
 
Protokół Nr  11/2017 

z posiedzenia Komisji 

ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

w dniu 16 maja 2017 r.  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji, 

witając przybyłych członków Komisji oraz zaproszonych gości.  

            Załącznik nr 1,2 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Problematyka mniejszości narodowych w mediach publicznych. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został zatwierdzony przez aklamację. 

3. Problematyka mniejszości narodowych w mediach publicznych. 

 

 Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk powiedział, województwo warmińsko-mazurskiego jest 

województwem specyficznym, gdzie mniejszości narodowe stanowią ważny element naszego społeczeństwa. 

Podkreślił, że każda z mniejszości ma swoją kulturę, swój dorobek kulturalny ma też swoje problemy, trudności 

i właśnie tu jest ogromna rola mediów.   Z przykrością stwierdził, iż z zaproszonych olsztyńskich mediów na 

posiedzenie Komisji przybył wyłącznie przedstawiciel TVP 3 Olsztyn p. Roman Bodnar, któremu udzielił głosu.   

 Pan Roman Bodnar poinformował, że jest dziennikarzem TVP3 Olsztyn, w której od 12 lat jest 

emitowany program, jego autorstwa „Ukraińskie Wieści” skierowany do mniejszości ukraińskiej. Jest to jedyny 

tak duży blok ukazujący się cyklicznie przez tyle lat na antenie telewizji. Niestety nie udało się stworzyć takiego 

cyklicznego programu dla mniejszości niemieckiej (drugiej, co do wielkości w naszym województwie). 

Oczywiście, jeżeli są jakieś wydarzenia organizowane przez mniejszość niemiecką czy romską to nie da się ich 

nie zauważyć i w miarę możliwości są emitowane, chociażby Pod wspólnym niebem, organizowane wspólnie 

przez mniejszości ukraińską i niemiecką. Zdarza się, że tych imprez jest tak wiele, że nie sposób być wszędzie, 

ograniczają nas zasoby ludzkie, czas a zwłaszcza środki, obecne środki, które nie pozwalają na to więcej.  

 

Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk wspomniał o problemach mniejszości ukraińskiej z 

audycjami w Radio Olsztyn. Niestety ze względu na nieobecność Przewodniczącego ZUwP Odział w Olsztynie 

nie rozwinął tematu.  

Następnie głos zabrał p. Henryk Hoch Przewodniczący ZSNWiM, który powiedział, że Związek 

organizuje dwie duże imprezy, które zawsze są emitowane w TVP3 Olsztyn.                   W dniu 17 czerwca br. 

odbędzie się w Ostródzie Sommerfest, jego organizacja była możliwa dzięki temu, że Marszałek Województwa 

objął nad nim patronat, ponieważ nadal są problemy  z uzyskaniem środków z Ministerstwa. Pod znakiem 

zapytania stoi np. organizacja Konkursu Piosenki w Ostródzie, gdyż wszystko jest zatwierdzone, umowa z 

Ministerstwem jest podpisana a środków nadal niema. Mniejszość niemiecka ma półgodzinną audycję w języku 

niemieckim „Allensteiner Welle”. Jest to magazyn kulturalno-informacyjny składa się on z krótkich 

wiadomości, reportaży, sond oraz relacji. Przeprowadzane są wywiady z artystami, politykami i pisarzami, oraz 

reportaże z odbywających się seminariów dotyczących polsko-niemieckich, niemieckich czy europejskich 

spotkań. I jest to w zupełności wystarczające.  



  

Głos zabrał p. Tadeusz Willan Przewodniczący Stowarzyszenia Mazurskiego, który stwierdził, iż w tym 

roku miały miejsce dwa smutne wydarzenia. Pierwsze to 70 rocznica Akcji Wisła, o której o ile w prasie 

ogólnokrajowej wspomniano np.: artykuł w Polityce „Dwie lipy i studnia zostały po człowieku” (wspomnienia 

osób wysiedlonych), o tyle w prasie olsztyńskiej żenująco niewiele. W Gazecie Olsztyńskiej na ostatniej stronie 

umieszczono jedynie krótką notkę na temat odsłonięcia przy cerkwi greckokatolickiej w Olsztynie tablicy 

upamiętniającej Akcję Wisła z nieudanym, niewyraźnym zdjęciem. Drugie wydarzenie to śmierć Erwina Kruka. 

Tu ukazało się wiele publikacji i artykułów po jego i wokół jego śmierci. W najbardziej okazały sposób 

pożegnała go Gazeta Wyborcza z tym, że okazałe było zdjęcie E. Kruka natomiast treść była to już mniej 

optymistyczna.  

 

  Głos zabrała Iza Stankiewicz certyfikowana asystentka edukacji romskiej w Elblągu, która powiedział, 

że mniejszość romska sama próbuje nagłaśniać swoje imprezy w gazetach, radio czy telewizji. Nie zawsze się to 

udaje, media przedstawiają Romów głównie z tej gorszej strony, że nie edukują się, spieniewierzają pieniądze. 

