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Pan 
Eugeniusz Kondracki 
Prezes 
Polskiego Związku Działkowców 
WARSZAWA 

Szanowny Panie Prezesie! 

Z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „35 lecia" w Zielonej Górze pragnę przekazać - w 
imieniu samorządu ogrodowego i działkowców - wyrazy satysfakcji i zadowolenia z powodu 
przyjęcia przez Sejm ustawy o ogrodach działkowych. 

Fakt ten przyjmujemy z prawdziwą ulgą. Oto po kilkunastu miesiącach przekonywania 
oponentów do racji działkowców, przedstawiania argumentów, a często burzliwych dyskusji z 
przeciwnikami w nie zawsze przyjemnej atmosferze - nareszcie mamy to za sobą. Jesteśmy też 
pełni nadziei, że ustawa uzyska akceptację Senatu i Prezydenta RP, co pozwoli na dotrzymanie 
terminu wskazanego przez TK. 

Jednak w tych pierwszych dniach po głosowaniu, w którym niemal wszyscy posłowie 
wypowiedzieli się „za", choć jeszcze niedawno wielu było przeciw, trudno pozbyć się gorzkich 
refleksji. Rodzi się zwłaszcza pytanie, czy wywołane zamieszanie wokół ogrodów działkowych 
komukolwiek było potrzebne? Najmniej przecież nam - działkowcom. 

Ale w tym trudnym czasie my także czegoś się nauczyliśmy. Mianowicie - że nie 
wystarczy tylko mieć rację. Trzeba ją jeszcze umieć obronić. I że w pojedynkę niewiele można 
osiągnąć. Razem zawsze jest łatwiej. 

Wielu widziało już bliską przyszłość bez ogrodów w miastach i bez Związku, tymczasem 
ogrody pozostały, a organizacja jest mocniejsza. I niech tak zostanie. 

Niniejszym listem chcemy przesłać wyrazy szacunku i podziękowania - za wytrwałość, 
konsekwencję i optymizm, a także wiarę w to, że się uda. Kierujemy te słowa przede wszystkim 
pod Pana, Panie Prezesie, adresem - za to, że przeprowadził Pan ogrody przez chyba 
najtrudniejszy czas, w jakim przyszło nam być. 

Wyrazy uznania przekazujemy również pełnomocnikom Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej, Panu Tomaszowi Terleckiemu i Bartłomiejowi Piechowi, którzy godnie 
reprezentowali działkowców i Związek. 

Dzięki tym wspólnym działaniom możemy dziś cieszyć się sukcesem razem ze 
wszystkimi, dla których ogrody działkowe są ważne. 

Mamy świadomość, że czeka nas jeszcze wiele pracy i że sukces nie jest nam dany raz na 
zawsze. Teraz jednak mamy przekonanie, że podołamy. 

Proszę przyjąć, Panie Prezesie, list z ogrodu, w którym działki uprawia prawie siedmiuset 
działkowców. W ich imieniu przesyłam serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami dobrego 
zdrowia i osobistej pomyślności -

Joanna Mikołajczyk - prezes zarządu. 


