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Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców pragnie podziękować
wszystkim okręgowym zarządom, członkom Komisji Rewizyjnych i Komisji Rozjemczych,
zarządom ROD oraz działkowcom, za dotychczasowe wsparcie i determinację w obronie
ustawy o ROD i praw kilkumilionowej rzeszy użytkowników działek. Naszym celem zawsze
było i jest dobro wszystkich działkowców. Jednakże jakiekolwiek nasze działania nie
miałyby sensu i niewiele moglibyśmy zrobić, gdyby nie uznanie tak licznej społeczności
działkowców.  Tysiące stanowisk, listów, apeli, które przesłaliście Państwo do Krajowej
Rady jest cennym wyrazem Waszego poparcia dla naszych działań KR PZD, a także daje
motywację do dalszego działania w obronie działkowców. Jesteśmy wdzięczni, że ogromny
wkład KR PZD w obronę ustawy, a także wieloletnia praca na rzecz rozwoju ogrodów jest
zauważana. Uznanie i szacunek całej społeczności działkowców to wartość nie do ocenienia
w obliczu brutalnej nagonki medialnej, która za zadanie ma zdyskredytowanie wszelkich
działań PZD. Co i rusz pojawiają się fałszywe lub zmanipulowane informacje, które szkalują
Związek, Krajową Radę i Prezesów, a także uderzają w działkowców. Szczególnie brutalne
ataki przeprowadzane są na prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego. Rzetelne
dziennikarstwo i dążenie do prawdy to dla współczesnych mediów puste frazesy, a nie
wartości przewodnie, którymi winny się kierować. Prezydium KR PZD i Prezes Eugeniusz
Kondracki dziękują za nieustające wsparcie, jakie płynie każdego dnia od tysięcy
działkowców z całej Polski. Bez Państwa poparcia przetrwanie tego niełatwego czasu, byłoby
dużo trudniejsze. Jednocześnie zapewniamy wszystkich użytkowników działek, że zrobimy
wszystko, by działkowcom nie stała się krzywda! 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych nie pozostawia żadnych wątpliwości, że istnieją w Polsce potężne siły chcące
zlikwidować ogrody działkowe i pozbawić działkowców należnych im praw. Mimo
„medialnego rozmywania” sprawy i bagatelizowania zagrożeń nie da się ukryć negatywnych
skutków wyroku Trybunału w odniesieniu do wszystkich działkowców – przede wszystkim
zaś tego, że likwidacja wielu ogrodów działkowych w najbliższych latach jest wysoce
prawdopodobna. Dlatego za namową działkowców rozpoczęliśmy prace nad obywatelskim
projektem ustawy o ogrodach działkowych. Prezydium Krajowej Rady PZD wyraża wolę
walki o prawa dla społeczności działkowej i prawo do dalszego istnienia ogrodnictwa
działkowego w Polsce. Zależy nam na tym, by nowa ustawa w jak największym stopniu
chroniła działkowców i ogrody działkowe. By jednak było to możliwe potrzebujemy jedności
i mobilizacji całego środowiska działkowców. Musimy jednoczyć się w słusznej sprawie, by
o naszej przyszłości nie decydowano bez nas! 

Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.

Podziękowanie 
Prezydium KR PZD

Prezydium Krajowej Rady PZD
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Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie zmie nił w chwi -
li obec nej za dań i obo wiąz ków Związ ku, ani nie po zba -
wił PZD kom pe ten cji. Do cza su no we go, usta wo we go
ure gu lo wa nia za sad praw no or ga ni za cyj nych ogro dów
dział ko wych, mu szą one funk cjo no wać, a obo wiąz kiem
wszyst kich struk tur Związ ku jest za pew nie nie nie za kłó -
co ne go dzia ła nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ko -
rzy sta nie przez dział kow ców z przy słu gu ją cych im praw.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Dział-
kowców, ma jąc na wzglę dzie ak tu al ną sy tu ację praw ną
stwier dza, że obec nie wszyst kie struk tu ry Związ ku win ny
funk cjo no wać zgod nie ze swo imi za da nia mi i upraw nie -
nia mi sta tu to wy mi. We wszyst kich jed nost kach or ga ni za -
cyj nych – w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w jed-
nost kach okrę go wych i kra jo wej, po win na być pro wa dzo -
na nor mal na dzia łal ność związ ko wa zgod nie z przy ję ty mi
na ten rok pla na mi pra cy. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy zwra ca się do wszyst kich za -
rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych i okrę go wych
za rzą dów o wy wią zy wa nie się ze swo ich obo wiąz ków w
sto sun ku do dział kow ców oraz struk tur. Obec nie jest to
szcze gól ny czas, gdy trze ba my śleć o za bez pie cze niu
przy szło ści ogro dów dział ko wych i dział kow ców. Te pra -
ce już trwa ją lecz brak środ ków fi nan so wych na szcze blu
okrę go wym i kra jo wym mo że je spa ra li żo wać, a by ło by to
ze szko dą dla wszyst kich dział kow ców w na szym kra ju. 

Pra ce za bez pie cza ją ce przy szłość ogro dów dział ko wych
i dział kow ców już zo sta ły pod ję te. Te mu ce lo wi ma słu żyć
no wa usta wa o ogro dach dział ko wych, o któ rej gło śno się
mó wi w me diach. Pre zy dium KR uwa ża, że no wa usta wa
po win na być wy ni kiem pra cy ca łe go śro do wi ska dział -

STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie obecnego statusu PZD i funkcjonowania struktur Związku

kow ców i funk cjo nu ją cych struk tur or ga ni za cyj nych
Związ ku. In for mu je my, że w Kra jo wej Ra dzie roz po czę -
to pra ce nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro dach
dział ko wych. W me diach związ ko wych – na stro nie in ter -
ne to wej KR PZD, w Biu le ty nie Nad zwy czaj nym, któ ry
wła śnie tra fia do ogro dów, Kra jo wa Ra da zwró ci ła się do
wszyst kich dział kow ców i struk tur Związ ku o prze sy ła -
nie wła snych pro po zy cji roz wią zań, któ re po win ny zna -
leźć się w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ogro dach
dział ko wych. Cho dzi szcze gól nie o za pi sy za bez pie cza ją -
ce pra wa ogro dów i dział kow ców. 

Rów no cze śnie Pre zy dium KR in for mu je, że te roz wią -
za nia praw ne, któ re za kwe stio no wał Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny nie mo gą już ni gdy zna leźć się w usta wie. Do ty czy
to rów nież no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Wo bec te go pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
mu si być zgod ny z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go we wszyst kich spra wach, ale rów no cze śnie cho dzi 
o to, aby ta no wa usta wa w jak naj więk szym stop niu chro -
ni ła dział kow ców i ogro dy dział ko we, a przy ję ty sys tem
or ga ni za cyj ny w peł ni upodmio to wił ogro dy dział ko we.
To mo że zro bić tyl ko Zwią zek – dział kow cy i struk tu ry
Związ ku. Nikt tak bo wiem nie zna spe cy fi ki ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go, je go tra dy cji, ce lów dzia ła nia i ro li,
ja ką dział ki i ogro dy dział ko we speł nia ją dla pol skich ro -
dzin, spo łe czeń stwa i miast. Dla te go Pre zy dium KR PZD
zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i struk tur Związ -
ku o czyn ny udział w za bez pie cze niu przy szło ści ogro -
dów dział ko wych, o peł ną dys cy pli nę i wy wią zy wa nie się
ze swo ich obo wiąz ków. 

Zwią zek na dal funk cjo nu je i wy ko nu je swo je obo wiąz -
ki oraz pra cu je nad praw nym za bez pie cze niem przy szło -
ści ogro dów dział ko wych w Pol sce.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r.
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Tra dy cyj nie we wrze śniu każ de go ro ku ob cho dzi my Dni
Dział kow ca – świę to dział ko wych plo nów, ra do ści i na -
dziei na jesz cze lep szą przy szłość. Dni Dział kow ca to tak -
że świę to Pol skie go Związ ku Dział kow ców, świę to
ogro dów i każ dej dział ko wej ro dzi ny. Tra dy cja ob cho dów
dział ko we go świę ta we wrze śniu każ de go ro ku się ga po -
cząt ków ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra -
ju. Przez bli sko 120 lat ist nie nia te go ru chu dział kow cy
dzię ko wa li za plo ny, cie szy li się z po sia da nia dział ki, 
z moż li wo ści, ja kie przed pol ski mi ro dzi na mi stwa rza ły
ogro dy dział ko we. Przez la ta dy na micz ne go roz wo ju
ogro dów dział ko wych by ły to świę ta prze peł nio ne ra do -
ścią i na dzie ją. Przez la ta wal ki o ist nie nie ogro dów dział -
ko wych Dni Dział kow ca by ły rów nież ma ni fe sta cją
jed no ści i de ter mi na cji w wal ce o utrwa lo ne tra dy cją pra -
wa, o roz wój ogro dów i wy ra zem utoż sa mia nia się ze
swo ją or ga ni za cją – Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Te go rocz ne Dni Dział kow ca przy pa da ją w szcze gól nym
dla ca łe go na sze go ru chu okre sie. Wy ro kiem Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych chce się prze kre ślić bli sko 120-let ni do -
ro bek po ko leń dział ko wych ro dzin i na sze go spo łe czeń-
stwa. Dla te go wła śnie szcze gól nie w tym ro ku Dni Dział -
kow ca w ogro dach, mia stach i okrę gach po win ny być ma -
ni fe sta cją jed no ści dział kow ców, przy wią za nia do tra dy cji
i war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Zwra ca my się do wszyst kich struk tur ogro do wych 
i okrę go wych o zor ga ni zo wa nie Dni Dział kow ca, tak jak
każ de go ro ku – w ogro dach, mia stach, okrę gach. Pod czas
uro czy sto ści trze ba za pre zen to wać do ro bek ogro dów 
i Związ ku aby po ka zać, czym dla ro dzin dział ko wych jest
dział ka i ogród.

Zwra ca my się do wszyst kich dział kow ców o czyn ny
udział w uro czy sto ściach Dni Dział kow ca, ale tak że o po -
moc za rzą dom ogro dów i okrę gów w ich or ga ni za cji. 

Niech wrze śnio we dział ko we świę to bę dzie wi docz ne
w ca łym kra ju.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

APEL
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

DO
DZIAŁKOWCÓW, OGRODÓW I OKRĘGÓW

War sza wa, dnia 31 lip ca 2012 r.
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„Na pod sta wie art. 68 ust. 3 usta wy o TK, zgła szam zda -
nie od ręb ne do pkt 6, pkt 9, 10, 11, pkt 17, 18, 19, 20 wy -
ro ku TK z dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie K 8/10.
Przed sta wiam je dy nie za sad ni cze mo ty wy te go zda nia od -
ręb ne go.

Otóż po pierw sze, u pod staw roz strzy gnię cia TK w ni -
niej szej spra wie le gło, mo im zda niem, błęd ne prze ko na nie
o sta tu sie praw nym PZD, któ re za wa ży ło na tym roz strzy -
gnię ciu. Otóż z prze pi sów usta wy wy ni ka jed no znacz nie,
że PZD zgod nie z uzna nym przez Try bu nał za nie kon sty -
tu cyj ny prze pi sem art. 25 ust. 1 usta wy jest ogól no pol ską,
sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną po wo -
ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych
człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Dla mnie nie ma żad nych
wąt pli wo ści, że PZD jest trwa łym zrze sze niem osób -użyt -
kow ni ków dzia łek, któ rzy sta ją się człon ka mi te go zrze -
sze nia na za sa dzie do bro wol no ści. Pra wo pol skie nie
za bra nia bo wiem two rze nia in nych or ga ni za cji zrze sza ją -
cych dział kow ców, do któ rych mo że przy stą pić każ dy.
Wię cej, PZD nie jest zrze sze niem przy mu so wym, w tym
sen sie, ja kim są ni mi sa mo rzą dy za wo dów za ufa nia pu -
blicz ne go. Oko licz ność, że to zrze sze nie zo sta ło utwo rzo -
ne na pod sta wie usta wy, w ni czym nie zmie nia cha rak te ru
praw ne go PZD ja ko zrze sze nia, i to chcę pod kre ślić wy -
raź nie, któ re go człon ko wie i sa mo zrze sze nie ko rzy sta ją 
z wol no ści gwa ran to wa nej art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP.

Po dru gie, jest to zrze sze nie, któ re pod le ga w za kre sie nie -
ure gu lo wa nym usta wą, Pra wu o sto wa rzy sze niach, co wy -
ni ka mo im zda niem, z nie bu dzą cych żad nych wąt pli wo ści
in ter pre ta cyj nych, prze pi sów art. 7 ust. 1 i 3 Pra wa o sto wa -
rzy sze niach. Ozna cza to mię dzy in ny mi, że wbrew sta no wi -
sku więk szo ści, PZD pod le ga ło nad zo ro wi or ga nu wła ści-
we go w spra wach nad zo ru nad sto wa rzy sze nia mi. Oko licz -
ność, że ten nad zór nie był prak tycz nie wy ko ny wa ny, 
z przy czyn le żą cych po stro nie wła ści we go or ga nu, w żad -
nym ra zie, mo im zda niem, nie mo że być wy ko rzy sty wa ny
ja ko ar gu ment na rzecz te zy, że PZD po zo sta je po za nad zo -
rem ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej lub (sa mo) rzą do wej.

Po trze cie, PZD jest zrze sze niem, któ re re ali zu je le gi ty -
mo wa ne i obiek tyw nie uza sad nio ne ce le spo łecz ne, m.in.
te ce le, któ re zo sta ły okre ślo ne w art. 3 usta wy, a któ re nie

zo sta ły za kwe stio no wa ne przez Try bu nał. Na le ży przy
tym z na ci skiem pod kre ślić, że w wy pad ku PZD nie cho -
dzi w żad nym ra zie o zle ca nie przez wła dzę pu blicz ną wy -
ko ny wa nia te mu zrze sze niu pew nej czę ści za dań pu b-
licz nych, lecz je dy nie o to, że PZD re ali zu je te, pod kre -
ślam, le gi ty mo wa ne i obiek tyw nie uza sad nio ne ce le spo -
łecz ne.

Po czwar te, PZD, ja ko oso ba praw na, jest pod mio tem
praw ma jąt ko wych, w tym wła sno ści użyt ko wa nia wie czy -
ste go i in nych ogra ni czo nych praw rze czo wych, któ re pod -
le ga ją ochro nie na pod sta wie art. 64 Kon sty tu cji. Mo im
zda niem Try bu nał nie wy ka zał, dla cze go prze pi sy usta wy
do ty czą ce praw ma jąt ko wych są nie zgod ne z prze pi sem art.
64 Kon sty tu cji ani też nie uza sad nił, dla cze go wła sność
gmin na, ja ko ro dzaj wła sno ści pu blicz nej, któ ra ze swej
stro ny, ze swej isto ty, ma słu żyć re ali za cji ta kich le gi ty mo -
wa nych ce lów pu blicz nych, ja kie są re ali zo wa ne przez
PZD, za słu gu je na sil niej szą kon sty tu cyj nie ochro nę niż
wła sność nie pu blicz ne go zrze sze nia, ja kim jest PZD.

Po pią te, każ de pra wo kon sty tu cyj ne, w tym pra wo wła -
sno ści i in ne pra wa ma jąt ko we oraz wol ność zrze sza nia się
pod le ga ją ogra ni cze niu, okre ślo ne w art. 31 ust. 3 Kon sty -
tu cji, tym cza sem Try bu nał re zy gnu je cał ko wi cie z prze pro -
wa dze nia te stu pro por cjo nal no ści, co mo im zda niem by ło
ko niecz nie nie zbęd ne do wy ka za nia, że uprzy wi le jo wa nie
usta wo we PZD, w sto sun ku do in nych or ga ni za cji zrze sza -
ją cych dział kow ców, zwa ne w uza sad nie niu ust nym -mo im
zda niem nie pra wi dło wo – mo no po lem, nie ma ra cjo nal ne -
go uspra wie dli wie nia. W tej sy tu acji uzna nie nie kon sty tu -
cyj no ści prze pi sów wska za nych w ni niej szym zda niu
od ręb nym uwa żam za ar bi tral ne.

