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Szanowni Państwo!
Minęły cztery lata od czasu, gdy 

powołane zostały aktualne władze 
Gminy. Dnia 10 czerwca 2018 roku 
zakończy swoje prace Zarząd, który 
wybrano 6 kwietnia 2014 roku.  
Z  tej okazji chcemy przedstawić 
Państwu podsumowanie najważ-
niejszych kierunków rozwoju spo-
łeczności i  działań Gminy w  ostat-
nich czterech latach. 

Dwa lata temu, 19 czerwca 2016 roku, spotkaliśmy się na Zwyczajnym 
Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków Gminy, podczas które-
go został przyjęty plan działań Gminy do 2018 roku, zarówno w zakresie 
społecznym, finansowym, jak i organizacyjnym. Większość określonych 
w nim działań została wdrożona, pozostałe są w trakcie realizacji. Mam 
nadzieję, że również przyszłe władze Gminy uznają je za bardzo istotne.

Kończąca sia kadencja Zarządu Gminy to okres intensywnych i  nie- 
łatwych prac, dzięki którym nasze działania opierają się na sprecyzowanych 
i spisanych zasadach: pełnej księgowości i sprawozdawczości finansowej 
zgodnej z wytycznymi ustawy o rachunkowości, przejrzystych zasadach 
gospodarowania majątkiem Gminy, polityce zakupów, polityce zgłasza-
nia nieprawidłowości, przeciwdziałania oszustwom i regułach etycznego  
postępowania. 

Przy opracowywaniu i  wprowadzaniu licznych regulacji i  zmian za-
rządczych Zarządowi Gminy przyświecała idea przejrzystości podejmowa-
nych decyzji oraz odbudowy zaufania do władz GWŻ w Warszawie. Priory-
tetem było utrzymywanie najwyższych standardów działania, zgodnych 
z zasadami etycznymi i prawnymi. 

W  imieniu własnym oraz pozostałych członków Zarządu pragnę po-
dziękować za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo przed kilkoma laty. 
Mam poczucie, że po czterech latach zarządzania przekazujemy Gminę 
w  innym, lepszym stanie zarządczym. Serdecznie dziękuję członkom 
i  członkiniom Zarządu za ich wysiłek i  zaangażowanie. Szczególnie je-
stem wdzięczna skarbniczce, Annie Bakule, dzięki której mamy dziś peł-
ną sprawozdawczość finansową w Gminie.

Z wyrazami szacunku

  Anna Chipczyńska 
Przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Przewodnicząca Zarządu
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STYCZEŃ 

Od STYCZniA 2018 rOku SAlA 
BEjTEjnu dZiAłA w nOwEj 
fOrmulE!

W  sali Bejtejnu – pomieszczeniu 
znajdującym się w  Białym Budynku 
przy ul. Twardej 6, na parterze, które 
od zawsze służy naszej społeczności 
– zakończono właśnie prace remonto-
we. Wcześniej pomieszczenie to pełni-
ło funkcję przede wszystkim gminnej 
sali konferencyjnej, teraz oddajemy je 
także do dyspozycji członków Gminy. 
Zapraszamy do korzystania z Bejtejnu 
jako przestrzeni coworkingowej, do 
pracy lub nauki. Mogą Państwo orga-
nizować tam spotkania, pokazy fil-
mów, wykłady lub kolacje szabatowe. 
Aby zarezerwować termin i uzgodnić 
szczegóły, prosimy o kontakt e-mailo-
wy: media@jewish.org.pl. 

muZYCZnY SZABAT 
w SYnAGOdZE EC ChAim

 W dniach 5–6 stycznia w synagodze 
Ec Chaim odbył się Muzyczny Szabat 
z udziałem Ralpha Seliga (organy), kan-
tora Milana Andricsa z  Węgier i  ze-
społu Vocal Varshe. Za  wsparcie tego 
wydarzenia serdecznie dziękujemy in-
stytucjom: Society for Classical Reform 
Judaism oraz Abraham Geiger Kolleg. 

GminA wYZnAniOwA 
ŻYdOwSkA w wArSZAwiE 
nA SPOTkAniu nOwOrOCZnYm 
PArY PrEZYdEnCkiEj 
Z PrZEdSTAwiCiElAmi 
rEliGii OrAZ mniEjSZOśCi 
nArOdOwYCh i ETniCZnYCh

W  dniu 15 stycznia życzenia dla 
Polski w rok stulecia odzyskania nie-
podległości złożył naczelny rabin RP 
Michael Schudrich. Do  księgi życzeń 
wpisali się także wiceprzewodniczą-
cy Gminy Lesław Piszewski i  rabin 
Stas Wojciechowicz. Rabin Oriel Za-
retsky odśpiewał modlitwę za  Pań-
stwo Polskie.

Prezydent Andrzej Duda dzięko-
wał zebranym za  możliwość spo- 
tkania w tak licznym gronie – przed-
stawicieli różnych związków wyzna-
niowych, Kościołów, narodów i  grup 
etnicznych „związanych jednym, naj-

Noworoczne spotkanie  
z parą prezydencką

Muzyczny Szabat

Sala Bejtejnu
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ważniejszym elementem – wspólną 
Rzeczypospolitą”. Prezydent dodał, że 
„wielkim symbolem wspólnoty oby-
wateli Rzeczypospolitej są polskie 
cmentarze wojenne. (…) Są tam groby 
z  krzyżem i  łacińskim, i  prawosław-
nym, i  z  półksiężycem, i  z  gwiazdą 
Dawida. I  ci żołnierze leżą obok sie-
bie, tak jak walczyli razem”.  

PrEZEnTACjA „kSięGi 
dOBrYCh PrAkTYk / dZiAłAŃ 
nA rZECZ mniEjSZOśCi 
nArOdOwYCh i ETniCZnYCh 
OrAZ OBCOkrAjOwCów” 
w BiurZE rPO

Jakie korzyści czerpią lokalne 
wspólnoty z  realizowania projektów 
na  rzecz mniejszości narodowych 
i  etnicznych? Czego uczy się admi-
nistracja? Jakie problemy udaje się 
załatwić? Na  te pytania starali się 
odpowiedzieć uczestnicy konferencji 

w  Biurze RPO, podczas której  przed-
stawiona została „Księga Dobrych 
Praktyk/ Działań na  rzecz mniejszo-
ści narodowych i etnicznych oraz ob-
cokrajowców”. Celem   badania była 
analiza jakości współpracy pomię-
dzy mniejszościami i  organizacjami 
działającymi na  rzecz mniejszości 
a  lokalnymi i  krajowymi władza-
mi oraz  określenie najważniejszych 
mniejszości i cudzoziemców.

Projekt współtworzą: Czulent, 
Fundacja Zustricz (reprezentująca 
mniejszość ukraińską), Gmina Wy-
znaniowa Żydowska w  Warszawie 
oraz  Instytut Allerhanda we  współ-
pracy z  Fundacją Dialog-Pheniben 
(reprezentującą mniejszość romską) 
oraz  Związek Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej (reprezentujący mniej-
szość tatarską i  muzułmańską). Pro-
jekt jest wspierany przez National 
Democratic Institute i uzyskał hono-

rowy patronat Rzecznika Praw Oby-
watelskich. 

AmErYkAŃSki SEkrETArZ STAnu 
rEx TillErSOn POd POmnikiEm 
BOhATErów GETTA 

Dnia 27 stycznia sekretarz stanu 
USA Rex Tillerson złożył kwiaty pod 
pomnikiem Bohaterów Getta i oddał 
hołd ofiarom Holokaustu. Towarzy-
szyli mu m.in. przewodnicząca GWŻ 
Anna Chipczyńska, która odczytała 
psalm 23, oraz przedstawiciele śro-
dowisk żydowskich. „Auschwitz-Bir-
kenau to miejsce niewyobrażalnych 
potworności i  tragedii”, „Nikomu nie 
wolno przechodzić obojętnie obok 
tragedii Szoa” – przypomniał Tiller-
son w  krótkim przemówieniu w  73 
rocznicę wyzwolenia obozu w  Au-
schwitz-Birkenau. 

Wizyta Rexa Tillersona pod 
pomnikiem Bohaterów Getta
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OBChOdY xxi dniA judAiZmu 
w kOśCiElE kATOliCkim 
w POlSCE

Dniu Judaizmu w  Kościele kato-
lickim w tym roku obfitowały w nie-
zwykle ciekawe wydarzenia. Dnia 17 
stycznia rabin Stas Wojciechowicz 
uczestniczył w Opolu w spotkaniu na 
temat judaizmu postępowego, które 
moderował ks. prof. Stanisław Rabiej 
z  Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego. W  dniu 20 stycznia 
naczelny rabin Polski Michael Schu-
drich zaprosił przedstawicieli Kościo-
ła katolickiego i  gminną społeczność 
do synagogi im. Nożyków na uroczystą 
hawdalę. Po hawdali odbył się wspól-
ny koncert chrześcijańskiego chóru 
Cantus Laudabilis (dyr. Kamil Lisow-
ski) i  Chóru Żydowskiego Clil (dyr. 
Wojciech Pławner), które zaprezen-
towały psalmy oraz tradycyjne pieśni 
chanukowe. Dnia 21 stycznia, podczas 
dnia otwartego, można było zwiedzać 
bezpłatnie, pod opieką przewodni-
ka synagogę im. Nożyków. GWŻ i  jej 
przedstawiciele uczestniczyli także 

w  uroczystościach zorganizowanych 
w Muzeum Polin. Z kolei „Ziarno”, ka-
tolicki program telewizyjny dla dzieci 
i rodziców, zaprosił uczniów i nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Lauder-Morasha, 
aby opowiedzieli telewidzom o  świę-
tach i zwyczajach żydowskich. 

luTY

BiurO inSTYTuCji 
dEmOkrATYCZnYCh 
i PrAw CZłOwiEkA OBwE 
(Odihr) O BEZPiECZEŃSTwiE 
SPOłECZnOśCi ŻYdOwSkiCh 
w POlSCE

W  dniu 13 lutego Biuro Instytucji 
Demokratycznych i  Praw Człowieka 
OBWE (ODIHR) zorganizowało spotka-
nie we współpracy z  Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych, Komendą 
Główną Policji, Gminą Wyznaniową 
Żydowską w  Warszawie oraz  Związ-
kiem Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w  Polsce. Tematem spotkania 
było bezpieczeństwo społeczności ży-
dowskich w Polsce i na świecie. 

Tu Bi-SZwAT 
W tym roku w naszej Gminie odbyły 

się dwa tubiszwatowe sedery. Synagoga 
im. Nożyków zorganizowała kolację 
razem z JCC Warszawa. Seder poprowa-
dził duet Helise Liberman z córką Nit-
zan Reisner. Natomiast w  synagodze 
Ec Chaim tradycyjnie podczas Sederu 
odbył się wykład na temat ekologii. 
Filip Jarzombkowski opowiedział słu-
chaczom, na czym polega wyjątkowość 
ekosystemu Puszczy Białowieskiej. 

