
Kraków, dnia 13.03.2017 r.

STANOWISKO

członków Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie

w sprawie reportażu „Działkowa Wojna” do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Członkowie  Okręgowego  Zarządu  Małopolskiego  Polskiego  Związku  Działkowców

w Krakowie są zniesmaczeni emisją na antenie TVP 2 w programie Expres Reporterów w dniu

14.02.2017 r. reportażu „Działkowa Wojna”. Po raz kolejny redakcja telewizji publicznej wykazała

się skrajną niekompetencją prezentując jednostronny i tendencyjny materiał obrażający członków

samorządnej organizacji jaką jest stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców.

Nierzetelność  dziennikarzy  uderza  nie  tylko  w  zarząd  ROD  „im.  J.  I.  Kraszewskiego”

w Białej Podlaskiej, ale także we wszystkich społecznych działaczy PZD, którzy cały swój wolny

czas  i  energię  poświęcają  pracy  na  rzecz  zapewnienia  funkcjonowania  ogrodów  działkowych.

Przedstawiony konflikt pomiędzy byłymi działkowcami a zarządem, który w rzeczywistości oparty

jest na osobistych uprzedzeniach, określony został mianem nieprawidłowości w funkcjonowaniu

ogrodu. Temat przewodni został jednak na tyle niejasno zaprezentowany, żeby uzyskać efekt taniej

sensacji  i  wywołać  u  widza  określone  emocje.  Po  raz  kolejny  sięgnięto  do  utartych  haseł

o  rzekomych  komunistycznych  korzeniach  naszego  stowarzyszenia  tylko  dlatego,  że  nasza

organizacja istnieje od ponad 35 lat. Na dodatek do udziału w programie zaproszono panią senator

Lidię Staroń znaną od lat jako zaciekłego przeciwnika ogrodów działkowych w Polsce.

Stanowczo sprzeciwiamy się szkalowaniu dobrego imienia naszej organizacji przy pomocy

populistycznych  haseł.  Dotyczy  do  zarzutów  posiadania  postkomunistycznych  korzeni,

czy funkcjonowania jako „państwa w państwie”. Działalność stowarzyszenia ogrodowego Polski

Związek Działkowców opiera się na jasnych zasadach mających swoje umocowanie w przepisach

prawa:  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych,  statutu  i  regulaminu.  Dokumenty  te  są

ogólnodostępne.  Każdy ogród działkowy jest  raz w roku rozliczany przez swoich działkowców

podczas walnego zebrania,  na którym są prezentowane wszelkie  dokumenty,  w tym finansowe.

Jednostki wszystkich szczebli rozliczają się z właściwymi urzędami. Kadencja działaczy społecznie

pracujących w organach Związku trwa 4 lata, a po niej następują wybory, w których każdy może

wziąć udział. Zatem określenie Pani Senator o dzierżącej władzę od 50 lat grupce postkomunistów

jest  nieprawdziwe  i  nieprzystające  osobie  pełniącej  tak  ważną  służbę  publiczną

w Senacie RP.



Dziennikarze TVP posiadający misję społeczną nie powinni zajmować się głoszeniem taniej

sensacji  rozdmuchując  konflikty,  które  sporadycznie  występują  w  rodzinnych  ogrodach

działkowych,  nadając  im  rangę  nieprawidłowości.  Jesteśmy  zatem  oburzeni  takim  działaniem

i  żądamy  obiektywnego  spojrzenia  na  przedstawianą  w  mediach  narodowych  problematykę

dotyczącą ruchu ogrodnictwa działkowego posiadającego 120-letnią tradycję.
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