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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľar,v Dziecka

Murek Mic'haĺuk

Warszawa,29 czerwca 20l7 ľoku

G1.8.422.9.2017.ED

Pan
Pľzemysław Sypniewski
Prezes Zarządu PoczĘ Polskiej SA

a_ Ny.- Ar\a!A)
w Rzecznika Pľaw Dziecka, skierowanego do Marszałka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej, gľupa posłów wniosła pľojekt uchwały w spľawie ustanowienia

roku 20l8 Rokiem Ireny Sendlerowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca bľ. podjął

w tej spľawie uchwałę okolicznościową.

Nieocenione zasługi tej wielkiej działaczki społecznej, stawiają ją w pieľwszym

rzędzie z najwybitniejszyrni obľońcami pľaw dziecka. Z naľażeniem Życia, heľoizmem,

w największej konspiľacji wypľowadzała dzieci Z waÍszawskiego getta, a następnie

znajdowała inr schľonienie w polskich ľodzinach, klasztoľach i dornach opieki. Prowadzony

pÍzez nią rejestr uratowanych dzieci. pozwolił po zakończeniu II wojny światowej

na poznanie pÍZeZ ocalone dzieci własnej tozsamości i tyn sarnym odnalezienie bliskiclr.

Kiedy Irena Sendleľowa oftzymała od dzieci order Uśmiechu powiedziała' Że obok

listu od ojca Świętego Jana Pawła II, to to najsłoneczniejsze z odznaczeń jest największym

szczęściem, jakie Ją spotkało' Podkreślała wtedy, Że: Dopóki będę zyła, dopóki mi sił starczy,

ZawSZe będę mówiła, ze najv,azniejsze na śu,iecie i u,życiu jest Dobro - i dawała tym słowom

świadectwo każdego dnia. Został a zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Świat dowiedział

się o Jej istnieniu, gdy cztery nastolatki ze Stanów Zjednoczonych przygotowały spektakl

,,Życíe w słoiku'' opowiadające o działalności Ireny Sendlerowej.

Jestem przekonany, Że ustanowienie roku 2018 Rokiem Iľeny Sendleľowej

to doskonała okazja do pokazania waľtości Życia |udzkiego, Życzliwości. bezinteresowności,

atakŻe przypomnienie wspaniałej karty historii Polski.

Niewątpliwie okolicznościowa kartapocztowa, znaczek pocztowy oÍaz datownik z Jej

wizerunkiem - w tym szczególnym czasie - byłyby pięknym symbolem naszej pamięci

o wybitnej Polce, która dzień po dniu ratując dzieci, tak naprawdę ratowała świat.

27 lat Konwencji
o Prawach Dziecka



Nim na dobre rozpocznie działalność Komitet organizacyjny obchodów Roku Iľeny

Sendlerowej, juŻ đziś zĺlĺracam się do Pana Prezesa z pľośbą o uwzględnienie tej wybitnej

i nieocenionej postaci w układaniu kalendaľza emisji znaczkow i kart pocztowych oľaz innych

materiałów promocyjnych Poczty Polskiej.

WyraŻam nadzieję, ze wśród wielu instytucji, któľe dołączą do organizacji obchodów

Roku Ireny Sendleľowej, znajdzie się również Poczta Polska'
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