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- ruezwyRzeczpospolita w swojej historii ma wielu bohaterów kłych ludzi,

dzięki którym moŻemy cieszyć, się wolnością. Warto zachować, pamięć o tych szlachetnych

osobach i ich niezłomnych postawach. Ten ľok, decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na

wniosek Rzecznika Praw Dziecka, został ogłoszony Rokiem Ireny Sendleľowej, która

w Polskim Radiu mówiła: ,,Tego, że trzeba pomagać potľzebujqcym nauczyłam się w domu

rodzinnym. Dlatego nie jestem żadna bohaĺerka''I .

Iľena Sendlerowa dzien po dniu przez lata robiła to' co czuła, Że robić powinna -
zmieniała świat. Swoim Życiem pokazała, ze pojedynczy człowiek może się pľzeciwstawić

moľderczemu terľorowi. Kładąc na szali własne Życie przyczyniła się do uľatowania tysięcy

żydowskich dzieci Zwarszawskiego getta. Walczyła o zdeptane ptzez wojnę prawo dzieci

do Życia, do zachowania ich toŻsamości , zdając celująco swój egzamin z człowieczeństwa.

W l0. ľocznicę śmierci Ireny Sendlerowej, uhonorowanej m.in. medalem i tytułem

Spľawiedliwej wśród Narodów Świata, orderem oľła Białe go i przez dzieci ordeľem

Uśmiechu, który w tym roku obchodzi również swoje 50-lecie, zwracam się z uprzejmą

prośbą o szczegó|ne upamiętnienie tej wspaniałej postaci. Przypominanie o życiu,

dokonaniach i wartościach, którymi się kierowała Irena Sendlerowa będzie nie tylko

wspaniałym uhonoľowaniem wybitnej kobiety, ale także pokazaniem pięknej karty historii

narodu polskiego.

Prof. Michał Głowiński, również na falach Polskiego Radia, omawiając niezwykłą

biografię Sendlerowej, podkĺeślał: Niosła pomoc nie na miarę możliwości, tylko znącznie

1Audycja o lrenie Sendlerowej z cyklu ''Biografie niezwykłe''. (PR 2oo5)
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ponad miarę możIiwości i na tym poĺega jej nigzvykłość. Znalezienie ratunku dla tylu dzieci

graniczyło z cudem i ten cud się zdaľzyĺ. ona i jej wspóĺniczki u,chodziły do getta

i wyprowadzały dzieci skązane na śmierć. To wymagało niezwykłej odwagi. Pani Irena takq

odwagę miąła ,orrrr2.

Niech Jej słowa Każdemu kto tonie, należy podać ľękę... - szczegőlnie ważne

w kontekście pomocy najmłodszym, będą przesłaniem roku 2018!

Liczę na przychylność Pana Prezesa i deklaruję gotowośó do współpľacy, abyśmy

wspólnie mogli godnie uczcić, Rok Ireny Sendlerowej.
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