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STANOWISKO

w sprawie artykulu red. Marka Wielgo p.t. ,rOgrody do obrony"

zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 26 lutego 2013r.

My, czlonkowie Krajowej Komisji Rozjemczej, spolecznie dziaNajqcego organu
rozjemczego Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w, po zapoznaniu sig z artyku{u red. Marka Wielgo
p.t. ,,Ogrody do obrony" zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia26.02.2013r. stwierdzamy,
2e mateial ten jest nieobiektywny i nale?y go traktowad jako przejaw walki zPZD.

Pan redaktor Marek Wielgo pisz4c artykul uznal, ze sam jest ekspertem w sprawie
obywatelskiego projektu ustawy o ROD i nie musi siggai do 2r6dla, cho6 tak nakazuje zwykla
przyzw oitoS6 i rzetelnoSd dziennikarska.

Autor pod pozorem przedstawienia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych tak naprawdg poddaje go krytyce, a wnioski jakie przedstawia oderwane s4 od
rzeczywisto5ci. Swiadczyf mole o tym cho6by fakt zupelnego niezrozumienia przez red. Wielgo,
czym dla dzialkowc6w jest PZD. Panie Redaktorze , PZD to nie jaki5 dziwny tw6r stworzony przez

ludzi niezwi4zanych z ogrodami dzialkowymi, kt6rego celem jest zerowanie na ogrodach. PZD to
organizacja, kt6r4 latami tworzyli i nadal tworzq oraz zaru4dzaj4 w demokratyczny spos6b sami
dzialkowcy. To wlaSnie oni, widz4c korzy5ci ptyn4ce z posiadania og6lnopolskiej organizacji,ktdra
od wielu lat stoi na struiry ich praw oraz walczy o ich dalsze istnienie s4 przeciwni likwidacji PZD.
Tak wigc, wezwanie do ,,zachowania czujno5ci" bo projekt obywatelski ustawy zaklada zachowanie
PZD, jako jednego ze stowarzyszei ogrodowych, jest dla dzialkowc6w zupelnie absurdalne.
My dzialkowcy dokladnie wiemy na kogo mozemy liczy(, a straszenie nas naszqwlasn4 organizacj4
to czysta paranoja.

R6wnie absurdalny jest zachwyt autora artykulu nad koncepcj4 wieloSci stowarzyszeri
w kazdym ogrodzie dzialkowym, kt6re walczylyby o zarzydzanie. Panie Redaktorze najwyruZniej
obce s4 Panu zasady demokracji skoro nie rozumie Pan,2e ten sam efekt, co zmiana stowarzyszenia
w ogrodzie, daje zmiana wladz w stowarzyszeniu aktualnie zarzydzajqcym ogrodem. Takie
dzialanie jest o wiele prostsze i tahsze a r6wnie skuteczne. Ogrodom potrzebny jest spok6j
i stabilizacja a nie ci4gle zmiany i obawa o jutro, czy to tak trudno zrozumief?

W artykule znajdziemy talae zapis, ze ,,obecnie dzialkowcami s4 glownie osoby starsze -

emeryci i renciSci, dlatego teL zdaniem autora propozycje PO dotycz4ce dzierLary 15-25 letniej
grunt6w ogrod6w dzialkowych s4 calkiem dobrym rozwi4zaniem, poniewa? za 15-25 lat mole jv2

nie bgdzie juZ chgtnych do zajmowania sig dzialkami. Panie Redaktorze, czyZby w przyszloSci
w naszym spoleczefisfwie nie bgdzie juZ emeryt6w i rencist6w? Sprawi to zapewne fantastycznie
funkcjonuj4ca Sluzba Zdrowia, a moze zmienione przepisy emerytalne? Tego typu domniemania s4
delikatnie m6wi4c Smieszne a tak2e Swiadcz4 o barku elementarnej wiedzy o tym, kim s4 polscy



dzialkowcy. Wielu mlodych ludzi aktywnych zawodowo korzystaz dziaNek, nieku;zd1rodzing sta6
nawyjazd na wakacje i dlatego ogrody dzialkowe s4 dla nich alternatyw4.

To tylko niekt6re z argemerx6w uzasadniaj4cych l<rytyczn4recenzjg publikacji red. Wielgo.
Artykul zawiera jeszcze kilka nieScistych informacji oraz stara sig przekonad nas, 2e projekt

autorstwa posl6w PO jest dla nas dzialkowc6w lepszy. Takie dziennikarstwo nam nie odpowiada.
KaLdy ma prawo do wlasnych przekonari, ale jezeli chce sig prowadzii dyskusjg i przekonywa6

do wlasnych pogl4d6w to nale?y poslugiwa6 sig prawdziwymi informacjami oraz dai moZliwoSd
wypowiedzenia sig drugiej stronie. Jak pokazuje praktyka, w Gazecie Wyborczej swobodnie mog4
wypowiada6 sig tylko przeciwnicy PZD a milionowa organizacja, jak4 jest Zwiqzek nie zasluguje
na taki ,,przywilej".

My, czlonkowie Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, pomimo
bardzo negatywnego odbioru przedmiotowego artykulu zgadzamy sig z jednym stwierdzeniem
w nim zawartym, 2e teraz los ogrod6w zaleiy od polityk6w, dlatego teL wzywamv wszystkich
dzialkowc6w oraz sympatyk6w Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych - Drodzy Pafstwo, piszcie
i rozmawiajcie z poslami i senatorami ze swoich okrgg6w wyborczych wzywaj1c ich do poparcia
obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Czas zbierania podpis6w pod projektem ustawy mamy ju2

za sob1, teraz nastal czas przekonywania polityk6w, 2e tylko nasz projekt ustawy gwarantuje nam
zabezpieczenie naszych praw oruz dalsze istnienie.

Czlonkowie Kraj owej Komisj i Rozjemczej P ZD

l .

2.

3 .

4.

5 .

6.

7.

Olga Ochrymiuk

Robert Miroslaw Klimaszewski

Zbigniew Maliszewski

ZofraMariaMr6z

ZofraPaderewska

Jan Kaczmarzyk

Tadeusz Mariko

Stanislaw Wyrostkiewicz

Jozef Pietrzak

J6zefPisarski

Kazimierz P awel S zymariski

Jerzy Andrzej Teluk

Bialystok

Sr"*

Pultusk

Nowy Sqcz

Warszswa

Wroclaw

r.6dt

Lublin

Solec Kujmuski

Gdarisk

Szczecin

Zielona G6ra

8.

9.

10 .

1 1 .

t2 .

Do wiadomo5ci:

l. Adma Michnik - Redaktor Naczelny ,,Gazety Wyborczej".

2. Marek Wielgo - Redaktor Gazety Wyborczej
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