Grudzień 2018 roku
W tym roku grudzień był tak bogaty w wydarzenia, że postanowiłam opisać je
pod wspólnym tytułem.
1. W restauracji Sosiser przy ul. Bagno 2 spotkaliśmy się w niedzielę 2 grudnia
na tradycyjnym obiedzie Chanukowym, na jaki od wielu lat Pan Zygmunt Rolat zaprasza przedstawicieli społeczności żydowskiej. Mimo że lokal jest nowy, klimat spotkania był taki jak dawniej, kiedy gościliśmy w Magacie przy
Placu Grzybowskim. Fundator, właściciel restauracji, prowadząca spotkanie
Etel Szyc i goście byli ci sami, może tylko trochę starsi. Specjalny gość, Pan
Aharon Tamir, generalny dyrektor Marszu Żywych, podzielił się z nami swoim
doświadczeniem z organizacji tego jedynego w swoim rodzaju, powtarzającego się co roku wydarzenia. Zgodnie z tradycją mieliśmy tez okazję wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu solistów Joanny Stefańskiej-Matraszek
i Ireneusza Miczka, którym akompaniował kompozytor i pianista Janusz Tylman. To był pierwszy dzień Chanuki i pierwszą świece zapalono przy głównym stole. Uroczystości zorganizowane w bogatej scenerii z tradycyjną
pierwszą świecą odbyły się dopiero wieczorem na placu Grzybowskim.

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Aharon Tamir, Zygmunt Rolat, Jan Gebert,
Marcin Święcicki, Małgorzata Imielska i Ewa Juńczyk-Ziomecka. (Fot. Agata Tuszyńska)

Marian Kalwary, Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Anna Bando, Anna Drabik, Iwona Zapart,
Anna Pliszka, Nina Wojciechowska (Fot. Agata Tuszyńska)

2. Kolejnym ważnym wydarzeniem była Uroczysta Gala wręczenia nagrody POLIN za rok 2018. Odbyła się ona 4 grudnia w pięknie iluminowanym gmachu
Muzeum. Uświetnił ją koncert w wykonaniu zespołu Marcin Wasilewski Trio.
Było wielu znakomitych gości, a wśród nich fundatorzy nagród, 7 nominowanych do tegorocznej nagrody i kilka osób ze Stowarzyszenia. Byliśmy dumni,
że popierany przez nas kandydat, Pan Dariusz Popiela – 33 letni sportowiec,
inicjator i koordynator budowy Pomnika Pamięci Żydów z Krościenka nad

Dunajcem – dostał jedno z dwóch wyróżnień. Nagroda główna trafiła do rąk
Tomasza Wiśniewskiego z Białegostoku.
3. 9 grudnia zapaliliśmy ostatnią świecę chanukową w Pałacu Prezydenckim w
obecności Prezydenta Andrzeja Dudy, jego małżonki i licznie zgromadzonych
przedstawicieli społeczności żydowskiej. Z naszego Stowarzyszenia zaszczytu zapalenia świecy dostąpili: Anna Drabik, Marian Kalwary i Aleksandra Leliwa-Kopystyńska.
4. Kolejnym wydarzeniem było odznaczenie Mariana Kalwarego medalem Stulecia Uzyskanej Niepodległości. Uroczystość nadania medalu odbyła się 12
grudnia w Pałacu Prezydenckim.

Marian Kalwary otrzymuje medal z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy

Od prawej stoją: pani Anna Bando i Marian Kalwary.

5. No i wreszcie 13 grudnia 2019 roku, w drugi czwartek miesiąca, spotkaliśmy
się we własnym gronie w gościnnych pomieszczeniach Austriackiego Forum
Kultury przy ul. Próżnej 7/9. Stowarzyszenie było gospodarzem wydarzenia,
w którym uczestniczyli nasi przyjaciele z Towarzystwa Sprawiedliwych i z
Drugiego Pokolenia. Wpadli też serdecznie witani przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w osobach Ewy Spaczyńskiej i Lesława
Piszewskiego.
To było spotkanie między dwoma świętami świateł – między żydowską Chanuką i katolickim Bożym Narodzeniem. Światła Chanuki dopiero co zgasły,
ale w całym mieście już jarzyła się dekoracja Bożonarodzeniowa.
Wieczór uświetnił występ artysty Teatru Żydowskiego, wokalisty Gienadija
Iskhakova, który pięknie śpiewał stare polskie i rosyjskie szlagiery – piosenki
naszej młodości.
Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek składający się ze wspaniałych
pączków, makowców i ciasta drożdżowego z cukierni Jana Gajewskiego.

Tę część spotkania przygotowały koleżanki Jadwiga Gałązka, Helena Rembelska i Krystyna Szaruch-Szymańska, za co im bardzo dziękujemy.
Aleksandra Kopystyńska

