STANOW{SKO
Konferencji Okrggowej Polskiego Zwiqzl<u Dzial{<owc6wwe Wroclawiu
z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawieatakdrvneedi6wna funkcje rodzinnych
ogrod6w dzialkowych, na organy PolskiegoZwi4zku Dzialhowcdw, a w
na Krajow4 Raclgi PrezesaPolskiegoZwi4zku Dzialkowcdw'
szczegdlno$ci
KonferencjaOkrqgowaPolskiegoZwiqzku Dzialkowc6w we Wt'oclawiu
stwierdza znaczne zainteresowanie rnedi6w ogrodami dzialkowymi otaz
dzialalno{ ciq Zw i4zku w okresie poprzedzajqcym r ozpaff zenie przez Trybunat
w okresie
Konstytucyjnywniosk6w I PrezesaS4duNajwyzszegoa zt^ftaszcza
oczekiwaniana ogloszenieprzezTrybunalWyroku.
Zainreresowaniemedi6w a ztvtaszczftprasy nie dotyczyt"ojednak zadan
realizowanychprzez Polski Zwiqr.ekDzialkowc6wnsukces6wodnoszonychw
rozwoju ogrod6w, w budowie i rnodernizacji infrastruktury ogrodowej, w
dzialaliro$cina rzeez obrony ogrod6r,v,w rozwijaniu i krzewieniu o6wiaty
ogrodniczejale skupilo siq na krytyce Zwiqzku i jego organbwz zwlaszczarta
Pana EugeniuszaKondrackiego, ale takZe na
osobie Prezesa Zwiqzku
wskazywaniunieuzasadnionegozajmow aniaprzez ogrody intratnychteren6ww
miastach,kt6reto terenymoznaby wykorrystai w inrry spos6b.
W szczeg6lno6ciw atakachna ogrody i Zwiqzek ale tal<Zew atakachna
prawa dzialkowc6w celowaly takie prasowe media jak: ,,Dziennik-Gazeta
'Wyborcza"
eraz,,Po1ityka",,,Newsweek"i
Prawna",,,Rzeczpospolita",
,,Gazeta
,,,Przeglqd".
Nie s4 to jednak wszystkietytvly prasowe,ba dolqczytydo nich
r6wniezniekldredziennikilokalne.
Atak na ogrody i Zwiqzek nie byl jednak przypadkowy. Media atakuj4c
ogrodnictwodziatkowewpisywa+ysiq w akcje prowadzoneprzeciw zapisom
ustawy o roclzinnych ogrodach dzialkowych przez wladze durych miast
ulegaj4ce wplywom inwestorow komercyjnych i deweloper6w, w akcje
prowadzoneprzez sprzryjEqceirn niekt6re gremia polityczne wykorzystuj4cdo
tych cel6w przedstawicielisamozwatrcrych,nielicznych stowarzyszenczqsto
skonfliktowanychz prawem.
Przyldademtakiej prasowej nagonki na ogrody r Twiqzek s4 artykuty
zamieszczone
w ,,Dzienniku- GazetaPrawna" pL.,,Zwiqzek Dzialkowc6w ma
ludzi ze stali, czyli Zielona Rzeczpospolitaza nasze pieni4dze" oraz pt.
,,Pafrstwozastaloza brwnq ogrod6w dzialkowych"oal'tykuly zamieszczonew
pt. ,,Zwiqzekdzialkowc6wpod obstrzalem"oraz ,,Co dalej z
,,Rzeczpospolitej"
reform4 ogrod6w dziatkowycir",,,Sejmowawojna o dzialki". Z kolei wdrod
licznych artykul6w .,,GazetyWyborczej" wymienii mozna ar1iyl<uly
,,Trybunal
odbit ogrddki dziaikowe" i ostatnio,,U PanaBoga w ogr6dku". Szczeg6inie
obraZlir,vedla Zwiqzku i Prezesa ukazaly si? artykuly w ,,Polityce" i
,,Newsweeku".
