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Czerwiec 2007 
 

Otwarty list 
 

Do zarzadu glownego i czlonkow GEW  
 

GEW nie moze zatrzymac przez zwiazek nauczycielski NS 
skonfiskowanego badz po 1945 wyludzonego majatku! 

 
 

Co kiedys bylo prawem nie moze byc dzis bezprawiem ? 
In memoriam Dr. Karl Brozik 

 
 

 „Zwiazek Wychowania i Nauki“ (GEW- zwiazek nauczcielski) jako zwiazek 
wychowawczy stoi przed szeregiem nowych wyzwan, aby przeciwdzialac ciagle 
pogarszajacemu  sie stanu uniwersytetow, szkol i innych placowek oswiaty. Obok 
tych aktualnych politycznych sporow GEW wlacza sie w rozprawe z czasami ns i 
musi upublicznic swoj stosunek do tego okresu jak i do roli jaka odegrali nauczyciele 
przed w czasie jak i po tym okresie. 
To dzialo sie i dzieje w  wielu regionalnych i ponad regionalnych inicjatywach, 
chociaz role ktora GEW( zalozone po 1945) odegralo w tym procesie jest pro 
nazistowska a nie kontranazistowska. Przedewszystkim w latach 50 Gew dolozylo 
wiele staran aby pomoc zwolnionym  nazistowskim nauczycielom wrocic na 
stanowisko. 
W pierwszych dwoch dziesiecioleciach po 1945 nie bylo prawie w ogole staran w 
dokladnym ustaleniu roli jaka odegrali czlonkowie zwiazku nauczycielskiego ns a 
obecie zajmujacych wysokie stanowiska w GEW (zobacz Otwarty list z 1998, 
Dodatek 1). 
W ciagu ostatnich trzech dziesiecioleci zmienil sie ten obraz:w pewnych dziedzinach 
lokalne slectwa  czlonkow GEW jak i uczniow i uczannic w miastach, na wsiach i w 
pojedynczych szkolach doprowadzily do rozeznania jaka role oddegrali nauczyciele 
w czasach ns i do udokumentowania antysemickiej, militarnej, nacjonalnej i 
nazistowskiej indoktrynacji w zyciu codziennym . To odbylo sie rowniez w duzych 
miastach jak Berlin, Frankfurt, Kolonia i Hamburg. 
Z przerazeniem dowiedziala sie publicznosc w Niemczech (zobacz tez artykul w 
Frankfurter Rundschau z dnia 28.04.07) ze najwyzsze Gremium GEW Hamburg, 
Landesvertreterversammlung(hociaz z mala przewaga 57 do 50 przy 10 
wstrzymanych glosach) 
 
 
 



• po wykryciu przez czlonkow GEW w Hamburgu  skandalu o  bezprawnym 
przywlaszczeniu domu poprzez zanizona cene, ktora Zwiazek Nauczycielski NS 
wymogl w obliczu antysemickiego terroru w 1935  na wlascicielach 

• po wykryciu skandalu o tym ze  na poczatku lat 50(przez zatrudnienie wysokich  
czlonow Ns jako „rzeczoznawcow”)  ten dom zostal nieprawnie wyludzony u 
Allieiertych  przez GEW porzez podanie falszywych  faktow i danych   

Teraz zdecydowal ze te dwa skandale nie zastuguja na miano skandal i GEW chce 
zatrzymac ten dom i go zatrzyma (dzisiejsza wartosc domu 1milion €  a dochody z 
trzynszu 150.000€ ).  
Przynajmniej 50 uprawnionych do glosowania zaglosowalo przciw, ale 57 podjelo 
skandaliczna decyzje. Ta decyzja zostala usprawiedliwiona przez okropne 
twierdzenia,  ktore sa antisemiczne bez podstaw naukowyh i falszujace historie. 

