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Szanowny Panie! 
 
W numerze 16/2012 tygodnika ukazał się artykuł autorstwa Małgorzaty 
Święchowicz zatytułowany „Ogródkowa samowola”, który w powszechnej opinii 
działkowców naszego Okręgu Gdańskiego okazał się materiałem wybitnie 
tendencyjnym, wymierzonym w Polski Związek Działkowców i absolutnie 
nieoddającym rzeczywistości w przedmiocie budownictwa ponad normatywnego i 
zamieszkiwania na działkach. 
Z treści zawartych w artykule jednoznacznie wynika, że został napisany na 
zamówienie naszych oponentów wpisując się w prowadzoną, zwłaszcza ostatnio, 
medialną nagonkę na Związek i Rodzinne Ogrody Działkowe. 
Autorka formułując swoje zarzuty najwidoczniej zapomniała, że obowiązuje Ją 
dochowanie staranności i rzetelności dziennikarskiej, w zapewne znanym, Jej i 
Panu Redaktorowi Naczelnemu, Prawie Prasowym. 
Zapomniała, że treściami zawartymi w tym kuriozalnym artykule obraziła tysiące 
działkowców korzystających z działek z poszanowaniem zapisów Ustawy o ROD, 
Regulaminu ROD i Statutu PZD. 
Dała za to wiarę ludziom usuniętych z naszej społecznej organizacji za ewidentne 
łamanie prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego. 
Autorka nie zadała sobie minimum trudu, aby zweryfikować wypowiedzi swych 
rozmówców, w których wprost roi się od absurdów oraz wyimaginowanych 
sytuacji niezgodnych z rzeczywistością. Autorka swym artykułem sławi 
postępowanie ludzi łamiących prawo a wręcz ich gloryfikuje, co w odczuciu 
każdego praworządnego Obywatela jest nie do przyjęcia.  
Szczytem zaś jest przywoływanie ironicznej wypowiedzi posła Andrzeja Dery, z 
której zieje nienawiść do Związku, którego sam jest członkiem. Pan poseł swoją 
wypowiedzią obraził działkowców naśmiewając się z posiadanego hymnu, godła i 
flagi. Zapomniał, że w Polsce bardzo wiele organizacji pozarządowych także je 
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posiada. Wielka szkoda, że prawnik z wykształcenia nie poinformował, iż Jego 
kolejne polityczne ugrupowanie Solidarna Polska też całkiem niedawno 
ustanowiła swoje godło-logo i oflagowała się używając zastrzeżonych barw 
narodowych, pomimo istnienia ustawy o poszanowaniu godła i barw 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zapomniał także, że to właśnie barwy, flaga i hymn określają przynależność 
organizacyjną.      
Pan poseł zapomniał, lecz autorka artykułu winna to wiedzieć. 
 
Szanowny Panie! 
 
Wypowiedź Burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera zawiera niestety istotne 
nieścisłości, by nie rzec bardziej dosadnie nieprawdę. Pan burmistrz zapomniał 
dodać, że problem zamieszkiwania w ROD „Metalowiec” w takiej skali jak obecnie 
występuje nie byłby taki, gdyby w przeszłości nie dokonywał meldowania osób, 
tym samym łamiąc zapisy ustawy sejmowej o ROD. 
Pan burmistrz nie dodał również, a może tego nie zamieściła autorka artykułu, że 
do sądu wystąpił wyłącznie o zniesienie użytkowania wieczystego terenu. 
Zastosował ten wybieg i tym sposobem chce doprowadzić do likwidacji ogrodu 
„tylnymi drzwiami” bez dopełnienia procedury likwidacyjnej przewidzianej 
prawem. Zapomniał dodać, że od ponad dwóch lat tylko mami niektórych 
działkowców obietnicami, nieposiadającymi żadnego pokrycia w rzeczywistości o 
przekazaniu na własność gruntu za symboliczną kwotę. Takie działania sprzyjają 
osobom, które użytkują działki niezgodnie z ich przeznaczeniem, powodując 
zbyteczne zaognienie sporu w lokalnej społeczności, a tego włodarzowi miasta 
czynić nie wolno. 
Nie poinformował dziennikarki, że znaczna grupa działkowców w tym ROD 
zainteresowana jest pozostaniem ogrodu w ramach PZD. 
W dniu 7 maja 2012 roku stosowne pismo w tej sprawie zostało skierowane do 
Burmistrza Chojnic przez Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku, przekazując je także 
do redakcji tygodnika. 
 
Szanowny Panie! 
 
Przywoływanie w artykule komentarza w rodzaju „w e-mailu wysłanym do 
redakcji „Newsweeka” prezes PZD wyjaśnił” jest niedopuszczalnym 
wprowadzaniem czytelnika w błąd. To nie Prezes PZD był inicjatorem, lecz Pani 
Małgorzata Święchowicz, która zdobyła się jedynie na przesłanie pytań drogą 
elektroniczną i jak przysłowiowy diabeł bojący się święconej wody za nic nie 
chciała się zgodzić na osobiste spotkanie i rozmowę. Za to, w tekście artykułu 
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użyła wyrwanych z kontekstu zdań zawartych w odpowiedzi dla udowodnienia 
zamówionej tezy. Świadczy to jednoznacznie, w jaki sposób traktuje dziennikarską 
rzetelność i jak łatwo można manipulować informacją i do tego tak manipulować, 
by tylko osiągnąć zamierzony cel zgodny ze złożonym zamówieniem. 
Oświadczamy, że niedopuszczalnym jest prezentowanie wyłącznie punktu 
widzenia garstki byłych działkowców, którzy złamali prawo a dziś występują 
przeciwko niemu. 
Ze smutkiem stwierdzamy, że autorka artykułu wykazała się brakiem 
elementarnej etyki dziennikarskiej i napisała swój tekst godzien raczej tzw. pism 
brukowych, a nie zamieszczania go na łamach Waszego tygodnika. 
Działkowcy Okręgu Gdańskiego, którzy kierują do władz okręgowych słowa swego 
oburzenia, oczekują od Pani Małgorzaty Święchowicz przeproszenia nas polskich 
Obywateli działających zgodnie z prawem za użycie obraźliwych i nieprawdziwych 
treści zamieszczonych w tym kuriozalnym artykule. Od Pana Redaktora 
Naczelnego oczekujemy ponadto dochowywania większej staranności przy 
podejmowaniu decyzji wyrażających zgodę na publikacje i przy tym zgodnych z 
zasadami zawartymi w Prawie Prasowym. 
Niniejsze stanowisko przekazujemy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku 
Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. 
 
                                                      Z działkowym pozdrowieniem 
 
 
              Wiceprezes OZ PZD                                              Prezes OZ PZD 
                Jan Dawidowicz                                               Czesław Smoczyński 


