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30.08.2012 - czwartek
Uczestnicy Zjazdu całe popołudnie i wieczór zjeżdżali ze wszystkich stron kraju.

Po kolacji wspólnie przy ognisku, grillowaniu, muzyce tańczyli i jak zwykle 

rozmawiali  do późnej nocy.

31.08.2012 - piątek
Spotkanie w sali konferencyjnej.: Przewodnicząca  Anna Drabik powitała gości, ogło-

siła oficjalne otwarcie Zjazdu. Następnie odczytała nazwiska członków naszego Sto-

warzyszenia zmarłych w  ostatnich dwóch latach. Minutą ciszy uczciliśmy Ich pamięć. 

9.30 -  wykład „Janusz Korczak – próba biografii” nie odbył się z powodu choroby wy-

kładowcy, Joanny Olczak – Ronikier.

11.30 - ksiądz profesor Henryk Paprocki wygłosił  wykład pt. „Kościół prawosławny 

wobec antysemityzmu i Holocaustu”.  

14.30 -  wykład „Nacjonalizm i rasizm w Polsce” wygłosił dr.Rafał Pankowski ze Sto-

warzyszenia  „Nigdy więcej”. Stowarzyszenie to zbiera informacje o incydentach o 

podłożu  nacjonalistycznym  i  rasistowskim,  przypadkach  zabójstw  jak  i  profanacji 

miejsc pamięci i pomników. Informacje te publikuje  w periodyku, o takiej samej na-

zwie jak Stowarzyszenie.

15.45  -   warsztaty  psychoterapeutyczne  na  temat:  „Nasz  stosunek  do  Niemców 

wczoraj i dziś” prowadzili – psychiatra Katarzyna Prot-Klinger oraz psycholog Łukasz 

Biedka. Uczestnicy spotkania podzieleni na dwie grupy mieli za zadanie określić swój 

stosunek do Niemców: na ile się zmienił od czasu wojny do dziś, jaki był kiedyś , jaki  

jest teraz, jaką role spełniają stereotypy w naszych poglądach. Wymieniano również  
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poglądy na temat antysemityzmu w czasach obecnych. Przeważały dwie postawy:

- antysemityzm jest nadal obecny, choć w ukrytej formie

- młode pokolenie wykazuje dużo więcej tolerancji  

Po wykładzie,  w sali  restauracyjnej,  przedstawiciele Towarzystwa „Sprawiedliwych 

wśród  Narodów Świata”  wręczyli  odznaczenia  członkom naszego Stowarzyszenia 

szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz Sprawiedliwych. 

Honorowe medale otrzymali: 

Katarzyna Andrejew, Elżbieta Lesiak, Henryk  Meller, Krystyna Nowak,  Małgorzata 

Obrębska, Joanna Sobolewska -  Pyz , Marian Tyrowicz.

Dyplomy uznania otrzymali: Joanna Berens -Tomczyńska, Lidia Dźwinka, Zbigniew 

Fronczyk, Paulina Frydrych, Ignacy Goldwasser, Jadwiga Hreniak, Zofia 

Kamionowska, Regina Loss - Fisior, Anna Pliszka, Dorota Szałajka, Piotr Sztyma, 

Bronisława Szwajca, Jerzy Ślęzak, Linadia Kurpiewska.

Po uroczystości  rozpoczęła się kolacja szabatowa, którą poprowadził gość Zjazdu 

Piotr Kowalik, - kierownik Centrum Edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich.

Po uroczystej kolacji zespół muzyczny klezmerów grał melodie taneczne.

 01.09. 2012 -sobota
10.oo - Anna Drabik  rozpoczęła obrady i oddała głos 

 pani Ewie Spaczyńskiej – dyrektor Komisji Pomocy Społecznej przy Gminie Wyzna-

niowej  Żydowskiej.  Ewa  Spaczyńska  podziękowała  za  dotychczasową  owocną 

współpracę i  spotkanie  z członkami Stowarzyszenia. Szczególne podziękowania 

wyraziła Annie Drabik, Krystynie Budnickiej, Annie Pliszce,  Jadwidze Hofmokl i He-

lenie Rembelskiej . Zapewniła, że zgodnie z deklaracjami jakie otrzymała od Claims 

Conference, zarówno w tym roku, jak i we wszystkich następnych latach – do czasu 

istnienia  Stowarzyszenia, środków finansowych na pomoc dla potrzebujących nie 

zabraknie i wszystkie formy pomocy będą  w dalszym ciągu kontynuowane.

.

