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Magazyn kaszubski „Rodnô Zemia” ukazuje siê na antenie Telewizji Gdañsk od 1990 r. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki zmianie ustroju w Polsce. Kaszubi uzyskali wtedy dostêp do œrodków publicznego prze-
kazu i z tej szansy skorzystali. Popularnoœæ programu ros³a z roku na rok; najwiêksza jego ogl¹dalnoœæ
przypad³a na lata 2002–2006. Program by³ ogl¹dany przez ponad sto tysiêcy widzów. W cotygodniowych
badaniach ogl¹dalnoœci wielokrotnie zajmowa³ pierwsz¹ pozycjê wœród wszystkich produkcji OTV
Gdañsk. Rola programu w promowaniu kaszubszczyzny, kultury regionalnej, umacnianiu to¿samoœci
Pomorzan i budowaniu ich postawy obywatelskiej jest niepodwa¿alna, potwierdzona przez znawców re-
gionalizmu w wielu ksi¹¿kach i publikacjach, a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, przez sympatiê widzów
wyra¿an¹ w utrzymuj¹cej siê wysokiej ogl¹dalnoœci.

Tym bardziej niezrozumia³a by³a decyzja poprzedniej dyrekcji gdañskiego oœrodka TVP, która w sier-
pniu 2008 r. podjê³a próbê ca³kowitej likwidacji kaszubskiego programu. Tak radykalny krok spotka³
siê jednak ze stanowczym sprzeciwem spo³ecznym, wskutek czego po pó³toramiesiêcznej przerwie pro-
gram przywrócono. Skrócono go jednak o po³owê, do dziesiêciu minut tygodniowo.

Teraz sytuacja kaszubskich programów „Rodnô Zemia” oraz „Tedë jo” sta³a siê jeszcze trudniejsza.
Zarz¹d TVP, argumentuj¹c to trudn¹ sytuacj¹ finansow¹, zmniejszy³ bud¿et oœrodków regionalnych
o blisko 50%! W tej sytuacji zosta³y one zmuszone do zdjêcia z anteny lub do redukcji emisji w³asnych
programów i produkcji. W efekcie od lutego br. kaszubskie programy zosta³y zredukowane do czterech
dziesiêciominutowych odcinków w miesi¹cu, tak ¿e z trzydziestu minut tygodniowo sprzed trzech lat
doprowadzono do czterdziestu minut emisji obydwu magazynów kaszubskich na miesi¹c.

Nie mo¿na zaakceptowaæ tej sytuacji – przede wszystkim w poczuciu odpowiedzialnoœci wobec spo³e-
cznoœci Kaszub i Pomorza za rzeteln¹ realizacjê Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszo-
œciowych. Ustawê o jej ratyfikacji podpisa³ prezydent RP w 2008 r. Jêzyk kaszubski, uznany za jêzyk
regionalny w Polsce, podlega ochronie prawnej na podstawie ustawodawstwa krajowego i umów miê-
dzynarodowych. W zaistnia³ej sytuacji telewizja publiczna nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku na³o¿onego
przez art. 11 Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych oraz przez art. 21 ust. 1a
pkt. 8a ustawy o radiofonii i telewizji (chodzi o emitowanie programów w jêzyku regionalnym).

Jest oczywiste, ¿e decyzje podejmowane przez TVP powinny braæ pod uwagê obowi¹zuj¹ce prawo
i zmierzaæ do spe³nienia europejskich standardów w zakresie zachowania i rozwoju jêzyka kaszubskie-
go, dlatego zabieram g³os w imieniu Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego i mówiê, ¿e oczekujê przy-
wrócenia cotygodniowej emisji programów kaszubskich co najmniej w dotychczasowym wymiarze
czasowym. Sprzeciwiam siê marginalizowaniu roli oœrodków regionalnych. Oczekujê, i¿ Zarz¹d TVP za-
gwarantuje im taki poziom finansowania, aby mog³y wype³niæ misjê telewizji publicznej i pe³niæ istotn¹
rolê kulturotwórcz¹ w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci. Niepokoj¹ca jest sytuacja, w której finanse TVP
próbuje siê ratowaæ kosztem oœrodków regionalnych, zaci¹gaj¹c jednoczeœnie kolejne zobowi¹zania fi-
nansowe – a takie z pewnoœci¹ skutki poci¹gnie za sob¹ kolejna ewentualna wymiana dyrektorów lub
innych pracowników w oœrodkach TVP. W sytuacji, gdy brakuje œrodków na realizacjê misji, takie de-
cyzje by³yby przejawem daleko id¹cej niegospodarnoœci.
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