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WYDANIE Z OKAZJI ROKU IRENY SENDLEROWEJ

Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
co w życiu ciebie czeka.
I ty możesz wyrosnąć
na wielkiego Człowieka.
Może tak się w twoim życiu stanie,
może z tobą tak się właśnie zdarzy,
że ty zrobisz to, że ty to zdobędziesz,
o czym tyle ludzi próżno marzy.
Może twoje serce będzie tak gorące,
może ty mieć będziesz tyle siły,
że obronisz słabych i skrzywdzonych,
że świat zmienisz na dobry i miły.(…)
…Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
jak się wielkość w życiu rozpoczyna.
E. Szelburg-Zarembina „Przed pomnikiem wielkiego człowieka”
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Irena

Sendlerowa

z
domu
Krzyżanowska to jedna z najwybitniejszych
postaci XX wieku. Urodziła się 15 lutego
1910 r. w Warszawie. Jej ojciec był
lekarzem społecznikiem, leczył między
innymi ubogich Żydów. Był również
zaangażowany w działalność niepodległościową.
W latach trzydziestych Irena Sendlerowa rozpoczyna pracę w Obywatelskim
Komitecie Pomocy Społecznej. Podczas II wojny światowej zaczyna pomagać Żydom długo przed
powstaniem getta warszawskiego. Kiedy w 1942 r. utworzono polską organizację podziemną – Radę
Pomocy Żydom „Żegotę” – Irenę Sendler (pseudonim „Jolanta”) mianowano szefową Referatu
Dziecięcego. Jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej miała przepustkę do getta. Pod pretekstem
kontroli sanitarnych i dezynsekcji razem ze współpracownikami nosiła do
dzielnicy żydowskiej jedzenie, leki, odzież i pieniądze. Będąc w getcie zakładała
opaskę z gwiazdą Dawida. Czyniła to, by nie wyróżniać się z tłumu i na znak
solidarności z Żydami. Zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta,
umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich.
Razem ze współpracownikami uratowała około dwóch i pół tysiąca dzieci.
Dokładna ich liczba do dzisiaj nie jest znana.
Przez cały czas trwania akcji wyprowadzania dzieci z getta Irena Sendlerowa
prowadziła ich kartotekę, zapisując dane na małych rulonikach papieru. Karteczki
te zostały potem zakopane w słoiku pod drzewem w ogródku jednej z łączniczek.
W 1943 r. Irena Sendlerowa została aresztowana przez gestapo, była torturowana i skazana na
śmierć. „Żegota” zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników.
Kiedy w 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie, zgłosiła się
jako pielęgniarka do najbliższego punktu sanitarnego. Opiekowała się
rannymi w powstańczym szpitalu.
Po wojnie tworzyła domy sierot, pomagała rodzinom
bezrobotnych, pracowała w szkołach medycznych. Była jednym
z założycieli Ligii do Walki z Rasizmem. Doświadczyła ciężkich
prześladowań komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatnie lata
życia spędziła w gościnie w domu prowincjalnym Bonifratrów
w Warszawie. Zmarła 12 maja 2008 roku.
W Polsce zainteresowanie osobą Ireny Sendlerowej wzrosło, kiedy odkryły ją cztery uczennice
z amerykańskiej szkoły w Kansas. To one, pisząc i wystawiając sztukę teatralną, zatytułowaną „Życie
w słoiku”, spowodowały, że prawda o tej bohaterskiej kobiecie i liczbie uratowanych
przez nią dzieci została poznana najpierw w Stanach Zjednoczonych – potem
w Polsce.
W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski Instytut Yad Vashem medalem
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (zdjęcie obok). W 1983 r. zasadziła drzewko
w Lesie Sprawiedliwych instytutu. W Polce odznaczona m. in. Orderem Uśmiechu
i Orderem Orła Białego.
Irena Sendlerowa powiedziała:
 Każdemu kto tonie, należy podać rękę…
 Nie róbcie ze mnie żadnej bohaterki. Robiłam tylko to, co każdy powinien
zrobić (…), to, co nakazywał mi głos sumienia. Nie mogłam przeżyć wojny
inaczej.
 Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że
najważniejsze na świecie i w życiu jest DOBRO.
 Również dziś w kraju i na świecie jest wiele bolesnych problemów, wiele
tragedii, którym trzeba się przeciwstawić. I dostrzec także tych, którzy
śpieszą skrzywdzonym na ratunek.
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Opowieść o Irenie Sendlerowej
Pewnego dnia 1941 roku siostra Jolanta zrozumiała, że to, co robi dla
zamkniętych w getcie przyjaciół, nie wystarczy, aby ich ocalić. „Będę pomagać
inaczej”, postanowiła i narażając życie swoje i ogromnej siatki ludzi, którzy
myślą jak ona, codziennie ratuje kilkoro dzieci. Lista ich imion, umieszczona
w zwykłej butelce po mleku, którą Jolanta zakopuje pewnego dnia pod jabłonią,
liczy… niemal dwa i pół tysiąca dzieci!
Książka Anny Czerwińskiej-Rydel „Listy w butelce. Opowieść o Irenie
Sendlerowej” to pierwsza polska biografia dla dzieci, której bohaterką jest ta
niezwykła kobieta. Historia, opowiedziana z perspektywy żydowskiego chłopca wyprowadzonego
z getta, oparta jest na wojennej działalności „siostry Jolanty”.
Tytułowe listy stają się motywem spajającym opowieść, nawiązują do wykazu nazwisk żydowskich
dzieci ukrywanych przez Sendlerową. W tej książce znajdziecie biografię i kalendarium z jej życia oraz
to, co działo się wtedy na świecie. Zobaczycie tu mnóstwo pięknych ilustracji oraz kilka zdjęć tej
odważnej Polki.
„Listy w butelce” są ważną i potrzebną lekturą nie tylko ze względu na Rok Ireny Sendlerowej, ale
również ze względu na wciąż obecne w polskim społeczeństwie przekonania antysemickie. Książka
Czerwińskiej-Rydel prezentuje szlachetną postać, która może służyć za wzór tolerancji, empatii
i aktywnego życia na rzecz innych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania i koloru skóry.
Lektura książki pokazuje, jak bardzo potrzebni byli i są tacy ludzie jak Irena Sendlerowa.

