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SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ I CZŁONKÓW PTSJ 
 
1.06.2021 r. na internetowej platformie Zoom odbyło się walne zebranie członków i członkiń 
PTSJ, podczas którego głosowano nad przyjęciem Sprawozdania Merytorycznego i 
Sprawozdania Finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2020. Decyzję o 
przeprowadzeniu spotkania on-line podjęto ze względu na sytuację pandemiczną i na mocy 
przepisów z tzw. Tarczy antykryzysowej. Na listę obecności wpisało się 30 członkiń i członków 
PTSJ. 
 
Na początku spotkania zostało przedstawione Sprawozdanie Merytoryczne (Joanna Lisek) oraz 
Sprawozdanie Finansowe (Karolina Koprowska). Oba sprawozdania zostały przyjęte 
jednogłośnie, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. 
 
Po przyjęciu sprawozdań zostały omówione bieżące sprawy Towarzystwa. Pierwszą z 
poruszonych kwestii była sprawa kolejnego Seminarium Friedmanowskiego. Po dyskusji nad 
planowaną formułą tego wydarzenia (kontynuacja spotkań online czy powrót do tradycyjnej 
formuły) wstępnie zdecydowano o zorganizowaniu jesiennego seminarium w Warszawie. 
Proponowane terminy to 24.10. oraz 7.11. Organizacji podejmą się Monika Adamczyk-
Garbowska, Karolina Szymaniak oraz Eleonora Bergman.  
 
Następnie zgłoszonych zostało kilka propozycji inicjatyw. Agnieszka Żółkiewska 
zaproponowała, aby wzorem zeszłorocznego upamiętnienia jorcajtu An-Skiego, przesyłać 
nagrania z odczytywaniem twórczości Altera Kacyznego, którego rocznica śmierci wypadała 
7.07. Pojawiła się również inicjatywa związana z upamiętnieniem niedawno zmarłego Marka 
Weba, byłego kierownika archiwum YIVO. Po zebraniu do członków rozesłano informację o 
możliwości wysłania filmu ze swoimi wspomnieniami dotyczącymi tego uznanego jidyszysty, 
którego część z nas miała okazję poznać osobiście. Agnieszka Ilwicka-Karuna poinformowała 
o możliwości wygłoszenia prelekcji on-line w centrum jidyszystycznym w Toronto związanym 
z Markiem Egitem. Zainteresowanych taką formą współpracy zapraszamy do kontaktu i 
przesyłanie sugestii tematów do Agnieszki Ilwickiej-Karuny na adres agailwicka@gmail.com. 
Powrócił również temat formy finansowego wspierania towarzystwa przez zewnętrzne 
podmioty, także te zagraniczne. W związku z tym pojawiły się plany, aby przetłumaczyć część 
informacji na stronie internetowej na język angielski. Agnieszka Ilwicka-Karuna zaoferowała 
pomoc w tłumaczeniu, a Aleksandra Gluba-Pieprz sprawdzenie, jak technicznie rozwiązać 
sprawę angielskiej wersji strony.  


