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Varsavia,6/3/2017 

Giusti 2017: 

Natalya Gorbanevskaya, Jan Jelinek e Roberto Kozak 

 

Il 6 marzo, Giornata europea dei Giusti, il Comitato del Giardino dei Giusti di Varsavia 

durante la serata di gala presso il Museo di Storia degli Ebrei Polacchi, POLIN, ha 

annunciato i nomi delle persone onorato con il titolo di Giusto 2017. Sono: la poetessa 

russa e dissidente Natalia Gorbaniewska, il ministro ceco Jan Jelinek e il diplomatico 

argentino Roberto Kozak. In primavera nel Giardino dei Giusti di Varsavia (gestito dalla 

Casa di Incontri con la Storia) saranno piantati gli alberi a loro dedicati e saranno scoperti 

i cippi commemorativi. 

 

• Natalia Gorbaniewska (1936-2013) – poetessa russa dissidente, uno dei cinque 

partecipanti alla manifestazione di Mosca contro l'aggressione alla Cecoslovacchia nel 

1968. E’ stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico, o uno dei modi di repressione dello 

stato sovietico; nel 1975 fu costretta ad emigrare ed è andata in Francia. " Per tutta la vita 

ha mostrato come e perché si dovrebbe resistere al potere e al silenzio della folla - e quale 

è il prezzo che si paga" - ha detto Zbigniew Gluza, Presidente del Comitato dei Giusti di 

Varsavia. 

• Jan Jelinek (1912-2009) - parroco ceco dal villaggio Kupychiv in Volyn. Durante la 

guerra ha aiutato Ebrei, Polacchi, Ucraini, Tedeschi e Russi. "Come pastore, se vedo un 

uomo nel bisogno, non gli chiedo la nazionalità" - ha scritto nelle sue memorie. Ha accolto 

sotto il suo tetto una famiglia ebrea, aiutato le persone nel ghetto, e durante il genocidio di 

Volyn ha salvato sia Polacchi, che Ucraini e Tedeschi. 

• Roberto Kozak (1942-2015) - diplomatico argentino, che negli anni '70, durante la 

dittatura di Augusto Pinochet, ha aiutato i perseguitati del Cile. Si stima che migliaia di 

persone debbano a lui la vita o abbiano beneficiato del suo aiuto, tra cui l’attuale 

presidente del Cile Michelle Bachelet. Roberto Kozak è detto lo "Schindler dell’America 

Latina." 

La Giornata europea dei Giusti è stata istituita dal Parlamento europeo nel maggio 2012 

per del Comitato Mondiale del Giardino dei Giusti (Gariwo). Tra i firmatari dell’appello 

c’era anche la Casa di Incontri con la Storia. La data del 6 marzo - non è casuale, è il 
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giorno della morte di Moshe Bejski, che è nato in Polonia, promotore dei Giardini dei 

Giusti di Gerusalemme, co-autore della definizione di "Giusto tra le Nazioni". Il concetto 

di Giusto, che è stato utilizzato per la prima volta nel Memoriale di Yad Vashem, oggi è 

universale. Questo titolo è usato per commemorare non solo coloro che sono riconosciuti 

da Yad Vashem Giusti tra le Nazioni, ma tutti coloro che di fronte al totalitarismo e ai 

genocidi hano avuto il coraggio di difendere la dignità umana, di soccorrere le vittime o di 

difendere la verità. 

Nel 2014, su iniziativa della Fondazione italiana Gariwo e della Casa di Incontri con la 

Storia, con il sostegno del sindaco del quartiere di Wola, è stato inaugurato il primo 

Giardino dei Giusti in Polonia, in cui finora sono stati onorati: Wladyslaw Bartoszewski, 

Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Pyotr Grigorenko, Jan Karski, Antonia 

Locetelli, Tadeusz Mazowiecki, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Witold Pilecki, Anna 

Politkovskaya e padre Jan Zieja. Il titolo di giusto viene assegnato a persone non viventi, 

la scelta selezione di tre figure (tra i candidati segnalati ogni anno) viene fatta dal 

Comitato per il Giardino dei Giusti, composto da personalità del mondo dell’educazione e 

della cultura. 

Alla serata di gala di lunedì scorso hanno partecipato ospiti illustri, tra gli altri, Ruth 

Cohen-Dar, vice capo missione Consigliere. Politico dell’Ambasciata di Israele in 

Polonia, Michael Schudrich, Rabbino Capo di Polonia, Roberto Cincotta, direttore 

dell'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, il prof. Adam Daniel Rotfeld, padre Waclaw 

Oszajca, Dr. Mateusz Szpytma, vice presidente dell'Istituto della Memoria Nazionale, 

Zbigniew Gluza, Presidente del Comitato dei Giusti a Varsavia, Piotr Jakubowski, 

direttore della Storia Meeting House, Peter Wiślicki, Presidente dell'Associazione della 

Jewish Historical Institute in Polonia, il prof. Dariusz Stola, direttore del Museo POLIN, e 

Anna Stupnicka-Bando,	Giusta tra le Nazioni e  presidente dell’Associazione Polacca dei 

Giusti tra le Nazioni. 

