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Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 2 w Malborku, to 
pierwsza szkoła którą odwiedził 
reżyser filmu. Podczas spotka-
nia uczniowie mieli możliwość 
zadawania pytań. Pojawiły 
się również plany stworzenia 
wspólnej wystawy związanej z 
tematem II wojny światowej.   

- Co skłoniło Pana do 
zrobienia filmu o takiej 
tematyce?

- Interesowałem się tematem 
holocaustu od dzieciństwa, 
choć nie jestem Żydem tylko 
katolikiem. Moi dziadkowie mi 
nigdy o tym nie opowiadali, więc 
zacząłem sam szukać. Pracując 
w Muzeum Żydowskim w Ber-
linie poznałem żonę człowieka, 
który jest Żydem i przebywał 
w czasie wojny w obozie kon-
centracyjnym w Oświęcimiu. 
Okazało się, że jest w stanie ze 

mną o tym porozmawiać. Przez 
60 lat jednak milczał. Dopiero 
po takim czasie mógł mówić. 
Teraz chce rozmawiać o tym, 
zwłaszcza z młodzieżą. Chce 
mówić o demokracji i tolerancji, 
rasizmie i totalitaryzmie. Chce 
temu zapobiegać. 

- Jak film jest odbierany 
w Niemczech?

- Temat holocaustu jest tam 
trudnym tematem. Było to mor-
derstwo zorganizowane przez 
mój naród. Film został jednak 
przetłumaczony na 18 języków 
i rozpowszechniony. Sprawa, 
jaka jest w nim przedstawiona, 
często jest przyrównywana do 
dyktatury Pinocheta w Chile.

- Opieka tego człowie-
ka nad psami niemieckich 
oficerów wskazuje na jego 
podwójną moralność, bo 

Spotkanie z reżyserem Christianem Ender

Trudne pytania o holocaust
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Malborku doszło do spotkania z Christianem 
Ender, reżyserem filmu pt. “Holocaust”. Dokument 
opowiada o życiu podczas wojny, niemieckiego Żyda 
Wernera Bab.

to niemoralne zadanie da-
wało mu szansę przeżycia. 
Dostarczał też codziennie 
listę ludzi, którzy mieli być 
zamordowani. Nie miał z 
tym żadnego problemu?

- Nie miałem odwagi go o 
to zapytać. Ale robił to, żeby 
przeżyć. Nie znał nazwisk tych 
ludzi, nie widział ich, był tylko 
gońcem. 

Wiem jednak, że nie mógł 
zrozumieć, jak po takim mor-
derstwie można świętować, 
kiedy on czół zapach setek 
palonych ciał. 

W obozie był też taki człowiek 
jak Szuman, który musiał grać 
na instrumencie nawet wtedy, 
kiedy widział jak jego rodzina 
idzie do krematorium. On też 
musiał to robić żeby przeżyć.

Podczas marszu śmierci 
Werner Bab o mało nie zginął, 
bo nie miał już siły żeby dalej 
iść. A do takich od razu strzela-
no. Wtedy też stracił zęby, kiedy 
z wozu spadł na niego nieżyjący 
mężczyzna. W maju 1945 roku 
ważył już tylko 35 kilogramów. 
Robił to co robił żeby przeżyć.

- Czy istniało coś takiego 
jak miłość obozowa?

- W obozie poznał swoją 
pierwszą żonę.

- W Niemczech odradza się 
jednak narodowy socjalizm, 
faszyzm. Znowu pojawiają 
się z tego powodu burdy na 

ulicach. Jak to wygląda od 
wewnątrz?

- Jest już coraz mniej ludzi, 
którzy przeżyli wojnę. To ostat-
nia szansa żeby rozmawiać o 
tym z młodymi. Ale na to co oni 
z tym zrobią, nikt już nie ma 
wpływu.

