W dniach 24 – 27 sierpnia 2014 roku w hotelu Hilton w Berlinie odbędzie
się Zjazd Światowej Federacji Dzieci Ocalonych z Holocaustu i ich
Potomków.
Motto Zjazdu:
Sprawiedliwość dziejowa, poszanowanie i pojednanie
Po raz pierwszy w historii Zjazd Światowej Federacji Dzieci Ocalonych z Holocaustu,
oraz drugiego i trzeciego pokolenia, odbędzie się w Berlinie – stolicy Niemiec. Zjazd
potrwa od niedzieli 24 do środy 27 sierpnia. Spotkamy się w hotelu Hilton, który jest
w centrum miasta.
Dla uczestników zjazdu opłata za dobę hotelową w pojedynczym lub podwójnym
pokoju wynosi 126 euro + VAT. Ta cena będzie utrzymana także przez 3 dni przed
i 3 dni po zjeździe. Opłata zjazdowa wynosi 275 euro od osoby.
W hotelu Hilton rezerwacja pokoju na wyżej wymienionych warunkach jest dostępna
tylko do 15 lipca 2014 roku i jedynie on-line po wejściu na stronę:
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/B/BERHITW-GWORA20140822/index.jhtml?WT.mc_id=POG .
Doroczny zjazd to wyjątkowa i jedyna okazja by być razem. Podajemy wstępną
informację o programie przygotowanym dla ocalonych, ich współmałżonków, dzieci
i wnuków. Zaglądajcie też na stronę World Federation: http://www.holocaustchild.org
gdzie wkrótce przedstawimy szczegółowy program.
Prowadzone są rozmowy z osobami, które zechciałyby i mogły w tym czasie
poprowadzić wykłady. Ich nazwiska podamy, jak tylko potwierdzą swój udział
w zjeździe.
Zapewniamy dostępność posiłków koszernych i wegeteriańskich. Formularze
zjazdowe dostarczymy wiosną 2014 roku.
Niestety, z powodu stosunkowo małej powierzchni sal w hotelu Hilton, jesteśmy
zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. Zatem, jeśli chcecie wziąć udział w tym
wyjątkowym zjeździe, jak najwcześniej zarezerwujcie pokój w hotelu i wyślijcie
wypełniony formularz rejestracyjny.
Prosimy byście o naszym zjeździe powiedzieli wszystkim zainteresowanym
i zachęcili ich do udziału w nim. Ważnym aspektem zjazdu jest możliwość spotkania

się, często ponownego, i zacieśnienia więzów przyjaźni. Dla tych, którzy wcześniej
nie brali udziału w takim zgromadzeniu, będzie to wzruszające i niezapomniane
przeżycie. Można będzie spotkać osoby, które wywodzą się z miejscowości, skąd
pochodzi także wasza rodzina czy osoby, które były w tym samym getcie czy obozie,
co wy lub wasi bliscy. Na takim spotkaniu można się dowiedzieć o wielu ciekawych
rzeczach.

Wstępny program zjazdu w Berlinie w 2014 roku
WARSZTATY
• Jak się czujemy w Berlinie
• Opieka w rodzinie i społeczeństwie nad starzejącymi się ocalonymi
• Antysemityzm (dostępne dla wszystkich)
• Molestowanie podczas lub po Holokauście (dostępne tylko dla ocalonych)
• Radzenie sobie ze stratą naszych ocalonych rodziców i patrzenie w
przyszłość (tylko dla drugiego i trzeciego pokolenia)
• Jakie jest nowe podejście do uczenia o Holokauście i upamiętnianiu (dostępne
dla wszystkich)
• Jak rozmawiać z dziećmi i wnukami o Holokauście
• Radzenie sobie z bólem i gniewem
• Spisywanie wspomnień
• Sposoby przekazywania historii
• Genealogia (dostępne dla wszystkich)
• Współmałżonkowie ocalonych (tylko dla małżeństw)
PONADTO
• Ciekawi i ważni wykładowcy
• Wieczorne rozrywki
• Filmy
• Spotkania osób pochodzących z danego kraju
• Zwiedzanie miasta
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