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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Mclrek Michalĺlk

Warszawa, I 1 stycznia 2018 roku
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Swiętując stulecie

sumienne, często wręcz

ści nie możemy zapominać, o ludziach, ktőrzy przez lata

naľażeniem Życia dbali o dobro i prawa najmłodszych' Irena

Sendleľowa niezalreŻnie od okoliczności walczyła o zdeptane przez wojnę pľawo dzieci

do Życia, do zachowania ich tozsamości' Parlamentarzyści przychylili się do mojego wniosku

o ustanowienie 2018 Rokiem Iľeny Sendleľowej.

,,Kto ratuje jedno Życie - ratuje cały świat" - to zdaĺie z Talmudu widnieje na medalu

Spľawiedliwy wśród Narodów Świata, którym Irena Sendlerowa została odznaczona w 1965

roku. Niewątpliwie dzięki niezwykłej odwadze i poświęceniu' którymi zaraziła takŻe

współpľacujących z nią ludzi, Iľena Sendleľowa zdołała uľatować aŻ 2,5 tys. żydowskich

dzieci. Jej życie stało się kanwą kilku filmów, m.in. ,,Dzieci Ireny Sendlerowej'' i ,,Wrózka

z getta". Warto uczciĆ Jej pamięć i w ľoku jej poświęconym przypomnieć szerszej

publiczności te obľazy, lub porozmawiać o Jej Życiu i dokonani ach, oraz wartościach, jakimi

się kierowała'

Ta drobna, niepozoma kobieta, zawsze powtarzała. że nie jest żadną bohaterką. DzieÍl

po dniu pÍZeZ lata robiła to, co czuła, Że robic powinna _ zmieniała świat. Irena Sendleľowa

swoim Życiem pokazała, że pojedynczy człowiek moŹe się przeciwstawić morderczemu

terroľowi.

Szczególnie w Roku Ireny Sendleľowej, w l0. rocznicę śmierci Bohateľki,

uhonorowanej m'in. orderem orła Białego i przez dzieci orderem Uśmiechu' który w tym

roku obchodzi równiez swoje S0-lecie, waľto podejmować, działania upamiętniające Tą

wspaniałą postać.
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oby słowa Ireny Sendlerowej: Każdemu kto tonie, należy podać rękę... - szczego|nie

waŻne w kontekście pomocy najmłodszym' były przesłaniem roku 20l 8 !

WyraŻam nadzieję, że wśród wielu instýucji, które wesprą oľganizację obchodów

Roku Ireny Sendlerowej, znajdzie się równieŻ Telewizja Polska. Jestem ptzekonany, Że

wspólnie iznależnym szacunkiem uda nam się poprzez rozmaite działania zbudować

symboliczny pomnik ku pamięci Tej' która swoim Życiem dała światu najpiękniejszą lekcję

miło ści i człowieczeństwa.
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