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Uczestnicy Walnego zebrania w ROD ,,Związkowiec" w Żarach, najważniejszego organu statutowe$o

w Rodzinnym ogrodzie Działkowym odnosząc się do treści listu jaki skierował Pan do Okręgowego

Zarządu polskiego lwiązku Działkowców w Zielonej GÓrze, w sprawie Magazynu ,,EksPresu

Reporterów" z dnia 1,4.0ż.2077r. Uważamy, że jako przedstawiciele struktur stowarzyszenia Polski

Związek Działkowców, wbrew Pańskiemu twierdzeniu, mamy prawo i obowiązek wypowiadania się

w sprawie.

Uważamy, że faktycznie przedstawiony w reportażu materiał miał charakter lokalny i dotyczył ogrodu

z drugiego końca Polski, ale został wyemitowany w ogólnopolskim paśmie, w godzinach największej

oglądalności, a subiektywny komentarz Pani Senator Lidi Staroń, pomimo lokalnego konfliktu,

dotyczył ustawy o ROD i Polskiego lwiązku Działkowców jako calości.

Właśnie ten komentarz, wywołuje w nas największe oburzenie, ponieważ jest on wysoce

nieuprawniony. Prowadzący program nie zadał sobie trudu, zbadania jak wyg|ąda funkcjonowanie

ustawy o RoD i jak funkcjonuje Polski Związek Działkowców, który skupia blisko 5tyŚ. ROD w całej

Polsce.

Na podstawie małego, lokalnego konfliktu w świat poszedł komunikat, że Polski Związek

Działkowców jest organizacją nieudolną, a ustawa o ROD jest bublem prawnym.

To jest naszym zdaniem największe przewinienie jakie popełnili autorzy programu, i uznajemy że to

daje nam prawo do protestowania.

Historia ogrodów działkowych w Polsce naszpikowana jest wieloma próbami ich likwidacji, zwłaszcza

w wielkich miastach. W zasadzie od 1981r. kolejne rządy, próbują zmienić przepisy tak by można było

tanio zlikwidować ogrody działkowe. Za każdym razem działania legislacyjne poprzedza negatywna

kampania medialna. Teraz wygląda to bardzo podobnie, jak poprzednio. Dyskredytuje się Polski

Związek Działkowców by za jakiś czas był dobry powód, oraz poparcie społeczne, do podjęcia próby

jego likwidacji.

Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, widzimy jak funkcjonuje obecnie świat. Mamy

świadomość jak funkcjonują media, jakie stosowane sa socjotechniki, przekazy podprogowe itp.
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świat poszedł na przód, społeczeństwo się wyedukowało i dostrzega demagogie oraz sztuczki

stosowane przez polityków. Doświadczeni wa|ką o nasze prawa wiemy, że media są czwartą władzą,

która może sprawić by społeczeństwo myślało i robiło dokładnie to co się pokazuje w telewizji. Tak

bezczelne ataki jak ten w ,,Ekspresie Reporterów" już nie przejdą. ByĆ może nie zauwaŻył Pan,

że ludzie nauczyli się już rozpoznawać jak media próbują kreować rzeczywistośĆ i jak można jednym

reportażem czy programem telewizyjnym przyprawić komuś ,,łatkę" i wykreować jego wizerunek.
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