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Zapis ścieżki dźwiękowej Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”

Narrator l: Jest godzina 20:15. Rabin Michael Schudrich wykopuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka 
Synagoga.

Narrator 2: Jest godzina 20:15. Metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński wykopuje ziemię z miej-
sca, w którym stał kościół farny.

Narrator l: Rabin Michael Schudrich przenosi i przekazuje wykopaną ziemię, umieszczoną w glinianym naczy-
niu, Icchakowi Karmi, ocalonemu z Holocaustu.
 
Icchak Karmi: Nazywam się Icchak Karmi, poprzednio Wajnryb. Urodziłem się w Lublinie na ulicy Lubartow-
skiej 61. Tutaj uczęszczałem do szkoły powszechnej. 6 września 1939, po pamiętnym bombardowaniu Lublina, 
na rozkaz komendanta obrony miasta udaliśmy się z rodziną na wschód, gdzie zaskoczyła nas Armia Czerwona. 
Ponieważ nie chcieliśmy przyjąć sowieckiego paszportu, zostaliśmy zesłani na Sybir, skąd po umowie generała 
Sikorskiego, zwolniono nas. Wtedy udaliśmy się do Kazachstanu. W 1946 roku, w ramach repatriacji, wróciłem 
do Polski, a w 1950 wyjechałem do Izraela. Tam ukończyłem szkołę o^cerską i doszedłem w wojsku do stopnia 
podpułkownika. Potem skończyłem uniwersytet i założyłem rodzinę. Mam żonę, dwóch synów, wnuki. Jestem 
głęboko wzruszony dzisiejszą uroczystością. Wróciłem do Lublina po raz pierwszy od 1939 roku.
 
Narrator 2: Ksiądz arcybiskup Józef Życiński przenosi i przekazuje wykopaną ziemię, umieszczoną w glinianym 
naczyniu, Bazylemu Chmielewskiemu, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Bazyli Chmielewski: Urodziłem się w Rawie Ruskiej, w ówczesnym województwie lwowskim. Obecnie miasto 
to znajduje się pięć kilometrów od polskiej granicy. W okresie wojny pomagałem ludziom narodowości żydow-
skiej. Byli to: Post Klara - po mężu Rygier, mieszka obecnie w Monachium, Post Efraim - mieszka w Nowym 
Jorku, Post Dawid - mieszka w Izraelu, Post Abe - mieszka w Izraelu, Grax Herman - zmarł 14 lat temu, Grax 
Regina - jego żona, mieszka w Tel Awiwie, Grax Rachela - siostra Hermana, nie żyje, Klak Abraham - adres nie-
znany, Hoh Mendele - adres nieznany, Lewin - małżonka Mojżesza Lewina, adres nieznany, Diller Łazarz - adres 
nieznany, Diller Saba - adres nieznany.

Narrator l: Icchak Karmi przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Davidowi 
Efrati, ocalonemu z Holocaustu.

David Efrati: Jestem urodzony w Warszawie. Przeżyłem okupację niemiecką w getcie. Uciekałem kilka razy z 
pociągu do Treblinki, uciekłem z Trawnik, potem żyłem jako Polak we Lwowie i Tarnopolu. Dzisiaj mieszkam 
w Izraelu i działam w Instytucie Yad Vashem, w komisji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Serdecznie 
dziękuję społeczności Lublina za zorganizowanie tej uroczystości.

Narrator 2: Bazyli Chmielewski przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny panu Stefa-
nowi, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Stefan M.: Nazywam się Stefan. Mieszkałem w czasie wojny w Nowym Sączu. Gdy Niemcy likwidowali getto, 
znajomi Żydzi poprosili mnie, bym pomógł ich dzieciom. Wyprowadziłem z getta dwie dziewczyny Bertę Ko-
renman i Helenę Szancer. Umożliwiłem im przez krótki czas schronienie, a później wyprawiłem w dalszą drogę. 
Uciekały przed śmiercią. Obie dożyły końca wojny. Hela wyjechała w 1968 do Izraela. Berta Korenman założyła 
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rodzinę i zamieszkała w Lublinie, gdzie w 1992 zmarła i gdzie jest pochowana.

Narrator 1: Dawid Efrati przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga pani Wan-
dzie, ocalonej z Holocaustu.

