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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,

wnosimy projekt uchwały

w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady

Pomocy Żydom – „ŻEGOTA” w tajnych strukturach Polskiego

Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy

senatora Piotra Łukasza J. Andrzejewskiego.

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski (-) Stanisław Karczewski

(-) Mieczysław Augustyn (-) Józef Łyczak

(-) Aleksander Bentkowski (-) Stanisław Piotrowicz

(-) Bogdan Borusewicz (-) Władysław Sidorowicz

(-) Janina Fetlińska (-) Antoni Szymański

(-) Janusz Gałkowski (-) Zbigniew Trybuła



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia......

w sprawie uhonorowania  działalności Ireny Sendlerowej

i Rady Pomocy Żydom – „ŻEGOTA” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

w okresie II wojny światowej

W latach II wojny światowej hitlerowcy rozpoczęli bezwzględną eksterminację Narodu

Żydowskiego i osób żydowskiego pochodzenia, izolując ich w zamkniętych gettach, a następnie

mordując w niemieckich obozach zagłady budowanych w krajach okupowanej Europy.

Za solidarną pomoc Żydom, ich ukrywanie lub próby ratowania przed zagładą groziła

wtedy w okupowanej Polsce kara śmierci, bezlitośnie egzekwowana przez funkcjonariuszy

niemieckich władz okupacyjnych. Zagrożenie własnego życia nie odwiodło licznej rzeszy ludzi od

pomocy prześladowanym. Od kilkudziesięciu lat Instytut Yad Vashem w Jerozolimie honoruje ich

Medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Grono kobiet pod przewodnictwem i bezpośrednim kierownictwem Ireny Sendler, działając
w tajnej wobec niemieckiego okupanta strukturze Polskiego Państwa Podziemnego, jakim była

Rada Pomocy Żydom o kryptonimie „ŻEGOTA”, prowadziło (w tzw. Generalnej Guberni)

w krytycznych latach Zagłady – 1942 – 1944 – zorganizowaną akcję ratowania najbardziej

bezbronnych ofiar hitlerowskiego nazizmu – dzieci żydowskich.

Zespół  kierowany przez Irenę Sendlerową, dziś już w większości nieżyjących osób

świeckich i duchownych, przyczynił się w sposób decydujący do uratowania życia co najmniej

2500 dzieci skazanych na zagładę. Irenę Sendlerową nazwano z tego powodu matką dzieci

Holocaustu i uhonorowano w wolnej Polsce najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem

Orła Białego, a w Izraelu uznano za Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata.

Dalsze dzieje współczesnego świata wskazują, że zagrożenie nienawiścią i ludobójstwem

wciąż istnieje.

Służba wartościom, które motywowały Irenę Sendler i innych ludzi do ratowania życia

bliźnich z narażeniem własnego życia, nadal jest wzorem do naśladowania.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 97-letniej Irenie Sendlerowej, żyjącej dziś
w Warszawie, oraz nieżyjącym i żyjącym członkom podziemnej Rady Pomocy Żydom

„ŻEGOTA” i osobom ratującym Żydów w okupowanej Polsce.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski".
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