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ur. 1957; Ełk

Miejsce i czas wydarzeń

Płońsk, Lublin, współczesność

Słowa kluczowe

Lublin, Płońsk, współczesność, lubelski Plac Śmierci,
Umschlagplatz w Lublinie, upamiętnienie lubelskiego Placu
Śmierci, konkurs literacki im. Dawida Ben Guriona,
Aleksander Kwaśniewski, Jan Paweł II

Korespondencja z Papieżem
W 1999 roku odbył się pierwszy światowy konkurs literacki imienia Dawida Ben
Guriona, premiera Izraela. Konkurs organizowany był przez władze Płońska – miasta,
w którym urodziła się ta postać. Współorganizatorami byli Uniwersytet Warszawski
oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z całego świata nadeszło ponad 130 prac,
były to różne formy; wiersze, opowiadania, nawet relacje z czasów Zagłady. W lipcu
1999 roku odbyło się trzydniowe spotkanie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do
Płońska, spotykaliśmy się tam z młodzieżą. Był piękny koncert, pojawił się prezydent
Aleksander Kwaśniewski, był ambasador Stanów Zjednoczonych, kilku ministrów,
ambasador Izraela i kilku przedstawicieli tego kraju.
Ja również wysłałem pracę, nazywała się Blaski i cienie, jednym z [jej] elementów jest
opowieść związana z lubelskim Umschlagplatzem. [Jest to] coś w rodzaju reportażu,
bo są tam zawarte zdjęcia. Jeden z egzemplarzy książki mam jeszcze u siebie – bo
powstała na bazie tego książka. Drugi [egzemplarz] jest w Watykanie.
To była dość ciekawa historia. W marcu 2001 roku wysłałem list do Ojca Świętego
Jana Pawła II. Między innymi była tam relacja opowiadająca o lubelskim
Umschlagplatzu, a także o Bełżcu. Papieża bardzo to zainteresowało.
Korespondowałem z Ojcem Świętym praktycznie do jego śmierci. Ostatni list z
Watykanu przyszedł do mnie tydzień po śmierci Ojca Świętego. Co ciekawe, na
pierwsze listy odpisywali sekretarze papiescy, najczęściej o latynoskich imionach i
nazwiskach. Chyba od trzeciego listu był to biskup – potem arcybiskup, a później
kardynał – Stanisław Dziwisz. Gdyby można było skorzystać z dokumentów
Watykanu, wszystkie te listy są tam zapewne zgromadzone. Papież się tym bardzo
interesował, bo w Bełżcu zginęli jego znajomi Żydzi z Wadowic, między innymi babcia

jego bliskiego przyjaciela, Jerzego Kichlera, z którym razem się wychowywał.
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