Sprawozdanie z działalności Zarządu
STOWARZYSZENIA DRUGIE POKOLENIE – POTOMKOWIE OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU
od 27 maja 2013 do 31 maja 2014.
Sprawozdanie obejmuje okres od ostatniego Sprawozdawczego Zebrania Stowarzyszenia, które
odbyło się 26 maja 2013 z udziałem 30 osób.
W dniu 10 czerwca 2014 Stowarzyszenie liczyło 89 członków zwyczajnych i jednego członka
honorowego. Stowarzyszenie jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Dom Seniora Moszaw
Zkenim.
Zarząd Stowarzyszenia od 27 maja 2013 do 31 maja 2014 organizował m.in. spotkania z ciekawymi
ludźmi, wycieczki do miejsc żydowskich, wykłady i spotkania integracyjne środowiska Drugiego
Pokolenia
W działaniach tych brali udział nie tylko członkowie ale także sympatycy Drugiego Pokolenia.
W lipcu 2013 roku stowarzyszenie wraz z innymi organizacjami żydowskimi wzięło udział w „Marszu
Pokoju“ a także zorganizowało, razem ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu, spotkanie na
Umschlagplatz w 71 rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Akcji likwidacji Getta Warszawskiego.
Jest to jedno ze stałych, bardzo ważnych wydarzeń w życiu stowarzyszenia.
Kolejne stałe miejsce w kalendarzu spotkań zajmuje „Pierwsza Otwarta niedziela miesiąca”.
Członkowie i sympatycy stowarzyszenia spotykają się w pierwszą niedzielę miesiąca. Do
niedawna miejscem spotkań była kawiarnia „Aroma“ przy ul. Kruczej 6/12 w Warszawie. Teraz, po jej
likwidacji będziemy musieli znaleźć nowe, ciekawe miejsce.
W październiku 2013, członkini naszego stowarzyszenia Anna Piekarowicz z Wrocławia,
zorganizowała dla członków i osób towarzyszących dwudniową wycieczkę „Śladami Żydów
Wrocławskich“. Wzięło w niej udział 27 osób a nasza koleżanka zapowiedziała drugą część wycieczki,
jesienią tego roku.
Zarząd stowarzyszenia zorganizował w 2014r. cykl czterech wykładów „Od narodzin do śmierci: progi
życia w tradycji żydowskiej”
Tematem jest geneza danego obrzędu, biblijne i halachiczne źródła, oraz tradycja, która rozwinęła się
przez wieki w rożnych krajach diaspory, aż po dzień dzisiejszy. Wykłady prowadziła i prowadzi Monika
Krajewska.
Dzięki imponującemu zaangażowaniu Ewy Łuczyńskiej, honorowego członka stowarzyszenia,
mieliśmy okazję wspólnie zwiedzić wystawy: „Obcy i niemili” w ŻIH, wystawę malarstwa Chaima
Goldberga w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu nad Wisłą oraz Erny Rosenstein Nakładanie w
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni w Warszawie.
Ewa zorganizowała kolejne zwiedzanie z przewodnikiem, na które czekamy. Tym razem będzie to
Aleksander Gierymski 1850–1901 w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Będzie to kolejna nasza wizyta w Muzeum Narodowym. W sierpniu zeszłego roku oglądaliśmy
wystawę obrazów Marka Rothko.
Stowarzyszenie było obecne podczas ważnych wydarzeń w środowisku żydowskim.
Zorganizowało podczas Limudu 2013 spotkanie „ W poszukiwaniu tożsamości” Pretekstem do
rozmowy były prace przysłane na konkurs Tożsamość! Ale jaka?".
Członkowie stowarzyszenia spotkali się też w Kibucu Warszawa aby razem przywitać Nowy Rok.