Z życia Gminy

Dzień Judaizmu w programie „Ziarno” 

Spotkanie z OBWE w sprawie 
bezpieczeństwa społeczności 
żydowskich
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kOnCErT VOCAl VArShE 
W sobotni wieczór 17 lutego w syna- 

godze Nożyków wystąpił zespół Vocal 
Varshe z  przyjaciółmi, zabierając nas 
w  niezwykłą podróż muzyczną. Mie-
liśmy okazję powrócić do wokalno-
-organowej tradycji zapomnianej od 
czasów II wojny światowej, a  także  
wysłuchać pieśni synagogalnych i mi-
stycznych nigunów.  

Purim 
Podczas święta Purim w gminnych synagogach im. Nożyków i Ec Chaim czyta-

liśmy Księgę Estery (hebr. Megilat Ester). Czytaliśmy ją w wielu językach: po pol-
sku, hebrajsku, w  jidysz, po rosyjsku, ukraińsku, holendersku, francusku, wło-
sku, a nawet w języku króla Achaszwerosza – perskim! Jak co roku odbył się bal 
purimowy w ciekawymi miejscu Mysia 3, pod hasłem „Na opak”. Współorganizo-
waliśmy go razem z JCC Warszawa, Żydowskim Instytutem Historyczny  i Hillel 
Warszawa. 

Z życia Gminy

Tu bi-Szwat w Ec-Chaim

Vocal Varshe
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OświAdCZEniE OrGAniZACji ŻYdOwSkiCh 
dO OPinii PuBliCZnEj

19 lutego 2018
My, przedstawiciele polskich organizacji żydowskich, wyrażamy nasze oburze-

nie z powodu narastającego w kraju klimatu nietolerancji, ksenofobii i antysemi-
tyzmu. Mowa nienawiści wylewa się z internetu i rozpycha się w przestrzeni pu-
blicznej. Rozpowszechniła się w mediach, w tym i tych, które chcą nadal uchodzić 
za publiczne, i nie zdumiewa już także w słowach radnych, posłów czy wysokich 
nawet urzędników państwowych. Ilość pogróżek i obelg, kierowanych pod adresem 
żydowskich instytucji i placówek, stale rośnie. Doceniamy to, że prezydent, premier 
i przywódca partii rządzącej potępili antysemityzm. Ale póki słowa ich nie prze-
kształcą się w czyny, brzmieć będą raczej jak deklaracja bezradności wobec napięt-
nowanego, a mimo to szerzącego się zła. Potrzebne są stanowcze działania.

Polscy Żydzi – w  przeddzień 50. rocznicy Marca ‘68 i  75. rocznicy Powstania 
w Getcie Warszawskim – nie czują się dziś w Polsce bezpiecznie. Jest rzeczą oczy-
wistą, że obecne zagrożenia nie przypominają tych z przeszłośc, i że – inaczej niż 
w wielu innych krajach współczesnej Europy – nie przybierają też formy bezpo-
średnich napaści. Ale brak fizycznej przemocy nie wystarcza przecież, by sytuację 
uznać za normalną. Oczekujemy od władz publicznych, by nie tylko przyznały, iż 
antysemityzm jest złem – ale że jest złem tu i teraz, że zagraża w Polsce dziś, i że 
musi być napiętnowany i ścigany. Brak przeciwdziałania ze strony władz odbie-
rany jest bowiem jako przyzwolenie – i przez sprawców, i przez tych, w których 
czyny sprawców są wymierzone. Organizacje żydowskie gotowe są do szczegóło-
wej, praktycznej współpracy z instytucjami publicznymi, od policji przez media 
po szkoły, by stawić temu tamę.

Wiemy też, że nie tylko my, a zapewne nawet nie my najbardziej, padamy ofia-
rą tego klimatu nienawiści. Wyrażamy naszą solidarność z wszystkimi w Polsce, 
którzy  – jak Romowie, muzułmanie, uchodźcy, osoby czarnoskóre, Ukraińcy, 
członkowie pozostałych mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych czy in-
nych – doświadczają wrogości czy wręcz dyskryminacji. Czujemy gniew i wstyd, 
że  w  naszym wspólnym kraju kogokolwiek to  spotyka. Jesteśmy, w  ramach na-
szych szczupłych możliwości, gotowi współpracować z wami i waszymi organiza-
cjami, by przeciwstawić się złu.

Obecna fala antysemityzmu nastąpiła w związku ze sporem o wchodzącą wła-
śnie w życie nowelizację ustawy o IPN, którą uważamy za źle napisaną i szkodliwą 
dla swobody debaty historycznej. Ale jeżeli sporadycznie pojawiające się na świe-
cie, godne potępieni, wzmianki o „polskich obozach” wymagają, zdaniem rządu 
i parlamentu, aż takiej reakcji prawnej, to co powiedzieć o szerzącej się w Polsce 
nietolerancji i nienawiści? Instrumenty prawne do ich zwalczania istnieją. Brak, 
jak dotąd, politycznej woli. Oczekujemy, że zostanie okazana.

Apelujemy zarazem do wszystkich, jakiej by nie byli narodowości czy wyzna-
nia, z którymi wspólnie udało nam się, na przestrzeni ostatnich 30 lat zbudować 
– oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie – zbliżenie polsko-żydowskie, jakie-
go w dziejach naszej Ojczyzny dotąd nie było. Nie pozwólmy, by dzieło to zostało 
zmarnowane. To nie przeszłość nam zagraża, lecz niechęć do uczciwego się z nią 
rozliczenia. To nie konflikt polsko-żydowski nam grozi, lecz kolejna odsłona spo-
ru o to, jaka ta Polska, wspólna nam wszystkim, ma być. Pozostańmy uczciwi, od-
ważni i solidarni. Nie dajmy się podzielić. 

Związek Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP

Naczelny Rabin Polski
Gmina Wyznaniowa Żydowska 

w Warszawie
Gmina Wyznaniowa Żydowska 

w Katowicach
Gmina Wyznaniowa Żydowska 

w Krakowie
Gmina Wyznaniowa Żydowska 

w Bielsku-Białej
Żydowski Instytut Historyczny  

im. E. Ringelbluma
Żydowskie Stowarzyszenie B’nai 

B’rith
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Fundacja Ochrony Dziedzictwa 

Żydowskiego
Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra 

Fundacja Shalom
Jewish Community Centre – JCC 

Warszawa
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Żydów w Polsce
Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu
Stowarzyszenie Żydowski Instytut 

Historyczny
Stowarzyszenie Midrasz
JCC Kraków
Hillel Warszawa
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – 

Potomkowie Ocalałych z Holocaustu
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów 

i Poszkodowanych w II wojnie 
światowej

Fundacja Żydowska „Chidusz”
Żydowskie Towarzystwo 

Gimnastyczno-Sportowe Makabi 
Warszawa

Z życia Gminy
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mArZEC

BAr miCwA kOSTkA 
PiEkArSkiEGO

W  dniu 3 marca w  synagodze Ec 
Chaim odbyła się bar micwa Kostka 
Piekarskiego, syna Waldemara i  Syl-
wii Piekarskich. Mazal tow! 

wiZYTA iZrAElSkiEj TV  
w EC-ChAim

Synagogę Ec Chaim odwiedziła 
ekipa izraelskiej telewizji Channel 2 
(hebr. Aruc 2) z  gwiazdą wiadomości 
Danny’m Kushmaro. Dziennikarze 
przygotowali obszerny materiał na 
temat Polski z  udziałem członków 
naszej społeczności: Karoliny Szykier-
-Koszuckiej, Roberta i Lei. 

 
50 rOCZniCA mArCA ’68

“50 lat temu gwizdek zawiadowcy 
rozdzierał serce...”.

Od wielu lat o godz. 12.00 spotykamy 
się na Dworcu Gdańskim pod tablicą 
z  cytatem z  Henryka Grynberga „Tu 
więcej zostawili po sobie, niż mieli”,  
by upamiętnić tych, którzy musieli 
opuścić Polskę w 1968 roku. 

„OBCY w dOmu.  
wOkół mArCA ‘68”

W  50 rocznicę wydarzeń marco-
wych w  Muzeum POLIN otwarto wy-
stawę „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68”. 
Ekspozycję opracowały kuratorki Na-
talia Romik (Kolektyw SENNA) i Justy-

Z życia Gminy

Anna Bakuła i Grażyna Majer podczas obchodów 
rocznicy Marca ’68 na Dworcu Gdańskim

Bar micwa Kostka Piekarskiego Wizyta izraelskiej TV w Ec Chaim

Zamknięta synagoga im. Nożyków w Warszawie, 
1977. Fragment wystawy „Obcy w domu”
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na Koszarska-Szulc (Muzeum POLIN). 
Wśród prezentowanych na wystawie 
materiałów dotyczących współcze-
snego antysemityzmu znalazły się też 
przekazane przez Gminę Wyznaniową 
Żydowską w Warszawie. 

kOnCErT ZESPOłu PiZmOn  
w SYnAGOdZE im. nOŻYków 

Pizmon to koedukacyjny żydowski 
chór a cappella zrzeszający studentów 
z Columbia University, Barnard Colle-
ge i Jewish Theologial Seminar. Zespół 
podróżuje, aby inspirować swoją ener-
getyczną muzyką społeczności żydow-
skie na całym świecie. W dniu 17 mar-
ca zaśpiewał dla naszej społeczności 
w synagodze im. Nożyków! 

Z życia Gminy

Prezydent Andrzej Duda podczas 
obchodów rocznicy powstania w getcie 
warszawskim

Pesach — palenie chamecu

fo
t. 

BK
S

Seder Pesach Ec Chaim 
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kwiECiEŃ

dZiEŃ PAmięCi POlEGłYCh  
i dZiEŃ niEPOdlEGłOśCi  
iZrAElA

W  dniu 18 kwietnia obchodzili-
śmy Dzień Pamięci Poległych (hebr. 
Jom ha-Zikaron) i  Dzień Niepodle-
głości Izraela (hebr. Jom ha-Acma’- 
-ut). Podczas uroczystości synagogę 
im. Nożyków i  społeczność Gminy 
Żydowskiej w  Warszawie odwiedzi-
ła delegacja World Jewish Congress 
z Robertem Singerem na czele. Przy-
byli też przedstawiciele Ambasady 
Izraela w Polsce oraz wielu organiza-
cji żydowskich. Zapaliliśmy dwana-
ście świec (hebr. masu’ot), symboli-
zujących dwanaście plemion Izraela, 
a chór ze szkoły Lauder-Morasha od-
śpiewał izraelski hymn, „Ha-Tikwę”. 
Oficjalne uroczystości zakończył 
dźwięk szofaru. 

PrEZYdEnT rP AndrZEj 
dudA OdwiEdZił  GrOBY 
POwSTAŃCów nA CmEnTArZu 
ŻYdOwSkim

Dnia 19 kwietnia, w  75 rocznicę 
wybuchu powstania w  getcie war-
szawskim, Prezydent RP Andrzej 
Duda odwiedził groby powstańców 
na  Cmentarzu Żydowskim przy ul. 
Okopowej. 