               Walne Zgromadzenie Delegatów   

otworzyła i prowadziła  Elżbieta Ficowska 

Przekazała ona delegatom prośbę Jakuba Gutenbauma o dopisanie go do listy dele-

gatów. Z taką samą prośbą zwrócił się  również  Arnold Lurie. 

Uchwała  nr 1/2012  o  dopisaniu  do  listy  delegatów  Jakuba  Gutenbauma  

i Arnolda Lurie została przyjęta jednogłośnie.
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Kolejny wniosek zgłoszony przez Elżbietę Ficowską o nadanie Zygmuntowi Rolatowi 

tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia został przyjęty jako uchwała nr 2/2012 
przez aklamację.

 Prowadząca zebranie , poprosiła przewodniczących Oddziałów o przedstawienie 

sprawozdań z  ich działalności za  lata 2011 - 2012

 Przewodniczące Oddziałów krótko opowiedziały o swojej działalności, odsyłając za-

interesowanych do Kroniki Stowarzyszenia, w której znajdują się pełne sprawozda-

nia.

Anna Drabik - przedstawiła sprawozdanie Zarządu Głównego. Mówiła o edukacji, 

działalności wydawniczej, o opiece nad Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, po-

mocy dla członków Stowarzyszenia, o spotkaniach psychoterapeutycznych,  o pro-

wadzeniu strony internetowej, oraz o  kontynuowaniu działań na rzecz właściwej in-

terpretacji przepisów prawnych w kwestii nadawania statusu kombatanta. O pomocy 

jaką udzielała Helena Rembelska członkom Stowarzyszenia  w wypełnianiu wnio-

sków o jednorazowe odszkodowania z Claims Conference . Anna Drabik podzięko-

wała  wszystkim za współpracę w okresie dwóch kadencji t . j. sześciu lat, podczas 

których pełniła funkcję przewodniczącej. Wyraziła swoje wielkie zadowolenie i dumę 

z tego, że udało się jej stworzyć wspaniałą rodzinną atmosferę w naszym gronie. 

Aleksandra  Leliwa – Kopystyńska-  wiceprzewodnicząca zajmująca się dzia-

łalnością edukacyjną Stowarzyszenia, omówiła szczegółowo przebieg i wyniki pro-

gramów edukacyjnych w latach 2010-2012,  które realizowane były we współpracy z 

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Żydowskim Instytutem Historycznym  i Muzeum Histo-

rii  Żydów Polskich i Instytutem Pamięci Narodowej. W omawianym okresie sprawoz-

dawczym odbyły się trzy edycje tych programów o nazwach: „Holocaust moimi ocza-

mi”,” Powojenne losy „Dzieci Holocaustu”,” Relacje polsko – żydowskie w czasie II 

Wojny Światowej.”

Przedstawiła również relacje z przygotowań i przebiegu w 2011 roku 23 Międzynaro-

dowego Zjazdu „Dzieci Holocaustu” , który  po raz pierwszy odbył się w Polsce. 

Następnie o swojej pracy mówili: 

Tomasz Prot- wiceprzewodniczący  - zajmował się reprezentowaniem Stowarzy-

szenia  podczas nieobecności przewodniczącej. Do zakresu jego obowiązków należa

ło  też prowadzenie  strony internetowej, z której mogliśmy się dowiedzieć o bieżą-

cych wydarzeniach  dotyczących naszego Stowarzyszenia.

Agata Bołdak - członek zarządu,  zajmująca się sprawami socjalnymi ; współdziała 
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z Fundacją  „Pojednanie,” oraz  ze Stowarzyszeniem Kolbego w organizowaniu wy-

jazdów  do sanatoriów i na wczasy w Polsce i w Niemczech.  

Anna Pliszka - członek zarządu , przekazała informację o nie kandydowaniu do Za-

rządu w przyszłej kadencji .Poinformowała, że opiekuje się  osobami chorymi w ich 

miejscu zamieszkania. Ceni sobie taki właśnie bezpośredni kontakt z ludźmi, a nie 

czuje się dobrze w sytuacjach formalnych.

Marian Kalwary – członek zarządu, odpowiedzialny za opiekę nad Sprawiedliwymi, 

mówił o staraniach w pozyskiwaniu funduszy, których brakuje na leki, sprzęt rehabili-

tacyjny i  środki higieny osobistej dla osób objętych opieką.

Komisja w składzie: Marian Kalwary, Krystyna Budnicka, Alicja Sznepf,  przyznawała 

pomoc najbardziej potrzebującym,  gospodarując w ramach skromnych środków 

finansowych. 

