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TIME SA

a
Iľena Sendlerowa
,,

ZC nre

jest zadną bohaterką

i

zawsze

Czyniłam ludzkq powinność '. Sejm przychylił się do mojego wniosku o ustanowienie 2018

Rokiem Iľeny Sendleľowej, która dzień po dniu ptzez lata ľobiłato, co czllła, Żę robii,
powinna

-

zmieniała świat. Swoim Życiem pokazała, że pojedynczy czŁowiek może się

pľzeciwstawić mordeľczemu terroľowi. Kładąc na szali własne Życie przyczynlŁa się do

uratowania tysięcy Źydowskich dzieci

Z

warszawskiego getta.

Jej

bezinteręsowność

i poświęcenie zasługują na najwyższy szacunek.

Szczególnie

w Roku

Iľeny Sendlerowej,

w

10. rocznicę śmierciBohateľki,

uhonorowanej m.in. medalem i tytułem Spľawiedliwej wśród Naľodów Świata, oľderem oľła

Białego i przez dzieci ordeľem UŚmiechu, który w tym roku obchodzi również swoje 50lecie, waľto podejmować, działania upamiętniające Tą wspaniałą postać.

oby słowa Ireny Sendlerowej: Każdemu kto tonie, należy podać rękę... - szczególnie
waŻne w kontekście pomocy najmłodszym, były pľzesłaniem roku 20l8!
Matka Dzięci Holokaustu' jak często nazywano Sendleľową, jak mało kto stawiała

sobie tak wysoką poprzeczkę

w byciu

porządnym. Była osobą niezwykle szlachetną,

niezwykle đzie|nąibardzoskľomną. Jak przekonują ci, ktőrzy się z nią zetknęli - w trudnych
czasach niosła pomoc nie na miarę możliwości,tylko znacznie ponad miarę możliwości,stąd
niezwykłośćjej postaci, którą mamy powinnośćocalić od zapomnienia'
Sama Irena Sendlerowa mówiła: ,,Chciałabym, żeby zachowała się pamięć o wielu
szĺachetnych ludziach, którzy narazajqc własne życie ratowali Ądowskich braci, a któľych

imion nikt nie pamięta. Ale pamięć nasza

i

następnych pokoĺeń musi też zachować obrąz

ĺudzkiej podłościi nienawiści, która kazała wydawać wrogom swoich sqsiadów, która kazała

oo
va

28 lat Konwencji
o

Prawach Dziecka

moľdować Moim mąľzeniem jest, żeby pamięć stała się ostrzeżeniem dla świata, oby nigdy
nie powtórzył się podobny dľamat ludzkości. ''

'WyraŻam nadzieję, ze wśľód
wielu instýucji, które dołączą do organizacji obchodów

Roku lľeny Sendleľowej, znajdą się ľównieŻ mędia

z

Grupy Radiowej Time. Jestem

przekonany, że wspólnie i z należnym szacunkiem uda nam się poprzez rozmaite działania

zbudować symboliczny pomnik
naj piękniej szą l ekcj ę miło ścii

ku pamięci Tej, któľa swoim Ęciem dała światu

człowieczeństwa'
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