
Refleksje

Wspólny nam dom zburzono i krew

przelana nas brata.

(W³. Broniewski: ¯ydom polskim)
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Abp Józef ¯yciñski

Podczas swego wyst¹pienia w UNESCO,
2 czerwca 1980 r., Jan Pawe³ II wyakcentowa³ zwi¹z-
ki miêdzy bogactwem ludzkiego bytu a kulturo-
wym �rodowiskiem cz³owieka. Powiedzia³ m.in.:
Cz³owiek bytuje zawsze na sposób jakiej� kultury
sobie w³a�ciwej, która z kolei stwarza pomiêdzy lud�-
mi w³a�ciw¹ im wiê�, stanowi¹c o miêdzyludzkim
i spo³ecznym charakterze jego bytowania. St¹d te¿
w jedno�ci kultury, jako w³a�ciwego sposobu istnie-
nia cz³owieka, bierze zarazem pocz¹tek wielo�æ
kultur, w�ród których cz³owiek bytuje.

W historii Lublina z³¹czy³o siê kulturowe wspó³-
oddzia³ywanie ró¿norodnych tradycji, które stano-
wi¹ wielkie duchowe bogactwo naszego miasta.
Tworzy³y one niepowtarzalny klimat �rodowiska,
w którym wielo�æ kultur u³atwia otwarcie na kom-
plementarne warto�ci obecne w odmiennych tra-
dycjach. W szczególny sposób w historiê tê  wpisa-
³a siê spo³eczno�æ ¿ydowska, odnajduj¹c w mie�cie
Unii Lubelskiej warunki umo¿liwiaj¹ce kultywowa-
nie w³asnego dziedzictwa religii i kultury. �¯ydow-
ski Oxford� przez swe duchowe bogactwo wnosi³
niepowtarzalny przyczynek do dialogu kultur, o któ-
rym nie wolno nam dzisiaj zapomnieæ. Jego �lady
mo¿na rekonstruowaæ spotykaj¹c w ró¿nych sze-
roko�ciach geograficznych ¯ydów, których dramat
¿yciowych losów prowadzi³ poprzez tereny ziemi
lubelskiej, gdy¿ ich dzieciñstwo up³ynê³o b¹d� to
w Lublinie, b¹d� w Piaskach, Trawnikach, Be³¿y-
cach, Izbicy. Dramat ich znikniêcia w czasie ostat-
niej wojny usi³owa³ wyraziæ Antoni S³onimski, pi-
sz¹c w Elegii miasteczek ¿ydowskich:

Nie masz ju¿ tych miasteczek, gdzie biblijne pie�ni
Wiatr ³¹czy³ z polsk¹ piosnk¹ i s³owiañskim ¿alem,
Gdzie starzy ̄ ydzi w sadach pod cieniem czere�ni
Op³akiwali �wiête mury Jeruzalem.

Nie ma ju¿ tych miasteczek, przeminê³y cieniem
I cieñ ten k³a�æ siê bêdzie miêdzy nasze s³owa,
Nim siê zbli¿¹ bratersko i z³¹cz¹ od nowa
Dwa narody tym samym karmione cierpieniem.

Obok wspólnoty cierpienia istnieje tyle innych
warto�ci, które inspiruj¹ do poszukiwania nowych
form twórczego dialogu kultur. Dialog ten pozwa-
la zatrzymaæ przemijanie cieni, aby tym ostatnim
nadaæ znowu ¿ywe kszta³ty. W ten sposób � ni-
czym w biblijnej wizji proroka Ezechiela � wysu-
szone ko�ci mog¹ staæ siê znowu no�nikiem ¿ycia
(Ez 27), wnosz¹c now¹ nadziejê w pejza¿ nazna-
czony cieniem holocaustu. Do dialogu tego zachê-
caj¹ dokumenty Stolicy Apostolskiej rozwijaj¹ce
przes³anie soborowej deklaracji Nostra aetate. Uka-
zuj¹ one w nowej perspektywie wiêzi ³¹cz¹ce chrze-
�cijan z ich starszymi braæmi w wierze. Wspólnota
biblijnych pradziejów i wspólnota modlitwy psal-
mów tworz¹ wiê�, któr¹ trudno wskazaæ w jakim-
kolwiek innym dialogu. �wiadomo�æ, ¿e wêdruj¹-
cy w�ród mroków stepu Abraham pozostaje ojcem
i nauczycielem wiary zarówno dla ¿ydów, jak
i chrze�cijan, ka¿e nam  poszukiwaæ tych wspól-
nych korzeni, których nie sposób ignorowaæ bez
zignorowania prawd najbardziej istotnych dla oby-
dwu tradycji.

