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Irena Sendlerowa

Niska 95-letnia kobieta w czarnej sukni i czarnej opasce na
siwych w³osach, maleñka, o ³agodnej, m¹drej twarzy, z b³yskiem
w oku. Od lat mieszka³a zapomniana w domu opieki oo. Bonifratrów na warszawskim Nowym Miecie. Pró¿no szukaæ jej nazwiska w polskich podrêcznikach historii. Po latach oficjalnego
przemilczania doczeka³a siê niedawno uznania, ukazuj¹c tym
samym paradoks pamiêci  osoba, która dokona³a wielkich rzeczy, umo¿liwiaj¹c zachowanie ¿ycia i to¿samoci innym, sama
zosta³a zapomniana. Szum wokó³ jej osoby spowodowa³y uczennice szko³y w Uniontown (Kansas). Kilka lat temu pod kierownictwem nauczyciela historii przygotowa³y sztukê teatraln¹
opowiadaj¹c¹ o Irenie Sendler, zatytu³owan¹ ¯ycie w s³oiku.
Zrobi³o siê g³ono. W USA powsta³ projekt fundacji jej imienia,
w Polsce ksi¹¿ka i dwa filmy dokumentalne.
Irena Sendler urodzi³a siê w 1910 r. w Otwocku; jej ojciec
Stanis³aw Krzy¿anowski by³ lekarzem-spo³ecznikiem i dzia³aczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako dziecko Irena zaprzyjani³a siê z dzieæmi ¿ydowskimi i nauczy³a siê mówiæ po
¿ydowsku. Przed wojn¹ studiowa³a polonistykê i dzia³a³a w PPS.
Pracowa³a w Orodku Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem, potem
w miejskiej opiece spo³ecznej. Jeszcze przed wojn¹ zaczê³a pracowaæ w Wydziale Opieki Spo³ecznej Zarz¹du Miasta Warszawy. Po wybuchu wojny kontynuowa³a swoj¹ pracê, pomagaj¹c
przeladowanym ¯ydom. Po utworzeniu getta, ok. 90% z trzech
tysiêcy ¯ydów  podopiecznych jej wydzia³u  znalaz³o siê za
murami getta. Od drugiego miesi¹ca wojny Opiece Spo³ecznej
nie wolno by³o udzielaæ pomocy materialnej ¯ydom. Jednak do
czasu zamkniêcia getta w listopadzie 1940 r. opieka spo³eczna
na podstawie fa³szywej dokumentacji pomaga³a ok. 3000 ¯ydów.
Jako pracownik opieki spo³ecznej Irena Sendlerowa, w przebraniu pielêgniarki razem z 10 swoimi ³¹czniczkami nosi³a do getta
jedzenie, leki i pieni¹dze.
Od roku 1942 by³a cz³onkiem ¯EGOTY1, Rady Pomocy
¯ydom, staj¹c na czele Sekcji Dzieciêcej. Po decyzji Niemców
o likwidacji getta, Sendlerowa wraz z wspó³pracownikami rozpoczê³a akcjê wyprowadzania stamt¹d dzieci, ratuj¹c je od mierci
1

¯egota by³a konspiracyjn¹ organizacj¹ spo³eczn¹, która powsta³a
z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej i Wandy Krahelskiej-Filipowicz.
W jej kierownictwie znaleli siê przedstawiciele ró¿nych partii dzia³aj¹cych w konspiracji (Bund, Front Odrodzenia Polski, Polska Partia
Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczne, Zwi¹zek Syndykalistów
Polskich). Pierwszym zadaniem by³a mo¿liwie wszechstronna pomoc
¯ydom.Organizacja mia³a swoje oddzia³y terenowe. We Lwowie kierowa³a ni¹ W³adys³awa Laryssa Homcowa, w Krakowie Stanis³aw

i umieszczaj¹c je w polskich rodzinach, sierociñcach, klasztorach, w ró¿nych instytucjach opiekuñczych i wychowawczych.
