Sprawozdanie z działalności Zarządu
STOWARZYSZENIA DRUGIE POKOLENIE –
POTOMKOWIE OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU
od 26 czerwca 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku
Sprawozdanie obejmuje okres od ostatniego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które odbyło
się 26 czerwca 2015r.
Stowarzyszenie w dniu 26 czerwca 2015r liczyło 108 członków, w dniu 30 kwietnia 2016r
liczyło 117 członków zwyczajnych i jednego członka honorowego. W okresie
sprawozdawczym zmarło trzech członków Stowarzyszenia.
W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1. Elżbieta Magenheim – Przewodnicząca (do 3. lutego Wiceprzewodnicząca);
2. Maria Kochanowicz-Fonrobert – Wiceprzewodnicząca (do 3. lutego Członek);
3. Marek Gołaszewski – Skarbnik.
od 26. czerwca 2015 roku do 3. lutego 2016r funkcję Przewodniczącego pełnił Jacek
Młynarski, który Uchwałą Zarządu został odwołany z funkcji Przewodniczącego, a następnie
złożył rezygnację z bycia członkiem Zarządu.
W skład Głównej Komisji Rewizyjnej od 27 czerwca 2015r wchodzą:
1. Marcin Siwy – Przewodniczący;
2. Anna Gutkowska – Członek;
3. Sylwia Kościuszko – Członek;
4. Iwona Susołowska – Członek.
Zebrania Zarządu odbywały się „Pod Dwójką”, w lokalu będącym siedzibą Stowarzyszenia.
Pierwsza godzina spotkania była otwarta dla wszystkich członków. W pracach Zarządu
zwykle uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W okresie sprawozdawczym
odbyły się 32 posiedzenia Zarządu, które poświecone były działalności skierowanej zarówno
do wewnątrz, jak i na zewnątrz Stowarzyszenia. Działania skierowane do wewnątrz służyły
integracji środowiska Drugiego Pokolenia. Były to następujące przedsięwzięcia:
1. Organizowanie spotkań integracyjnych w siedzibie „Pod Dwójką” i wspólnych wyjść
na wystawy o tematyce żydowskiej;
2. Wspólne obchodzenie świąt żydowskich (Rosz Haszana, Chanuka, Purim, Pesach, a
także organizowanie spotkań szabatowych);
3. Stała łączność z członkami za pośrednictwem rozsyłanego od 2 do 5 razy w miesiącu
nieregularnika „Życie Żydowskie”, zawierającego informacje o ciekawych dla
środowiska drugiego pokolenia wydarzeniach /publikacjach/wystawach/wykładach
etc.;
4. Przyjmowanie nowych członków;
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5. Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
6. Zorganizowanie nauki hebrajskiego od podstaw oraz warsztatów literackich,
Działania Zarządu ukierunkowane na zewnątrz to:
1. Stała współpraca z Gminą Wyznaniową Żydowską, ze Stowarzyszeniem Dzieci
Holokaustu, TSKŻ, Joint, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem
stały kontakt ze Stowarzyszeniem ŻIH, Stowarzyszeniem Żydowski Dom Seniora
„Moszaw Zkenim”, JCC, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i
Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego;
2. Oficjalne uczestnictwo w obchodach rocznicowych (wyzwolenia obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau, Powstania w Getcie Warszawskim, likwidacji Getta
Warszawskiego i Getta Łódzkiego, Pogromu Kieleckiego);
3. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia;
4. Wydelegowanie przedstawiciela Stowarzyszenia do Kolegium Społecznego
Środowisk Żydowskich przy Muzeum Polin;
5. Wydelegowanie przedstawiciela Stowarzyszenia do udziału w Zjeździe Ocalałych w
Huston;
6. Wydelegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na szkolenie w ramach Programu
Buncher dla liderów społeczności żydowskiej;
7. Pozyskanie większej przestrzeni na siedzibę „Pod Dwójką”;
8. Starania o dokooptowanie do Komisji Pomocy Społecznej działającej przy ZWGŻ
przedstawiciela Stowarzyszenia.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zorganizował następujące wydarzenia oraz zaaranżował
udział przedstawicieli Stowarzyszenia w uroczystościach.
