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Redaktor naczelny

,,Gazety Wyborczei"

Adam Michnik

Po przecz.ytaniu artykulu Pt. ,,U Pana Boga w ogr6dku" autorstwa Gtzegorua

Szymanika nie moZemy pozosta6 obojgtni na formg i jego teSi.

Autor posluguje sig nieprawdziwymi informacjami dotyczqcymi osoby

Prezesa Polskiego ZwiqzkuDzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego. Prezes PZD tak

dtugo pelni swoj4 funkcjg poniewaz, zostaje wybierany na kolejne kadencje

w demokratycznych wyborach podczas Krajowego Zjazdu Delegat6w. Widocznie

cieszy sig uznani em i zaufaniem dzialkowc6w, ale tego autor nie wzi7l pod uwagg.

Wida6, Ze artykul napisany zostal w nierzetelny spos6b tylko po to by oczenil

zar6wno Zwi4zekjaki jego prezesa.

Nie podoba sig nam takae, 2e artykul ma ruczej formg tabliodowego

wyszukiwania sensacji, kt6rych wiarygodnoS6 daje wiele do Zyczenia. JesteSmy

zniesmaczeni, 2e pozwala sig na takie praktyki w Waszej gazecie. Autor bafiziei

zawierza informacjom zawartym w ,,Fakcie" niz podanym pfzez Samego prezesa

Kondrackiego. Czyhby rzetelne i porzqdne dziennikarstwo to juz przeZytek? Nie

mamy nic przeciwko konstruktywnej krytyce, kt6ra oparta jest na sprawdzonych

informacjach i dowodach. Pan redaktor Szymaniak poszedl jednak latwiejsz1 drog4

i postanowi\ oczernia6 i posluly(, sig w tym celu niesprawdzonymi informacjami.

Naszym zdaniem to nie jest prawdziwe dziennikarstwo.

Na krytykg zasluguj e takhe spos6b w jaki autor naSmiewa sig ze sl6w naszego

hymnu. Jest to wyraz ewidentnej ignorancji i braku szacunku. Nie kazdemu musz4

podobad sig zasady obowi4zuj4c w naszej organizacji, ale to nie pow6d do



szyderstwa. Autor wykazatr sig tu brakiem kultury i poszanowania dla uczul innych

Iudzi. Dla wielu starszych ludzi s4 to wartoSci i symbole wypracowane przez lata,

zkt6rych s4 dumni. Chyba autor zbyt mocno zapgdzil sig w krytyce samego Presa

Kondrackiego,2e stracil poczucie dobrego smaku i szacunku dla irurych.

Wszystkie informacje na temat dziahania Zwiyzku dotyczqce np. rozliczania

i wysokoSci wplyw6w ze skladki czlonkowskiej s4 nieprawdziwe. Najwigksza czg56

zbiercnych skladek pozostaje w ogrodach do dyspozycji zarz4d6w. Tak samo nie ma

przymusu nabywania miesigcznika ,dziirtkowiec". Wszystkie te informacje mohna

bardzo latwo znaleh(, na stronach internatowych Krajowej Rady jak i Okrggowych

Zan4d6w. Widad autor nie dolozyl wystarczaj4cego trudu by sig z nimi zapoznal,

wolal posluZy6 sig wymySlonymi przez siebie danymi. Jak taka osoba ma prawo

zarzucal c6rce Prezesa Kondrackiego prace w wydawnictwie. Skoro do jej pracy nie

ma zastrzeiefr. Od lat pracuje dla dobra wydawnictwa i dzigki swojemu

doSwiadczeniu i cigzkiej pracy osi4gngla sukces. By6 moze przez autora przemawia

tu ruczej zazdroSl a nie konstruktywna krytyka. Bardzo niepochlebnie wypowiada sig

takhe na temat pozycji wydawniczych a przecie? wiele nich pisane i publikowane

jest pod redakcj4 znanych akademickich aLutorytetow z dziedziny ogrodnictwa.

Bardzo prosimy o zweryfikowanie pracy swoich dziennikarzy i zastanowienie

siE czy ,,Gazeta Wyborcza" mohe pozrvolid sobie na takie przejawy ignorancji i braku

profesjonalizmu.

W imieniu Okrggowego Zarz4du

Warmifrsko-Mazurskiego P ZD w Olsztynie

Preze s Zbigtiew Kolo dziejczak