By³y ró¿ne drogi wyprowadzania dzieci. Ambulansem  dzieciom podawano rodki nasenne, potem pakowano w worki i wywo¿ono z getta jako ofiary tyfusu, przez budynek s¹du, który
przylega³ do murów getta lub przez piwnice domów stoj¹cych po
obu stronach muru. Dzieci przemycano równie¿ w workach i kub³ach na mieci, w skrzynkach miêdzy ceg³ami. Uratowanie jednego dziecka
wymaga³o pracy co najmniej 10 osób. Dzieci trafia³y najpierw do konspiracyjnego oddzia³u pogotowania opiekuñczego,
a stamt¹d do bezpiecznego
miejsca. W ten sposób
zdo³a³a ocaliæ oko³o 2500
¿ydowskich dzieci z warszawskiego getta  wiele
wiêcej, ni¿ by³o uratowanych na s³ynnej licie
Schindlera. Po upadku powstania w getcie Irena Sendler nadal
dzia³a. Czuwaj¹c przy w³azach do kana³ów i sobie znanych
przejciach wy³apuje b³¹kaj¹ce siê jeszcze dzieci, m³odych
ludzi, i starych, ca³kiem niedo³ê¿nych. Dla ka¿dego z nich nale¿a³o zdobyæ odzie¿, aryjskie dokumenty, wraz z kart¹ pracy,
wreszcie lokum. Podopieczny dostawa³ te¿ ³¹czniczkê-opiekunkê. Na przyk³ad ³¹czniczk¹-opiekunk¹ ukrywaj¹cego siê po
aryjskiej stronie, od zimy 1943 roku, znanego pianisty W³adys³awa Szpilmana by³a Maria Krasnodêbska, kole¿anka pani Ireny
z Wydzia³u Opieki, która przez wiele miesiêcy osobicie dostarcza³a mu ¿ywnoæ i pieni¹dze2.
Zaszyfrowan¹, sumiennie prowadzon¹ dokumentacjê z danymi uratowanych dzieci, zapisywan¹ na bibu³kach ukrywa³a
Wincenty Dobrowolski, w Warszawie Julian Grobelny pseudonim Trojan. Cz³onkami rady Pomocy ¯ydom byli m.in. Ferdynand Arczyñski,
W³adys³aw Bartoszewski, Adolf Berman, Witold Bieñkowski, Leon
Feiner, Piotr Gajewski, Szymon Gottesman, Julian Grobelny, Emilia
Hi¿owa, Roman Jab³onowski, Janina Raabe-W¹sowiczowa, Ludwik
Rostkowski, Zofia Rudnicka, Tadeusz Sarnecki, Stefan Send³ak.
2 matka dzieci Holokaustu. Historia Ireny Lendlerowej, opracowa³a Anna Mieszkowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie
MUZA SA , Warszawa 2004, s.186
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w s³oikach, które zakopywa³a w ogródku. Dziêki
temu informacje te przetrwa³y wojnê, a dzieci odzyska³y swoj¹ to¿samoæ.
Wielokrotnie los tych dokumentów by³ dramatycznie zagro¿ony. 20 X1 943 r.
Irena zosta³a aresztowana
przez gestapo  okaza³o
siê, ze dom jest otoczony
przez gestapo. Rzuci³am
zwitek karteczek, czyli ca³¹
kartotekê mojej ³¹czniczce, a sama posz³am otworzyæ drzwi. Wpadli, by³o
ich jedenastu. Trzy godziny trwa³a rewizja ze zrywaniem pod³óg, rozpruwaniem poduszek. Ja przez ca³y czas ani razu nie
spojrza³am na kole¿ankê ani na Matkê, bo ba³am siê jakiej niepo¿¹danej reakcji której z nas. Wiedzia³ymy, ze najwa¿niejsza
jest kartoteka Kiedy gestapowcy kazali mi siê ubieraæ, to choæ
zabrzmi to mo¿e niewiarygodnie, ale poczu³am siê szczêliwa,
bo wiedzia³am, ¿e spis dzieci nie wpad³ w ich rêce By³am
spokojna o los dzieci. Swojego przeznaczenia nie zna³am3.