5 lipca – przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia wzięły udział w 69 obchodach rocznicy
pogromu kieleckiego. Zostały złożone kwiaty, zapalono znicze przy grobie ofiar pogromu
kieleckiego na cmentarzu żydowskim i przy kamienicy Planty7/9.
6 lipca – w klubie "Pod Dwójką” odbyło się spotkanie informacyjne z Martą i Stephanem
Lehnstaedt na temat wypłat tzw. ghettorente dla osób, które zatrudnione były w gettach. W
spotkaniu udział wzięła dyrektor Działu Pomocy Społecznej Ewa Spaczyńska, która udzieliła
informacji o pomocy społecznej przysługującej członkom społeczności żydowskiej.
22 lipca – w 73 rocznicę Wielkiej Akcji Likwidacji Getta w Warszawie na Umschlagplatz
odbyła się uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Drugie Pokolenie i
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”, podczas której Sławomir Holland odczytał Treny
Jeremiasza.
22 sierpnia – w ramach Festiwalu Singera przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się z
uczestnikami festiwalu w Austriackim Centrum Kultury – temat spotkania: „Potomkowie
Ocalałych z Holokaustu mówią”
13 września – obchody święta Rosz Haszana „Pod Dwójką" , koncert i uroczysta kolacja
noworoczna.
9-12 październik – udział delegata Stowarzyszenia, Sylwii Kościuszko, w 27.
Międzynarodowej Konferencji Dzieci Ocalałych z Holocaustu i ich Potomków w Houston.
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13 października – w Biurze Rady m.st. Warszawy z inicjatywy Stowarzyszenia odbyła się
uroczystość nadania Halinie Birenbaum honorowego tytułu „Zasłużony dla Warszawy”. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia.
13 października – spotkanie członków Stowarzyszenia z Haliną Birenbaum na
podwieczorku w siedzibie "Pod Dwójką".
24 października – w ramach cyklu wieczór filmowy "Pod Dwójką" projekcja filmu
dokumentalnego "Powrót skrzypiec" w reż. Haima Hechta. Po filmie odbyła się dyskusja i
wieczór integracyjny.
30 października – "Pod Dwójką" gościliśmy profesora Jana Grabowskiego. Uczestnicy
spotkania wzięli udział w debacie o dejudeizacji Holokaustu i o zagrożeniach ze strony
polityki historycznej. Punktem wyjścia do rozmowy był artykuł profesora Jana Grabowskiego
pt. ”Matka Boska z Dzieciątkiem i Żydkiem".
14 listopada – w ramach cyklu wieczór filmowy "Pod Dwójką" Konrad Szołajski
zaprezentował nam swój najnowszy film dokumentalny ”Walka z szatanem”, po filmie
komentarz wygłosił dr Paweł Holas, a następnie odbyła się rozmowa z reżyserem i dyskusja
nad filmem.
9 grudnia – Przewodniczący Zarządu wspólnie z przedstawicielami społeczności żydowskiej
wziął udział w uroczystości zapalenia świecy chanukowej w Pałacu Prezydenckim.
12 grudnia – świętowanie „Pod Dwójką” Chanuki, zapalenie chanukiji, poczęstunek
tradycyjnymi chanukowymi smakołykami, wspólna gra w drejdla i inne gry.
25 grudnia – zorganizowaliśmy „Pod Dwójką” spotkanie wszystkich tych, którzy czuli się
samotnie tego dnia, gdy inni świętowali w gronie rodzinnym.
31 grudnia – wspólnie spędzenie „Pod Dwójką” wieczoru 31 grudnia i przywitanie 2016
roku pod hasłem POŻEGNANIE STAREGO/POWITANIE NOWEGO
3 stycznia – spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie "Bronisław
Krystall. Testament". Zamówiona przez Zarząd przewodniczka udzieliła uczestnikom
wyczerpujących informacji.