Wizyta na Okopowej była pierw-
szym punktem oficjalnych obchodów 
75 rocznicy powstania w  getcie war-
szawskim. Na Cmentarzu Żydowskim 
prezydenta RP powitali przewodniczą-
ca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
Anna Chipczyńska, prezes Związku 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w  Polsce Lesław Piszewski, naczelny 
rabin RP Michael Schudrich, kierow-
nik cmentarza Przemysław Szpilman. 
Prezydent złożył kwiaty przy zbioro-
wej mogile ofiar getta, pod pomni-
kiem Bundowców i  Cukunftowców, 
a także przed macewą Marka Edelma-
na oraz  macewą Stefana Władysława 
– symbolicznym grobie Pawła Fren-
kla i  żołnierzy Żydowskiego Związku 

Wojskowego. Wizycie prezydenta to-
warzyszyła uroczysta oprawa wojsko-
wa. Przy każdym z  grobów naczelny 
rabin Polski Michael Schudrich od-
mówił modlitwę, a  żołnierze zagrali 
utwór Śpij kolego. Następnie, jak co 
roku, delegacja Gminy złożyła wieniec 
podczas oficjalnych obchodów pod po-
mnikiem  Bohaterów Getta.  

75 rOCZniCA wYBuChu  
POwSTAniA w GETCiE  
wArSZAwSkim – ślAdEm 
EdElmAnA 

Członkowie Gminy wzięli również 
udział w nieoficjalnych obchodach 75 
rocznicy wybuchu powstania w getcie 
warszawskim – śladem Edelmana. 

Tradycyjny Marsz jest kontynuacją 
nieoficjalnych  uroczystości zainicjo-
wanych przez Marka Edelmana, któ-
ry co rok przechodził trasę od płyty 
Szmula Zygielbojma na rogu ulic Za-
menhofa i  Edelmana pod kopiec usy-
pany nad bunkrem ŻOB. Niezależne 
obchody zakończyły się po południu 
na Umschlagplatzu. Początkowo Ma-
rek Edelman przemierzał tę trasę 

Z życia Gminy

Niezależne obchody  
75 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
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sam, później z rodziną i przyjaciółmi. 
Zawsze zaczynał w  samo południe 
w miejscu, w którym stoi pomnik Bo-
haterów Getta. 

muZYCZnY wiECZór 
w SYnAGOdZE im. nOŻYków 

Dnia 4 kwietnia rabin Oriel Zaret-
sky i jego brat kantor Moshe Zaretsky 
przygotowali muzyczny wieczór w sy-
nagodze im. Nożyków. Podczas tego 
wyjątkowego wydarzenia dla człon-
ków Gminy śpiewało dwóch kanto-
rów! Była to także okazja do święto-
wania narodzin córki rabina, Hadasy 
Lei Zaretsky. Gratulacje dla rodziców 
Batii i Oriela! Mazal tow!  

lAG BA-OmEr
Lag ba-Omer w  dniu 18 ijar jest 

dniem szczególnym dla społeczno-
ści Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w  Warszawie. Tego dnia 116 lat temu 
została otwarta synagoga im. Zalmana 
i Rywki Małżonków Nożyków. W tym 
roku świętowaliśmy na pikniku przy 
Białym Budynku. Rabin Oriel Zaret-
sky z  małżonką Batią przygotowali 
wiele atrakcji, m.in. pyszne koszerne 
jedzenie z restauracji Bekef. Zarówno 
dzieci, jak i dorośl  bawili się przy qui- 
zach i piosenkach.  

mAj

AnTYSEmiTYZm – BAdAniE 
AGEnCji PrAw POdSTAwOwYCh 
unii EurOPEjSkiEj

Od 9 maja 2018 roku Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA) rozpocznie w  całej Europie 
szeroko zakrojone badanie, które-
go  celem jest poznanie opinii osób 
pochodzenia żydowskiego na  temat 
zjawiska antysemityzmu. FRA inte-
resują przemyślenia i doświadczenia 
ludzi w  wieku powyżej 16 lat, któ-
rzy mieszkają w  Polsce i  uważają się 
za Żydów. 

FRA zamierza wykorzystać ze-
brane dane, aby umożliwić Unii 
Europejskiej wypracowanie polity-
ki w  zakresie zwalczania zjawiska 
antysemityzmu w  przyszłości i  bę-
dzie zachęcać rządy poszczególnych 
krajów oraz  społeczności żydowskie 
do podobnych działań. Jest to bardzo 
ważne przedsięwzięcie, dlatego spra-

Muzyczny wieczór w synagodze im. Nożyków.  
Rabin Oriel Zaretsky i jego brat Moshe 

Lag ba-Omer. Piknik przed Białym Budynkiem
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wą kluczową jest, aby wzięło w  nim 
udział jak najwięcej osób pochodze-
nia żydowskiego.

Rzadko mamy możliwość realnie 
przyczynić się do  zwalczania anty-
semityzmu – wzięcie udziału w  tym 
badaniu stanowi taką szansę. Swo-
imi poglądami będziecie mogli po-
dzielić się już od  9 maja na  stronie:  
www.eurojews.eu. 

OświAdCZEniE  
w SPrAwiE POmnikA OfiAr 
ZBrOdni kATYŃSkiEj  
w jErSEY CiTY  
4 mAjA 2018 rOku 

Z  prawdziwą przykrością i  nie-
dowierzaniem dowiadujemy się 
o  planach likwidacji pomnika ofiar 
zbrodni katyńskiej w  Jersey City, 

upamiętniającego ofiary mordu, ja-
kiego dopuścili się sowieccy oprawcy 
w  czasie II wojny światowej na pra-
wie 22 000 żołnierzach polskiej armii, 
którzy jako pierwsi stanęli do wal-
ki z  niemieckim nazizmem. Pamięć 
o  tym ludobójstwie jest moralnym 
obowiązkiem każdego człowieka. 
Wśród pomordowanych, razem z  ka-
tolikami, prawosławnymi i obywate-
lami Polski innych wyznań, zostało 
zabitych strzałem w  tył głowy tak-
że co najmniej kilkuset żydowskich 
żołnierzy i  rabinów. Tylu udało się 
zidentyfikować, ale liczba ta prawdo-
podobnie jest o  wiele wyższa. Razem 
walczyli ze wspólnym wrogiem i  ra-
zem spoczęli w katyńskiej mogile. Po-
łączył ich wspólny los i łączyć powin-
na wspólna pamięć.

Jako społeczność polskich Żydów 
uważamy więc za moralny obowiązek 
upamiętnienie wszystkich ofiar tej 
zbrodni w  Polsce i  na całym świecie, 
także w  Jersey City. Nie rozumiemy 
i nie zgadzamy się z planami likwida-
cji poświęconego im pomnika.

Lesław Piszewski 
Przewodniczący Związku Gmin 
Żydowskich w Polsce

Anna Chipczyńska 
Przewodnicząca Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej w Warszawie

Michael Schudrich 
Naczelny Rabin Polski 

Wejdź na: www.eurojews.eu
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Twórcy  wystawy „Bejt Almin – dom 
wieczności”
Koncepcja: Natalia Romik, Sebastian 

Kucharuk, Piotr Jakoweńko
Projekt architektoniczny: Sebastian 

Kucharuk, Natalia Romik
Projekt graficzny: Piotr Jakoweńko
Tekst i dobór ilustracji: Remigiusz 

Sosnowski, Andrzej Jankowski,  
Agata Korba

kuratorzy wystawy: Agata Korba, 
Remigiusz Sosnowski, Andrzej 
Jankowski

Autorzy wybranych tekstów: Alicja 
Mroczkowska, Aleksander Schwarz, 
Witold Wrzosiński

kwerenda tekstów prasowych w jidysz 
i ich tłumaczenie: Anna Ciałowicz

Baza danych spisanych z nagrobków 
w obecnie kontynuowanej 
na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie 
inwentaryzacji jest dostępna pod 
linkiem:  
http://cemetery.jewish.org.pl/
list/c_42

Cmentarz i wystawa czynne są: 
od niedzieli do czwartku w godz. 
10.00–16.00, 
w piątek w godz. 10.00–14.00 
(ostatnie wejście 30 minut 
przed zamknięciem).
Podczas świąt polskich i żydowskich 
cmentarz i wystawa są zamknięte.

Członkowie Gminy odwiedzają 
cmentarz i wystawę bezpłatnie.  
Kilka razy w roku organizowane będą 
specjalne kuratorskie spotkania, 
podczas których Remigiusz 
Sosnowski i Andrzej Jankowski 
specjalnie dla naszej społeczności 
opowiedzą o cmentarzu i jego 
historii.  

OTwArCiE wYSTAwY  
„BEjT Almin — dOm 
wiECZnOśCi”

dnia 6 lutego 2018 roku 
na Cmentarzu Żydowskim 
na Bródnie została otwarta 
wystawa „Bejt Almin – dom 
wieczności”. Gości przywitała 
Anna Chipczyńska, przewodnicząca 
Zarządu GwŻ w warszawie. 
następnie głos zabrali: prezes 
fundacji rodziny nissenbaumów 
Gideon nissenbaum, przedstawiciel 
kancelarii Prezydenta rP jakub 
Beczek, attaché kulturalny 
Ambasady izraela w Polsce hadasa 
nissan i naczelny rabin Polski 
michael Schudrich. upamiętniającą 
pochowanych na cmentarzu 
modlitwę El male rachamim  
(Boże pełen miłosierdzia) odmówił 
rabin Oriel Zaretsky. 

Nekropolia na Bródnie do niedaw-
na była miejscem prawie nieznanym, 
choć jest to  najstarszy i  najwięk-
szy pod  względem liczby pochów-
ków  cmentarz żydowski w  Warsza-
wie. Został założony w 1780 roku przez 
Szmula Jakubowicza Zbytkowera. Po-
chowano na  nim 250  000 osób. Przed 
wojną powierzchnia cmentarza wy-
nosiła 18 ha, natomiast powierzchnia 
zwrócona Gminie to 14 ha (część gro-
bów znajduje się poza obrębem na-
szych murów).  W latach 80. XX wieku 
zniszczonym i  zapomnianym cmen-
tarzem zaopiekowała się Fundacja 
Rodziny Nissenbaumów. W  grudniu 
2012  roku cmentarz został przekaza-
ny Gminie Wyznaniowej Żydowskiej 

w  Warszawie. „Na  przestrzeni ostat-
nich kilku lat udało nam się w pełni 
ogrodzić cmentarz, odnowić bramę 
główną, przygotować wystawę po-
święconą historii tego szczególnego 
miejsca oraz  zwyczajów związanych 
z pochówkiem w judaizmie” – powie-
działa Anna Chipczyńska, przewodni-
cząca Zarządu GWŻ w Warszawie.