Ten zrnasowany atak centralnych gazet i poc4'tnych tygodnik6w
zamieszczaj4c
nieprawdziwei klamliwe infonnacje miat przygotowai grunt pod

Wyrok Trybunalu i nastawii spoleczeristwoprzeciw ogrodom a zwlaszcza
przeciw Zwi4zkowi.
KonferencjaOkrEgowaPolskiego Zwiqzku Dzialkowc6w we Wroclawiu
pragniejednakie zwfici(, uwag€,2e nie wszystkiepolskie mediaprzylqczyty siE
do tego celowoprzygotowanegoch6rukrytyk6w.
Wskazactu nalezy na w mialE obiektywne artykuly miqdzy innymi w
,,GazecieWroclawskiej", kt6ra we wla6ciwy spos6bprzedstawilaprotest we
wrociawskichogrodachw ramach Tygodnia ProtestuPolskich Dziatkowcdw
oraz wywtady z dzialkowcamii dzialaczamiZwiqzku.Rdwniez niektoreodrodki
telewizyjne, z wyjqtkiern TVN pr6bowaty dod6 obiektywnie relacjonowai
wydarzeniai wypowiedzi czlonk6w Zwiqrku.
Pomimo natychmiastowychpisemnych reakcji Tra prowadzony przez
media atak, w zadnych wlw dziennikach i tygodnikach nie ukazaty siQ
przez media polityka
sprostowaniaani artykuly polemizujqce.ProwadzorLa
jest
dowodzi,2e prasaw Polscenie
wolna od wptyw6w politycznychi ulega
grup.
naciskomr6znychzainteresowanych
Konferencja OkrqgowaPolskiego Zwi4zku Dzialkawc6w we Wroclawiu
zdecydowanieprzeciwstawiasiE atakom na spolecznychdziatacry Zvtiqzku,
kt6rzy bezinteresowniepodwipcaj4 sw6j czas pozostalym dzialkowcom i
ogrodom.
Konferencja Ola'qgowaPolskiegoZwiqzku Dzialkowc6w we trVroclawiu
na
zdecydowanieprzeciwstawiasip atakornna KrajowqRadgaw szezeg6lno$ci
przez
ponad
Prezesa
osobE
Zwiqzku Fala EugeniuszaKondrackiego,kt6ry
30
lat swoj4 prac4 i ofiarno$ciqw dziataniudowiddl jak lezq mu na sereulosy
dziatkowc6w,ogrod|w i Zwiqzku.
Atakujqc Iftajowq Radq a zwlaszcza Prezesa Zwt4zku, przeciwnicy
ogrodnictwadziatkowegodqzylido pozbawieniaprzywidztwaZwiqzku, a w ten
spos6bdo rozbiciaruchuogrodnictwadzialkowegow Polsce.
KonferencjaOkrqgowaPolskiegoZwiqzku Dziatkowc6wwe Wroclawiu
wzywa wszystkich dziatkowc6w i dzialaczy Zwiqzku do obrony swoich
przedstawicieliprzeciwpom6wieniomi przeciw nieprawdzinvyminformacjom
zamieszczanymw prasie i gloszonyrn u/ innych mediach. Konferencja
Okrqgowa wzywa do aktywno6ci w obronie tak bezpardonowoatakowanej
Krajowej Rady a przedervszystkimPrezesaPolskiegoZwiqrku Dzialkowc6w.
Zwiqzek, ktory nie jest w stanie obronii swoich wladz nie bpdzie w stanie
obronidogrod6wi dzialkowcdw.
KonferencjaOkrqgowaPolskiegoZwiqzku Dzialko'uvc6w
we Wroclawiu
jedno3ci
zatem
dziaikowc6w
do
i
wzywa
wszystkich
solidarno6ciw walce o
szczytneidee ogrodnictwadzialkowego,kt6rych inicjatorem i realizatoremjest
PolskiZwiqzekDzialkowc6wi jego kieror,vnictwozPrezesemZwiqzku Panem
Eugeniuszem
Kondrackim.

Korolczuk

