„Głos ogrodów” to gazeta obywatel
ska, pierwsza taka w historii lubel
skich ogrodów działkowych i kto
wie, czy nie jedyna tego typu w Pol
sce. Jej autorami są działkowcy, lu
dzie różnych zawodów i różnych pa
sji, którzy pisanie artykułów traktu
ją jako sposób wyrażania swoich
przemyśleń i obserwacji. Nie są i ni
gdy nie byli dziennikarzami, dlatego
ich teksty mają niespotykany w za
wodowych redakcjach autentyczny,
obywatelski charakter. Gazeta ma
charakter lokalny, skupia się na
sprawach i problemach posiadaczy
działek w 43 rodzinnych ogrodach
Lublina. Można w niej znaleźć tek
sty i o problemach z podrzucanymi
śmieciami, i o radości z posiadania
działki, i o pomysłach na wykonanie
kompostownika. Wszystkie ilustro
wane zdjęciami, często w niebanal
ny sposób podkreślającymi urodę
działek i ogrodów.
„Głos ogrodów” jest pismem bez
płatnym, kolorowym, drukowanym
w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy.
Do czytelników dociera różnymi

drogami, najczęściej poprzez biuro
Polskiego Związku Działkowców
przy ul. S. Leszczyńskiego 15, gdzie
zwykle można dostać kilka egzem
plarzy. A jak gazeta powstała? Po
mysł zainteresowania działkowców
dziennikarstwem zrodził się w lu
belskim Stowarzyszeniu „Polska
Samorządna”. Stowarzyszenie zgło
siło ten pomysł do konkursu na
dotacje z Funduszu Inicjatyw Oby
watelskich FIO 20142020. Kon
kurs został wygrany, pieniądze
przyznane i dzięki nim pojawiła się
możliwość wydania w tym roku
czterech numerów obywatelskiej gazety
ogrodowej „Głos ogrodów”. Numery
noszą tytuły zgodne z porami roku –
wiosna, lato, jesień i zima. Trzy już tra
fiły do rąk działkowców, czwarty ukaże
się w listopadzie. A co dalej? Wiele
wskazuje na to, że po zakończeniu pro
gramu dotacji z FIO 20142020 gazeta
ma szansę na stałe zagościć w lu
belskich ogrodach. Zainteresowanie
środowiska działkowców jest, a cała
reszta w rękach reklamodawców.
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Pogadajmy o ogrodach
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Goście spotkania:
dr Grzegorz Kurczuk
 prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców
red. Krzysztof Karman
 prezes Zarządu Stowarzyszenia „Polska Samorządna”
red. Grażyna Hryniewska
 redaktor gazety
red. Stanisław Wojnarowicz
 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Oddział w Lublinie
Prowadzenie  red. Ewa Hadrian
Spotkanie odbędzie się
we wtorek 6 października 2020 r. o godz. 17.00
w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
W s t ę p w ol n y

Krzysztof Karman 
wieloletni dzien
nikarz Polskiego
Radia i Telewi
zji Polskiej, re
porter, prezen
ter, lektor i wy
dawca audycji
informacyjnych
oraz publicy
stycznych. Ab
solwent Wydzia
łu Prawa UMCS
w Lublinie.
Przygodę z dziennikarstwem roz
poczynał w studenckim Radiu Cen
trum w Lublinie. Po ukończenie stu
diów podjął pracę w Rozgłośni Pol
skiego Radia w Lublinie, gdzie reda
gował m.in. audycje młodzieżowe
i magazyny poranne. Uczestniczył
w tworzeniu regionalnej telewizji
w Lublinie – jako prezenter pierw
szego wydania „Panoramy Lubelskiej”,
szef zespołów informacji i publicysty

ki, zastępca redaktora naczelnego.
Przez ponad 15 lat był autorem i pre
zenterem magazynu publicystyczne
go o tematyce rolnej „Tydzień” nada
wanego w Programie 1 TVP S.A. W la
tach 20012010 pełnił funkcję kie
rownika Redakcji Audycji Rolnych
TVP1 w Warszawie. Inicjator i orga
nizator dziesięciu edycji ogólnopol
skiego konkursu „Wójt roku” pod ho
norowym patronatem Prezydenta RP.
Od kwietnia 2010 ponownie w lu
belskim oddziale TVP S.A. – najpierw
jako zastępca dyrektora ds. progra
mowych, a następnie kierownik ze
społu audycji informacyjnych. Obec
nie pracownik archiwum TVP Lublin.
Odznaczony m.in. Złotym i Brązo
wym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za
służony dla rolnictwa” oraz honoro
wą odznaką „Zasłużony dla wojewódz
twa lubelskiego”. Prezes Stowarzy
szenia „Polska Samorządna”, które
zajmuje się wspieraniem i promocją
działań samorządu terytorialnego.
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