Sprawozdanie z działalności Zarządu STOWARZYSZENIA DRUGIE POKOLENIE – POTOMKOWIE
OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU w okresie od 9 maja 2011 do 31 maja 2012.
Poprzednie Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia odbyło się 8 maja 2011 z udziałem 25
osób. Wybrano Zarząd Stowarzyszenia, który ukonstytuował się w następujący sposób: Paweł Śpiewak
przewodniczący, Ilona Dynerman – wiceprzewodnicząca, Ewa Kantor-Majewska – skarbnik, Elżbieta
Magenheim – członek, Zofia Jankiewicz – członek. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Szymczuk –
przewodnicząca, Marek Gołaszewski – zastępca przewodniczącej, Roman Byczuk – członek.
Zarząd, wraz z przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, spotyka się na zebraniach co tydzień (z nielicznymi
wyjątkami i nie zawsze w pełnym składzie). W ciągu roku takich spotkań odbyło się około 40.
W dniu 31 maja 2012 Stowarzyszenie liczyło 69 członków zwyczajnych. Stowarzyszenie jest członkiem
wspierającym Stowarzyszenia Dom Seniora Moszaw Zkenim.
Zarząd Stowarzyszenia od 9 maja 2011 do 31 maja 2012 zorganizował m.in. spotkania z ciekawymi
ludźmi, wycieczki do miejsc żydowskich, wykłady i spotkania integracyjne środowiska Drugiego Pokolenia.
W maju 2011 podczas festiwalu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej „Otwarta Twarda” odbyło się spotkanie z
osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Przedstawicielka zarządu opowiadała czym
zajmuje się stowarzyszenie i odpowiadała na pytania. Wynikiem tego spotkania był wzrost
zainteresowania stowarzyszeniem, w efekcie pojawili się nowi członkowie.
Również w maju odbyła się wycieczka z przewodniczką po „żydowskiej” Falenicy. Wycieczka zakończyła
się piknikiem z okazji święta Lag BaOmer. Gościem stowarzyszenia był rabin Michael Schudrich. Piknik
odbył się w Śródborowie i był jednym ze spotkań z cyklu „Wokół świąt żydowskich”.
Podczas roboczego spotkania w Śródborowie, 2 lipca 2011, Zarząd Stowarzyszenia razem z Komisją
Rewizyjną w ustalił roczny plan pracy.
We wrześniu odbyło się spotkanie na temat „Żydzi a Izraelczycy”, które prowadziła Paulina Celnik.
Jednym z ważniejszych wydarzeń 2011 roku było, zorganizowane z inicjatywy członków Stowarzyszenia,
spotkanie na Umschlagplatz 22 lipca w 69 rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Akcji likwidacji Getta
Warszawskiego. Psalmy Jeremiasza odczytał Sławomir Holland. W spotkaniu wzięło udział około 200
mieszkańców Warszawy, m. in. premier Tadeusz Mazowiecki, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz
Paszyński oraz ambasador Izraela w Polsce Zwi Rav-ner
Było to pierwsze takie spotkanie z planowanych kolejnych spotkań Warszawiaków w tym miejscu, które
miałyby się odbywać co roku.
Oprócz wycieczki po żydowskiej Falenicy odbyły się jeszcze kolejne spotkania z cyklu „żydowskie
miejsca”. 7 sierpnia członkowie stowarzyszenia i wszyscy chętni zwiedzili z Miriam Gonczarską
synagogę im. Nożyków a „o mykwie przy mykwie” mówiła Magdalena Szpilman. Zwiedzanie synagogi
zakończyło się piknikiem z barabolą, czyli spotkaniem integracyjnym drugiego pokolenia na
ziemniaczanym przyjęciu w ogrodzie Białego Budynku.
22 sierpnia po cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej oprowadzał nas Bolesław Zając.
We wrześniu 2011 r. odbyła się dwudniowa wycieczka z przewodniczką do „żydowskiego” Lublina.
