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Rzeczypospolitej Polskiejz ľadością inf-oľmację o podjęciu pľzez Sejrn

r-rclrwały z dnia 8 czeľwca 2017 ľ. rł'spľawie ustanowienia roktr 2018 l{okiem Iľeny

Scncllcrowcj, o co Rzeczrrik Pľaĺv Dziecka wlrioskor.vał do Maľszałka Su-irnu RP

w wystąpieniu geneľalnym Z' l8 styczrria 20l7 ľoku.

Ta u,'ybitlra Polka r,v czasaclr wojrry' i rł,alki o pľzetľwanie, gĺly lr'iele waľtości

i ic1eałcivl' poclclano w wątpliwość. pozostała w,ierľla swoim pľzekonaniorn i z naľażenienr Życia

ľatowała to, co najwazniejsze - zycie dzieci' Iľena Sendleľowa nrówiła o tyn z typową

clla siebie skľonrlrością Sĺul'uĺĺĺĺll .się z1l[ po luĺ'ĺzhl, c'ĺl łlie Zu\|'S:e b1lľu ĺuĺwe - zlĺ,lĺlszczu gĺĺy

czloy'iek skĺĺzcln\,.iesĺ ĺlu ttłlic'e'sĺwiełlie' Kązcĺe t:ruĺOu'utte pl.:.y nloint ucĺzialc dziccĺĺo

zyĺĺolľ'skie.ie,st ll.s1-ll'cll,ľieclĺilľicniem nlĺljego isĺnieniu nĺl ĺe.i zieni, a łlie ĺ}',ĺulełll ĺĺo chlľuIy.

Nieocenione zasłtlgi stawiają Iľerrę Sendleľową w pieľwszytn rzędzie

z najwybitniejszynri obľońcanri pľarł' dziecka. W największe.i konspiľacji wyprorvac1zała

cizieci Z warsza\^'skiego getta, a następnie znajdow'ała im schľonienie r,v polskich rodzinach,

klasztoracli i clomaclr opieki. Pľor,r,adzony przez rrią ľejestr ttratowanych clzieci, pozwolił

poz'akonczeniu II wĺljrry śr.viatclwej napoznanię ptzez ocalone clzieci rvłasnej toŻsamości

i tyn sarnyn oclnalezienie bliskich.

Jestetrr pľzekonany. że ltstanowienie ľoku 2018 Rokiern Iľeny Sendleľowej

to doskonała okazja do pokazania waľtości życia ltrdzkiego. Życzliwości" bezitrteľesowrroŚci.

oruz ptzypomnienie wspaniałej kaľty histoľii Polski.

o zaakcentowanie uľoczystych obchodów Roku Iľeny Sendlerowej okolicznościowym

znaczkieln, kartą pocztową lub datownikiern zwľóciłem się juz do Pľezesa Poczty Polskiej.

teraz chciałabym pľosić r<iwniez Paria Ministra o pľzychylność clla tej inicjatywy' Warto

r,v sposób szczegőlny uparniętnić zycie Wielkiego Człowieka. jakim była lľena Sendleľowa.
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szczegőlnie. Że w przyszłym ľoku świętować bęclziemy teŻ 50. rocznicę powstania

Międzynaľodowego oľderu Uśmieclru. Gdy Iľena Sendlerowa otľzymała to najsłoneczniejsze

z odznaczeń stwierdziła, ze obok listu od ojca Świętego Jana Pawła II, jest ono największym

szczęściem, jakie Ją spotkało. Podkľeślała wtedy: Dopóki będę żyla, ĺlopĺiki tni siĺ staľczy,

za|l|sze będę mólľiĺcl, że ncjv,ĺlznie.jsze na śyviecie i łv zyciu .ie'sĺ Dobľo - i dawała tym słowonr

świadectwo kazdego dnia.

Mając powryŻsze na uwadze Zwracam się do Pana Ministra z pľośbą o przychylność

dla inicjatywy włączenia Poczty Polskiej do działan pľomujących Rok Iľeny Sendlerowej.

Niewątpliwie okolicznoŚciowa kafta pocztowa, znaczek pocztowy czy datowník z jej

wizerunkiern byłyby pięknym symbolem naszej pamięci o wybitnej Polce, któľa dzień po

dniu ratując dzieci, tak napľawdę ľatowała świat. Wyľażam nadzieję, ze wśľód wielu

instytucji, które dołączą do oľganizacji obchodów Roku Iľeny Sendlerowej , znajdzie się takŻe

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
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