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ze zdumieniem i dzaprobatą przyjmuję kolejne informacje doty czące planow liku idaej i codziennej

emisji Jriec:oi”ynk/ w programie Telew izji Polskiej.

Nadal stoje na stanowisku, iż dzieci mąją takie samo prawo jak w idzow ic dorosli do aud\ cii

tworzonych wy łacinie z ms ślą @ nich przez polskiego nadawcę publiczneco Misją teku uj i publicznej

powinno bc tu oizenie pr cramu zróżnicow anego. przeznaczonego takie dla w idzow najmłodszch.

U(eczorlnkLI. która przez ara w\ maczała rytm dnia dzieci. promowała podstauo\\ e \\ artoci. miała ucz\ ć.

baw ic I romu ijac. tanow I nieodlączn\ element programu proponow anego przez telewizję publiczną

i wpisuje sic w jej misy jus chaiakter

W liscie, laki otrz\ i a[em od Pana Prezea 28 marca 2013 r.. zostałem zapew niony. Ż I elew uja

Polska zamierza uruchomic specjalny kanał łematyczn\ TVP ABC. adresow an\ wy łącznie do dzieci.

leraz w mediach pojawiają się informacje, że kanał ten udostępniony zostanie telew idiom od początku

noweg roku. ynika z tego ze przez kilka miesięcy dzieci będą pozbawione pioeramu pizeznaczonego

tylko dla nich. emitow aneit stałej poue i o jednakow\ m cLasie tr\\ ania.

e wcześniejszej korespondencji Prezes FVP zapewniał Rzecznika Praw Dziecka @ braku planów

zawęzania programow dla dzieci. przcciwnie o wizji utrwalenia istniejących i irow amowaniu kolejnych

Jakie traktowanie dzieci uważam za niedopuszczalne i godzące \\ ich prawa.

\\ związku z pow \ zsz\ in. na podstawie art. I I ust. ustaw\ z dnia 6 st\ cznia 2000 r. @ Rzeczniku

Praw Dziecka (Dz. k Nr 6. poz. 6Q z późn. zm.) uprzejmie proszę Pana Prezesa @ pilną wei”y fikacje planów

dot\cząc\Lh miejsca dla dzieci w I\ P oraz o poformowanie mnie. czy Zarząd Jelewizji Polskiej podjął

już decyzję o likwidacji c dziennej emisji łJiec:on”nki (jesłi tak, to o jej wstrzymanie), raz kiedy zostanie

udostępnion widzom prorram tematy czny TVP ABC.
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