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w najnowszym wydaniu ,,Expressu Bydgoskiego" z dn. 27.07.2012 r.

ukazal sig kolejny tendencyjny artykul na temat Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w. Co mozna powiedzied o autorce tego materialu? Do

dziennikarstwa rzetelnego i obiektywnego jej daleko, za to zdecydowanie pani

redaktor naogl4dala sig zbyt wiele film6w z super agentem Jamesem Bondem -

st4d artykul ten jawi sig niczym sensacyjny odcinek, w kt6rym jest intryga,

nieznani informatorzy i tajna akcja prezesa Kondrackiego. Brawo - szkoda
tylko, 2e Gta2yna Ostropolska niewiele wie o obowi4 zkach dziennika rza i za nic
ma etykg obowiqzuj}c| w tym drodowisku. To nie szukanie sensacji, ale
poszukiwanie i publikowanie prawdy jest podstawowym obowi4zkiem
dziennikarza.

Nazywanie Krajowej Rady pzD ,,ezap4", dzialaczy ,,klakierami" a
prezesa Kondrackiego ,,niezatapialnym" sugeruj e czytelnikom spos6b, w jaki

maj? postrzegac zwiqzek, kt6ry od ponad 30 Iat staje w obronie praw
dzialkowc6w. Pisanie zas, Le spotkania dziatkowc6w to ,,spiskowanie,, jest nie
tylko naduzyciem semantycznym, aIe te| Swiadomym i celowym obsadzaniem
Zwiqzku w roli zLego bohatera i pr6bq budowania wSrod czytelnik6w
negatywnych emocji wzglgdem PZD. Tymczasem id4ce za tymkonkluzje, takie



jak to, 2e zwiqzkowi zalely jedynie na wladzy, pozycjach i pieni4dzach,

odbiegaj4 tak daleko od prawdy, 2e mohna jedynie pogratulowa6 zaiscie

wybujalej fantazji autorce tego tekstu. Gdzie s4 fakty, dowody na poparcie

takich oszczerstw? Cry mo2na rzucat na prawo i lewo oskarzeniami na

podstawie wlasnych domysl6w czy przemySleri? JeSli rzeczywiScie jakikolwiek

dzialkowiec skarzyl sig pani redaktor na ,,mgtlik w glowie,', to dzieje sig tak

dlatego, 2e media bezpardonowo dopatruj4 sig sensacji tam, gdziejej nie ma i

twotzT tzw. medialne fakty, by dane wydanie gazety lepiej sig sprzedawalo.

Dziennikarz zal zarabiaj4cy na,,wiersz6wce" musi pisai cokolwiek, cho6by

mijalo sig to z prawd4, bo przeciez nikt mu nie placi za pisanie prawdy, ale za

sam fakt pisania. Bazowanie na pom6wieniach ,,nieznanych informator6w" jest

wigc jedynie mydleniem oczu. W calym tekScie tylko raz pojawia sig konkretna

osoba - jest ni4 Roman Kitlowski. W pozostatych przypadkach hrodLa s?

anonimowe - nie ma imienia i nazwiska osoby, kt6ra jest informatorem, bo

zapewne takie osoby okreSlane slowami og6lnikowymi jak: ,,bydgoscy
dzialkowcy" lub ,,nasi informatorzy" nie istniej4. Moze tacy donosiciele s4 tylko

w wyobralni autorki, gotowej na wszystko, by zarobii swoj4 ,,wiersz6wkg".
Sugeruje ona wigc, ze ,,ktos" jej ,,cos" powiedzial, ale wszystko jest objgte tak

wielkq tajemnic4, 2e nie mo2e swoim czytelnikom powi edziec wszystkiego.

Tymczasem spotkania dzialkowc6w, prezes6w i dziaLaczy PZD odbywaj4 sig w

calej Polsce i nie jest to 2adna tajemnica. Ich celem nie jest jednak

,,spiskowanie", ale rozmowa wla5nie o tych obawach, kt6re majq ludzie, o tym

co stalo sig w Trybunale Konstytucyjnym i jakie bEdq skutki tego wyroku dla

ponad miliona rodzin dzialkowych w calej polsce. Bo m6wienie o tym, Le

wyrok ten nie dotyczy dzialkowc6w, a uderua jedynie w pZD jest zwyklym

klamstwem i propagandq politycznq. Czytelnicy potrafi q czytac i interpretowai

dokumenty - tymczasem autorka niczym przekupka na rynku stara sig nachalnie

przekona6 odbiorc6w do swojego sposobu myslenie i dyktuje im, co maj?