Po szó ste, skut kiem po śred nim ni niej sze go wy ro ku, jest
w isto cie li kwi da cja PZD. Uwa żam, że brak jest ja kich -
kol wiek kon sty tu cyj nych prze sła nek do wy da nia orze cze -
nia tak da le ce in ge ru ją ce go w kon sty tu cyj ne pra wa zrze-
sze nia zrze sza ją ce go kil ka set ty się cy człon ków. W to ku
po stę po wa nia przed TK, nie wy ka za no bo wiem, aby po
pierw sze PZD re ali zo wał ce le nie zgod ne z Kon sty tu cją
RP lub usta wą, po dru gie, że struk tu ra or ga ni za cyj na PZD
nie od po wia da ła za sa dom de mo kra tycz nym, w szcze gól -
no ści, by wy klu cza ła ona moż li wość swo bod ne go wy ra -
ża nia wo li przez człon ków Związ ku lub by ła opar ta na

(ma te riał spi sa ny na pod sta wie ust ne go prze ka zu)

1. Zdanie odr´bne s´dziego TK prof. Andrzeja Wróbla

II. ZDANIA ODR¢BNE I PODZI¢KOWANIA KR PZD
S¢DZIOM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
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bez względ nym po słu szeń stwie człon ków wo bec władz
Związ ku, a tyl ko ta kie usta le nia, mo im zda niem, mo gły -
by sta no wić pod sta wę do stwier dze nia nie kon sty tu cyj no -
ści prze pi sów sta no wią cych pod sta wę ist nie nia PZD. 
W każ dym ra zie, mo im zda niem, stan kon sty tu cyj no ści
moż na by ło z po wo dze niem osią gnąć przez za sto so wa nie
mniej dra stycz nych środ ków niż roz wią za nie PZD 

w obec nym usta wo wym kształ cie, tym bar dziej, ze nie -
któ re upraw nie nia PZD, skła da ją ce się na tzw. mo no pol
PZD, słu ży ły w isto cie ochro nie praw zrze szo nych w nich
osób i za cho wa nia nie na ru szo nej struk tu ry ogro dów dział -
ko wych, któ rych ist nie nie, sa mo w so bie, nie zo sta ło za -
kwe stio no wa ne przez Try bu nał.

To są za sad ni cze mo ty wy mo je go zda nia od ręb ne go”.

Po dzię ko wa nie KR PZD

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
W imie niu mi lio no wej spo łecz no ści dział kow ców pra -

gnie my po dzię ko wać Pa nu za od wa gę i de ter mi na cję, 
z ja ką sta nął Pan w obro nie war to ści kon sty tu cyj nych.
Wy gło szo ne przez Pa na w dniu 11 lip ca 2012 r. zda nie od -
ręb ne od wy ro ku TK w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych przy wró ci ło nam wia rę w in sty tu -
cję Sę dzie go Try bu na łu, któ ry ko rzy sta jąc z im mu ni te tu
oraz naj wyż sze go stop nia nie za leż no ści, w ja ką wy po sa -
żył Go Ustro jo daw ca, jest w sta nie oprzeć się wszel kim
na ci skom i po ku sie ule gło ści wo bec wła dzy.

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Słu cha jąc Pań skie go sta no wi ska każ dy z Nas wi dział

de ter mi na cję, z ja ką wska zy wał Pan na nie do pusz czal ność
wy ko rzy sty wa nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do dzia łań,
któ re w isto cie ozna cza ją li kwi da cję zrze sze nia, ja kim jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. My rów nież wie rzy li śmy,
iż art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji ochro ni na szą nie za leż ność.
Wie rzy li śmy, iż dzię ki gwa ran cji nie za leż no ści or ga ni za -
cji po za rzą do wych od Pań stwa, mo że my ze spo ko jem po -
dej mo wać wszel kie, do pusz czal ne pra wem dzia ła nia,
któ rych ce lem za wsze by ło i jest do bro dział kow ców. Ni -
ko mu z nas nie przy szło na wet do gło wy, iż Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny mo że zła mać Kon sty tu cję. Kon sty tu cję, któ ra
gwa ran tu je, że w wy jąt ko wych sy tu acjach zrze sze nie mo -
że zo stać roz wią za ne, ale uczy nić to mo że wy łącz nie sąd,
ale ni gdy Try bu nał. Kon sty tu cję, któ ra wy po sa ża jąc każ -
dą or ga ni za cję po za rzą do wą w nie za leż ność od władz pu -
blicz nych, two rząc z niej swo iste „pań stwo w Pań stwie”,
po zwa la oby wa te lom na sa mo or ga ni zo wa nie, a co za tym
idzie, wzmac nia nie swo jej po zy cji wo bec Pań stwa.

Dla te go dzi siaj, w imie niu nie tyl ko dział kow ców, ale
wszyst kich miesz kań ców na sze go kra ju, pra gnie my po -
dzię ko wać Pa nu za to, że sta nął Pan po stro nie spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go. Nas nikt nie chciał słu chać. Po ni ża ni

przez me dia i lek ce wa że ni przez wła dze pu blicz ne, by li -
śmy zbyt sła bi by nas wy słu cha no. Ma my na dzie ję, że
Pań ski głos, głos nie za leż ne go i nie za wi słe go Sę dzie go
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta nie wy słu cha ny, że bę -
dzie on po cząt kiem rze czo wej dys ku sji na te mat wy ro ku
Try bu na łu. Dys ku sji, w któ rej pad ną ar gu men ty me ry to -
rycz ne, a nie fra ze sy „że z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go się nie dys ku tu je". Nie raz wła śnie trze ba to
zro bić, bo są war to ści, przed któ ry mi na wet Try bu nał
Kon sty tu cyj ny mu si się po kło nić.

Ma my na dzie ję, że dzię ki tej dys ku sji, we wrza wie, któ -
ra roz pę ta ła się po ogło sze niu orze cze nia, do spo łe czeń -
stwa, a zwłasz cza me diów, do trze w koń cu, że wy rok 
w spra wie „dział kow ców" w swej isto cie jest wy mie rzo -
ny w każ de go. Od 11 lip ca 2012 roku nikt nie mo że być
bo wiem pe wien, czy bro niąc swo ich praw nie zo sta nie po -
trak to wa ny tak jak dział kow cy. 11 lip ca 2012 r. za padł wy -
rok na or ga ni za cję dział kow ców, ale ja kie są gwa ran cje, że
po nas nie spo tka to ko go in ne go, kto bę dzie miał zda nie
in ne, niż wła dza.

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Przez 20 lat wal czy li śmy z fał szy wym ste reo ty pem

ogro dów dział ko wych – „re lik tu ko mu ni zmu”. Dla te go
naj le piej wie my, jak trud no bro nić war to ści, gdy więk -
szość ich nie do strze ga. Dzi siaj Pan zna lazł się w po dob -
nej sy tu acji. Wy ra ża my wo bec Pań skiej po sta wy sło wa
uzna nia i wspar cia. Choć zda niem wie lu po cho dzą one je -
dy nie od „re lik tu PRL-u”, bo tak okre śla ją or ga ni za cję
dział kow ców, to obiek tyw nie jest to głos mi lio nów dział -
kow ców, któ rzy wy bra li nas na swo ich re pre zen tan tów.
Mi lio nów miesz kań ców Pol ski, któ rzy dzię ki usta wie oraz
po sia da niu ogól no pol skie go sa mo rzą du przez te 20 lat
mo gli ko rzy stać ze swych dzia łek. Jak kol wiek po to czą się
lo sy na szych ogro dów, za wsze bę dzie my pa mię tać o Pa -
na po sta wie. Dzię ku je my.

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

LIST OTWAR TY
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

do Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Pro fe so ra An drze ja Wró bla

War sza wa, dnia 18 lip ca 2012 r.
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„Na pod sta wie sto sow nych prze pi sów zgła szam zda nie
od ręb ne do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra -
wie K 8/10 do punk tów 1-24. Przed sta wię je dy nie ge ne -
ra lia spo so bu mo je go my śle nia z uwa gi na brak cza su.

Oce nia jąc kon sty tu cyj ność usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych za cząć na le ży od od czy ta nia jej ra tio
le gis, od od czy ta nia, co chro ni usta wa. Mo im zda niem
usta wa chro ni cel nie za rob ko wy re ali zo wa ny mię dzy po -
ko le nio wo, z na ci skiem na mię dzy po ko le nio wo, i sta wia
na stra ży tej idei Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry mu -
si pa trzeć nie co da lej niż człon ko wie te go Związ ku. Usta -
wa chro ni użyt ki zie lo ne w mia stach; usta wa wy ra ża ideę,
że nie wszyst ko jest na sprze daż; usta wa chro ni pra wa
osób upra wia ją cych ogro dy i za pew nia na ich rzecz re ali -
za cję ce lów so cjal nych. Ce le, któ re ma re ali zo wać usta -
wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zde ter mi no wa ły
hie rar chię war to ści kon sty tu cyj nych, któ rą na le ży wziąć
pod uwa gę, oce nia jąc zgod ność z kon sty tu cją roz wią zań
przy ję tych przez usta wo daw cę. W mo jej oce nie w roz pa -
try wa nej spra wie na le ża ło uwzględ nić war to ści kon sty tu -
cyj ne, któ rych ochro na jest waż niej sza niż tych, któ re 
w swo im wnio sku wska zał Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go i co po dzie lił Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Try bu nał
przy znał pierw szeń stwo za sa dzie de mo kra tycz ne go pań -
stwa praw ne go, za sa dzie rów no ści, ochro nie wła sno ści 
i wol no ści zrze sza nia się. Mo im zda niem te war to ści na -
le ża ło zde rzyć z ta ki mi war to ścia mi jak: do bro wspól ne,
spo łecz na go spo dar ka ryn ko wa, zrów no wa żo ny roz wój,
a przede wszyst kim god ność czło wie ka ja ko źró dło je go
wol no ści i praw.

Uwzględ nia jąc ra tio le gis usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, jest dla mnie bez spor ne, że kon sty tu cja prio -
ry te to wo trak tu je ten dru gi ka ta log. W to ku roz pra wy tak -
że nikt nie kwe stio no wał ro li ogro dów dział ko wych 
w Pol sce, zwłasz cza ich zna cze nia dla osób star szych, dla
któ rych dział ka czę sto kroć sta je się waż nym ele men tem ich
ży cia na eme ry tu rze. Dla te go na sy tu ację dział kow ców pa -
trzę przez pry zmat za sa dy god no ści, wy ra ża nej w art. 30
kon sty tu cji, któ ra jest nie tyl ko punk tem wyj ścia szcze gó -
ło wych praw i wol no ści jed nost ki, ale peł ni tak że ro lę szer -
szą, bo orien tu je ca łą kon sty tu cję na sy tu ację czło wie ka ja ko
sa mo re ali zu ją cej się in dy wi du alno ści.

Przy roz pa try wa niu tej spra wy na le ża ło zwró cić uwa gę
na to, co po win no być pod sta wą wszyst kich orze czeń Try -
bu na łu, czy li na cel pra wa, któ rym jest do bro czło wie ka.
Do bro oso by ludz kiej mu si być na czel nym kry te rium roz -

strzy gnięć po dej mo wa nych przez Try bu nał. W spra wie jak
ta – do ty czą ca ro dzin nych ogro dów dział ko wych – ma my
do czy nie nia z od wiecz nym kon flik tem mię dzy du chem 
a li te rą pra wa. Pra wo speł nia swą ro lę, gdy nad prze pi sa -
mi, czy li je go li te rą, do strze ga się du cha, czy li ideę, któ rą
prze pi sy ma ją re ali zo wać. Urze czy wist nie niem tej idei jest
zaś pod miot pra wa, czy li oso ba ludz ka i jej do bro. Do -
strze gam re al ne za gro że nia dla tych war to ści w sy tu acji,
gdy usta wo daw ca nie zre ali zu je na czas wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. Re for ma in sty tu cji ogro dów dział ko -
wych w Pol sce mu si być bar dzo prze my śla na, a usta wo -
daw ca ma nie ła twe za da nie po go dze nia w usta wie czę sto
po zo sta ją cych ze so bą w sprzecz no ści in te re sów wie lu
pod mio tów, m.in. dział kow ców, re pre zen to wa nych przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, gmin, in we sto rów, a tak że
– przede wszyst kim w War sza wie – daw nych wła ści cie li
po szko do wa nych przez de kret war szaw ski.

Re for ma ta wy ma ga od po wied nio dłu gie go cza su, dla -
te go w mo jej oce nie pro ce do wa nie w tej spra wie po win -
no wy glą dać na stę pu ją co. Wy rok Try bu na łu win na po-
prze dzić sy gna li za cja, w któ rej wska za no by ko niecz ne do
roz wią za nia pro ble my kon sty tu cyj ne wy ma ga ją ce pil ne go
dzia ła nia usta wo daw cy. Dzię ki te mu usta wo daw ca zy skał -
by wię cej cza su nie zbęd ne go na grun tow ną ana li zę pro -
ble mu i je go roz wią za nie w dro dze dia lo gu mię dzy za in -
te re so wa ny mi. Sy gna li za cja ta ka by ła by tak że do brym
przy kła dem współ dzia ła nia mię dzy or ga na mi kon sty tu -
cyj ny mi. Tak się jed nak nie sta ło i Try bu nał od ra zu wy -
dał wy rok, orze ka jąc o nie kon sty tu cyj no ści więk szo ści
prze pi sów usta wy z 2005 ro ku. Try bu nał od ro czył wpraw -
dzie z jed nym wy jąt kiem wej ście wy ro ku w ży cie o mak -
sy mal ny ter min 18 mie się cy, jed nak w mo jej oce nie jest za
ma ło cza su na uchwa le nie no wych prze pi sów.

Mo je oba wy są uza sad nio ne ze wzglę du na do tych cza -
so wą prak ty kę usta wo daw cy je śli cho dzi o re ali za cje wy -
ro ków Try bu na łu. Po słu żę się dwo ma przy kła da mi. Pierw-
szy z nich do ty czy spra wy, w któ rej Try bu nał oce niał kon -
sty tu cyj ność in sty tu cji ase so rów są do wych (spra wa SK
7/06). Bio rąc pod uwa gę ustro jo wą wa gę pro ble mu oraz
po ten cjal ne skut ki orze cze nia o nie kon sty tu cyj no ści za -
kwe stio no wa nych prze pi sów, Try bu nał po prze dził wy rok
w tej spra wie po sta no wie niem sy gna li zu ją cym Sej mo wi
ko niecz ność roz wa że nia pod ję cia ini cja ty wy usta wo daw -
czej w przed mio cie unor mo wa nia sys te mu po wo ły wa nia
osób spra wu ją cych wła dzę są dow ni czą.  Cho dzi ło o to,
aby Sejm miał wię cej cza su niż 18 mie się cy na uchwa le -
nie prze pi sów. Dru gi przy kład to do dziś nie wy ko na ny

(ma te riał spi sa ny na pod sta wie ust ne go prze ka zu)

2. Zdanie odr´bne s´dziego TK Marka Kotlinowskiego
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wy rok Try bu na łu z 3 czerw ca 1998 ro ku w spra wie 
K 34/97 do ty czą cej fun du szu wcza sów pra cow ni czych. 
W uza sad nie niu te go wy ro ku Try bu nał pod kre ślił ko niecz -
ność pil nej in ter wen cji usta wo daw cy, m.in. w ta kich kwe -
stiach jak suk ce sja ma jąt ku po by łym fun du szu wcza sów
pra cow ni czych. Do dnia dzi siej sze go ten wy rok nie zo stał
zre ali zo wa ny.

Mo im zda niem, bio rąc pod uwa gę, jak bar dzo kon tro -
wer syj na i skom pli ko wa na pod wzglę dem ju ry dycz nym
jest ma te ria do ty czą ca ogro dów dział ko wych, oba wa o ter -
mi no wą re ali za cje wy ro ku Try bu na łu jest cał ko wi cie uza -
sad nio na. Skut ki zwło ki usta wo daw cy mo gą być zaś

ka ta stro fal ne, zwłasz cza w sfe rze sto sun ków wła sno ścio -
wych. Po zo sta je mi wy ra zić na dzie ję, że mo je oba wy bę -
dą płon ne. Na ko niec pra gnę przed sta wić dy le mat, przed
któ rym sta ną łem ja ko sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Mu sia łem oce niać nie do sko na łą usta wę, któ ra do brze
chro ni oby wa te li i zie mię, któ rą upra wia ją. Mu sia łem wy -
bie rać: z jed nej stro ny na dzie je i oba wy mi lio na człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, z dru giej – za rzu ty wo -
bec usta wy sfor mu ło wa ne przez Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go. Kie ru jąc się za sa dą pri mum non no ce re
– po pierw sze nie szko dzić, zło ży łem zda nie od ręb ne do
wy ro ku Try bu na łu”.

Po dzię ko wa nie KR PZD

Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Sza now ny Pan
Ma rek Ko tli now ski

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
W imie niu ca łej spo łecz no ści pol skich ro dzin ko rzy sta ją -

cych z dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pra -
gnie my ser decz nie po dzię ko wać Pa nu za sta no wi sko, ja kie
w dniu 11 lip ca 2012 r. za jął Pan w sto sun ku do wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie sygn. akt K 8/10.
Wy gło szo ne przez Pa na zda nie od ręb ne w spra wie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych uzna je my za do wód,
że peł niąc za szczyt ną funk cję Sę dzie go Try bu na łu, pod cho -
dzi Pan do swo ich obo wiąz ków z ol brzy mim wy czu ciem 
i świa do mo ścią skut ków, ja kie orze cze nia są du kon sty tu -
cyj ne go wy wo łu ją w ży ciu zwy kłe go oby wa te la. 

