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L.dz.20/ROD/2014 00-090 Warszawa 

Szanowna Pani Profesor! 

Poznawszy poprzez lekturę informacji medialnych (wydawnictwo KR PZD, w tym strona 

internetowa artykuł „Jak zostać milionerem w Poznaniu" - „Trybuna" z 23.04.2014) tło i 

szczegółowy opis, sprzecznych z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i praworządności, 

działań niejakiej Beaty N., a nade wszystko spolegliwej, by nie powiedzieć wyjątkowo 

wspierającej jej działania postawy Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Poznaniu 

w n o s i m y 

do Pani Rzecznik gorącą prośbę o rozważenie podjęcia przez Pani Urząd działań przewidzianych 

ustawą, w tym wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. 

Pragniemy z głębokim zaniepokojeniem stwierdzić, że działań Sądu Okręgowego, a potem 

Apelacyjnego w Poznaniu nie da się sklasyfikować z dystansem i spokojem. Kaikowski wręcz 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 kwietnia 2014r. przyznający osobie fizycznej, 

niejakiej p.Beacie N., bajońskie dla Polskiego Związku Działkowców, odszkodowanie w kwocie 

ca 7,6 miliona złotych wraz z odsetkami, jawi się nam jako drwina z praworządności i norm 

konstytucyjnych. W tych samych kategoriach oceniamy procedurę przyjętą przez wspomniane Sąd 



Okręgowy, a potem Sąd Apelacyjny, w myśl której jako nic nie znaczące traktowano wnioski 

dowodowe i argumenty przedstawione przez reprezentantów prawnych PZD. 

Grabież w pokrętnym majestacie prawa, bo tak trzeba ten proceder nazwać, gruntów 

zagospodarowanych i uprawianych przez działkowców, przez dziesięciolecia, nasuwa w sposób 

uprawniony, podobieństwo do łamania prawa przez b.kościelno-rządową Komisję Majątkową. 

Sądy Okręgowy i Apelacyjny w Poznaniu nie czują jakiejkolwiek potrzeby wnikania w 

merytoryczne, w tym w historyczne, uwarunkowania powstania i funkcjonowania Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego im. 23 lutego w Poznaniu. Sprzeciwiamy się temu procederowi tym 

bardziej, że nasila się w życiu publicznym, medialnym przekonanie o Polsce jakoby stosującej 

demokratyczne i transparentne normy prawa, My ich nie dostrzegamy. 

Wyrażamy przekonanie o tym, że Pani Rzecznik zechce, czego dowody już dawała, 

zainteresować się niszczeniem dorobku i interesu działkowej zbiorowości obywatelskiej przez, jak 

śmiemy przypuszczać, zespolone siły umocowanej lokalnymi powiązaniami prywaty i aparatu 

„wymiaru sprawiedliwości". 
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