5 stycznia – odbył się jorcajt Eli Kitabatake. Spotkaliśmy się "Pod Dwójką" by wspomnieć
naszą stowarzyszeniową Koleżankę w trzecią rocznicę Jej śmierci.
22 stycznia – odbyło się spotkanie "Pod Dwójką" z dyrektor FODŻ Moniką Krawczyk i
rzecznikiem prasowym Ambasady Izraela w Polsce Michałem Sobelmanem. Tematem
spotkania była aktualna sytuacja w Izraelu.
23 stycznia – do 24 stycznia w Śródborowie miało miejsce spotkanie robocze Zarządu i
Komisji Rewizyjnej
26-28 stycznia – wzięliśmy udział w obchodzonych w Łodzi uroczystościach z okazji Dni
Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Elżbieta Magenheim złożyła w imieniu Stowarzyszenia
wiązankę kwiatów na dawnej stacji Radegast
27 stycznia – wzięliśmy udział w uroczystości upamiętniających rocznicę wyzwolenia obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Drugopokoleniowa delegacja złożyła w imieniu
Stowarzyszenia wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
21 lutego – zorganizowaliśmy wspólne wyjście na wystawę fotograficzną w ŻIH „Świat
utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939". Spotkaliśmy się z kuratorką wystawy
Teresą Śmiechowską, wysłuchaliśmy jej komentarza i wzięliśmy udział w przygotowanym
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przez nią losowaniu. Obejrzeliśmy również ekspozycję przygotowaną przez Helenę Czernek i
Aleksanra Prugara „Mezuza z tego domu”
4 marca – w ramach cyklu wieczór filmowy "Pod Dwójką” obejrzeliśmy film "Złota dama".
Po filmie i po dyskusji zaprezentowaliśmy uczestnikom spotkania nowy pokój,
porozmawialiśmy o planach jego urządzenia. Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w sprzątaniu
i urządzaniu pokoju. Po załatwieniu spraw materialnych rozpoczęliśmy świętowanie Szabatu.
19 marca – udział członków Stowarzyszenia w balu purimowym w POLIN, dzięki
wynegocjowaniu w TSKŻ zaproszeń.
20 marca – odbyło się „Pod Dwójką” spotkanie „O przekazywaniu traumy z pokolenia na
pokolenie", podczas którego psycholog Ala Elczewska, mieszkająca w Danii od 1969r
opowiedziała, o swoich doświadczeniach pracy psychotraumatologa drugiego pokolenia.
10 kwietnia – zorganizowaliśmy warsztat florystyczny „Z kwiatów można wszystko”.
Warsztat poprowadziła Aleksandra Laskowska, która prowadzi pracownię florystyczną
Metaflora i zajmuje się projektowaniem i realizacją dekoracji kwiatowych.
19 kwietnia – Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystości upamiętniających rocznicę
wybuchu Powstania w Getcie, drugopokoleniowa delegacja złożyła w imieniu
Stowarzyszenia kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
22 kwietnia – na wniosek Zarządu został zorganizowany stół Drugiego Pokolenia podczas
sederu w Hotelu Mariott
24 kwietnia – odbył się koncert Gabriela Lawita, emigranta marcowego, który przyjechał do
nas z Danii.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zorganizował działania cykliczne, są to:
1. Nauka hebrajskiego – zajęcia są prowadzone „Pod Dwójką” od 10 stycznia przez
Agnieszkę Ziątek, która uczy hebrajskiego od podstaw. Naukę rozpoczęło 21 osób,
utworzone zostały dwie grupy;
2. Warsztaty literackie prowadzone „Pod Dwójką” przez Ankę Grupińską „Jak
rozmawiać i jak zapisać rozmowę”, w spotkaniach uczestniczy10 osób;
.
Finalizacji dobiega organizacja konkursu "Tożsamość! Ale jaka?”. W planie na 2016r mamy
wydanie w formie książki dotychczas nadesłanych prac.