Wanda L.: Wojna, okrutny czas, który pozbawił mnie tożsamości i z Oksany zrobił Wandę. Życie zawdzięczam 
Polakowi, przybranemu ojcu, który uratował mnie i moją matkę. Jeżeli mnie słyszy, a zmarł trzy lata temu, chcia-
łabym mu złożyć hołd i za jego pośrednictwem podziękować wszystkim szlachetnym, heroicznym ludziom, 
którzy niejednokrotnie nie tylko ratowali, ale potraFli wychować i dać miłość, jak mój ojciec. Cześć jego i ich 
pamięci. Dziękuję również organizatorom dzisiejszej uroczystości, którą zapamiętam na długie lata.

Narrator 2: Pan Stefan przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Wandzie Michalew-
skiej, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 
Wanda Michalewska: Nazywam się Wanda Michalewska. Uratowałam małą dziewczynkę, którą przyprowa-
dziłam do domu. Przebywała u nas od 1942 do 1948 roku. Nazywała się Róża Bejman i pochodziła z Lublina. 
Teraz mieszka w Izraelu, ma rodzinę i czworo dzieci.

Narrator l: Pani Wanda przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, panu Ludwi-
kowi, ocalonemu z Holocaustu.

Ludwik B.: Moje imię Ludwik. Urodziłem się w Warszawie w 1933. Przenieśli mnie z rodziną do getta, z które-
go w 1941 uciekłem. Ocalałem dzięki zakonnicom, które ukrywały mnie w domu dziecka w Turkowicach. W 
1948 roku zostałem przewieziony do Lublina. Tu uczyłem się, założyłem rodzinę, mam trzech synów i córkę.

Narrator 2: Wanda Michalewska przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Francisz-
kowi Kirylukowi, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 
Franciszek Kiryluk: Mieszkałem na wsi, gdzie przechowałem dwoje dzieci, trzynastoletniego chłopca i dwuna-
stoletnią dziewczynkę. Po zakończeniu wojny, z moją pomocą, wyjechali za granicę. Obecnie żyją w Brazylii. 
Chłopiec nazywał się Chaim Romysz, a dziewczyna miała na imię Hinda. Nie pamiętam jej nazwiska, bo nie 
była miejscowa.

Narrator 1: Pan Ludwik przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Krystynie 
Budnickiej, ocalonej z Holocaustu.

Krystyna Budnicka: Nazywam się Krystyna Budnicka, przed wojną Hena Kuczer. Urodziłam się w Warszawie 
jako najmłodsze, ósme dziecko w religijnej rodzinie żydowskiej. Z czternastoosobowej rodziny przeżyłam jed-
na, ukrywając się w warszawskim getcie w bunkrze, skąd wyszłam kanałami. Po stronie aryjskiej przetrwałam w 
klasztorze sióstr szarytek. Bardzo się cieszę, że zorganizowano tę uroczystość, by upamiętnić życie i męczeństwo 
narodu żydowskiego.

Narrator 2: Franciszek Kiryluk przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Helenie 
Kuśmierz, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Helena Kuśmierz: Nazywam się Helena Kuśmierz, z domu Cygan. W czasie okupacji hitlerowskiej moi rodzice 
wraz ze mną i bratem uratowali Żydówkę Sarę Zylbersztajn, z domu Rajs, a moi wujowie, bracia mamy, zapłacili 
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za ratowanie Żydów życiem.

Narrator 1: Krystyna Budnicka przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, pań-
stwu Marii i Janowi, ocalonym z Holocaustu.

Maria: Jestem Maria, jako sześcioletnie dziecko przeżyłam Holocaust i chwile grozy na Kresach. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że ta uroczystość odbywa się i życzę z całego serca, żeby więcej wojen nie było, i żeby ludzie szanowali 
jeden drugiego. Wtedy świat będzie piękny.
Jan: Jestem Jan, też przeżyłem Holocaust. Byłem w obozie, potem pomogli mi państwo Stankiewiczowie.

Narrator 2: Helena Kuśmierz przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Tadeuszowi 
Stankiewiczowi, synowi odznaczonych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Tadeusz Stankiewicz: Przyjechałem z Warszawy, gdzie mieszkam. Reprezentuję tu rodziców, którzy zostali od-
znaczeni. Ja również pomagałem w ukrywaniu Żydów, bo już byłem sporym dzieckiem. Udało się nam przecho-
wać około sześciu osób, w tym obecnego tu pana Jana. Działo się to obok Opola Lubelskiego, gdzie ojciec był 
leśniczym. Rodzice pomagali Żydom w imię miłości do bliźniego. Żałuję, że nie dożyli tej uroczystości.

Narrator l: Państwo Maria i Jan przenoszą i przekazują ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, 
doktorowi Dov Biran z Izraela.

