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Paní Doris Grozdanovičová
(narozena v roce 1926) přežila
útrapy koncentračního tá-
bora v Terezíně. Ve svých
patnácti letech putovala jed-
ním z prvních transportů v
lednu 1942 z Brna do terezín-
ského ghetta. „Vůbec jsme
netušili, co bude,“ vzpomí-
nala na osudný den. Praco-
vala v zahrádkáchghetta,kde
pěstovala zeleninu a pásla
husy a ovce. Díky tomu byla
chráněna před transporty do
koncentračních táborů na
východ. Po válce a návratu z
Terezína vystudovala v le-
tech 1946-1950 Masarykovu
univerzitu v Brně, obor ang-
ličtina a filozofie. V letech
1961-1983 pracovala jako re-
daktorka beletrie v naklada-
telství Československý spi-
sovatel v Praze. Dosud se vě-
nuje překládání z cizích ja-
zyků, tlumočí z angličtiny a
němčiny.

Jako členka Terezínské
iniciativy dlouhodobě spolu-
pracuje s Památníkem Tere-
zín, kde beseduje se studenty

i pedagogy na téma holo-
caust. A protože ráda cestuje
(navštívila již 23 zemí světa),
je ochotna i ve svém věku vá-
žit cestu za mladými lidmi do
škol v celé naší republice.
Jsme rádi, že přijala pozvání
k návštěvě naší školy a města
Ostravy od paní profesorky
Mgr. Grebíkové, která celou
akci Vzpomínky na Terezín
Doris Grozdanovičové pro-
gramově připravila.

Studenti a pedagogové
školy měli dne 24. 11. 2014 je-
dinečnou příležitost vy-
slechnout si osobně příběh
paní Doris, který byl připra-
ven formou reportáže. Bylo
vzneseno spoustu dotazů k
období koncentračního tá-
bora, ale také k dalšímu ob-
dobí životní dráhy paní Do-
ris, která byla ke všem velmi
otevřená a vstřícná. Mnohdy
její působivé vzpomínky vy-
volaly ve školní aule hrobové
ticho. Svým pozitivním pří-
stupem k životu a zdůrazňo-
váním významu vzdělání a
znalosti cizích jazyků se stala
příkladem pro mnohé pří-
tomné. Všichni jí přejeme

hlavně pevné zdraví a doufá-
me, že se s ní v budoucnu ješ-
tě setkáme.

Vzpomínky se tentýž den
od 18 hodin pořádaly i pro po-
rubskou veřejnost v Knihov-
ně města Ostravy ve Viet-
namské ulici. Akci všichni
zúčastnění vysoce ocenili.
Stejně tak paní Grozdanovi-
čová hodnotila obě besedy
v režii prof. Grebíkové za ak-
tivní programové účasti stu-
dentů naší školy jako jednu
z nejlepších.
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