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Irena Scndlcrowa zaw przekonywała, Że czyniła ludzką powinność i że w danej

sy'tuacji nie mogła postąpić inaczej, więc z naľaŹeniem własnego zycia ratowała Żydowskie

dzieci. Niestrudzenie i dzielnie walcz'yła o zdeptane przez wo1nę pľawo dzieci do Życia

i zachowania ich toŻsamości. Paľlamentarzyści przychylili się do mojego wniosku

oustanowienie 20l8 Rokiem lľcny Sendlerowej itym samym uhonorowanie pamięci o tej

dľobnej' niepozornej kobiecie, któľa ľobiła rzeczy heľoiczne i zawsze powtarzała, że nie jest

Żadną bohaterką. A tymczasem dzień po dniu zmieniała świat i swoim życiem pokazała, Żc

pojedynczy człowick nroże się przeciwstawić morderczęmu terrorowi. Jej bezinteresowność

i poświęcenie zasługują na najwyŻ,sz.y szacunek'

Nic dziwnego, Że jej zycie stało się kanwą kilku filmów, m.in. ,,Dzieci lreny

Scndlcrowej'' i,,Wľóżka zgetta". Warto uczcié pamięć o lľenie Sendlerowej, nazywanej

Matką Dzieci Holokaustu - i w roku jej poświęconym przypomnięć szeľszej publiczności

te obrazy,lub porozmawiać o Jej życiu i dokonaniach, oĺaz wartościach, jakimi się kierowała.

Jak przekonują ci, ktorzy się Z Iľeną Sendlerową zetknęli * w tľudnych czasach niosła

pomoc nie na miaľę możliwości' ly|ko z'nacznie ponad miaľę moŹliwości, stąd niczwykłość jej

postaci, którą mamy powinność ocalić od zapomnienia. Sama Sendlerowa mówiła: ,,Zału.ię

tylko jednej rzeczy - mogłaln zrobić u,ięcej. To uczucie zalu będzie mi towarzys4łć aż do

momentu śmierci. "

W Roku lľeny Sendlerowej, w l0. rocznicę śmierci Bohaterki, uhonorowanej m.in'

medalem i tytułem Spľawiedliwej wśród Narodów Świata, orderem orła Białego í przez

dzieci ordeľem Uśmiechu' który w tym ľoku obchodzi ľównieŻ swoje 50_1ecie, warto

podej mowa ć, działania upam i ętni aj ąc e Tą wspan i ałą po staó'
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'\MyraŻam nadzieję, Że wśród wielu instytucji, które węspľą organizację obchodów

Roku lreny Sendlerowej, znajdzie się również Te\ewizja Polsat Sp. z'o.o. Sądzę, ze wspólnie

i z należnym szacunkięm uda nam się popľzez rozmaite działania zbudować symboliczny

pomnik ku pamięci Tej, któľa swoim życiem dała światu najpiękniejszą lekcję miłoścí

i czŁowieczeństwa. Ponieśmy pamięć o lrenie Sencllerowej dalej w świat, aby Jej słowa: Kafulemu

kto toníe, należy podać rękę... _ szczegőlnie ważne w kontekście pomocy najmłodszym'

stały się waľtościowym wskazaniem do działania i pięknym przesłaniem roku 20l8l
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