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Uprzejmie informuję Pana Prezesa, iż w Biurze RPO w dalszym ciągu toczy się
postępowanie wyjaśniające w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości
rosyjskiej, romskiej i tatarskiej na antenie TVP Białystok.
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adresowanych do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się
językiem regionalnym, emitowanych w ubiegłym roku na antenach TVP SA. Niewątpliwie
wszystkie wymienione w tej informacji programy miały istotny wpływ na promowanie
kultury i dziedzictwa mniejszości, nie tylko wśród samych społeczności mniejszościowych,
ale i w społeczeństwie większościowym. Za szczególnie wartościowe uznać należy przy
tym audycje cykliczne, skierowane do konkretnych mniejszości, prezentowane często w ich
języku. Programy takie odgrywają bowiem szczególną rolę w podtrzymywaniu tożsamości
kulturowej mniejszości i służą rozwojowi tej tożsamości. Do tej kategorii należały właśnie
zdjęte z anteny TVP Białystok programy Rosyjski Głos, My Romowie i Podlaski Orient.
Rzecznik Praw Obywatelskich zapoznał się także ze stanowiskiem Pana Prezesa,
odnoszącym się do trudnej sytuacji finansowej Spółki Telewizja Polska. Przyjął również do
wiadomości zapewnienie, iż Zarząd TVP S.A. będzie starał się uwzględniać specyficzne
potrzeby budżetowe Oddziału TVP w Białymstoku, wynikające z produkcji programów dla
mniejszości narodowych i etnicznych.
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jednocześnie, iż od początku bieżącego roku na antenie TVP Białystok, w miejsce
programu Rosyjski Głos, emitowany jest inny program, skierowany do mniejszości
rosyjskiej w Polsce, noszący tytuł Rosyjski Ekspres. Program ten spotkał się jednak z
negatywną reakcją części społeczności rosyjskiej, o czym świadczy treść pisma Rosyjskiego
Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego w Polsce z dnia 15 stycznia br. (w załączniku
pozwolę sobie przesłać kopię tego pisma).
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze
zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika o
celach i założeniach programowych nowej audycji skierowanej do społeczności rosyjskiej
w Polsce. Proszę przy tym o wskazanie, czy w redagowaniu tego programu biorą udział
przedstawiciele mniejszości rosyjskiej, bądź też czy prezentowane w audycji treści są z tą
mniejszością konsultowane. Byłbym także zobowiązany za wyjaśnienie, czy w dalszej
kolejności planowane jest przywrócenie emisji programów skierowanych do mniejszości
romskiej i tatarskiej.
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