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Za pre zen to wa ne przez Pa na w ust nym uza sad nie niu

mo ty wy, któ re prze sa dzi ły o za ję ciu ta kie go sta no wi ska, są
w na szej opi nii w peł ni uza sad nio ne. Nie ste ty, wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go wska zu je, iż sę dzio wie de cy du -
ją cy o znie sie niu do tych cza so wych praw re gu lu ją cych
funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych w Pol sce, w ogó -
le nie roz wa ży li ry zy ka, ja kie nie sie to dla mi lio nów oby -
wa te li. Skut kiem orze cze nia jest bo wiem przy mu so wa
li kwi da cja ca łe go sys te mu or ga ni za cyj ne go pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go. W efek cie, śro do wi sko mi lio -
na pol skich ro dzin, w któ rych obro nie od dwu dzie stu lat
sta wał sku tecz nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zo sta ło
po zba wio ne re al ne go rzecz ni ka swych praw. Jak kol wiek
bo wiem oce niać roz wią za nia sys te mo we obo wią zu ją ce w
ogro dach dział ko wych, nie za prze czal nym fak tem jest, iż
przez ostat nie dwa dzie ścia lat po dej mo wa no licz ne pró by
ogra ni cze nia, czy wręcz znie sie nia praw dział kow ców 
i ode bra nia im te re nów. Je dy nie dzię ki sil nym gwa ran -
cjom ochron nym za pi sa nym w usta wie oraz po ten cja ło wi

spo łecz ne mu ge ne ro wa ne mu przez ogól no pol ską, ma so -
wą or ga ni za cję, zrze sza ją cą mi lion człon ków, dział kow -
com uda wa ło się za cho wać swo je ogro dy. Wsku tek
wy ro ku z 11 lip ca 2012 roku wa run ki te ule ga ją ra dy kal -
nej zmia nie. Do ty czy to za rów no kwe stii trwa ło ści praw
dział kow ców, jak i moż li wo ści sa mo or ga ni za cji oby wa -
te li w ce lu ochro ny swo ich praw.

Dla każ de go, kto zna kon struk cje praw ne wpro wa dzo -
ne usta wą o ROD, oczy wi stym jest, że – wbrew po glą -
dom gło szo nym przez sę dzie go spra woz daw cę w uza sa-
d nie niu orze cze nia wy gło szo nym na roz pra wie – wy rok
Try bu na łu do ty ka bez po śred nio praw dział kow ców. Ich
pra wa do dzia łek opie ra ją się bo wiem o pra wo do te re nów
ogro dów po sia da ne przez or ga ni za cję. W sy tu acji gdy 
– jak twier dzi sę dzia spra woz daw ca – wsku tek wy ro ku
wy ga sną pra wa or ga ni za cji, znik ną rów nież pra wa dział -
kow ców. Prze mil cza nie tej oko licz no ści jest nie do pusz -
czal ne. Tak sa mo jak nie do pusz czal na jest su ge stia, iż
dzier ża wa – wska zy wa na przez sę dzie go ja ko pra wo ma -
ją ce w przy szło ści sta no wić pod sta wę wła da nia dział ka mi
– bę dzie, z punk tu wi dze nia dział kow ców, pra wem lep -
szym od do tych cza so we go.

Rów nie kry tycz nie na le ży oce nić wy rok po przez pry -
zmat skut ku w po sta ci przy mu so we go de mon ta żu, czy
wręcz roz wią za nia ogól no pol skie go zrze sze nia dział kow -
ców. Abs tra hu jąc od ra żą ce go po gwał ce nia przez wy rok
kon sty tu cyj nych stan dar dów (art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji
RP), na co do bit nie zwró cił uwa gę Sę dzia An drzej Wró bel,
skut kiem orze cze nia bę dzie ra dy kal ne osła bie nie po zy cji
mi lio na oby wa te li wo bec władz pu blicz nych. Cał ko wi ta
dez or ga ni za cja funk cjo no wa nia ogro dów, zbie ga ją ca się
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z od ję ciem praw do grun tów, spo wo du ją bo wiem, że ogro -
dy i dział kow cy w re la cjach z wła ści cie la mi grun tów, czy -
li gmi na mi i Skar bem Pań stwa, zo sta ną spro wa dze ni do
po zy cji pe ten tów. Pe ten tów, któ rych ra cje moż na rów nie
do brze uwzględ nić co i zlek ce wa żyć. Pe ten tów, któ rych
w new ral gicz nym mo men cie po zba wio no moż li wo ści sa -
mo or ga ni za cji w ce lu obro ny swych praw, bo wła śnie roz -
wią za no ich zrze sze nie.

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Uza sad nia jąc zda nie od ręb ne za zna czył Pan, iż do strze -

ga nie do sko na ło ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, ale jed no cze śnie wska zał na fakt, iż do brze
chro ni oby wa te li i zie mię, któ rą upra wia ją. Dia gno za ta

ozna cza, iż z punk tu wi dze nia ce lu, ja kie mu słu ży usta -
wa, jest ona (czy też by ła), ak tem pra wi dło wym. Jak Pan
za zna czył, oce nia jąc pra wo, nie na le ży pa trzeć wy łącz nie
na je go li te rę, ale rów nież na du cha. W na szej opi nii Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny wy da jąc wy rok na usta wę o ROD
pa trzył tyl ko na li te rę usta wy, i to w „krzy wym zwier cia -
dle”. Czy sta ło się tak przy pad ko wo, za pew ne ni gdy się
nie do wie my.

Zgła sza jąc vo tum se pa ra tum od ta kie go orze cze nia, dał
Pan świa dec two mą dro ści god nej za szczyt nej funk cji Sę -
dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Za słu gu je to na szcze -
gól ną uwa gę i sza cu nek, któ rych wy ra zy w imie niu wła s-
nym oraz mi lio na pol skich ro dzin dział ko wych pra gnie my
Pa nu ni niej szym prze ka zać.

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, 30 lip ca 2012 r.

3. Dział kow cy dzi´ ku jà s´ dziom TK za zgło sze nie zdaƒ od r´b nych

ROD w Ka mie niu Po mor skim

Sza now ny Pan
Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go w Ka -
mie niu Po mor skim dzię ku ją Pa nu za stwier dze nia za war -
te w Pa na zda niu od ręb nym do wy ro ku Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go z dnia 11.07.2011 ro ku w spra wie zgod no ści
z Kon sty tu cją RP Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Pa na sło wa o ochro nie do bra i rod no ści czło wie -
ka ja kie każ de mu gwa ran tu je na sza Kon sty tu cja zmu sza ją
do re flek sji, że są to tyl ko sło wa za pi sa ne na pa pie rze, że -
by ład nie wy glą da ła na sza Kon sty tu cja. Gdy przy cho dzi

do ich za sto so wa nia w prze strze ni pu blicz nej za po mi na
się o tych za pi sach przed kła da jąc im ja kieś wyż sze nie
bar dzo zro zu mia łe dla pro ste go czło wie ka war to ści.

Dla te go chce my jesz cze raz po dzię ko wać Pa nu za za -
uwa że nie tych rze czy, któ re za warł Pan w swo im wy stą -
pie niu.

Ży czy my Pa nu du żo zdro wia, po myśl no ści oraz sa tys -
fak cji z wy ko ny wa nych obo wiąz ków.

W imie niu dział kow ców z Ka mie nia Po mor skie go

Se kre tarz
/-/ Tadeusz Werkowski

Pre zes
/-/ Je rzy Mań czak

Ka mień Po mor ski, 20 lip ca 2012 r.
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W imie niu dział kow ców z na sze go Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go chce my Pa nu ser decz nie po dzię ko wać za
wnio ski za war te w Pa na zda niu od ręb nym do wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11.07.2012 ro ku do ty czą -
ce go Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Dzię ku je my Pa nu, że sta nął Pan po stro nie praw dy, uświa -
da mia jąc in nym, że PZD nie jest żad nym mo no po li stą, 
a sto wa rzy sze niem sto ją cym na stra ży mie nia zwy kłych
lu dzi w du żej czę ści eme ry tów i ren ci stów, któ rzy od po -
ko leń dba ją o swo je ogro dy, dla któ rych ten ka wa łek zie -
mi jest ostat nim luk su sem na ja ki mo gą so bie po zwo lić w
dzi siej szych cza sach, gdzie li czy się tyl ko pie niądz. Lu -
dzie, któ rzy dys po nu ją du ży mi pie niędz mi nie mu szą wca -
le na le żeć do PZD oni ku pu ją so bie dział ki gdzie chcą 

i sta wia ją na nich for te ce od gra dza jąc się od spo łe czeń -
stwa be to no wy mi lub sta lo wy mi mu ra mi.

Na sza spo łecz ność to użyt kow ni cy pra wie 800 dzia łek,
któ re w więk szo ści po wsta ły na nie użyt kach, któ re dzię ki
pra cy na szej i na szych ro dzi ców zo sta ły sta ły się zie lo ną
oa zą w na szym ma łym mia stecz ku.

Du żo star szych dział kow ców jest roz go ry czo nych gdy
sły szą z ust mło dych dzien ni ka rzy, że zwią zek do któ re go
na le żą to or ga ni za cja post ko mu ni stycz na, gdy zde cy do -
wa na więk szość z nich ni gdy nie mia ła do czy nie nia z ko -
mu ni zmem.

Dla te go jesz cze raz chce my Pa nu po dzię ko wać, że nie
bał się Pan w imię praw dy zło żyć zda nie od ręb ne bro nią -
ce do bre go imie nia PZD oraz wszyst kich dział kow ców.

W imie niu dział kow ców z Ka mie nia Po mor skie go

ROD w Ka mie niu Po mor skim

Sza now ny Pan
An drzej Wró bel
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

Pre zes
/-/ Je rzy Mańczak

Se kre tarz
/-/ Ta de usz Werkowski

Ka mień Po mor ski, 20 lip ca 2012 r.

Ro man Kremp ski ze Szcze ci na

Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
Ma rek Ko tli now ski

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
W imie niu wła snym i mo jej ro dzi ny ser decz nie dzię ku -

je za obiek tyw ne spoj rze nie na ruch dział ko wy i idee
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Kie ru jąc się za sa dą
pri mum non no ce re – po pierw sze nie szko dzić, utwier -

dził mnie Pan, że na le żąc do PZD przez 31 lat by łem usta -
wą chro nio ny z za cho wa niem war to ści kon sty tu cyj ne, któ -
rych ochro na jest waż niej sza niż za rzu ty, któ re w swo im
wnio sku wska zał Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go.

Z dział ko wym po zdro wie niem
/-/ Ro man Kremp ski

Szcze cin, 16 lip ca 2012 r.

Ro man Kremp ski ze Szcze ci na
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
An drzej Wró bel

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
W imie niu wła snym i mo jej ro dzi ny ser decz nie dzię ku -

je za obiek tyw ne spoj rze nie na ruch dział ko wy i idee
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Zwró ce nie uwa gi 
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o sta tu sie praw nym, że PZD jest ogól no pol ską, sa mo dziel -
ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną po wo ła ną do re -
pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon ków
wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, oraz że pra wo pol skie nie za bra nia
two rze nia in nych or ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców,

do któ rych mo że przy stą pić każ dy, umoc ni ło mo je prze ko -
na nie i świa do mość, że PZD nie jest zrze sze niem przy mu -
so wym i my człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział ko we go
ko rzy sta my z wol no ści gwa ran to wa nej art. 58 ust. 1 Kon -
sty tu cji RP.

Z dział ko wym po zdro wie niem
/-/ Ro man Kremp ski

Szcze cin, 16 lip ca 2012 r.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie
Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

W dniu 11 lip ca 2012 roku Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz -
pa trzył wnio sek I Pre ze sa SN o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych – ak tu przy ję te go w 2005 ro ku przez Par la ment 
i do brze słu żą ce go spo łecz no ści dział kow ców. Je go po zy -
tyw ną oce nę po twier dzi ło 620 000 dział kow ców skła da jąc
pod pi sy w obro nie swo jej usta wy.

Za kwe stio no wa nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny ar ty -
ku łów usta wy o ROD ma na ce lu uwol nie nie te re nów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych do swo bod ne go dys po no-
wa nia ni mi przez gmi ny, szcze gól nie w du żych mia stach.
Pre tek stem do te go by ła li kwi da cja rze ko me go mo no po -
lu PZD. Or ga ni za cji, któ ra od dzie się cio le ci jed no czy ła
dział kow ców pod swo imi skrzy dła mi.

Kon se kwen cje ta kie go wy ro ku po zna my w przy szło ści.
Jed nak już dzi siaj dział kow cy ma zo wiec cy pa trzą 
z ogrom nym nie po ko jem na stwo rzo ną sy tu ację praw ną,
po nie waż znacz na część te re nów na Ma zow szu, pra wie
100% w War sza wie, wy kre ślo nych zo sta ło ze stu dium 
i pla nów miej sco wych. Ta ka sy tu acja zde ter mi nu je dal sze
ist nie nie ogro dów ich te re ny prze zna czo no na in ny cel.

Rów nie nie bez piecz ne są rosz cze nia by łych wła ści cie li
do grun tów ogro dów oraz fakt po zba wie nia PZD pra wa
do grun tu i prze ka za nie swo bo dy w dys po no wa niu te re na -
mi ROD gmi nom. Dział kow ców po zba wio no bo wiem
praw i jed no cze śnie otwo rzo no moż li wość za spo ko je nia
rosz czeń by łych wła ści cie li kosz tem wie lo let nich użyt -
kow ni ków grun tów – dział kow ców. Na użyt kow ni ków
dzia łek za mie rza się na ło żyć po dat ki I czyn sze dzier żaw -
ne na rzecz gmin. Ogro dy, czy li dział kow cy, nie udźwi -
gną ta kich cię ża rów.

Dzi siaj wszyst kie par tie po li tycz ne de kla ru ją wo lę
ochro ny praw dział kow ców. Jed nak waż ne jest to, w ja ki
spo sób za mie rza ją po go dzić to zo bo wią za nie z in te re sa -
mi gmin, któ re tak moc no ak cen to wał Try bu nał w swo im
orze cze niu. Nie bez zna cze nia jest rów nież zna jo mość
wśród po li ty ków spe cy fi ki funk cjo no wa nia ogro dów oraz
ich za ple cze w sa mo rzą dach lo kal nych.

Dzi siaj ta kie wspar cie de kla ru je Ma zo wiec kie SLD 
– wy cią gnię tą do nas rę kę przyj mu je my.

So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej Ra da Ma zo wiec ka 
/-/ W. Czarzasty

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD i So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej Ra da Ma zo wiec ka w War sza wie

OŚWIAD CZE NIE

Sza now ni Sę dzio wie!
Spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je man da ty człon ko wie

Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen -

to wa nia Ko mi sji Re wi zyj nych na sze go Związ ku, dzia ła -
ją cych we wszyst kich Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych i Okrę gach stwier dza ją, że uzna nie przez 13 Sę-
dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 24 za pi sów Usta wy za

III. LISTY I STANOWISKA W SPRAWIE WYROKU TK

Prezes OZ PZD
/-/ G. Franke
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nie kon sty tu cyj ne ozna cza bez pow rot ne usu nię cie z po -
rząd ku praw ne go fun da men tal nych gwa ran cji praw nych
za bez pie cza ją cych słusz ne in te re sy mi lio na człon ków i ich
ro dzin użyt ku ją cych od dzie się cio le ci dział ki w ogro dach
zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Wasz wy rok w spra wie K 8/10 ogło szo ny w dniu 11 lip -
ca 2012 ro ku nie tyl ko w na szym od czu ciu jest jaw nie
zbież ny z gru pa mi in te re sów i ukła dem po li tycz nym, któ -
re od wie lu lat dą ży ły do znie sie nia na szych praw dział -
kow ców, na szych Ogro dów i na sze go na ro do we go
Związ ku ce lem bez pro ble mo we go do stę pu do obec nie
użyt ko wa nych przez ogro dy te re nów, a w dal szej kon se -
kwen cji do ich li kwi da cji.

Pod płasz czy kiem ilu zo rycz ne go dba nia o dział kow ców,
jak to stwier dził sę dzia spra woz daw ca, po zba wi li ście nas
wszel kich praw na by tych i do te go na by tych w do brej
wie rze, w peł nym za ufa niu do sta no wio ne go pra wa przez
or ga ny Pań stwa za po mi na jąc, że ta czę sto przy wo ły wa na
Kon sty tu cja RP gwa ran tu je w art. 58.1 „Każ de mu za pew -
nia się wol ność zrze sza nia się” a w art. 32.1 stwier dza się,
że „Wszy scy są wo bec pra wa rów ni. Wszy scy ma ją pra -
wo do rów ne go trak to wa nia przez wła dze pu blicz ne”.

Nie ste ty te go pra wa do obro ny usta wy, ogro dów 
i Związ ku przed są dem nam człon kom Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców od mó wio no.

