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Stanowisko 
członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
 Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 9 marca 2017 r. 

 

w sprawie wyemitowanego w dniu 14 lutego 2017 r. w TVP2 w programie „ Magazyn Ekspresu 

Reporterów” reportażu pt. „Działkowa Wojna” 
 

 
 Członkowie Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku 

Działkowców w Pile obradujący 9 marca 2017 r. wyrażają swój sprzeciw i oburzenie wobec sposobu i 

treści wyemitowanych w reportażu pt. „Działkowa Wojna”. 
 Reportaż wyemitowany w dniu 14 lutego 2017 r. zrealizowany przez Andrzeja Tomczaka jest 
kolejnym  w ostatnim czasie wyemitowanym przez Telewizję Polską S.A. atakiem na Polski Związek 

Działkowców i działaczy pełniących społeczne funkcje w rodzinnych ogrodach działkowych. 
 Nie pierwszy to przypadek kiedy w mediach publicznych i nie tylko prezentowane są sytuacje 
w oparciu o relacje działkowców nie przestrzegających lub wręcz łamiących przepisy ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. i przepisów związkowych. 
 Redaktor Andrzej Tomczak nie zweryfikował uzyskanej tylko z jednego źródła wiedzy, nie 
zapoznał się z ustawą o rod i statutem PZD. A może celowo zmanipulował reportaż by uzyskać 

poklask i efekt sensacji jak to broni „pokrzywdzonych” działkowców przed działaczami Polskiego 

Związku Działkowców. 
 Oliwy do ognia dodała Pani senator Lidia Staroń, znana skądinąd z wrogiego działania wobec 
PZD, która uczestnicząc w programie kwestionowała ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, 

ogrody działkowe określiła jako spuściznę po PRL, a działaczy naszego Związku jako grupę 

postkomunistów. 
 Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Redaktorze. 

Ruch ogrodnictwa działkowego istnieje i rozwija się ponad 130 lat bez względu na kolor ugrupowania 

jakie rządziły w naszym kraju. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku 

Działkowców działają w oparciu o ustawę o rod z 2013 r. oraz statut PZD i wbrew temu co Pani 
powiedziała nie mogą robić co chcą. Jesteśmy wybierani w demokratycznych wyborach przez 

działkowców członków naszego stowarzyszenia PZD. 
 Jak się nie ma merytorycznych argumentów i tkwi w niewiedzy lub celowo manipuluje oraz 
pomija prawo dla poklasku i taniej sensacji to należy znaleźć wroga – PRL i postkomunę. Są to 

śmieszne i oklepane slogany. Czy działkowcy i lud to kupią? Działkowcy z pewnością nie. 
 
Stanowisko nasze przesyłamy drogą elektroniczną do: 

1. Rada Mediów Narodowych. 

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
3. Andrzej Tomczak – redaktor TVP2. 

4. Lidia Staroń – senator RP. 

5. Parlamentarzyści Ziemi Pilskiej. 
6. Krajowa Rada PZD w Warszawie. 



Podpisy uczęstników posiedzenia pod stanowiskiem w sprawie wyemitowanego w dniu
14 lutego ż01,7 r. w TVP2 w programie ,,Magazyn Ekspresu Reporterów" reportazu pt.

,,Działkowa Wojna":
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