Wystawa usytuowana w nowo wy-
budowanych pawilonach składa się 
z  dwóch części. Pierwsza poświęco-
na jest historii praskiego cmentarza, 
druga porusza zagadnienia śmierci 
i  pochówku w  tradycji, religii i  kul-
turze żydowskiej. Zwiedzający mogą 
się m.in. dowiedzieć, jaką rolę peł-
ni cmentarz w  świecie żydowskim, 
zapoznać się z  formami inskrypcji 
i  przesłaniem symboliki nagrobnej. 
Wystawa pokazuje również, jak prze-
biega rytuał związany ze  śmiercią 
i  pochówkiem i  czym charakteryzu-
je  się sziwa  –  okres żałoby. „Ekspozy-
cja ‘Bejt Almin’ jest pierwszą wysta-
wą poświęconą żydowskiej tematyce 
sepulkralnej w  Polsce i  drugą tego 
typu w  Europie” – powiedział jej ku-
rator Andrzej Jankowski. Koordy-
nator prowadzonych na cmentarzu 
projektów, Remigiusz Sosnowski, 
podkreślił: „Nekropolia na Bródnie 
jest jednym z najważniejszych miejsc 
dla warszawskich  Żydów, choć zosta-
ła wymazana na całe dekady z naszej 
świadomości, obecnie temu miejscu 
wiecznego spoczynku przywracamy 
należyty szacunek”. Ekspozycja „Bejt 
Almin – Dom Wieczności” zosta-
ła przygotowana w  latach 2016–2017 
ze  środków Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Warszawie, dzięki wspól-
nym wysiłkom Kolektywu Senna 
i GWŻ w Warszawie. Wsparcia finan-
sowego udzieliła również Fundacja 
Rodziny Nissenbaumów. 
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„Bejt Almin – Dom Wieczności”, widok ekspozycji

Przewodnicząca GWŻ Anna Chipczyńska wraz z twórcami wystawy:  
Natalią Romik, Piotrem Jakoweńko, Agatą Korbą i Remigiuszem Sosnowskim
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Pamięci Henryka Prajsa
Kiedy po raz ostatni widziano konia 

na żydowskim pogrzebie? Na to py-
tanie, jakkolwiek może wydawać się 
dziwne, jest bardzo precyzyjna odpo-
wiedź. Otóż zdarzyło się to w niedzielę 
29 kwietnia 2018 roku w  Warszawie, 
na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy 
Okopowej. Zgodnie z polskim zwycza-
jem wojskowym na pogrzebach ka-
walerzystów obecne są konie, a błogo-
sławionej pamięci porucznik Abram 
Chaim Henryk Prajs był żołnierzem 
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 
im. Jana Hipolita Kozietulskiego. Tak 
więc koń – nieosiodłany i  przykryty 
czarnym czaprakiem – towarzyszył 
mu w ostatniej drodze. Odprowadzała 
go także Kompania Honorowa 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich, z szabla-
mi i  w  zrekonstruowanych mundu-
rach, ponieważ pułk, w którego szere-
gach walczył porucznik Prajs, już nie 
istnieje. Bitwy stoczone w  potępień-
czej wojnie z  niemieckim najeźdźcą 
w roku 1939 były jego ostatnimi. 

Prajs miał wtedy 23 lata: 3 września 
jego eskadra przeprowadziła sukce-
sywne ataki na Niemców, siejąc spu-
stoszenie za liniami wroga, ale potem 
musiała się wycofać, gdyż znalazła się 
pod ostrzałem Luftwaffe. Dziesięć dni 
później pod Olszewem starła się z jed-
nostką pancerną generała Heinza Gu-
deriana, tracąc ponad 30 oficerów i żoł-
nierzy. Tam właśnie, na polu bitwy, 
porucznik Prajs został dowódcą eska-
dry, która straciła oficera dowodzą-
cego. Ciężko ranny podczas potyczki, 
Prajs wycofał swoją skrwawioną jed-
nostkę po to tylko, by natychmiast tra-
fić w  ręce Sowietów, którzy wkroczyli 
do Polski 17 września 1939 roku. Miał 
101 lat, gdy umarł w domu, w swojej ro-
dzinnej Górze Kalwarii, czyli w Ger, jak 
ją nazywają w jidysz chasydzi.

Urodzony w  biednej i  pobożnej ro-
dzinie rzemieślników Abram Chaim 
– polskie imię Henryk przyjął dopiero 
po wojnie – w  wieku trzech lat stracił 
ojca podczas napadu bandytów. Rodzi-
na dała mu silną tożsamość żydowską: 
Prajs uczył się w chederze i wstąpił do 
młodzieżowego ruchu syjonistycznego, 
a  gdy służył w  wojsku, otrzymywane 
co tydzień od kwatermistrza wypłaty 
przeznaczał na zakup koszernego je-
dzenia, którego armia nie dostarczała. 
Rodzina zaszczepiła mu także polski 
patriotyzm: jego dziadek po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku 
uczestniczył w  rozbrajaniu okupacyj-
nych wojsk niemieckich. „Byłem szczę-
śliwy dwa razy w  życiu – mówił Prajs. 
– W 1937 roku, gdy wstąpiłem do wojska, 
i w roku 1948, kiedy usłyszałem wiado-
mość o  powstaniu Państwa Izrael”. Po-
między tymi dwiema datami kryje się 
historia rozpaczy.

Uwolniony z  niewoli sowieckiej, 
ukrywając swój stopień oficerski, 
Prajs wrócił pod koniec 1939 roku do 
Góry Kalwarii i  dołączył do rodzi-
ny. Ale w  styczniu 1940  roku Niemcy 
utworzyli w  Górze Kalwarii getto. Po 
wojnie w  zeznaniach dla Żydowskie-
go Instytutu Historycznego w  War-
szawie Prajs opisał okropne warun-
ki, jakie tam panowały. W lutym 1941 
roku, gdy ludność getta deportowano 
do getta w  Warszawie, Prajs namó-
wiony przez matkę uciekł. Trzydziestu 
sześciu członków jego rodziny zginęło 
w gettach, w Treblince i na Majdanku.

Henryk Prajs przeżył, ukrywając 
się na wsi, u  polskich rodzin, u  Po-
korskich, Kurachów, Majewskich. 
Wszyscy oni zostali odznaczeni przez 
Yad Vashem medalami Sprawiedli-
wi wśród Narodów Świata. Wnuczka 
z  rodziny pani Pokorskiej wygłosiła 

niezwykle wzruszającą mowę pogrze-
bową.

Po zakończeniu wojny Prajs znów 
wrócił do Góry Kalwarii i  tam spę-
dził resztę życia. W  1949 roku poślu-
bił dziewczynę z  rodzinnego miasta. 
Często brał udział, tak długo jak na 
to pozwalał stan zdrowia, w świątecz-
nych nabożeństwach w  warszawskiej 
synagodze im. Nożyków, gdzie czy-
tał modlitwy w  języku hebrajskim, 
z  pięknym, przedwojennym polskim 
akcentem. Niezmiernie cieszył się, ob-
serwując po 1989 roku odradzanie się 
życia żydowskiego w Polsce.

Pozostawił córkę, troje wnucząt 
i pięciu prawnuków. Rodzina, przyja-
ciele, członkowie Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w  Warszawie i  liczni dy-
gnitarze, w tym szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowa-
nych, burmistrz Góry Kalwarii z flagą 
miasta i przedstawiciele wojska, wzię-
li udział w ceremonii pochówku i wy-
głosili mowy pogrzebowe. Kompania 
Honorowa 3. Pułku Szwoleżerów Ma-
zowieckich stała na baczność, prezen-
tując wojskowe odznaczenia porucz-
nika i  oddając mu honory wojskowe. 
Nic dziwnego: ten niepozorny Żyd był 
przecież ostatnim polskim kawalerzy-
stą, który walczył w wojnie 1939 roku. 

Oby jego dusza wpleciona została w wę-
zeł życia wiecznego.

 
  michael Schudrich 

naczelny rabin Polski  
Tłumaczenie: magdalena Szpilman 

Dziękujemy rodzinie – Błogosławionej 
Pamięci – pana Henryka Prajsa za po-
moc w przygotowaniu materiałów.
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Pamięci Dawida Sternbacha

Dawid Sternbach (Stankowski) uro-
dził się 1 stycznia 1919 roku w powiecie 
dobromilskim. Zmarł 4 stycznia 2018 
roku w wieku 99 lat w Warszawie. 

Podczas wojny jego rodzinny dom 
w wyniku agresji ZSRR na Polskę zna-
lazł się pod okupacją sowiecką. W 1941 
roku, w wieku 22 lat, po ciężkich prze-
słuchaniach przez NKWD został ska-
zany przez Sowiecki Trybunał Wo-
jenny na karę śmierci, która została 
zamieniona przez Przewodniczącego 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR na 
10 lat karnego obozu pracy przy wyrę-
bie lasu na Syberii, bez prawa wyjaz-
du z  ZSRR. Z  informacji przekazanej 
przez Czerwony Krzyż dowiedział się, 
że Niemcy zamordowali w  1942 roku 
jego rodziców i część rodzeństwa. Woj-
nę przeżył jego brat Abraham, który 
należał do Armii Krajowej i  był pod-
czas wojny ukrywany przez polską 
rodzinę. Siostra Szoszana (Róża) wy-
emigrowała w  ramach ruchu syjoni-
stycznego przed wojną do Palestyny. 

W  wyniku umowy o  repatriacji 
obywateli polskich z ZSRR podpisanej 
przez rząd PRL w Moskwie 18 listopa-
da 1956 roku, uzyskał wraz z  rodziną 
możliwość powrotu po 19 latach do 
Polski. W 1959 roku z żoną Praskowią 
i dwoma synami, Walerkiem i Micha-
łem, osiedlił się w  Szczecinie. Po po-
wrocie do Polski pracował jako robot-
nik w porcie szczecińskim, następnie 
wspólnie z drugą żoną, Krystyną, pro-
wadził działalność gastronomiczną. 

W  2000 roku spisał swoje wspo-
mnienia z okresu dzieciństwa i poby-
tu w obozie. 

W  Izraelu mieszka dwóch jego sy-
nów: Walerek i  Michał, którzy opu-
ścili Polskę w  1969 roku w  wyniku 
„wydarzeń marcowych”. Z  drugie-
go małżeństwa ma trzeciego syna  
Alberta, który założył portal Wirtu-
alny Sztetl i  brał udział w  tworzeniu 
Muzeum Historii Żydów Polskich, 
a  od 2018 roku Muzeum Getta War-
szawskiego. 

Od 2002 do 2018 roku mieszkał 
w  Warszawie, gdzie aktywnie uczest-
niczył w  życiu żydowskiej społeczno-
ści. W 2008 roku w ramach Roku Pol-
skiego w  Izraelu powstał film o  jego 
życiu Rodzina wypędzonych w reżyse-
rii Grzegorza Brzozowskiego.

Rabin Michael Schudrich powie-
dział o nim: „To był człowiek o wiel-
kim sercu, bardzo wrażliwy i czuł, 
gdzie jest prawda, a gdzie - fałsz; co jest 
sprawiedliwe, a co nie…”.

Oby jego dusza została wpisana 
w węzeł życia wiecznego.

Tekst i zdjęcie autorstwa Neli Kofty 
zostały przygotowane na prośbę rabi-
na Szlomo Stamblera. Dziękujemy ro-
dzinie Stankowskich za pomoc i prze-
kazanie materiałów. 
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wSTęP dO SPrAwOZdAniA finAnSOwEGO GminY
ZA lATA 2014–2017

Sprawozdanie finansowe Gminy wyznaniowej Żydowskiej 
w warszawie za lata 2014–2017 podzielone jest na dwie części, 
opisujące koszty i przychody. Część pierwsza obejmuje koszty 
związane z funkcjonowaniem naszej społeczności. Są to m.in.: koszty 
utrzymania synagog i klubu seniora, dotacje dla innych organizacji 
żydowskich, koszty administrowania Gminą oraz niezbędnych 
remontów i utrzymania naszego dziedzictwa, tj. mykwy i cmentarzy.

w części drugiej zaprezentowano przychody, na które składają 
się przede wszystkim zyski ze sprzedaży nieruchomości 
i wynajmu naszych powierzchni (Błękitny wieżowiec, biura przy 
ul. Grzybowskiej oraz niedawno odrestaurowane i wynajęte na 
okres 10 lat biuro przy ul. mokotowskiej). dodatkowe przychody 
zapewnia nam oczywiście ruch turystyczny, a więc bilety i cegiełki za 
zwiedzanie synagogi im. nożyków (dzięki podniesieniu ceny biletów 
uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik) i cmentarzy. Otrzymujemy 
również dotacje finansowe, m.in. dofinansowanie projektów 
kulturalnych i edukacyjnych oraz wsparcie na modernizację 
systemu monitoringu. jednym z najważniejszych i najcenniejszych 
źródeł przychodów są wpłaty od członków Gminy, często bardzo 
niewielkie, ale pozwalające na sprawniejszą realizację naszych 
programów i poszerzanie oferty aktywności.

