STACJA RADEGAST
Na początku października otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu
organizowanym przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, upamiętniającym 75
rocznicę deportacji Żydów z Austrii, Czech, Luksemburga i Niemiec do Litzmannstadt
Getta. Postanowiono, że w tej uroczystości z ramienia Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”
w Polsce oraz Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i poszkodowanych w II Wojnie
Światowej weźmie udział Anna Drabik, która spędziła jako dziecko pewien czas w getcie
łódzkim, oraz niżej podpisany – członek zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów.
Zatem rano 27 października 2016 roku, po przyjeździe do Łodzi, spotkaliśmy się w
Centrum Dialogu z panem Pawłem Pławskim, który towarzyszył nam i troskliwie się nami
zajmował przez cały czas pobytu.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 na stacji Radegast, łódzkim
Umschlagplatzu, gdzie z rozkazu Heinricha Himmlera przybywały transporty Żydów z
zachodniej Europy. W październiku i listopadzie deportowano do Łodzi około 20 tysięcy
Żydów, w większości osób starszych, wykształconych i dobrze sytuowanych.

Fot. 1 Stacja Radegast – obecnie oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Uczestnicy uroczystości zebrali się w długim tunelu, mieszczącym się przed
barakiem stacyjnym, i wysłuchali okolicznościowych przemówień przedstawicieli miasta
oraz ambasad krajów, z których pochodzili przywożeni z zachodu Żydzi. Podkreślali oni,
że ludzie ci byli całkowicie nie przygotowani do nowych warunków i znaczna ich część
umierała w parę miesięcy po przybyciu do „Litzmannstadt Getto”. Pozostałych, od lutego
do maja 1942 roku, wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali
zagazowani spalinami w specjalnie do tego celu przystosowanych ciężarówkach. Należy
podkreślić, że tak ambasador Czech jak i Niemiec przemawiali po polsku. Po
przemówieniach zostały złożone kwiaty przez poszczególne delegacje, w tym także naszą.

Fot. 2 Składamy wiązankę kwiatów przy miejscu pamięci ofiar getta
Dalsza część uroczystości odbywała się na łódzkim cmentarzu żydowskim, gdzie
po ekumenicznych modlitwach zostały zapalone znicze przy pomniku upamiętniającym
zamordowanych Żydów z getta łódzkiego.

Fot. 3 Ekumeniczna modlitwa – poza kapłanami, były więzień Litzmannstadt Getto.

Fot. 4. Zapalanie zniczy przy pomniku obok żydowskiego cmentarza
Po oficjalnych uroczystościach poszliśmy na cmentarz i zapaliliśmy znicze przy
grobie przodków Anny Drabik – rodziny Dawida Prussaka. Na cmentarzu zakończyła się
przedpołudniowa część uroczystości i mieliśmy około 2 godzin czasu wolnego. Nasz łódzki
opiekun zabrał nas autem do centrum handlowego o nazwie Manufaktura, które mieści się
w obszernych budynkach pofabrycznych, zbudowanych z czerwonej cegły. Przy okazji
objechaliśmy centrum Łodzi, gdzie w ostatnich latach wyremontowano szereg
zabytkowych kamienic i pałaców. W jednej z restauracji w Manufakturze zjedliśmy obiad i
wróciliśmy do Parku Ocalałych, otaczającego nowoczesny budynek – Centrum Dialogu im.
M. Edelmana. Tam uczestniczyliśmy w uroczystości poświęcenia drzewka
upamiętniającego ocalałą z Litzmannstadt Getto Bronisławę Rotsztatównę – wybitną
skrzypaczkę Filharmonii Łódzkiej. Spacerując po parku, wśród kamieni symbolizujących
ocalałych zobaczyliśmy kamień nr 38 poświęcony Ani Drabik.

Fot.5. Spacer w Parku Ocalonych

Fot. 6. Anna Drabik przy „swoim” kamieniu.
Następnie przeszliśmy do Centrum Dialogu, gdzie uczestniczyliśmy w otwarciu
wystawy „Litzmannstadt Getto. Ślady”. Po zapoznaniu się z wystawą odbyliśmy szereg
rozmów z uczestnikami uroczystości. Ania udzieliła wywiadu łódzkiej TV, jako jedna z
nielicznych już osób, które przeszły przez łódzkie getto. Mieliśmy też miłą rozmowę z
panią Joanną Podolską-Płocką – dyrektor Centrum, o najbliższych zamierzeniach tej
ważnej placówki. Późnym wieczorem wróciliśmy do Warszawy.
Na zakończenie pragnę w naszym imieniu bardzo podziękować pani Dyrektor
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana za organizację spotkania upamiętniającego
deportację Żydów z Austrii, Czech, Luksemburga i Niemiec do Łódzkiego Getta, a także za
miłe przyjęcie naszej delegacji. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Chomczykowi
(www.sztukakadru.pl) za towarzyszenie nam do Łodzi i zrobienie pięknego fotoreportażu z
tej uroczystości, a nadto za wyrażenie zgody na wykorzystanie jego zdjęć w tej notatce.
Również bardzo dziękujemy panu Pawłowi Pławskiemu, który był naszym przewodnikiem
w Łodzi. Dzięki niemu mieliśmy okazję zobaczenia dużej części miasta. Do zobaczenia
przy następnej okazji.
Tomasz Prot

Fot. 7 Budynek Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Fot. 8 Rozmowy kończące nasz pobyt w Łodzi