Dov Biran: Przyjechałem z Izraela. Jestem synem Shandeli Ajdelsson z Warszawy i Mundka Blumenfelda z 
Rawy Ruskiej. Moja mama straciła w czasie wojny męża i dziecko. Mój tata stracił żonę i troje dzieci. Po wyzwo-
leniu rodzice wzięli ślub i wyjechali do Izraela, gdzie się urodziłem. Jestem drugim pokoleniem po Holocauście, 
nie wolno mi o tym zapomnieć.

Narrator 2: Tadeusz Stankiewicz przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Edwardowi 
Cyganiewiczowi, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Edward Cyganiewicz: Od lutego do października 1942 razem z rodzicami i siostrą Heleną dawaliśmy schronie-
nie Żydówce Sarze Rajs, obecnie Zylbersztajn. Kiedy byliśmy zadenuncjonowani, Żydówka został przeniesiona 
do Warszawy, gdzie przetrwała wojnę. Po wojnie wróciła do Lublina, założyła rodzinę, urodziła czworo dzieci 
i w 1950 roku wyjechała do Izraela. Odwiedziłem ją w 1988 roku. Przygotowała nam tam wspaniale przyjęcie 
wraz z całą swoją dużą rodziną.

Narrator 1: Dov Biran przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Rinie Shiponi 
z Izraela.

Icchak Karmi: Rina Shiponi pochodzi z Włoch i nie mówi po polsku. Urodziła się we Florencji. Przeżyła Ho-
locaust jako dziecko, uratowana przez siostry franciszkanki. One ją wychowywały, uczyły i dlatego może być 
dzisiaj z nami. Cała jej rodzina zginęła w czasie Holocaustu.

Narrator 2: Edward Cyganiewicz przenosi i przekazuje naczynie z ziemią z miejsca, w którym stał kościół farny, 
Zbigniewowi Bytniewskiemu, mężowi osoby odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zbigniew Bytniewski: Moja żona Danuta Lisicka, mieszkająca w czasie okupacji z rodzicami w leśniczówce, w 
powiecie radzyńskim, przechowała żydowską dziewczynkę Ewę Wasserman, która obecnie mieszka w Izraelu.
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Narrator 1: Rina Shiponi przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, grupie mło-
dzieży żydowskiej z Warszawy.

Grupa młodzieży żydowskiej z Warszawy: Jesteśmy z Polskiej Unii Studentów Żydowskich. Wiemy, że należy-
my do organizacji, która funkcjonuje w społeczeństwie otwartym na wszystkie odmienności. Żyjemy w świecie, 
w którym, mamy nadzieję, już nigdy nie dojdzie do podobnej tragedii.

Narrator 2: Zbigniew Bytniewski przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Janinie 
Zajączkowskiej odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Janina Zajączkowska: Pochodzę z Wołynia, z miejscowości Andresówka koło Włodzimierza Wołyńskiego. 
Przechowała się u nas sześcioosobowa rodzina, którą brat przywiózł z getta. Ukrywali się w ziemnym schronie 
wykopanym pod kuchnią. Przeżyli wszyscy, po wojnie zamieszkali w Kanadzie. Byli to: Dawid Wapniarski, 
jego żona Maria, ich dzieci Regina, Szymon i Jankiel, a także brat Marii Wapniarskiej, imienia nie pamiętam. 
Państwo Wapniarscy już nie żyją, brat Marii prawdopodobnie też. Mamy sporadyczny kontakt z ich dziećmi.

Narrator l: Żydowska młodzież z Warszawy przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka 
Synagoga, Romanowi Litmanowi, ocalonemu z Holocaustu.

Roman Litman: Urodziłem się w 1933 roku w Łęcznej. Po wybuchu wojny rodzice uciekli przed Niemcami 
na wschód. W 1940 zostaliśmy zesłani na Syberię, w Góry Ałtaj. W 1941, po zawarciu umowy Sikorskiego z 
Rosją, otrzymaliśmy z powrotem obywatelstwo polskie i wyjechaliśmy do Kazachstanu. Po zakończeniu wojny 
wróciliśmy do Lublina, gdzie mieszkam z rodziną do dzisiaj.

Narrator 2: Janina Zajączkowska przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, mężowi 
Ryszardowi Zajączkowskiemu, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Ryszard Zajączkowski: W czasie wojny mieszkałem we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie razem z mamą Reginą 
przechowywaliśmy od 1942 roku aż do wyzwolenia uciekinierki ze Lwowa - Irenę Franziak z dwuletnią córką 
Anią. Rodziny, moja i żony, ocaliły łącznie osiem osób narodowości żydowskiej.