Organizzatori della serata di  Gala: Casa di Incontri con la Storia, Museo della 

Storia degli Ebrei Polacchi POLIN, Istituto Italiano di Cultura; Partners: Fondazione 

Servizio Rzeczpospolita, Centro per la Formazione e l'innovazione formativo-sociale di 

Varsavia, Fondazione Educativa Jan Karski, GARIWO, Centro traduzioni Diuna 

 



	 	 	 	  

3 

 

	

Warszawa,	6.03.2017	

Sprawiedliwi	 2017:		

Natalia	Gorbaniewska,	Jan	Jelinek	i	Roberto	Kozak	

	

6	marca,	 w	 Europejski	 Dzień	 Pamięci	 o	 Sprawiedliwych,	 Komitet	 Ogrodu	

Sprawiedliwych	w	Warszawie,	 podczas	 gali	w	Muzeum	Historii	 Żydów	Polskich	

POLIN,	ogłosił	nazwiska	osób	uhonorowanych	tytułem	Sprawiedliwego	2017.	Są	

to:	rosyjska	poetka	i	dysydentka	Natalia	Gorbaniewska,	czeski	pastor	Jan	Jelinek	

oraz	 argentyński	 dyplomata	 Roberto	 Kozak.	Wiosną	 w	 warszawskim	 Ogrodzie	

Sprawiedliwych	 (prowadzonym	 przez	 Dom	 Spotkań	 z	 Historią)	 zostaną	

posadzone	poświęcone	im	drzewka	oraz	odsłonięte	pamiątkowe	kamienie.	

 

• Natalia	 Gorbaniewska	 (1936–2013)	 –	 rosyjska	 poetka,	 dysydentka,	

jedna	 z	 pięciu	 uczestników	 demonstracji	 przeciw	 agresji	 na	 Czechosłowację	 w	

Moskwie	 w	 1968	 roku.	 Została	 zamknięta	 w	 szpitalu	 psychiatrycznym,	 co	 było	

jednym	z	aktów	represji	sowieckiego	państwa;	w	1975	roku	została	zmuszona	do	

emigracji	i	wyjechała	do	Francji.	„Całym	życiem	pokazała,	jak	i	dlaczego	należy	się	

przeciwstawić	władzy	 i	milczeniu	 tłumu	–	 i	 jaką	cenę	się	za	 to	płaci”	–	stwierdził	

Zbigniew	Gluza,	przewodniczący	Komitetu	Sprawiedliwych	w	Warszawie.	

	

• Jan	Jelinek	(1912–2009)	–	czeski	pastor	ze	wsi	Kupiczów	na	Wołyniu.	

W	 czasie	 wojny	 pomagał	 Żydom,	 Polakom,	 Ukraińcom,	 Niemcom	 i	 Rosjanom.	

„Jako	pastor,	jak	widzę	człowieka	w	potrzebie,	nie	pytam	go	o	nację”	–	napisał	we	

wspomnieniach.	 Przyjął	 pod	 swój	 dach	 rodzinę	 żydowską,	 pomagał	 ludziom	
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w	getcie,	 a	 w	 czasie	 ludobójstwa	 na	 Wołyniu	 ratował	 zarówno	 Polaków,	 jak	 i	

Ukraińców	i	Niemców.	

	

• Roberto	Kozak	(1942–2015)	–	argentyński	dyplomata,	który	w	latach	

70.,	 w	 czasach	 dyktatury	 Augusto	 Pinocheta,	 pomagał	 represjonowanym	

obywatelom	Chile.	Szacuje	się,	że	tysiące	ludzi	zawdzięcza	mu	życie	lub	korzystało	

z	 jego	 pomocy,	 w	 tym	 dzisiejsza	 prezydent	 Chile	 Michelle	 Bachelet.	 Roberto	

Kozaka	nazywa	się	„Schindlerem	Ameryki	Łacińskiej”.	

	

Europejski	 Dzień	 Pamięci	 o	 Sprawiedliwych	 został	 ustanowiony	 przez	

Parlament	 Europejski	 w	 maju	 2012	 roku	 z	inicjatywy	 działającego	 we	Włoszech	

Komitetu	Światowego	Ogrodu	Sprawiedliwych	(GARIWO).	Sygnatariuszem	apelu	w	

tej	 sprawie	 był	 także	 Dom	 Spotkań	 z	 Historią.	 Data	 –	 6	 marca	 –	 nie	 jest	

przypadkowa,	tego	dnia	zmarł	Mosze	Bejski,	urodzony	w	Polsce	inicjator	Ogrodów	

Sprawiedliwych	 w	 Jerozolimie,	 współtwórca	 definicji	 „Sprawiedliwy	 wśród	

Narodów	Świata”.	Pojęcie	Sprawiedliwego,	które	użyte	zostało	po	raz	pierwszy	w	

Memoriale	 Yad	 Vashem,	 dziś	 ma	 charakter	 uniwersalny.	 Tytuł	 ten	 służyć	 ma	

upamiętnieniu	 nie	 tylko	 uznanych	 przez	 Yad	 Vashem	 Sprawiedliwych	 wśród	

Narodów	Świata,	ale	wszystkich,	którzy	w	obliczu	totalitaryzmu	i	ludobójstwa	mieli	

odwagę	bronić	godności	człowieka,	pomagać	ofiarom	czy	występować	w	obronie	

prawdy.	

