
Stanowisko prezesa ROD,, SAWANNA,,

w Ochli z dnia 2 grudnia 201,6r.

W sprawie reportazu,, Ruch oporu na działkach ,, opublikowanym

w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016r.

Po zapoznaniu się z treścią reportażu pt. ,, Ruch oporu na działkach ,,
autorstwa Marcina Wójcika, w opublikowanym artykule Gazety Wyborczej w
dniu 21 listopada publikacja ta ukazuje swoją stronniczość oraz przedstawia

n ieprawdę o fun kcjonowa n iu Polskiego Związku Działkowców. Opie ra n ie

swoich poglądów i przedstawianie ich na forum publicznym , bez gruntownego

sprawdzenia fatów, opierając się jedynie na pomówieniach ludzi niechętnych

związkowi, koliduje z prawdziwą etyką dziennikarską. W takiej sytuacji zamiast
prawdy czyteInik otrzymuje fałszywy przekaz. Przedstawiony fałszywy obraz

oczerniający PZD obraża ogromną rzeszę społecznych działaczy pracujących na

rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jako prezes ogrodu nie
mogę zrozumieć intencji dziennikarza , który się sprzeniewierza swojej misji

dziennikarskiej. Dlatego ja jako czytelnik tej gazety nie chciałbym czytać takich

artykułów. W opisywane przez Pana redaktora rzekome szykany zastraszania

ludzi udzielających wywiadu i inne groźby trudno uwierzyć . Ja rozumiem że

każdy dziennikarz jest rządny sensacji, bo taki materiał dobrze sprzedaje się

czytelnikowi, lecz trzeba mieć wyczucie gdzie kończy się prawda a zaczyna

niezdrowa fantazja. Jeżelitakie zagrażające sytuacje miaĘ by miejsce to
rozmówcy pomylili instytucje , poniewaź wszelkie groźby zgłasza się w
prokuratu rze a nie dziennikarzom, ponieważ są one ścigane prawem - to jest

rada dla rozmówców Pana Wójcika. Jest faktem bezsprzecznym iż rozmówcy
Pana redaktora to ludzie ,którzy zostali usunięci ze związku lub nie udało im się

oderwać swoich ogrodów od struktur związkowych, ponieważ działkowcy nie
wyrazili takiej woli. W odwecie za swoje niepowodzenia osoby te z uporem
udzielają nieprawdziwych informacji, choćby o podziale 13 mln złotych
odszkodowań za likwidację ogrodów pod trasę 52 w Warszawie.

Odszkodowania te zostały rozdzielone między działkowców zgodnie z prawem i



dokonanymi z nimi ustaleniami opartymi o wyceny biegĘch rzeczoznawcow,

Pomimo tych bezsprzecznych faktów dziennikarz uporczywie używa tego

zakłamania oraz innych pomóWień podwazając autorytet Polskiego Związku

Działkowców stawiając go w złym świetle przed opinią publiczną. uważam

ukazywanie się takich artykułów za skandaliczne, wywołujące oburzenie w

środowiskach działkowych. Mając na uwadze powyższe chciałbym jako

d ziałacz związkowy kategoryczn ie za protestować przeciwko u kazywa niu się

ta kich obraźliwych a rtykułów.
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