Zbigniew Fronczyk - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,  poinformował, że w 

omawianym okresie sprawozdawczym miała miejsce jedna sprawa sporna zakończo-

na polubownie. 
Jadwiga Hofmokl - skarbnik , przedstawiła sprawozdanie dotyczące finansów Sto-

warzyszenia.  Informowała o pozyskiwaniu funduszy (grantów) na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia, o rozliczaniu pozyskanych funduszy i kontroli wydawa-

nych środków finansowych, o staraniach o stabilność finansową SDH oraz organiza-

cji zjazdów od strony finansowej.

Piotr  Jankowerny –  członek  zarządu, poruszył  problem przyznania   uprawnień 

kombatanckich wszystkim „dzieciom Holocaustu”. Załatwianie tej sprawy jest w toku.

Jadwiga Gałązka. – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, odczytała pro-

tokół  komisji sporządzony w dniu 8 maja 2012 roku, przedstawiający sprawozdanie 

finansowe za rok 2011. Komisja uznała, że w okresie sprawozdawczym dokumenta-

cja była prowadzona prawidłowo i sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra.

Elżbieta  Ficowska  -  prowadząca  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  postawiła 

wniosek o udzielenie  absolutorium dla  ustępującego Zarządu.  Wniosek przeszedł 

większością głosów.

W czasie krótkiej dyskusji , która odbyła się po wystąpieniach sprawozdawczych, Jan 

Karpiński poruszył sprawę osób nie płacących składek członkowskich. Postulował 

o wykreślenie ich z listy członków, jeśli nie będą mieli opłaconych składek w okresie 

sześciu  lat .

Piotr Jankowerny stwierdził, że ta kwestia jest regulowana przez statut Stowarzysze-
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nia. Helena  Rembelska odczytała fragment statutu mówiący że: „ członkostwo wyga-

sa m.in.  z powodu nie opłacania składek przez okres 12. miesięcy”.

Marian Kalwary stwierdził, że nie można brać ściśle pod uwagę statutu, ponieważ 

jest to stowarzyszenie ludzi starych i jego zdaniem sam fakt bycia dzieckiem Holo-

caustu predestynuje daną osobę do bycia członkiem Stowarzyszenia.

Elżbieta Ficowska zaproponowała rozpoczęcie wyborów do nowego Zarządu, a po 

wyborach dyskusję.

Zdaniem Zofii Radzikowskiej dyskusja powinna odbyć się przed wyborami, by można 

było zapoznać się z programami kandydatek na stanowisko przewodniczącej Stowa-

rzyszenia.

Helena  Rembelska  poinformowała, że wszyscy zostali powiadomieni o programie i 

nikt nie zgłaszał wcześniej wniosków o zmianę porządku.

Elżbieta  Ficowska uzgodniła z delegatami zmianę porządku zebrania , a mianowicie 

zezwoliła na dyskusję  z kandydatami na przewodniczących przed wyborami.

Następnie podziękowała Annie Drabik  za jej sześcioletnią pracę. Wręczenie kwiatów 

Annie Drabik przez Helenę Rembelską było podziękowaniem w  imieniu wszystkich  

członków Stowarzyszenia

Jakubowi Gutenbaumowi ,za jego wkład w powstanie i organizację działalności Sto-

warzyszenia, podziękowała Elżbieta Ficowska a  Anna Drabik wręczyła mu piękny 

bukiet kwiatów. 

Jakub Gutenbaum: - „Cieszę się, że to co próbowałem stworzyć nie poszło 

na marne. Czasami co prawda miałem wątpliwości, ale w takich chwilach jak ta wie-

rzę, że to się jednak udało”.

Elżbieta Ficowska zaproponowała kandydatury do Komisji Mandatowo - Skrutacyj-
nej: Annę Pliszkę, Helenę Rembelską i Janinę Dudek. 
Delegaci przegłosowali jednomyślnie podane kandydatury.

Elżbieta Ficowska prosi o podawanie kandydatur na przewodniczącego Stowarzy-

szenia. 

Z sali zostają zgłoszone dwie kandydatury  Aleksandry Leliwy Kopystyńskiej i  Jo-
anny Sobolewskiej - Pyz. Obie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.

Elżbieta Ficowska prosi najpierw Aleksandrę Leliwę Kopystyńską a potem Joannę 

Sobolewską -  Pyz  o krótkie  przedstawienie propozycji  programowych  działalności 
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Stowarzyszenia.

Aleksandra Leliwa  Kopystyńska przedstawia w siedmiu punktach swój program.

Po niej Joanna Sobolewska -Pyz  zapoznaje delegatów ze swoim programem.