Prowadząca księgowość od początku istnienia Stowarzyszenia, pani Stanisława Szpryngwald
odeszła na emeryturę, prowadzenie księgowości przekazaliśmy umową nowej księgowej, pani
Urszuli Skibniewskiej.
Zarząd ubiegał się w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie o przyznanie dotacji na
działalność Stowarzyszenia, otrzymaliśmy ją w wysokości 25 tys.zł. Ponadto złożony został
wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o udzielenie dotacji – wniosek został
odrzucony.
.
Przez kilka miesięcy Zarząd ubiegał się o przyznanie Stowarzyszeniu prawa do nieodpłatnego
użytkowania lokalu po redakcji Jewish.org.pl. W lutym 2016r GWŻ pozytywnie rozpatrzyła
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nasz wniosek. Zarząd zatrudnił ekipę, która przeprowadziła remont, obecnie trwa urządzania
pokoju, w którym planowane są warsztaty rękodzielnicze i pracownia komputerowa.
Lokal „Pod Dwójką”, w którym ma siedzibę Stowarzyszenie, otrzymał własne logo. Logo
zaprojektował znany grafik Marcin Wicha.
Działania Zarządu zaowocowały włączeniem Stowarzyszenia do Klubu Przyjaciół Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN. Z tego tytułu otrzymaliśmy Karty Przyjaciół Muzeum
POLIN, z których po wypożyczeniu na czas określony skorzystać może każdy członek
Drugiego Pokolenia.
Obecnie Zarząd prowadzi negocjacje z Muzeum Historii Żydów Polskich odnośnie warunków
umowy o współpracy Stowarzyszenia z Muzeum w ramach projektu wydarzeń kulturalnoedukacyjnych, które będą organizowane w lokalu „Menora”, przy pl. Grzybowskim 2.
Stowarzyszenie objęło patronatem medialnym konferencję naukową "Etnografia i
folklorystyka żydowska w Polsce do roku 1945" poświęconą wybitnej badaczce kultury
jidysz Reginie Lilientalowej. Wystawa odbyła sie w terminie 1–3 września 2015 r. w
Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
Stowarzyszenie objęło patronatem wystawę Moniki Krajewskiej „Szukam Raju”,
prezentowanej od 15 marca do końca maja 2016r w Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie.
Stowarzyszenie patronuje działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Żydowskie
Cukunft we Wrocławiu.
Stowarzyszenie przekazało dwa tysiące zł na zorganizowanie wystawy poświęconej
upamiętnieniu 70 rocznicy pogromu kieleckiego. Wystawę przygotowuje w Kielcach
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.
Zarząd ustosunkował się do bulwersującego wydarzenia spalenia kukły symbolizującej Żyda
podczas wrocławskiej manifestacji. Razem ze Stowarzyszeniem "Dzieci Holocaustu" w
Polsce oraz TSKŻ w listopadzie 2015 złożył we wrocławskiej prokuraturze zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa.
Zarząd nie pozostał obojętny na groźby odebrania prof. Janowi Tomaszowi Grossowi Krzyża
Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. W imieniu Stowarzyszenie list otwarty do
Prezydenta RP w obronie prof. Jana T. Grossa podpisała Przewodnicząca Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia wyraża wdzięczność Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
za dofinansowanie oraz za bezpłatne użyczanie lokalu, w którym Stowarzyszenie ma siedzibę.
Zarząd dziękuje Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce za pomoc w
zorganizowaniu spotkania w Śródborowie oraz za całokształt współpracy. Dziękujemy
również Stowarzyszeniu ŻIH oraz z Jointowi za dotacje, z których korzystaliśmy do końca
2015r.
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Zarząd Stowarzyszenia dziękuje członkom i sympatykom za pomoc przy organizowaniu
różnych wydarzeń. Jednocześnie Zarząd zwraca się z gorącą prośbą do członków o włączanie
się w działania na rzecz Stowarzyszenia.
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