
Životopis
Paní Alžběta Morgensternová se narodila v říjnu 1936 v Horních Studénkách v době,

kdy se v Německu uplatňovaly represe vůči židovskému obyvatelstvu. Pro svůj původ měla
složité dětství  a dospívání,  neboť pocházela ze smíšeného manželství.  Otec vedl své dět
k judaismu. V manželství  se narodilo celkem pět dět, dvě starší  dívky a tři  chlapci.  Paní
Morgensternová byla nejstarší, a tudíž o mladší sourozence pečovala.

Na začátku války se rodina odstěhovala do Vlčic. Jejich tamní pobyt byl zřejmě trnem
v oku některým pronacistcky smýšlejícím občanům, což vyústlo ve vypálení domu místními
henleinovci  na  Velikonoce  1943.  Následně  jim  bylo  poskytnuto  ubytování  v  gerbírně
v Loštcích, kde se narodil nejmladší z bratrů. Jelikož otec i dět byli zapsáni pod židovskou
obec, byla rodina postupně rozdělena a její členové, až na matku, odvedeni z Loštc. Otec byl
poslán do Hagiboru. Dět putovaly jedním z posledních transportů v roce 1944 do Terezína.
Zde  byla  paní  Morgensternová se  sestrou  oddělena  od  mladších  bratrů.  Po  osvobození
tábora  v  květnu 1945 se  dívky vlivem štěst a  náhody  setkaly  s  otcem. S  ním utekli  do
Roudnice nad Labem. Právě včas, protože v Terezíně pak vypukla epidemie tyfu a mnoho lidí
zde zemřelo. Po třech týdnech v Roudnici nad Labem se společně vrátli zpět do Loštc. Zde
však byly veškeré domy obsazeny, tak se rodina přestěhovala do Mohelnice, do jednoho z
domů po německých občanech. Postupně otec vypátral i své malé syny. Jaroslava v sirotčinci
v Olešnici a Petra v České Kamenici. Nejmladší z nich Pavel byl rodině vrácen až v roce 1947.
I po  válce  se  k  rodině  místní  obyvatelé  nechovali  přátelsky,  antsemitsmus  bohužel
přetrvával.

Otec  podporoval  své  dět ve  vzdělávání,  vedl  je  k  cílevědomost,  a  tak  paní
Morgensternová dostudovala základní i střední školu. Po studiu se seznámila s manželem.
V roce 1954 se konala svatba, záhy se jim narodily dvě dět. S manželem spolu žili krásných
61 let, měli spolu celkem tři dět.

Jakmile  nejstarší  dět nastoupily  do  školy,  pokračovala  paní  Morgensternová
ve studiu.  V  roce  1961  se  vyučila.  Až  do  důchodu  pracovala  jako  mistrová  v  podniku
MEZ Mohelnice. Od roku 1972 je členkou Židovské obce Olomouc. Z popudu člena obce,
pana  Dobrého,  začala  v  roce  2007  paní  Morgensternová jako  pamětnice  své  doby
navštěvovat základní školy, zde seznamovala žáky se svým životním příběhem. 

Ačkoli  ji  život  těžce  zkoušel,  udržuje  si  elán  i  smysl  pro  humor.  Pro  současnou
generaci má následující vzkaz: „Zachovejte si rozum, svůj charakter a nepřejte si nikdy válku,
aby byl pořád mír.“


