Sprawozdanie z działalności Zarządu
STOWARZYSZENIA DRUGIE POKOLENIE – POTOMKOWIE OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU
od 18 czerwca 2012 do 15 maja 2013.
Poprzednie Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia odbyło się 17 czerwca 2012 z udziałem
22 osób. Uzupełniono w wyborach skład zarządu Stowarzyszenia, który ukonstytuował się w następujący
sposób: Elżbieta Magenheim przewodnicząca, Zofia Jankiewicz – wiceprzewodnicząca, Ilona Dynerman –
skarbnik, Magdalena Marczyńska – członek. Skład Komisji Rewizyjnej nie zmienił się i nadal pracuje w
składzie Ewa Szymczuk – przewodnicząca, Roman Byczuk i Marek Gołaszewski.
Zarząd, wraz z przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, spotyka się na zebraniach co dwa, trzy tygodnie (nie
zawsze w pełnym składzie). Od poprzedniego zebrania takich spotkań odbyło się około 20.
Od stycznia 2013 roku, ze względu na przypadek losowy jednego z członków, zarząd pracuje w
niepełnym składzie co bardzo utrudnia jakiekolwiek działania.
W dniu 25 maja 2013 Stowarzyszenie liczyło 85 członków zwyczajnych. Stowarzyszenie jest członkiem
wspierającym Stowarzyszenia Dom Seniora Moszaw Zkenim.
Zarząd Stowarzyszenia od 18 czerwca 2012 do 15 maja 2013 organizował m.in. spotkania z ciekawymi
ludźmi, wycieczki do miejsc żydowskich, wykłady i spotkania integracyjne środowiska Drugiego Pokolenia
W działaniach tych brali udział także sympatycy Drugiego Pokolenia.
W lipcu odbyło się „Letnie spotkanie kulturalne“ w kawiarni Steffcafe na warszawskim Jazdowie.
Od października 2012 „Otwarta pierwsza środa miesiąca“ została zamieniona na „Otwartą niedzielę“.
Członkowie i sympatycy stowarzyszenia spotykają się teraz w pierwszą niedzielę miesiąca w kawiarni
„Aroma“ przy ul. Kruczej 6/12 w Warszawie.
W ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” organizowanego od początku istnienia Stowarzyszenia
zarząd zorganizował spotkania w 2012: we wrześniu z Sergiuszem Kowalskim na temat „mowy
nienawiści“, w grudniu z ks. Wojciechem Lemańskim (rozmowę prowadził Olaf Żylicz), a w styczniu 2013 z
Anną Dodziuk, która opowiedziała o swojej podróźy po Kamczatce.
Zarząd stowarzyszenia zorganizował cykl siedmiu wykładów z tradycji i kultury Żydów polskich.
Wykłady trwały od września 2012 do maja 2013 r. Tematem były sens i źródło świąt (biblijne i
historyczne), obchody, tradycje ludowe, przedmioty artystyczne z nimi związane itp. Wykłady prowadziła
Monika Krajewska.
Oprócz tego cyklu, w sierpniu,odbyło się również spotkanie z Hanną Kossowskąna na temat szabatu, a w
październiku wykład Aleksandry Bilewicz o historii i kulturze Żydów sefardyjskich.
W lipcu 2012 roku stowarzyszenie, wraz z ŻIH i innymi organizacjami żydowskimi
współorganizowało„Marsz życia“w 70 rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Akcji ikwidacji Getta Warszawskiego.
Stowarzyszenie było też pomysłodawcą i współorganizatorem konceru m. in. Mikołaja Trzaski na dawnej
ulicy Nalewki w Warszawie. Koncert ten był częścią obchodów rocznicy.
W październiku, z inicjatywy zarządu Alina Świdowska przedsatwiła w Białym Budynku monodram na
podstawie wspomnień matki Adiny-Blady Szwajger „I więcej nic nie pamiętam“.
Dla członków i osób towarzyszących zostały zorganizowane dwie wycieczki: w październiku 2012
trzydniową do Lwowa - „Śladami Żydów Polskich“, w której wzięło udział 22 osób oraz w kwietniu 2013
dwudniową, Śladami polskich chasydów“, w której wzięły udział 22 osoby (trasa obejmowała Górę
Kalwarię, Kozienice, Kock, Łęczną, Zamość, Cieszanów, Bełżec, Sieniawę, Leżajsk).
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Dzięki zaangażowaniu Ewy Łuczyńskiej zorganizowano zwiedzanie dwóch wystaw „Sara Lipska. W cieniu
mistrza“ w Warszawie i "Themersonowie i awangarda" w Muzeum Sztuki w Łodzi.
Stowarzyszenie było obecne podczas wydarzeń w środowisku żydowskim, m. in.:
- wspólny stół członków i sympatyków Stowarzyszenia podczas Limudu, trzydniowego ogólnopolskiego
spotkania członków społeczności żydowskiej w Jachrance;
- podczas festiwalu „Warszawa Singera“, spotkanie pt. „Kim jesteśmy - spotkanie dla tych, którzy szukają,
może podejrzewają, chcą się dowiedzieć, a może upewnić“ z udziałem Aliny Świdowskiej.
- udział w balu purimowym, organizowanym przez różne środowiska żydowskie w Hotelu Europejskim.
Stowarzyszenie zostało zaproszone przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Belwederu na
uroczystość zapalania świec chanukowych. Przewodnicząca E. Magenheim, w imieniu Drugiego
Pokolenia, zapaliła trzecią świecę.