Nie do pusz czal nym w kon tek ście bu do wa nia za ufa nia
Oby wa te li do wy ro ków Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ło
po wo ła nie do skła du orze ka ją ce go sę dzie go, któ ry uczest -
ni czył w pra cach Par la men tu nad za skar żo ną usta wą. Wi -
nien on być wy łą czo ny ze skła du zgod nie z art. 2 6 usta wy
o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, jed nak te go po mi mo wnio -
sku PZD nie uczy nio no. Ta kie go po stę po wa nia Try bu na -
łu nie po tra fi my zro zu mieć my zwy kli Oby wa te le, ale
tak że nie poj mu ją te go licz ni praw ni cy, człon ko wie na sze -
go Związ ku. 

Nie zro zu mia łym jest, dla cze go Pre zes Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go w tej spra wie nie prze strze gał za pi sów usta -
wy o Try bu na le.

Wo bec te go py ta my się – jak moż na do ko ny wać oce ny
kon sty tu cyj no ści in nych ustaw je że li Try bu nał nie prze -
strze ga swo jej wła snej?

Sza now ni Sę dzio wie!
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go An drzej Wró bel

zgła sza jąc swo je zda nie od ręb ne jed no znacz nie wy ka zał
błę dy po peł nio ne w roz strzy gnię ciu pod ję tym przez Was
Pa nie i Pa no wie i za li czył do nich:

– błęd ne prze ko na nie Try bu na łu o sta tu sie praw nym na -
sze go Związ ku, bo wiem z „z prze pi sów usta wy wy ni ka
jed no znacz nie, że PZD zgod nie z uzna nym przez Try bu -
nał za nie kon sty tu cyj ny prze pi sem art.25 ust.1 usta wy jest
ogól no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo -
łecz ną po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw i in -
te re sów swych człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych….. Wię cej,

PZD nie jest zrze sze niem przy mu so wym, w tym sen sie,
ja kim są sa mo rzą dy za wo dów za ufa nia pu blicz ne go. Oko -
licz ność, że to zrze sze nie zo sta ło utwo rzo ne na pod sta wie
usta wy, w ni czym nie zmie nia cha rak te ru praw ne go
Polskiego Związku Działkowców ja ko zrze sze nia, i to
chcę pod kre ślić wy raź nie, któ re go człon ko wie i sa mo
zrze sze nie ko rzy sta ją z wol no ści gwa ran to wa nej art. 58
ust. 1 Kon sty tu cji RP”.

– „Jest to zrze sze nie, któ re pod le ga… Pra wu o sto wa -
rzy sze niach, co wy ni ka mo im zda niem, z nie bu dzą cych
żad nych wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych, prze pi sów art. 7
ust. 1 i 3 Pra wa o sto wa rzy sze niach. Ozna cza to mię dzy
in ny mi, że wbrew sta no wi sku więk szo ści, PZD pod le ga -
ło nad zo ro wi or ga nu wła ści we go w spra wach nad zo ru nad
sto wa rzy sze nia mi. Oko licz ność, że ten nad zór nie był
prak tycz nie wy ko ny wa ny, z przy czyn le żą cych po stro nie
wła ści we go or ga nu, w żad nym ra zie, mo im zda niem, nie
mo że być wy ko rzy sty wa ny ja ko ar gu ment na rzecz te zy,
że PZD po zo sta je po za nad zo rem ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej lub (sa mo)rzą do wej”.

– „Po trze cie, PZD jest zrze sze niem, któ re re ali zu je le -
gi ty mo wa ne i obiek tyw nie uza sad nio ne ce le spo łecz ne,
m.in. te ce le, któ re zo sta ły okre ślo ne w art. 3 usta wy, 
a któ re nie zo sta ły za kwe stio no wa ne przez Try bu nał”.

– „Po czwar te, PZD, ja ko oso ba praw na, jest pod mio tem
praw ma jąt ko wych, w tym wła sno ści użyt ko wa nia wie czy -
ste go i in nych ogra ni czo nych praw rze czo wych, któ re pod -
le ga ją ochro nie na pod sta wie art. 64 Kon sty tu cji. Mo im
zda niem Try bu nał nie wy ka zał, dla cze go prze pi sy usta wy
do ty czą ce praw ma jąt ko wych są nie zgod ne z prze pi sem 
art. 64 Kon sty tu cji ani też nie uza sad nił, dla cze go wła sność
gmin na, ja ko ro dzaj wła sno ści pu blicz nej, któ ra ze swej
stro ny, ze swej isto ty, ma słu żyć re ali za cji ta kich le gi ty mo -
wa nych ce lów pu blicz nych, ja kie są re ali zo wa ne przez
PZD, za słu gu je na sil niej szą kon sty tu cyj nie ochro nę niż
wła sność nie pu blicz ne go zrze sze nia, ja kim jest PZD”.

– „Po pią te, każ de pra wo kon sty tu cyj ne, w tym pra wo
wła sno ści i in ne pra wa ma jąt ko we oraz wol ność zrze sza -
nia się pod le ga ją ogra ni cze niu, okre ślo ne w art. 31 ust. 3
Kon sty tu cji, tym cza sem Try bu nał re zy gnu je cał ko wi cie z
prze pro wa dze nia te stu pro por cjo nal no ści, co mo im zda -
niem by ło ko niecz ne dla wy ka za nia, ze uprzy wi le jo wa nie
usta wo we PZD, w sto sun ku do in nych or ga ni za cji zrze -
sza ją cych dział kow ców, zwa ne w uza sad nie niu ust nym 
– mo im zda niem nie pra wi dło wo – monopo lem, nie ma ra -
cjo nal ne go uspra wie dli wie nia. W tej sy tu acji uzna nie nie -
kon sty tu cyj no ści prze pi sów wska za nych w ni niej szym
zda niu od ręb nym uwa żam za ar bi tral ne”.,

– „Po szó ste, skut kiem po śred nim ni niej sze go wy ro ku,
jest w isto cie li kwi da cja PZD. Uwa żam, że brak jest ja -
kich kol wiek kon sty tu cyj nych prze sła nek do wy da nia
orze cze nia tak da le ce in ge ru ją ce go w kon sty tu cyj ne pra -
wa zrze sze nia zrze sza ją ce go kil ka set ty się cy człon ków. 
W to ku po stę po wa nia przed TK, nie wy ka za no bo wiem,
aby po pierw sze PZD re ali zo wał ce le nie zgod ne z Kon -
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sty tu cją RP lub usta wą, po dru gie, ze struk tu ra or ga ni za -
cyj na PZD nie od po wia da ła za sa dom de mo kra tycz nym,
w szcze gól no ści, by wy klu cza ła ona moż li wość swo bod -
ne go wy ra ża nia wo li przez człon ków Związ ku lub  by ła
opar ta na bez względ nym po słu szeń stwie człon ków wo -
bec władz Związ ku, a tyl ko ta kie usta le nia, mo im zda -
niem, mo gły by sta no wić pod sta wę do stwier dze nia
nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów sta no wią cych pod sta wę
ist nie nia PZD.”.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z go ry czą stwier dza ją, ze swo im
po li tycz nym i aspo łecz nym wy ro kiem po zba wi li ście pol -
skich dział kow ców wszyst kie go, co by ło nam dro gie i co
stwo rzy li śmy wła sną i na sze go Związ ku pra cą.

Hi sto ria Wam te go Pa nie i Pa no wie Sę dzio wie nie wy -
ba czy, a przy szłe po ko le nia tyl ko z opo wia dań bę dą wie -
dzia ły, że kie dyś przez po nad 120 lat na zie miach pol skich
ist nia ły ogro dy dział ko we, zie lo ne płu ca na szych miast.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków 
i Związ ku

Człon ko wie Kra jo wej KR PZD w War sza wie

Na sze wy stą pie nie kie ru je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go: 
An drze ja Rze pliń skie go, Sta ni sła wa Bier na ta, Zbi gnie wa Cie śla ka, Ma rii Gin towt -Jan ko wicz, Mi ro sła wa Gra na ta,
Woj cie cha Her me liń skie go, Ada ma Jam róz, Te re sy Liszcz, Mał go rza ty Py ziak -Szaf nic kiej, Sta ni sła wa Ry ma ra, 
Pio tra Tu le ja, Sła wo mi ry Wron kow skiej -Jaś kie wicz i Mar ka Zu bi ka.
a prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko tli now skie go i An drze ja Wró bla z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

za oby wa tel ską od wa gę wy ka za nia po peł nie nia błę dów przez skład orze ka ją cy w trak cie pro ce do wa nia nad wnio skiem.
Swo ją po sta wą za słu ży li ście so bie wdzięcz ność pol skich dział kow ców, człon ków na sze go Związ ku,

– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– człon ków Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

War sza wa, 19 li piec 2012 r.

Prze wod ni czą ca
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Se kre tarz
/-/ Agniesz ka Bie sie kir ska

Człon ko wie:
/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski

/-/ Ry szard Do rau
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka
/-/ Eu ge niusz Lu bosch

/-/ Ali cja Pa te rek
/-/ Do ro ta Ze rba 

/-/ Ro man Żur kow ski
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Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy dał wy rok na Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we. Po raz
pierw szy wła dza po ka za ła praw dzi we ob li cze, za nic ma -
jąc czte ry mi lio ny oby wa te li użyt ku ją cych dział ki ro dzin -
ne w pię ciu ty sią cach ogro dów. O dzi wo tym ra zem by ła
to wła dza są dow ni cza. Teo re tycz nie nie za wi sła, ale nie da
się ukryć, że pre cy zyj nie, krok po kro ku re ali zu ją ca przy -
go to wa ny od dłuż sze go cza su sce na riusz.

Jed nak ogło sze nie 11 lip ca br. wy ro ku przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny to tyl ko etap w bez względ nej wal ce z Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców, obroń cą Pol skie go Ru chu
Dział ko we go, ogro dów i dział kow ców. Etap, w któ rym
wy trą co no Związ ko wi z rę ki tar czę, ja ką by ła usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, po zwa la ją ca przez ko -
lej ne la ta sku tecz nie od pie rać ata ki. Te raz bę dzie o wie le
trud niej, lecz niech się wro go wie za szyb ko nie cie szą,
gdyż dział kow cy to lu dzie twar dzi i nie raz sta wa li przed
po dob ny mi wy zwa nia mi. 

Przy kre jest tyl ko to, że wal ka by ła nie rów na. Zwią zek
nie do stał moż li wo ści obro ny swo ich ra cji przed Try bu -
na łem, choć po dob no w obec nym ustro ju, w są dzie każ dy
ma pra wo do obro ny. Dział kow cy obec ni na sa li i przed
ekra na mi te le wi zo rów po trak to wa li wy rok bar dziej jak eg -
ze ku cję, a nie po stę po wa nie, w któ rym słu cha się stron 
z peł nym obiek ty wi zmem. Przez ca łą roz pra wę roz sie wa -
na by ła wi zja Związ ku „mo no po li sty” gnę bią ce go dział -
kow ców. Wro go wie Związ ku i usta wy w ro li „obroń ców”,
oso by wy rzu co ne ze Związ ku za ła ma nie praw dział kow -
ców w ro li kon sul tan tów Try bu na łu, w skła dzie sę dziow -
skim oso by za an ga żo wa ne w two rze nie i zwal cza nie
usta wy, na wet nie si lą ce się na bez stron ność. Jak w ta kiej
sy tu acji moż na oprzeć się wra że niu, że i w tym przy pad -
ku do gło su do szła po li ty ka.

Z wy ro ka mi Są dów się nie dys ku tu je. Nie ko men tu je się
też wy ro ków. Dla te go bez ko men ta rza po zwo li my się Pa -
nom Sę dziom Try bu na łu po wsty dzić za to co zro bi li.
Uzna li, że nie kon sty tu cyj ne jest zwol nie nie z po dat ków
ubo gich dział kow ców, a to, że wiel kie hi per mar ke ty la ta -
mi nie pła cą po dat ków w ma je sta cie pra wa, to ich nie bo -
li. A mo że tyl ko nie in te re su je? Bo nikt w tej spra wie nie
zgło sił po li tycz ne go za po trze bo wa nia. Nie kon sty tu cyj ne
oka za ły się wszyst kie ar ty ku ły usta wy o ROD, w któ rych
cho ciaż by wy mie nio ny był Zwią zek. Zwią zek nie mo że:
re pre zen to wać i bro nić dział kow ców, za re je stro wać się 
w KRS. Nie mo że być sa mo dziel ny i człon kiem or ga ni za -

cji kra jo wych ani za gra nicz nych (art. 25). Nie mo że mieć
„za dań” (art. 26), ani jed no stek or ga ni za cyj nych (art. 28),
nie mo że pro wa dzić dzia łal no ści go spo dar czej (art. 35) 
i to wszyst ko dla do bra i w obro nie dział kow ców.

W obro nie ogro dów i dla do bra dział kow ców wy kre śla
się ogro dy z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 
i nie uwzględ nia te re nów za mien nych. Prze cież, je śli
przez naj bliż sze pół to ra ro ku nie wy pra cu je się roz sąd -
nych roz wią zań usta wo wych, to w ra mach tej obro ny 
i w tro sce o dział kow ców, gmi ny zli kwi du ją bez od szko -
do wań ogro dy w mia stach a w po zo sta łych oprócz po dat -
ków na ło żą opła ty za dzier ża wę grun tów pu blicz nych, co
też wy eli mi nu je więk szość dział kow ców ze wzglę dów fi -
nan so wych.

W tym wła śnie mo men cie po trzeb na jest, jak ni gdy do -
tąd, sil na re pre zen ta cja dział kow ców. Dla te go też Zwią -
zek mu si pod jąć wy zwa nie, zre or ga ni zo wać się, do sto -
so wu jąc do no wej sy tu acji praw nej, do trzeć do świa do -
mo ści za gu bio nych dział kow ców i pod jąć dal szą wal kę 
o ogro dy i pra wa dział kow ców. Z te go za da nia nikt Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców nie zwol nił. Tym bar dziej
nie zła mie te go „wy rok” – jed na kart ka pa pie ru.

Spra wa w Try bu na le spo wo do wa ła, że jak ni gdy o dział -
kow cach i ogro dach zro bi ło się gło śno w me diach. Trze -
ba ten mo ment wy ko rzy stać dla zmia ny po strze ga nia
ru chu dział ko we go. Po ka zać, że to nie „re likt so cja li zmu”
a po waż ny ruch spo łecz ny wie lo mi lio no wej rze szy oby -
wa te li złak nio nych zie le ni i przy ro dy, chro nią cych śro do -
wi sko i przy ja zny dla spo łecz no ści lo kal nych. Al ter na ty wa
dla be to no wych blo ko wisk. Jed no cze śnie trze ba wska zać
na zna czą cą dla te go ru chu ro lę Związ ku.

To Zwią zek i je dy nie on mo że pod jąć dal szą wal kę o za -
cho wa nie ru chu dział ko we go w Pol sce. Te raz ba ta lia ro -
ze gra się w Sej mie i tu trze ba szu kać wspar cia i sprzy-
mie rzeń ców. Lep szej o do tych cza so wej usta wy już nie bę -
dzie, dla te go każ dy za pis no wej usta wy, ko rzyst ny dla
dział kow ców, bę dzie na wa gę zło ta. O to wła śnie mu si my
wal czyć, prze ko nu jąc do te go wszyst kich par la men ta rzy -
stów, nie po mi ja jąc tych, któ rzy obec nie wy ka zu ją sta no -
wi sko obo jęt ne a na wet wro gie. Nie zre zy gnu je my z wal-
ki, gdyż ogro dy i dział kow cy po zo sta wie ni sa mi so bie sta -
li by się ła twym łu pem dla, wspie ra nych przez po li ty ków,
przed sta wi cie li wiel kie go ka pi ta łu któ rzy od lat czy ha ją
na te re ny ogro dów.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD w War sza wie

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
z dnia 11 lip ca 2012 r.

War sza wa, 17 lip ca 2012 r.

Pre zy dium OMZ PZD
/-/ 12 podpisów
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To; co się wy da rzy ło w TK za rów no w dniu roz pra wy,
28 czerw ca jak i dniu orze ka nia, 11 lip ca br. kła dzie się
cie niem na wy mia rze spra wie dli wo ści.

Ma my Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ ry nie wziął pod
uwa gę spo łecz nych skut ków swo je go roz strzy gnię cia.
Try bu nał sku pił się nad orze ka niem o zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP po szcze gól nych prze pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w ode rwa niu od isto ty ogrod nic -
twa dział ko we go oraz ta kich war to ści jak ochro na praw
na by tych dział kow ców i ich or ga ni za cji. Wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go ode brał dział kow com za ufa nie do
Pań stwa i sta no wio ne go w nim pra wa.

