z

getta w Wqwolnicy w
miejscowoSciach
Karmanowice i

Rogal6w

8 500,00
zl

12 500,00 zl 12 500,00

zl
7L.05_20L7

.s/201.8 Fundacja Gszarim

Tlumaczenie ksiqgi
pamiqci "ln szotn fun
Treblinke"

5 000,00
zl

9 800,00 zl
10 889,00
zl

1,6.O2.2078

l-3



61201.8

Wnioski niezrealizowane w 2018 roku

Stowarzyszenie
Gostyniriskie
Centrum Rozwoju
Organizacji
Pozarzqdowych i

PrzedsiqbiorczoSci
(GcR)

Wielokulturowy
Gostynin -

upamiqtnienie
cmentarza
2ydowskiego

6 460,00 zl t6.o2.2018
6 000,00
zl

6 460,00
zl

23 000,00
zl

1.6.O2.20L87 /2Ot8
Fundacja Nomina
Rosae Ogr6d Kultury
Dawnej

Pomnik pamiqci

Zydow w Kroicienku
nad Dunajcem

10 000,00
zl

20 000,00 zl

Upamiqtnienie
Zaglady Zydow
Zamo6ci iokolicznych
miejscowoSci, oraz
2ydow czeskich,

niemieckich i

austriackich,
mieszkahc6w getta w
ZamoSciu,

zamordowanych w
latach 1939 - 1942

10 000,00
zl

30 000,00 zl
44 000,00
zl

16.02.20187712018
Zamojskie
Towarzystwo
Fotograficzne

20 000,00 zl
g0 500,00
zl

16.02.2018.241201.8 Fundacja Shalom

096lnopolski konkurs
"Historia i kultura
7ydow polskich"
(13.edycja) oraz "Na

wsp6lnejziemi" (9.

edycja) - Etap

Centralny

7 500,00
zl

07.06.2018
Upamiqtnienie ofiar
pogromu kileleckiego

3 500,00
zl

14 000,00 zl
15 600,00
zl

.3812OL8

Stowarzyszenie im

Jana Karskiego w
Kielcach

.31./2018
Stowa rzyszenie "Chod2 nad

Swider"
Urodziny Chany

Nusfeld

3 000,00
zl

9 400,00
zl

12 400,00
zl

07.o6.20L8

ll!. Obsluga prawna i finansowa:

W 2018 r. obslugq prawnA Stowarzyszenia prowadzila kancelaria DeBenedetti, Majewski, Szczq6niak

Kancelaria Prawnicza Sp. K. (obslugq prowadzi p. macenas Magadalena Malocha). Dodatkowo w zakresie

przepis6w podatkowych uslugi 5wiadczyla firma KPMG w ramach dziatai pro publico bono uslugi na rzecz

Stowarzyszenia iwiadczyla kancelaria Weil, Gotshal & Manges oraz mec. Andrzej Mikosz z kancelarii K&L

Gates.
W zakresie zadah realizowanych w ramach obslugi prawnejwchodzilo:

1,1



1) Przygotowanie wymaganych przez ZarzEd opinii prawnych z zakresu dzialalnoici 521H, uczestnictwo
w Walnym Zgromadzeniu;

2) Przygotowanie iopiniowanie dokument6w, list6w intencyjnych i um6w zwiqzanych z dziatalnoSciq
fundraisingowq;

3) Wsp6lpraca przy przygotowaniu dokument 6w zwiqzanych z dzialalno6ciq Komisji Grantowej;
4) Opiniowanie um6w zwiazanych z projektami realizowanymi wsp6lnie z Muzeum Historii 2yd6w

Polskich POLIN oraz z Zydowskim lnstytutem Historycznym im. E. Ringelbluma;
5) Opiniowanie kwestii podatkowych i prawnych zwiqzanych z powolaniem Funduszu Zelaznego.

Do korica sierpnia 2018 r. Stowarzyszenie prowadzilo wewnQtrzna ksiqgowo6i. Od l wrze(nia 2018

ksiqgowos6 zostala powierzona firmie zewnetrznej - Biuro Rachunkowe Superata sp. z o.o. W 2018 r.

Stowarzyszenie, dziqki wsparciu firmy KPMG Tax M.Michna Sp. k. uzyskato zwrot podatku VAT zaplaconego

w 2013 i 2014 r. w zwiEzku z pracami projektowymi i budowalnymi wystawy stalej. Srodki te sE

przechowywane na wydzlelonym rachunku bankowym, aby w przyszlosci stanowily Kapital 2elazny

Stowarzyszenia.
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STOWARZYSZENIE

ZYDowSKI INSTYTUT

H ISTORYCZNY W POLSCE

Niniejsze sprawozdanie dotyczy dzialalno6ci Stowarzyszenia w u or8 roku.