W styczniu 2012 roku o "Żydowskiej Warszawie nieodbudowanej" opowiadał Marcin Bolldorf. W maju
zwiedziliśmy cmentarz żydowski na Bródnie i pozostałości zabudowy żydowskiej na Targówku w
Warszawie.
W sierpniu 2011 r. odbył się w Warszawie międzynarodowy Zjazd Dzieci Holocaustu. Członkini
Stowarzyszenia Anna Dodziuk poprowadziła na nim panel na temat tożsamości Żydów w Polsce.
We wrześniu 2011 r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia zostało wydane, wspólnie podpisane przez
organizacje żydowskie, oświadczenie dla prasy w sprawie aktu wandalizmu w Jedwabnem i aktów
rasistowskich w Polsce. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu w
Jedwabnem, które miało na celu wyrażenie sprzeciwu wobec dewastacji tego miejsca pamięci.

Zarząd stowarzyszenia, wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym, zorganizował dla chętnych cykl
dziewięciu wykładów z historii Żydów w Polsce. Wykłady trwały od października 2011 do czerwca
2012r. Obejmowały historię Żydów od starożytności do sytuacji Żydów po II wojnie światowej. Wykłady
prowadzili m.in. prof. Stanisław Krajewski, dr Paweł Fijałkowski, dr Łukasz Niesiołowski-Spano, dr Hanna
Wegrzynek i inni.
W cyklu „spotkania wokół świąt żydowskich” oprócz pikniku z okazji święta Lag BaOmer odbyło się też
spotkanie z Moniką Krajewską, która opowiadała o Chanuce i świetle w tradycji żydowskiej.
W ramach „spotkań z ciekawymi ludźmi” zarząd zorganizował następujące spotkania: w lipcu 2011 z
Janem Tomaszem Grossem, w październiku z malarką i pisarką Ewą Kuryluk (obydwa z inicjatywy i z
pomocą Anny Dodziuk), w styczniu tego roku spotkanie z Haliną Grubowską i prof. Markiem
Sznajdermanem, członkami Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, spotkanie p.t. "Drugie Pokolenie zaprasza
Pierwsze. Próba rozmowy”, w lutym – spotkanie z Kazimierą Szczuką „Wątki żydowskie w literaturze
polskiej”, a 19 kwietnia bieżącego roku z Aleksandrem Edelmanem.
Dodatkowo Stowarzyszenie było obecne podczas różnych wydarzeń w środowisku żydowskim:
wspólny stół członków i sympatyków Stowarzyszenia podczas Limudu - trzydniowego ogólnopolskiego
spotkania członków społeczności żydowskiej;
udział w balu purimowym organizowanym przez różne środowiska żydowskie;
19 kwietnia zostały złożone pod Pomnikiem Bohaterów Getta wiązanki kwiatów od Stowarzyszenia Drugie
Pokolenie, podczas obchodów 68 (w zeszłym roku) i 69 (w tym roku) rocznicy powstania w Getcie
Warszawskim.
Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym przez Zarząd było „Drugie spotkanie Drugiego
Pokolenia” członków i sympatyków Stowarzyszenia w dniach 16-18 marca 2012 w pensjonacie TSKŻ
Śródborowianka w Otwocku. Miało ono charakter ogólnopolski, większość stanowili uczestnicy z
Warszawy ale przyjechali również z Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Bielsko-Białej i Świnoujścia. W zajęciach
wzięło udział w sumie około 70 osób.
W programie spotkania – oprócz uroczystej kolacji szabatowej – były m.in.: spotkanie z Heleną Datner na
temat „Tożsamości żydowskie we współczesnej Polsce”; warsztaty tańców izraelskich; rozmowy na temat
„Nasze różne domy i różne tożsamości”; pokaz filmu „Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego i spotkanie z
nim, które poprowadziła Anna Bikont; spotkanie z Mikołajem Grynbergiem, autorem książki „Ocaleni z XX
wieku. Po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta”.