Zofia Radzikowska pyta Aleksandrę Leliwę  Kopystyńską o jej staż w Stowarzysze-

niu, a  Joannę Sobolewską - Pyz o  sprawę pomocy członków II pokolenia osobom 

samotnym naszego Stowarzyszenia, co było jedną z propozycji programu działalno-

ści jaki przedstawiła Joanna Sobolewska – Pyz . 

Aleksandra Leliwa Kopystyńska poinformowała , że jest członkiem Stowarzyszenia 

od siedmiu  lat.

Joanna Sobolewska-Pyz- przedstawiła swój projekt pomocy, mianowicie: członkowie 

naszego stowarzyszenia otrzymaliby numer telefonu do przedstawiciela II pokolenia, 

którzy w razie nagłej potrzeby udzieliłby im pomocy .To zaktywizuje II pokolenie, a 

członkom Stowarzyszenia da większe poczucie bezpieczeństwa.

Leszek Allerhand  oczekiwał od kandydatek  nowatorskich projektów ich działalności. 

Przedstawione projekty działalności obydwu kandydatek nie wniosły nic nowatorskie-

go. Wyraził zaniepokojenie o losy Stowarzyszenia w przyszłości. Stwierdził , że nasz 

statut jest przestarzały i że nie uwzględnia II i III pokolenia jako ewentualnych człon-

ków SDH .Dowodem wg niego była nieobecność na  Zjeżdzie  przedstawicieli 

pokoleń, o których mowa. Leszek Allerhand  postulował zmiany w Statucie, uwzględ-

niające taką możliwość.

Elżbieta Ficowska: - poinformowała, że na Zachodzie II i III pokolenie współpracuje

z  dziećmi Holocaustu.

Po uwzględnieniu wszystkich w/w  wypowiedzi zarządzono tajne głosowanie .

Podczas obliczania głosów Katarzyna Meloch zgłosiła propozycję napisania książki 

o polskich Sprawiedliwych i wystąpiła z prośbą o zgłaszanie swoich tekstów 

do takiej książki.

Elżbieta Ficowska zaproponowała, by każdy z nas przedstawił własną, osobistą hi-

storię „ swoich Sprawiedliwych” – emocjonalną, uwzględniającą własny punkt widze-

nia i nasz stosunek do Nich. . Stwierdziła, że znalezienie sponsorów na wydanie ta-

kiej książki nie powinno być trudne.

Helena Rembelska w imieniu Komisji  Mandatowo - Skrutacyjnej przedstawiła 

wyniki głosowania: 

1. W zebraniu brało udział 61 członków (delegatów) na ogólną liczbę 67
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2. Oddano łącznie 60 głosów, z czego 60 uznano za ważne.

3. W wyniku głosowania oddano na:

              Joannę Sobolewską – Pyz   -   33 głosy        

              Aleksandrę Leliwę Kopystyńską   -  27 głosów

  

Większością głosów na Przewodniczącą Zarządu Głównego  Stowarzyszenia 
„Dzieci Holocaustu” w Polsce na lata 2012 -2015 wybrano :
                                Joannę Sobolewską – Pyz. 
 Elżbieta Ficowska zapytała kolejno Annę Drabik, Aleksandrę Leliwę -Kopystyńską 

oraz Tomasza Prota –czy zgadzają się kandydować na członków Zarządu Główne-

go. Żadna z pytanych osób nie wyraziła zgody na kandydowanie .

Pozostałe osoby zgłoszone na członków do Zarządu Głównego: Agata Bołdok, Ja-

dwiga Gałązka, Jadwiga Hofmokl, Piotr Jankowerny, Marian Kalwary i Zofia Kamio-

nowska wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej osób nie zgłoszono.

Następnie wybrano kandydatów na członków do Głównej Komisji Rewizyjnej : Annę 

Bielecką, Arnolda Lurie i Zofię Żukowską. Wyrazili oni zgodę na kandydowanie.

Więcej osób nie zgłoszono

Przystąpiono do tajnego głosowania.

