
                VI edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

W dniu 28 września 2012 roku, pałacyk MSW na Foksal gościł niezwykłych nauczycieli,
przybyłych z różnych stron Polski, na zaproszenie kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej 
„Za naprawianie świata.”
Ci wyróżniający się nauczyciele, wychowują młodzież w duchu wartości wcielanych przez 
Irenę Sendlerową, uczą  tolerancji i poszanowania dla innych -  w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych .Cieszymy się bardzo, że jest ich wielu.
Uroczystość zaszczycili najlepsi z najlepszych, Ci, których prace kapituła oceniła
jako wyjątkowe .Osiem  najlepszych prac nominowano do nagrody.
Kapituła, poza nagrodą główna, przyznała również siedem wyróżnień oraz jedną nagrodę 
honorową.
Genezę tej nagrody przypomniała nam Elżbieta Ficowska, długoletnia, była przewodnicząca 
Stowarzyszenia” Dzieci Holocaustu” w Polsce , które wraz  z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej jest jej organizatorem.
To Elżbieta Ficowska wymyśliła tę nagrodę, wiedząc, że jej tytuł bardzo spodoba się już 
wtedy 96 – letniej pani Irenie Sendlerowej . To w hołdzie dla NIEJ została stworzona ta 
nagroda. Pani Irena Sendlerowa działając w niebezpieczeństwie, swoją jakże dzielną i 
jednoznaczną postawą naprawiała świat. Dziś , szczęśliwie, ten świat możemy w dalszym 
ciągu naprawiać, nie będąc narażonym na niebezpieczeństwo.
Dziś niezbędna jest edukacja , a to głównie domena nauczycieli, którzy w pracy 
wychowawczej podejmują trudną tematykę Holocaustu, praw człowieka, oraz tolerancji 
wobec innych kultur, wyznań i przekonań.
Małgorzata  Rusiłowicz  –  nauczycielka  Szkoły  Podstawowej  im.  Wspólnoty  Polskie  w 
Białostoczku  jest  laureatką  tegorocznej  nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie 
Świata”. Nagrodę t.j. 15.000 zł , w imieniu Kapituły wręczali : Elżbieta Ficowska i Krzysztof 
Czyżewski.
Dla Kapituły był to bardzo trudny wybór, gdyż  wszystkie nadesłane prace były wspaniałe.
Wybrano  panią  Małgorzatę,  gdyż  jej  praca  jest  niezwykła.  Pani  Małgorzata,  uczy  o 
Holocauście już dzieci w szkole podstawowej. Problem tkwi nie tylko w braku materiałów 
dydaktycznych, ale w konieczności znalezienia sposobu  przekazywania dzieciom wiedzy o 
Zagładzie, chroniąc zarazem ich wrażliwość .Nauczycielka z Białostoczku prowadzi między 
innymi cykle zajęć na podstawie książek dla dzieci „Pamiętnik Blumki „ i „Czika piesek w 
getcie.”  Bajki  wykorzystuje  również  w  edukacji  międzykulturowej,  w  ramach  programu 
„Przygody Innego”, który uwrażliwia uczniów na istniejące wśród ludzi różnice w wyglądzie, 
sytuacji materialnej, pochodzeniu i kulturze.

 Mottem moich działań są słowa jednego z Ocalałych, który 
powiedział, że jego oczy widziały to, czego żaden człowiek nie powinien być świadkiem „ 
mówiła o motywach swoich działań laureatka Małgorzata Rusiłowicz 
 



Poza nagrodą główną kapituła przyznała również siedem wyróżnień, które otrzymali: Zofia 
Cofałka z Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie, Małgorzata Juszczyk z 
Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach, Małgorzata Matecka z XII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, Mariusz Sokołowski z 
Gimnazjum im. ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie, Małgorzata Stankowska-Staszczyk z 
Zespołu Szkół Społecznych  Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Człuchowie, Katarzyna Strycharska z Gimnazjum nr 2 im. Łukasza  
Górnickiego w Oświęcimiu, Bożenna Sucharska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
w Gdańsku.

