Gdy otworzyliśmy drzwi.
W sobotę, 21.11.br., uroczystością w Gimnazjum nr 5 im. T. Kościuszki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata zakończyło konkurs, którego celem były spotkania młodzieży ze Sprawiedliwymi. Kolejny już raz
mogliśmy rozmawiać z Bohaterami, którzy narażając własne życie ratowali życie swoich żydowskich sąsiadów. Z 6,5 tysiąca
Polaków, którzy otrzymali tytuł Sprawiedliwego, żyje dziś ok. 300 osób. Na podsumowaniu projektu, nie mogło zabraknąć naszej
szkoły. Szkoły, której uczniowie i nauczyciele znaleźli się w gronie nagrodzonych. Piękna książka „Gdy otworzyliśmy drzwi” to
efekt również naszej pracy. Jej trzeci rozdział, blisko 300 stron, to trwały ślad tego projektu. „Bijące serce młodzieży polskiej,
która ceni czyn Sprawiedliwych” powiedział na spotkaniu płk Witold Lisowski inicjator i pomysłodawca całej akcji. „Czas
odebrał nam siły, ale zostawił serca… Pamiętajcie o nas, o czynach naszych ojców i naszych matek …”„
Zbiór reportaży pt. „Gdy otworzyliśmy drzwi”, to wieloetapowe przedsięwzięcie, obejmujące spotkania z Polakami
odznaczonymi medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem w Izraelu za ratowanie
Polaków pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny światowej. Jak powstawał nagrodzony w konkursie reportaż uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej pt. „Śladami Mindzi Kirszenbaum” ? To długa i ciekawa historia o której można
dowiedzieć się z właśnie wydanej książki. To podróż po historii Północnego Mazowsza w latach 1939 – 2015. Poznawanie
miejsc, ludzi, których dotknęła II wojna światowa z całą siłą swego okrucieństwa i bezwzględności. W tym oceanie zła
i szaleństwa byli ludzie odważni, szlachetni którzy narażając życie własne i swoich rodzin ratowali innych przed śmiercią.
Dzięki staraniom płk. Witolda Lisowskiego praca konkursowa ukazała się w formie książkowej, którą Pan Profesor
zaprezentował i wręczył obecnym na spotkaniu dyrektorkom , uczniom, nauczycielom szkół biorących udział w konkursie.
Należy podkreślić, że cała zgromadzona dokumentacja dotycząca Mindzi Kirszenbaum i ratujących ja mieszkańców powiatu
żuromińskiego, została przekazana do Nowego Jorku, Panu Saulowi Wapowskiemu, synowi naszej bohaterki. Była to: praca
uczniów, dokumentacja fotograficzna, prezentacja multimedialna, wywiady, relacje światków, wskazanie literatury dotyczące
wydarzeń mających miejsce w czasach wojny i okupacji. Tylko osoba uratowana z holokaustu lub jej rodzina może wystąpić dla
ratujących o tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Przyznanie tego tytułu rodzinie Jana Borka i Bolesława Topolewskiego
jest tylko kwestią czasu.
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Zdjęcia z albumu „ Gdy Otworzyliśmy Drzwi”.

Albert Telak i Marek Król w Warszawie.

Płk. doc. dr hab. Witold Lisowski.

Sprawiedliwi studiują nowo wydany album…

Albert Telak laureat konkursu. W imieniu uczestników konkursu podziękowania organizatorom składa I. Kramkowski.

Ireneusz Kramkowski opowiada uczestnikom spotkania o powojennych losach Mindzi Kieszenbaum /obecnie Miriam
Wapowskiej/.

Spotkanie Sprawiedliwych, uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, organizatorów
Zdjęcia z uroczystości wręczenia wydanego albumu w Warszawie autorstwa Marka Króla i Ireneusza Kramkowskiego.
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