Po przeliczeniu głosów Helena Rembelska odczytała protokół Komisji:

1. W zebraniu brało udział  61 członków(delegatów) na ogólną liczbę 67

2. oddano łącznie 59 głosów, z czego 58 uznano za ważne

3.  W wyniku  głosowania  wybrano  skład  Zarządu  Głównego Stowarzyszenia 
„Dzieci Holocaustu” w Polsce  na lata 2012-2015:

Imię i nazwisko                    liczba oddanych głosów
1.  Jadwiga Hofmokl                               58
2.  Piotr Jankowerny                               58                        

3 . Jadwiga Gałązka                                57
4.  Zofia Kamionowska                           56
5. Marian Kalwary                                    55
6. Agata Bołdak                                       52
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W wyniku głosowania wybrano skład Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzysze-
nia „Dzieci Holocaustu” w  Polsce na lata 2012-2015
Oddano łącznie 57 głosów z czego ważnych 57

1.   Zofia Żukowska                                   57
 2.   Anna Bielecka                                    57
 3.   Arnold Lurie                                       57  
W  wyniku  głosowania  wybrano  skład  Sądu  Koleżeńskiego  Stowarzyszenia 
„Dzieci Holocaustu” w Polsce na lata 2012 -2015
Oddano łącznie 57 głosów z czego ważnych 57

1. Krystyna Budnicka   57 
2. Zbigniew Fronczyk   57 
3. Jan Karpiński              57 
4. Piotr Sztyma   55 
5. Maria Cymerman –Krawczyk   54

Po głosowaniu interesujące nas  informacje dotyczące wypłat z Claims Conference 

miał  przekazać Tomasz Krakowski, który niestety nie mógł przyjechać. Zrobiła to w 

jego imieniu Ania Drabik. Poinformowała, że od 1-szego stycznia 2013 roku kwartal-

ne wypłaty z Claims będą wynosiły 900,oo EURO.

Osoby nie otrzymujące żadnych wypłat z Claims Conference mogą ubiegać się o jed-

norazowe odszkodowanie.

Elżbieta Ficowska przekazała informację,o otrzymaniu z Izraela wiadomości, że rząd 

Izraela poszukuje właścicieli i spadkobierców osób, które przed wojną kupiły działki w 

Palestynie. Wiele osób z Polski takie działki kupowało. Izrael chce obecnie zagospo-

darować te tereny. Celem poszukiwań jest ustalenie podstaw prawnych i wykupienie 

tych działek od ich prawomocnych właścicieli.

Jan Karpiński powrócił do sprawy  składek i złożył wniosek zobowiązujący nowy za-

rząd do przestrzegania statutowego przepisu o  wykreślenie z listy  członków osób 

nie płacących składek dłużej niż 12 miesięcy. 

Agata Bołdak poinformowała, że osoby nie płacące składek, nie mogą  ubiegać się

o wyjazdy na wczasy z puli Stowarzyszenia.

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Delegatów .

Wieczorem, uczestnicy Zjazdu mieli do wyboru: oglądanie filmów lub tańczenie przy 
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orkiestrze grającej melodie z lat  60-siątych.

 02.09.2012 - niedziela
Był  to ostatni  dzień Zjazdu. Po śniadaniu odbyło się ogólne zebranie zamykające 

Zjazd .Ustępująca przewodnicząca Anna Drabik, podziękowała oddziałom, łącznikom 

i wolontariuszom za pomoc w  pracy Zarządu.

Dziękując za owacyjne pożegnanie, pogratulowała nowej przewodniczącej, Joannie 

Sobolewskiej - Pyz i nowemu Zarządowi, życząc  im owocnej pracy.

Głos zabrała nowo wybrana przewodnicząca  Joanna Sobolewska-Pyz

Podziękowała za wybór .  Przedstawiła  nowych członków Zarządu: Jadwigę Gałązkę 

i Zofię Kamionowską,  wspomniała również o  ponownie wybranych członkach Zarzą-

du .

Joanna Sobolewska -Pyz zobowiązała się  do  odwiedzin  naszych  Oddziałów,  aby 

osobiście zapoznać się z warunkami i działalnością każdego z nich. 

Z sali wnioskowano o organizację wycieczki do Izraela.  Zofia Kamionowska i Anna 

Bielecka postanowiły zająć się sprawą.  

- Aleksandra Kopystyńska i Tomasz Prot zadeklarowali swoją pomoc w pracy Zarzą-

du.

- Irena Grabska prosiła o organizowanie bardziej atrakcyjnych comiesięcznych spo-

tkań  w Warszawie oraz o wcześniejszą informację o  ich temacie.

 - Ludwik Brylant  krytykował  złe warunki mieszkaniowe w Miedzeszynie.

-  Agata Bołdok przypomniała o zgłaszaniu się na grudniowe wczasy świąteczne.

Joanna Sobolewska pożegnała uczestników XVIII Zjazdu „Dzieci Holocaustu” w Pol-

sce.

Protokółowały:

Barbara Turalska

Helena Rembelska

Joanna Podgórska

Maria  Cymerman - Krawczyk
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