Slovenská pošta vydá známku „Solidarita s Ukrajinou“
Bratislava, 14. septembra 2022
Slovenská pošta vydá v piatok 16. septembra 2022 poštovú známku „Solidarita s Ukrajinou“
s nominálnou hodnotou 0,75 €.
Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 mm,
vrátane perforácie, vyjde vo forme tlačového
listu s 50 známkami. Známku vytlačila
ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Emisia poštovej známky bola vybraná
z návrhov diel slovenských a ukrajinských
umelcov v rámci výstavného projektu
Solidarita s Ukrajinou. Na poštovej známke
je motív plačúcej utečenkine z Ukrajiny,
ktorá našla azyl na území Slovenska.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 16. 9.
2022 a domicilom mesta Bratislava. Na FDC je motív ruky s víťazným gestom a useknutými prstami
symbolicky znázorňujúcimi prinesené obety. Motívom FDC pečiatky je kráčajúca loď symbolizujúca
potopený ruský krížnik pri Haďom ostrove. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna
Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu známky je Peter Konečný. Autorom FDC a FDC
pečiatky je Mykola Kovalenko.
Keď 24. februára 2022 začala armáda Ruskej federácie agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdvihla sa v
demokratickom svete vlna solidarity s hrdinsky bojujúcou Ukrajinou. Okrem toho pre brániacu sa
krajinu najnevyhnutnejšieho, čím sú moderné vysoko účinné zbrane, bola, je a bude dôležitá i
humanitárna pomoc postihnutým a obetiam teroristickej vojny z radov civilného obyvateľstva.
Totalitný zločinecký ruský režim vedie krvavú vojnu i so ženami a deťmi. Jej následkom je odchod
miliónov z nich predovšetkým do krajín Európskej únie.
Slovenské hranice prekročilo od začiatku agresie viac než 700 000 občanov Ukrajiny, predovšetkým
žien a detí, hľadajúcich záchranu. Mnohí pokračovali do iných krajín, no viac než 90 000 požiadalo
o ochranu Slovenskú republiku. Už na hraniciach odviedli veľký kus práce miestne samosprávy a
mimovládne organizácie, za ktorými stáli stovky obetavých dobrovoľníkov. Zabezpečenie
ubytovania, stravovania, medicínskej starostlivosti i vzdelávania pre deti ukázalo stupňujúcu sa
pripravenosť pomáhať a vystavilo Slovensku dobré vysvedčenie. Rovnako dobré ako dodávky
zbraní, ktoré sa podieľali na krachu plánov agresora na rýchle víťazstvo. Spontánna podpora
demokratickej Ukrajine, ktorú demonštrovali naši občania na zhromaždeniach v mnohých mestách,
prinášala odídeným nádej, že príde čas návratu do slobodnej vlasti.
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