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W rvydaniu ,.Gazety Wyborczej" z dnia 21 stycznia 2015r. ukaz_al sig arrykul l,ana

Redaktora Marka wielgo pt. ,,ogody nadal w rgkach PZD". Po lekturze rekstu. a znlaszcza

pienvsz;"ch jego akapit6lv. nie mo2na oprzec sig wra2eniu, 2e powstal on przede wszystkinl

rv cclu zdyskredytowania Polskiego zvri4zku Dziaikowcow oraz spoiecznie dzialajactch

w .iego strukturach ludzi. Informujqc czytelnik6w o przebiegu i ulnikach ustawowl,ch

zcLrran w ogrodach dzialkowych Redaktor Wielgo nie skupil sig na obiektyl,,,rlch firktach.

lecz przede wszystkim na podwa2aniu prawidlowosci ich organizacji oraz intencji zarz4d6w

ROD. Czujemy sig glgboko urazeni mySl4 przewodni4, jaka ptynie z caiojci arrykulu.

Redaktor Wielgo wprost sugeruje bor.viem, ?* dzialacze PZD to ludzie talszvrvi i podsrqpni.

z prernedytacj4 oszukujqcy dzialkowc6w. Sugestie te to pom6wienie iobraza uezclr{.ol

pracy- rvielu ludzi. Uwahmy. Ze Pan Redaktor posunql iig w swoich rozwazaniach

zdecvtloi.vanie za daleko.

Konieczno5i zwolania zebran ustawowych wynikngla bezpodrednic z ustawy o ROI).

Polski Zwiqzek Dzialkowc6rv, zdajqc sobie sprawg z wagi tych zebrari doiozyl u,szcLkrch

slarafi. aby odbyty sig zgodnie z restrykcyjnymi wymogami. Na wszystkich szcu.eblach

trrgan iz-acj i odbyly sig specjalne szkolenia i narady, na ktorych przygotow-yrvan o zarz,4dy

RoD do realizacj i ustawowych obowiqzkdw i udzielano odpo*"iedzi na wszelkie

wqtplirvodci i pytania. Krajowa Rada PZD uchwaliia szczegolowe wytyczne dotyczrlcc ich



organizacji. Na stronach internctow.vch organ6w Zwi4zku na bieZ4co ukazywalv siq

rvsz-elkie informacje dotyczqce zebrali, a dzialkowcom dostarczano Przewodnik po norrey

ustarvie. by mogli zapoz:at, sig z nowymi przepisami i ich konsekwencjami. Ogrodl'

poniosly niemale koszty wysylaj4c do dzialkowc6w zawiadomienla, a dzialacze poswigcili

du2.o swojego wolnego czasu, aby rvszystkie zebrania rnogly odbyC sig terminowo. Nikt nre

.iesl w stanie wycenid *ysilku, jaki wlo2ylo wielu spolecznik6w, by uczynii zadodf

przrpisom ustarvy.

l-craz rvszyscy ci ludzie czytaj7 w Gazecie Wyborcze.i, i2 s4 oszustami i krgtaczanrr.

Podri iLza sig ich uczciwoii sugerujqc, Ze celowo sabotowali swojq pracq. Redaktor Wielgo

nie trlkcr przytacza wvpowiedzi bli2ej nieokedlonych osob, ale sam osrzega dzialkorvcoiv

przed mo2liwymi oszustwami dziataczy Z,wiqzku. Sformulo*ane prz-ez Redakrora

..ostrze2enie" cyt. ..uwagal Jesli nie dostaleri zax,iadomienia, moze to $wiadczyc, 2-e

dotychczasowy zarzqd twojego ogrodu chcial, aby fiekwencja na zebraniu byla jak

na.inizsiza" jest bolesn4 obrazq dobrego imienia os6b, kt6re w tych zarzqdach spolecznic siq

udzielaj4. Rzuca takze, po raz kolejny ju2, cieri na poziom etyki dziennikankie"j i kulnrry

osohistej Pana Redaktora Wielgo.

