Komunikat prasowy, Marsz Życia

Marsz Życia w Gdańsku znakiem
pamięci i przyjaźni
W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędzie się w Gdańsku Marsz Życia pod
hasłem „Pamięć, pojednanie, razem ku przyszłości”. Organizatorzy spodziewają się
licznych uczestników z miasta Gdańsk oraz całej Polski, a także delegacji z Niemiec,
Izraela i innych krajów. Około 40 członków niemieckiej delegacji jest świadomych, że ich
przodkowie brali udział w ataku na Polskę i okupacji jako żołnierze Wehrmachtu, policjanci
lub SS-mani. Przybywają na Marsz Życia by w 80. rocznicę niemieckiej inwazji przepraszać,
prosić o przebaczenie i wypowiedzieć słowa, których ich przodkowie nigdy nie wypowiedzieli.
Uroczystość rozpoczynająca marsz odbędzie się 1 września o godzinie 15:00 przy ulicy
Wojciecha Bogusławskiego 1, gdzie do maja 1939 roku stała gdańska synagoga. W tym
miejscu upamiętnione zostaną ofiary Holokaustu. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami
Gdańska i oddadzą hołd poległym obrońcom Gdańska i upamiętnią polskie ofiary niemieckiej
inwazji. Następnie trasa marszu poprowadzi do Bramy Zielonej, gdzie odbędzie się
uroczystość kończąca marsz. W czasie tego wydarzenia uczestnicy usłyszą osobistą relację
świadka początku II wojny światowej, a także historie potomków ofiar i sprawców. Na
zakończenie marszu ogłoszona zostanie deklaracja przyjaźni i solidarności między Polską,
Niemcami, Izraelem i innymi narodami, by wspólnie dążyć do pokojowej przyszłości.
Przed Marszem Życia polsko-niemieckie delegacje udadzą się do miejsc masowych
rozstrzeliwań w Piaśnicy i Lasach Szpęgawskich, aby upamiętnić tysiące polskich i
kaszubskich ofiar, zamordowanych przez niemieckich żołnierzy w pierwszych miesiącach
wojny.
Organizatorami Marszu Życia w Gdańsku jest „Fundacja Pojednanie” oraz niemieckie
stowarzyszenie „Marsch des Lebens“.
W ramach przygotowania do Marszu Życia, około 400 chrześcijan różnych denominacji z
Polski i Niemiec weźmie udział w Polsko-Niemieckiej Konferencji Przyjaźni, która odbędzie
się od 30 sierpnia do 1 września w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.
Edward Ćwierz (Prezes Fundacji Pojednanie): Oświadczenie polskich biskupów w 1965 r.
zapoczątkowało proces pojednania między narodami polskim i niemieckim. Bolesnej historii
między naszymi narodami nie można dziś w żaden sposób wykorzystywać w walce między
różnymi obozami politycznymi. Poprzez Marsz Życia w Gdańsku chcemy wyrazić, że nawet
80 lat po ataku Niemiec na Polskę nie możemy przestać mówić o prawdzie historycznej,
uczyć się z historii oraz kształtować przyszłość w przyjaźni między naszymi narodami i z
narodem żydowskim.
Jobst Bittner (Założyciel ruchu Marsz Życia): Nikt w Niemczech nie powinien się dziwić,
że straszliwe niemieckie zbrodnie do dziś pozostawiły tak bolesne ślady w Polsce. Wielu
niemieckich uczestników Marszu Życia wie, że ich przodkowie byli ich częścią. Jako
potomkowie sprawców chcą wypowiedzieć słowa, których ich ojcowie i dziadkowie nigdy nie

wypowiedzieli i przeprosić za popełnione przez nich zbrodnie. Przybędą do Gdańska, aby
oddać hołd ofiarom i aby pomóc otworzyć nowy rozdział przyjaźni z Polską.

Marsz Życia:
Od 2007 r. Marsz Życia wraz z niemieckimi potomkami żołnierzy Wehrmachtu, policji i
członków SS organizuje marsze pamięci i pojednania w miejscach związanych z
Holokaustem i II wojną światową w Europie i na całym świecie. Od początku istnienia ruchu
marsze odbyły się już w 20 krajach i ponad 400 miastach pod hasłem: „Pamięć, pojednanie,
wyraz wsparcia dla Izraela i sprzeciwu wobec antysemityzmu”. W 2012 roku Marsz Życia po
raz pierwszy odbył się w Polsce, wzbudzając żywe zainteresowanie mediów (Link do raportu
TVP Info: https://bit.ly/2L0WXGt )
Więcej informacji: www.marchoflife.org

Fundacja Pojednanie:
Fundacja Pojednanie działa od 2007 roku na rzecz pojednania między narodami. Organizuje
spotkania z wieloma grupami młodzieży izraelskiej, które przyjeżdżają do Polski w ramach
programu edukacyjnego na temat historii Holokaustu i rozmawia z nimi otwarcie o trudnych
fragmentach wspólnej historii. Od czasu pierwszego Marszu Życia w Polsce w 2012 roku,
działalność Fundacji została poszerzona o temat pojednania polsko-niemieckiego. Celem
Fundacji nie jest działanie na poziomie politycznym, ale prywatnym, aby tworzyć połączenia
między ludźmi poprzez szczere przepracowanie historii.

Linki:
Szczegółowa wypowiedź Jobsta Bittnera na temat polsko-niemieckiej konferencji pojednania
i Marszu Życia: https://bit.ly/345A24h
Wywiad z Edwardem Ćwierzem (Gazeta Wyborcza): https://bit.ly/2KZQ3l0

Kontakt dla prasy:
Polska:
Anna Jamróz-Szadaj
Telefon: +48-501-565-058
E-mail: Ania.jamrozszadaj@gmail.com
Kontakt międzynarodowy:
Alexander Dappen
Telefon: +49-170-5662056
E-mail: alexander.dappen@marschdeslebens.org