Sprawozdanie obejmuje wszystkie sfery dzialalno6ci Stowarzyszenia, w tym w szczeg6lno6ci wsp6lpracq

z Muzeum Historii 2yd6w Polskich POLIN o(az Zydowskim lnstytutem Historycznym

im. Emanuela Ringelbluma.

l. Dzial Rozwoiu sZlH

Fundusze na rzecz Muzeum Historii 2yd6w Polskich POLIN pozyskane przez Dzial Rozwoju S2tH1

w zorS roku

Otrzymane na konto SZIH: PLN 5 528 255

Otrzymane na konto American Friends of POLIN Musuem w USA i wykorzystane w USA: ok. PLN Bo2 9oo

RAZEM: ok. PLN 5 33r r55

. Anonimowy Darczynca w USA: USD 5o ooo na Muzeum POLIN

. Odette & Nimrod Ariav Family Foundation: PLN l5oo ooo na Muzeum POLIN

. Wplaty Rady Darczyic6w do PL: USD zro ooo

2

Festiwal Muzyczny POLIN - luty zor8

Uroczyste obchody 5o. rocznicy Marca '58: otwarcie wystawy czasowej (w tym sPecjalne

oprowadzanie dla darczy6c6w), konferencja naukowa - marzec zor'8

Gala Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE), wizyta Mariana

Turskiego w Nowym Jorku ispotkania z darczyricami- kwieciei zor8

Uroczyste obchody 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim - kwiecie6 zo18

coroczne posiedzenie Rady Darczy6c6w oraz seria spotkai z darczyicami, Nowy Jork - wrzesiei

zorS

wizyta prof. Dariusza stoli w Nowym Jorku, spotkania z darczy6cami, Przyjecie-prezentacja

Muzeum POLIN w domu lrene Kronhill-Pletki - pa2dziernik zorS

otwarcie wystawy czasowej: ,,w Polsce kr6la Maciusia", specjalne oprowadzanie dla darczyic6w -
listopad 2018

Gala Nagrody POLIN - grudzieri zorS

Wydazenie specjalne - obsluga darczyric6w

ra*" ul. Tlomackie 3/S

00-090 Warszawa

x.""r^kr 22.827.92.25

biuro@szih.org. Pl

w.b www.szih.ort.Pl

. USD 1a7 ooo Ronald Lauder. Zakup judaica oraz zakup obrazu Maurycego Minkowskiego ,,Panna

Mtoda"
. USD r,oo ooo wplaty na dzia+alnoit fundraisingowq w USA w zor8 roku

DODATKOWO: Negocjowane w zorS r. i planowane do realizacji w zorg r.:
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3. Wydawnictwa, materialy promocyjno-informacyjen, komunikacja

Raport roczny za rok zorT wydany w dw6ch wersjach jqzykowych polskiej i angielskiej
Druk ulotki o Stowarzyszeniu 2lH na miqdzynarodowq konferencjq genealogicznq

Zaproszenia na wydarzenia specjalne o charakterze fundraisingowym w USA

Nowa strona www Stowarzyszenia ZIH

Kilkanaicie e-mailing6w i 4 e-newslettery dla darczyric6w

2 masowe mailingi w USA, produkcja specjalnej ulotki o Muzeum POLIN

Wsp6lpraca z Muzeum POLIN przy zarzqdzaniu tre6ciq anglojqzycznego profilu Friends of POLIN

na Facebooku

Broszura Legacy Society

4. Wizyty VIP i delegacje darczyric6w w Muzeum POLIN

Delegacja Tada Taube i Taube Foundation

Delegacja rodziny Ariav

Delegacja Steve Aronsona z Kostaryki - wizyta o charakterze study tour (blok spotkari
dotyczqcych procesu powstawania Muzeum POLIN, kampanii zalo2ycielskiej, dzialari
programowych: edukacja, projekty naukowe i kulturalne)

47 wizyt goici zagranicznych (najczq(ciej grupy kilkuosobowe) - potencjalnych darczyic6w, os6b
ze 6rodowisk opiniotw6rczych, ludzi kultury etc.

5. Projekty specjalne

' WspolPraca z Muzeum POLIN przy uruchomieniu i prowadzeniu profilu anglojqzycznego Friends of
POLIN na Facebooku;

' WsP6ipraca z darczy6cami z USA nad przeksztalceniem North American Council for the Museum
of the History of Polish Jews w American Friends of POLIN Museum;

' Wsp6+praca z partnerami w Australii i konsultacje odno6nie zatoienia Australian Friends of POLIN
Museum

' Wsp6lpraca z KatedrQ Judaistyki Uniwersytetu Wroclawskiego nad projektem Funduszu Rozwoju
Studi6w J idyszystycznyc h. Docelowo tak2e zato2enie Funduszu Rozwoju Studi6w Judaistycznych;

. Wsp6tpraca z Taube Jewish Heritage Tours nad wizytami studyjnymi w polsce;
r Kampania ,,Zonkile" w USA w kontek6cie rocznicy powstania w getcie warszawskim;
. Projekt instalacji LEGACY oraz terminal platno(ci w Muzeum pOLIN -planowanie;
' Planowanie wydarzenia promujqcego Muzeum w 6rodowisku kolekcjoner6w sztuki w Londynie;

(o rrr 22.827.92.25

biuro@szih.or8.pl

u'.. ul. Tlomackie 3/5
00-090 Warszawa
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