Sprawozdanie z działalności Zarządu STOWARZYSZENIA DRUGIE POKOLENIE - POTOMKOWIE
OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU w okresie od 01 czerwca 2010 do 08 maja 2011.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 14 marca 2010 z udziałem blisko 20 osób. Wybrano wtedy
Zarząd Stowarzyszenia, który ukonstytuował się w następujący sposób: Elżbieta Magenheim - przewodnicząca,
Ilona Dynerman - wiceprzewodnicząca, Ewa Kantor-Majewska - skarbnik, Maria Kochanowicz - członek, Anna
Dodziuk - członek. Do Komisji Rewizyjnej weszły: Zofia Jankiewicz - przewodnicząca, Dorota Merlak - członek,
Anna Lurje - członek.
Zebranie założycielskie poprzedziło kilka tygodni przygotowań grupy inicjatywnej w składzie Ilona Dynerman,
Ewa Kantor-Majewska, Elżbieta Magenheim oraz Maria Kochanowicz, która opracowała Statut Stowarzyszenia.
W pracach przygotowawczych przed zebraniem założycielskim uczestniczyli także Paweł Śpiewak oraz Sławomir
Holland.
Zarząd, wraz z przedstawicielką Komisji Rewizyjnej, spotyka się na zebraniach co tydzień (z nielicznymi
wyjątkami).
Informacja o powstającym Stowarzyszeniu została rozpropagowana poprzez żydowskie organizacje, newslettery
oraz czasopisma. Została założona skrzynka e-mailowa na portalu jewish.org.pl oraz grupa na facebooku pn.
Drugie Pokolenie. Gotowy jest projekt strony www.drugiepokolenie.org.pl - trwają prace nad jej uruchomieniem na
serwerze Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Do skrzynki mailowej przyszło dotychczas kilkaset listów, na które odpowiada Ilona Dynerman. Ona także jest
inicjatorką powstania Pamiątkowej Księgi Wydarzeń.
Podczas gminnego sederu rozpoczynającego święto Pesach 29 marca 2010 Drugie Pokolenie miało wspólny
stół. Ulotki informacyjne o Stowarzyszeniu były rozpowszechniane podczas Otwartej Twardej w maju 2010. Z
inicjatywy grupy tworzącej Stowarzyszenie odbyło się też wówczas Spotkanie Otwarte „W poszukiwaniu
żydowskiej tożsamości" (18 maja 2010).
Od maja inicjatorki Stowarzyszenia, tworzące jego Zarząd i częściowo Komisję Rewizyjną, zaczęły spotykać się
raz w miesiącu z osobami zainteresowanymi Stowarzyszeniem, m.in. w Cafe Próżna, Flora Cafe, Instytucie
Teatralnym.
Zarząd Stowarzyszenia w dniach 28-30 maja 2010 ustalił roczny plan pracy na roboczym spotkaniu w pokojach
gościnnych dawnej synagogi w Kazimierzu nad Wisłą.
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu zostało zarejestrowane 1 czerwca 2010.
Kontynuowane później niedzielne projekcje filmowe zapoczątkował pokaz filmu „Hotel polski" 15 czerwca 2010.
Poprzedziło go spotkanie z Pauliną Celnik, socjolożką z Izraela: przedstawiła ona ogólnopolski projekt badań nad
osobami, które jako dorosłe dowiedziały się o swoich żydowskich korzeniach.
Letnie działania Stowarzyszenia to wycieczka po warszawskiej Pradze 10 lipca, z przewodniczką Ewą Łuczyńską
oraz rejs „Dzika Wisła" 29 sierpnia 2010 statkiem po Wiśle w całości zajętym przez członków i sympatyków
Stowarzyszenia oraz ich rodziny.
Kontynuowane były niedzielne pokazy filmowe: 8 sierpnia 2010 - „Czarodziejka" oraz „Ja i to żydowskie coś"; 28
listopada 2010 - „8 historii, które nie zmieniły świata" z udziałem jednej z jego bohaterek, Haliny Elczewskiej; 9
stycznia 2011 - „Gorszycielka" o Irenie Krzywickiej z udziałem dwóch osób z jej rodziny. Połączone z projekcją
filmu o krakowskim Festiwalu Kultury Żydowskiej było spotkanie z autorką książki o nim „Druga dusza", Anną
Dodziuk 13 lutego 2011.
Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia został zorganizowany wspólny Sylwester 2010/2011 w prywatnym
mieszkaniu.
„Rodzinne historie" - nowy cykl, organizowany podobnie jak projekcje filmowe w Fundacji im. prof. Mojżesza
Schorra - został zainaugurowany 27 lutego 2011 spotkaniem z Bartoszem Węglarczykiem pn. „List Spielberga".
Na kolejnym w tym cyklu spotkaniu 10 kwietnia 2011 Krystyna Budnicka (Hena Kuczer) opowiadała o losach
swojej rodziny podczas powstania w getcie warszawskim i po jego upadku.