Nagrodę honorową „Za Naprawianie Świata”’  przyznaną po raz pierwszy w tym roku 
przez kapitułę, otrzymała p. Bożena Szroeder, wybitna polska animatorka kultury, która 
wspólnie z dziećmi stworzyła spektakl „Kroniki Sejneńskie”. Spektakl jakże wrażliwy.
Przedstawienie to zdobyło rozgłos międzynarodowy i wystawiane było  w teatrach Danii, 
Niemczech, Hiszpanii, na Litwie i w Nowym Yorku.
„Nagroda, którą dziś honorujemy Panią Bożenę Szroeder jest wyrazem naszego uznania i 
podziwu dla jej pracy oraz dla pracy całego Ośrodka Pogranicze ”powiedziała Elżbieta 
Ficowska wręczając tę nagrodę.

 Bożena Szroeder z ośrodka "Pogranicze" w Sejnach.
"Udzieliłam kiedyś wywiadu, który został opatrzony tytułem: Bożena Szroeder - opiekunka 
do dzieci. To chyba najwspanialsze określenie, jakim zostałam nazwana" - powiedziała 
laureatka.

Wszystkim nominowanym nauczycielom gratulacje – za pośrednictwem minister Ireny 
Wóycickiej przekazał  prezydent Komorowski. „Laureatów i wyróżnionych w konkursie 
łączy przekonanie, że rolą pedagoga jest nie tylko przekazywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności praktycznych, ale też nakłanianie młodych ludzi do refleksji o wartościach, 
którym jako dorośli obywatele służyć będą wiedzą i zdolnościami wyniesionymi z procesu 
edukacji. Nie waham się nazwać zgromadzonych tu dziś wychowawców uczniami Ireny 
Sendlerowej, która powtarzała, że każde uratowane z jej pomocą dziecko było jedynie 
uzasadnieniem jej życia, a nie powodem do chwały” – napisał w liście prezydent 
Komorowski.



W tej ważnej  uroczystości uczestniczyło wiele znanych osobistości m.in. Jerzy Pomianowski 
–Podsekretarz Stanu w MSZ, Mirosław Sielatycki – Podsekretarz Stanu w MEN, Mark Wenig 
– Attache ds.Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych, Mateusz Pigoń – Dyrektor 
Departamentu Kultury Ambasady Izraela w Polsce. Przybyły również przedstawicielki 
Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Anna Stupnicka  -  Bando 
-Przewodnicząca i Alicja Schnepf – Wice Przewodnicząca. Obecni byli też przedstawiciele 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, która jest jednym ze sponsorów nagrody, 
z przewodniczącym Piotrem Kadlickiem.
Byliśmy również my „Dzieci Holocaustu”, dzieci Ireny Sendlerowej.

Po oficjalnych uroczystościach  wysłuchaliśmy duetu polsko – ukraińskiego :Karoliny 
Beimcik i Olena Yeremenko. Zespół pięknie wykonał  jazzowe interpretacje pieśni 
pogranicza polsko-ukraińskiego.

Ta wspaniała uroczystość odbyła się w pałacyku Przeździeckich, którego właścicielem jest 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych . Jest ono również partnerem projektu nagrody.  

To dzięki gościnności MSZ mogliśmy, już kolejny raz, zorganizować uroczystość wręczenia 
Nagrody im.Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” w pięknym, stylowym wnętrzu tego 
pałacyku. Za gościnę serdecznie dziękujemy, z nadzieją ,że w przyszłym roku, progi pałacyku 
MSZ  na  Foksal  w  Warszawie  będą  dla  nas  równie  przyjazne.  Dziękujemy  również,  za 
wspaniały poczęstunek, na który byliśmy przez gospodarzy zaproszeni. Wytwornie podane 
dania bardzo nam smakowały.