mySlei na temat wyroku Trybunalu i skutkach prawnych jakie za sob1niesie. To



wla6nie unikanie tego typu spotkari z dzialkowcami, ktore redaktor Ostropolska

krytykuje i na kt6re patrzy z takq podejrzliwoSci4, byloby chowaniem glowy w

piasek w obliczu trudnej sytuacji i unikaniem odpowiedzialnoSci za dalszy los

ogrod6w dzialkowych. Tymczasem Prezes Kondracki oraz dzialacze PZD

zamiast mySled o urlopie na dzialce, poSwigcaj4 swoj czas, by je1dzi6 do

dzialkowc6w i rozmawiac z nimi o bie21cej sytuacji, slucha6 ich pomysl6w i

sugestii. To wlaSnie jest Swiadectwem tego, jak wahne jest dla calego Zwiqzku i

jego dziaLaczy to, co ma do powiedzenia kahdy dzialkowiec. PZD nie wyra1a

opinii i zamierzeri takiego czy innego prezesa - jest przedstawicielem blisko

S-milionowej spolecznoSci, w kt6rej kaldy czlonekma prawo wypowiadania sig

i uczestnictwa w strukturach wewngtrznych tej organi zacji.

Takie prawo mial teL przywolany w artykule Roman Kitlowski, kt6ry w

kadencji 2007-2011 byl czlonkiem Okrggowego Zarz4du w Bydgoszczy. Dzi{

zglasza zastrzehenia do rozliczeh finansowych Okrggu, tymczasem jeszcze

niedawno bral udzial w posiedzeniach Okrggowych Zarzqdow, na kt6rych

Okrggowa Komisja Rewizyjna przedstawiala rozliczenia finansowe okrggu.

Podawane one byly pod glosowanie i pan Kitlowski takze opowiadal sig za ich

przyjqciem. Zastanawiaj4ce jest, 2e swoje w4tpliwoici zglasza dopiero post

factum... Z pewnoSci4 jednak jaki6 czas temu zabraklo mu rzeczowych

argument6w, a dzi6, by zaistnied na lamach prasy, sprzedaje zafalszowane

informacje dziennikarce, kt6ra szuka jedynie sensacji i nie zadaje sobie nawet

minimalnego trudu, by j. zweryfikowa6.

Naduzyciem jest tez por6wnywanie zwi}zku do ,,ezapy". zwiqzek to

ludzie - dzialkowcy, czgsto pracuj4cy spolecznie dla dobra calej spolecznoSci.

Tym ludziom nie zaleLy na trzymaniu stotka i wladzy, ale na tym, by ogrody

przetrwaly i dalej funkcjono*ily, a nie zostaly zagamigte przez deweloper6w i

grupy biznesu. Dzialkowcy to nie s4 politycy, a bycie zwi4zkowcem nie oznacza

przywilej6w i wladzy co6 sig pani redaktor Ostropolskiej po prostu



pomieszalo. Dzialacze KR PZD bezwzglgdnie i stronniczo narywani w artykule

,,czapT", to nic innego, jak wybrani w demokratycznych wyborach

przedstawiciele spolecznoSci dzialkowej. Ich jedynym,,interesem" jest dbanie o

dobro wszystkich dziatkowc6w. Ogrodami i calych ruchem dzialkowym w

Polsce zarzqdzaj4 de facto ludzie najblizej z dzialkami zwiqzani. Kto bowiem

zna realia, obawy i problemy dzialkowc6w lepiej niz oni sami? Ocenianie ich

motyw6w i stopnia zaangahowania w obrong dzialkowc6w, ich praw i

przywi lej 6w j est krzyw dz1ce i ni esprawiedliwe.

Nazywanie prezesa Eugeniusza Kondrackiego,,,niezatapialnym" jest

zrQcznq manipulacj4, kt6ra slu?y zanegowaniu i krytyce jego wieloletniego

zaanga2owania i pracy na rzecz rozwoju ogrodnictwa w naszym kraju. Od wielu

lat Prezes KR PZD cieszy sig wielkim zaufaniem rzeszv uzytkownik6w dzialek

ze wzglgdu na kompetencje i zaanga2owanie w swoj4 pracg, kt6rej owocem sa

cotaz pigkniejsze ogrody. Eugeniusz Kondracki byl dot4d ,,niezatapialny", ale

nie dla dzialkowc6w - gdyz to z ich wyboru piastuje stanowisko prezes KR

PZD, ale dla tych wszystkich, ktorzy od wielu juz Iat staraj4 sig ogrody

,,zatopi6" w betonowych miastach. Jesli ktokolwiek nazywa go

,,niezatapialnym" to tylko i vrryl4cznie w pozytywnym tego slowa znaczeniu i

sugerowane, 2e jest inaczej jest przeinaczaniem fakt6w i stuzy bezzasadnej

krytyce. Bezstronny dziennlkarz swoje wlasne emocje winien zostawit

wylqcznie dla siebie.

