Notatka prasowa

Spotkanie klasowe
Austriacko-polska dokumentalny film wideo
Wiedeń / Łódź, wrzesień 2009
Instytut Komunikacji Badań Naukowych Uniwersytetu Alpen-Adria w Klagenfurt z siedzibą we
Wiedniu oraz Łódzki Instytut Tolerancji oraz Poleski Ośrodek Sztuki zapraszają na prezentację
dokumentacji filmowej p.t. „Spotkanie klasowe”.
W filmie tym występują kobiety z Polski, Izraela i Austrii. Opowiadają historię swojego życia.
Niezależnie od tego, gdzie dzisiaj mieszkają, wspomnienia prowadzą ich do Łodzi, miejsca, które
ukształtowało i wyznaczyło ich życiową drogę. Dwie panie urodziły się w Wiedniu i tam chodziły do
szkoły. W 1941 roku zostały wywiezione z Wiednia do Łodzi do Getta Litzmannstadt. „Trzeba znać
fakty i nie wolno ich wypierać z pamięci ani im zaprzeczać. Dlatego zawsze jestem gotowa o tym
mówić” wyjaśnia Grete Stern (90 lat.) jedna z dwóch Wiedenek, które zostały deportowane do
Łodzi i która dzisiaj mieszka w Bat Yam w Izraelu. Pozostałe bohaterki filmu urodziły się w Łodzi i
tam chodziły aż do roku 1939 do szkoły.

Dawne uczennice w wyniku zawirowań Drugiej Wojny Światowej znalazły się w Kanadzie, USA,
we Francji, Niemczech oraz Austrii; część z nich do dzisiaj mieszka w Łodzi. W Łodzi w dalszym
ciągu mają miejsce spotkania klasowe byłych uczennic i uczniów szkół, które działały do 1939
roku.
Koordynujące projektem Angelika Brechelmacher (Wiedeń) i Maria Goldstein (Łódź) chciałyby się
poprzez 60-minutowy film przyczynić do zintensyfikowania stosunków polsko- austriackich. „W
Niemczech rozliczanie się z historią jest od dziesięcioleci na porządku dziennym. W Austrii, gdzie
przez długi czas utrzymywano, że była ona pierwszą ofiarą nazistowskich Niemiec, długo unikano
tematu jej powiązań z historią Polski.
‘Projekt „Spotkanie klasowe” dokonuje konfrontacji z tą historią, a współpraca bilateralna daje nam
możliwość lepszego poznania warunków życia w Polsce i Austrii’, powiedziała koordynatorka
projektu i reżyserka Angelika Brechelmacher
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Prezentacja
Film zostanie zaprezentowany publicznie 24 września w Wiedniu i 30 września w Łodzi 2009 roku.
Następnie będzie on przekazany jako materiał dydaktyczny do dyspozycji szkół w Austrii, w
Niemczech i w Polsce.

Sponsorzy
Produkcja filmu została sfinansowana w ramach programu „Europa dla obywateli“ Unii Europejskiej
oraz Austriackiego Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Kontakt: Maria Goldstein mgold@math.uni.lodz.pl
Dalsze informacje na temat projektu: http://www.iff.ac.at/klassentreffen
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