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w aľodtl pojawiają się jednostki, któľe na długie lata pozostają

wzorem najlepszych ludzkich ccch, postaw i zdolności. W gronie polskich bohaterów

niewątpliwe ważne miejsce zajmuje lrena Sendlerowa' której heroizm i poświęcenie ocaliły

około 2,5 tysiąca życlowskich dzieci. Sendlerowa nięzale'Żnię od okoliczności walczyła

o zdeptane przez wojnę pľawo dzieci do Życia, do zachowania ich tożsamości.

Parlamentarzyści pľzychylili się do mojego wniosku oustanowienie 20l8 Rokiem Ireny

Sendleľowej.

Ta drobna, niepozorna kobieta, zawsze powtarzała, że nie jest żadną bohaterką' Dzień

po dniu przez laÍa robiła to, co czuła, że robić powinna - zmieniała świat. lľena Sendlerowa

swoim Życiem pokazała, ze pojedynczy czlowiek może się pľzeciwstawić morderczemu

terroľowi.

W swoinr zyciorysie pisała: ,,|ľychowana byłam u, duchu. ze obojętna jest sprau,a

religii, narodu, przynaleŻności do jakiejś rasy - ważny jest czĺowiek!".I tego człowieka,

szczególnie małego i bezbľonnego, zaulsze stawiała w centľum uwagi. Nic dziwnego. ze jej

życie stało się kanwą kilku filmów, m.in. ,,l)zieci Iľeny Sendleľowej'' i,,Wrózka zgetta".

Warto uczcić pamięć o Irenie Sendleľowej , nazywanej Matką Dzięci Holokaustu - i w roku

jej poświęconym pľZypomnieć szeľszej publiczności te obrazy' lub poľozmawiać o Jej zyciu

i dokonaniach, oraz wartościach, jakimi się kierowała.

W Roku lľeny Sendleľowej, w 10' rocznicę śmierci Bohaterki, uhonoľowanej m.in.

orderem orła Białego i przez dzicci oľderem Uśmiechu' któľy w tym ľoku obchodzi również

swoje 5O_lecie, warto podejmować działania upamiętniające Tą wspaniałą postaó.
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Jestem głęboko przekonany, że Jej słowa: Każdemu kto tonie, należy podać rękę... -
szczegőlniewaŻne w kontekście pomocy najmłodszym, to píękne pľzesłanie ľoku 20l8!

Wyrażam nadzieję, że wśród wielu instytucji, które wesprą oľganizację obchodów

Roku lreny Sendlerowej, znajdzie się równiez Gľupa TVN. UwaŻam, że wspólnie

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

pomnik ku pamięci Tej, która swoim życiem dała światu najpiękniejszą lekcję miłości

i człowieczeństwa'
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