Narrator l: Roman Litman przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Adamowi 
Altmanowi, ocalonemu z Holocaustu.

Adam Altman: Jako ocalony z Holocaustu, który przeżył getto warszawskie, jestem głęboko wzruszony dzisiej-
szą uroczystością, zbyt wzruszony, by coś powiedzieć.

Narrator 2: Ryszard Zajączkowski przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny Wandzie 
Spychalskiej, córce Stefanii Laurysiewicz, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Wanda Spychalska: Nazywam się Wanda Spychalska, z domu Laurysiewicz. Razem z siostrą i matką przecho-
wałyśmy w Warszawie starsze małżeństwo Bernarda i Felicję Fejlgut oraz ich wnuczkę Ewę. Oni przed wojną 
mieszkali w Krakowie. Po wojnie Ewa wyjechała do Chile. Wiem, że ukończyła tam studia i jest lekarką. Ma 
prawdopodobnie córkę Andreę i męża lekarza. Chciałabym ją odnaleźć. Jeżeli ktoś jest z Chile, to proszę prze-
kazać wiadomość.

Narrator 2: Andrzej Spychalski, syn Wandy Spychalskiej, przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał 
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kościół farny Zo#i Dygdale, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zo#a Dygdała: Pomagałam w czasie okupacji członkom rodziny Majstrów. Do dzisiaj żyje w Warszawie jedna 
z tych osób. Jestem bardzo wzruszona dzisiejszą uroczystością. Chciałabym, żeby takie spotkania miały miejsce 
częściej, by nauczyć młodzież życia w zrozumieniu i miłości braterskiej, żeby nie było nienawiści i braku zaufa-
nia człowieka do człowieka.

Narrator 1: Adam Altman przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, prezyden-
towi miasta Rishon LeZion Meirowi Nitzanowi, ocalonemu z Holocaustu.

Meir Nitzan: Shalom. Okropności II wojny światowej przeżyłem w Rumunii. Od niechybnej wywózki do 
Oświęcimia uratowało mnie wyzwolenie Bukaresztu 26 sierpnia 1944 roku. Moje oczy widziały ogrom ludz-
kiego cierpienia. Nie wolno nam zapomnieć o nazistowskich zbrodniach i ludziach, których pochłonęła ta 
straszliwa wojna. Wśród nich było sześć milionów Żydów i trzy miliony Polaków i choć wspomnienia przejmu-
ją bólem, jestem dumny z uczestnictwa w dzisiejszej ceremonii.

Narrator 2: Zo#a Dygdała przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny prezydentowi 
Lublina Andrzejowi Pruszkowskiemu.

Andrzej Pruszkowski: To wielki zaszczyt otrzymać tę ziemię z rąk osób, dzięki którym, my Polacy, możemy dzi-
siaj nosić podniesione głowy, osób, które potra#ły przełamać barierę strachu i ratować życie innych, narażając 
własne, w imię miłości do bliźniego (...).
 Przekazując tę ziemię, liczę na to, że drzewka z niej wyrosłe symbolizują nadejście nowych czasów, w 
których miłość przezwycięży nienawiść, a wojny pozostaną złym wspomnieniem. Shalom przyjaciele.

Narrator 1: Prezydent Rishon LeZion Meir Nitzan przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wiel-
ka Synagoga księdzu Romualdowi Jakubowi Wekslerowi-Waszkinelowi, ocalonemu z Holocaustu.

Narrator 2: Prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski przenosi i przekazuje ziemię wykopaną z miejsca, w któ-
rym stał kościół farny księdzu Romualdowi Jakubowi Wekslerowi-Waszkinelowi.

Narrator: Ksiądz Romuald Jakub Weksler-Waszkinel miesza ziemię wykopaną z miejsca, w którym stała Wielka 
Synagoga z ziemią wykopaną z miejsca, w którym stał kościół farny. W naczyniu z wymieszaną ziemią posa-
dzone zostaną dwa krzewy winorośli. Krzew winorośli przywieziony z Rishon LeZion posadzi Nave Karmi, 
szesnastoletni wnuk ocalonego z Holocaustu. Krzew winorośli z Lublina posadzi Milena Migut, uczennica 
jednej z lubelskich szkół średnich.

Narrator: Oba krzewy zostały posadzone. W Bramie Grodzkiej znajduje się już rabin Michael Schudrich oraz 
metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński.

