Tisková zpráva
Projekt s pamětníky „Dějiny spojují“ startuje rozhovorem s přeživšími Holocaustu
13. února si bude Německo připomínat uplynutí 65 let od bombardování Drážďan. V ten den budou bratři Michal a Josef Salomonovičovi, kteří přežili Holocaust, vyprávět v mikulášovickém hotelu Ron mimo jiné o tom, jaké to bylo v lodzském ghettu, Osvětimi a dalších koncentračních táborech, jimiž prošli. Povídat budou i o bombardování Drážďan, jehož byli svědky a o tom, jak přežili
pochod smrti.
Michal a Josef Salomonovičovi, původem z Ostravy, vykonávali společně s jejich matkou otrockou
práci v budově bývalé továrny na cigarety v Drážďanech a zažili na vlastní kůži bombardování
Drážďan. Poté byli nuceně nasazeni na odklízecí práce. Rodina Salomonovičových byla nejdříve
internována v lodzském ghettu a následně transportována do koncentračních táborů Osvětim a
Stutthof. Ve Stutthofu byl jednotkami SS zavražděn otec bratrů Salomovičových. Po bombardování Drážďan a táboru nucených prací v Pirně-Zatzschke přežila matka se svými dvěma malými
syny pochod smrti, dlouhý 250 kilometrů. Nakonec se matce i oběma synům podařilo jednotkám
SS uprchnout.
Michal žije v současné době v Ostravě a Josef ve Vídni. Návštěva bratrů Salomonovičových se
koná v rámci projektu „Dějiny spojují“, jenž je realizován za spolupráce nadace Brücke/Most se
sídlem v Drážďanech a ústeckou obecně prospěšnou vědeckou a vzdělávací institucí Collegium
Bohemicum. Projekt „Dějiny spojují“ přivede v nadcházejících třech letech pamětníky holocaustu a
stalinismu do škol v česko-německých euroregionech.
Součástí tohoto projektu jsou i tři vzdělávací a metodické kurzy pro učitele („Pedagogika vzpomínání“) a tři semináře pro žáky („Svědkové a stopy diktatur“), jež jsou pořádány pro české i německé účastníky. Veškeré termíny a informace budou zveřejněny na webové stránce
www.zeitzeugen-dialog.de/cz. Tam naleznou učitelé i žáci doprovodný pedagogicko-metodický
materiál a budou mít možnost sami dokumentovat výsledky svých projektů, hledání ztracených
stop a vlastních setkání s pamětníky.
Bratři Salomonovičovi budou od 9. do 14. února vyprávět v Drážďanech, Pirně a severních Če-

chách: 10. února budou přítomni v církevní obci Drážďany-Laubegast, 11. února budou diskutovat
na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu, 12. února v Městské knihovně v Pirně a 13. února
v Mikulášovicích.
Více informací o projektu a návštěvě bratrů Salomonovičových lze nalézt na webových stránkách
www.zeitzeugen-dialog.de/cz .
Krátká biografie bratrů Salomonovičových k dohledání na http://zeitzeugen-dialog.de/?id=287
„Unsere Zeitzeugen“ a krátká videopasáž, v níž hovoří Michal o svém mladším bratru Josefovi
http://zeitzeugen-dialog.de/?id=9&movie=6)
Projekt s pamětníky „Dějiny spojují“ se koná za podpory těchto institucí:
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