W normalnych miêdzyludzkich kontaktach obo-
jêtno�æ na los starszego brata mog³aby �wiadczyæ
albo o braku elementarnej wra¿liwo�ci, albo o du-
chowym narcyzmie. Je�li jednak brat ten zgin¹³ w
holocau�cie, ignorowanie jego tragedii stanowi
grzech zaniedbania �wiadcz¹cy o b³êdnej formacji
sumieñ. Dlatego te¿, na wspólnym szlaku dialogu
i cierpienia, wa¿nym zadaniem dla chrze�cijañskie-
go �wiadectwa pozostaje ochrona kulturowych sym-
boli stanowi¹cych wyraz pamiêci o starszych bra-

WSPÓLNOTA CIERPIENIA I MODLITWY
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ciach, których zawierucha dziejów wyrwa³a w tak
brutalny sposób z naszych wspólnot. Realizacja tego
zadania by³a utrudniona w okresie, gdy bogaty �wiat
kultury usi³owano podporz¹dkowaæ ideologicznym
wzorcom i w patologicznych pomys³ach ideologów
PZPR szukano zachêty zarówno do antysemickich
czystek, jak i do walki z obecno�ci¹ chrze�cijañ-
stwa w 1000-letniej kulturze Polski.

Uwolnieni z ideologicznych absurdów mamy
obecnie szansê kszta³towania pamiêci o tych kar-
tach historii, które okrywano programowym mil-
czeniem w okresie partyjnego monopolu na praw-
dê. Szczególnym wyzwaniem dla naszego pokolenia
jest rekonstrukcja kulturowego bogactwa tych dzie-
dzin, w których mroczny cieñ zag³ady usi³owano
ukryæ przy pomocy bia³ych plam historii. Jako Po-
lacy potrafimy okazywaæ wdziêczno�æ, kiedy kto�
z dala od terenów Polski wydobywa nam lokalne
polonica i okazuje ¿yczliwe zainteresowanie dra-
matem naszych dziejów. Zechciejmy tê sam¹ po-
stawê zachowaæ tak¿e w odniesieniu do pami¹tek
kultury ¿ydowskiej i �wiadectw cierpienia narodu,

przeciw któremu skierowano wyj¹tkowo prymityw-
n¹ formê rasistowskiej nienawi�ci. Wyrazem dialo-
gowego podej�cia i duchowej wiêzi katolików z
Archidiecezji Lubelskiej z ¿ydami, których dramat
holocaustu zabra³ z naszej ziemi, bêd¹ specjalne
nabo¿eñstwa przywo³uj¹ce pamiêæ zamordowanych
ofiar. Ten proces kszta³towania wra¿liwej, solidar-
nej pamiêci chcemy symbolicznie zapocz¹tkowaæ
w maju br. podczas Eucharystii w Piaskach � pod-
lubelskim miasteczku, w którym spo³eczno�æ ¿y-
dowska na pocz¹tku ostatniej wojny �wiatowej sta-
nowi³a po³owê mieszkañców.

Pontyfikat papie¿a Polaka, który po raz pierw-
szy od czasów �w. Piotra Aposto³a przyby³ na mo-
dlitewne spotkanie do synagogi, niesie dla nas
wszystkich zobowi¹zanie do na�ladowania papie-
skiego stylu. Ukazuje on konkretny kszta³t dialogu,
który winni prowadziæ przedstawiciele dwóch na-
rodów zjednoczonych wspólnot¹ cierpienia. Wpro-
wadza w fascynuj¹c¹ perspektywê wspólnej mo-
dlitwy chrze�cijan i ¿ydów do Boga Abrahama,
Izaaka i Dawida.

Abp Józef  ¯yciñski
Metropolita Lubelski

Lublin, kwiecieñ 2001
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Rabin Michael Schudrich

Lublin zajmuje szczególne miejsce w moim ser-
cu. Do czasów drugiej wojny �wiatowej stanowi³
on centrum ¿ydowskiej nauki i kultury. Najwiêk-
sza uczelnia rabinacka w Polsce (a mo¿e i na �wie-
cie!), Jeszywas Chachmej Lublin, zosta³a zbudowa-
na w centrum Lublina. S³ynny Choze, Widz¹cy,
mistrz mistyki ¿ydowskiej, który naucza³ i mieszka³
w Lublinie, jest pochowany na starym cmentarzu
¿ydowskim. Na tym¿e cmentarzu pochowanych jest
kilku wielkich rabinów, w tym Szalom Szachna,
te�æ Moj¿esza Isserlesa.