Zdaniem autorki wyrok Trybunatu Konstytucyjnego krytycznie ocenia
jedynie Krajowa Rada PZD, kt6ra wywolala ,,wrzawg" wok6l catej sprawy.

Autorka pomija przy tym opinig Srodowiska dzialkowc6w i zarz1dow OZ i

RoD, kt6re jest zbulwersowane wyrokiem TK. Najlepszym tego

potwierdzeniem byla gorqca reakcja na wyrok TK bezpoSrednio po jego

odczytaniu. Dzialkowcy sprowadzili go do trafnego komentarza_ ,,hahba".DziS
przedstawianie, 2e to Zwiqzek najwigcej stracil, a nie dzialkowcy jest zv,ryUJE



nieuczciwo6ci4. Nie jest tez dobrym rozwiqzaniem traktowanie dziatkowych

r o dzin j ako tych, kt6re nie potrafi q wy ciEgac lo gicznych wniosk ow . Dzialkowcy

s4 ludzmi mySl4cymi, ktorzy dobrze wiedzq, ze wyrok TK nie byl wymi erzony

w ZwiTzek, tylko w dzialkowc6w, ktorzy wiedzq, 2e wszystkie skutki wyroku

odbij4 sig na nich. Czy mog4 pozostad obojgtni wobec faktu, Le teraz zostanq

obci1heni kosztami na kt6rych pokrycie nie bgdzie ich sta6, czy bezkomentarza

mai| zostawi6 utratg prawa gwarantuj4cego bezczynszowe korzystanie z dzialki,

czy mogq milcze6, gdy pozbawia sig ich gwarancji uzyskania odszkodowart za

maj4tek w przypadku likwidacji ogrodu? Nazywanie reakcji dzialkowc6w

,,wrzawq" jest du24 przesad1 i naduzyciem. Faktem jest jednak, Le w podobny

spos6b decyzjg TK przyjmuje caly Zwiyzek, kt6ry na przestrzeni ostatnich

dwudziestu lat skupia sig przede wszystkim na walce o prawo do istnienia

ogrod6w, prawa dzialkowc6w, o zachowanie ogrod6w dla nas i nastgpnych

pokoleri. Zwiqzek chce sig zlikwidowad, bo wyposazony w ustawg o ROD od

30 lat skutecznie broni interes6w dzialkowc6w i ogrod6w.

Nieprawd4 jest tez stwierdzenie, kt6re pada w tym artykule, 2e ,,,nikt

naprawdg nie wie, jak czapa PZD rozlicza wptywaj4ce do niej miliony. Pani

redaktor wystarczylo napisai do KR PZD, bowiem informacja ta jest

powszechnie dostgpna i udzielana kazdemu dziennikarzowi, kt6ry zada sobie

trud skontaktowania sig i zadania tego podstawowego pytania. Szkoda, Le

autorka artykulu nie znalazla czasu na sprawdzanie swoich informacji i dotarcie

do prawdy. Pom6wienia, insynuacje i niedom6wienia - to arsenal, kt6rym pani

Ostropolska posluguje sig znakomicie. Jedynie dq2enie do poznania prawdy i

pisanie w oparciu o fakty, a nie domysty, sprawia autorce prawdziwy problem.

Jak pokazuje sprawozdanie finansowe za 2011 rok wplywy ze skladki bieaqcej

jakimi dysponowaL caly Zwiqzek, a nie Krajowa Rada, na realizacjg zadan

statutowych wyniosty 54,7m1n. Zgodnie z uchwal4 KR PZD podzial skladki byl

nastgpuj4cy:



- 65% skladki pozostaje w dyspozycji zarz4d6w rodzinnych ogrod6w
dzialkowych

- 35% skladki przekazywane jest do okrggovvych zarzqd6w PZD, gdzie
suma ta podlega dalszemu podzialowi:

a) 5% kwoty otrzymanej od RoD okrggowe zarzqdy przekazuj4 na
F undu sz Obrony Ro dzinnych O gro d ow D zialkowych

b) z pozostalej kwoty: 213 zostaje w dyspozycji okrggowych zarzqdow
PZD, a Il3 przekazywane jest do Krajowej Rady pZD.