Poddana torturom na Pawiaku, nikogo nie zdradzi³a. Zosta³a
skazana na rozstrzelanie. mierci uniknê³a dziêki wp³aconemu
przez ¯egotê olbrzymiemu okupowi. Ratowano osobê, maj¹c
wiadomoæ, ¿e tylko ona zna³a na pamiêæ zaszyfrowane miejsca
ukrycia dzieci. Po ocaleniu z egzekucji z fa³szywymi papierami
dalej dzia³a³a w ¯egocie. O prze¿yciach na gestapo milcza³a
przez resztê ¿ycia.
Po wojnie Pani Irena przekaza³a ca³¹ kartotekê sekretarzowi
¯egoty, a potem przewodnicz¹cemu Komitetu ¯ydów w Polsce,
Adolfowi Bermanowi, który listê zabra³ do Izraela, gdzie do dzi
kr¹¿y w odpisach, a wielu osieroconym dzieciom pozwoli³a odnaleæ dalszych krewnych. Dziêki licie, po wojnie mo¿na by³o
okreliæ dok³adnie liczbê uratowanych dzieci i ustaliæ dane ocalonych. Dzia³acze Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce odbierali dzieci od opiekunów i zwracali zg³aszaj¹cym siê po nie
rodzinom. Gdy rodzin nie by³o, dzieci umieszczano tymczasowo
w ¿ydowskich sierociñcach, a póniej znaczn¹ ich czêæ przewieziono do Palestyny, potem do Izraela. Z listu Ireny Sendlerowej
do Kai Ploss (pani dyrektor Amerykañskiego Centrum Kultury
Polskiej w Waszyngtonie, 30 sierpnia 2003 roku): Uzgodni³am
z przewodnicz¹cym Bermanem, ¿e odbieranie dzieci z zak³adów sióstr zakonnych i od osób prywatnych musi siê odbywaæ
w sposób spokojny i bardzo taktowny, po odpowiednim przygotowaniu dzieci, dla których niejednokrotnie by³a to trzecia czêæ
dramatu w ich krótkim ¿yciu. Pierwsza czêæ dramatu  oderwanie dzieci od rodziny i najbli¿szych, zmiana to¿samoci. Druga czêæ dramatu  zabieranie dzieci z punktów opiekuñczych.
Trzecia czêæ dramatu  zaraz po wojnie odbieranie ich z zak³adów lub od rodzin, do których by³y ju¿ przywi¹zane. Poniewa¿
by³am wtedy Naczelnikiem Wydzia³u Opieki Spo³ecznej na miasto Warszawê, wyznaczy³am najlepsz¹ swoj¹ inspektorkê, prosz¹c jednoczenie Bermana, aby ten ze swojego personelu wyznaczy³ te¿ osobê kochaj¹c¹ dzieci ta kolejna zmiana w ¿yciu
dzieci uratowanych przed mierci¹, zawsze by³a bardzo ciê¿ka,
a czasem nawet tragiczna 4 Nad jej cichym bohaterstwem zapad³o milczenie, tak jak nad ca³¹ aktywnoci¹ ZEGOTY. Po
1945 r. Pani Sendlerowa pracowa³a w wydziale opieki miasta
3
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sto³ecznego Warszawy. Wspó³tworzy³a domy dziecka i domy
starców oraz dzienne pogotowia dla dzieci. Opiekowa³a siê tzw.
gruzinkami, dziewczynami, które oddawa³y siê prostytucji na
gruzach Warszawy. Pisano na ni¹ donosy ¿e ukrywa ludzi z AK,
wzywano ja na UB. W 1949 r., po jednym z takich przes³uchañ,
urodzi³a przedwczenie synka, który po kilku tygodniach umar³.