Nasze sprawozdanie odzwierciedla przyjętą w  2014 roku 
przez Zarząd strategię transparentności w  podejmowaniu 
decyzji finansowych. W  kolejnych latach wprowadziliśmy 
szereg procedur oraz dokumentów służących lepszemu za-
rządzaniu: „Politykę rachunkowości”, „Instrukcję obiegu 
i kontroli dowodów księgowych w GWŻ w Warszawie”, „Po-
litykę zgłaszania nieprawidłowości”, „Politykę zapobiegania 
oszustwom”, „Politykę zgłaszania nieprawidłowości”, „Re-
gulamin Pracy” i  „Regulamin wynagradzania” pracowni-
ków Gminy. Razem z członkami Gminy podjęliśmy decyzję 
o  wprowadzeniu zasad pełnej księgowości i  opracowaniu 
sprawozdania finansowego zgodnego z wytycznymi ustawy 
o rachunkowości.

Cele te udało się zrealizować i po raz pierwszy w histo-
rii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w  Warszawie zosta-
ło przygotowane sprawozdanie finansowe z  czteroletniej 
działalności obecnego Zarządu, spełniające wszelkie wy-
mogi profesjonalnej rachunkowości.

Naszym nadrzędnym celem jest systematyczne zwięk-
szanie przychodów i  rozsądne wydatkowanie posiadanych 
środków. W  tabeli „koszty” figurują bardzo duże sumy, na-
leży jednak pamiętać, że dzięki nim zrealizowaliśmy wiele 
programów, spędzaliśmy razem święta i uprawialiśmy róż-
norodne aktywności. Bardzo ważną sferą jest dla nas pomoc 
społeczna, dlatego zwiększenie wydatków na ten cel uznaje-
my za rzecz naturalną.
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Ogólnie rzecz biorąc, przez ostanie cztery lata praca Za-
rządu Gminy doprowadziła do tego, że udało się zwiększyć 
przychody, zmniejszyć wydatki i  efektywniej wykorzystać 
środki, jakimi dysponowaliśmy. Dzięki racjonalnemu zarzą-
dzaniu majątkiem w ciągu czterech lat udało się nam rów-
nież lepiej zaplanować wydatki i zyski.

ZwięksZenie prZychodów
Znacząco wzrosły przychody stałe Gminy: z  944 037 zł 

w 2014 r. do 1 420 416 zł w 2017 r. Na przykład ponadtrzykrotnie 
wzrosły przychody ze zbiórki cegiełek na synagogę im. Noży-
ków: z 47 136,6 zł w 2014 r. do 154 719,63 zł w 2017 r. Jeszcze więk-
szy wzrost przychodów, bo ponadtrzyipółkrotny, osiągnięto 
ze zbiórki cegiełek na cmentarzu przy ul. Okopowej: z kwo-
ty 57 173,67 zł w 2014 r. do 208 612,7 zł w 2017 r. Ponadto dzięki 
sprawnemu zarządzaniu finansami zostały potrojone zyski 
z lokat bankowych. Darowizny na rzecz Gminy wzrosły z ko-
lei o 52%: ze 170 144,98 zł w 2014 r. do 259 095,35 zł w 2017 r. 

spadek kosZtów
Wydatki ogółem Gminy spadły o 2%: z 10 169 446,79 zł w 2014 r. 

 do 9 980 258,91 zł w 2017 r. Najpoważniejsze oszczędności po-
jawiły się w  obszarze obsługi informatycznej, gdzie koszty 
spadły o 30%: ze 180 681,39 zł w 2014 r. do 125 928,65 zł w 2017 r. 
Koszty administracyjne spadły w  ciągu czterech lat o  15%, 
czyli o ponad 100 000 zł: z 773 335,65 zł w 2014 r. do 658 564,55 
zł w  2017 r. Duże oszczędności udało się poczynić również 
w  Biurze Komunikacji Społecznej, którego budżet w  2017 r. 
zmniejszył się w stosunku do 2014 r. o ponad 100 000 zł.

Gmina zmniejszała wydatki tam, gdzie to możliwe, ale 
nie szukała oszczędności w  obszarach, które były niedoin-
westowane. Specyfika organizacji społecznej, jaką jest gmi-
na żydowska, sprawia, że niektóre koszty rosną. Zdaniem 
obecnego Zarządu inwestycje w  rozwój społeczności, m.in. 
w życie religijne, edukację dzieci i poprawę jakości życia se-
niorów są koniecznością. Bez zwiększenia wydatków w tych 
obszarach rozwój społeczności byłby ograniczony, co stałoby 
w sprzeczności z obecną strategią Zarządu. Żydowska eduka-
cja najmłodszych poprzez wsparcie Klubu Malucha „Drej-
del”, organizowanie i  wspieranie finansowe dwóch chede-
rów, ortodoksyjnego i reformowanego, dopłaty do czesnego 
w żydowskiej szkole, a także zacieśnianie współpracy z Ze-
społem Szkół Lauder-Morasha dają solidne podstawy pod 
budowę silnej społeczności. Zarząd przeznaczył też większe 
nakłady na Klub Seniora oraz na życie religijne i społeczne 
synagogi ortodoksyjnej (z 625 855,86 zł w 2014 r. do 725 561,96 zł 
w 2017 r., co oznacza wzrost o 16%) i postępowej (z 377 012,51 zł 
w 2014 r. do 492 348,32 zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 30%). 
Więcej wydano też na remonty: w 2014 r. kwota ta wynosiła 

464 050,45 zł, w 2017 r. zaś 653 319,05 zł. Ze względu na trud-
ną sytuację na świecie i w Polsce znacząco wzrosły również 
koszty związane z  bezpieczeństwem Gminy: z  353 250,4 zł 
w 2014 r. do 719 984 zł w 2017 r., co oznacza ponaddwukrotny 
wzrost nakładów. W 2017 r. Gmina zainwestowała 187 380 zł 
w system monitoringu.

ZarZądZanie finansami
Dzięki uporządkowaniu finansów udało się zmniejszyć 

koszty, a jednocześnie zwiększyć nakłady na inicjatywy po-
dejmowane lub wspierane przez Gminę. Najważniejsze jest 
dla nas oczywiście prowadzenie budżetu rocznego Gminy, 
z  podziałem na poszczególne działy, synagogi i  cmentarze. 
Dzięki dobrze zaplanowanym budżetom udało się poczynić 
oszczędności tam, gdzie to było możliwe, czyli w  obsłudze 
informatycznej i w księgowości. Konta bankowe obciążone 
opłatami zamieniono na tańsze, a  lokaty bankowe zostały 
przeniesione tam, gdzie przynoszą większe zyski. Aby móc 
lepiej wspierać finansowo inicjatywy członków Gminy, 
a  jednocześnie prowadzić racjonalną politykę finansową, 
we wrześniu 2014 r. Zarząd zaanonsował utworzenie Fundu-
szu Zadaniowego, który został wdrożony w  styczniu 2015 r. 
Funkcjonujący w całym okresie sprawozdawczym Fundusz 
odpowiada na bieżące potrzeby kulturalne, edukacyjne i re-
ligijne członków Gminy.

Pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacjami uzu-
pełniającymi otrzymają Państwo pocztą elektroniczną. Do-
kumenty te będą również dostępne w formie papierowej.

  Anna Bakuła
Skarbniczka GWŻ w Warszawie
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Skrócony opis działań zrealizowanych 
przez Gminę w latach 2016-2018

społeczność finanse organizacja



22 Kolbojnik 1/2018

fo
t. 

BK
S



22 Kolbojnik 1/2018 Kolbojnik 1/2018        23

Dnia 19 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Ze-
branie Członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na 
wniosek Zarządu podjęło uchwałę określającą plan działań Gminy na 
lata 2016–2018. 

Prezentujemy Państwu skrócony opis realizacji przez Zarząd 
uchwalonych przez Walne postanowień. Przedstawione poniżej te-
maty stanowią określony uchwałą społeczny, finansowy i organiza-
cyjny kierunek rozwoju naszej społeczności. Pełny materiał będzie 
dostępny w oddzielnie opublikowanym sprawozdaniu z działalności 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w latach 2014-2018. 
W sprawozdaniu tym zamieścimy bardziej szczegółowy opis funkcjo-
nowania Gminy podczas mijającej kadencji Zarządu, uwzględniając 
pomoc społeczną, działalność Klubu Seniora, działalność religijną, za-
rządzanie nieruchomościami, inwestycje, restytucję i finanse.

Zmiany w Zakresie spoŁecZnym
w zakresie społecznym walne Zebranie 
uchwaliło następujące kierunki działań 
Gminy w latach 2016-2018:

1. Opracowanie nowych form wsparcia 
dla potrzebujących członków 
Gminy.  

2. Zapewnienie stabilnego środowiska 
rozwoju dla dzieci i młodzieży.

3. Wspólne wypracowanie zasad 
funkcjonowania gminnych synagog. 

4. Poszerzenie oferty edukacyjnej 
i kulturalnej dla członków Gminy. 

5. Opracowanie nowej formuły 
współpracy z organizacjami 
żydowskimi i instytucjami 
społecznymi.

kiErunki rOZwOju GminY
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OPRACOWANIE NOWYCH FORM WSPARCIA DLA 
POTRZEBUJĄCYCH CZŁONKÓW GMINY 

Konkurs stypendialny

W 2016 roku zorganizowaliśmć konkurs stypendialny dla członków 
Gminy. Dla nas, jako społeczności, ważne jest ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i zapobieganie bezrobociu. Konkurs okazał 
się dużym sukcesem, a my nagrodziliśmy 5 osób. Kolejna edycja od-
była się jesienią 2017 roku i 6 naszych członkiń otrzymało pomoc na 
m.in: kursy językowe, kurs komputerowy i wyjazdy na konferencje 
naukowe.

Fundusz Społeczny 

Fundusz Społeczny funkcjonujący od 2017 roku umożliwia zaspo-
kajanie pilnych potrzeb osób w trudnej sytuacji życiowej - opłacamy 
wyjazdy na szabatony, kolacje świąteczne dla dużych rodzin i osób 
starszych oraz pomoc medyczną czy wyprawki szkolne. W roku 2018 
dzięki zarezerwowaniu na ten Fundusz w budżecie Gminy 20 000 zł 
będziemy mogli zwiększyć zakres pomocy udzielanej w ramach tego 
rodzaju konkursów.

