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Warszawa, 03 stycznia 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
DKs.422.1.2018.RK

W. Sz. P. Staľostowie, Pľezydenci,
Buľmistľzowie, Wójtowie,
Pľzedstawicĺele samoľządĺiw
_ miast, powĺatów, gmin
oraz społecznościlokalnych

Dopóki będę zyła, dopóki mi sił starczy,
Zawsze będę mówiła, ze najwazniejsze na świecie i w życiu jest Dobroll

Irena Sendleľowa, Kawaleľ Oľderu UŚmiechu
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ľok 2018 Rokĺem Iľeny Sendlerowej.
Parlamentaľzyściprzychylili się do wniosku Rzecznika Praw Dziecka uznając, Że niezvĺykła

heroicznośći dokonania tej wspaniałej Polki na rzecz obtony praw dziecka zasługują na
szczegőlne uhonorow ani e.

Irena Sendlerowa dzięn po dniu przez lata robiła to, co czuła, Że robić powinna

-

zmieniała świat. Swoim Życiem pokazała, że pojedynczy człowiek moze się pľzeciwstawić
moľdeľczemu terroľowi. Kładąc na szali własne życie przyczyniła się do uľatowania tysięcy

żydowskich dzieci z

w arszaw skiego getta.

Pomimo wielkich rzeczy, których dokonała, do końca Życia pozostała niezwykle
skľomna, cicha

i

az do momenĺu śmierci2 -

pełna uśmiechu. Załuję tylko jednej rzeczy

uczucie żaltl będzie mi towarzyszyć

mogłam zrobić więcej. To

mówiła Iľena Sendlerowa,

nazywana Matką Dzieci Holokaustu.
1

A. Mieszkow ska, Prowdziwa historia treny Sendlerowel Wydawnictwo Margĺnesy, Warszaw a 2ot4, s' 2O2

2

słowa z wywiadu udzielonego francuskiemu reżyserowi Markowi Halterowi opublikowanego w dzienniku

,,Haarec" w 1995 r.,

a

28 lat Konwencji
o

Prawach Dziecka

Iľena Sendleľowa celująco zdała swój egzamin

z

człowieczeństwa. Niezaleznie od

okolicznościwa|czyła o zdeptane pľZez wojnę pľawo dzieci do Życia, do zachowania ich
toŹsamości.Jej bezinteresowność i poświęcenie zasługują na najwyzszy szacunek.

Szanowni Państwo!

W Roku lreny Sendlerowej, w l0. rocznicę śmierciBohaterki (uhonorowanej m.in.
medalem

i

tytułem Sprawiedliwej wśľódNarodów Świata, oľderem orła Białe go

i

przez

dzięci ordeľem Uśmiechu, który w tym roku obchodzi ľówniez swoje 5O-lecie) zwľacam się
z prośbąi apelem

o podejmowanie działan zmierzających do upamiętnienia tej wspaniałej

postaci. Proszę, aby przez cały rok, prowadzili Państwo aktywnośćupowszechniającą wiedzę
o Iľenie Sendlerowej oraz ideach, którymi się kierowała.

Niewątpliwie szczegolnym uhonoľowaniem będzie nadawanie jej imienia miejscom
waŻnym i bliskim seľcu mieszkańców Waszego ľegionu (skwerom, ulicom, placom, szkołom
i placówkom, ľondom, itp.) _ do czego gorąco zachęcam.

Niech Jej słowa Każdemu kto tonÍe, należy podać rękę...

-

szczegő|nię ważne

w kontekście pomocy najmłodszym, będą przesłaniem roku 20l8!

'Wdzięczny będę, Za

zgłaszanie pođejmowanychinicjatyw na:
roksendlerowej@brpd.qov.pl lub adres pocztowy Biuľa Rzecznika Pľaw Dziecka
(ul' Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa), celem ich odnotowania i włączenia do
oťrcjalnego kalendarium Roku Ireny Sendleľowej, w razie potrzeby i Życzenia wsparcia
meľytorycznego' czy obj ęcia patronatem honorowym.
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Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej : http

:
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dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia
orka. seim. sov. olloroc8.
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