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Szanowna Pani! 
 
Społecznośd działkowa wraz z wypełniającymi społecznie swoje obowiązki, członkami 
statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kmdr ppor. Jana 
Grudzioskiego w Gdyni kieruje do Pani gorącą prośbę i apel o wzięcie w obronę działkowców 
z ROD im. 23 Lutego w Poznaniu i nasz Związek.  
Nasza prośba wynika z kuriozalnego, nie tylko naszym zdaniem, wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu z 16 kwietnia 2014 roku, który wydał orzeczenie na korzyśd p. Beaty N. i zasądził od 
naszego Związku horrendalną kwotę ponad 7,5 mln złotych. 
Nikt z nas nie rozumie powodów wydania takiego wyroku i potraktowania naszego Związku i 
tego ROD, co najmniej jak uciążliwego chwastu, który koniecznie trzeba wyrwad, by wreszcie 
bez przeszkód przejąd ten teren, na pożytek tej Pani, lecz ze szkodą dla bardzo wielu 
działkowców tego ogrodu! 
W „Dzienniku Trybuna” z 23 kwietnia 2014 roku ukazał się artykuł pod znamiennym tytułem 
„Jak zostad milionerem w Poznaniu”. 
Po jego przeczytaniu zastanawiamy się, w jakim kraju my żyjemy? 
Jesteśmy przekonani, że działkowcy z całej Polski dbając o przyszłośd swoją, ogrodów i 
Związku udzielą przynajmniej moralnego wsparcia działkowcom z tego Ogrodu. Jesteśmy 
także pewni, że Krajowa Rada PZD, tak jak zawsze, nie pozostawi tych działkowców samym 
sobie i zaskarży to nadzwyczaj kontrowersyjne orzeczenie w ramach skargi kasacyjnej do 
Sądu Najwyższego i tym samym odzyska pieniądze działkowców. 
List ten także drogą elektroniczną przekazujemy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdaosku Czesława Smoczyoskiego, 
- Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu. 
 
                                Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 
                                                                    
Prezes ROD                                                          Józef Matwies 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD     Bogusław Dąbrowski 
Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD    Kazimierz Majna 