ZAPEWNIENIE STABILNEGO ŚRODOWISKA ROZWOJU DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

Realizując strategię zapewnienia stabilnego środowiska dla dzieci 
i młodzieży, Zarząd Gminy postanowił kontynuować podjętą wcze-
śniej decyzję o dopłatach do czesnego dzieci uczęszczających do Ze-
społu Szkół Lauder-Morasha (od przedszkola po gimnazjum) w kwo-
cie po 200 zł miesięcznie na każde dziecko: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 21 dzieci (42 000 zł)
 w roku szkolnym 2015/2016 – 24 dzieci (48 000 zł)
 w roku szkolnym 2016/2017 – 25 dzieci (50 000 zł)
 w roku szkolnym 2017/2018 – 25 dzieci (50 000 zł).
 
Żydowską edukację najmłodszych staramy się zapewnić poprzez: 

wsparcie Klubu Malucha „Drejdel”, organizowanie i wspieranie finan-
sowe dwóch chederów ortodoksyjnego i reformowanego, rozwija-
nie szkółki niedzielnej w lubelskiej jesziwie, wsparcie akcji zimy i lata 
w mieście. Wspomniane dopłaty do czesnego w żydowskiej szkole, 
a także zacieśnianie w ciągu ostatnich dwóch lat współpracy z Ze-
społem Szkół Lauder-Morasha dają solidne podstawy pod budowę 
silnej społeczności. W roku szkolnym 2017/2018, we współpracy 
m.in. ze szkołami Lauder-Morasha, Hillel Warszawa, JCC Warszawa 

1

2

Skrócony opis działań zrealizowanych przez Gminę w latach 2016-2018



fo
t. 

BK
S

24 Kolbojnik 1/2018  Kolbojnik 1/2018         25

i Haszomer Hacair ken Warszawa, Żydowskie Centrum Wolontariatu 
wznawia w Gminie projekty międzypokoleniowe.

Nasz punkt dziennego opiekuna „Drejdel” dla dzieci od 1 do 3 roku 
życia współpracuje z członkami Gminy oraz innymi osobami związa-
nymi ze środowiskiem żydowskim. „Drejdel” znajduje się na ul. Twar-
dej 6 i korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Gminy. Jest to miejsce, 
w którym razem z dziećmi i rodzinami troszczymy się o nasze wspólne 
dziedzictwo kulturowe. Do punktu zapisanych jest obecnie 18 dzieci, 
część z nich uczestniczy w zajęciach w niepełnym wymiarze godzin. 

Zespół Szkół Lauder-Morasha, w którego skład wchodzą obec-
nie przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, jest pierwszą od 
1950 roku żydowską placówką oświatową działającą w Warszawie. 
Główne filary naszej współpracy to uczestnictwo w organizowanych 
przez obie strony wydarzeniach oraz angażowanie się społeczności 
szkolnej w życie Gminy. Dzieci niekorzystające z edukacji w Szkole 
Lauder-Morasha mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w sy-
nagodze Ec Chaim. Dzięki temu otrzymują zaświadczenie o ukończe-
niu zajęć z religii, które mogą zostać uwzględnione w świadectwie 
szkolnym. W każdą sobotę podczas modlitwy porannej i studiowania 
w godzinach 10.00–14.00 dzieci objęte są opieką.  „Szkółkowe” dzieci 
wzywane są w każdy szabat do synagogi, by otworzyć arkę przed 
rozpoczęciem czytania z Tory. Uczestniczą również w kiduszu i od-
mawiają błogosławieństwo nad chałkami.

WSPÓLNE WYPRACOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA 
GMINNYCH SYNAGOG 

Gmina rozwija się przede wszystkim dzięki inicjatywie i zaangażo-
waniu członków. Dlatego po pierwsze, funkcjonowanie Gminy musi 
być transparentne, a wiedza o jej zasobach i organizacji łatwo dla każ-
dego dostępna. Po drugie, trzeba aktywnie poszukiwać nowych form 
komunikacji, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby członków, 
a także umożliwić im realizowanie własnego potencjału i talentów. 
Chodzi o to, by każdy z nas mógł czuć się u siebie i mieć wpływ na 
życie społeczności. 

Wypracowaliśmy główne zasady funkcjonowania synagogi im. No-
żyków, synagogi Jeszywas Chachmej Lublin oraz filii GWŻ w Lubli-
nie. Dnia 23 lipca 2014 roku Zarząd Gminy przyjął regulamin okre-
ślający status i zasady działania synagogi im. Nożyków. Potwierdza 
on ortodoksyjny charakter synagogi oraz obowiązujący w nim nusach 
aszkenaz. Dokument określa również zasady dotyczące ruchu tury-
stycznego, kultu religijnego i wydarzeń publicznych. W synagodze od-
bywają się także nieformalne spotkania członków, którzy zainicjowali 
propozycje rozwiązań zarządczych mających na celu umożliwienie 
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podejmowania decyzji na szczeblu społeczności. Z inicjatywy Zarzą-
du w synagodze stworzono stanowisko koordynatora, którego zada-
niem jest opracowywanie i wdrażanie nowych propozycji rozwoju 
życia społecznego i kulturalnego skupionego wokół synagogi. 

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zarząd GWŻ w Warszawie uchwalił 
zasady funkcjonowania filii w Lublinie i powołał Radę Konsultacyjną 
Filii Lublin. Dokumenty te zostały opracowane wspólnie z członkami 
Gminy skupionymi wokół lubelskiej filii. Są one przykładem rozwiąza-
nia umożliwiającego członkom Gminy aktywny udział w rozwoju spo-
łeczności przy jednoczesnym stosowaniu przepisów obowiązującego 
Gminę Prawa Wewnętrznego. Regulamin Rady Konsultacyjnej Filii 
Lublin stanowi, że organ ten ma charakter opiniodawczo-doradczy. 
Do zadań Rady, w której skład wchodzą członkowie Filii Lublin, nale-
ży w szczególności: inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do inte-
gracji członków filii, inicjowanie i opiniowanie jej działań w obszarze 
religijnym, kulturalnym i edukacyjnym, udział w opracowywaniu prio-
rytetowych zadań. Życie religijne członków Gminy w Lublinie skupia 
się wokół synagogi Jeszywas Chachmej Lublin. Właścicielem synago-
gi jest AVIR Sp. z o.o., a jedynym wspólnikiem – GWŻ w Warszawie. 
Gminie i jej filii przysługuje wyłączne prawo do korzystania z synago-
gi w szabat i święta (jom tow). Także w pozostałe dni Gmina i filia mają 
prawo z niej korzystać, przy czym jest to na bieżąco uzgadniane po-
między stronami. Synagoga Jeszywas Chachmej Lublin jest synagogą 
ortodoksyjną. Uważamy, że rady konsultacyjne warto powołać także 
przy synagodze im. Nożyków oraz Ec Chaim. Umożliwi to członkom 
Gminy bardziej realny wpływ na życie naszej społeczności.

POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ DLA 
CZŁONKÓW GMINY 

 Fundusz Zadaniowy

We wrześniu 2014 roku Zarząd Gminy zaanonsował utworzenie 
Funduszu Zadaniowego, który został wdrożony w styczniu 2015 
roku. Funkcjonujący w całym okresie sprawozdawczym Fundusz 
ma odpowiadać na bieżące potrzeby kulturalne, edukacyjne i religij-
ne członkiń i członków Gminy. Granty przeznaczane są na bieżącą 
działalność organizacji oraz członków Gminy, która służy budowaniu 
i rozwojowi społeczności. Założenia projektu Funduszu konsultowa-
ne były z grupą doradczą ds. edukacji i kultury – ustalono zasady oraz 
opracowano formularz wniosku o udzielenie dofinansowania, odbyły 
się również konsultacje z członkami Gminy podczas spotkania „Po-
rozmawiajmy o Gminie”. 
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W okresie sprawozdawczym do Gminy wpłynęło łącznie 27 wnio-
sków do Funduszu Zadaniowego. Wybrane projekty dofinansowano 
łączną kwotą 16 705 zł:

 w roku 2015 – 14 wniosków; 
dofinansowano 9, na łączną kwotę 7550 zł

 w roku 2016 – 10 wniosków; 
dofinansowano 8, na łączną kwotę 7265 zł

 w roku 2017 – 3 wnioski; 
dofinansowano 3, na łączną kwotę 1890 zł. 

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się, m.in.: szabatony, 
zajęcia edukacyjne i integracyjne dla dzieci w ramach obchodów świąt 
żydowskich, integracja środowiska żydowskich rodziców z małymi 
dziećmi, promowanie poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa ży-
dowskiego oraz korzeni wśród dzieci i młodzieży, krzewienie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji oraz edukacja z zakresu bezpieczeństwa. 

Bejtejnu – coworking

Coraz bardziej popularny coworking zapewnia większy komfort 
pracy niż w domu. Dlatego z myślą o potrzebach członków Gminy 
zmieniliśmy sposób funkcjonowania sali Bejtejnu w Białym Budynku. 
Można tam w spokoju pracować, mając zapewniony dostęp do wi-fi, 
kawy i herbaty. Obecnie sala Bejtejnu jest otwarta dla wszystkich 
osób, które potrzebują miejsca na spotkania, do pracy lub chcą po 
prostu spędzić czas w naszej Gminie. Członkowie naszej społeczności 
regularnie z tego miejsca korzystają.

OPRACOWANIE NOWEJ FORMUŁY WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI ŻYDOWSKIMI I INSTYTUCJAMI 
SPOŁECZNYMI

Gmina od lat organizuje pomoc finansową i rzeczową oraz porad-
nictwo prawne dla organizacji zajmujących się kulturą i sztuką ży-
dowską, a także organizacji opiekuńczych i społecznych. Wspieramy 
również różnego typu inicjatywy edukacyjne. Oprócz dofinanso-
wań i ogólnej pomocy organizacyjnej staramy się również wchodzić 
w partnerską współpracę z organizacjami o podobnym do naszego 
profilu działalności.

W październiku 2014 roku Zarząd postanowił zmodyfikować tryb 
przyznawania dotacji przez GWŻ w Warszawie. Najważniejszą zmianą 
było usystematyzowanie kryteriów oceny wniosków i przyznawania 
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dotacji w procedurze konkursowej (wprowadzenie formularza oce-
ny wniosków i punktacji), a także publikowanie ogłoszeń o naborze 
wniosków i zaproszeń do udziału w konkursie grantowym. Pragnąc 
wesprzeć organizacyjnie, administracyjnie i merytorycznie organiza-
cje żydowskie skupione wokół Gminy, Zarząd podjął następnie de-
cyzję o rezygnacji z otwartego konkursu i skoncentrował się na or-
ganizacjach od lat z nią formalno-prawnie związanych oraz na tych, 
których działania uzupełniają priorytety działalności Gminy. Propo-
zycje wsparcia finansowego zgłaszane co roku Zarządowi podda-
wane są analizie finansowej pod kątem zasadności proponowanych 
wydatków, potrzeb naszych partnerów oraz możliwości finansowych 
Gminy.
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w zakresie finansowym i organizacyjnym 
Zwyczajne walne sprawozdawcze Zebranie 
członków Gminy przyjęło 19 czerwca 2016 
roku następujące kierunki działań Gminy  
w latach 2016–2018: 

1. Wdrożenie zasad pełnej księgowości 
i sprawozdawczości finansowej. 

2. Przyjęcie planu inwestycyjnego – 
zarządzanie środkami finansowymi 
i nieruchomościami. 

3. Opracowanie procedur zarządczych 
w zakresie transparentności 
działań.  

4. Wdrożenie rozwiązań z zakresu 
bezpieczeństwa.  

5. Kontynuacja prac nad budową 
siedziby Gminy przy ul. Twardej 6. 

6. Monitorowanie działalności spółki 
AVIR.

WDROŻENIE ZASAD PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI  
I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Na wniosek Zarządu Gminy, Zwyczajne Walne Zebranie Członków 
Gminy w dniu 19 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę o wprowadze-
niu pełnej księgowości oraz sporządzeniu sprawozdania finansowego, 
na które składają się: wprowadzenie, informacja o wykonaniu budże-
tu za dany rok, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informa-
cje i objaśnienia oraz przepływy finansowe. Dodatkowy dokument 
zawiera informację o wykonaniu budżetu za dany rok, z uwzględnie-
niem przychodów, kosztów i wydatków. Tak opracowane sprawoz-
danie umożliwia członkom społeczności dostęp do szerszej i bardziej 
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przejrzystej niż dotychczas informacji nt. finansów. Zasady pełnej 
księgowości obowiązują w Gminie od początku 2016 roku. 