Podobnie jak po pierwszym spotkaniu w 2011 roku, uczestnicy spotkania w Śródborowie i w tym roku
podkreślali jego dobrą atmosferę, sprawną organizację i ciekawy program.
W dalszym ciągu zbierane są materiały do planowanej wystawy fotograficznej ukazującej ocalałych przed
wojną i po wojnie. Wystawa pomyślana jest jako głos pokolenia powojennego, które mówi o swoich
rodzicach.
Trwa, rozpisany przed spotkaniem w Śródborowie konkurs "Tożsamość! Ale jaka?"
Kontynuowane są, w każdą pierwszą środę miesiąca, otwarte spotkania dla wszystkich: członków i osób
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia i ew. członkostwem.
Działa grupa na facebooku pod nazwą „Drugie Pokolenie.”
Od dawna gotowy jest projekt strony internetowej stowarzyszenia ale jak do tej pory współpraca z
kolejnymi informatykami okazała się porażką.
Kilkoro członków Stowarzyszenia uczestniczy od września 2011 roku w ósmej edycji Inkubatora
organizacji pozarządowych - rocznym cyklu szkoleń zorganizowanym przez Federację Centrum
Szpitalna w Warszawie dla młodych organizacji zarejestrowanych w 2010 roku. Szkolenia obejmują
zagadnienia merytoryczne, niezbędne do prowadzenia organizacji pozarządowej: blok prawno-księgowy,
blok projektowy, blok dotyczący zarządzania ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy, blok
dotyczący współpracy z otoczeniem.
Członkowie stowarzyszenia korzystają ze zniżek na niektóre imprezy i wydarzenia, organizowane przez
m.in. Gminę Żydowską w Warszawie i TSKŻ.

Bieżąca działalność Zarządu polegała na prawie cotygodniowych spotkaniach.
W okresie sprawozdawczym były one poświęcone:
sprawom organizacyjnym – spotkania, wyjazdy, udział w życiu żydowskim, przygotowanie Walnego
Zebrania;
sprawom formalnym i finansowym – zmiany w KRS, sprawy księgowe i bankowe, sprawozdania
merytoryczne i finansowe na Walne Zebranie, dokumenty wymagane przy składaniu i rozliczeniu dotacji
finansowych oraz wszelkie inne sprawy wynikające z przepisów prawa;
sprawom członkowskim – przyjmowanie nowych członków, uzupełnianie dokumentów, spotkania z
kandydatami;
informacji o Stowarzyszeniu, public relations – logo, ulotki, skrzynka e-mailowa, facebook, strona www;
pozyskiwaniu funduszy – ubieganie się o dotację w Gminie, Urzędzie Miasta Warszawy, poszukiwanie
innych źródeł finansowania;
planom na przyszłość: dyskusje o tematach spotkań i o innych działaniach, plany wycieczek, wspomniany
wyżej projekt wystawy fotograficznej, konkurs o tożsamości, prowadzenie księgi pamiątkowej.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami. Odbyły się spotkania i rozmowy z władzami Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej, z TSKŻ, przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, Stowarzyszenia
Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej oraz Stowarzyszenia Żydowski Dom
Seniora „Moszaw Zkenim”.
Zarząd Stowarzyszenia podjął w roku sprawozdawczym kilkanaście uchwał dotyczących spraw
członkowskich, finansowych i organizacyjnych.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje za pomoc w zorganizowaniu spotkania w Śródborowie Towarzystwu
Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce oraz Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Oprócz
dotacji na Stowarzyszenie na 2012 rok Gmina od półtora roku udostępnia Klub Seniora na cotygodniowe
zebrania Zarządu. Na spotkania filmowe czy wykłady sali użycza nam Centrum im. Mojżesza Schorra
oraz Centrum Społeczności Postępowej warszawskiej Gminy.
Serdecznie dziękujemy.
Sprawozdanie odczytane na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Drugie Pokolenie –
Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, w dniu 17 czerwca 2012 przez Ilonę Dynerman, Wiceprzewodniczącą Zarządu.