Cudem w tych okropnych stalinowskich czasach uniknê³am
aresztowania i powa¿nych konsekwencji. Zawdziêcza³am to jednej z wielu przeze mnie uratowanych osób  ¯ydówce Irenie
M.P. Ona po wojnie zosta³a ¿on¹ pu³kownika P., szefa Urzêdu
Bezpieczeñstwa w Warszawie. Ja o tym nie wiedzia³am, bo losy
Ireny po Powstaniu Warszawskim nie by³y mi znane. Po wielu
latach dopiero, kiedy jej m¹¿ zmar³, ona mnie odnalaz³a, i powiedzia³a:  Ty uratowa³a mi ¿ycie w latach okupacji, a ja tobie po wojnie By³ ju¿ nakaz aresztowania ciebie, co wówczas
równa³o siê wyrokowi mierci Ze ³zami w oczach wyb³aga³am u mê¿a cofniêcie decyzji aresztowania5.
Irena Sendlerowa zosta³a uhonorowana dopiero w roku 1965
przez Yad Vashem tytu³em Sprawiedliwy Wród Narodów wiata. W 1983 r. pojecha³a do Jerozolimy i posadzi³a cedr w Alei
Sprawiedliwych. Ronie na wprost wyjcia z pawilonu dzieciêcego muzeum Yad Vashem. Dosta³a list od papie¿a Jana Paw³a II
oraz Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski za zas³ugi dla ratowania ¿ycia ludzkiego, a tak¿e nagrodê
im. Jana Karskiego Za Mêstwo i Odwagê. Do tej nagrody Irenê
Sendlerow¹ zg³osi³o Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce
i wiatowa Federacja ¯ydowskich Dzieci Ocalonych z Holokaustu, zrzeszaj¹ca m.in. osoby uratowane przez ni¹ z warszawskiego getta. Jej kandydaturê popiera³ Norman Conart, nauczyciel historii w Kansas i jego cztery uczennice, które napisa³y
sztukê o Irenie Sendler. Dopiero gdy sta³a siê s³awna dziêki amerykañskim uczennicom przyznano jej najwy¿sze polskie odznaczenie  Order Or³a Bia³ego. Odbieraj¹c je powiedzia³a: staram
siê ¿yæ po ludzku, a ka¿de uratowane przeze mnie ¿ydowskie
dziecko jest usprawiedliwieniem mojego ¿ycia.
Mo¿na po wielekroæ zadawaæ pytanie, co by³o busol¹, ród³em si³y tej heroicznej kobiety, ryzykuj¹cej podczas okupacji
swoim ¿yciem i ¿yciem matki ka¿dego dnia i ka¿dej godziny.
Po wojnie przeladowanej, przeladowano te¿ jej dzieci. Mam
wiadomoæ, ¿e moja okupacyjna dzia³alnoæ w powa¿ny sposób zawa¿y³a na karierze zawodowej moich dzieci. Gdy Jankê
mimo pomylnie zdanego egzaminu i zakwalifikowania na
pierwszy rok studiów polonistycznych po kilku dniach, w tajemniczych okolicznociach, skrelono z listy studentów, zapyta³a:
 Mamo, co ty w ¿yciu zrobi³a z³ego?
Syna po kilku latach
spotka³o to samo.6
Irena Sendler swoimi czynami wkroczy³a w samo j¹dro
ciemnoci dwudziestego wieku, byæ mo¿e równie¿ po to, by
swoj¹ osob¹ owietliæ z³o, zbrodniê, niewdziêcznoæ, ale równie¿
wydobyæ z tysiêcy osób ratowanych, ratuj¹cych i tych, którzy
siê dzi o tym dowiaduj¹, tak trudn¹ nadziejê i wiarê w cz³owieczeñstwo. Nigdy nie zabiega³a o uznanie dla swoich czynów,
przeciwnie, ca³¹ sw¹ dobroæ, m¹droæ i wra¿liwoæ odda³a dzie³u
ratowania ¿ycia, a póniej zachowania i zrozumienia trudnych
powik³anych losów ocalonych: Wiem, ¿e ¿ycie tych dzieci
uratowanych zawsze jest bardzo skomplikowane. Ka¿de z nich
prze¿y³o swój indywidualny dramat ocalenia, wychowanie u obcych osób, dawa³o im dach nad g³ow¹, utrzymanie, opiekê,
mo¿liwoæ nauki. Ale one ju¿ nigdy nie by³y u siebie w domu, ze
swoimi rodzicami, wród swoich bliskich. Czêsto tkwi³a w nich
bolesna wiadomoæ, ¿e mo¿e gdyby w getcie zostali razem, to
5
6

Op. cit. s. 253
Op. cit. s.286

III

Na ok³adce
zdarzy³by siê cud, i rodzice, rodzeñstwo, te¿ by prze¿yli. Przez
te wszystkie powojenne lata tli siê w ich sercach niegasn¹ca
iskierka nadziei. Wiele z nich, mimo licznych poszukiwañ
na ca³ym wiecie, do dzi nie zna swoich korzeni Cierpi¹ na
pamiêæ roz³¹ki. Dramat tamtych czasów dotyczy³ wszystkich.