S³ysza³em kiedy� opowie�æ o tym, jak to s³u-
chacze seminarium dla ksiê¿y przybywali z ró¿-
nych stron Polski do Lublina, a niektórzy z nich
zatrzymywali siê tu równie¿ po to, aby odwiedziæ
Jeszywas Chachmej Lublin i zobaczyæ jak m³odzi
¯ydzi chc¹cy zostaæ duchownymi. Szczególnie fa-
scynowa³ tych seminarzystów fakt, ¿e rabinom wol-
no siê ¿eniæ. Dla mnie, jest to cz¹stka autentyczne-
go ¿ycia. Podsuwany przez wyobra�niê obraz, jak
m³ody student szko³y rabinackiej  przechadza siê
rozmawiaj¹c z m³odym studentem katolickiego se-

minarium, sk³ania do zastanowienia siê nad nasz¹
wspóln¹, niemal tysi¹cletni¹ histori¹ i do�wiadcze-
niem. Nad tym jak ¿yli�my, spacerowali�my, a cza-
sem i rozmawiali�my ze sob¹ przez tysi¹c lat.

Kiedy chodzê ulicami Lublina my�lê o s³ynnych
¯ydach, którzy kiedy� chodzili po tych samych uli-
cach. Smutna jest �wiadomo�æ, ¿e setki lat  wspól-
nej historii zosta³y wyrwane z korzeniami w wyni-
ku ludobójstwa dokonanego przez nazistów. Nic
nie zdo³a przywróciæ dawnej �wietno�ci.

Dlatego obowi¹zkiem wszystkich, tak ¯ydów
jak i nie-¯ydów, jest zachowanie pamiêci o tym,
jak dwie ró¿ne spo³eczno�ci mog³y ¿yæ obok sie-
bie i wspólnie egzystowaæ przez setki lat. Jest to
nasz obowi¹zek i misja, a razem mo¿emy i musimy
tego dokonaæ.

 Michael Schudrich
rabin Warszawy i £odzi

Z angielskiego prze³o¿y³a
Monika Adamczyk-Garbowska

CHODZ¥C ULICAMI LUBLINA
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Meir Nitzan

Pamiêæ jest potrzebna cz³owiekowi w tym celu,
aby ucz¹c siê z do�wiadczenia przesz³o�ci nie powta-
rza³ raz pope³nionych b³êdów, aby utrwali³ co by³o
w niej dobre i aby wnioski z przesz³o�ci móg³ prze-
kazaæ przysz³ym pokoleniom dla rozwagi i nauki.

Wszystko nale¿y pamiêtaæ � i to co by³o dobre,
i to co by³o z³e. Tylko takie pamiêtanie umo¿liwia
obiektywn¹ ocenê. Okre�lenie pamiêci jako pomo-
stu miêdzy przesz³o�ci¹ a przysz³o�ci¹ jest wiêc
s³uszne. Relacje miêdzy polskim Lublinem, a izra-
elskim Rishon LeZion, to relacje miêdzy Polakami
� chrze�cijanami i Izraelczykami � ¿ydami. Nale¿y
przyznaæ, ¿e relacje te zawieraj¹ pe³en napiêcia ³a-
dunek uczuciowy. Zaistnia³y jednak pewne pozy-
tywne fakty godne zastanowienia ze wzglêdu na
p³yn¹ce z nich nauki i korzy�ci dla przysz³ych po-
koleñ. Na uwagê i uznanie zas³uguj¹ starania Za-
rz¹du Miasta Lublina, który przez swoj¹ dzia³alno�æ
rekonstruuj¹c¹ przesz³o�æ i jej upamiêtnienie umo¿-
liwia wzajemne poznanie i zbli¿enie siê chrze�ci-
jañskim mieszkañcom polskiego Lublina z ¿ydow-
skimi mieszkañcami izraelskiego Rishon LeZion.

To jest nie tylko utrwalanie relacji pomiêdzy
mieszkañcami bratnich miast, to otwarcie okna na
�wiat, to wzmocnienie ogólno�wiatowego dialogu
judeo-chrze�ciajñskiego. Przecie¿ chrze�cijanie i ¿y-
dzi s¹ wyznawcami monoteistycznych religii g³o-
sz¹cych to samo przykazanie: �Mi³uj bli�niego jak
siebie samego�.

