
Szanowni sygnatariusze listu otwartego do Komitetu Budowy Pomnika 

Sprawiedliwych przy MHŻP 

 

Jestem członkiem Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, środowiska 

żydowskiego, z którego wyszła inicjatywa budowy pomnika w pobliżu MHŻP. 

Odnoszę wrażenie, że to właśnie Państwo egzorcyzmujecie tę przestrzeń. 

Współczesna Warszawa oddała cześć Gettu Warszawskiemu przez symboliczne 

zarysowanie na jezdniach i trotuarach murów, które go otaczały. Stoi tu Pomnik 

Bohaterów Getta, na sąsiednich ulicach są liczne odwołania, w postaci tablic  

i obelisków, do bohaterów powstania w getcie. Natomiast wspaniały gmach 

Muzeum Historii Żydów Polskich i jego zawartość dają świadectwo tysiącletniej 

obecności Żydów w Polsce. Przyjmując Państwa punkt widzenia można by zadać 

pytanie, dlaczego to muzeum tam postawiono. Pomnik Ratującym - Ocaleni 

odwołuje się do okresu okupacji niemieckiej, do najczarniejszej karty w historii 

Żydów w Polsce, do Zagłady. Postawiony w pobliżu Muzeum jest wiarygodny. To 

my, żyjący ocaleni chcemy go mieć w tym miejscu, bo jest on jednym z elementów 

naszej historii. Postawienie tego pomnika gdziekolwiek indziej wpisuje się w 

kłamstwo historyczne, które tuszuje wszystkie akty kolaboracji Polaków z Niemcami 

na szkodę ukrywających się Żydów. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że rodzące się 

jak grzyby po deszczu pomysły stawiania pomników Sprawiedliwym w pobliżu 

miejsc katolickiego kultu religijnego, to próba zakłamania historii, pokazania jak to 

Polacy gremialnie uczestniczyli w ratowaniu Żydów i było ich aż 6000.  

Nie ma sensu wyważać szeroko otwartych drzwi mówiąc, że Sprawiedliwi, których 

chcemy uczcić, nie działali w imieniu narodu polskiego. To oczywiste, więc tym 

bardziej są godni tego, by okazać im wdzięczność. Ile łez wzruszenia widziałam w 

oczach tych Żydów, dziś już starych ludzi, którzy przyjeżdżali do Polski ze Stanów, 

Kanady czy Izraela, by osobiście wziąć udział w uroczystości wręczenia medalu 

(przyznanego przez Yad Vashem, a nie przez Polskę) tym, którzy ich ratowali w 

czasie wojny, zresztą najczęściej ich dzieciom, bo cisi bohaterowie dawno leżą w 

grobach. Najwięcej na ten temat mógłby powiedzieć każdy kolejny ambasador 

Izraela, który osobiście wręczał medale Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. 

Czyż to nie jest autentyczna żydowska narracja? Czy potomkowie ocalonych, 

odwiedzający daleki kraj, w którym urodzili się, mieszkali i cierpieli ich dziadowie i 



pradziadowie nie mogą skłonić się przed pomnikiem wyrażającym wdzięczność tym, 

którzy kiedyś wyciągnęli pomocną dłoń do ich przodków? Zrobią to jednak tylko 

wtedy, gdy pomnik będzie stał przy Muzeum, bo będą pewni intencji,  

w jakiej został postawiony. 
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Do wiadomości: 

Komitet Budowy Pomnika Sprawiedliwych „Ratującym – Ocaleni” 