Kolejny wątek to spotkania wokół świąt żydowskich: "Powrót do rajskiego ogrodu. Drzewo w tradycji żydowskiej" o święcie Tu BiSzwat, czyli Nowy Rok Drzew, 28 stycznia opowiadała Monika Krajewska. 12 marca 2011
poprowadziła ona warsztaty przed Purim, których uczestnicy przygotowywali maski na to święto.
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Stowarzyszenie było obecne podczas różnych wydarzeń w środowisku żydowskim: 9 września 2010 grupa jego
członków uczestniczyła w Taszlichu - uroczystości nad Wisłą w pierwszy dzień Rosz Haszana (żydowskiego
Nowego Roku). Stanowili też wyróżniającą się grupę podczas Limudu 5-7 listopada. Już po raz drugi mieli też
osobne trzy stoły podczas kolacji sederowej 18 kwietnia 2011 rozpoczynającej święto Pesach, zorganizowanej
przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Podczas obchodów 68. rocznicy powstania w Getcie
Warszawskim 19 kwietnia została złożona pod Pomnikiem Bohaterów Getta wiązanka kwiatów od
Stowarzyszenia Drugie Pokolenie.
Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym przez ustępujący Zarząd było „Pierwsze spotkanie Drugiego
Pokolenia" członków i sympatyków Stowarzyszenia w dniach 4-6 marca 2011 w pensjonacie TSKŻ
Śródborowianka w Otwocku. Miało ono charakter ogólnopolski, większość stanowili uczestnicy z Warszawy,
przyjechali również z Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Koszalina. W zajęciach wzięło udział w sumie 55 osób.
Spotkanie to było możliwe dzięki pomocy udzielonej przez Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce i
Henryka Alberta oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. W programie spotkania - oprócz uroczystej
kolacji szabatowej - były m.in.: prezentacja Krzysztofa Szwajcy z Krakowa swoich badań nad Drugim
Pokoleniem, zatytułowana „Czy jesteśmy inni?"; rozmowy w kilkuosobowych grupach na temat: „Moja żydowska
historia", „My i nasze dzieci", „Czy jesteśmy inni?", „Moje poszukiwania korzeni" i „Dlaczego tu jestem"; pokaz
filmów Andrzeja Titkowa i spotkanie z nim (były to: impresja o krakowskim Kazimierzu, film o Hannie Krall oraz o
Julianie Stryjkowskim); wykład Pawła Śpiewaka o żydokomunie; spotkanie z Piotrem Rytką-Zandbergiem „Jak
szukać korzeni". Uczestnicy spotkania w Śródborowie podkreślali jego dobrą atmosferę, sprawną organizację i
ciekawy program.
Ustępujący Zarząd przygotował kilka kolejnych wydarzeń: Stowarzyszenie propagować będzie swą działalność w
kolejnej edycji Otwartej Twardej, 15 maja. Zorganizowana zostanie wycieczka po żydowskiej Falenicy z
przewodnikiem oraz piknik z ogniskiem w Śródborowie w dniu święta Lag BaOmer przypadającego 22 maja.
Zostały też wstępnie umówione dwa spotkania: z Janem Tomaszem Grossem (być może w lipcu) oraz z Ewą
Kuryluk (jesienią 2011). Przed końcem roku, zgodnie z celem części dotacji przyznanej przez GWŻ,
przygotowana zostanie wystawa fotograficzna „Z pokolenia na pokolenie - utrwalić pamięć", przedstawiająca
rodziców Drugiego Pokolenia przed wojną i po wojnie, ich dwa życia: to przed Zagładą i to powojenne. Zarząd
rozpoczął działania (głównie informacyjne) związane ze zbieraniem zdjęć.
Po wstępnych rozmowach z GWŻ oraz Związkiem Gmin Wyznaniowych w sprawie zniżek i świadczeń dla
członków Stowarzyszenia, takich jak dla innych organizacji żydowskich, złożone zostało pismo w tej sprawie do
Zarządu GWŻ.
Bieżąca działalność Zarządu polegała na cotygodniowych spotkaniach. W każdą pierwszą środę miesiąca
spotkanie było otwarte dla wszystkich: przychodziły osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i ew.
członkostwem. Od 6 października w wyniku uzgodnień z Gminą zebrania Zarządu odbywały się w pomieszczeniu
Klubu Seniora. W okresie sprawozdawczym były one poświęcone:
a) sprawom organizacyjnym - spotkania, wyjazdy, udział w życiu żydowskim, przygotowanie Walnego
Zebrania;
b) sprawom formalnym i finansowym - Regon, NIP, regulaminy, sprawy księgowe i bankowe, sprawozdania
merytoryczne i finansowe na Walne Zebranie oraz wszelkie inne sprawy wynikające z przepisów prawa;
c)

sprawom członkowskim - przyjmowanie nowych członków, ustalanie trybu i deklaracji, przeglądanie
dokumentów, spotkania z kandydatami;

d)

informacji o Stowarzyszeniu, public relations - logo, ulotki, skrzynka e-mailowa, facebook, strona www;

pozyskiwaniu funduszy - ubieganie się o dotację w Gminie, aplikacja do Fundacji Kronenbergów,
poszukiwanie innych źródeł finansowania;
f) plany na przyszłość: dyskusje o tematach spotkań i o innych działaniach, plany wycieczek, wspomniany
wyżej projekt wystawy fotograficznej „Z pokolenia na pokolenie - utrwalić pamięć";
g) współpraca z innymi organizacjami: spotkania i rozmowy z władzami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, z
TSKŻ, przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu i Stowarzyszenia Żydowski Dom Seniora
„Moszaw Zkenim".
e)

Zarząd Stowarzyszenia podjął w roku sprawozdawczym kilkadziesiąt uchwał dotyczących spraw członkowskich,
finansowych i organizacyjnych.
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Do 8 maja 2011 do Stowarzyszenia przyjętych zostało (łącznie z założycielami) 46 członków zwyczajnych.
Zarząd ubiegał się o dotację na działalność Stowarzyszenia z Warszawskiej Gminy i otrzymał ją. Ponadto
złożona została aplikacja do Fundacji Kronenbergów na projekt wystawy fotograficznej. Wnioski o dotację i grant
przygotowała Lidia Goldberg.
Zarząd od pół roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Żydowski Dom Seniora „Moszaw Zkenim" - w marcu 2011
zostało jego członkiem wspierającym, w planach są wspólne działania - oraz ze Stowarzyszeniem Dzieci
Holocaustu. Podczas międzynarodowego Zjazdu Dzieci Holocaustu w Warszawie (sierpień 2011) zostanie
poprowadzony przez Annę Dodziuk panel na temat tożsamości Żydów w Polsce. Anna Dodziuk brała także udział
w programie dla nauczycieli „Pamięć dla przyszłości", który odbył się 25 listopada 2010 i 23 lutego 2011 w
ramach współpracy z Pracownią Edukacji Obywatelskiej.
Zarząd Stowarzyszenia wyraża wdzięczność za pomoc w zorganizowaniu spotkania w Śródborowie dla
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Oprócz dotacji na Stowarzyszenie na 2011 rok Gmina od ponad pół roku udostępnia Klub Seniora na
cotygodniowe zebrania Zarządu. Na spotkania filmowe czy wykłady sali użycza nam Centrum im. Mojżesza
Schorra. Serdecznie dziękujemy.
Sprawozdanie odczytane na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych
z Holokaustu, w dniu 8 maja 2011 przez Elżbietę Magenheim, przewodniczącą ustępującego Zarządu.
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