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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw' Dziecka

Murek Michuĺuk
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Waľszawa, 08 stycznia 20l8 roku

Pan
Andľzej Duda

ľezydent Rzeczypospolitej PolskĺeJ
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Rzeczpospolita w swojej historii na wielu - niezwykłych ludzi,

dzięki którym możemy cieszyć się suwerennością i być dumni z postaw osób walczących

o naszą wolność'

Jedni z bronią w ľęku - jak sto lat temu - nie szczędzili własnego Życia, aby nasza

ojczyzna znow pojawiła się na mapach świata - inni, jak Irena Sendlerowa w czasie II wojny

Światowej, walczyli o dziecięce, bezbľonne istnienia i tożsamość najmłodszych.

Czcząc pamięć osób, któľych niezłomne postawy i idee kształtowały polską

świadomość naľodową, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 20l8 Rokĺem Iľeny

Sendleľowej. Parlamentarzyści przychylili się do wniosku Rzecznika Praw Dzieckauznając,

Że niezvłykła heľoiczność i dokonania tej wspaniałej Polki na ÍZecZ obľony praw dziecka

zasługuj ą na szczegőlne uhonorowanie.

Irena Sendlerowa dzień po dniu ptzez lata ľobiła to, co czuła, że robić, powinna -
zmieniała świat. Swoim Życiem pokazała, że pojedynczy czŁowiek może się przeciwstawić

morderczemu terľorowi. Kładąc na szali własne Życie przyczyniła się do uratowania tysięcy

zydowskich dzieci Z waľszawskiego getta. Walczyła o zđeptane przez wojnę pľawo dzieci do

Życia, do zachowania ich tożsamości, zdając celująco swój egzaminz człowieczeństwa

Szanowny Panie Pľezydencie!

W 10. rocznicę śmierci Bohaterki, w Roku Ireny Sendlerowej (uhonorowanej m.in.

medalem i tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, orderęm orła Białego i przez

dzięci orderem Uśmiechu, który w tym roku obchodzi ľównież swoje 50-lecie), zwracam się

zuprzejmą pľośbą o szczególne upamiętnienie tej wspaniałej postaci. Przypominanie

28 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka
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w Polsce jak i pozajej gľanicami o zyciu' dokonaniach i ideach, którymi się kieľowała Irena

Sendlerowa będzie nie tylko wspaniałym uhonoľowaniem naszej ľodaczki, ale również

pokazaniem pięknej karty histoľii naľodu polskiego.

Niewątpliwie wyjątkowym świadectwem pamięci byłaby iluminacja okolicznościowa

na Pałacu Pľezydenckim, przypominająca o naszej Wielkiej Bohaterce.

Niech Jej słowa Każďemu kto tonie, należy podać rękę... - szczegőlnie ważne

w kontekście pomocy najmłodszym, będą przesłaniem ľoku 2018!

Liczę na pľzychylność Pana Pľezydenta i deklaruję gotowość do współpracy, abyśmy

wspólnie mogli godnie uczcić, Rok Ireny Sendlerowej.
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