W istocie Cazeta Wyborcza stawia Polski Zwiqzek Dzialkowcorv n roli

przecrr.vnik6w dzialkowc6w, w roli organizacji dbaj4cej wylqcznie o swoje blize.i

nicokreslone interesy. dzialqi4cej wbrew wiedzy i woli swoich czlonkorv. Redaktor wielgo

pisze o podsycaniu strachu w6r6d dzialkowc6rv, o ..k6lkach rvzajemnej adorac.ji".

n dz-ralaniu dla osiqgnigcia wlasnych korzy$ci. Dopiero pod koniec artl&ulu przy z.na1c. t.v

PZI) .iednak ,,stara sig r6wnie2 broni6 interes6w rvszystkich dzialko,rvcow" i opisujc

inic.iatywg ustawodawczq ,,stop rozbi6rkom altan". Ta pr6ba obiektywizmu nie jest jerjnak

rvvstarczajqca, by zmyc bardzo przykre wrazenie po pierwszej czgsci tekstu. wiemr. zc nre

ka2i11 musi byc nvolenniki em PZD. Nie mo2emy sig jednak godzii na publiczne ohraianie

nas. sz-arganie naszego dobrego imienia lpodwa2anie naszej Bracy i uczciwosci. Jest to dla

nas tvm bardziej krzywdz4ce, zeju2 od ponad 30 lat dzialamy dla dobra i rozwolu polskiego

oqrodnictwa dzialkorvego ito one sq dla nas zawsze priorytetem. zacho\r'anic Rof)
rr kralohrazach polskich miast z-awsze przydwieca naszym dzialaniom, migdzy. rnn-r rnr

dziuf.i tcmu r'v norvej ustawie znalazly sig przepisy pozwalaj4ce na regulacjg stanti*
pra*'nvch grunt6w, na kt6rych [e24 ogrody.

chcri Pan Redaktor Marek wielgo ju| nieraz pokazywal,2e w kwestii ogrodnicrwa

dzialkorvego i PZD ma utrwalony pogJqd ijego teksty przewa2nie nacechowane byly duzE



darr [a subickty"viz-mu i negatywncgo nastawienia, lym razem tezy sta*.iane w artrkule

stanorviil wedfug nas nadu2ycie swobody dziennikarskie.j wypowiedzi i rvolnoSci skru,a.

Prezr dium Okggowego Zarzqdu Swigtokrzyskiego PZD w Kielcach wraz z dzialku*carni

z terenu wojewddztwa Swigtokrzyskiego z'rtraca si9 do Redaktora Naczelnego Gaz,ety

wr borcz.ej o zamieszczenie odpowiedniego sprostowania i przeprosin na lamach

Rvdawnictwa, gdyz artykul ten godzi w uczucia bardzo wielu os6b, o czym sygnaty

ckre icra jr1 do nas ju2 od momentu ukazania sig przedmiotowego wydania Gazety. Mamy rez-

ogromn.l nadziejg, 2e podobna syuacja nigdy nie bgdzie mied juz miejsca, Kolejne bowiem

tero tvpu publikac.je. bezposrednio szargajqce dobre imig milionowej organizacji oraz.;e1

al<tr rr rrvch czlonk<irv * bgdq stanowily podstawg do wystqpienia na drogg s4dow4

,/ n,'\\ (i(lzt$'em o znieslara icnic.

za Prezydium O7,S PZ';D w Kielcach

wraz z dzialkowcami z terenu wojew6dztwa Swigtokrzyskiego

(lista podpisdw w zal4czniku)



Podpisy pod listem do Redaktora

Michnika w sprawie artykulu z

w rekach PZD":

Naczelnego ,,Gazefy Wyborczej" Pana Adama

dnia Xl, stycznia 2015r. pt, ,,Ogrody nadal
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