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Warszawa,30 czerwca 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľarł,Dziecka
Murek Mic'huluk
28w.422.t4.2017.KD

Pani
Anna Zalewska
Ministeľ Edukacji Narodowej
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Z ogľomną radościąptzyjąłem infoľmację o podjęciu ptzez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uchwały zdnia 8 czeľwca 2017 r. w spľawie ustanowienia roku 20l8 Rokiem Ireny
Sendleľowej' o co wnioskowałem

skierowanym

z

do Maľszałka Sejmu RP. Ta

generalnym

z

18 stycznia 2017 roku,

wspaniała polska działaczka społeczna

naraŻeniem Życia przeciwstawiała się faszystowskiemu ľeżimowizagłady, ratując to,

co najwazniejsze

w

w wystąpieniu

-

życie dziecka. W czasach wojny, walki o przetrwanie, kiedy poddano

wątpliwośćwiele ideałów

i pod

znakiem zapytania postawiono zvĺykłąludzką

przyzwoitość,Iľena Sendlerowa pozostała wierna swoim przekonaniom.

Przez całe swoje zycie broniła praw człowieka. Już w okresie międzywojennym

w tľakcie studiów na Uniwersýecie Warszawskim, zdecydowanie ľeagowała na przejawy
dyskľyminacji

-

podejmowała działa|nośćna rzecz obrony pľaw studentów pochodzenia

żydowskiego,ktőrzy nie byli wpuszczani do sal wykładowych. W czasie II wojny światowej,

pełniąc funkcję kieľownika referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom,,Żegota",
zorganizowała siatkę osób

pomoc dzieciom

z

i instýucji'

wspólnie z którymi

z niezwkłym heroizmem niosła

getta warszawskiego. Nawet grożba kaľy śmierci nie zahamowała jej

działalności.

'Vĺ paŻdzierniku 1943 roku Irena Sendlerowa została aľesztowana. Była brutalnie
tortuľowana i przesłuchiwana w siedzibie Gestapo przy aleí Szucha i więziona pÍzez 100 dni

na Pawiaku. Nie zdradziła jednak Żadnych tajemnic konspiracyjnych

ze swoich

współpracowników.

W

i

nie wydała nikogo

tľakcie Powstania Warszawskiego działała jako

sanitariuszka w jednym z powstańczych punktów sanitamych na Mokotowie. Po wojnie
pracowała m.in. w opiece społecznej i szkolnictwie medycznym. od podstaw organizowała

a a

a

27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

w Zrujnowanej przez wojnę Warszawie domy dziecka, ośrodkipomocy dla osób starszych,
domy opieki. Zmarła 12 maja 2008 roku. Pozostała w naszej pamięci jako osoba bohateľska

i niezwykle skromna, o czym świadczą jej słowa: Starałam się

żyć po ludzku, co nie ZawSZe

bywa łatwe _ nłłaszczągdy człowiek skazany jest na unicestwienie. Kazde uľątowąne przy

moim udziąĺe dziecko żydou,skie

jesĺ usprau,iedliu,ieniem mojego istnienia na tej

ziemi,

a nie tytułem do chu,ały.

Wyznawane przez Irenę Sendlerową wartości i jej postawa, zweryťlkowana podczas

tragiczĺych wojennych dni, zasługują na najvĺyŻsze uznanie. Jej zycie jest przykładem, któľy
powinien wskazywać dzieciom

i

młodzieŻY, Co Znaczy być człowiekiem. Jędnoznacznie

uzmysławiać, Że ludzie nie mogą pozostać bierni i milczeć, gdy obok nich dzieje się krzywda.

Rok 2018 powinien zatem uświadomićmłodym ludziom' co to znaczy być bohaterem

w codziennym życiu. To czas, który stwarza znakomite warunki do wzmocnienia działaÍl
edukacyjno-wychowawczych, mających na celu kształtowanie postaw solidarności ludzkiej,
angaŻowania się

w pomaganie ludziom cierpiącym

i

potrzebującym wsparcia.

przekonaniu miejscami szczególnie predestynowanymi

do podjęcia takich

W

moim

inicjatyw

są przedszkola, szkoły i placówki. To one w sposób szczegolny powinny zaangaŻować się

w

przybliżanie dzieciom

i

młodzieŻy postaci Ireny Sendlerowej oraz głoszonych

i ľealizowanychprzez nią idei.
Pragnę podkľeślió, Że dzieciimłodzieŻ niejednokrotnie dały juŻvĺyraz, że ideały Iľeny

Sendlerowej są im bliskie. Świadczy o tym uhonoľowanie jej Międzynaľodowym oľdeľem
Uśmiechuna wniosek l6-letniego Szymona PłóciennikazZie|onej Gőry oraz Uchwała Sejmu

Dzieci

i

MłodzieŻy Z

Sendlerowej

I

czerwca 2008 roku w sprawie uhonorowania dziąłaĺnościlreny

i referatu dziecięcego Podziemnej Rady Pomocy Zydom ,,Zegota" w cząsie II

wojny śv,iatowej. W tym ważnym dokumencie młodzi parlamentarzyści stwieľdzili: Przykład

Ireny Sendlerowej

i

ludzi Jej podobnych, nigdy nie wahajqcych się udzielić pomocy

potrzebujqcym, uczy, Ze także my sami nie możemy być bierni

że komuś, zaróv,no u, najblizszej okolicy, jak

i na całej kuli

i

milczeć, kiedy wiemy,

ziemskiej, dzieje się lcrzywda.

Kiedy jest prześladowany ze u,zględu na swoje pochodzenie, wyznanie czy koloľ skóľy.
W takich przypadkach, nasze głosy popaľcia i solidarności dla ofiar, a sprzeciwu wobec ich

oprav,ców, chociaż pojedyncze wydajq się mało Znaczqce, zebrane razem stanowiq wielkq
siłę.

2

Za szczegőlny zbieg okoliczności na|eŻy teŻ uznać fakt,

Że w 2018 ľoku będziemy nie

tylko upamiętniać życie Wielkiego Człowieka, jakim była niewątpliwie Irena Sendleľowa' ale
tez świętować50. ľocznicę powstania Międzynarodowego oľdeľu Uśmiechu.

Mając powyŻsze na uwadze zwÍacam się do Pani Minister z prośbąo podjęcie dziaŁan
promujących Rok Ireny Sendleľowej w szkołach, przedszkolach

i

placówkach systemu

oświaty. Rzecznik Praw Dziecka jest otwaľty na współpracę w zakľesie planowanych

z tej

okazji pľzedsięwzięć.

WyraŻam nadzieję' Że dzięki wspaľciu Pani Ministeľ rok 2018 przyczyni się
do zwiększenia wraŻ|iwości społecznej na kľzywdę i cieľpienie ludzi, jednocześnie ucząc
dzieci i młodzieŻ odwagi orazniezłomności w codziennym działaniu w ľóżnych sfeľach Życia.
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