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Szanowny Panie.

Nie wiem czy wypada plakai czy te| Smiai siE z tego jak zalosnie i Zenuj4co
prezentuje siE Pana artykul p.t. ,,U Pana Boga w ogr6dku", zamieszczony w,,Gazecie
Wyborczej" z dnia2l-22lipca br. Czytaj4c zawarte w tym artykule przer6hne wypaczone i
zmanipulowane informaLcje momentami mialem odczucie spotggowanego niesmaku, narastalo
we mnie zdumienie i w:zburzenie. Nie moglem i dalej nie mogE zrozumrel,2e wewszystkich
Pana rozwazaniach tkwi taka wielka chEi siana nieprawdy. Pana artykul nieomal w kazdym
swoim fragmencie cuchnie tendencyjnoSciq zloSliwoSciq i destrukcjq ukierunkowan4
przeciwko Polskiemu Z'wiqzkowi Dziatkowaow orazjego strukturom. Na zasadzie,,zebyS byi
nawet Swigta Adelajd4 to ci zawsze coS znajd4" uczepil siE Pan teZ osoby pana Eugeniusza
Kondrackiego, wieloletniego prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Nie ubywam, Ze z
tych wszystkich wzglgd6w przeczytanie Pana artykulu bylo dla mnie smutnym i
wstrz4saj4cym prze?yciem tym bardziej, 2e artykul ten zostal. upubliczniony juL po
ogloszeniu wyroku Trylbunalu Konstytucyjnego tj. po 11 lipca2012 r. W takim mometrCie
publikowanie tego artykulu byLobardzo niesympatyazne i nie na miejscu.

Wszystkie Pana zarzuty i zastrzehenia dotyczqce prezesa Eugeniusza
Kondrackiego Swiadcz4 bardziej na jego korzySi, uwidaczniajgjego charyzmE i wyrwaloS6
w obronie praw wszystkich dziaikowc6w. Dlatego tezniezgadzamsig z Pana stwierdzeniami,
bo spos6b ich odbioru '','u duzej mierze zale2y od tego jak na to wszystko sig patrzy. To, co
Pan kry'tykuje u pana Er"rgeniusza Kondrackiego w kazdym przypadku w moim odbiorze jest
godne pochwaly. Dla F'ana wieloletnia dzialalnoSi tego czlowieka jest przewinieniem, dla
mnie jest ona dowodem pracowitoSci i wytrwaloSci, a przede wszystkim uznaniajakim
cieszyl siq zawsze wSr6d tych, kt6rzy wybierali go na stanowisko prezesa PZD. Mo1na te1
pomySlei, 2e przeszkad:za Panu dlugowiecznoSc pana prezesa i to ze w og6le jeszczejest on
sprawny i ze oddycha. Iiwoim artykulem skrzywdzil Pan nie tylko jego, aletak2e wiqkszoSi
dzialkowc6w w Polsce.

Szanowny F'anie! MySlq, ze w gruncie rzeczy nie chodzi w tym wszystkim o
dzialkowc6w, ani te2 o pana prezesa Eugeniusza Kondrackiego. Tu chodzi szanowny panie o
pieni4dze dla gmin, dla iskarbu Panstwa i o to jaka rolq w calej tej sprawie spelnialo pat'rstwo
oraz wszystkie odpowierJnie jego organy. Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowy ch z 2005
roku miala byi narzqd;liem Paristwa w realizowaniu jego podstawowego konstytucyjnego
obowi4zku Swiadczeniii ochrony socjalnej i spolecznej wobec najubozszych warstw
spoleczefrstwa, w tym przypadku emerl't6w i rencist6w, a w tym te|i dzialkowc6w. Ster tego



obowiqzku powierzonr: w ustawie PolskiemuZwiqzkowi Dzialkowc6w, co w6wczas nie bylo
i nie moglo byi pojmowane jako monopolistyr.ni pozycja. To, ze pZD na czele zprezesem
Eugeniuszem Kondraclkim, dobrze realizowal sw6j obowiqzek zaczplo coraz bardziej
przeszkadzac gminom i deweloperom. Zaczgto szukai mozliwoSci odwr6cenia caiej sytuacji.
Tak ztodzilo sip monopolistyczne traktowanie roli PZD, co w sumie mialo ,aecydo*any
wptyw na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego w dniu I I lipca br. To blEdne podej$cie do
sprawy slusznie wiq :zostalo skry'tykowane w stanowisku czlonka Trybunalu pana prof.
Stanislawa Wr6bla. Ur'va2am, 2e sluszna te2 byla opinia pana profesora o tym, ze cale
otzeczenre Trybunaltl wobec PZD bylo niekonstytucyjne. ptwiem wiEcej, paristwo
reprezentowane przez Sejm, w calej tej sprawie oSmieszylo sig w oczach wszystkich
dzialkowc6w' Najpieru dalo nam bowiem na sznurku kielbasq w postaci wspomnianej
ustawy o rodzinnych og;rodach dzialkowych, a potem zrobilo wszystko co mo2liw e, zeby ti
ustawg zlikwidowai.

Najsmutniejsze 6v1o w tym to, 2e wykorzystano przy okazji do tego celu
najpowa2niejsze autorytety, kt6re powinny stac naitrazy ustanowionego prJ*u, a nie stangly.
Smutne, 2enuj4ce, ale tez i rzeczywiste! W majestacie prawa ustanowiono bezprawie i
niesprawiedliwoSd! Za parp lat trzeba bEdzie nietylko ze srriecami, ale teL i z laserami
chodzii po Polsce i szukai miejsc na kt6rych bEdzie mozna miei dzialkE i sadzic bob lub
pietruszkE. Wtedy te2 przyjdzie pora na rachunek sumienia i na stwierdzenie, kto z nas ma
czyste sumienie- We rvlasnej ocenie wielu przeciwnik6w dziaikowc6w i pana prezesa
Eugeniusza Kondrackiego bEdzie uwa1a6,2e rna czyste sumienie. W ocenie Boga ocena ta
bEdzie jednak inna, bo u'brew wszystkiemu 869 widii wszelkie nieprawoSci, w tym i te, kt6re
rodzqsiE na ogr6dkowej ziemi lub tez na szpaltach poczytnych dziennik6w.
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