***

75. rocznica wybuchu powstania
w getcie warszawskim
W latach 1939 - 45 na świecie trwała II wojna
światowa. Konflikt pochłonął ponad 50 milionów ludzi.
Adolf Hitler – przywódca nazistowskich Niemiec – chciał
zniszczyć naród żydowski (Holocaust*). W tym celu na terytoriach państw okupowanych przez
hitlerowskie Niemcy powstały getta (żydowskie dzielnice mieszkaniowe). Największe getto było
w Warszawie (przed II wojną światową w Polsce mieszkało 3 miliony Żydów). Warunki bytowe w
getcie były bardzo trudne. Brakowało jedzenia, szerzyły się choroby, ludzie masowo umierali. Wielu
mieszkańców getta wywieziono do obozów śmierci, które powstały na terytorium okupowanej Polski.
Wywóz do obozu oznaczał śmierć. W obozach zagłady wymordowano miliony Polaków, Żydów,
Romów. W roku 1943 władze niemieckie chciały zlikwidować getto warszawskie, a mieszkańców
wymordować w obozie błyskawicznej zagłady w Treblince. Zdesperowana ludność getta stanęła do
walki. Powstanie rozpoczęło się 19
kwietnia 1943 roku. Powstańcom udzielał
pomocy polski ruch oporu. Nierówna
walka trwała do 16 maja, wielu
powstańców wolało popełnić samobójstwo
niż poddać się Niemcom.
Celem powstańców nie było zwycięstwo, lecz
godna śmierć w walce z wrogiem. Powstanie w getcie
warszawskim było odpowiedzią na ludobójstwo, którego
dopuściły się hitlerowskie Niemcy wobec bezbronnych
ludzi. Stało się symbolem bohaterskiej walki ze złem.
Opracował Ireneusz Romańczuk
* Holocaust – ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie
Niemcy.
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Biblioteka poleca…
Rafał ma dziewięć lat i coraz lepiej czyta. Denerwuje się, bo panie
z biblioteki traktują go jak dziecko i podsuwają książeczki z obrazkami. Jednak
pewnego dnia wypożycza książkę, która odmieni jego życie. To „Wehikuł czasu”
Herberta Wellsa. Fantastyczna, pozwalająca przenieść się w czasie maszyna i losy
bohaterów książki - Elojów i Morloków - zawładną wyobraźnią Rafała. Chłopiec
bardzo chciałby nacisnąć dźwignię i znaleźć się w KIEDYŚ. „To KIEDYŚ dotyczy
tego, co było i co będzie”. KIEDYŚ, w przyszłości, Rafał chciałby zostać
wynalazcą. Drugie KIEDYŚ, to czasy, kiedy „nie było wojny ani Dzielnicy”.
KIEDYŚ byli rodzice i mieszkanie na Saskiej Kępie. KIEDYŚ „można było sobie
wyjechać z miasta na wieś albo do lasu, albo nad rzekę, a nawet nad morze”...
Rafała poznajemy w 1942 roku. Pochodzi z polsko-żydowskiej rodziny i mieszka ze swoim
dziadkiem w getcie. Dziadek zrobi wszystko, żeby zmienić wnukowi miejsce zamieszkania. Splot
okoliczności sprawi, że od tego momentu chłopiec będzie musiał – niczym dorosły – radzić sobie
samodzielnie. Doświadczy podróży w czasie. Dosłownie i w przenośni. W drodze do „lepszego” świata
towarzyszyć mu będzie ukochana książka.
Warto poznać losy Rafała. To, co przeżył i czego doświadczył, to zarazem fragment naszej,
całkiem nieodległej historii. „Arka czasu” Marcina Szczygielskiego to powieść, którą czyta się jednym
tchem. To opowieść dla każdego. Opowieść o tym, co w życiu najważniejsze.
Opracowała Joanna Brandys
***

Dzieci wiersze piszą…
Ach, nasza Niekłańska, szpital to nieduży,
i od wielu lat już dzieciakom służy.
Świetni lekarze, pielęgniarki miłe,
w nas wszystkich codziennie przywracają siłę.
I uśmiechem panie ze szpitalnej szkoły
codziennie nas darzą, dzień czynią wesołym.
A ja choć czasami z nudów umieram,
z chorobą, bólem dzielnie się spieram.
Choć zupa szpitalna jest często bez soli,
a na drugie dają za mało fasoli,
kolacja za wcześnie i bez smaku picie,
i w długiej kolejce czekamy na mycie,
telewizor na kasę, za głośny płacz dzieci,
i czas tu tak bardzo powoli nam leci,
To cieszę się, że trafiłam do tego szpitala,
bo myśleć – że wrócę do zdrowia – pozwala.
Normalna to sprawa – czasem się narzeka,
ale dni mijają, jakoś czas ucieka.
Poleżeć tu czasem trzeba, że tak powiem,
żeby wyjść z choroby i cieszyć się zdrowiem!
I mimo, że wiemy – nie jest tu jak w niebie,
to pokonasz chorobę, gdy uwierzysz w siebie!
Weronika z okulistyki
***

Zagadka pani Izy
Ania ma trzech braci, a każdy z nich ma 2 siostry. Ile łącznie braci i sióstr ma Ania?
A) 4

B) 2

C) 3
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