PRZYJĘCIE PLANU INWESTYCYJNEGO – ZARZĄDZANIE 
ŚRODKAMI FINANSOWYMI I NIERUCHOMOŚCAMI

Środki finansowe zdeponowane na kontach Gminy pochodzą ze 
składek członkowskich, darowizn, działalności gospodarczej Gmi-
ny (wynajmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości) oraz z restytucji 
(odszkodowań, ugód). Skarbnik, który jest członkiem Zarządu Gmi-
ny, kreuje politykę finansową oraz dba o bieżącą kontrolę wydatków. 
Zdeponowane środki finansowe są inwestowane w lokaty bankowe 
długoterminowe, krótkoterminowe i overnight. W każdym przypad-
ku Skarbnik analizuje warunki finansowe oraz bezpieczeństwo trans-
akcji. W najbliższych latach należy rozważyć utworzenie funduszu 
(tzw. kapitału żelaznego) na zabezpieczenie naszej Gminy w czasie 
kryzysu bądź w innej nieprzewidzianej sytuacji. Główne źródło przy-
chodów stanowią nieruchomości odzyskane w procesie restytucji 
oraz nieruchomości zakupione na rynku wtórnym. W poprzednich 
latach, 2005–2014, Zarządy Gmin kupiły dwie nieruchomości, tj. lo-
kal użytkowy przy ul. Grzybowskiej oraz mieszkanie przy ul. Ptasiej. 
Możliwości inwestycyjne naszej Gminy z powodu takiej polityki nie-
wątpliwie bardzo zmalały, gdyż nie zainwestowano w nieruchomości 
komercyjne, które bilansowałyby coroczny budżet. 

W obecnej kadencji Zarządowi Gminy udało się zakupić lokal 
usługowy o pow. 2050 m2 z 43 miejscami garażowymi oraz 10 miej-
scami postojowymi, który został wynajęty na okres 30 lat spółce 
LIDL, z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy. Kupiono także 
14 mieszkań w budynku przy Karolkowej 53, dzięki czemu Gmina 
stała się stuprocentowym udziałowcem w jego prawie własności. 
Kompleksowy remont na piętrach XVIII i XIX w Błękitnym Wieżow-
cu umożliwił wynajęcie pustej powierzchni Miastu Stołecznemu 
Warszawa na okres 3 lat, co jest dużym sukcesem, zwłaszcza że po 
1,5 roku od podpisania umowy Miasto już deklaruje chęć jej prze-
dłużenia na najbliższe lata. Zarząd podjął również decyzję o sprze-
daży mało rentownych mieszkań znajdujących się w pięciu dzielni-
cach Warszawy. 

Sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ul. Karolkowej i ul. Bry-
lowskiej oraz w miejscowościach Łomazy, Wilga i Otwock, z których 
Gmina nie czerpie żadnych dochodów, a jedynie ponosi koszty ich 
utrzymania, ma umożliwić zakupienie lokali handlowych, z których 
rocznie Gmina może osiągnąć stopę zwrotu w wysokości około 7–8 %. 
Takie działania sprawią, że budżet Gminy będą mogły w dużej części 
pokryć przychody z najmu nowo nabytych lokali handlowych. Zarząd 
kończy także negocjacje w sprawie wynajmu budynku szkoły przy 
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ul. Kłopotowskiego na podstawie wieloletniej umowy z komercyjną 
stawką najmu. 

Zarząd podjął ostateczną decyzję dotyczącą lokalizacji siedziby 
Gminy. Zdecydowano, że zostanie ona wybudowana na nieruchomo-
ści przy ul. Twardej, w miejscu, gdzie znajduje się obecnie budynek 
biurowy Gminy, zlokalizowany przy granicy z synagogą im. Nożyków. 
Dla Zarządu jest to jedna z najważniejszych inwestycji, ponieważ rzu-
tuje ona m.in. na naszą przyszłość finansową. W tym celu we współ-
pracy z pracownią architektoniczną JEMS Architekci opracowana 
została koncepcja zabudowy Twardej 6, uwzględniająca budowę sie-
dziby Gminy oraz budynku hotelowego. 

OPRACOWANIE PROCEDUR ZARZĄDCZYCH W ZAKRESIE 
TRANSPARENTNOŚCI DZIAŁAŃ 

Ze względu na długotrwały brak odpowiednich praktyk zarząd-
czych, a także negatywne skutki nieładu organizacyjnego wynikają-
cego z niezdefiniowania podstawowych zasad funkcjonowania Gminy 
oraz reguł pracy w Zarządzie, podjęto trud spisania i wprowadze-
nia w życie niezbędnych regulacji. Celem tych działań było również 
uświadomienie osobom zaangażowanym w pracę na rzecz Gminy 
– nie tylko tym realizującym mandaty członków władz w kadencji 
2014–2018, lecz także pracownikom i współpracownikom – że słu-
żą oni interesom publicznym oraz dobru społeczności żydowskiej, co 
pociąga za sobą obowiązek prowadzenia wszelkich spraw wedle naj-
wyższych standardów merytorycznych, etycznych oraz fiskalnych. 

W latach 2014–2018 zostały opracowane, przyjęte w drodze 
uchwał i wprowadzone w życie przez Zarząd GWŻ w Warszawie za-
sady i procedury regulujące funkcjonowanie zarówno samego Zarzą-
du, jak i całej Gminy jako instytucji – w tym także jej pracowników 
oraz współpracujących z nią osób i firm. Są to: 

• Proces rekrutacji na znaczące stanowiska w Gminie lub zwią-
zanych z nią miejscach (np. w spółce AVIR), czyli zbiór zasad 
przeprowadzania rekrutacji, gwarantujący przejrzystość proce-
su i wybór najlepszego kandydata; 

• regulamin pracy w Gminie wyznaniowej Żydowskiej w war-
szawie oraz regulamin wynagradzania pracowników Gminy 
wyznaniowej Żydowskiej w warszawie, ustalające organizację 
i porządek w procesie pracy, związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników, a także zasady wynagradzania za 
pracę;

• Obowiązkowa informacja dla pracowników dotycząca rów-
nego traktowania w zatrudnieniu, przedstawiająca przywileje 
pracowników, a także obowiązki i sankcje nakładane na pra-
codawcę w przypadku naruszania zasad równego traktowania, 
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wynagradzania, czasu pracy oraz innych przepisów i obowiąz-
ków związanych z zatrudnieniem;

• Przeciwdziałanie mobbingowi, dokument odzwierciedlający 
politykę antymobbingową, który precyzuje prawa i obowiązki 
zarówno pracowników, jak i Gminy, jako Pracodawcy, w zakre-
sie zapobiegania temu negatywnemu zjawisku;

• Polityka zapobiegania oszustwom, mająca na celu wyelimino-
wanie oszustw związanych z interesami Gminy, prowadzonymi 
z Gminą, w jej imieniu i wobec niej. Odnosi się ona m.in. do 
wszelkich nieuczciwych lub oszukańczych działań, sprzenie-
wierzania funduszy, defraudacji, przyjmowania dóbr, korzy-
stania z tajnych informacji dotyczących Gminy i jej interesów, 
fałszowania dokumentów księgowych i finansowych i innych 
nieprawidłowości. Dokument ten umożliwia Gminie wnoszenie 
oskarżeń i podejmowanie działań prawnych wobec osób podej-
rzanych o dopuszczenie się oszustwa;

• Polityka poufności, zobowiązująca osoby piastujące stanowiska 
we władzach Gminy, a także jej pracowników i współpracowni-
ków, do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trze-
cim informacji poufnych, tj. wszelkich informacji finansowych, 
ekonomicznych, handlowych, organizacyjnych, technicznych, 
artystycznych, posiadających wartość gospodarczą lub innych 
dotyczących bezpośrednio GWŻ w Warszawie;

• Polityka rachunkowości, określająca rok obrotowy, okresy 
sprawozdawcze, zasady i sposób prowadzenia w Gminie ksiąg 
rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów, a także 
ustalenie wyniku finansowego, dowody księgowe oraz używa-
ne oprogramowanie;

• instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych w GwŻ 
w warszawie, wprowadzona w celu ujednolicenia zasad spo-
rządzania, kontroli i obiegu w Gminie dokumentów, które po-
wodują skutki finansowo-gospodarcze, oraz dla określenia 
kompetencji i odpowiedzialności związanej z prawidłowym 
i rzetelnym opracowaniem tych dokumentów;

• Procedura zakupowa, regulująca proces planowania i dokony-
wania zakupów na potrzeby Gminy w sposób zapewniający wy-
bór najkorzystniejszej oferty.

• regulamin Pracy Zarządu Gminy, będący elementem uspraw-
nienia funkcjonowania Zarządu, zobowiązujący jego członków 
do przestrzegania zasad ładu organizacyjnego, w tym wszyst-
kich polityk i zasad oraz instrukcji wewnętrznych Gminy;

• Zasady etycznego postępowania. Wytyczne oraz polityka 
przeciwdziałania konfliktom, zawierające definicję zasad etycz-
nego postępowania i konfliktu interesów, jak również procedu-
ry na wypadek zaistnienia takiego konfliktu. Ich wprowadzenie 
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i przestrzeganie ma pokazać członkom GWŻ w Warszawie, że 
wszystkie decyzje władz Gminy podejmowane są wyłącznie 
w celu zapewnienia działania Gminy zgodnie z jej misją i nie-
angażowania się w działania, które mogłyby zagrozić jej repu-
tacji, a także wspierania działalności GWŻ w Warszawie bez 
faworyzowania lub wyróżniania w oparciu o względy osobiste. 
Nakładają one zobowiązanie do zachowywania się w taki spo-
sób, by nie zaistniało nawet podejrzenie wystąpienia konfliktu 
pomiędzy interesami osobistymi jednostki i organizacyjnymi 
GWŻ w Warszawie.;

• Polityka zgłaszania nieprawidłowości, zawierająca instruk-
cję zgłaszania podejrzenia o zaistnieniu nielegalnych działań 
związanych z finansowymi lub operacyjnymi sprawami GWŻ 
w Warszawie, oszustw lub łamania wszystkich wyżej wymie-
nionych obowiązujących polityk i zasad, w tym zasad gospoda-
rowania majątkiem Gminy. 

