Krystyna Budnicka w TVN24

Drugiego lutego 2018 roku
Krysia Budnicka, wiceprzewodniczaca naszego Stowarzyszenia, wystąpiła w TVN24 w programie Piaskiem Po Oczach, prowadzonym przez
redaktora Konrada Piaseckiego. Jej spokojna i wyważona opowieść
o życiu w warszawskim getcie, stracie całej rodziny i wyjściu kanałami na
stronę aryjską, poruszyła wiele osób.
Telefony z wyrazami uznania od bliższych i dalszych znajomych dzwonią
u Krysi i w Stowarzyszeniu. Napływają maile:
Dzień dobry,
piszę do Państwa z chęcią wyrażenia uznania i podziwu dla Pani Krystyny
Budnickiej. Była dziś gościem programu "Piaskiem Po Oczach" w TVN24.
Jestem redaktorem w tej stacji. Jestem pod wrażeniem historii, jaką przeżyła Pani Krystyna,
ale też tego jak w przystępny i dostępny sposób potrafi o niej opowiadać. To najlepsze, co
może nas - Polaków - od takich ludzi jak Pani Krystyna - spotkać. To żywa, autentyczna historia, prawdziwa lekcja dla młodych Polaków.
Proszę przekazać Pani Krystynie słowa uznania i najserdeczniejsze pozdrowienia (także od
mojej mamy, która oglądała program). Proszę życzyć zdrowia, radości na każdy dzień i takiej
sprawności, jaką dziś się cieszy.
Jestem pod ogromnym wrażeniem.
Pozdrawiam!
Maciej Kluczka, Tvn24

Szanowna Pani,
Bardzo przepraszam, iż tą drogą i w taki sposób pozwalam sobie wyrazić mój wielki podziw
i szacunek dla Pani osoby.
Po oglądnięciu Pani wywiadu w programie „piaskiem po oczach” wróciła nadzieja w to, iż
póki żyją osoby takie jak Pani jest szansa na życie w pokoju i wspólnocie.
Szanowna Pani, ciepło i otwartość jaka bije od pani osoby jest powalająca. Pani przeżycia i
doświadczenia pokazują jak silnym jest Pani człowiekiem.
Proszę wybaczyć śmiałość tego listu, ale w ten tylko sposób mogę wyrazić wielki szacunek i
podziw dla Pani i Pani życia.
Życzę wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim zdrowia i długich lat życia aby móc opowiadać o przeżyciach Pani rodziny, także nam Polakom doświadczonych okrucieństwem wojny.
Z wyrazami najgłębszego szacunku
Jarosław Wójcik
Kraków

Do mojej skrzynki trafił też mail od profesora Łukasza Turskiego, w którym między innymi napisał on:
Wysłuchałem przed chwilą rozmowy z panią Krystyną Budnicką z Waszego Stowarzyszenia.
Gdybyś miała okazję to przekaż Jej ode mnie, że Jej wypowiedź była dla mnie dowodem
wielkości człowieczej.

Dla naszego Stowarzyszenia Krysia Budnicka jest modelowym przykładem „dziecka Holocaustu”. Historia jej życia porusza wszystkich, a ponieważ z chęcią spotyka się z młodzieżą szkolną, ze wszystkich szkół,
w których była, napływają do nas serdeczne podziękowania za udzieloną
przez nią lekcję historii.
Aleksandra Kopystyńska

