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Waľszawa' Ż7 czerwca 2017 roku

Pan
Adam Glapiński
Pľezes Narodowego Banku Polskĺego
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Rzeczypospolitej Polskiej, grupa posłów wniosła projekt uchwały w sprawie ustanowienia

roku 2018 Rokiem Iľeny Sendlerowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca br. podjął

w tej spľawie uchwałę okolicznościową.

Nieocenione zasługi tej wielkiej działaczki społecznej, stawiają ją w pieľwszym

ruędzíe z najwybitniejszymi obrońcami praw dziecka. Z naľażeniem Życía, heľoizmem,

w największej konspiľacji vĺyprowadzała dzieci Z waľszawskiego getta. a następnie

znajdowała im schľonienie w polskich ľodzinach, klasztorach i domach opieki. Prowadzony

przez nią ľejestľ uratowanych dzieci, pozwolił po zakończeniu II wojny światowej

na poznanie ptzez ocalone dziecĺ własnej tozsamości i tym samym odnalezienie bliskich.

Kiedy Iľena Sendlerowa otrzymała 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. Podkľeślała wtedy, Że: Dopóki będę zyła, dopóki mi siĺ starczy'

Zawsze będę mówiła, ze naju,azniejsze na świecie i w Życiu jest Dobro - i dawała tym słowom

świadectwo kazdego dnia. Zostałazgłoszona do Pokojowej Nagľody Nobla. Świat dowiedział

się o Jej istnieniu gdy cztery nastolatki ze Stanów Zjednoczonych pľzygotowały spektakl

,,Życie w słoiku'' opowiadające o dziaŁalności Ireny Sendlerowej. Nie tylko w Polsce zaczęło

przybywać, szkół i placówek Jej imienia, młodzi ludzie poznają waľtości, jakie Iľena

Sendlerowa prezentowała całym swoim Życiem.

Jestem przekonany, Że ustanowienie ľoku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

to doskonała okazja do pokazania waľtoŚci Życia ludzkiego, życzliwości' bezinteresowności,

atakŻe przypomnienie wspaniałej kaĺty historii Polski.
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Niewątpliwie okolicznościowa moneta z Jej wizerunkiem - wyemitowana w tym

szczegőlnym czasie _ byłaby pięknym symbolem naszej pamięci o wybitnej Polce, która

dzieńpo dniu ratując dzieci, tak naprawdę ľatowała świat.

Nim na dobľe rozpocznie działalność, Komitet organizacyjny obchodów Roku Iľeny

Sendlerowej, juŻ dziś Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o uwzględnienie tej postaci

w układaniu kalendarza emisji monet okolicznościowych NBP.
'WyraŻam nadzieję, że wśľód wielu instytucji, któľe dołączą do organizacji obchodów

Roku Ireny Sendlerowej, znajdzie się również Narodowy Bank Polski.

YrAc-t

2