Przy opracowywaniu i wprowadzaniu licznych regulacji i zmian 
zarządczych Zarządowi przyświecała idea odbudowy zaufania do 
władz GWŻ w Warszawie. Priorytetem było utrzymywanie najwyż-
szych standardów działania, zgodnych z zasadami etycznymi i praw-
nymi. Członkowie władz zobowiązali się do lojalności wobec Gminy, 
do działania w dobrej wierze i w najlepszym interesie GWŻ, a nie 
własnym, innych osób lub organizacji, których cel działalności lub in-
teres są sprzeczne z interesem GWŻ w Warszawie. Co więcej, każ-
dy członek władz i osoba współpracująca mieli obowiązek ujawnić 
wszelkiego rodzaju osobiste lub organizacyjne powiązania jego/jej lub 
jego/jej rodziny (włącznie z akcjami, pożyczkami, pensjami, nagroda-
mi dla pośredników lub konsultantów itd.) z trzecią stroną, która była 
zaangażowana w transakcję lub proponowaną transakcję pomiędzy 
GWŻ w Warszawie, zgodnie z procedurami zawartymi w stosownych 
politykach.
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WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

Decyzją obecnego Zarządu działania nagłaśniające ksenofobię oraz 
antysemityzm stały się istotnym elementem dbałości o nasze bezpie-
czeństwo. Na bieżąco śledzimy wszelkie doniesienia o tego rodzaju 
zjawiskach i we współpracy ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich przygotowujemy oświadczenia, listy otwarte oraz działania 
rzecznicze będące odpowiedzią na te kluczowe dla społeczności ży-
dowskiej wydarzenia.

W minionych latach ataki na gminy i organizacje żydowskie w Tulu-
zie, Kopenhadze, Brukseli i Paryżu spowodowały wzrost poczucia za-
grożenia wśród europejskich Żydów. Zamachy terrorystyczne wzbu-
dzają lęk i wpędzają społeczność w stan długotrwałego kryzysu. 
Dlatego bardzo ważne są działania prewencyjne, podnoszenie jakości 
zabezpieczeń fizycznych, stałe szkolenia i zrozumienie, że obowiązu-
jące nas zasady służą wspólnemu dobru. 

W latach 2016–2018 wzrosła liczba incydentów stanowiących 
zagrożenie dla naszej społeczności. Antysemickie graffiti, wyzwi-
ska, groźby, atrapa ładunku wybuchowego na Cmentarzu Żydow-
skim przy ul. Okopowej w Warszawie, nieznane i wzbudzające po-
dejrzenia przesyłki to przykłady zjawisk, z którymi musieliśmy się 
mierzyć w ostatnich latach. Fizyczne bezpieczeństwo jest jednym 
z najważniejszych obszarów działań Gminy wskazanych przez Za-
rząd i potwierdzonych głosami Zwyczajnego Walnego Sprawoz-
dawczego Zebrania Członków Gminy w czerwcu 2016 roku. Nad 
bezpieczeństwem naszej społeczności oraz innych osób przeby-
wających w obiektach GWŻ czuwa wykwalifikowana firma ochro-
niarska. W 2017 roku Zarząd podjął decyzję o powierzeniu zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa firmie Goliat Security 
Sp. z o.o. Nowy zleceniobiorca podjął się przeprowadzenia audytu 
istniejącego systemu ochrony oraz opracowania nowych rozwiązań. 
W wyniku tych prac powstał system oparty na trzech filarach: za-
sobach ludzkich (I), nowym fizycznym i cyfrowym systemie zabez-
pieczeń (II), wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa (III). Od 
grudnia 2017 roku mamy zapewnioną 24-godzinną obecność policji 
przy naszych obiektach na ul. Twardej 6.

KONTYNUACJA PRAC NAD BUDOWĄ SIEDZIBY GMINY  
PRZY UL. TWARDEJ 6 

Rozpoczęcie prac nad inwestycją przy ul. Twardej 6 wymaga szcze-
gółowego omówienia. Jedną z pierwszych decyzji obecnego Zarzą-
du był wybór lokalizacji. Postanowiono, że przyszła siedziba Gminy 
będzie wybudowana przy ul. Twardej 6, nie zaś – jak planowano 
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wcześniej – przy ul. Leszno czy ul. Miłej. Dalsze prace nad projektem 
i budową nowej siedziby to projekt długofalowy, który powinien być 
konsekwentnie realizowany przez Zarząd kadencji 2018–2022. 

W konkursie rozpisanym 6 maja 2016 roku do współpracy przy 
tworzeniu koncepcji zabudowy nieruchomości Twarda 6 wybrano re-
nomowaną firmę architektoniczną JEMS Architekci, która przedsta-
wiła najciekawszą ofertę i która posiada znaczny dorobek w zakresie 
łączenia nowoczesnej architektury z elementami zabytkowymi.

Koncepcja zakłada wybudowanie siedziby Gminy przy synagodze 
im. Nożyków, w miejscu istniejącego budynku biurowego. Powstanie 
tam nowy, pięciopiętrowy budynek o powierzchni 3200 m2. Obiekt 
musi być bezpieczny, niskokosztowy i łatwy w utrzymaniu. Oprócz 
biur Gminy i innych organizacji żydowskich, w budynku będą się mie-
ścić synagoga Ec Chaim, mykwa, sala spotkań (z możliwością podzie-
lenia na mniejsze pomieszczenia, np. na potrzeby seminariów, szkółek 
niedzielnych itp.), księgarnia i stołówka koszerna. Na dachu budynku 
usytuowany będzie teren zielony o charakterze rekreacyjnym. Miej-
sce to będzie także wykorzystywane podczas świąt żydowskich na 
wybudowanie suki. Z siedziby Gminy będzie można się przemieścić 
do synagogi im. Nożyków poprzez łącznik. Nowoczesny budynek 
Gminy został zaprojektowany tak, by tworzyć całość architektonicz-
ną i urbanistyczną z synagogą im. Nożyków.

Koncepcja JEMS Architekci zakłada, że w miejscu tzw. Białego 
Budynku zostanie wybudowany nowoczesny hotel o powierzchni 
użytkowej około 12 000 m2 i wysokości około 85 m. Będą w nim 
zachowane elementy Białego Budynku, w tym część elewacji. Po 
konsultacjach i warsztatach przeprowadzonych z udziałem innych or-
ganizacji żydowskich mających obecnie biura przy ul. Twardej, okre-
ślono, które z najważniejszych elementów Białego Budynku powinny 
być zachowane. Ustaliliśmy również, że od strony boiska do wysoko-
ści drugiego piętra powinna zostać zachowana ściana budynku wraz 
z wejściem prowadzącym obecnie do stołówki oraz fragment ściany 
na wysokości parteru od strony głównego wejścia. W nowym obiek-
cie ma powstać także zaznaczenie obrysu Białego Budynku w podło-
dze oraz betonowe ściany elewacji budynku do pierwszego piętra od 
strony synagogi im. Nożyków. 

Po zaakceptowaniu koncepcji projektu zabudowy przez Zarząd 
Gminy, w dniu 22 maja 2017 roku firma JEMS Architekci złożyła 
wniosek o wydanie warunków zabudowy. Miejski Konserwator Za-
bytków wydał pozytywne wytyczne konserwatorskie. Największym 
problemem jest to, że do dziś toczy się procedura o wpis Białego Bu-
dynku do rejestru zabytków z wniosku stowarzyszenia ZOK w Biurze 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mimo na-
szych wniosków o wpisanie do rejestru jedynie fragmentów budynku, 
tak aby można było zrealizować planowaną inwestycję, sprawa nadal 
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Wstępna koncepcja architektoniczna przyszłej 
siedziby GWŻ w Warszawie przy ul. Twardej 6. 
Opracowanie JEMS Architekci.
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nie została rozpatrzona. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się nam uzy-
skać warunki zabudowy i rozpocząć tak ważną dla naszej społeczno-
ści inwestycję, zwłaszcza że, koncepcja JEMS Architekci spotkała się 
z dużą sympatią środowisk konserwatorów, naukowców z dziedziny 
architektury i urbanistyki.

MONITOROWANIE SPÓŁKI AVIR

Zarząd Gminy podjął też działania mające na celu zmiany w po-
siadanej przez Gminę spółce AVIR. Powołano Radę Nadzorczą, 
zmieniono Zarząd Spółki, który dokonał istotnych zmian organi-
zacyjnych w hotelach. Miało to bezpośrednie przełożenie na ob-
roty spółki, które wzrosły z kwoty 2 337 635 zł w 2014 roku do  
4 044 559,05 zł w 2017 roku. Miało to przełożenie na wynik finan-
sowy jednostki, która w 2014 roku odnotowała stratę 488 154 zł, 
a w roku 2017 przyniosła zysk netto w wysokości 430 344 zł. Od 
2016 roku spółka na bieżąco spłaca zaciągnięty w Gminie kredyt 
i nie wymaga dalszych dofinansowań. Ma też dobrą opinię wśród 
odwiedzających hotel gości.

  Anna Chipczyńska 
Przewodnicząca Zarządu GWŻ w Warszawie
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www.varshe.org.pl
Warszawa to „małe żydowskie miasteczko blisko granicy 
niemieckiej” – twierdził Stanisław Cat-Mackiewicz. Prawdą 
jest, że przed wojną Warszawa była drugim co do wielko-
ści skupiskiem Żydów w Europie. Tutaj każda ulica – pisał 
Icchok Baszewis Singer – „miała zawsze własny charakter, 
własne oblicze”.  

Projekt „Moja żydowska Warszawa” pozwala poznawać kli-
mat poszczególnych rejonów i ulic żydowskiej Warszawy. 
Od uruchomienia projektu w 2010 roku na naszej stronie 
– varshe.org.pl  –  umieściliśmy setki oryginalnych tłuma-
czeń z języka jidysz. Teksty źródłowe zostały pogrupowane 
w cztery kategorie: „O ludziach”, „O miejscach”, „O instytu-
cjach”, „O wydarzeniach”. W tekstach osadzono mapy, dzię-
ki którym można zorientować się, gdzie – przy tak zmienio-
nej topografii miasta – szukać danego adresu. Dodatkowe 
informacje można znaleźć w działach: „Baza informacji”, 
„Glossa” i „Zasoby” (tu także nagrania filmowe z przedwo-
jennymi mieszkańcami Warszawy).  

Do części tłumaczeń na język polski dołączono tekst w języ-
ku angielskim i jidysz. Sukcesywnie uzupełniany dział pra-
sówka dostarcza sensacji, którymi żywiła się przedwojen-
na prasa żydowska. 

Projekt, którego pomysłodawczynią jest Anna Ciałowicz, pro-
wadzi Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
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Odeszli:

Niech będzie wywyższone

i poświęcone Imię Jego,

wielkie w świecie,

który sam stworzył

według swojej woli.

Niechaj ustanowi

swoje królowanie,

niech sprowadzi wyzwolenie,

niechaj ześle już wkrótce

Mesjasza,

jeszcze za życia waszego

i za dni waszych

i za życia całego

domu Izraela.

Mówcie: Amen.