Rabin Michael Schudrich: Szawua Tow. Dobry wieczór. Początkowo myślałem, że będę mówił po angielsku, 
który jest moim pierwszym językiem, potem myślałem, że być może będę mówił po hebrajsku, który jest języ-
kiem mojego narodu i religii, ale spróbuję mówić po polsku, który jest moim trzecim językiem.
 Dzisiaj wieczór usłyszałem dramatyczne, bolesne historie o ludziach mojego narodu. Nie rozumiem, 
jak mogło wydarzyć się na świecie coś tak okrutnego, ale z drugiej strony usłyszałem też wspaniałe historie o 
wyznawcach innej religii i też nie rozumiem, jak można było być tak dobrym w tamtych okrutnych czasach. Ale 
rozumiem jedno. Kiedy patrzę na twarze młodzieży zgromadzonej tutaj, wiem, że dopóki mamy tak wspaniałą 
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młodzież, na pewno jest nadzieja na szczęśliwą przyszłość.

Ks. abp Józef Życiński: Aank you, my Dear Brother rabin Michael.
 Drodzy Siostry i Bracia, przeżywamy dzisiaj wieczór zadumy i wyjątkowych wzruszeń. Za każdym ge-
stem solidarności i miłości, o których dzisiaj słyszeliśmy, kryły się dramatyczne decyzje i w nich właśnie możemy 
dostrzec inspirującą rolę kultury chrześcijańskiej, która w czasach przemocy, pogardy i nienawiści do człowie-
ka kazała mimo wszystko pomagać cierpiącym i próbować tworzyć świat bardziej ludzkim. Młode pokolenie 
uczestniczące w uroczystości jest nadzieją, że u progu trzeciego tysiąclecia zbudujemy świat piękniejszy, spra-
wiedliwszy (...).
 Ta zieleń winnego krzewu jest dla mnie nadzieją, że wchodzimy w nowy etap naszych relacji. Dziękuję 
organizatorom i wszystkim uczestnikom, których obecność i zaduma jest dla nas źródłem optymizmu.

Narrator: W Bramie Grodzkiej, obok księdza arcybiskupa i rabina, znajdują się również Sprawiedliwi Wśród 
Narodów Świata i ocaleni z Holocaustu. Wszystkie te osoby podchodzą teraz do donicy, w której zostały po-
sadzone krzewy winnej latorośli. Pozostałych Państwa proszę o symboliczne przejście przez Bramę Grodzką, 
zwaną kiedyś Żydowską.

Tłum ludzi przechodzi przez Bramę Grodzką z obydwu stron.

Szczep winny pojednania - rozmowa z ks. Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem

- Zgodził się ksiądz „zagrać” w parateatralnym wydarzeniu „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie”, dlaczego?
- Od początku traktowałem udział w tej uroczystości jako przeżycie religijne. Sens swojego istnienia postrze-
gam przede wszystkim w wymiarze religijnym. Dlaczego przeżyłem ja, a nie na przykład mój brat? Straszne 
pytanie, które narzuca obowiązek dawania świadectwa. Moja obecność tego dnia w Bramie Grodzkiej była 
takim świadectwem. Tym bardziej, że dotykaliśmy miejsc uświęconych modlitwą, co nadawało całemu wyda-
rzeniu charakter misterium. Ziemię z dwóch nieistniejących świątyń nieśli ludzie ocaleni z Holocaustu oraz 
odznaczeni medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, czyli ci, którzy mieli odwagę przeciwstawić się 
piekłu. Tak więc z jednej strony Żydzi, z drugiej Polacy, świadczący życiem o miłości do bliźniego. Na końcu 
„sztafety” ziemię otrzymałem ja, który jestem Żydem wyznającym Jezusa, jak było na początku chrześcijaństwa. 
Cieszyłem się, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt przygotowania gruntu pod szczepy winorośli, symbole 
odradzającego się życia, które zostały posadzone rękami licealistów, Polki i Żyda z Izraela. Taki teatr jest prze-
życiem religijnym.
- Jak rozumie ksiądz symbol mieszania ziemi i jaką modlitwę ksiądz odmawiał w trakcie tej czynności?
- Nie wypowiadałem żadnych słów. Modlitwą było moje głębokie wzruszenie. Mieszanie ziemi rozumiem nie 
jako zlanie się dwóch religii czy narodów, lecz jako przyjazne bycie razem, gdzie odmienność jest wartością, róż-
norodność bogactwem, gdzie tworzymy autentyczną wspólnotę jednego Boga. W szerszym wymiarze wszyst-
ko, co się tego dnia działo w Bramie Grodzkiej, pojmuję jako zabieg oczyszczania pamięci, niezbędny do pojed-
nania. Mam nadzieję, że był to początek takiego procesu.