Nie wąt pli wie w wy mia rze ma te rial nym po zba wia on
dział kow ców wszyst kich do tych cza so wych przy wi le jów
pu blicz no-praw nych. W ob li czu te go roz strzy gnię cia ich
przy wró ce nie bę dzie utrud nio ne. Sy gna li zo wa ne przez
Zwią zek za gro że nia, w szcze gól no ści do ty czą ce rosz czeń
do grun tów, li kwi da cji ro dzin nych ogro dów bez zgo dy or -
ga ni za cji i za bez pie cze nia praw dział kow ców sta ły się ak -
tu al ne. Ust ne uza sad nie nie wy ro ku po twier dza, że in ten cją
sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ła li kwi da cja Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ rą ode rwa no od jej
człon ków. Ode bra nie praw Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców skut ku je jed no cze śnie ode bra niem tych praw ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym i dział kow com. Dla te go
też wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wpro wa dził nie -
pew ność co do moż li wo ści dal sze go ko rzy sta nia z dział -

ki ro dzin nej i funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych 
w do tych cza so wej for mie.

Roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ło we
wszyst kich me diach sze ro ko ko men to wa ne. Po mi mo po -
czy nio nych jak do tąd de kla ra cji przed sta wi cie li zna czą -
cych par tii po li tycz nych, nie moż na prze są dzić, że wy z-
na czo ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny okres osiem na stu
mie się cy bę dzie wy star cza ją cym do uchwa le nia przez
Sejm no wej usta wy o ogro dach.

Nie po we to wa ną stra tą by ło by za prze pasz cze nie po nad
110-let nie go do rob ku ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

W ko mu ni ka cie wy da nym bez po śred nio po ogło sze niu
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pol ski Zwią zek
Dział kow ców za pew nia, że zro bi wszyst ko co w je go mo -
cy, aby w de ba cie par la men tar nej nad kształ tem no wej
usta wy ak tyw nie uczest ni czyć, tak że po przez wła sny pro -
jekt dla roz wią zań któ re go po szu ki wać bę dzie po par cia
nie tyl ko wśród dział kow ców. Trze ba wie rzyć, że znaj dzie
się roz wią za nie za bez pie cza ją ce in te re sy dział kow ców 
i ich or ga ni za cji.

W tej sy tu acji Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Łódz -
kie go PZD zwra ca się do dział kow ców jak i za rzą dów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych o za cho wa nie roz sąd ku 
i prze strze ga nie prze pi sów związ ko wych tak aby za bez -
pie czyć funk cjo no wa nie ogro dów na do tych cza so wych
za sa dach.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ło dzi

OŚWIAD CZE NIE
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 

z dnia 11 lip ca 2012 ro ku

Pre zes OZŁ PZD
/-/ Iza be la Oże gal ska

Wie ce pre zes OZŁ PZD
/-/ Ma ria Sty puł kow ska

Se kre tarz OZŁ PZD
/-/ Hen ryk Ja strzęb ski

Czło nek Pre zy dium OZŁ PZD
/-/ Ja ni na Szew czyk

/-/ Ma ria Mań kow ska
/-/ Cze sław Just
/-/ An drzej Skup

/-/ Sta ni sław Pa nek

Łódź, 16 li piec 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
ZABÓR NASZYCH DZIAŁEK przez TRYBUNAŁ

KONSTYTUCYJNY RP
W dniu 11-07-2011 do ko na no w glo rii pra wa eg ze ku cji

nad pol ski mi dział kow ca mi. Wy rok Try bu na ły Kon sty tu -
cyj ne go RP, nie po zo sta wia żad nej wąt pli wo ści, że jest to
de cy zja po li tycz na. Gdy by by ła de cy zja praw na to rów -
nież by uwzględ ni ła na by te pra wa wła sno ści dział kow -
ców co do na sa dzeń i al tan. TK sta nął w obro nie pra wa
gmi ny i Skar bu Pań stwa i że jest to wła sność nad rzęd na w
sto sun ku do praw dział kow ca oby wa te la RP. W swo jej de -
cy zji cał ko wi cie zi gno ro wał pra wa na by te wła sno ści
dział kow ców ja ko gru py wy ję tej z pod obro ny praw nej.

„PZD, ja ko oso ba praw na, jest pod mio tem praw ma jąt ko -
wych, w tym wła sno ści użyt ko wa nia wie czy ste go i in nych
ogra ni czo nych praw rze czo wych, któ re pod le gaj ochro nie
na pod sta wie art. 64 Kon sty tu cji - ze zda nia od ręb ne go Sę -
dzie go TK Pa na An drze ja Wró bla. Zda niem Sę dzie go, Try -
bu nał nie wy ka zał, dla cze go prze pi sy usta wy do ty czą ce
praw ma jąt ko wych są nie zgod ne z prze pi sem art. 64 Kon -
sty tu cji ani też nie uza sad nił, dla cze go wła sność gmin na,
ja ko ro dzaj wła sno ści pu blicz nej, któ ra ze swej stro ny, ze
swej isto ty, ma słu żyć re ali za cji ta kich le gi ty mo wa nych ce -
lów pu blicz nych, ja kie są re ali zo wa ne przez PZD, za słu gu -
je na sil niej szą kon sty tu cyj nie ochro nę niż wła sność
nie pu blicz ne go zrze sze nia, ja kim jest PZD”.

Ze zda nia od ręb ne go Sę dzie go TK Pa na Mar ka Ko tli -
now skie go, że: w „to ku roz pra wy tak że nikt nie kwe stio -
no wał ro li ogro dów dział ko wych w Pol sce, zwłasz cza ich
zna cze nia dla osób star szych, dla któ rych dział ka czę sto -
kroć sta je się waż nym ele men tem ich ży cia na eme ry tu rze.
Dla te go na sy tu ację dział kow ców pa trzę przez pry zmat
za sa dy god no ści, wy ra ża nej w art. 30 kon sty tu cji, któ ra
jest nie tyl ko punk tem wyj ścia szcze gó ło wych praw i wol -
no ści jed nost ki, ale peł ni tak że ro lę szer szą, bo orien tu je
ca łą kon sty tu cję na sy tu ację czło wie ka ja ko sa mo re ali zu -
ją cej się in dy wi du al no ści. Przy roz pa try wa niu tej spra wy
na le ża ło zwró cić uwa gę na to, co po win no być pod sta wą
wszyst kich orze czeń Try bu na łu, czy li na cel pra wa, któ -
rym jest do bro czło wie ka. Do bro oso by ludz kiej mu si być
na czel nym kry te rium roz strzy gnięć po dej mo wa nych
przez Try bu nał. W spra wie jak ta – do ty czą ca ro dzin nych
ogro dów dział ko wych – ma my do czy nie nia z od wiecz -
nym kon flik tem mię dzy du chem a li te rą pra wa. Pra wo
speł nia swą ro lę, gdy nad prze pi sa mi, czy li je go li te rą, do -
strze ga się du cha, czy li ideę, któ rą prze pi sy ma ją re ali zo -

wać. Urze czy wist nie niem tej idei jest zaś pod miot pra wa,
czy li oso ba ludz ka i jej do bro.

Do strze gam re al ne za gro że nia dla tych war to ści w sy tu -
acji, gdy usta wo daw ca nie zre ali zu je na czas wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Re for ma in sty tu cji ogro dów
dział ko wych w Pol sce mu si być bar dzo prze my śla na, 
a usta wo daw ca ma nie ła twe za da nie po go dze nia w usta -
wie czę sto po zo sta ją cych ze so bą w sprzecz no ści in te re -
sów wie lu pod mio tów, m.in. dział kow ców, re pre zen to wa -
nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców, gmin, in we sto -
rów, a tak że – przede wszyst kim w War sza wie – daw nych
wła ści cie li po szko do wa nych przez de kret war szaw ski”.

Po nad to pra gnę zwró cić jesz cze na in ny aspekt miesz -
kań ców pol skich miast. Na sze Za chod nio po mor skie wo -
je wódz two obej mu je 22892 km2 za miesz ka łe przez 
1 692,4 tys. lud no ści w tym od se tek lud no ści miej skiej
wy no si 68,8%.

Dla przy kła du Pod kar pac kie 41%, Świę to krzy skie
45,4% a Lu bel skie 46,6%.

Z po da ne go przy kła du wy ni ka, że miesz kań com miast
trze ba za gwa ran to wać fa bry ki tle nu ja ki mi są ogro dy
dział ko we i uwzględ nić wy dłu żo ny ob li ga to ryj nie za wo -
do wy okres pra cy do lat 67 – (miej sco we po wszech ne wa -
run ki do wy po czyn ku).

W kry zy sie świa to wym w tym i kra jo wym tą de cy zją
TK, bę dzie nisz czo ny ma ją tek dział kow ców.

Po wej ściu no wej usta wy obo wią zu ją ce opła ty za dział -
kę dla du żej czę ści dział kow ców, bę dą nie do przy ję cia 
i po wsta nie sy tu acja, że dział ko wiec bę dzie zmu szo ny po -
zo sta wić dział kę. Py ta nie, kto mu za pła ci za na sa dze nia,
al tan kę i za ty sią ce prze pra co wa nych go dzin pra cy, gdy
na wo ził czę sto zie mię, ko pał ro wy, gro dził te ren, opła cał
za wy ko na nie sie ci elek trycz nej i wod nej i brał udział 
w kosz tach ca łej in fra struk tu ry. Po nad to za sa dzał drze wa
i krze wy któ re pro du ku ją tlen miesz kań com mia sta. Te raz
ma od dać swo je mie nie bez za pła ty gmi nie. I to ma być
pań stwo pra wa?, a naj wyż szy au to ry tet praw ny TK w pań -
stwie, re ali zu ję po li ty kę Pań stwa – kosz tem pol skie go
dział kow ca nisz cząc go i w ten spo sób skła da mu „po dzię -
ko wa nie” za użyź nie nie te re nów wsty dli wych wcze śniej
w mia stach.

Sza now ny Pa nie PREZYDENCIE!
Ma jąc na wzglę dzie wy rok TK, zwra ca my się do Pa na

Pre zy den ta o za dba nie i za cho wa nie prze strze ga nia pra -
wa kon sty tu cyj ne go wo bec dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD Szcze cin
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

V -ce Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD Szcze cin
/-/ inż. Jó zef Ro ma now ski
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Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych wo je wódz -
twa pod kar pac kie go ze bra ni na na ra dzie w dniu 31 lip ca
2012 r. stwier dza ją, że wy rok TKz dnia 11 lip ca 2012 r.
na le ży od czy ty wać ja ka klę skę sa mo rzą dów ogro do wych
oraz Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie uchy lił wpraw dzie ca łej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ale wy rzu -
cił z niej prze pi sy ko rzyst ne dla dział kow ców, bez któ rych
usta wa tra ci swój sens. Na sa mych prze pi sach wstęp nych
opi su ją cych cel ist nie nia i funk cje speł nia ne przez ogro dy
dział ko we oraz prze pi sach koń co wych trud no bu do wać
przy szły kształt ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. W ca łej Eu ro pie funk cjo nu ją ogro dy dział ko we, 
a w na szym kra ju dą ży się do ich li kwi da cji

W kon tek ście te go wy ro ku przy pusz cza my, iż cho dzi ło
głów nie o wy eli mi no wa ni usta wy o ROD, sta no wią cej
ochro nę praw dział kow ców oraz usu nię cie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, bę dą ce go prze szko dą na dro dze

do li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Ogło szo ny wy rok
wbrew po wszech nie gło szo nym opi niom do ty czy wszyst -
kich dzia łek, a nie tyl ko PZD i je go dzia ła czy.

Pa ni Mar sza łek,
Je ste śmy prze ko na ni, że zjed no cze ni i sil ni dział kow cy

obro nią ogro dy i swo je pra wa. Jed nak że bez po mo cy naj -
wyż sze go przed sta wi cie la Sej mu, nie bę dą w sta nie prze -
for so wać w par la men cie no wej usta wy, któ ra za cho wa
do tych cza so wy do ro bek osią gnię ty pod rzą da mi usta wy o
ROD i tra dy cje kul ty wo wa ne przez Pol ski Zwi tek Dział -
kow ców. Dla te go też ape lu je my, aby pro jekt usta wy, two -
rzo nej przy udzia le  dział kow ców, nie zo stał umiesz czo ny
w „sej mo wej za mra żar ce”. Za kre ślo ny przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny 18-mie sięcz ny ter min na do ko na nie zmień
usta wo wych mi nie bar dzo szyb ko. Po bez owoc nym upły -
wie te go ter mi nu mo że oka zać się, że nie bę dzie już ani
ogro dów dział ko wych, ani dział kow ców.

Z wy ra za mi po wa ża nia

Pre ze si ROD wo je wódz twa pod kar pac kie go 
/-/ 105 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Rze szo wie

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP

Rze szów, 31 li piec 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
z dnia 11 lip ca 2012 ro ku

Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą -
du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu ze bra ni 
w dniu 25 lip ca 2012 ro ku są zbul wer so wa ni wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku 
w spra wie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy z 8 lip ca
2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy dał wy rok na Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we orze ka jąc,
że 24 ar ty ku ły tej do brze funk cjo nu ją cej usta wy są nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP.

Bez po śred nim skut kiem te go wy ro ku bę dzie roz wią za -
nie Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, a co za tym idzie au to ma tycz nie wy ga sną
wszyst kie pra wa i przy wi le je ja kie dział kow cy i Zwią zek
po sia da ją. Wy ga sną tak że wszyst kie pra wa Związ ku do
grun tów, a grun ty przej mą gmi ny lub Skarb Pań stwa.

W wy ni ku ta kiej sy tu acji dział kow cy bę dą mu sie li po -

now nie ubie gać się o ty tuł praw ny do swo jej dział ki.
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ozna cza, ze do tych -

cza so we pra wa dział kow ców zo sta ną nie od wra cal nie utra -
co ne, a ich przy szłość bę dzie za le ża ła od ewen tu al nej
no wej usta wy, któ rą uchwa li Sejm RP.

Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go spo wo du je
rów nież uchy le nie zwol nień po dat ko wych, ja kie po sia da -
ją dział kow cy i Zwią zek,

Sy gna li zo wa ne przez Zwią zek za gro że nia, w szcze gól -
no ści do ty czą ce rosz czeń do grun tów i li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych bez zgo dy Związ ku, sta ły się fak tem.

Nie spra wie dli we jest to, że wal ka by ła nie rów na, Zwią -
zek nie do stał moż li wo ści obro ny swo ich ra cji przed Try -
bu na łem, choć w są dzie każ dy ma pra wo do obro ny.
Dział kow cy po trak to wa li wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go jak eg ze ku cję na swo ją eg zy sten cję a nie obiek tyw -
ne po trak to wa nie te ma tu.
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Utra ta przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców praw au to -
ma tycz nie po zba wi tych praw ro dzin ne ogro dy dział ko -
we i dział kow ców.

Wy da ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy rok spo wo -
do wał za nie po ko je nie wśród dział kow ców co do przy szło -
ści ich dzia łek i ogrod nic twa dział ko we go.

W wy ni ku po wsta łej sy tu acji nie zbęd ne jest za cho wa nie
jed no ści wszyst kich dział kow ców i Związ ku oraz szu ka -

nie wspar cia i sprzy mie rzeń ców w uchwa la niu no wej
usta wy w Sej mie RP, aby za pi sy tej usta wy by ły ko rzyst -
ne dla dział kow ców. Dla te go po trzeb ne jest ak tyw ne dzia -
ła nie wszyst kich dział kow ców i or ga nów Związ ku. Nie
za prze sta nie my wal ki o ogro dy i dział kow ców, gdyż nie -
do pusz czal ne jest za prze pasz cze nie po nad 110-let nie go
do rob ku ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Za okrę go wy za rząd

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ka ba siń ski

Ka lisz, 25 lip ca 2012 r.

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Sza now ni 
Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
War sza wa

Sza now ni Sę dzio wie!
Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia

pio nu za rzą dza ją ce go, re wi zyj ne go i roz jem cze go funk -
cjo nu ją ce go w 247 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
na sze go Okrę gu Gdań skie go, w któ rych od dzie się cio le ci
użyt ku je swo je dział ki po nad 53 000 ro dzin dział ko wych
przed sta wia my na sze sta no wi sko w spra wie wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go ogło szo ne go w dniu 11 lip ca
2012 ro ku uzna ją ce go 24 prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.