(wysłuchał Vict)

Niejednokrotnie trudne py Basem niebawem wypełni się wodą tania na temat 
Niemiec, holocaustu i bohatera dokumentu – niemieckiego Żyda Wernera Bab, padały w 
stronę Christiana Ender, reżysera fi lmu.                                                              Fot. Vict

Malbork

Kursy pływania na base-
nie poprowadzą doświadczeni 
instruktorzy z Malborskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Proponują 
zajęcia nauki pływania dla dzieci 
i dorosłych. 

- W trakcie nauki pływania 
dla dzieci, szczególna uwagę 
zwracamy na oswojenie dzieci 
z wodą. Zajęcia prowadzone są 
w formie zabawy w 4 grupach 
umiejętnościowych. Dzieciaki 
mają możliwość zdobycia Karty 
Pływackiej, a dla najlepszych 
– doskonalenie w sekcji pływa-
ckiej MAL WOPR – zachęca 
Dorota Grzywacka, prezeska 
MAL WOPR. 

Są też zniżki dla rodzeń-
stwa, jako forma promocji, a 
każde dziecko uczestniczące w 
kursie otrzymuje książeczkę 
edukacyjną, w której zawarte są 
zasady bezpiecznego korzystania 
z kąpielisk i pływalni. Również 
dorośli mogą doskonalić swe 
umiejętności pływackie, ale nie 
tylko. 

- Zajęcia Aqua fitness to 
zdrowy sposób na spędzanie wol-
nego czasu. Ćwiczenia ruchowe 
w wodzie mają wiele zalet, bo 
umożliwiają przeprowadzenie 
idealnego treningu mięśni – tłu-
maczy Dorota Grzywacka. – Za-
praszam również wszystkich, 
którzy zawsze bardzo chcieli pły-
wać, ale nie mieli okazji nauczyć 

Dnia 27 stycznia 2007 roku odeszła na zawsze nasza koleżanka 

LEOKADIA MARKIEWICZ 
z d. Krokosińska

Składamy Jej synom i ich rodzinom
Wyrazy współczucia

Koleżanki i koledzy z działu ekonomicznego
ZPL „Makop” w Malborku

Znów wybory

Malbork

18 lutego planowane są 
wybory uzupełniające do Rady 
Gminy. Zwolniło się miejsce po 
jednym radnym, który miał 
wyrok sądowy. 

Zgodnie z prawem przestał 
pełnić swoja funkcję. Już wia-
domo, kto będzie startował w 
wyborach. Zgłosiły się cztery 
komitety wyborcze, z taką 
samą liczbą kandydatów. Oto 
ich nazwiska: Henryk Adam-
ski - „KWW” M. Błachuta 
Nasza Wieś – Nasza Gmina, 
Bożena Teresa Kapuścińska 
– KWW Nasza Wieś, Kry-
styna Rucka -   KW OSP w 
Stogach, Daniel Maciej No-
wak – KWW Porozumienie 
Młodzieży Wiejskiej.

(j)

Basen wkrótce wypełni się wodą

Nauka pływania
7 lutego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych nr 4 
w Malborku odbędzie się spotkanie organizacyjne, 
podczas którego zostaną rozlosowane bezpłatne 
udziały w kursie nauki pływania dzieci.

się, oraz tych, którzy próbowali 
bez powodzenia – dodaje. 

Aqua fitness polecany jest 
jako forma usprawniania do-
stępna dla wszystkich. Osoby 
po operacjach, otyłe, cierpiące 
na artretyzm, osteoporozę czy 
mające problemy z układem 
kostno - stawowym, każdy może 
ćwiczyć. Od początku istnienia 
WOPR w Malborku, czyli od 

1999 roku, instruktorzy sto-
warzyszenia nauczyli pływać 
ponad 5 tys. osób. Jeśli jeszcze 
nie oswoiłeś się z wodą – masz 
ku temu okazję.

Więcej informacji dotyczą-
cych zapisów oraz terminów i 
kosztów kursów  można uzyskać 
pod numerami telefonów 0502-
462-324, 0503-123-433. 

(iko)

Zajęcia nauki pływania organizowane przez MAL WOPR odbywają się pod okiem do-
świadczonego instruktora.                                                                           Fot. Archiwum
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