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Szanowny Panie,

dziękuję uprzejmie za Pańskie pismo w sprawie Wieczorynki. Chcę na początek podkreślić,
że całkowicie podzielam Pańskie stanowisko co do zobowiązań nadawcy publicznego wobec
widowni dziecięcej. Rad jestem też potwierdzić, że wszystkie moje wcześniejsze zapewnienia
w tej kwestii nie tUko pozostają w mocy, ale też

Spieszę jednocześnie wyjaśnić, że nie
„likwidacji

emisji

codziennej

są sukcesywnie realizowane.

istnieją żadne plany, jak to Pan był łaskaw ująć:

Wieczorynki

w

programie

Telewizji

Polskiej”.

Wręcz przeciwnie, od I września, codziennie o 19:30 TVP zaproponuje najmłodszym
widzom półgodzinną Wieczorynkę na ogólnopolskim kanale naziemnej telewizji cyfrowej
TVP Kultura.

Dłuższą i bogatszą Wieczorynkę wypełnią głównie klasyczne bajki polskie, na przykład:
„Mały Pingwin Pik-Pok” seria zrealizowana na podstawie książki Adama Bahdaja, „Marceli
-

Szpak dziwi się światu”, według scenariusza Joanny Pollakówny, „Bajki zza okna” Ryszarda
Antoniszczaka oraz „Lis Leon” w reżyserii Romualda Kłysa. Celem pasma będzie zapoznanie
młodych widzów ze znakomitą tradycją polskiej animacji, ilustracji oraz grafiki oraz edukacja
świadomego młodego odbiorcy polskiej kultury.
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Warto też przypomnieć, że oferta TVP dla najmłodszych nie ogranicza się do Wieczorynki:
dzień w dzień najlepsze filmy i seriale animowane oraz dziecięce programy, w znacznej
części polskiej produkcji pokazują TVP 1, TVP 2, TV Polonia i TVP Kultura. Żadna stacja
dostępna w Polsce i nadająca po polsku, poza dedykowanymi dzieciom komercyjnymi
stacjami tematycznymi, nie ma tak szerokiej oferty w tym zakresie.

Wreszcie: wspomniane przez Pana

przygotowywane uruchomienie TVP ABC, pierwszej

polskiej stacji dla dzieci i młodych widzów, a także ich rodziców, dodatkowo

-

i to

rewolucyjnie —jeszcze bardziej wzmocni i dopełni ofertę TVP dla najmłodszych.

Tak więc, jak Pan sam sugeruje w piśmie, mamy tu do czynienia z pewnym
nieporozumieniem, związanym jak przypuszczam z nieprofesjonalną i często wręcz wrogą
mediom publicznym interpretacją planów telewizji publicznej przez media, a zwłaszcza przez
prasę.

Z poważaniem,
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