1. 
Juz w 2006 w gazecie oglosila sie GEW ekspertem do spraw i motywow sprzedazy 
spadku  porzez zydowskich spadkobiercow 
 „Bali sie licytacji lub chcieli wyemigrowac z powodu polityki NS? Nie istnieja 
fakty potwierdzajace te teorie, wrecz przeciwnie! Jeden z wlascicieli kupil 
ponownie dom w Hamburgu w pozniejszym okresie. Zostalo takze udowodnione 
ze jedne osoba z tego kregu   podijela dopiero w 1937 decyzje o emigracji . 
Kolejne dwie osoby z tego kregu  przeprowadzily sie do komfortowego 
mieszkania po sprzedaty domu co nie wskazuje na zaplanowana emigracjie 
wrecz przeciwnie “( magazyn GEW Hamburg. Nr. 5/06) 
Cynizm w tej wypowiedzi  jest nie do zniesienia: jak dobrze wiodlo sie zydom 
ktorych dotyczyla ta sprawa po 1933 w Hamburgu, komfortowe mieszkania, handel 
itp.  W tych wersach zawarta pozycja wybiega daleko za rame rzeczowej odpowiedzi 
na postawione zarzuty. To jest jezyk ulagodzania czasow NS. Fakt jest ze 66.000 RM 
kosztow zakupu i remontu po jednej stonie wazy sie z wartoscia 106.000RM po 
drugiej stronie co odpowiada 58.000 RM czystego zysku. To wlasnie jest Arisierung.  

2. 
W 2007 oswiadczyl przewoniczacy GEW Hamburg ze wiele przemawia za teoria ze 
„ Spadkobiercy nie widzieli zwiazku miedzy sprzedaza a przesladowaniem 
zydow” (FR z dnia  28.4.07). 
W gazecie nauczycielskiej z Hamburgu  skarzyl sie przewodniczacy GEW Hamburg  
na „ wedlug innch racji wprowadzonych hasel jak aryjscy wyzyskiwacze”( hlz 
Nr. 10–11/06, Str. 40). 
 
To nie jest jezyk demokratycznych zwiazkowcow, przedewszystkim jesli zostalo 
udowodnione ze  w 1935 aryzacja istniala  i jej przedstawiciele (i w tym wypadku 
NSLB) czerpali z tego zysk. 



3. 
W 2007 przewodniczacy GEW Hamburg  dodal w audycji Norddeutschen Rundfunks 
„Nadal stawia sie pytanie czy poprzeni wlasciciele musieli  pod presja sprzedac 
dom po zanizonej cenie. Nasze dochodzenie dowiodlo ze istnieja watpliwosci czy 
represja w tej konkretnej sytuacji, przynajmniej z naszego punktu wiedzenia,  
zostala dokonana ” (Norddeutscher Rundfunk, 4.5.07) 
W 2007 wytlumaczyl przewodniczacy GEW Hamburg w cyniczny sposob: „ jeden z 
poprzenich wlascicieli kupil nawet kolejny dom, potym jak sprzedal ten 
budynek i pozostal w Hamburgu, co wskazuje na to ze w tej konkretnej  sytuacji 
przesladowanie nie odegralo wiekszej roli  “( Norddeutscher Rundfunk, 4.5.07) 
 
W Hamburgu pozostal? Prawda jest taka ze niektorym z porzednich wlascicieli udalo 
sie uciec(jeden z nich byl chory i zmarl w 1937 roku w Niemczech), poniewaz 
konkretna sytuacja przesladowania istniala dla kazdego Zyda w obliczu „Obudzcie 
sie Niemcy ”zgniejcie „Zydzi 
 
Fakt ze przedstawiciele  Ziazku Oswiaty GEW chca w okresie 1933 do 1938 na 
konkretnych przykladach dowiesc istnienie aryzacji , przedstawia w fatalny sposob 
wydarzenia historyczne. 
 
Daniel Killy czlonek zydowskiej spolecznosci w Hamburgu komentuje te wypwiedzi: 
„W ten wlasnie sposob argumentowali nazisci ”Zydzi dokonali sprzedazy 
dobrowolnie z powodu wlasnej chciwosci.” Kto dzisiaj tak argumentuje jest albo 
kompletnie naiwny albo jest  politycznam przestepca. ” (Norddeutscher Rundfunk, 
4.5.07) 
 

* * * 
Z mojego punktu widzenia nie jest to tylko zadanie krytycznych czlonkow GEW 
Hamburg, ktorzy w przeciagu lat dokladnie obserwowali i dokumentowali te 
wydarzenia(zobacz w zalacznikach  „Zydowski spadek GEW” ) solidarnie wspierac 
w jak i poza GEW i przeciwdzialac tym skandalicznym wydarzenia. 
 
To nie jest wylacznie sprawa GEW Hamburg 
Wiarygodnosc GEW jest bardzo cenna, jezeli zapobiega sie debacie nad tymi 
pytaniami w celu zagluszenia sprawy za pomoca formalnych i adwokackich 
wymowek.. 

Benjamin Ortmeyer 
 

Wypowiedzi prosze kierowac do  BOrtmeyer@t-online.de 


