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Pan Adam Michnik
Redaktor Naczelny,,Gazety Wyltorczei"

Szanowny Panic Rcdaktorze.

okrpgttwy ZzLrzqtt warmihsko-Maz_urski I)7-l) rv olsztynic sprzccirvia stg

nicobicktywnomu przedstawioniLt sprarv dot. dz-ialkowc(rw i I'olskicgo Zrviqzktt

[)zialkoiwctiw.
W dniu 21 stycznia br. na lamach ..Cazcty Wyborczcj" ukazal sig atlykLtl

autorstwa Pana Redaktora Marka Wielgo pt. ,.Ogrody nadal w rekach l'Zl)'" /'ostal

on napisany w spos(rb bardz.o tcndcnoyiny iod picrwszyoh zdafi sugeru.ie siq

r:z_ytelnikowi w spos(rb nachalny, 2e wszystko cn z"le to tlZl) ijcgo rJ t,ialact.c.

W swoich roz.wal.an\aah i oskarT-eniach l)an Wiclgo posunql siq za dalcko'

tJbolewamy nad tym,2e w gazecie o ogirlnopolskirn zasiQgu ukazuj4 siq artykuly tak

bardzo pozbawione rzelelnoici i obicktywizmu dzicnn ikarsk icgo. Syrnpalic cz1

anlypatic osobiste [)ana Wielgo nig powinny wplywai na rzt:lelno(c

w opisywanych przez. niego sprawach. Jct.cli t.atzuca siq k,rmuS lamanic pra\\1l t('

trzeba mied na to dowody, a nic opierai sip na pornrirvieniach i plotkach. przylaczal4c

rvypowiedzi blizsj nie okredlonych os(rb.

Nie godzimy sig na stawianie l)olskiego /,wi4tkn l)zialkowotirv w roli

przcciwnika dzialkowc6w. Organiz-acji, kt6ra rzekomtt dba o wlasne bli2ci nic

okrcslone interesy, dzialaj4cej wbrew u'oli oraz na szkodp swych czlonkorv.

Konieczno$i przeprowadzenia zcbrafi wszystkich dzialkow66r'v wyniknqla

bezpoSrednio 7. ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Polski /.wiqzck

l)ziaikowc6w na wsz-ystkir:h srvoioh szczcblach: od zarz4d6w ogrocltirv. popr'/a/

okrggo',ve z.ar r4tly do Klaiowcj f{ady zda.iqc sobie sprawq z powagi sytuacji dotozyl

wszelkich starah. aby z-ebrania zostaiy przeprowadzone zgodnie z zapisarni usta*'y '

W Krajowoi l{adzie opracowano szczeg6lowe wylyczne dotycz4cc przcprowadzenia

zebrair uslawowych. P62nicj odbywaly sir; w okrpgach narady z przedstau'iciclatn i

'nrz4J(w ROI), na kt6rych omarviano szczeg6ltxvo sptawy dot. z-cbrai rv celu

prz-ygolowania z.arr.4dotv I{OI) do roalizacji ustawowych obo*'i4zk6w Na hiczqcrr

rvyjaSniano wszelkie w4tpliwoSci.

Przcclstawianic <lz.ialacr.y PZI) rv lakirn (wictlc i to rl' gazcoic.icst nrcgodrlc.

gJyi. krz.ywclz) rvielu uczciwych ludzi, kt<irzy sw<ii woltry czas i r'viele w."-silku



wlozyli w zorganizowanic i przcprowa<lzonic zoblar'r u'sz-ystkich dzialkorvctiri

z-godnio " 
Tasadanli wprowadzonymt pr7e7

o rodzinnych ogrodach dziaikowych"l'uz q<lzan\e ogrodem

spolcczna. Bezpodstawne zarzuly typtl: cyt ,'k6lka wzajcmnt'j

PZD" godzq rv tlobre irnig ost)b udziclaj4cych siq nir rzccz

r1owii ilsl.awQ

dzialkowYm t0 Pruca

adoracii'" czy,,sabotaz

rodzinnych ogrod(i\!

dziaikttrvych w Polscc.

Apelujcmy o zaprzcstanic dziaiafi krzrywdzqcych dzialkowc6w l)an Wiclgo

uwaza siq za sprzymie;7'enca dzialkowc6w, alc wysrppuje jako przeciwnik PZD'

'l'ylko chyba nic z-dajc sobie sprawy z teg<\, i'e dzialkow'cy to l'ZI) l'rzectcZ satn

pirr", 
"yr, 

,1. przcsz'lct 4'8 lys. ogrod(lw zale<iwie w 238 dzialkorvcy zdecydorvali

o wyodrpbnieniu ze struktur l>'l'D" - czyli ponad 95o/o' a wigc ztlccydowana

wigkszoS6dz-ialkowc(rw!oczionkowisPZl).(Wnaszynrokr:ggunaiT6ogrod6rvl0
podjqlo uchwatg o wytqczeniu sig z I'ZD) lcst tt> koleiny przvklad braku rzeteluoict

i uczciwodci <iz-iennikarskiej Pana lledaktora Wiclgtr'

Jakby tego byto rnalo w <jniu I I 0l 201 5 r' Pan lledaktor Marek Wiolgo

o<lpowie<lzial na swoim blogu na oburzenie dzialkw6cfiw wyrazane w pismach

okrqgo*ych z.arz'qd6w i dzialkowcriw kierowanych pocl jcgo adresem do ltcdakcii

,.f;azety Wyborcz-ej". Artykul odebrany jako bezpodslawnc oszczerslwa udczaJqcc

w spolccznie udzielaj qce siq osoby. dla ktorych ich dziatki to ws7'ystko oo ma'i:1

spr:wodowir{, 20 wicle z nich poczuto siq clotkniptych i zdccydelwa}o siq

odpowiedziec na zav-uLy skierowane przcciwko dz\nlaczom l'71) '

Odpowiedl Pana Wiolgo jcst .icszcz-e bardz-ici przera?'aj4ca' Na srvoin.r blogu

kwituie cal4 syluacjq stwicrdzcnicm, cyt: .'ttderz w st6l' a nozyce sip odcz'w4" 'l on

jego wypowicdzi pokazujc' 2c Pan Wielgo nio szanuje nikogo i nicz-ego' I-ylko jego

,,;r*;;' jcst sluszna i icdyna' Ni,l uz'naic argumonttiw dzialkowcirw i odmarvia inr

fru*u Oo obrony i wolnoSci wypowieclzenia sip w sprawie' kt6ra ich dotycz'y '

'Io bardzo iie, i,.e w ogolnopolskitn i opiniotrv(rrczynr dz-ietlniku putrlikowanc s4

artykuly osoby, ktdra nie szanuic wolnoSci rYypowiedzi innych' a je'i klasa i kultura

osohista hutlzi wielc LaslrzcT,cfi

SzanownY Panie lledaktorze,

jesz.cz.e raz.apclu.;my o rzetclno$i w artykulach publikowanych na tamach "(lazctr

W-vborczei" Z<lajemy sobic sprawq' T tego' 2e nic wszyscy popicrajq Ptllski 7'l'vi4zck

l)zialkowcow, nre wszyscy lubiil ro samo - na rym polcga r62'norodnoSC i pigkntr

Swiata. Nie mo2na jcdnak potl pretekstern wolno(ci slowa krzywdzii innych'

W imicniu Okrggowego 7-arzqtltr Warmifisko-Mazurskiego PZI) w Olszlynie


