
Notatka z V posiedzenia Rady Programowej 09.11.2011 w Elblągu 

 

 

V posiedzenie Rady Programowej przy TVP Olsztyn odbyło się 09.11.2011 r. w Elblągu. Wzięło w nim 

udział 10 członków Rady (Przewodniczący: Marek Sokołowski, Z-ca Przewodniczącego: Selim 

Chazbijewicz, Sekretarz: Kornelia Kurowska, Członkowie: Marcin Adamczyk, Zbigniew Ciechomski, 

Ireneusz Iwaoski, Marek Nowacki, Ewa Piotrkowska, Alicja Starkiewicz, Dorota Wcisła). Oddział TVP w 

Olsztynie reprezentował Pan Wiesław Rajewski, Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej. 

W przygotowanie programu spotkania wyjazdowego zaangażowała się Członkini Rady z Elbląga, Pani 

Dorota Wcisła oraz Przewodniczący Rady, Pan Marek Sokołowski.  

Spotkanie składało się z dwóch części: wizyty w biurze redakcji TVP Olsztyn w Elblągu i rozmowy z 

tamtejszymi dziennikarzami oraz posiedzenia Rady. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta 

Elbląga Pana Jerzego Wcisła i Prezydenta Miasta Elbląga, Pana Grzegorza Nowaczyka posiedzenie 

Rady Programowej odbyło się w Ratuszu Staromiejskim. Było ono połączone ze spotkaniem z 

przedstawicielami elbląskiego środowiska kulturalnego. Znaleźli się wśród nich: Pani Joanna 

Buzderewicz (Wicedyrektor Departamentu Kultury UM Elbląg), Pani dr Maria Kasprzycka (Dyrektor 

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu), ks. dr Andrzej Kilanowski (Duszpasterz środowisk 

twórczych i mediów), Pan Jacek Nowioski (Dyrektor Biblioteki Elbląskiej), Pani Bożena Sielewicz 

(Dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej), Pan prof. Zbigniew Walczyk (Rektor Paostwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej), ks. dr Grzegorz Puchalski (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego), Pan 

Mirosław Siedler (Dyrektor Teatru im. A. Sewruka), ks. Wojciech Skibicki (Rzecznik Prasowy Kurii 

Diecezji Elbląskiej), Pan Witold Strzelec (Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa 

Warmiosko-Mazurskiego). 

Spotkanie poświęcone było działalności redakcji w Elblągu oraz obecności problematyki związanej z 

Elblągiem w programach Oddziału TVP. Podczas spotkania przedstawiciele środowiska elbląskiego 

wielokrotnie zgłaszali postulat zwiększenia ilości informacji i materiałów z Elbląga i zachodniej części 

województwa na łamach programów informacyjnych i kulturalnych. Oczekiwanie takie wyrażali, 

podkreślając ich znaczenie dla rozwoju poczucia przynależności regionalnej. Więcej relacji z wydarzeo 

mających miejsce w Elblągu oddawałoby także rzeczywisty obraz aktywności w różnych sferach życia 

publicznego w mieście, które jest drugim co do wielkości w naszym województwie. 

Zebrani podkreślali znakomitą pracę i zaangażowanie wszystkich pracowników redakcji TVP z Elbląga, 

a szczególnie Pani Magdaleny Detmer. Mankamentem jest natomiast niewystarczające zaplecze 

techniczne redakcji i jej trudne warunki lokalowe.  

Pojawił się także pomysł powrotu do produkowania magazynu EOL, który ze względu na swoją 

atrakcyjną formułę, walory merytoryczne oraz tytuł, który przemawiał do mieszkaoców Elbląga, był 



bardzo ceniony i chętnie oglądany. Rada przychyliła się do propozycji wznowienia tego programu, po 

ustaleniu kwestii praw autorskich i producenckich (program produkowany był przez gdaoski oddział 

TVP). 

Kolejnym tematem była ogólna sytuacja na rynku mediów telewizyjnych w Elblągu. Jest on 

zdominowany przez prywatną elbląską telewizję, która jest obecna na wielu wydarzeniach i 

szczegółowo o ich informuje. Oferta TVP Olsztyn, gdzie takich relacji jest zdaniem elblążan zbyt mało, 

nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Obecni na zebraniu zwrócili uwagę, iż brakuje informacji 

o naziemnej telewizji cyfrowej, która od kooca października może byd odbierana w Elblągu i 

okolicach. Sytuacja ta składa się na niezbyt dużą oglądalnośd programów regionalnego oddziału TVP 

w zachodniej części województwa. 
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