W	 2014	 roku	 z	 inicjatywy	 włoskiej	 Fundacji	 Gariwo	 i	 Domu	 Spotkań	 z	

Historią,	 przy	 wsparciu	 Burmistrza	 Dzielnicy	 Wola,	 otwarto	 pierwszy	 w	 Polsce	

Ogród	 Sprawiedliwych,	 w	 którym	 uhonorowani	 zostali	 dotychczas:	 Władysław	

Bartoszewski,	 Marek	 Edelman,	 Magdalena	 Grodzka-Gużkowska,	 Petro	

Hryhorenko,	 Jan	 Karski,	 Antonia	 Locetelli,	 Tadeusz	 Mazowiecki,	 Nelson	

Mandela,	 Hasan	 Mazhar,	 Witold	 Pilecki,	 Anna	 Politkowska	 i	ksiądz	 Jan	 Zieja.	

Tytułem	 Sprawiedliwego	 są	 honorowane	 osoby	 nieżyjące;	 wyboru	 trzech	 osób	
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(spośród	 zgłaszanych	 co	 roku	 kandydatur)	 dokonuje	 Komitet	 Ogrodu	

Sprawiedliwych,	w	skład	którego	wchodzą	osobistości	ze	świata	edukacji	i	kultury.	

	

Pojęcie	 Sprawiedliwego,	 które	 użyte	 zostało	 po	 raz	 pierwszy	w	Memoriale	

Yad	Vashem,	 dziś	ma	 charakter	 uniwersalny.	 Tytuł	 ten	 służyć	ma	 upamiętnieniu	

nie	tylko	uznanych	przez	Yad	Vashem	Sprawiedliwych	wśród	Narodów	Świata,	ale	

wszystkich,	 którzy	 w	 obliczu	 totalitaryzmu	 i	 ludobójstwa	 mieli	 odwagę	 bronić	

godności	człowieka,	pomagać	ofiarom	czy	występować	w	obronie	prawdy.	

	

Tytułem	 Sprawiedliwego	mogą	 być	 uhonorowane	 jedynie	 osoby	 nieżyjące.	

Wyboru	trzech	osób	(spośród	zgłaszanych	co	roku	kandydatur)	dokonuje	Komitet	

Ogrodu	 Sprawiedliwych,	 w	 skład	 którego	 wchodzą	 m.in.	 wybitne	 osobistości	 ze	

świata	edukacji,	polityki,	kultury.	

	

W	poniedziałkowej	gali	brali	udział	znamienici	goście	m.in.	Ruth	Cohen-Dar,	

Zastępca	Szefa	Misji,	Radca	ds.	Politycznych	Ambasady	 Izraela	w	Polsce,	Michael	

Schudrich,	Naczelny	Rabin	Polski,	Roberto	Cincotta,	dyrektor	Włoskiego	Instytutu	

Kultury	w	Warszawie,	prof.	Adam	Daniel	Rotfeld,	o.	Wacław	Oszajca,	dr	Mateusz	

Szpytma,	 zastępca	 prezesa	 Instytutu	 Pamięci	 Narodowej,	 Zbigniew	 Gluza,	

przewodniczący	 Komitetu	 Sprawiedliwych	 w	 Warszawie,	 Piotr	 Jakubowski,	

dyrektor	Domu	Spotkań	z	Historią,	Piotr	Wiślicki,	Przewodniczący	Stowarzyszenia	

Żydowski	 Instytut	 Historyczny	 w	 Polsce,	 prof.	 Dariusz	 Stola,	 dyrektor	 Muzeum	

POLIN,	a	także	odznaczona	medalem	Sprawiedliwych	wśród	Narodów	Świata	Anna	

Stupnicka-Bando,	 Prezeska	 Polskiego	 Towarzystwa	 Sprawiedliwych	 wśród	

Narodów	Świata.	

	

Organizatorzy	Gali:	Dom	Spotkań	z	Historią,	Muzeum	Historii	Żydów	Polskich	

POLIN,	 Włoski	 Instytut	 Kultury;	 partnerzy:	 Fundacja	 Służby	 Rzeczpospolitej,	
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Warszawskie	 Centrum	 Innowacji	 Edukacyjno-Społecznych	 i	Szkoleń,	 Fundacja	

Edukacyjna	Jana	Karskiego,	GARIWO,	Biuro	Tłumaczeń	Diuna.	

 

Więcej	 informacji	o	uhonorowanych	tytułem	Sprawiedliwego	2017	znajdą	

Państwo	pod	linkiem	–	w	broszurze	„Sprawiedliwi	2017”.	

	

Kontakt	dla	mediów:		

Anna	Ziarkowska,	sekretarz	Komitetu	Ogrodu	Sprawiedliwych	w	Warszawie,	

DSH,	kom.	604	430	729,	a.ziarkowska@dsh.waw.pl	