Zarówno dzieci uratowanych, jak i ich matek oddaj¹cych je
w obce rêce. A tak¿e matek przybranych, które przyjê³y te dzieci i podjê³y siê trudu ich wychowania Nierzadko dzieci
mimo tej czu³oci i troski nosi³y w sobie ból i ¿al, ¿e na miejscu
tej przybranej matki nie ma ich rodzonej. Zdarza³o siê, ¿e ból
i ¿al przeradza³ siê w bunt i pretensje:  Dlaczego ty ¿yjesz,
a moja matka zginê³a?
Niejednokrotnie widzia³am takie zachowania, sama te¿ to prze¿ywa³am, kiedy ze strony dziecka,
które nie tylko traktowa³am jak w³asn¹ córkê, ale z ca³¹ wiadomoci¹ stara³am siê okazaæ wiêcej uczucia ni¿ w³asnym dzieciom, spotyka³am siê nie tylko z niechêci¹, ale nawet z wrogoci¹. Mimo ukoñczonych studiów pedagogicznych i wielu lat
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ nie rozumia³am takiego zachowania. By³am wobec niego bezradna. Po prostu wspó³czesna pedagogika i psychologia nie zna³a takich problemów. Problemów
z dzieæmi, które prze¿y³y Holokaust.7
Gdy próbujemy przybli¿yæ siê do fenomenu Ireny Sendlerowej, zadziwia nas jej odwaga, si³a, niestrudzonoæ, ale te¿ niezwyk³a wra¿liwoæ, dobro, które postêpuje za ocalonym, i wnikaj¹c w jego sposób odczuwania, horyzont widzenia, otacza
mi³oci¹ jego biedny poraniony los. Lecz nie jest to tylko mi³oæ
pomocy i wspó³odczuwania, to mi³oæ lecz¹ca rany to¿samoci
tak¿e nastêpnych pokoleñ. To Irena Sendler ju¿ w 1981 roku
mówi: Jednym z powodów, które sk³oni³y mnie do podzielenia
siê wspomnieniami jest chêæ przekazania m³odemu pokoleniu
¯ydów rozsianych po ca³ym wiecie, ¿e nie maj¹ racji, uwa¿aj¹c, ¿e ¯ydzi polscy, mêczeni w nieludzki sposób, byli bierni, ¿e
szli na mieræ nie w boju, lecz bezwolnie. To nie jest prawda!
Nie macie racji, m³odzi przyjaciele. Gdybycie widzieli m³odzie¿ ¿yj¹ca i pracuj¹c¹ w tamtym czasie, widzieli jej codzienne zmaganie siê ze mierci¹, czyhaj¹c¹ za ka¿dym dos³ownie
*

rogiem domu i ulicy, jej postawy pe³ne godnoci, samozaparcia
i czyny ka¿dego dnia, walkê o ka¿dy kês chleba, lek dla bliskich
umieraj¹cych, o strawê duchow¹ w postaci dobrego uczynku,
lub zag³êbianie siê w ksi¹¿ce, to zmienilibycie zdanie! Zobaczylibycie wspania³e dziewczêta i wspania³ych ch³opców
z godnoci¹ znosz¹cych wszystkie tortury i dramaty dnia codziennego To nie jest prawda, ¿e mêczennicy getta ginêli bez
walki! Ich walk¹ by³ ka¿dy dzieñ, ka¿da godzina, ka¿da minuta
trwania w tym piekle przez kilka lat. 8
S³owa wiadka tak wiarygodnego mog¹, chocia¿ w jakiej
czêci pomóc dziedzicom Holokaustu w przebudowaniu autoportretu. ¯ycie tych, którzy ich poprzedzaj¹ mówi Irena Sendler,
nie by³o daremne, wype³ni³o siê w nim wszystko, co wielkie
w cz³owieczeñstwie, zarówno w walce o ka¿d¹ minutê ¿ycia,
jak w odmowie istnienia bêd¹ca niezwyk³¹ manifestacj¹ wolnoci
w tym piekle zniewolenia. Mo¿na chyba powiedzieæ, o Irenie
Sendler, ¿e nie cofnê³a siê przed niczym. Wesz³a do wszystkich
kryjówek zbrodni, tragedii i bólu.