Inicjatorem bratniego zwi¹zku Lublina z Rishon
LeZion by³ dr Jorg Twenhöven, ówczesny burmistrz
miasta Münster w niemieckiej Westfalii. Ten wspa-
nia³y pomys³ powsta³ w czasie wojny w 1991 r.,
kiedy Irak zaatakowa³ Kuwejt i przy tym bombar-
dowa³ izraelskie miasta rakietami typu �Skad�. Dr
Twenhöven przyby³ wówczas do Izraela i wypo-
wiedzia³ te oto pamiêtne zdania: To niemo¿liwe,

aby garstka Niemców o nazistowskich pogl¹dach po-
maga³a Irakowi w ataku na Izrael, podczas gdy ja
� chlubi¹cy siê mianem waszego przyjaciela, pozo-
stanê w swoim mie�cie i siedz¹c przed telewizorem
bêdê siê przygl¹da³ jak jeste�cie atakowani. Przyby-
³em do was, aby byæ z wami, cierpieæ z wami i pod-
trzymywaæ was na duchu. Podczas tego pobytu w
Izraelu dr Twenhöven przedstawi³ mi swój orygi-
nalny pomys³ mówi¹c: Nawi¹¿my �trójporozumie-
nie� pomiêdzy polskim Lublinem � bratnim miastem
niemieckiego Münster i izraelskim Rishon LeZion.
W ten sposób zbudujemy sta³y pomost dla przysz³ych
pokoleñ. Pomost miêdzy tymi, którzy byli ciemiê¿-
cami, a tymi którzy byli uciemiê¿onymi i ofiarami
nazistowskiej bestii.

Dr Leszek Bobrzyk � ówczesny prezydent mia-
sta Lublina, jak równie¿ i ja byli�my oczarowani
propozycj¹ dr. Twenhövena. I tak w maju 1992 roku
zawarta zosta³a umowa wi¹¿¹ca trzy bratnie miasta
� Münster, Lublin i Rishon LeZion.

Wyra¿am uznanie dla Lublina, który od chwili
zawarcia tej umowy uczyni³ wiele dla wzmocnie-
nia naszych wspólnych relacji. Zaznaczam, ¿e od
tej pory wszyscy pe³ni¹cy funkcjê prezydenta mia-
sta Lublina pozostali wierni umowie. Tak by³o, kiedy
prezydentem Lublina by³ dr Leszek Bobrzyk, po-
tem pan Pawe³ Bry³owski i tak jest obecnie, gdy
prezydentem Lublina pan jest pan Andrzej Prusz-
kowski.

Na szczególne uznanie zas³uguje wielu przyja-
ció³ oddanych tej idei. Miêdzy nimi Jego Ekscelen-
cja Arcybiskup Józef ̄ yciñski, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Helena Pietraszkiewicz, Marek Poniatow-
ski, Edmund D¹browski, jak równie¿ radny miasta
Jerzy Jacek Bojarski oraz dyrektor Centrum Kultury
Tomasz Pietrasiewicz. Cz³onkowie Towarzystwa
Przyja�ni Polsko-Izraelskiej: Florentyna Danuta Ku-

PAMIÊÆ � POMOSTEM DO PRZYSZ£O�CI
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bejko, Anna Krawczyk, prof. Monika Adamczyk-
Garbowska, Luba Matraszek i Robert Kuwa³ek.

Wyra¿am wdziêczno�æ tym ludziom dobrej woli,
którzy po�wiêcaj¹ tak wiele dla rozwoju i rozkwitu
tej idei przyja�ni. Przyk³adami takiej dzia³alno�ci s¹:
� Rekonstrukcja nieistniej¹cej dzielnicy ¿ydowskiej

Lublina, zobrazowanej w piêknie opracowanej
makiecie, umieszczonej w Centrum Kultury w Bra-
mie Grodzkiej.

� Pamiêtny spektakl pod nazw¹ �Jedna ziemia �
dwie �wi¹tynie� przypominaj¹cy dwa spo³eczeñ-
stwa jednego Lublina.

� Wystawianie ¿ydowskich sztuk teatralnych w lu-
belskim teatrze.

� Konserwacja i ochrona obozu zag³ady na Maj-

danku oraz obecnie wydawana ksi¹¿ka pod ty-
tu³em �cie¿ki pamiêci.
Na zakoñczenie pragnê wyraziæ moje ¿ycze-

nia, aby nasze wspólne wysi³ki piêknie zaowoco-
wa³y.