Stwier dza my, że szko dli wy spo łecz nie wy rok Try bu na -
łu po zba wił każ de go dział kow ca fun da men tal nych praw
oraz ist nie nie na sze go sa mo rzą du w po sta ci Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Sę dzia spra woz daw ca An drzej Rze pliń ski twier dzi, że
jest to wy rok pod ję ty w tro sce o za pew nie nie nam dział -
kow com lep szych wa run ków praw nych do użyt ko wa nia
dzia łek. Nic bar dziej myl ne go, bo wiem nim uchy li li ście
prze pi sy, któ re zwłasz cza:

– usta no wi ły ty tuł praw ny przy słu gu ją cy nam dział kow -
com oraz na sze mu de mo kra tycz nie wy bra ne mu sa mo rzą -
do wi do nie ru cho mo ści znaj du ją cych się na na szych
dział kach w na szych ogro dach,

– usta no wi ły na rzecz nas dział kow ców pra wo wła sno -
ści do ma jąt ku znaj du ją ce go się na na szych dział kach 
z na szych środ ków fi nan so wych,

– wpro wa dzi ły pra wo i obo wią zek na szej przy na leż no -
ści do sa mo rzą du ROD, przez co po sia da my au ten tycz ny
wpływ na je go funk cjo no wa nie,

– ogra ni cza ją moż li wość li kwi da cji ROD na każ dy do -
wol ny cel, a w przy pad ku li kwi da cji ogro du na cel pu -

blicz ny gwa ran tu ją nam wy pła ce nie od szko do wa nia za
utra co ną, na szą wła sność oraz uzy ska nie dział ki w od twa -
rza nym ogro dzie,

– za pew nia ją nam dal sze ist nie nie ROD znaj du ją cych
się na grun tach, któ re po wie lu la tach ob ję te zo sta ły w dzi -
siej szych cza sach za sad ny mi rosz cze nia mi by łych wła ści -
cie li lub ich spad ko bier ców, bo wiem za spo ko je nie ich
rosz czeń spo czy wa na or ga nach pu blicz nych w dro dze za -
pew nie nia im grun tu za mien ne go lub wy pła ty od szko do -
wa nia,

– wpro wa dzi ły pierw szeń stwo osób bli skich do ubie ga -
nia się o dział kę po zmar łym dział kow cu.

Sza now ni Sę dzio wie!
Wy rok ten pod ję ty gło sa mi 13 Sę dziów Try bu na łu bez -

pow rot nie usu nął re gu la cje praw ne dzi siaj przy słu gu ją ce
nam pol skim dział kow com i spo wo du je dla po nad mi lio -
na człon ków Związ ku nie od wra cal ne skut ki praw ne.

Tym aspo łecz nym orze cze niem znie sio no wszyst kie
pra wa na by te chro nią ce nas dział kow ców i do te go na by -
te w do brej wie rze i w za ufa niu do sta bil no ści sta no wio -
ne go pra wa!

Kon klu du jąc na le ży wresz cie przy to czyć zgło szo ne
przez Sę dzie go Mar ka Ko tli now skie go do wy ro ku Try bu -
na łu zda nie od ręb ne, w któ rym stwier dził m.in. „Oce nia -
jąc kon sty tu cyj ność usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych za cząć na le ży od od czy ta nia jej ra tio le gis, od od -
czy ta nia, co chro ni usta wa. Mo im zda niem usta wa chro ni
cel nie za rob ko wy re ali zo wa ny mię dzy po ko le nio wo, z na -
ci skiem na mię dzy po ko le nio wo, i sta wa na stra ży tej idei
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry mu si pa trzeć nie co
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da lej niż człon ko wie te go Związ ku. Usta wa chro ni użyt -
ki zie lo ne w mia stach; usta wa wy ra ża ideę, że nie wszyst -
ko jest na sprze daż; usta wa chro ni pra wa osób
upra wia ją cych ogro dy i za pew nia na ich rzecz re ali za cję
ce lów so cjal nych. Ce le, któ re ma re ali zo wać usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych zde ter mi no wa ły hie rar -
chę war to ści kon sty tu cyj nych, któ rą na le ży wziąć pod
uwa gę, oce nia jąc zgod ność z kon sty tu cją roz wią zań przy -
ję tych przez usta wo daw cę. W mo jej oce nie w roz pa try -
wa nej spra wie na le ża ło uwzględ nić war to ści kon sty tu-
cyj ne, któ rych ochro na jest waż niej sza niż tych, któ re 
w swo im wnio sku wska zał Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go i co po dzie lił Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Try bu nał
przy znał pierw szeń stwo za sa dzie de mo kra tycz ne go pań -
stwa praw ne go, za sa dzie rów no ści, ochro nie wła sno ści 
i wol no ści zrze sza nia się. Mo im zda niem, te war to ści na -

le ża ło zde rzyć z ta ki mi war to ścia mi jak: do bro wspól ne,
spo łecz na go spo dar ka ryn ko wa, zrów no wa żo ny roz wój,
a przede wszyst kim god ność czło wie ka ja ko źró dło je go
wol no ści i praw. Uwzględ nia jąc ra tio le gis usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, jest dla mnie bez spor ne,
że kon sty tu cja prio ry te to wo trak tu je ten dru gi ka ta log. 
W to ku roz pra wy tak że nikt nie kwe stio no wał ro li ogro -
dów dział ko wych w Pol sce, zwłasz cza ich zna cze nia dla
osób star szych, dla któ rych dział ka czę sto kroć sta je się
waż nym ele men tem ich ży cia na eme ry tu rze. Dla te go na
sy tu ację dział kow ców pa trzę przez pry zmat za sa dy god -
no ści, wy ra ża nej w art. 30 kon sty tu cji, któ ra jest nie tyl ko
punk tem wyj ścia szcze gó ło wych praw i wol no ści jed nost -
ki, ale peł ni tak że ro lę szer szą, bo orien tu je ca łą kon sty tu -
cję na sy tu ację czło wie ka ja ko sa mo re ali zu ją cej się
in dy wi du al no ści”.

Z wy ra za mi sza cun ku i dział ko wym po zdro wie niem 

Z upo waż nie nia człon ków sta tu to wych or ga nów
Okrę gu Gdań skie go

Na sze wy stą pie nie prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko tli now skie go i An drze ja Wró bla z po dzię ko wa niem za wy ka za ną

od wa gę w oce nie orze cze nia  pod ję te go przez Try bu nał i za pa mięć, że do bro czło wie ka mu si być na czel nym kry te rium
roz strzy gnięć po dej mo wa nych przez każ dą wła dzę są dow ni czą.,

– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD Ol gi Ochry miuk.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD 
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
/-/ Jó zef Pi sar ski

Gdańsk, 19 li piec 2012 r.

Pre ze si ROD, Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD, Okrę go wa Ko mi sji Re wi zyj na, 
Okrę go wa Ko mi sji Roz jem cza PZD w Pile

STA NO WI SKO
Pre ze sów ROD, Człon ków Okrę go we go Za rzą du PZD, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej, 

Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
Okrę gu Pil skie go z dnia 19 lip ca 2012 ro ku

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, człon ko -
wie Okrę go we go Za rzą du oraz Okrę go wej Ko mi sji Re -

wi zyj nej i Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
bio rą cy udział dnia 19 lip ca 2012 ro ku w na ra dzie, przed -

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go: An drze ja Rze pliń skie go, Sta ni sła wa Bier -
na ta, Zbi gnie wa Cie śla ka, Ma rii Gin towt -Jan ko wicz, Mi ro sła wa Gra na ta, Woj cie cha Her me liń skie go, Ada ma Jam róz,
Te re sy Liszcz, Mał go rza ty Py ziak -Szaf nic kiej, Sta ni sła wa Ry ma ra, Pio tra Tu le ja, Sła wo mi ry Wron kow skiej -Jaś kie wicz
i Mar ka Zu bi ka.
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sta wia my sta no wi sko w spra wie ogło szo ne go w dniu 
11 lip ca 2012 ro ku wy ro ku w spra wie K 8/10.

Z wiel kim zdu mie niem i nie mniej szym zdzi wie niem
przy ję li śmy de cy zję 13 sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, któ rzy swym wy ro kiem uchy li li 24 prze pi sy
NASZEJ usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku.

Wa szym aspo łecz nym orze cze niem bez po śred nio ude -
rzy li ście w pra wa nas dział kow ców i bez pie czeń stwo
praw ne ogro dów dział ko wych w ca łej Pol sce.

Człon ko wie na sze go Związ ku użyt ku ją cy swo je ma łe
pła chet ka zie mi by li prze ko na ni, że mą drość Sę dziów Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, człon ków skła du orze ka ją ce go
w tej tak waż nej dla ca łej spo łecz no ści dział ko wej weź mie
gó rę nad szko dli wy mi spo łecz nie ar gu men ta mi za war ty -
mi w uza sad nie niu wnio sku by łe go I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go.

To dzię ki Wa szej de cy zji ogro dy dział ko we na zie miach
pol skich ist nie ją ce w róż nych po li tycz nych ustro jach za -
koń czą swój byt po pra wie 120 la tach i do pie ro w de mo -
kra tycz nym pań stwie praw nym do pro wa dzi się do te go,
że z kra jo bra zu miast bez pow rot nie znik ną na sze ogro dy
i nasz Polski Związek Działkowców, ogól no pol ski sa mo -
rząd!

Chęć po zy ska nia te re nów przez nas użyt ko wa nych Jest
wi docz nie tak wiel ka, że nie do strze gli ście spo łecz nych
szkód, któ re wy stą pią po ich prze ję ciu.

Sza now ni Sę dzio wie!
Ob ser wu jąc ob ra dy Try bu na łu w dniu 28 czerw ca 

2012 ro ku z za że no wa niem ob ser wo wa li śmy, że przy stę -

pu jąc do pro ce do wa nia nie zbyt do kład nie za po zna li ście
się z tre ścią tej Usta wy, nie mó wiąc o na szym Sta tu cie.
Świad czy ły o tym za da wa ne py ta nia przez nie któ rych sę -
dziów!

Bul wer su ją cym by ło dla nas tak że za pro sze nie do udzia -
łu w roz pra wie przed sta wi cie li tzw. sto wa rzy szeń dział -
kow ców, skła da ją cych się z lu dzi Jaw nie ła mią cych
obo wią zu ją ce pra wo. My pol scy dział kow cy ocze ki wa li -
śmy, że bę dzie my trak to wa ni z na le ży tym sza cun kiem,
przy czy nia jąc się do bu do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go oraz pa mię ta jąc, że je ste śmy part ne ra mi spo łecz ny -
mi po tra fią cy mi sku tecz nie bro nić swych in te re sów.

Roz bi cie Jed no li te go ru chu na kil ka ty się cy pod mio tów
spo wo du je, że my, z wła snej wo li dział kow cy zrze sze ni
w Pol skim Związ ku Dział kow ców stra ci my moż li wość
sa mo or ga ni za cji i sku tecz nej obro ny swych In te re sów.

Pro wa dzo na bez par do no wa i na pa stli wa woj na z na szą
spo łecz ną or ga ni za cją re ali zo wa na przez róż nych przed -
sta wi cie li wła dzy pu blicz nej, w tym przez tych, któ rzy nie
pod le ga ją we ry fi ka cji wy bor czej, dziś do pro wa dzi ła do
ta kie go sta nu, aby już nikt nie upo mi nał się o na sze pra -
wa i prze ciw sta wiał się ru go wa niu nas z te re nów zaj mo -
wa nych przez na sze Ogro dy.

„Ra dość na sza jest prze ogrom na”, bo wiem to Warn trzy -
na stu Sę dziom Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za wdzię cza -
my, że utra ci li śmy na sze pra wa na by te, do te go na by te 
w do brej wie rze i w za ufa niu do sta no wio ne go pra wa.

Jed na z pa re mii praw ni czych brzmi Nam hoc na tu ra aeą -
u um est ne mi nem cum al te rius de tri men to fie ri lu cu ple -
tio rem – al bo wiem słusz ne jest z na tu ry, aby nikt się nie
bo ga cił ze szko dą dru gie go.

Na sze sta no wi sko kie ru je my tak że do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Po słów i Se na to rów zie mi pil skiej, oraz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko tli now skie go i An drze ja Wró bla, któ rzy mie li od wa gę zgło sić swo -

je zda nia od ręb ne, za co na tę żą się Im na sze sło wa naj wyż sze go uzna nia i po dzię ko wa nie,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go

Pre zes OZ PZD w Pi le
/-/ mgr inż. Ma rian Pra czyk

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej OZ PZD w Pi le
/-/ Mie czy sław Gum ny

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej OZ PZD w Pi le
/-/ Ja ro gniew Skrzyp czak

Pi ła, 19 lip ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Sę dzio TK
Dzię ku ję za orze cze nie wy ro ku w spra wie K 8/10, po

któ rym do dnia dzi siej sze go nie mo gę zro zu mieć, że z jed -
nej stro ny Try bu nał za zna czył, że ochro ną praw ną ob ję ci
w pierw szym rzę dzie mu szą być sa mi dział kow cy, któ rzy
w do brej wie rze, nie kie dy od wie lu lat, a na wet kil ku po -
ko leń użyt ku ją (w ro zu mie niu art. 14 ust. 1 lub art. 14 
ust. 2 usta wy) przy zna ne im dział ki w funk cjo nu ją cych
rod na to miast po tem Try bu nał pod kre ślił, że w ra zie nie -
wy ko na nia we wska za nym ter mi nie je go orze cze nia, wy -
ga śnie za rów no pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, jak 
i pra wo użyt ko wa nia grun tów przy zna ne Polskiemu
Związkowi Działkowców, a peł nia praw rze czo wych wró -
ci do wła ści cie li grun tów na któ rych funk cjo nu ją ro dzin -
ne ogro dy dział ko we.

Mo je oba wy co do przy szło ści ru chu dział ko we go 
w Pol sce opie ram na do tych cza so wej prak ty ce sej mu je -
śli cho dzi o re ali za cje wy ro ków Try bu na łu, (czy li jest to
od ro cze nie – na okres 18 mie się cy zni we lo wa nia ru chu
dział ko we go). Jak rów nież co do in ter pre ta cji Art. 12, 
Art. 58 ust. 1 gdzie się za pew nia wol ność zrze sze nia, a w

mo im od czu ciu zo sta łem po trak to wa ny ja ko czło nek Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z Art. 13 i Art. 58 ust. 2.

Przy to czę hi sto rie Ju ran da ze Spy cho wa, któ ry mu siał
stać przed bra mą w nie pew no ści o swo je dziec ko, a ja
dwu krot nie od świ tu sta łem przed bra mą Try bu na łu i drża -
łem o swo ją dział kę. I oka za ło się w mo im prze ko na niu fi -
nisz sta nia był po dob ny. Prze by wa jąc na sa li roz pra wy
prze cie ra łem oczy wi dząc czło wie ka z wy ro kiem są do -
wym i na ru sza ją cy Pra wo Bu dow la ne (Art. 29) ja ko do -
pusz czo ny do roz pra wy a ja czło nek le gal nej or ga ni za cji
PZD mu sia łem wspól nie z dział kow ca mi z ca łej Pol ski
do ma gać się do pusz cze nia do roz pra wy (jak moż na mieć
za ufa nie do sę dziów). Po prze pra co wa niu 45 lat i bę dąc
kil ka już lat na eme ry tu rze oraz użyt ku jąc 31 dział kę czu -
ję za gro że nie mo je go spo ko ju bo wiem – za ję cie na da je
ży ciu sens – a te bę dzie mi za bra ne.

Po sta no wie nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przyj mu ję 
z na le ży tą po wa gą, lecz nie za po mnę skła do wi ode bra nia
mi ra do ści i spo ko ju z prze by wa nia w oa zie wła sno ręcz -
nie utrzy my wa nej zie le ni, wi do ku róż nych kom po zy cji
kwia tów, drze wek czy wa rzyw.

Z dział ko wym po zdro wie niem dział ko wiec
po zba wio ny złu dzeń co do przy szło ści swo jej dział ki

i swe go zdro wia

/-/ Ro man Krem ski 
Szcze cin, 16 li piec 2012 r.

Bo gu sław Dą brow ski z ROD im. kmdr ppor Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Swym aspo łecz nym wy ro kiem z dnia 11 lip ca 2012 ro -
ku w spra wie K 8/10 do pro wa dzi li ście do uchy le nia
wszyst kich praw nas dział kow ców, nie pa mię ta jąc, że
dział ko wiec to przede wszyst kim czło nek pol skie go spo -
łe czeń stwa i do te go nie zbyt za moż ny.

Za po mnie li ście, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców two -
rzą ży wi lu dzie, któ rzy z wła snej wo li wstą pi li do nie go i
do te go nie dla splen do ru czy ja kich kol wiek za szczy tów.

Swą, w nie tyl ko mo jej oce nie, po li tycz ną de cy zją uchy -
li li ście ta kie na sze pra wa jak:

• bez płat ne ko rzy sta nie z grun tów za ję tych przez na sze
ogro dy,

• pra wo do użyt ko wa nia dział ki na za sa dzie ty tu łu praw -
ne go,

• wła sność na sa dzeń i urzą dzeń znaj du ją cych się na
dział ce,

• zwol nie nia po dat ko we z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki,
• ochro na przed li kwi da cją ROD na ce le ko mer cyj ne,
• pra wo do od szko do wa nia przy li kwi da cji ROD,
• pra wo do dział ki za mien nej w ra zie li kwi da cji ogro -

du,
• pra wo do za cho wa nia ROD w ra zie rosz czeń osób

trze cich do grun tów użyt ko wa nych,
• pra wo prze ję cia dział ki po zmar łym dział kow cu przez

je go bli skie oso by,
• pra wo do po sia da nia ogól no pol skie go sa mo rzą du

dział kow ców zdol ne go do sku tecz ne go bro nie nia nas.

