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Waľszawa, 04 stycznia 20l8 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Murek Mic'hulctk
GAB.422.t.20l8,BS

Pan
Mateusz Moľawieckĺ
Prezes Rady Ministľów
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itej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokĺem Iľeny Sendlerowej

Sejm

Paľlamentaľzyścipľzychylili się do wniosku Rzecznika Praw Dziecka uznając, że niezwykły

heroizm

i

dokonania tej wspaniałej Polki na tzecz obrony praw dziecka zasługują na

szczegőlne uhonorowanie.

Iręna Sendlerowa dzien po dniu przez lata ľobiłato, co czuła, Że robić, powinna

-

zmieniała świat. Swoim Życiem pokazała, ze pojedynczy człowiek może się przeciwstawić
moľdeľczemu terľoľowi. Kładąc na szali własne Życie przyczyniła się do uratowania tysięcy

zydowskich dzieci z warszawskiego getta.

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

i

pełna uŚmiechu. Załuję tyĺko jednej rzeczy

-

mogłam zrobić więcej. To

uczucie żaĺubędzie mi towarzyszyć aż do momentu śmiercil _ mówiła Iľena Sendlerowa,
nazywana Matką Dzieci Holokaustu.

Irena Sendlerowa celująco zdała swój egzamin

z

czŁowieczeństwa. Niezależnie od

okolicznościwalczyła o zdeptane pÍZez wojnę pľawo dzieci do Życia, do zachowania ich
tożsamości.Jej bezinteresowność i poświęceniezasługują na najwyŹszy szacunek.

1słowa

wywiadu udzielonego francuskiemu reżyserowi Markowi Halterowi opublikowanego w dzienniku
,,Haarec" w 1995 r.,
z

at .
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28lat Konwencji
Dziecka

o Prawach

Szanowny Panie Pľemierze,

w Roku Iľeny Sendlerowej, w l0. ľocznicę śmieľciBohaterki (uhonorowanej
medalem

i

tytułem Sprawiedliwej wśľódNaľodów Świata, ordeľem oľłaBiałe go

i

rn.in.

przez

dzieci orderem Uśmiechu'ktory w tym roku obchodzi ľówniez swoje 5O-lecie), zwľacam się

z uprzejmą prośbąo spowodowanie, aby podlegli Panu ministrowie podejmowali działania
upamiętniaj ące Tą wspaniałą postać'

Godne obchody Roku Iľeny Sendleľowej będą niewątpliwe doskonałą okazją do
pľzypomnienia w Polsce

i na całym świecie naszych

bohaterów, którzy sprawili, Że Polska

nazywanajest dziśojczyzną Praw Dziecka.Działania na rzeczuhonorowania Tej wybitnej

Polki doskonale będą się wpisywać w ľocznicę stulecia odzyskania przez

Polskę

niepodległoŚci, o którą przecieŻ tak bardzo wa|czyła Irena Sendleľowa.

Niech Jej słowa Każdemu kto tonie, należy podać rękę...
w kontekście pomocy najmłodszym, będą pľzesłaniem roku 20l8

-

szczegolnie ważne

!

Biorąc na siebie cięŻar koordynacji obchodów Roku Ireny Sendlerowej, uprzejmie
pľoSZę aby poszczególne ľesorty przekazywały informacje o podejmowanych inicjatywach,

celem ich odnotowania

i

włączenia do oficjalnego kalendarium uroczystych obchodów Roku

Ireny Sendlerowej.
'V,ĺyraŻam nadzieję,

ze wspólnię

iz

naleŻnym szacunkiem uda nam się poprzez

działania zbudować symboliczny pomnik ku pamięci Tej, któľa swoim zyciem dała światu
naj

piękni

ej

szą lekcj ę miło Ści i człowięczeństwa.
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