14 kwietnia drugopokoleniowa grupa dziesięciu osób wzięła udział w uroczystym zawieszeniu Mezuzy
oraz Pierwszym Spotkaniu w Muzeum Historii Żydów Polskich jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem.
W ramach obchodów 70 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim - 19 kwietnia została złożona pod
Pomnikiem Bohaterów Getta wiązanka kwiatów od Stowarzyszenia Drugie Pokolenie. Kilkoro członków
Stowarzyszenia wzięło udział w spotkaniu z żydowską grupą z Francji, która przyjechała na obchody
rocznicowe. Przewodnicząca stowarzyszenia wzięła udział w uroczystym koncercie pod dyr. Zubina Mehty
w Teatrze Narodowym.
Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym przez zarząd było „Trzecie spotkanie Drugiego Pokolenia”
członków i członków in spe Stowarzyszenia zorganizowanym w dniach 15-17 marca 2013 w pensjonacie
TSKŻ Śródborowianka w Otwocku. Miało ono charakter ogólnopolski, większość stanowili uczestnicy z
Warszawy, ale przybyli także z Łodzi, Łochowa, Wrocławia, Kłodzka, Katowic, Świnoujścia, Koszalina,
Częstochowy a także ze Sztokholmu. W zajęciach wzięło udział około 60 osób.
W programie spotkania – oprócz uroczystej kolacji szabatowej – były m.in.: spotkanie z Michałem
Bilewiczem, który przedstawił wyniki badań socjologicznych nt. tożsamości współczesnych Żydów
polskich, warsztat taneczny z Marią Zozulą, wykład i rozmowa z Piotrem Matywieckim, spotkanie z
Piotrem Pazińskim na temat książki „Pensjonat” i innych lektur, koncert piosenek jidysz w wykonaniu
Danuty Stankiewicz, loteria z nagrodami oraz wycieczka po żydowskim Śródborowie, którą poprowadził
Krzysztof Urbański.
Podobnie jak po poprzednich spotkaniach, uczestnicy podkreślali dobrą atmosferę, sprawną organizację i
ciekawy program.
W październiku 2012 r zarząd ogłosił konkurs na logo stowarzyszenia. Wpłynęły prace 92 autorów; ocenie
poddano 111 projektów. Jury, pod przewodnictwem Andy Rottenberg wybrało pracę M. Jędrczaka oraz
wyróźniło trzy prace innych autorów.
Cały czas trwa, rozpisany konkurs "Tożsamość! Ale jaka?" Dotychczas wpłynęło ponad dwadzieścia
ciekawych prac. Niektóre zostały zaprezentowane przez Alinę Świdowską na spotkaniu podczas festiwalu
„Warszawa Singera“.
W dalszym ciągu działa i rozwija się grupa na facebooku pod nazwą „Drugie Pokolenie”. Udało się podjąć
efektywną współpracę z informatykiem nad stroną internetową - dzięki Karolowi Najarowi strona www
powstanie wkrótce.
Członkowie stowarzyszenia korzystają ze zniżek na niektóre imprezy i wydarzenia, organizowane przez
Gminę Żydowską w Warszawie i TSKŻ.
Bieżąca działalność zarządu polega na spotkaniach raz, dwa razy w miesiącu. W okresie
sprawozdawczym były one poświęcone:
- sprawom organizacyjnym – dotyczącym spotkań, wyjazdów, udziału w życiu żydowskim,
przygotowaniom Walnego Zebrania;
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- sprawom formalnym i finansowym – zmianom w KRS, sprawom księgowym i bankowy, sprawozdaniom
merytorycznym i finansowym na Walne Zebranie, dokumentom wymaganym przy składaniu i rozliczeniu
dotacji finansowych oraz wszelkim innym sprawom wynikającym z przepisów prawa;
- sprawom członkowskim, takim jak przyjmowanie nowych członków, uzupełnianie dokumentów,
spotkania z kandydatami;
- public relations – logo, ulotki, skrzynka e-mailowa, facebook, strona internetowa;
- 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, konkurs o
tożsamości, prowadzenie księgi pamiątkowej.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami, m. in. : z Żydowskim Instytutem Historycznym,
Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, TSKŻ, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Żydowskim
Domem Seniora.
Zarząd Stowarzyszenia podejmował w roku sprawozdawczym uchwały dotyczące 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. Zarząd
Stowarzyszenia dziękuje również Centrum im. Mojżesza Schorra oraz Ec Chaim - Centrum Społeczności
Postępowej warszawskiej Gminy za użyczanie sali na spotkania i wykłady.
Zarząd Stowarzyszenia szczególnie dziękuje członkom i sympatykom za pomoc przy organizowaniu
różnych wydarzeń. Zarząd dziękuje też Marii Kochanowicz, Ewie Kantor-Majewskiej i Ewie Szymczuk za
pomoc w trudnym momencie, w jakim znalazł sie po nagłym zmniejszeniu składu zarządu.
Jednocześnie zarząd zwraca się z gorącą prośbą do członków o pomoc w działaniu na rzecz organizacji.
Sprawy zawodowe i osobiste członków zarządu nie pozwalają na poświęcenie dużej ilości czasu na
sprawy Stowarzyszenia. Zarząd nie będzie w stanie bez pomocy pracować tak efektywnie, jak to było na
początku istnienia stowarzyszenia.
Sprawozdanie odczytane na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Drugie Pokolenie –
Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, w dniu 26 maja 2013 przez Elzbietę Magenheim.
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