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na wstępie pragnę  podziękować  za propozycję  włączenia Telewizji Polskiej w obchody 

Roku Ireny Sendlerowej, bohaterki uhonorowanej Orderem Orła Białego i Orderem 

Uśmiechu. 

Postać  Pani Ireny Sendlerowej, bohaterskiej kobiety o postawie naznaczonej głębokim 

humanizmem, by nieść  pomoc i wsparcie bliźniemu, z pewnością  zasługuje na głębokie 

uznanie Prezentacja tego rodzaju postaw jest szczególnie cenna dla młodych widzów, 

bowiem pomaga zrozumieć, na czym należy opierać  i budować  własne postawy życiowe. 

Dokumentowanie takich życiorysów i ich prezentacja szerokim rzeszom odbiorców 

to również  możliwość  oddania należnego hołdu i szacunku pokoleniom Polaków, których 

postawy budowały naszą  tożsamość  narodową  oraz utrzymywały naszą  państwowość, nawet 

w warunkach zagrożenia i utraty niepodległości. 

Miło mi poinformować, że przedłożona przez Pana Rzecznika propozycja zostanie 

uwzględniona w tegorocznych planach programowych Telewizji Polskiej S.A. 

Oto niektóre z nich: 

TVP Historia planuje emisję  filmów: „Lista Sendlerowej" Michała Dudziewicza 

(rok prod.2001), „W imię  ich matek — Historia Ireny Sendlerowej Mary Skinner 

(r. prod. 2010), „Spadkobiercy Ireny Sendlerowej" scen. Maria Nockowska (2006), 

„Irena Sendler" (2010), „Rok Ireny Sendlerowej — wywiad z Marią  Kaczyńską" (2007), 

„Anny Bikont poszukiwania Ireny Sendlerowej reż. Małgorzata Burzyńska — Keller 

(2017). 
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TVP3 będzie przypominać  i prezentować  Postać  Pani Ireny Sendlerowej w ramach 

ogólnopolskich programów informacyjnych i publicystycznych, m.in. w „Dzienniku 

Regionów", „Echach Dnia", programie „Co niesie dzień" oraz w formie dłuższych 

reportaży, które antena planuje zrealizować. 

Program 1 podejmie działania programowe związane z upamiętnieniem Ireny 

Sendlerowej (jak i szerzej — polskich Sprawiedliwych) w doborze dokumentów oraz 

w programach publicystycznych: "Warto Rozmawiać"; "Tanie Dranie", „Kwadrans 

polityczny". Redakcja dokumentu jest w trakcie zakupu licencji na film "Historia Ireny 

Sendlerowej" (reż. Andrzej Wolt), którego emisję  Program 1 planuje w maju, 

w okolicy rocznicy śmierci bohaterki. TVP1 planuje też  powtórzyć  film prod. USA 

z 2009 roku „Dzieci Ireny Sendlerowej" (reż. John Kent Harrison). 

Program 2 zamierza podjąć  tematykę  w magazynie „Pytanie na śniadanie". 

TVP Polonia planuje uhonorowanie tej wybitnej postaci w swoich cyklicznych 

programach „Polonia 24" i „Halo Polonia" — szczególnie w okolicach 108. rocznicy 

urodzin (15 lutego) i 10. rocznicy śmierci (12 maja). Poza tym planuje w najbliższym 

czasie emisję  reportażu „Wróżka z getta" oraz filmów dokumentalnych „Spadkobiercy 

Ireny Sendlerowej" i „Opowieść  o Żegocie". 

W nagłośnienie obchodów Roku Ireny Sendlerowej włączą  się  także Oddziały Terenowe 

Telewizji Polskiej. 

Wyrażam nadzieję, że planowane działania upamiętniające Tą  wspaniałą  postać  umożliwią  

wszystkim widzom uczestnictwo w tak podniosłym wydarzeniu. 
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