
Marsz Życia w Łodzi – szansa na pojednanie

Każdy naród niesie swój ciężar win i bólu przekazywany z pokolenia na pokolenie, a
zasłona milczenia nie pozwala na pojednanie, uzdrowienie i odrodzenie – tak twierdzi Jobst Bitter,
założyciel i przewodniczący Marszu Życia. Pastor, pracując z parafianami, dostrzegł, jak wielkiej
destrukcji w życiu osobistym Niemców i Niemek, w ich rodzinach, dokonuje niemówienie o
współuczestniczeniu w zbrodni ludobójstwa przez ich przodków. Ta zasłona milczenia powoduje
rozpad rodzin, zakłócenia w relacjach z najbliższymi. To choroba, która obejmuje kolejne
generacje. 

Ruch ten rozpoczął się w Niemczech w 2007, kiedy to potomkowie nazistowskich
sprawców przerwali milczenie o swoich straszliwych historiach rodzinnych i zaczęli spotykać się z
Ocalałymi oraz ich potomkami. Rezultatem miały być: uzdrowienie, przyjaźń, nowe życie.

27 sierpnia 2017 roku – zorganizowany przez Fundację Pojednanie oraz Gminę
Wyznaniową Żydowską w Łodzi – Marsz Życia zawitał do Łodzi. Uczestniczyli w nim goście z
zagranicy (m.in. z: Francji, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA), łodzianie i łodzianki. Nie
zabrakło tu przedstawicielstwa XV LO. W Marszu wzięli udział: Dyrektor szkoły Ewa
Kaczorowska, koordynatorka projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” oraz
międzynarodowych spotkań nauczycieli „Bliżej siebie” Barbara Matusiak, absolwenci i absolwentki
oraz uczennice i uczniowie Piętnastki.

Marsz był apelem o pokój, tolerancję i pojednanie, a także hołdem pamięci oddanym
zamordowanym w czasie II wojny światowej w obozach pracy i zagłady oraz w gettach. Zaczął się
na Stacji Radegast. W tym szczególnym miejscu, które unaocznia ostatnią drogę tysięcy ofiar
Holokaustu, dano świadectwo prawdy o Zagładzie. O swych trudnych dziejach opowiadał Ocalony
z Getta Litzmannstadt, Yechiel Aleksander. Członek Knesetu – rabin Yehuda Glick, którego
rodzina ma łódzkie korzenie – mówił o możliwości dialogu pomiędzy reprezentantami różnych
religii i narodów. Prezes Fundacji Pojednanie Edward Ćwierz, rabin Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Łodzi Dawid Szychowski akcentowali konieczność zmiany drogi śmierci w drogę
życia. Ogromne wrażenie zrobiły wyznania potomków i potomkiń tych, którzy byli narzędziem
faszystowskiego terroru w Łodzi. Niemieccy goście Marszu prosili Żydów i Polaków o
przebaczenie, opowiadali o wielkiej traumie wynikłej z odkrycia informacji o przeszłości swoich
przodków.

Następnie Marsz prowadził ku Pomnikowi Pękniętego Serca, który upamiętnia męczeństwo
dziecięcych więźniów obozu na ulicy Przemysłowej. W jedynym w okupowanej Europie lagrze dla
dzieci, wyodrębnionym na terenie getta dla młodziutkich Polek i Polaków, dokonywała się
potworna zbrodnia na niewinnych. Historię obozu przypomniał uczeń XV LO Michał Wiśniewski,
a uczennice naszej szkoły złożyły pod pomnikiem wiązankę kwiatów. Uczestniczący w Marszu
Życia uczcili ofiary zbrodni minutą ciszy.

Zgodnie z ideą projektu Marsz zakończył się radosnym festynem, który miał miejsce w
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Pośród tańców i śpiewów nie zabrakło jednak i tu
wzruszających chwil. Dyrektorka Centrum Joanna Podolska wręczyła Yechielowi Aleksandrowi
dyplom poświadczający zasadzenie w Parku Ocalonych drzewka jego imienia, a rabin Dawid
Szychowski pobłogosławił wszystkich uczestników Marszu i nasz kraj. Droga ku życiu została
otwarta!
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