Sprawozdanie merytoryczne 2005 – Żydowskie stowarzyszenie „Czulent”
O Stowarzyszeniu
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest niedochodową, pozarządową organizacją
zarejestrowaną w dniu 17.01.2005 w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr. KRS 0000226390.
Głównym celem (według statutu) Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent jest działanie na
rzecz odbudowy kultury żydowskiej w Polsce. Dla realizacji tych celów, Stowarzyszenie
m.in.:
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podejmuje działania mające na celu integrację osób pochodzenia żydowskiego;
prowadzi działalność zmierzającą do pogłębiania wiedzy na temat kultury i tradycji
żydowskiej;
organizuje spotkania dla osób i środowisk zainteresowanych kulturą i tradycją żydowską;
prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie postaw antysemickich;
organizuje sesje, konferencje, sympozja o tematyce odpowiedniej do celów
Stowarzyszenia oraz uczestniczy w podobnych działaniach organizowanych przez inne
instytucje i organizacje;
pośredniczy w nawiązywaniu merytorycznych kontaktów przez zainteresowane instytucje
oraz organizacje;
prowadzi działalność informacyjną promującą podejmowanie przedsięwzięcia w
dostępnych mediach krajowych i zagranicznych;
organizuje wymianę publikacji, prasy oraz innych merytorycznych wydawnictw;
organizuje i ułatwia wymianę osób zainteresowanych współpracą w zakresie celów
inicjowanych lub realizowanych przez Stowarzyszenie;
prowadzi działalność wydawniczą i publicystyczną;
organizuje działalność wolontaryjną.

O wszystkich działaniach prowadzonych przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.czulent.pl.
Zarząd, Komisja Rewizyjna, koordynatorzy projektów
Zarząd
Prezeska Zarządu – Daniela Malec
Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Woleński
Członek zarządu, Skarbnik – Piotr Nawrocki
Członek zarządu, Sekretarz – Katarzyna Czerwonogóra
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Kornelia Cecerska
Członek – Piotr Radwański
Członek – Aleksandra Jagodska

Koordynatorzy projektów
Szef Biblioteki Żydowskiej im. Rabina Remu – Izabela Szatrawska
Koordynator Projektu „Galicja” – Piotr Kwapisiewicz
Koordynatorka Programów Edukacyjnych – Maja Brand
Projekty organizowane w roku 2005

















Organizacja cotygodniowych spotkań służących integracji i samokształceniu młodych
krakowskich Żydów;
Organizacja kolacji szabasowych dla młodych członków społeczności żydowskiej w
Krakowie (we współpracy z Żydowska Gminą Wyznaniową w Krakowie);
Organizacja świąt żydowskich dla zarówno młodych jak i starszych członków
społeczności żydowskiej w Krakowie, np. Szawuos (czerwiec); Rosh Hashana –
żydowski nowy rok (wrzesień); Sukkot – święto szałasów (październik); Chanuka –
święto świateł (grudzień); We współpracy z American Jewish Joint Distribution
Committee;
Organizacja przedstawienia teatralnego na święto Purim w marcu 2005.
Przedstawienie wystawione zostało przez członków stowarzyszenia dla starszych
członków społeczności żydowskiej Krakowa (święto Purim zorganizowane zostało we
współpracy z Towarzystwem Społeczno Kulturalnym Żydów w Krakowie);
Organizacja spotkań dyskusyjnych w siedzibie stowarzyszenia na temat tożsamości
żydowskiej, z udziałem zaproszonych gości, takich jak: Seweryn Blumsztajn, Janusz
Makuch, Michael Schudrich, Łukasz Kutyło.
Organizacja wystawy fotografii pt. „Kirchol. Żydowski cmentarz w Łodzi”. Wystawa
miała miejsce w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Dietla 64. Wernisaż wystawy (26
lutego) uświetnił przyjazd autorek fotografii a także wykład na temat historii
łodzkiego kircholu;
Otwarty pokaz filmu pt. „Czulent” zrealizowany z Telewizją TVP3 Kraków oraz
dyskusji na temat sytuacji i dylematów tożsamościowych młodych osób o
pochodzeniu żydowskim w Polsce. Pokaz miał miejsce 15 marca, w siedzibie
stowarzyszenia.
Organizacja wyjazdu członków stowarzyszenia na Marsz Żywych do obozu
Auschwitz-Birkenau. Kwiecień 2005.
Organizacja akcji zamalowywania antysemickich napisów na murach Krakowa. Maj
2005. We współpracy z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej;
Otwarcie biblioteki żydowskiej im. Rabina Mojżesza Isserlesa Remu, jedynej otwartej
dla wszystkich biblioteki żydowskiej w Krakowie i całej Polsce południowej.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 22 czerwca. Księgozbiór biblioteki w momencie
otwarcia liczył 1200 książek w kilku językach a także kilka tytułów prasowych.
Książki zostały podarowane bibliotece przesz Żydowski Instytut Historyczny a także
wielu innych prywatnych i instytucjonalnych darczyńców;
Organizacja wydarzeń upamiętniających pogrom krakowski z 11 sierpnia 1945 roku.
W ramach obchodów zorganizowane zostały: 10 sierpnia – otwarte spotkanie
poświęcone próbie rekonstrukcji wydarzeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków
zamieszek. 11 sierpnia – akcja palenia zniczy w miejscach najbardziej dramatycznych
wydarzeń pogromu (ul. Miodowa, Przemyska, Józefa, Starowiślna). Wydarzenia
organizowane we współpracy z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej w Krakowie
oraz z Fundacją Znak;





Organizacja publicznej ceremonii (zapalenie świeczek) pod tablicą upamiętniającą
rocznicę pogromu Kristallnacht, która przypada na dzień 9 listopada i od 1988 roku
jest obchodzona jako Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i
Antysemityzmem;
Wyjazd 10 członków stowarzyszenia do Londynu na zaproszenie synagogi Kol
Kinloss United Synagogue z londyńskiej dzielnicy Finchley (networking ze
społecznością żydowską Londynu);