Niech nam Pan Bóg pomo¿e w budowaniu lep-
szej przysz³o�ci, takiej w której ¿aden cz³owiek na
�wiecie nie bêdzie nigdy dyskryminowany, z po-
wodu swej przynale¿no�ci narodowej, religijnej czy
kulturowej.

Oby Polacy, Niemcy i Izraelczycy z³¹czeni wê-
z³em bratnich miast i wspó³pracuj¹cy z sob¹ byli
przyk³adem dla innych, a hebrajskie pozdrowienie
�Szalom Alejchem� � �Pokój z Wami� sta³o siê rze-
czywisto�ci¹ na ca³ym �wiecie.

Meir Nitzan
Prezydent Rishon LeZion

kwiecieñ 2001 r.
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Andrzej Pruszkowski

Lublin jest miastem szczególnym z wielu powo-
dów; jednym z nich jest fakt, i¿ to w³a�nie tutaj
spotka³y siê kiedy� Wschód i Zachód � dwie wiel-
kie tradycje kulturowe Europy.

Tê prawdê o Lublinie wydoby³ piêknie profe-
sor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II, który podczas swej wizyty w
Lublinie mówi³: To miasto posiada sw¹ historyczn¹
wymowê. Jest to nie tylko wymowa Unii Lubelskiej,
ale wszystkiego co stanowi dziejowy, kulturowy,
etyczny i religijny kontekst tej unii. Ca³y wielki dzie-
jowy proces spotkania miêdzy Zachodem a Wscho-
dem. Wzajemnego przyci¹gania siê i odpychania.
Odpychania ale i przyci¹gania. Ten proces nale¿y
do ca³ych naszych dziejów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ca³e nasze dzieje tkwi¹ w samym �rodku tego pro-
cesu (...) Tak wiêc sprawa, na któr¹ symbolicznie
wskazuje to miasto � Lublin (...) ma wymiar nie
tylko polski, ale europejski. Owszem, uniwersalny.

Nastêpca kardyna³a Karola Wojty³y w Katedrze
Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks.
prof. Tadeusz Styczeñ podkre�la, i¿: Lublin jest mia-
stem osobliwego pogranicza. Osobliwego przez to,
¿e nie dzieli, ale ³¹czy, nie przeciwstawia, lecz ze-
spala (...). To w³a�nie tu wyrazi³a siê dojrzewaj¹ca
przez wieki trudnych do�wiadczeñ wola narodów
kszta³towania swego losu we wspólnocie z wyboru,
wola mieszkania pod dachem wspólnie budowane-
go domu Rzeczy Pospolitej Wielu Narodów, wola
budowania swego ¿ycia i wspó³¿ycia przy pe³nym
poszanowaniu wzajemnej odrêbno�ci i swoisto�ci
(T. Styczeñ SDS, Lublin � miasto Unii, �Ku nowej
Polsce� nr 1/98 s. 4).

Rola dziejowa Lublina najpe³niej wyrazi³a siê
wiêc � jak dot¹d � podczas pamiêtnego Sejmu
Walnego, kiedy to reprezentanci dwóch wielkich
organizmów politycznych ówczesnej Europy � Kró-

�CIE¯KAMI PAMIÊCI KU PRZYSZ£O�CI

lestwa Polskiego i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
� zawarli w naszym mie�cie uniê realn¹, nazwan¹
Uni¹ Lubelsk¹.

Nie sposób przeceniæ znaczenia owej unii dla
historii tego obszaru Europy, który nazwano Rzecz-
pospolit¹. Rzeczpospolit¹, bêd¹c¹ dzi� istotnym ele-
mentem wspólnej historii wspó³czesnych Polaków,
Litwinów, Bia³orusinów, Ukraiñców, Niemców
i wielu innych narodów. W�ród nich szczególn¹
rolê odegrali ¯ydzi, którzy w³a�nie tutaj � w mie-
�cie Unii znale�li dla siebie znakomite miejsce roz-
woju kulturalnego, religijnego, spo³ecznego, gospo-
darczego, politycznego�

