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List w sprawie artykuh pt. ,,Ogrody nadal w rekach PZD"

W dniu ? I . stycznia br. w Gazecie Wyborczej ukazal siE artykul pt ,"Ogrodr

nadal w rgkach PZD", opisuj4cy realia ogrodnictwa dzialkowego po ubieglorocz"ncl

kampanii tzw. zebrah ustawo*ych na ogrodach. Tekst napisany przez Redaklora

wielgo okazal sig bardzo krzywdzqcy, szczeg6lnie dla dzialkowc6w akt)'wnie

udzielaj4cych si9 w strukturach naszego stow&rzyszenia. Niestety, Pan Redaktor

powrdcil do dawrej maniery opierania sig w swoich publikacjach na niewiarygodnych,

lecz poczytnych i krzykliwych wypowiedziach oraz siggania po utarte stereotypy

i hasla. Tym razem jednak, naszym zdaniem, Redakror wielgo przekroczyl przy tym

granice swobody wypowiedzi, ale tak2e kultury osobistej i etyki dziem ikarsk ie.i.

Dzialkowcy mogli m.in. pneczytat iz aktywni dzialacze Polskiego Zwi4zku

Dzialkowc6w sabonrjq wlasne dzialania po to, aby ROD nie mogly uzyskac

,,samodzie1no3ci". Celowo dq24 do uniewainiania zebrai, nie wysylajqc zaploszen

wszystkim dzialkowcom bqd2 uciekajqc si9 do innych, pokrqtnych sposob6w'

Redaktor sam ostrzega czytelnik6w przed tak4 ewentualnosci4, podkreslajqc to jeszcze

wstgpem .,Uwaga!".

Cryaj4c tekst artykulu przecieralidmy oczy ze zdumienia' z kazdq linijk4

czuj4c coraz wigksze rozgoryczenie. Oto podwaZa sig nasz4 uczciwosd i uczciwoSc

naszej pracy, lrykonyrvanej spolecmie, wymagaj 4cej czasu. ogronlnego



zaangazowania i wysilku. Zarz4dy ROD robity wszystko co w ich mocy, aby-

Eealizow^6 ustawowy obowiqzek i zwolai zebrania. Wymagalo to niekiedy naprawdg

sporych naklad6w finansowych, gdy2 zar6wno organizecja zebrania jak i wyslanie

kilkuset list6w poleconych to niemBle obci42enie dla skromnych ogrodoulch

budzet6w. Teraz natomiast czlonkowie Tanad6w mogq przeczylat, 2e cala ich praca

to rv gruncie rzeczy jeden wielki ,,przekgt".

Cig2lo jest zachowac spokdj, gdy czlowiek staje sig celem atak6w niemal

z kazdej strony. Aktywni dzialacze PZD oraz wszyscy inni dzialkowcy musz4 sig

z tym mierzy( niemal codziennie. Jest wigc tym bardziej bolesne, 2e og6lnopolskie,

poczytne media dodatkowo szargajq nasze dobre imig.

Wyra:iamy nadziejg,2e Redalilor Wietgo zdaje sobie sprawg.2e posunql sig za

daleko. Wyra2amy tez nadziejQ, 2e Szanowny Pan Redaktor Naczelny, bior4c

odpowiedzialnod6 za publikowane na lamach Cazety teksty, zamieSci odpowiednie

sprostowanie. Niedopuszczalne bowiem jest, aby na lamach og6lnopolskiego

dziennika r6wnie swobodnie i bezkamie publikowano tak krzyrvdz4ce i obra2liwe

tre6ci, godzqce w dobra osobiste tysigcy ludzi.

Prezesi, Kslggovi i Skarbnicy ROD

z tereru wojew6dztwa Swigtokrzyskiego

(lista podpis6w w zal4czeniu)
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Podpisy pod listem do Redaktora Naczelnego ,Gtz*ty Wyborezej' Pana Adama

Michnika w sprawie artykulu z dnia 21. stycznia 2015r. pt. ,,Ogrody nadal

w rgkach PZI)":
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