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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Muľek Michclląk

GA8.422.2.2018.ED

Warszawa, 22 stycznia 2018 roku

Pan
Bartosz Hojka
Pľezes Zarządu
Agoľa S.A.
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Irena Sendlerowa że nie jest zadną bohateľką i zawsze skľomnie dodawała:

',Czyniłam ludzkq powinność ''. Paľlamentarzyści w czeľwcu ubiegłego roku pľzychylili się

do mojego wniosku o ustanowienie 2018 Rokiem Ireny Sendleľowej, uznając, Że niezvĺykły

heroizm i dokonania tej wspaniałej Polki na rzecz obrony pľaw dziecka zasługują na

szczegő|ne uhonorowanie.

Iľena Sendleľowa dzien po dniu pÍZez lata robiła to, co czuła, Że robić, powinna -
zmieniała świat. Swoim Życiem pokazała, że pojedynczy człowiek może się pľzeciwstawić

mordeľczemu terrorowi. Kładąc na szali własne Życie przyczyniła się do uľatowania tysięcy

Żydowskich dzieci Zwatszawskiego getta. Jej bezinteresowność i poświęcenie zasługują na

najwyŻszy szacunek.

Szczególnie w Roku Iľeny Sendlerowej, w l0. rocznicę śmierci Bohaterki,

uhonorowanej m.in. medalem i tytułem Spľawiedliwej wśľód Narodów Świata, oľderem oľła

Białego i przez dzieci orderem Uśmiechu, który w tym ľoku obchodzi ľównież swoje 50-

lecie, warto podejmować działania upamiętniające Tą wspaniałą postać.

oby słowa lľeny Sendlerowej: Każdemu kto tonie, należy podać rękę... - szczegőlnie

waŻne w kontekście pomocy najmłodszym, były przesłaniem ľoku 20l8!

Matka Dzieci Holokaustu, jak często nazywano Sendlerową, jak mało kto stawiała

sobie tak wysoką poprzeczkę w byciu poľządnym. Była osobą niezwykle szlachetną,

niezwykle dzielną i bardzo skľomną' Jak przekonują ci, ktőrzy się z nią zetknęli _ w trudnych

czasach niosła pomoc nie na miaľę możliwości, tylko znacznie ponad miaľę możliwości, stąd

niezwykłość jej postaci, którą mamy powinność ocalić od zapomnienia.
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Sama lrena Sendlerowa mówiła: ,,Chciałabym, żeby zachowała się pamięć o wielu

szlachetnych ludziach, którzy narażajqc własne życie ratowali zydowskich braci, a których

imion nikt nie pamięta. Aĺe pamięć naszą i następnych pokoleń musi też zachować obrąz

ludzkiej podłości i nienąwiści, która kaząła wydawać wľo4om swoich sqsiadów, która kaząła

mordować. Moim marzeniem jest, żeby pamięć stała się ostrzeżeniem dĺa świąta, oby nigdy

nie powtóľzył się podobny dľamat ĺudzkości'''
'WyraŻam nadzieję, że wśľód wielu instytucji' któľe dołączą do organizacji obchodów

Roku lreny Sendlerowej, znajdą się równiez media Agory S.A. Jęstem przekonany,

żewspólnie jznaleŻnym szacunkiem uda nam się popľzez rozmaitę działania zbudować

symboliczny pomnik ku pamięci Tej, któľa swoim Życiem dała światu najpiękniejszą lekcję

miło ści i człowieczeństwa.
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