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Notatka z 15 posiedzenia Rady Programowej  

II kadencji Oddziału TVP S.A. w Olsztynie 

(Olsztyn, 13.12.2012) 

 

 

W dniu 13 grudnia 2012 r. odbyło się 15 posiedzenie Rady Programowej II kadencji Oddziału TVP S.A. 

w Olsztynie. Było ono poświęcone programom o tematyce społecznej na antenie TVP Olsztyn. 

Udział w posiedzeniu wzięło 12 członków Rady Programowej: Przewodniczący Rady Marek 

Sokołowski, Z-cy Przewodniczącego: Selim Chazbijewicz, Janusz Kijowski, Sekretarz Kornelia 

Kurowska, Członkowie: Zbigniew Ciechomski, Ireneusz Iwański, Marek Nowacki, Ewa Piotrkowska, 

Jacek Poniedziałek, Alicja Starkiewicz, Zbigniew Szczypiński, Krzysztof A. Worobiec. Oddział 

reprezentował Pan Wiesław Rajewski, kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowej, prof. Marka Sokołowskiego udział w 

posiedzeniu wzięli także: pani Elżbieta Bronakowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Olsztynie, pani Lidia Domańska reprezentująca Wydział Nauk Społecznych oraz Wojewódzki Urząd 

Pracy, pan Błażej Gawroński, Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki Terapii Uzależnień, pan 

Andrzej Kurowski, Prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej, pani Elżbieta Subocz z 

Wydziału Nauk Społecznych UWM oraz pan Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. 

 

Do tematyki posiedzenia wprowadził pan Wiesław Rajewski, który przedstawił przegląd programów o 

tematyce społecznej i interwencyjnej, które ukazują lub ukazywały się na antenie TVP OLSZTYN. 

Podkreślił, że tematyka ta jest obecna w większości audycji, w tym w nadawanych trzy razy dziennie 

„Informacjach” oraz w „Opiniach”. Wśród najważniejszych programów wymienił: „Nasze sprawy” z 

udziałem samorządowców z regionu, emitowany co 2 tygodnie oraz „Nasi na Wiejskiej”, do udziału w 

którym zapraszani są parlamentarzyści z Warmii i Mazur. Obecnie na antenie TVP Olsztyn pojawia się 

tylko jeden magazyn o tematyce społecznej pt. „Koło ratunkowe”. Jest emitowany w odstępie 

comiesięcznym (premiera w poniedziałek, powtórki w środę, piątek i sobotę). Audycja jest 

produkowana przy współpracy i wsparciu instytucji i organizacji społecznych, m.in. Miejskiego 

Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie i porusza problematykę pomocy osobom 

uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy w rodzinie, aktywizacji bezrobotnych i osób 

wykluczonych. Z ramówki TVP OLSZTYN w ostatnich miesiącach zniknęły 2 audycje „Raport 

interwencyjny” i „Winda regionu”, które poruszały kwestie społeczne i relacjonowały ważne 

wydarzenia na Warmii i Mazurach. Emitowane są natomiast powtórki najciekawszych odcinków tych 
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programów. Ograniczenia w częstotliwości nadawania programów społecznych podyktowane zostały 

względami natury finansowej. Oddział stanął przed dylematem wprowadzenia ograniczeń w 

nadawaniu programów społecznych lub rezygnacji z jednego z trzech codziennych wydań 

„Informacji” i zdecydował ostatecznie o zdjęciu z ramówki ww programów. 

Po obejrzeniu fragmentu jednego z odcinków programu „Koło ratunkowe” rozpoczęła się dyskusja 

członków Rady i zaproszonych gości o potrzebie emitowania programów społecznych w kontekście 

możliwości finansowych Oddziału. 

Podczas dyskusji członkowie Rady zgodnie podkreślali wagę i znaczenie tematyki społecznej, 

poruszanej na antenie TVP Olsztyn, przy czym powtarzało się stwierdzenie, że programów 

ukazujących tę tematykę jest zbyt mało.  

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości toczyła się wokół kilku zasadniczych kwestii. Jedną z nich były 

pozytywne doświadczenia w pracy instytucji i organizacji działających w sferze społecznej na Warmii i 

Mazurach. Zbyt rzadko goszczą one na łamach TVP Olsztyn, warto byłoby pokazywać i promować 

pozytywne wzorce i dobre praktyki w pracy różnych podmiotów, nie tylko tych ze stolicy Warmii i 

Mazur, ale także spoza niej. W mediach regionalnych powinno pojawiać się więcej wiadomości z 

regionu. 

W audycjach o tematyce społecznej należałoby odejść od promowania instytucji jako takich na rzecz 

pokazywania efektów podejmowanych przez nich działań. Ciekawe byłyby przedstawianie sylwetek 

konkretnych osób, które mają za sobą doświadczenie wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych. 

Wymaga to jednak przygotowywania innego rodzaju materiałów: np. odejścia od formuły relacji z 

wydarzeń na rzecz reportaży, magazynów.  

W opinii członków Rady Programowej programy o tematyce społecznej powinny pokazywać obraz 

sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie w sposób rzetelny, czyli także poprzedzony starannym 

poszukiwaniem tematów i przygotowywaniem materiałów. Stawia to większe wymagania wobec 

dziennikarzy i realizatorów takich programów, a jednocześnie wymaga większych nakładów 

finansowych. 

W dyskusji pojawiły się także głosy, proponujące podjęcie na antenie telewizji regionalnej kilku 

konkretnych tematów. Obecnie na Warmii i Mazurach toczy się dyskusja nad strategią rozwoju 

województwa do roku 2020, której istotnym elementem są kwestie społeczne. Zauważono także, że 

na antenie rzadko gości tematyka związana z osobami niepełnosprawnymi, ich aktywizacją w 

zatrudnieniu, działalnością warsztatów terapii zajęciowej. Ważne i warte odnotowania w TVP 

OLSZTYN tematy to przemiany społeczne, dokonujące się w skali regionu w ostatnich latach, zmiany 

w strukturze wiekowej mieszkańców regionu, potrzeby zmian w profilu kształcenia na uczelniach 

wyższych, profilaktyka zdrowotna, tendencja tworzenia w naszym województwie wielu domów 
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społecznych, kwestie istotne z punktu widzenia mieszkańców regionu, np. budowa obwodnicy 

Olsztyna. 

Członkowie Rady postulowali, by nie ograniczać ani emisji programów społecznych, ani „Informacji”.  

Podkreślono, że programy o tematyce społecznej i interwencyjnej, w tym także jedyny obecnie 

magazyn społeczny „Koło ratunkowe” powinny być dostępne na stronie internetowej TVP OLSZTYN. 

Dyskusja zakończyła się stwierdzeniem, że wśród audycji emitowanych przez TVP OLSZTYN nie ma 

obecnie magazynu społecznego, finansowego z pieniędzy z abonamentu oraz że taki program na 

antenie jest potrzebny.  

Jak zapewnił pan Wiesław Rajewski, do końca roku zostaną podjęte kroki ku temu, by taki program 

pojawił się na antenie TVP OLSZTYN. 

 

Sporządziła: 

 

 

Kornelia Kurowska 

Sekretarz Rady Programowej 