Sza now ni Sę dzio wie!
Swo im orze cze niem pod ję tym przez trzy na stu sę dziów

„dla do bra nas dział kow ców” – jak to okre ślił Pre zes An -
drzej Rze pliń ski – do pro wa dzi cie do:

An drzej Rze pliń ski

Ro man Krepm ski ze Szcze ci na
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• po zba wie nia nas pol skich dział kow ców na by tych
praw, do te go na by tych w do brej wie rze i w za ufa niu do
sta no wio ne go pra wa,

• li kwi da cji sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści ROD i na -
sze go Związ ku,

• uza leż nie nia ist nie nia na szych ogro dów od wo li gmin,
któ re bę dą te raz mia ły peł ną swo bo dę w li kwi da cji ROD,

• usu nię cia więk szo ści ROD z miast i przej mo wa nia ich
te re nów na każ dy, do wol ny cel,

• uni ce stwie nia po nad 120 let niej tra dy cji pol skie go ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go.

Dla człon ków za ło ży cie li przed 50 la ty na sze go ogro -
du, miesz kań ców wiel ko miej skich blo ków i dla nas obec -
nych użyt kow ni ków, dział ki by ły i są miej scem re lak su na
ło nie na tu ry, z da la od smo gu. Dział ka to tak że miej sce in -
te gra cji po ko leń dział kow ców oraz moż li wość upra wia -

nia na wła sne po trze by zdro wej żyw no ści, nie mó wiąc 
o ra to wa niu czę sto bar dzo skrom nych bu dże tów ro dzin -
nych.

Dział ki w ta kim jak mój ogród to tak że zie lo ne płu ca
mia sta, bez kosz to wo od da ją ce przy ro dzie i spo łe czeń stwu
tak po trzeb ny do ży cia tlen, to miej sce gdzie człon ko wie
lo kal nej spo łecz no ści użyt ku ją te ma łe pła chet ka zie mi.

Dzi siej sze dział ki w ta kim jak mój ogród prze kształ ci -
li śmy wła sny mi i Związ ku środ ka mi fi nan so wy mi w zie -
lo ne oa zy, prze kształ ci li śmy otrzy ma ne zde gra do wa ne
te re ny, przez ni ko go wów czas nie chcia ny mi.

Dzi siaj te te re ny wy ko rzy stu jąc pod ję ty przez Was wy -
rok od bie rze się nam na po ży tek nie wie lu, lecz za to kosz -
tem bar dzo wie lu!

Ma ją ra cję mło dzi lu dzie, że Pol ska to jed nak „dzi ki
kraj” jak ma wiał by ły mi ni ster.

Z dział ko wym po zdro wie niem 

/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Gdy nia, 17 li piec 2012 r.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu w Rze szo wie

Pa ni Mar sza łek!
Pod czas II Kon gre su De le ga tów PZD zo stał od czy ta ny

list od Pa ni, w któ rym w cie płych sło wach wy po wia da ła
się Pa ni o dział kow cach. Co się zmie ni ło od wrze śnia, że
się Pa ni od nas od wró ci ła? Czy dla wyż szych sfer li czy
się tyl ko do bro garst ki naj bo gat szych osób w kra ju?

W czym prze szka dza ją Warn dział kow cy? W utrzy ma -
niu za wła sne pie nią dze oaz zie le ni i spo ko ju w mia stach?
Grun ty, na ja kich znaj du ją się ogro dy, kie dyś by ły wy ku -

pio ne, więc dla cze go te raz ma my je opu ścić bez żad nych
od szko do wań i te re nu za stęp cze go?

Na sze po ko le nie ży je na kre dyt: od miesz ka nia, przez
je go wy po sa że nie aż po dział kę. Na wszyst ko mu si my za -
osz czę dzić, pła cąc ban kom ogrom ny ha racz. Na wa ka cje
je dzie my na dział kę: od po cząć, po ru szać się po śród grzą -
dek i na uczyć dzie ci eko lo gii i po czu cia wspól no ty.

Nie zo sta wi my na szych dzia łek, ot tak po pro stu, ale ja -
ko wy bor cy bę dzie my pa mię tać, że nas oszu ka li ście.

Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

Rze szów, 19 li piec 2012 r.

Mój list kie ru ję do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go: 
An drze ja Rze pliń skie go, Sta ni sła wa Bier na ta, Zbi gnie wa Cie śla ka, Ma rii Gin towt -Jan ko wicz, Mi ro sła wa Gra na ta,

Woj cie cha Her me liń skie go, Ada ma Jam róz, Te re sy Liszcz, Mał go rza ty Py ziak -Szaf nic kiej, Sta ni sła wa Ry ma ra, Pio tra
Tu le ja, Sła wo mi ry Wron kow skiej -Jaś kie wicz i Mar ka Zu bi ka.

Ni niej szy list dro gą elek tro nicz ną, w dzi siej szych cza sach nie ste ty naj szyb szą prze sy łam tak że do wia do mo ści:
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko tli now skie go i An drze ja Wró bla z po dzię ko wa niem za wy ka za ną

od wa gę w oce nie roz strzy gnię cia pod ję te go przez Try bu nał i za pa mięć, iż ce lem pra wa mu si być za wsze do bro czło -
wie ka,

– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu 
w dniu 19 lip ca 2012 ro ku w Rze szo wie

/-/ 20 podpisów
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Pa nie Pre mie rze!
Po kil ku mie sią cach po szu ki wań zna leź li śmy upra gnio -

ną dział kę z na dzie ją na moż li wość dłu gie go jej użyt ko wa -
nia. Dla mło dych lu dzi dział ka to je dy na od skocz nia od
co dzien ne go ży cia. Czy za sta na wiał się Pan dla cze go co -
raz mniej osób cho dzi do par ku?? Po nie waż do syć ma my
ob ro bio nych przez pta ki ła wek, twar dych do wo dów psiej
prze mia ny ma te rii w pia skow ni cach i na traw ni kach, któ -
rych i tak nie wol no nam dep tać.

Dział ki są dla wie lu lu dzi je dy nym czy stym miej scem
wy po czyn ku. Ko go te raz stać na dro gie wcza sy za gra ni -

cą? Na pew no nie nas, spła ca ją cych kre dy ty. Dział ki są po
to, aby pod re pe ro wać na sze skrom ne bu dże ty a nie po to,
aby wraz z na mi sprze dać je za chłan nym biz nes me nom.

Dla cze go ode bra li ście nam na sze pra wa? Jak moż na za -
brać nam to, za co sa mi za pła ci li śmy z wła snej kie sze ni za
cięż ko za ro bio ne pie nią dze? Pra wo wła sno ści na sa dzeń 
i na nie sień to rzecz świę ta. My nie blo ku je my roz wo ju
miast. Sku tecz nie ro bi to kry zys.

Nie licz cie na na sze po par cie w na stęp nych wy bo rach.
Nie bę dzie my gło so wać na zło dziei.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu 
w Rze szo wie w dniu 19 lip ca 2012 ro ku

/-/ 20 podpisów
Rze szów, 19 li piec 2012 r.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu w Miel cu

Pa nie Pre mie rze!
Po raz ko lej ny oka za ło się, że de kla ra cje i obiet ni ce

przed wy bor cze to był stek kłamstw. Obie cy wał Pan, że
dział kow com włos z gło wy nie spad nie, a tym cza sem Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny we wczo raj szym orze cze niu po zba -
wił nas wszel kich praw.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych do brze
funk cjo no wa ła, gwa ran to wa ła nam pra wo do na sa dzeń 
i na nie sień, któ re za wła sne, cięż ko za ro bio ne pie nią dze
umiesz cza li śmy na dział kach. PZD to nie mo no pol, ale
do brze dzia ła ją cy Zwią zek, dba ją cy o swych człon ków.
Za na sze skład ki mie li śmy po moc w po sta ci szko leń, li te -
ra tu ry, do ta cji i ochro ny praw nej. Ze bra na skład ka z po -
wro tem wra ca ła do ogro dów. Sa mi się utrzy my wa li śmy.

Dla cze go ode bra li ście nam na sze pra wa?  
Nie dba cie o in te re sy i ży cie lu dzi. Za le ży Wam tyl ko

na szyb kim wpro wa dze niu eme ry tów do gro bu – ZUS na
tym za ro bi a zie mię się sprze da się z zy skiem de we lo pe -
rom.

A co ma ją po wie dzieć lu dzie mło dzi, ta cy jak my?
Miesz ka nie na kre dyt, dział ka ku pio na na kre dyt, ale wię -
cej kre dy tów już nie bę dzie. Szcze gól nie kre dy tu za ufa -
nia dla Was – po li ty ków.

Oszu ka li ście swych wy bor ców. Wca le nie za le ży Wam
na lu dziach, tyl ko na szyb kim zy sku. Co jesz cze sprze da -
cie? Mo że Sejm i Se nat, ale są nie wie le war te. Jak i oso -
by w nich prze by wa ją ce.

Nie licz cie na na sze po par cie w na stęp nych wy bo rach.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu 
w Miel cu

/-/ 19 podpisów

Pre mier RP
Do nald Tusk

Mie lec, 12 li piec 2012 r.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu w Miel cu

Pa ni Mar sza łek!
Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy dał orze cze nie i tym sa mym

po twier dzi ło się, że Pań stwo nie dba o swych oby wa te li 
i wy bor ców, tyl ko za wszel ką ce nę ła ta dziu rę bu dże to wą

Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu w Rze szo wie

Pre mier RP Do nald Tusk
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i fi nan se państw znaj du ją cych się w kry zy sie go spo dar -
czym.

Nie in te re su je nas sy tu acja w le ni wej Gre cji ani Hisz -
pa nii. Pań stwo pol skie mu si za bez pie czać in te res swo ich
oby wa te li gwa ran tu jąc im miej sce pra cy i wy po czyn ku.

Je ste śmy mło dy mi dział kow ca mi, któ rzy do pie ro co za -
ku pi li dział ki na kre dyt z na dzie ją na spo koj ny wy po czy -
nek dla na szych ma łych dzie ci oraz z na dzie ją na zdro wą,

eko lo gicz ną upra wę owo ców i wa rzyw.
Nie dość, że na si dziad ko wie za wła sne pie nią dze do -

pro wa dzi li wy sy pi ska śmie ci do użyt ku, a dział kow cy sa -
mi utrzy mu ją te re ny zie lo ne bez wspar cia mia sta, to
jesz cze nie ma my żad nych praw do dzia łek i mu si my ucie -
kać z zie lo nych oaz na sze go mia sta.

Zo sta li śmy oszu ka ni po raz ko lej ny. Ja ko wy bor cy nie
za po mni my Wam te go.

Kan dy da ci na dział kow ców ze bra ni na szko le niu
/-/ 19 podpisów 

Mie lec, 12 li piec 2012 r.

Spo dzie wa li się pań stwo pod wa że nia kon sty tu cyj -
no ści kil ku prze pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, tym cza sem Try bu nał Kon sty tu-
cyj ny za kwe stio no wał ich znacz nie wię cej...

– Rze czy wi ście spo dzie wa li śmy się pod wa że nia kon -
sty tu cyj no ści Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, ale pod wa że nie aż 24 z 50 ar ty ku łów usta wy by ło
dla nas za sko cze niem, bo nie wi dzi my uza sad nie nia dla
ta kie go orze cze nia. Wła ści wie wszę dzie tam, gdzie jest
wy mie nio ny Pol ski Zwią zek Dział kow ców (PZD), ar ty -
kuł zo stał uchy lo ny. Pró bu je się wmó wić opi nii spo łecz -
nej, że zwią zek so bie, a dział kow cy so bie, co jest
oczy wi ście nie praw dą. Pró bu je się wmó wić tak że, że
uchy lo ne prze pi sy nie do ty czą dział kow ców, że dział kow -
cy na dal bę dą chro nie ni i bę dą mie li te sa me pra wa, któ re
ma ją, co jest rów nież nie praw dą. Zwią zek to wszy scy
dział kow cy. Jest to sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga ni za -
cja spo łecz na po wo ła na w 1981 r. do obro ny praw swo ich
człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. W de mo kra tycz nym pań -
stwie pra wa nie jest do pusz czal ne roz wią za nie or ga ni za cji
spo łecz nej. Pod le ga my pra wu o sto wa rzy sze niach i nie je -
ste śmy przy mu so wym zrze sze niem. Licz bę na szych
człon ków ogra ni cza je dy nie licz ba po sia da nych przez nich
ogród ków dział ko wych. Ja ko dział kow cy sa mi nie mo że -
my po więk szać swo ich te re nów, ani żą dać ich po więk sze -
nia. To pań stwo do bro wol nie da je te re ny pod or ga ni za cję
ogro dów. Praw nym wła ści cie lem grun tów są gmi ny.

Usta wo daw ca ma pół to ra ro ku na po pra wie nie
usta wy. Je że li nie zdą ży, to wszyst kie pra wa ma jąt ko -
we, któ re po sia da ją dział kow cy na pod sta wie umów
z PZD, wy ga sną. Ja ki bę dzie wte dy los dział kow ców?

– Je że li po 18 mie sią cach wy ga sną pra wa ma jąt ko we
PZD, to wszyst kie za war te umo wy wie czy ste go użyt ko -
wa nia prze sta ną obo wią zy wać. To do ty czy rów nież te re -
nów ob ję tych użyt ko wa niem zwy kłym, gdzie nie ma
spe cjal nej umo wy mię dzy na mi a mia stem. Stan praw ny
naj star szych ogro dów czę sto re gu lu ją do ku men ty, któ re
po zwa la ją na użyt ko wa nie ich przez dział kow ców bez spe -
cjal nej umo wy. Te ogro dy po wsta wa ły jesz cze przed woj -
ną i trud no jest tu mó wić o ja kichś umo wach. Je że li
dział kow cy prze sta ną ist nieć, to prze sta nie też ist nieć stro -
na, któ ra wy stę pu je w tym użyt ko wa niu i dys po nen tem
grun tów bę dzie ich wła ści ciel, czy li Skarb Pań stwa. Do tej
po ry, w imię wyż sze go do bra spo łecz ne go, ogro dy mo gły
być li kwi do wa ne w każ dej chwi li, ale to wią za ło się z tym,
że zgod nie z usta wą gmi na by ła zo bo wią za na do re kom -
pen sa ty, czy li wy pła ty od szko do wa nia dział kow com za po -
nie sio ne na kła dy i do or ga ni za cji ogro du w in nym miej scu.

Czy moż na przez to wnio sko wać, że w przy szło ści
mia sto nie bę dzie wy pła cać od szko do wań dział kow -
com?

– W czar nym sce na riu szu w przy szło ści mo że tak być.
Dys po nen tem ogro dów bę dzie gmi na, któ ra bę dzie za wie -

IV. PZD W MEDIACH

1. Roz mo wa Re dak to ra Na czel ne go Eu ro go spo dar ki Grze go rza Smok tu no wi cza 
z Pre ze sem KR PZD Eu ge niu szem Kon drac kim
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rać z dział kow ca mi ter mi no we umo wy dzier ża wy. Je że li
dział ko wiec bę dzie wy wią zy wał się z umo wy dzier ża wy,
a mia sto w cza sie jej trwa nia po dej mie de cy zję o li kwi da -
cji ogro du, to dzier żaw ca oczy wi ście otrzy ma od szko do -
wa nie, ale za stęp czej dział ki – już nie. Mo że być też tak,
że po upły wie ter mi nu dzier ża wy umo wa nie bę dzie prze -
dłu ża na i tu mo wy o od szko do wa niu ra czej nie bę dzie.
Jesz cze nie wie my, jak się po to czą lo sy dział kow ców, ale
ła two się do my ślić, że cho dzi o ode bra nie im grun tów
przede wszyst kim na te re nach atrak cyj nych dla in we sty -
cji de we lo per skich. Mo że dojść do te go, że dział kow cy
bę dą sa mi od stę po wać od umów z po wo du wy so kich
kosz tów dzier ża wy. Wte dy nie bę dzie to przy mu so wa li -
kwi da cja dział ki, tyl ko do bro wol na re zy gna cja, co już nie
wią że się z ko niecz no ścią re kom pen sa ty. Tak czy ina czej
wszyst ko zmie rza do osła bie nia praw, któ rych strze gli
dział kow cy zrze sze ni w związ ku.

Jest pan pre ze sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców
od mo men tu je go po wsta nia, czy li od 1981 r. Czy by -
ły wcze śniej pró by de le ga li za cji wa szej or ga ni za cji?