Ona sama inicjuje działania, które mają zmieniać niekorzystny stereotyp Romów. Prowadzi w Elblągu świetlicę 

dla romskich dzieci, organizuje wystawy plastyczne, spektakle teatralne i koncerty pokazujące kulturę swojego 

narodu. Od 2005 roku Romowie współpracują ze wszystkimi mniejszościami narodowymi, m.in. Ormianami, 

Żydami, Ukraińcami, Niemcami, czy Kaszubami. Co roku organizowane są spotkania prezentujące poglądy, 

kulturę, zwyczaje a nawet kuchnię narodów. To właśnie dzięki wspólnemu poznawaniu się stereotypy są 

automatycznie niwelowane. Pani I. Stankiewicz nadmieniła, że na wiele imprez organizowanych w Elblągu 

zapraszała TVP3 z Białegostoku, która chętnie je filmowała. Zasugerowała, aby w TVP3 Olsztyn stworzyć 

programy dla poszczególnych mniejszości.  

 

 Przewodniczący p. Edward Adamczyk dodał, że TVP3 w Białymstoku ma programy dla mniejszości 

ukraińskiej, romskiej, litewskiej, białoruskiej, rosyjskiej i tatarskiej a TPV3 w Olsztynie tylko dla mniejszości 

ukraińskiej. W związku z tym pomysł p. I. Stankiewicz wydaje się zasadny, ale czy znajdą się na to środki.  

 

 Pan Roman Bodnar powiedział, że trudno mu wypowiadać się na temat TVP3 Białystok, ponieważ nie 

ma wiedzy jak u nich są finansowane poszczególne audycje.  

 

 

 Głos zabrała radna p. Irena Burczyk, która powiedziała, że jako wieloletni członek Rady Programowej 

Radia Olsztyn od wielu lat walczy o utworzenie w Radio Olsztyn audycji romskiej, w której prezentowano by 

ich historię, kulturę i tradycje.  Niestety do tej pory Radio Olsztyn nie znalazło środków na jej utworzenie. 

Zdaniem Pani radnej należy zawalczyć o wszystkie mniejszości a głównie o Romów, ponieważ niechęć do nich 

rodzi się właśnie z niewiedzy, należy złamać stereotypy. Znaczna część Romów nie pracuje, nie mają szkół, 

więc nie mają szans na zatrudnienie. Większość z nich żyje z muzyki, tańca i śpiewu.  

 

 Zabierając głos Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych               p. Wiktor 

Leyk powiedział, że szans na to, aby w radio czy telewizji zrobić coś więcej dla mniejszości narodowych niż jest 

obecnie, to nie ma. Dlatego należałoby się raczej skupić na tym, aby obronić to, co już jest. To smutna 

konstatacja, ale taka jest prawda. Obecny Rząd nie jest zainteresowany wspieraniem jakichkolwiek mniejszości, 

różnorodności. Zdaniem Pana Pełnomocnika uchronienie tego, co jest byłoby dużym sukcesem. Dodał, że 

Komisja od wielu lat spotyka się z przedstawicielami mediów i takiej absencji jaka jest dziś na posiedzeniu nie 

było nigdy. Właściwie jest tylko redaktor z telewizji i nikogo innego z prasy czy radia. I to jest właśnie 

odpowiedź na zainteresowanie problematyką mniejszości. W zasadzie zainteresowanie mediów kulturą a w 

szczególności różnorodnością jest znikome. Trzeba było śmierci p. Edwina Kruka żeby o nic cokolwiek napisać 

w ostatnim czasie. Na zakończenie powiedział, że mniejszości narodowe powinny zaznaczyć swoją obecność w 

mediach społecznościowych, które w obecnych czasach pełnią ważną rolę. Internet jest ważny dla wielu ludzi a 

dla ludzi młodych w szczególności, ponieważ jest to dla nich czasem jedyny kontakt ze światem.  

 

            Radny p. Julian Osiecki powiedział, że politykę w stosunku do mniejszości  narodowych tworzy państwo 

i to właśnie państwo powinno zagwarantować m.in. dostęp do mediów. W jego odczuciu zadanie to zostało 

przerzucone do regionalne ośrodki nie dając żadnych dodatkowych stroków na realizację.   

 

Radna p. Irena Burczyk zaproponowała, aby wystąpić z wnioskiem do Sejmowej Komisji Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych o wsparcie działań zmierzających do zwiększenia środków na realizacje audycji 

mniejszościowych.  

 

          Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych p. Wiktor Leyk poparł propozycję Pani 



radnej, ale jego zdaniem należałoby się podeprzeć przepisami prawa, skonsultować to z przedstawicielami 

mediów i dopiero wtedy skierować wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Sejmowej Komisji 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

 

 

4. Sprawy bieżące.  

 W sprawa różnych Pan Przewodniczący poinformował o wyjeździe w dniach 28.06-1.07 br. do Równego 

(Ukraina). Innych spraw różnych nie było.  

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. Za – głosowało 4 radnych, 1 radny się wstrzymał.  

 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji MNiE Sejmiku Województwa 

Warmińsko Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Edward Adamczyk  

 

 

Protokołowała:  

 

Anna Maksyśko – Mucha  

 

 


