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W dniu 31.01.2015r. Redaktor Marek Wielgo postanowil odpowiedzie6 na oburzenie

dzialkowc6w, kt6re przetoczylo sig przez nasze szeregi po artykule z dnia 21.01.2015r.

pt. ,,Ogrody nadal w rgkach PZD". Artykul ten zostal odebrany przez tysi|ce spolecznie

udzielaj4cych sig w PZD os6b jako niezwykle krzywdz4cy i godz4cy w ich dobre imig.

Ludzie, kt6rzy poczuli sig urazeni postanowili sprzeciwii sig nadu2ywaniu wolnodci slowa

i znieslawianiu ich na lamach og6lnopolskiej prasy w tym celu Sl4c listy do Redakc.ii Gazet,v-

Wyborczej.

'l'ymczasem Redaktor Marek Wielgo, po przeczylaniu dziesi4tk6w list6w urazonych

dzialkowc6w, skwitowal cal4 sytuacig krotkim ..uderz w st6l. a noZyce sig odezwq". Nie

zauwala w swej postawie niczego niestosownego, calym zlem ponownie obarcza.i4c l)olski

l.wi4zek Dzialkowcow. Redaktor nie dostrzega, 2e bardzo swobodnie poslugui4c sig suoim

piorem -jednoczeSnie krzywdzi wiele os6b. Jego zdaniem osoby te nie mogq si9 broni6. nie

mog4 wyrazii swojego oburzenia - powinny natomiast pokornie znosii kolejne klamstwa

na sw6j temat w mySl zasady, Ze tylko winni sig broni4. Podobne rozumowanie to absurd.

a tego typu argumenty pozostaj4 na poziomie szkolnym i z,wy czajnie nie przysta.i4

szanuj4cemu sig Redaktorowi ogolnopolskiego i opiniotworczego dziennika.

Styl odpowiedzi Pana Marka Wielgo budzi wiele zasrrzeaei odno5nie jego klasy i kultury,



gdy2 o obiektywizmie w tym przypadku ju2 dawno moZna bylo zapomniei. Wystarczy

powiedziei, 2e listy kulturalnie wyra2aj4ce swoje zdanie i punkt widzen\a - zostaly przez

Pana Redaktora podsumowane jako ,,paszkwile". W jego przypadku, jak sig wydaje, nie ma

jednak zastosowania ,,winny sig broni"... Nie moZe przyj4i do wiadomoSci, 2e byt mo2e

nie wszyscy dzialkowcy uwaLajq PZD za zlo konieczne, 2e by1 mole wielu ludzi

identyfikuje siq z t4 organizacjq i chce pozostai wjej strukturach.

Redaktor Wielgo do swojej odpowiedzi dol4cza szereg zdjgi i filmik6w. maj4cych

skompromitowat PZD. Oczywi5cie, tak jak w ka2dej r6wnie licznej organizacji, i w PZD

zdarzajq sig przypadki zachowafi i dzialaf nie do zaakceptowania. Z arrykul6w Redaktora

Wielgo rysuje sig jednak obraz zgola inny,.iakoby to wlaSnie nieprawidlowoSci stanowity

chleb powszedni dla dzialkowcow zrzeszonych w PZD. Ostatecznie potwierdza to f-akt

przytoczenia przez Redaktora raportu Najwy2szej Izby Kontroli o ogrodach dzialkowych.

Pan Marek Wielgo powinien wiedziei i najpewniej wie, 2e raport ten daleki byl
od doskonaloSci, obejmowal zaledwie 1,06% ROD i 0,17% dzialek na terenie Polski, cala

zaS kontrola NIK pozostawiala wiele do 2yczenia pod wzglgdem prawidlowoSci jei

przeprowadzenia. Redaktor Wielgo doskonale wie, 2e w trakcie posiedzenia Komisi i

Samorz4du Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie raportu z dnia 03.02.201 I r.

Prezes NIK przeprosil za slowa o balaganie na ogrodach, przyznal.2e wigkszoSi ROD

dziala zgodnie z prawem oraz 2e niewielka jest skala zjawisk samowoli i zamieszkiwania.

Na potwierdzenie jednak swojego ,,obiektywizmu" oczywiScie lakty te prz.emilcza.

Tak oto Redaktor Wielgo, podajqcy sig za zapalczywego obronca i orgdora'nika

dzialkowc6w, za wszelk4 ceng stara sig dowieSi swoich rac.ji. Nie maj4c w zanadrzu

logicznych argumentow - sigga po spektakularne i sensacyjne przypadki nieprawidlowotici,

by celnie ugodzi6 w wizerunek PZD. Jego retoryka polega wyl4cznie na obraZaniu,

szarganiu dobrego imienia i ci4glym powtarzaniu utartych hasel i chrvytliwych.

acz odosobnionych przyklad6w, co dobitnie po6wiadczyl w odpor.r,iedzi z 3 1 .01 .20 I 5r.

na konstruktywn4 krytykg udzielon4 mv przez dzialkowc6u' i ich proSbg o przeprosiny'.

Po wykorzystaniu wszelkich mozliwych pr65b, nie pozostaje narn juZ nic innego.iak

tylko miei nadziejg, 2e Redaktor Wielgo zda sobie kiedy5 sprawg ze swoiego skrajnego

braku obiektywizmu i jako zawodowy dz.iennikarz - povvstydzi sig go. Nadal liczymy. le
doczekamy sig spod jego pi6ra dobrego, rzetelnego tekstu maj4cego na celu * istocie

podsumowanie obowi4zywania ustawy. nie zaS obra2anie i deprecjonowanie pracl

oraz organizacji setek tysigcy ludzi.
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