Stowarzyszenie Osób Dotkniętych
Skutkami Dekretu Warszawskiego
„Dekretowiec”
ul.Zwycięzców 35 m 7, 03-929 Warszawa

Warszawa, 29 września 2017 r

Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

Szanowni Państwo,
powołując się na prawo prasowe zobowiązujące do uwzględniania w przekazach
medialnych stanowiska różnych stron uprzejmie zwracamy się do Telewizji
Polskiej z sugestią audycji telewizyjnej uwzględniającej w dyskusji stanowisko
osób, które utraciły swoje nieruchomości w Warszawie Dekretem z 26.10.1945.
Pismem tym ponawiamy naszą poprzednią prośbę z 15-tego września
skierowaną do TVP.INFO, na którą nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Telewizja publiczna spełnia swoją misję poruszając w swoich programach ważne
tematy społeczne. Jednym z nich jest temat dramatycznych naruszeń prawa
własności dotyczącego nieruchomości warszawskich odebranych ich
właścicielom przy pomocy Dekretu Bieruta, innych wprowadzonych w życie także
po 1989 roku ustaw oraz bezprawia praktykowanego w tej sprawie przez urzędy,
co widać choćby na przykładzie Prezydenta Miasta. Nabrzmiała od lat sytuacja
doprowadziła co prawda do powołania badającej konkretne nadużycia Komisji
Weryfikacyjnej jednak samo źródło problemu nie zostało ani usunięte ani
dotknięte, co zaświadczają także członkowie tej Komisji.
W związku z tym istnieje istotna potrzeba poinformowania społeczeństwa o
sytuacji, jej przyczynach i próbach rozwiązania. Niestety głos osób, którym
odebrano ich własność prawie nie był do tej pory w mediach w ogóle
uwzględniany, pod pojęcie reprywatyzacji fałszywie podstawiono temat nadużyć
częstokroć urzędniczych oraz krzywdę mieszkańców, a nie kwestię utraty
własności i jej zwrotu temu, kto ją realnie utracił. Niejednokrotnie sugerowano
także, że przyczyna zła leżeć miałaby w próbach odzyskania własności
podejmowanych przez osoby okradzione. Już sam fakt takich wielokrotnych
przedstawień rodzi wynikające z prawa prasowego obowiązki oddania głosu
także tym, którym się w ten sposób przypisuje winę.

Sugerujemy poświęconą temu tematowi specjalną audycję z dyskusją, w której
wziąłby udział przedstawiciel Rządu, przedstawiciel Resortu Sprawiedliwości, np.
Ministerstwa Sprawiedliwości, lub sędzia Sądu Administracyjnego, przedstawiciel
Urzędu Miasta Warszawy, członek Komisji Weryfikacyjnej (sugerujemy tu Pana
posła Pawła Lisieckiego) oraz przedstawiciele środowiska osób poszkodowanych,
którzy utracili swoją własność i nie mogą jej odzyskać.
Jeśli ktoś z wyżej wymienionych odmówiłby udziału, co zasugerował jeden z
Państwa redaktorów, należałoby zostawić dla niego naszym zdaniem wolne
krzesło. Jesteśmy obecnie największą organizacją skupiająca osoby z tego
środowiska, choć podamy też chętnie kontakt do innych, zajmujących się tym
tematem osób spoza listy naszych członków.
Konieczność podjęcia tego tematu podkreślają idące w setki prawomocne, lecz
niewykonywane przez Miasto wyroki sądowe, co już dziś uznać można za stan
anarchii państwa, która się mimo „Dobrej Zmiany” i mimo działań Komisji dalej
pogłębia. Proponowana przez nas dyskusja wniknąć powinna naszym zdaniem
także w problemy mentalnej zapaści pojęcia własności, jaki odziedziczyliśmy po
okresie tzw. komunizmu.
Będziemy wdzięczni za rozważenie tej propozycji i stoimy Państwu do pomocy w
przygotowaniu takiej publicznej dyskusji.
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