– Tak. W 1990 ro ku by ło pierw sze po dej ście Oby wa tel -
skie go Klu bu Par la men tar ne go, któ ry zgło sił do Sej mu
pro jekt Usta wy o li kwi da cji ogro dów dział ko wych. To by -
ło kil ka pa ra gra fów. Je den z nich da wał dział kow com pół
ro ku na po sprzą ta nie po so bie i wy nie sie nie się z grun tu.
Wte dy ten pro jekt spo tkał się z ogrom ną kry ty ką róż nych
śro do wisk, nie tyl ko dział kow ców. W obro nie dział kow -
ców sta nę li Lech Wa łę sa, Ja cek Ku roń, a w pew nym mo -
men cie rów nież Bro ni sław Ge re mek, któ ry był prze wod-
ni czą cym OKP i od ciął się od te go pro jek tu. Od tam tej
chwi li nie by ło ro ku, że by nie po wta rza ły się róż ne ata ki
na dział kow ców. Naj po waż niej szy był jed nak rok 2009,
kie dy zgło szo ny zo stał pro jekt Usta wy o uwłasz cze niu
dział kow ców. Ana li za te go pro jek tu wy ka za ła, że de fac -
to przez sze reg ogra ni czeń zwią za nych z re gu la cją grun -
tów do cho dzi ło by do wy własz cze nia dział kow ców, a nie
– uwłasz cze nia. Ob li czy li śmy, że na 85% dzia łek, po ło -
żo nych przede wszyst kim na te re nie miast, nie by ło by
moż li wo ści uwłasz cze nia. W pierw szym czy ta niu Sej mu
usta wa upa dła.

Gło śno mó wi ło się też o bez praw nych pró bach
prze ję cia ogro dów dział ko wych przez rze ko mych by -
łych wła ści cie li grun tów...

– Tak. Cie ka wy mi przy kła da mi spo śród ta kich sy tu acji
mo gą tu być dwie hi sto rie. W 2003 r. do wie dzie li śmy się,
że sto li ca de cy zją pre zy den ta zwró ci ła grunt przy alei Wa -
szyng to na w War sza wie. Tam tej si dział kow cy do sta li we -
zwa nia do po sprzą ta nia po so bie i wy da nia grun tu rze-
ko me mu wła ści cie lo wi. Zgło si li śmy spra wę do pro ku ra tu -
ry, któ ra usta li ła, że pod miot, któ ry wy stą pił o zwrot grun -
tu, nie ma żad nych praw do nie go. W kon se kwen cji

ze bra ne przez pro ku ra tu rę do wo dy zmu si ły mia sto do
unie waż nie nia swo jej de cy zji, ale na dal w tej spra wie to -
czy się spór praw ny. Dru gi spek ta ku lar ny przy kład pró by
prze ję cia ogro dów miał miej sce w Płoc ku, kie dy o grunt
upo mniał się rze ko my peł no moc nik by łe go wła ści cie la te -
re nu. Oka za ło się, że peł no moc nic two udzie lo ne w 2001 r.
by ło pod pi sa ne przez oso bę, któ ra  zmar ła w Izra elu 
w 1970 r. Spra wa skoń czy ła się rów nież w pro ku ra tu rze.

Dział kow cy twier dzą, że po śred nim skut kiem wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go bę dzie li kwi da cja
PZD. Ale prze cież to or ga ni za cja, któ ra jest za re je -
stro wa na w Kra jo wym Re je strze Są do wym...

– Try bu nał uchy lił prze pis usta wy, któ ry mó wi, że PZD
pod le ga re je stra cji w Kra jo wym Re je strze Są do wym, ale
nie za leż nie od te go prze pi su bę dzie my funk cjo no wać na -
dal ja ko pod miot za re je stro wa ny w KRS-ie. Uchy le nie te -
go prze pi su nie mo że nam na ka zać li kwi da cji or ga ni za cji,
bo nie je ste śmy or ga ni za cją fa szy stow ską ani ko mu ni -
stycz ną, a tyl ko w tych dwóch przy pad kach – zgod nie 
z kon sty tu cją – nie mo gli by śmy ist nieć.

Czy wie rzy pan w de kla ra cje po li ty ków, któ rzy prze -
ści ga ją się w chę ciach stwo rze nia do brej usta wy
chro nią cej dział kow ców?

– W pol skim pra wie dzi siaj nie wi dzi my moż li wo ści,
aby wy my ślo no ko rzyst niej sze prze pi sy dla dział kow ców
od tych, któ re zo sta ły uchy lo ne przez Try bu nał. Nie ma
ni cze go, co by od po wia da ło pra wu wie czy ste go użyt ko -
wa nia lub użyt ko wa nia zwy kłe go. Trze ba pa mię tać, że co
Try bu nał Kon sty tu cyj ny raz uchy lił, nie mo że być dru gi
raz uchwa lo ne – to pod sta wo wa za sa da praw na. U nas
trze cią for mą ko rzy sta nia z te re nu jest dzier ża wa. Jest co
praw da jesz cze uży cze nie, ale jest to gor sza for ma praw -
na dla grun tu, więc po zo sta je tyl ko dzier ża wa. Usta wa zo -
sta ła tak po szat ko wa na, że obec nie trze ba two rzyć ją na
no wo. Dział kow cy wra ca ją do po cząt ków. Dzi siaj ma my
sy tu ację tro chę po dob ną do tej, ja ka by ła za raz po woj nie,
kie dy do 1949 roku ogro dy funk cjo no wa ły na za sa dach
przed wo jen nych. Wów czas by ło ogrom ne za po trze bo wa -
nie na dział ki, bo by ła bie da. Wte dy na no wo za czę ły po -
wsta wać ogro dy. W każ dym ogro dzie two rzy ło się To wa-
rzy stwo Ogro du, po tem po wsta wa ły to wa rzy stwa ogro -
dów re gio nal ne i cen tral ne. For ma ta kie go sto wa rzy sza -
nia się spo łe czeń stwa nie pa so wa ła ów cze snej wła dzy i ze
wzglę dów ide owych, że by roz wią zać tę nie wy god ną sa -
mo rząd ność, w 1949 roku Sejm uchwa lił Usta wę o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych, prze ka zu jąc za rząd
nad ogro da mi Cen tral nej Ra dzie Związ ków Za wo do wych
(CRZZ). Efekt był ta ki, że na tych miast na stą pi ło za ha mo -
wa nie roz wo ju ogrod ów dział ko wych. Lu dzie nie chcie li
w no wych wa run kach ko rzy stać z tych dzia łek. Do pie ro w
1956 roku po zwo lo no na po wsta nie za ląż ka sa mo rzą du 
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w ogro dach. Po wsta ła Kra jo wa Ra da Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych (KRPOD) i jej wo je wódz kie za -
rzą dy, ale bez pra wa re pre zen ta cji sie bie i pu blicz ne go wy -
stę po wa nia. Or ga ni za cja nie po sia da ła oso bo wo ści
praw nej. Ten ruch sa mo rzą do wy, mi mo ogra ni czo nych
moż li wo ści, za czął się jed nak roz wi jać i ogro dów za czę -
ło przy by wać. W 1980 roku by łem prze wod ni czą cym
KRPOD. Wte dy na stą pił kry zys w CRZZ i po sta no wi li -
śmy ogło sić nie za leż ność. Bez po sia da nia oso bo wo ści
praw nej by ło to dość ry zy kow ne, ale się uda ło. Na tych -
miast kil ku set ty sięcz na rze sza dział kow ców roz po czę ła
za bie gi o swo je pra wa. Wła dza ustą pi ła i rok póź niej po -

wsta ła usta wa, któ ra po zwo li ła dział kow com na wła sne
sto wa rzy sze nie i tak po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Od 1990 r. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we utrzy mu ją
się wy łącz nie z pie nię dzy dział kow ców i nie otrzy mu ją
żad nych pań stwo wych do ta cji. O tym nie wszy scy wie -
dzą. Ogro dy dział ko we w Pol sce to dłu go let nia tra dy cja,
a dział kow cy to du ża gru pa spo łecz na, któ rej nie moż na
ska zać na nie byt w imię wal ki o pie nią dze. Ta spo koj na
rze sza lu dzi czę sto cięż ko pra cu je w ogro dach, że by dbać
o ich pięk no i mo gę obie cać, że bę dzie my wal czyć do koń -
ca o na sze pra wa.

Dzię ku ję za roz mo wę

2. Ma ni pu la cje i prze kła ma nia Ga ze ty Wy bor czej o dział kow cach, 
Zwiàz ku i Pre ze sie KR PZD

W wy da niu świą tecz nym z 21-22 lip ca 2012 r. na ła -
mach „Ga ze ty Wy bor czej” uka zał się ar ty kuł „ U Pa na Bo -
ga w ogród ku” Grze go rza Szy ma ni ka. Głów nym źró dłem
in for ma cji za war tych w tym ar ty ku le jest Wie sław Cza -
plic ki, wie lo let ni pra cow nik na kie row ni czych sta no wi -
skach Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Ostro łę ce, któ ry
w szy ka no wa niu PZD i dział kow ców wi dzi szan sę na zy -
ska nie sła wy w me diach. Czy ni to z wy jąt ko wą za ja dli -
wo ścią, któ ra spo wo do wa na jest nie ko rzyst nym dla nie go

wy ro kiem są do wym, w wy ni ku któ re go ko mor nik zmu -
szo ny był wy eg ze kwo wać od W. Cza plic kie go bez praw -
nie za gar nię te PZD 15 tys. zło tych. Dla te go w ar ty ku le
tym po ja wia ją się licz ne kłam stwa i ma ni pu la cje na te mat
Związ ku, jak rów nież Pre ze sa KR PZD Eu ge niu sza Kon -
drac kie go.

Dą że nie do ośmie sze nia dział kow ców i Związ ku, któ ry
jed no czy tę spo łecz ność, nie mo że po zo stać bez od po wie -
dzi.

LIST PREZESA KR PZD EUGENIUSZA KONDRACKIEGO DO ADAMA M ICHNIKA

Sza now ny Pa nie!
W wy da niu świą tecz nym z 21-22 lip ca 2012 r. na ła -

mach „Ga ze ty Wy bor czej uka zał się ar ty kuł pt. „U Pa na
Bo ga w ogród ku” Grze go rza Szy ma ni ka. Ar ty kuł ten za -
wie ra w swo jej tre ści sze reg nie praw dzi wych i nie po twier -
dzo nych in for ma cji, a co za tym idzie kła dzie się cie niem
na wia ry god ność sa me go dzien ni ka rza, jak i re dak to ra
pro wa dzą ce go, któ ry ze zwa la na pu bli ka cję ta kie go nie -
rze tel ne go ma te ria łu. W związ ku z licz ny mi prze kła ma -
nia mi na mój te mat chciał bym od nieść się do te go ar ty ku łu
i wy ja śnić wszel kie nie ści sło ści i ma ni pu la cje au to ra tek -
stu, któ re go dzą w mo je do bre imię.

Au tor tek stu nie przy pad ko wo za ty tu ło wał ar ty kuł 
„U Pa na Bo ga w ogród ku”, chcąc wska zać na rze ko mą ana -
lo gię po mię dzy bo ha te rem te go fil mu a mną. Tym jed nak,

któ rzy te go po do bień stwa nie za uwa żą bez par do no wo
wska zu je się dro gę pod ty tu łem: „To chy ba je dy ny pre zes,
któ ry od PRL-u do dzi siaj bez prze rwy trzy ma się stoł ka”.
Tym sa mym w spo sób bez po śred ni i nie po zo sta wia ją cy
złu dzeń wska zu je się wy mo wę te go ar ty ku łu. Dłu gość peł -
nio nej funk cji nie mo że być oce ną me ry to rycz ną pra cy 
i ży cia czło wie ka. Je śli ktoś oce nia dru gą oso bę i przy pi -
na jej „łat ki” je dy nie na pod sta wie licz by lat spra wo wa nej
funk cji, to za nic ma sza cu nek dla dru gie go czło wie ka 
i ro bi to dla okre ślo ne go ce lu. W tym przy pad ku jest to
świa do me dą że nie do ośmie sze nia mnie i świa do me kre -
owa nie czy tel ni kom i spo łe czeń stwu fał szy we go ob ra zu.

Czy o każ dym wy ra ża się pan re dak tor Szy ma nik w ta -
ki spo sób, czy też zo sta łem „wy róż nio ny” w ten spo sób
je dy nie ja? Mo że war to by ło by za zna czyć ile, zda niem pa -

Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”
Adam Mich nik 
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na re dak to ra pi szą ce go ar ty kuł, ktoś po wi nien spra wo wać
swo ją funk cję? Mo że dla dzien ni ka rza to np. 10 lat, a dla
re dak to ra na czel ne go 5 lat? I po tym cza sie każ dy bę dzie
mógł mó wić, że za rów no dzien ni karz, jak re dak tor na czel -
ny „upar cie i bez prze rwy trzy ma ją się swo je go stoł ka, jak
nikt do tąd”? W Pol sce z ca łą pew no ścią znaj dzie my dzie -
siąt ki osób, któ re swo ją funk cję spra wu ją od wie lu już lat,
jed nak że nie jest to wy star cza ją cy ar gu ment do kry ty ko -
wa nia i ośmie sza nia ko go kol wiek.

Śro do wi sko dział kow ców li czy so bie kil ka mi lio nów lu -
dzi i łą czy ich pew na idea. Przy na leż ność or ga ni za cyj na
okre ślo na jest też m.in. przez bar wy, fla gę i hymn, któ re
in te gru ją tę spo łecz ność, są wy ra zem du my i ra do ści 
z przy na leż no ści do tej gru py. Dział kow cy na swój hymn
wy bra li „Zie lo ną Rzecz po spo li tą” – sło wa i mu zy ka do
te go utwo ru zo sta ły na pi sa ne w 1936 ro ku. Jest jed nak
spra wą kul tu ry oso bi stej i spo łecz nej uczy nie nie hym nu
spo łecz no ści dział kow ców obiek tem drwin. Tekst na pi sa -
ny po nad 76 lat te mu mo że dla mło de go czło wie ka być
nie zro zu mia ły, czy dziw ny. Jed nak że uży wa nie po szcze -
gól nych zwro tek hym nu w ce lu ośmie sza nia mnie jest że -
nu ją cym świa dec twem po zio mu me ry to rycz ne go i kul tu -
ral ne go dzien ni ka rza. Nie cho dzi tu o pre ze sa, któ re go ata -
ku je się w ca łym ar ty ku le, ale o wy ra że nie swo je go sto -
sun ku do bli sko 5 mi lio no wej spo łecz no ści dział kow ców,
dla któ rych hymn jest du mą. Ten sam efekt moż na by ło
osią gnąć bez but ne go ata ko wa nia tych lu dzi w ten spo sób.
Jest to ewi dent ny brak kul tu ry i sza cun ku do dział kow -
ców. Em pa tii nie moż na się wy uczyć, jed nak że dzien ni -
karz, pre ten du ją cy do mia na rze tel ne go i obiek tyw ne go,
po wi nien za wsze oka zy wać sza cu nek czy tel ni kom, a nie
tyl ko wte dy, gdy ma na to ocho tę. Kpi na z hym nu „Zie lo -
na Rzecz po spo li ta” jest nie do pusz czal nym prze ja wem
aro gan cji i igno ran cji.

Chciał bym od nieść się też do nie praw dzi wych in for ma -
cji na mój te mat, któ re au tor po wie la za swo im roz mów -
cą Wie sła wem Cza plic kim.

W 1967 ro ku ja ko mło dy czło wiek roz po czą łem pra cę 
w Kra jo wej Ra dzie Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych na sta no wi sku in struk to ra ds. ogrod ni czych, co by -
ło zgod ne z mo im wy kształ ce niem. Do pra cy tej przy ję to
mnie ze zwy kłe go, po wszech ne go na bo ru na to sta no wi -
sko – w ta ki sam spo sób, jak dziś re kru tu ją swo ich pra -
cow ni ków pra co daw cy. KR POD zaj mo wa ła się głów nie
roz wo jem ogro dów dział ko wych, pro gra mo wa niem tych
ogro dów, za go spo da ro wy wa niem, a tak że sze rze niem
oświa ty i to by ły mo je za da nia, gdy roz po czą łem pra cę na
sta no wi sku in struk to ra. Współ pra co wa łem wów czas z ty -
sią ca mi lu dzi w ca łej Pol sce. Jed nak że ni gdy nie by łem
człon kiem ani pra cow ni kiem CRZZ. KR POD nie mia ła
oso bo wo ści praw nej, jed nak że mi mo pod le gło ści CRZZ,
mia ła spo rą, jak na ów cze sne cza sy, nie za leż ność. 

W cią gu 7 lat, ja kie upły nę ły od uchwa le nia przez Sejm
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych (1949),
któ ra prze ka za ła ogro dy dział ko we związ kom za wo do -
wym, a po wo ła niem Kra jo wej Ra dy nie po wstał ża den
ogród. Dla te go wła śnie do ży cia po wo ła na zo sta ła Kra jo -
wa Ra da POD, któ ra nie zaj mo wa ła się spra wa mi związ -
ko wy mi, a je dy nie tyl ko i wy łącz nie ogro da mi dział ko-
wy mi. Jej ran ga w sto sun ku do CRZZ by ła prak tycz nie
żad na. Dla te go pra cow ni cy KR POD nie mu sie li być dzia -
ła cza mi CRZZ. Nie miał bym żad ne go po wo du, by wy pie -
rać się ta kiej przy na leż no ści, gdy by rze czy wi ście ta ki fakt
za ist niał, bo nie by ło by to po wo dem do żad ne go wsty du
czy hań by. