
Droga Pani Anno, 

chciałbym Pani dzisiaj podziękować w imieniu Instytutu Pamięci 

Narodowej, który reprezentuję, a także i w swoim. 

Dziękuję przede wszystkim za to, że w czasie niemieckiej okupacji, mimo 

grożącej kary śmierci, ratowała Pani wraz ze swoją drugą mamą czwórkę 

współobywateli żydowskiego pochodzenia: Ritę, Stefę, osobę o nazwisku 

Rubinstein, a przez bardzo długi czas Abrahama Jabłońskiego. 

Jako dziecko sama doświadczyła Pani straty najbliższych: z powodu chorób 

w krótkim czasie straciła Pani mamę, brata, babcię i tatę. Może dlatego tak 

bardzo bliski i zrozumiały stał się dla Pani los dziecka żydowskiego, które bez Pani 

pomocy prawdopodobnie straciłoby życie. Kochała Pani tego chłopca tak bardzo, 

że choć po ponad dwóch latach ukrywania został zabrany bez pożegnania, to gdy 

wrócił po 40 latach, przyjęła go Pani bardzo serdecznie i równie serdecznie 

wspominała aż do swojej śmierci. 

Pani wrażliwość i otwartość wobec dzieci pokazują także zainteresowania 

zawodowe, jak choćby książki Pani współautorstwa, zawierające m.in. metodę 

terapii uspokajającej i rozwijającej dla dzieci. We wstępie do jednej z nich dr Ewa 

Łatacz napisała: „pozycja ta, mimo kolejnego wydania, jest ciągle aktualna, 

ponieważ jest wynikiem autentycznego i ogromnego zaangażowania autorek w 

pracę z dziećmi oraz, co bardzo ważne, powstała we współpracy  z nimi […]. 

Dzięki temu nie odnosi się ona do dziecka abstrakcyjnego, tak naprawdę 

nieistniejącego, ale takiego, jakim ono rzeczywiście jest”. 

Ostatnie zdanie pięknie charakteryzuje nie tylko Pani pracę zawodową, ale 

i to, co czyniła Pani podczas wojny. 

Jakże symboliczne jest to, że Pani jako najstarsza żyjąca Sprawiedliwa 

wśród Narodów Świata odeszła od nas 24 marca, w Narodowy Dzień Pamięci 

Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ufam, że dzisiaj jest już Pani 

w lepszym świecie, gdzie z pewnością ma Pani wiele do pomówienia nie tylko z 

Józefem i Wiktorią Ulmami, ale przede wszystkim z ich małymi dziećmi, takimi 

właśnie, jakimi się Pani zajmowała w swoim życiu. 

Osobiście dziękuję Pani za nasze spotkania. Były one dla mnie nie tylko 

wielką przyjemnością, ale i świadectwem tego, że „w dobrych zawodach Pani 

wystąpiła, bieg ukończyła, wiary ustrzegła”. Czeka na Panią wieniec 

sprawiedliwości! Niech Pani spoczywa w pokoju! 


