Zemřela Lodža Kwiatkowska
„Sarna“ / Nr. 83058
(22. 7. 1927 – 2. 7. 2015)

Letos, 27. ledna 2015, se připomínalo již 70. výročí, kdy byla osvobozena Osvětim, velký vyhlazovací
koncentrační tábor v Polsku. Musela to být určitě nějaká telepatie, neboť se mi neustále vnucovala
myšlenka na Lodžu Kwiatkowskou, což mně přimělo usednout a vypsat téměř všechno co o ní vím
z vyprávění, i jak jsem ji později poznal.
Také ona určitě na to musela také myslet. V médiích se o tom hodně mluvilo, hodně se vzpomínalo. A
tím spíše v její domovině, v Polsku. Prožila věznění v Osvětimi v důsledku boje proti okupantům. Na to
se nedá zapomenout. Jak se odvíjel její příběh, pokračoval transporty vězňů dále od osvobozených
území, dále do nesvobody. Za hrozných podmínek, otevřenými vagony, uzavřené již nebyly, v zimě, za
sněhu i deště. Jídlo jim házeli lidé z mostů. Až se jí konečně podařilo utéct. Jedno kam, hlavně jinam,
než se dát vrahům. Měla bojovné srdce.
Našlo se místo, kde nechali uprchlíky, běžence, spočinout. Byl to Suchdol, tam kde lidé sami moc
neměli, ale věděli, co je jejich povinnost. Vzpomínala vždy, kde prožila své znovunarození. Každý rok,
ve slavné májové dny, se připomíná konec války. Nelze nevzpomenout, kde a jak jej prožila v roce
1945. Byli jsme tak, ke konci jejího života, alespoň v myšlenkách opět spolu.
2. 7. 2015 se uzavřel život, který začal krutými událostmi hned na jeho počátku. Přesto však tato silná
žena dokázala vše překonat a naplnit plodný život. Celý svůj život zasvětila úsilí proti bezpráví, které
prožila v mládí. Patří jí za to velký obdiv.
Duši Lodži Kwiatkowské již přijal náš Pán, odebrala se na věčnost v myslích současných i budoucích.
Přejme jí to.
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Lodža (80 let) s rodinou
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Lodža (80 let) s vnučkou Milenou Staroňovou
Viz také Osvětim – Suchdol - 70 let
Bohumil Sommer
26. srpna 2015