*

*

Ravensburg, 30 wrzenia 2006

Deklaracja Ravensburska
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
w sprawie poparcia dla przyznania Irenie Sendler Pokojowej Nagrody Nobla
Od roku 1942 by³a cz³onkiem ¯EGOTY, Rady Pomocy ¯ydom, staj¹c na czele Sekcji Dzieciêcej. Po decyzji Niemców
o likwidacji getta, Sendlerowa wraz z wspó³pracownikami rozpoczê³a akcjê wyprowadzania stamt¹d dzieci, ratuj¹c je od mierci
i umieszczaj¹c je w polskich rodzinach, sierociñcach, klasztorach,
w ró¿nych instytucjach opiekuñczych i wychowawczych. By³y
ró¿ne drogi wyprowadzania dzieci. Ambulansem  dzieciom podawano rodki nasenne, potem pakowano w worki i wywo¿ono
z getta jako ofiary tyfusu, przez budynek s¹du, który przylega³
do murów getta lub przez piwnice domów stoj¹cych po obu stronach muru. Dzieci przemycano równie¿ w workach i kub³ach na
mieci, w skrzynkach miêdzy ceg³ami. Uratowanie jednego dziecka wymaga³o pracy co najmniej 10 osób. Dzieci trafia³y najpierw
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do konspiracyjnego oddzia³u pogotowania opiekuñczego, a stamt¹d do bezpiecznego miejsca. W ten sposób zdo³a³a ocaliæ oko³o
2500 ¿ydowskich dzieci z warszawskiego getta  wiele wiêcej,
ni¿ by³o uratowanych na s³ynnej licie Schindlera.
Irena Sendler swoimi czynami wkroczy³a w samo j¹dro
ciemnoci dwudziestego wieku, byæ mo¿e równie¿ po to, by
swoj¹ osob¹ owietliæ z³o, zbrodniê, niewdziêcznoæ, ale równie¿
wydobyæ z tysiêcy osób ratowanych, ratuj¹cych i tych, którzy
siê dzi o tym dowiaduj¹, tak trudn¹ nadziejê i wiarê w cz³owieczeñstwo. Nigdy nie zabiega³a o uznanie dla swoich czynów,
przeciwnie, ca³¹ sw¹ dobroæ, m¹droæ i wra¿liwoæ odda³a dzie³u
ratowania ¿ycia, a póniej zachowania i zrozumienia trudnych
powik³anych losów ocalonych
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Gdy próbujemy przybli¿yæ siê do fenomenu Ireny Sendlerowej, zadziwia nas jej odwaga, si³a, niestrudzonoæ, ale te¿ niezwyk³a wra¿liwoæ, dobro, które postêpuje za ocalonym, i wnikaj¹c w jego sposób odczuwania, horyzont widzenia, otacza
mi³oci¹ jego biedny poraniony los. Lecz nie jest to tylko mi³oæ
pomocy i wspó³odczuwania, to mi³oæ lecz¹ca rany to¿samoci
tak¿e nastêpnych pokoleñ.
