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Szanowny Panie Redaktorze.

We wtorkowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 26.02.2013r ukazal sig artykul Pana
autorstwa pt ,,Ogrody do obrony" poswigcony problemowi ogrodow dzialkowych i ich
sytuacji  dzisiaj, ale i  ich niepewnej przyszloSci. Czylajqc ten artykul, odnoszq wrazenie,
2e na pierwszy rzut , mozna go uznac za informacy.lny, ale wglgbiajqc sig w tresci w nim
zawarte , z prz.ykrosciq i  rozczarowaniem stwierdzam, ze jest to kolejna nagonka na
Polski Zwiqzek Dzialkowcow , a tym samym na takich jak ja dzialkowcow, poniewa2 beze
mnie i  setek tysigcy dzialkowcow - Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow by nie bylo. Nie chcq
wymieniac przykladow przeklaman i sugestii zachqcajqcych do atakowania PZD.
Przywolam porJtytul w/w artykulu ,,  Nie poli tycy, nie Polski Zwiqzek Dziatkowcow, ale sami
dzialkowcy powinni wiedziec z jakich ogrodkow chcq korzystac oraz na jakich zasadach. I o
takie prawo siq upomniec".
Nie wiem, czy ntial Pan okazjq zapoznac sig z genezq powstania i tworzenia obywatelskiego
projektu ustawyr o rodzinnych ogrodach dzialkowych? Sqdzqc po tre6ciach zawartych w
tym artykule, ze nie. Informujq, ze to sami dzialkowcy tworzyl i  ten projekt, a uregulowania
w nim zawart.e byiy szeroko konsultowane ze srodowiskiem dzialkowym i trudno byloby im
zarzucic 2e dzialajq przeciwko samym sobie. Czytajqc migdzy wierszami Panskie wywody i
oceny, odnoszql wra2enie, 2e sugeruje Pan, 2e dzialkowcy nie wiedzq co czyniq. Proszq
ich n ie obraZac.  Zapewmam, 2e n ie jest  to  c iemna,  bezrozumna masa.  Chociaz n iektorzy
tak by chc ie l i .
Bardzo jasno i przejrzy|cie zostaly sformutowane w obywatelskim projekcie ustawy
potrzeby dzialkowcow, rch prawa oraz struktura organizacla naszego zwrqzRu, ruchu, a
zebranie ponad 924 tysiqce podpisow poparcia tego projektu najdobitniej swiadczq o tym,
2e spoleczenstwo w tym dzialkowcy z nim sig utozsamiajq i  chcq by stat siq .prawem
powszechnie obowiqzujqcym
Dla rzetelnego i obiektywnego redaktora, komentatora Zycia spolecznego czygospodarczego
trudno nie zauwa2yc, ze rozwiqzania zawarLe w propozycjach do projektu ustawy o
ogrodach dzialk:owych autorstwa poslow Platformy Obywatelskiej godzq w interesy i prawa
nabyte - szerokiej rzeszy dzialkowcow. Chyba, ze jest siq takim jak Pan redaktor, ktoremu
trudno zdobyc siq na odwagq w rzetelnym przeanalizowaniu wszystkich zapisow
propozycji  przygotowanych przez zespol Platformy Obywatelskiej i  skonfrontowac je z
oczekiwaniami dziatkowcow, zawartych w obywatelskim projekcie.

Lekcewazenie, czy tez zdawkowe odniesienie sig do zapisow projektu obywatelskiego i
uwypuklanie czy wrQcz faworyzowanie propozycji  do projektu Platformy Obywatelskiej
nie da sig ukryi;,  a swiadczy to, tylko o braku obiektywizmu.

Czemu majq sluzyc podtytuty umieszczone w tekscre
,,Straszenie dzialkowcow" itp.

,/wiqzek prgzy muskuly"



W swoim artykule koncentruje siq Pan na bycie jakim jest Polski Zwiqzek Dzialkowcow, na
tym jak to wiele niesie za sobq zla. Jak to przeszkadza dla grupy bylych dzialkowcow - ale
nie dopisal Pan , ze pozostajqcych ,, na bakier" z dotychczas obowiqzujqcym prawem w
PZD. A moze war to by by lo wymienic  ichznazwiska i imienia? Jestem przekonany,  ze
moZna by bylo policzyc ich na palcach jednej rgki.

Panie Redaktorze.

Nie chcg wdawac siq w poli tycznq potyczkg. Uwazam, ze ogrody dzialkowe byly sq i  bgdq
apolityczne, bez wzglqdu na wiek ich uzytkownikow czy status obywatelski, bez wzglgdu
na kojarzenie ich z jednq czy drugq opcjE poli tycznq.. Czytajqc ten artykut, trudno nie
zauwa2yc, 2e powstal on celem realizacj i  pewnego zamowienia poli tycznego i
wkomponowuje sig w przemyslanq dlugofalowq strategiq ekip rzqdzqcych.

Dopoki funkcjonuje isprawnie dziala Polski Zwiqzek Dzialkowcow, dopoki jesteSmy razem
uwa2am 2e lekcewazenie Srodowiska dzralkowcow i wypisywanie niesprawdzonych
informacji ,  nierzetelnych, nieobiektywnych - nie powinno miec miejsca przez nikogo, wtym i
dziennikarzy.

Nie zasluzyl iSmy na to!
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