Stowarzyszenie ponownie zostało zaproszone przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do
Belwederu aby z innymi żydowskimi organizacjami wzięło udział w uroczystości zapalania świec
chanukowych. W imieniu Drugiego Pokolenia świecę zapaliła Przewodnicząca E. Magenheim.
Zarząd zorganizował jeszcze parę różnych spotkań; pokaz filmów dokumentalnych o Sprawiedliwych Jerzym Koźmińskim i Antonim Bocheńskim , spotkanie z aktorem Olkiem Mincerem, który
poprowadził ćwiczenia wg Alexandra Lowena.
Ważny był udział przedstawicieli Drugiego Pokolenia w debacie „ Konsekwencje traumy Zagłady dla
następnych pokoleń” w Muzeum Żydów Polskich
Jak co roku, najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym przez zarząd było „Czwarte spotkanie
Drugiego Pokolenia” członków i członków in spe Stowarzyszenia zorganizowanym w dniach 28-30
marca 2014 w pensjonacie TSKŻ Śródborowianka w Otwocku. Tradycyjnie miało charakter
ogólnopolski, większość stanowili uczestnicy z Warszawy, ale przybyli także z Łodzi, Krakowa,
Łochowa, Wrocławia, łask, Świnoujścia, Częstochowy a także z Niemiec i Włoch.
W zajęciach wzięło udział około 50 osób.
W programie spotkania – oprócz uroczystej kolacji szabatowej – były m.in. spotkania z historykiem
Paulem Gradvohl , z Henrykiem Lipszycem o emigracji, z ks. Wojciechem Lemańskim, który wiele
zrobił dla zachowania pamięci o społeczności żydowskiej w Polsce oraz spotkanie z ocalałym z
Holokaustu, pisarzem, teoretykiem literatury prof. Michałem Głowińskim.
Była też loteria z nagrodami oraz druga część wycieczki po żydowskim Śródborowie, którą
poprowadził Krzysztof Urbański.
I znowu, jak po poprzednich spotkaniach, uczestnicy podkreślali dobrą atmosferę, sprawną
organizację i ciekawy program.
Tradycyjnie już, co roku w ramach obchodów rocznicy powstania w Getcie Warszawskim –
przedstawiciele Stowarzyszenia składają pod Pomnikiem Bohaterów Getta wiązankę kwiatów od
Drugiego Pokolenia.
Cały czas trwa, rozpisany konkurs "Tożsamość! Ale jaka?" Dotychczas wpłynęło ponad dwadzieścia
ciekawych prac.
W dalszym ciągu działa i rozwija się grupa na facebooku pod nazwą „Drugie Pokolenie”. Powstała
wreszcie strona internetowa, która wymaga ciągłego uzupełniania.
Członkowie stowarzyszenia korzystają ze zniżek i wejściówek na niektóre imprezy i wydarzenia,
organizowane przez Gminę Żydowską w Warszawie i TSKŻ czy Fundację Shalom.
Członkowie stowarzyszenia dwukrotnie wzięli udział w inicjatywie Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu
w rozwiezieniu Sprawiedliwym paczek świątecznych.
Zarząd ubiegał się o dotację na działalność Stowarzyszenia z Warszawskiej Gminy i otrzymał ją w
wysokości 15 tyś. Złotych.
W okresie sprawozdawczym zarząd zajmował się
-sprawami organizacyjnymi –spotkania, wyjazdy, newsletter, konkurs o tożsamości, prowadzenie
księgi pamiątkowej, udział organizacji w życiu żydowskim, przygotowanie Walnego Zebrania;
- sprawami formalnymi i finansowymi wynikającymi z przepisów prawa –współpraca z księgową i
płatności bankowe.

- sprawami członkowskimi - korespondencja, przyjmowanie nowych członków, uzupełnianie
dokumentów
- public relations – skrzynka e-mailowa, facebook, strona internetowa;
- pozyskiwaniu funduszy – ubieganie się o dotację w Gminie,
- planom na przyszłość: dyskusje o tematach spotkań i o innych działaniach, plany wycieczek,
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami, m. in. Gminą Wyznaniową Żydowską w
Warszawie, TSKŻ, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu.
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 za dofinansowanie 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. Dziękujemy również Ewie Szymczuk za bardzo duży wkład w pracę zarządu.
Jednocześnie zarząd zwraca się z gorącą prośbą do członków o włączanie się w działania na rzecz
organizacji.

Sprawozdanie odczytane na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia
Drugie Pokolenie –
Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, w dniu 15 czerwca 2014 przez …………………..

