
PODZIEKOWANIE
Konferencii Okrqgowei

Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w w todzi
z dnia 18 s ierpnia 2012 roku

dla Pana Eugeniusza Kondrackiego
Prezesa Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w.

Szanowny Panie Prezesie,

Uczestnicy Konferencji Okrqgowej Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w

reprezentujqc ponad 46 tysiqcy rodzin uzytkujqcych dziatki w ogrodach naszego

okrqgu pragnE wyrazi i  stowa gtqbokiego uznania za Pafski olbrzymi wysitek

poniesiony dla dobra ogrod6w i dziatkowc6w. Tylko Pafskiej nieztomno5ci

zawdziqczamy to, ze Nasz Zwiqzek przetrwal ponad trzydzie6ci lat pokonujqc

rozmaite zakrqty histor i i ,  t rudne lata transformacj i  ustrojowei oraz kolejne

pomysty wszel kiej maSci,,reformator6w" ruchu ogrodnictwa dziatkowego.

Doceniamy Pana wielkie zaangalowanie w sprawy ogrod6w z kazdego zakqtka

Polski oraz determinacjq w obronie ustawy.

Panie Prezesie,

To co siq stato 11 l ipca jest dla nas niepojqte. Mimo, iz Trybunat Konstytucyjny

zadal cios 4 milionom polak6w a wydany wyrok zakwestionowat najwazniejsze

zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych to z czystym sumieniem

mo2emy powiedziei, ze kierowany przez Pana Zwiqzek zrobit wszystko co m6gt,

aby powy2sze orzeczenie byto jak najmniej krzywdzqce dla u2ytkownikow

dziatek. Zaproponowana przez wtadze Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w linia

obrony ustawy i ogrod6w byta stuszna, bo prowadzona przede wszystkim

z uwzglqdnieniem racj i  dziatkowc6w, poszanowaniem ludzkiej godno6ci

i  tradycj i  naszego ruchu. Tak jak Pan, Panie Prezesie, stajqc do walki  o ogrody

wierzylismy w obiektywizm i niezawisto5i tych, kt6rzy mieli zadecydowai

o losach ustawy. Niestety, przebieg rozprawy w Trybunale pokazal,2e byl ismy

skazani na pora2kq, a decyzja o koniecznoSci zmiany ustawy zapadta

prawdopodobnie wcze$niej w zaciszu ga bi net6w pol i tycznych.



Dziqkujemy, zalo,2e nie baczqc na arogancjq wtadzy oraz bqdqc narazonym na

medialne ataki na swojq osobq pozostat Pan wierny najwa2niejszej sprawie jakq

jest zachowanie dla spoteczedstwa ogrod6w i dziatek.

Szczeg6lnie dzisiaj ,  w najtrudniejszym dla catego ruchu ogrodnictwa

dziatkowego czasie potrzebna jest Pana mqdro5i,  doSwiadczenie, przywiqzanie

do najcenniejszych warto6ci jak wiara w cztowieka, szacunek dla jego pracy.

Naszym wsp6lnym obowiqzkiem jest nie dopu5cii, by zostat zaprzepaszczony
ponad 120-letni dorobek ruchu ogrodnictwa dziatkowego.

Razem mozemy zachowai ogrody i obronii prawa nabyte dla przysztych

pokolef dziatkowc6w.

Sktadajqc podziqkowania, pragniemy zapewnii  o naszym niestabnqcym
poparciu dla Pafskiej  wizj i  funkcjonowania ogrod6w.
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