Podsumowuj4c ponad 35 mln pozostalo do wyLqcznej dyspozycji

ogrod6w dziaLkowych, 12 mln do dyspozycji okrggowych Zarzqd6w pZD, a 6

mln trafilo do Krajowej Rady pzD. ze srodk6w tych prowadzona jest

dzialalnosi konkursowa, szkoleniowa (szkolenia+ materialy), a tak2e dotacje

celowe, takie jak inwestycje w ogrodach - w ten spos6b spora kwota z

powrotem wracaw roinej postaci do jednostekpZD.

,,ChcielibySmy wiedzied co stalo sig z pienigdzmi, kt6re wplacalismy na

Dom Dzialkowca w stolicy" - pada takie zapytanie w artykule. Pieni4dze

zebrane na budowg Domu Dzialkowca znajduj? sig na koncie sp6lki, kt6ra

zostala utworzona wlaSnie w celu przeprowadzeniatego przedsigwzigcia. Srodki

te zostaLy zbilansowane przez Krajow4 Radg PZD i skontrolowane przez

Kraj ow4 Komi sj 9 Rewi zyj n 4, ktor a potwi erdz ila zgo dno 5 6 Srodk6w wplac onych

na konto sp6tki Dom Dzialkowca Polski ego zkwot4 Srodk6w zebranych. Zadna

zlot6wka ptzekazana przez darczyncow nie zostala zmarnowana czy wydana na

inny cel. Sp6lka Dom Dzialkowca Polskiego nie prowadzi 2adnej dziatalnoSci

opr6cz lokowania pienigdzy na lokatach bankowych. Bilans sp6lki corocznie
jest oceniany i przyjmowany przez prezydium KR pzD. Szkoda, Le na

przestrzeni lat, gdy zbierano te Srodki, liczne ataki polityczne i medialne nie

pozwolily na ziszczenie tego szlachetnego celu. Dom Dzialkowca m6glby

bardzo dobrze slu?yc wszystkim dzialkowcom.



Nieprawd4 iest stwierdzenie jakoby Krajowa Rada nie przejgla sig sprawq
naloLenia na ogrody przez urzgdy marszarkowskie oplat za pob6r wody.
Krajowa Rada zrobiLa ze swojej strony wszystko, co mogl a, by nie dopudcid do
obci4*2ania finansowego dziarkowc6w, wrqczniez oddaniem sprawy do s4d6w.

Autor artykulu z ironi4 wypowiada sig te| na temat wydawni ctw pzD -
,,Prawa w PZD" i ksi4zki ,,Kim sa polscy dziarkowcy,,, kt6re nazywa
makulatur4' Autorka potwierdza tym samy, Le nie trzymala ich nawet w rgku.
Gdyby tak bylo wiedzialaby, Le zgodnie z decyzil IX Krajowego zjazdu
Delegat6w PZD przyjgte zostaly zmiany w Statuci e pzD, co poci4gnglo za sob4
tak2e zmiany w Regulaminie. wydanie wigc na nowo zasad prawnych
obowi4zuj4cych wszystkich dzialkowc6w, bylo kon ieczne. Warto tak4e, by
autorka wiedziala, 2e za egzemplarz 240 stronicowej ksi4zki oZ w Byd,goszczy
musial zaplacic 2 zt. Bgdziemy wdzigczni jezelipani redaktor znajdzie na rynku
wydawnictwo w tej cenie.

Jeaeli chodzi o ksi4zkg ,,Kim s4 polscy dzialkowcy,, to warto wiedzie(,,
2e jest ona wynikiem wielomiesigcznej, cigzkiej pracy rodzinnych ogrod6w
dzialkowych, okrggowych zarzqdow i Krajowej Rady. Na przeprowadzenie
badah, kt6re pokazujl kim s4 polscy dzialkowcy, nie zostala wylozona nawet
zlotowka' Ksiqzka wydana zostala dzigki pracy i zaangakowaniu tysigcy os6b.
wszystkie koszty zwiqzane z publikaci4 pokryla Krajowa Rada pzD. oz w
Bydgoszczy otrzymaly bezplatnie 350 egzemplarzy ksiq4ki (ksiqzka zostala
wyslana na tych samych zasad,ach do 26 okrggowy ch zarzqdow). Nazywanie
przez pani4 ostropolsk4 wydawnictwa makulatur4, nie wymaga nawet
komentarza' IJwa2amy jednak, 2ejedli chod zi o warsztat pracy i jego rzetelnos6,
to moglaby sig duzo od dzialkowc6w nauczy6.



I na sam koniec pragniemy poinformowad, 2e PZD nadal istnieje i zrobj
wszystko, by walczy6 o interesy dzialkowc6w iutrzymanie ogrod6w.

Magdalena Zaliwska

Agnieszka Hrynkiewicz

Dziaf medialny KR pZD


