Cykl programów telewizyjnych "Mamy głos"
W roku akademickim 2005/2006 w ramach badań naukowych Uczelni wyemitowanych zostało w Telewizji
Regionalnej Białystok sześć odcinków programu cyklicznego "Mamy Głos". Program skierowany do
młodzieży szkół średnich prowadziła dwójka stałych prezenterów, którzy dyskutowali z młodzieżą i
zaproszonymi gośćmi na ważne tematy. Wspólnie poszukiwali odpowiedzi na nurtujące współczesną
młodzież pytania. W końcowej części audycji prezentowane są sylwetki młodych ludzi, którzy osiągnęli
sukces. Opowiadają oni o swojej pasji, o tym jak godzą obowiązki szkolne i rozwijają zainteresowania.
Ich sposób na życie może stanowić inspirację dla innych, który poszukują własnej drogi.
W pierwszym programie cyklu młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie: jaka jest szkoła?,
porównują szkołę współczesną ze szkołą sprzed 40 lat, o której opowiada im wieloletni nauczyciel pani
Irena Zmienko. Młodzież trafnie wskazuje na wady obecnej szkoły, ale potrafi też docenić jej walory, a
przede wszystkim możliwości wielostronnego rozwoju i dokonywania własnych wyborów. Od nauczycieli
wymaga profesjonalizmu, zaangażowania w pracy i dobrego komunikowania się z uczniami. Okazuje się,
że wbrew pozorom młodzież nie oczekuje przyjaźni, pobłażania, ale chce aby nauczyciel miał jak dawniej
autorytet. Na zakończenie programu zaprezentowano uczniów szkoły średniej, którzy osiągają sukcesy w
dziedzinie tańca towarzyskiego i jednocześnie wspaniale radzą sobie w szkole.
Drugi program cyklu "Mamy głos"nosi tytuł "Szkoła i co dalej?" i został poświęcony karierze. Młodzież
próbuje określić czym jest kariera, jak ją osiągnąć i w jakiej dziedzinie. Choć większości dyskutantów
kariera kojarzy się z uzyskaniem sławy, zarobianiem "dużych pieniędzy" to zwracają oni także uwagę na
konieczność pozostania wiernym swoim zainteresowaniom, ideałom i niepodawania się tzw. wyścigowi
szczurów. Zaproszeni goście - studenci akademii teatralnej i Niepaństwowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej podkreślają, że warunkami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu w życiu jest odkrycie
swojego powołania i zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, iż
pierwsze ważne życiowe decyzje podejmują w momencie wyboru profilu w liceum, bowiem to
determinuje rodzaj studiów na które będą mogli się dostać. W końcowej części programu o swojej pasji
opowiada Adam Zdanowicz, który jeździ na deskorolce i kręci filmy zdobywające wyróżnienia.
Dowiadujemy się, że chciały zostać filmowcem i aby zrealizować swoje marzenia wybiera się do szkoły
filmowej w Łodzi.
Trzecie wydanie magazynu "Mamy głos" poświęcone zostało modzie i urodzie. Młodzież podejmuje
dyskusję o panującej modzie, o sposobach ubierania się, o różnych stylach. Określa swój stosunek do
tzw. markowych ciuchów. Młodzi ludzie uświadamiają co wpływa na kreowanie mody. Wspólnie z
zaproszonym gościem Iwoną Kuźmicz, wizażystką ustalają reguły, jakimi należy kierować się w doborze
strojów i czego trzeba się wystrzegać, by być ubranym a nie przebranym. Na zakończenie programu o
pracy modelki, jej blaskach i cieniach opowiada Natalia Halicka, która tak jak poprzedni "ludzie niezwykli"
dąży nie tylko do realizacji swoich marzeń, ale podkreśla także potrzebę zdobycia wykształcenia.
W czwartym programie cyklu młodzież poszukuje odpowiedzi na istotne pytanie: czym jest sport? Młodzi
ludzie wskazują jakie są przyczyny niechęci do zajęć wf w szkole. Oczekują, że nauczyciele nie będą
skupiać się tylko na realizacji programu nauczania, ale uwzględnią ich potrzeby i zainteresowania
sportowe oraz zorganizują atrakcyjne zajęcia, zachęcające do brania w nich udziału. Podczas dyskusji
zostaje obalony mit, że sportowiec ma silne mięśnie, ale niewiele w głowie. Zdaniem młodzieży sport
można uznać za dobry sposób na życie. Potwierdzeniem tego jest wypowiedź zaproszonego gościa –
utytułowanego sportowca – tenisisty stołowego. W końcowej części poznajemy historię pięściarza, który
ma już swoje pierwsze sukcesy sportowe, pragnie dalej doskonalić swoje umiejętności bokserskie, ale nie
zaniedbuje też szkoły.
W piątym programie "Mamy głos" podjęto ważną i bardzo aktualną problematykę uzależnień. Szczególnie
dużo uwagi poświęcono zagrożeniom związanym z narkomanią. Gościem odcinka jest narkoman
wychodzący z nałogu, który opowiada o swoich przeżyciach i stara się ostrzec młodzież przed grożącym
niebezpieczeństwem. Wydaje się, że nie wszyscy są w stanie uwierzyć, że już pierwszy raz może być
początkiem uzależnienia. Młodzi ludzie trafnie wskazują na przyczyny sięgania po używki oraz
stwierdzają, że narkotyki są łatwo dostępne. Chcą jednak sami decydować o sobie. Cieszyć może fakt, że
mają świadomość, iż narkotyki ostatecznie przynoszą więcej szkody niż pożytku. Bohaterami końcowej
części programu są młodzi ludzie, który ukończyli kurs pierwszej pomocy, dzielą się swoimi
doświadczeniami i zachęcają innych do zdobywania umiejętności pozwalających ratować życie drugiemu
człowiekowi.
Ostatnie przed wakacjami wydanie magazynu "Mamy głos" poświęcone zostało istotnemu problemowi
zapewnienia sobie przez młodzież bezpieczeństwa w czasie samodzielnych wyjazdów. Zwrócono
szczególną uwagę na zagrożenia związane ze swobodnymi zachowaniami seksualnymi młodzieży.

Zaproszony seksuolog, psycholog dr Marek Jasiński starał się przekonać młodych ludzi, że
bezpieczeństwo jest pełne, gdy wiąże się z nim świadomość konsekwencji naszych zachowań. Na
zakończenie programu o pasji związanej z tańcem współczesnym "break dance" opowiedzieli młodzi
tancerze, którzy rozwijają się dzięki własnej pomysłowości i wytrwałym ćwiczeniom.