¯ycie tych, którzy ich poprzedzaj¹ mówi Irena Sendler, nie
by³o daremne, wype³ni³o siê w nim wszystko, co wielkie w cz³owieczeñstwie, zarówno w walce o ka¿d¹ minutê ¿ycia, jak w
odmowie istnienia bêd¹ca niezwyk³¹ manifestacj¹ wolnoci w
tym piekle zniewolenia. Mo¿na chyba powiedzieæ, o Irenie Sendler, ¿e nie cofnê³a siê przed niczym. Wesz³a do wszystkich kryjówek zbrodni, tragedii i bólu.
Jako Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego wraz z Polsko-Izraelskim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego powinnimy zadbaæ, aby Irena Sendler i jej uczynki sta³y
siê znane ka¿demu polskiemu, niemieckiemu i izraelskiemu
dziecku, aby pozosta³y czêci¹ pamiêci o losach ludzkich w
krytycznych czasach, których utrwalanie i przekazywanie nowym pokoleniom jest jednym z zadañ naszego Towarzystwa. W
lutym 2003 r. Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu postanowi³o
zg³osiæ Irenê Sendler do Pokojowej Nagrody Nobla. Kandyda-

Na ok³adce
turê popar³o dwoje polskich noblistów, Czes³aw Mi³osz i Wis³awa Szymborska. Dzi Prezydent RP Lech Kaczyñski podczas
swojej wizyty w Izraelu ponownie zg³asza j¹ do Pokojowej Narody Nobla. Do³¹czmy siê uchwa³¹ do g³osu.
My jako Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego podpisujemy siê pod g³osem Dzieci Holokaustu i polskich noblistów. Musimy do³o¿yæ wszelkich starañ, aby ta inicjatywa, nie uleg³a zapomnieniu pod presj¹ codziennoci, aby
rodowiska opiniotwórcze, politycy i wreszcie szersza opinia
publiczna wskaza³y na ni¹ jako na postawê heroiczn¹ na stró¿a
brata swego, znak sprzeciwu wobec totalitaryzmu XX wieku.
Prosimy o przesy³anie listów popieraj¹cych akcjê na adres:
 Lech Wa³êsa, Instytut Lecha Wa³êsy, Aleje Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa, tel. 022 622 22 20, 621 14 92, fax 62514 14
 Szymon Peres, The Peres Center for Peace 2 Hashalom Rd.,
Tel Aviv 67892 Israel, tel. 972 3 568 06 80, fax 972 3 568 06 81
 Pan Prezydent Lech Kaczyñski (list przez p. Ewa JunczykZiomecka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 022 695 23 40)

Warszawa, 12 grudnia 2006 roku
Pan
Profesor Lech Kaczyñski
Prezydent Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pragniemy wyraziæ poparcie dla kandydatury Pani Ireny Sendlerowej do
Pokojowej Nagrody Nobla.
¯ycie, dzie³o i czyn Pani Ireny Sendlerowej s¹ znane i nie musimy ich przypominaæ. Chcielibymy o nich pamiêtaæ, poniewa¿
ocalenie, które nios³a w trudnym czasie wojny, pozwala oczekiwaæ, ¿e ocala nadal co w nas, stanowi wskazówkê i wyzwanie dla
naszego czasu  tak przecie¿ pe³nego nowych zagro¿eñ, niepokoju, przemocy.
Towarzystwo nasze skupia osoby zajmuj¹ce siê pomaganiem ludziom, którym z powodu kryzysów psychicznych zagra¿aj¹
utrata nadziei, niezrozumienie, napiêtnowanie, a nawet wykluczenie spo³eczne. Którzy w zwi¹zku z tym czêsto dowiadczaj¹ g³êboko odczuwanego poni¿enia i opuszczenia. Staramy siê byæ z nimi i dla nich.
Dlatego dzielne, proste i skromne wiadectwo Pani Ireny Sendlerowej ma dla nas niezwyk³¹ wartoæ. ¯ywi nadziejê. Przenosi
pokój do serca i miêdzy ludzi.
Z wyrazami szacunku
Prof. Jacek Wciórka, Prezes PTP
Doc. Tadeusz Parnowski, Sekretarz ZG PTP