�Wolni z wolnymi, równi z równymi� � ta pod-
stawowa idea Unii Lubelskiej podkre�la³a posza-
nowanie przez tworzon¹ wówczas Rzeczpospolit¹
podmiotowo�ci i godno�ci jej obywateli. �Nie je-
stem królem Waszych sumieñ� � mia³ powiedzieæ
ówczesny w³adca Zygmunt August. Stworzone po-
nad 430 lat temu w Lublinie warunki pokojowej
koegzystencji i wspó³pracy wielu ludów i narodów
przy poszanowaniu ich podmiotowo�ci i zachowa-
niu specyfiki etnicznej, kulturowej czy religijnej po-
zwoli³y na rozwój spo³eczno�ci ¿ydowskiej, która
stworzy³a w naszym mie�cie swe intelektualne cen-
trum. Lubelscy ¯ydzi przez ca³e stulecia stanowili
istotn¹ czê�æ mieszkañców Lublina wspó³tworz¹c
jego historiê i przyczyniaj¹c siê do wszechstronne-
go rozwoju miasta. To tutaj zbiera³ siê ¿ydowski
Sejm Czterech Ziem, tutaj dzia³ali i tworzyli wybitni
¿ydowscy dzia³acze kulturalni i religijni, tutaj spo-
³eczno�æ ¿ydowska tworzy³a sw¹ � raz wiêksz¹, raz
mniejsz¹ � pomy�lno�æ gospodarcz¹. Organizacje
spo³eczne i polityczne lubelskich ¯ydów wnosi³y
swój istotny wk³ad w ¿ycie naszego miasta. Lublin
inspirowa³ ¿ydowsk¹ literaturê bodaj czê�ciej ni¿
polsk¹� Kto wie, czy to nie Isaak Singer, wprowa-
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dzaj¹c Lublin do tytu³u swego s³ynnego Sztukmi-
strza z Lublina, oraz Icchak Horowic � Widz¹cy
z Lublina przyczynili siê najbardziej do rozs³awie-
nia imienia naszego miasta w �wiecie� Tragedia
holocaustu � zgotowanego przez niemieckich na-
rodowych socjalistów � dotknê³a tak¿e ¯ydów lu-
belskich. Dramat getta i obozów przej�ciowych, KL
Majdanek i obozy �mierci� II wojna �wiatowa nie
oszczêdza³a lublinian � zarówno tych, którzy z bro-
ni¹ w rêku walczyli z obu okupantami �  hitlerow-
skim i sowieckim, gin¹c w boju, w domu Pod Ze-
garem, na zamku, w niemieckich i radzieckich
obozach, jak i tych, którzy zepchniêci najpierw do
ciasnego getta byli nastêpnie planowo zabijani w hi-
tlerowskich fabrykach �mierci.

Zadanie, jakie staje przed dzisiejszym pokole-
niem Polaków i ¯ydów nie jest banalne: ocaliæ od
zapomnienia. To jednak tylko program minimum.
Trzeba go stale poszerzaæ podejmuj¹c inicjatywy
s³u¿¹ce tak¿e wspólnej przysz³o�ci. W Lublinie wiele
czyni siê dla godnego upamiêtnienia wielowieko-
wej koegzystencji ̄ ydów i Polaków. Temu miêdzy
innymi ma s³u¿yæ niniejsze wydawnictwo. Temu

tak¿e s³u¿yæ bêdzie otwarty niedawno Szlak Pa-
miêci ¯ydów Lubelskich. Temu s³u¿¹ inicjatywy
O�rodka �Brama Grodzka � Teatr NN� oraz dzia³a-
nia szeregu organizacji i instytucji spo³ecznych i sa-
morz¹dowych. Cennym dzie³em lubelskiego Ko-
�cio³a jest powo³ane w Lublinie Centrum Dialogu
Katolicko-Judaistycznego. Inicjatyw tego typu stale
przybywa. Staj¹ siê one coraz bardziej dojrza³e i wy-
chylone w przysz³o�æ. Sprzyjaj¹ temu � nawi¹zane
przy pomocy naszych przyjació³ z niemieckiego
Münster � stosunki partnerskie ³¹cz¹ce od 10 lat
Lublin z izraelskim Rishon LeZion, którego w³adze
doceniaj¹ rolê samorz¹dów lokalnych w budowa-
niu przyjacielskich relacji polsko-¿ydowskich.

Czy to znaczy, ¿e czynimy wszystko co mo¿li-
we i wszystko co potrzebne dla prze³amania szko-
dliwych stereotypów i budowania przyjacielskich
wiêzi miêdzy naszymi spo³eczno�ciami?

Z pewno�ci¹ wiele jest tu jeszcze do zrobienia.
Daleka wci¹¿ droga przed nami� Jestem przeko-
nany, ¿e oddawane w³a�nie w rêce czytelników
�cie¿ki pamiêci s¹ na tej drodze krokiem we w³a-
�ciwym kierunku�

Andrzej Pruszkowski
Prezydent Lublina
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