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Pan 
Tomasz Lis 

Redaktor Naczelny 
Tygodnika Newsweek 

Zaczniemy jak w tej piosence "czy warto było" za Pana wiedzą i zgodą rozpętać 
kolejny raz burzę medialną na temat Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych występując przeciwko członkom naszej organizacji.? 

Jesteśmy przekonani , że Pani Redaktor Małgorzata Święchowicz nie mając 
czym zapełnić stronę w Tygodniku Newsweek podjęła świadomie polemikę na temat 
ogrodnictwa działkowego w artykule "nasz rajski ogród". Gratulujemy "wiedzy" autorce 
tekstu na temat organizacji, jej celów i metod działań. Przecież media są wolne, nie 
wolno obrażać dziennikarzy nawet tych, którzy mijają się z prawdą wybierając sobie 
rozmówców, którym Polski Związek Działkowców już dawno "podziękował". 

Każdy ma prawo wyrażać swoją opinię, przekazywać swój punkt widzenia pod 
jednym wszakże warunkiem, że nie godzą one w tych, którzy od lat pomagają innym 
respektując przepisy prawa. Tak należy odbierać społeczne wykonywanie zadań przez 
działaczy. Oburzającym jest przede wszystkim drwienie z naszego hymnu, co czyni 
jeden z posłów a Pani Redaktor przyznaje mu rację zamiast kierować się 
obiektywizmem. Inni rozmówcy są dla Pani Redaktor autorytetem tylko nie szukała 
Pani pozytywnych działań ludzi "pozytywnie zakręconych". 

W naszej organizacji od ogrodów po Krajową Radę jest ich armia. "W artykule 
odgrzewano te same kotlety", które nic nie wnoszą nowego a wręcz odwrotnie 
przedstawiają wymienionych z imienia i nazwiska pseudo działaczy w bardzo złym 
świetle. 

"Chroń nas Panie Boże" od działaczy stowarzyszeń, jak najdalej od tych ludzi!, 
których na oczy nie widzieliśmy, ale na tyle posiadamy wyobraźnię, że na ich twarzach 
wyrysowana jest nienawiść, pogarda dla innych, chęć odwetu a przede wszystkim 
wyznawców powiedzenia "wolnoć Tomku w swoim domku", bo właśnie w tej kwestii 
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Polski Związek Działkowców im przeszkadza, gdyż musi zgodnie z prawem 

budowlanym egzekwować budowę altan a nie domów. 

Można zadać też pytanie jaki ma cel straszenie członków PZD cyt. " posypią się 

zawiadomienia do nadzoru budowlanego, bo PZD zapowiada powszechny przegląd 

działek." W tym miejscu należy uświadomić ,że przegląd ogrodów i działek 

przeprowadza się od kilkudziesięciu lat w ROD i nie jest to działalność wymierzona 

przeciwko komukolwiek, jest po prostu realizacją zadań i obowiązków, które wynikają 

z działalności statutowej. Jesteśmy w terenie - źle, nie byłoby nas w terenie - jeszcze 

gorzej, a najlepiej gdybyśmy byli głusi i niewidzący, nie reagujący na fałszywe oceny 

i krytykę bez podstaw wymierzoną w działkowców i działaczy. 

Szanowny Panie Redaktorze 

Kończąc zacytujemy Panu słowa z naszego hymnu, z którego jesteśmy dumni 

nadmieniając, że będzie go śpiewać następne pokolenie działkowców. 

"W radosnych blaskach wiosny rozkwita nasza zielona Rzeczpospolita". 

W tym miejscu dodajemy, że jest to 121 wiosna i dalej "nasze sztandary dalej będą 

dumnie powiewać". "Działkowcy nie gęsi swój rozum mają", o czym świadczą właśnie 

apele, stanowiska, petycje broniąc ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Z reakcją środowiska działkowców trudno pogodzić się inicjatorom stowarzyszeń, 

bo właśnie oni czują się zagrożeni, gdyż obiecywane "uwłaszczenie" odeszło do lamusa 

a ta obietnica była "siłą przewodnią" twórców stowarzyszeń, bo nic innego nie potrafili 

zaoferować. 

Stanowisko zawarte w liście skierowanym do Szanownego Pana wynika z konsultacji 

i opinii wyrażonych przez działaczy okręgu legnickiego. 

Wich imieniu 
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Krajowa Rada PZD 
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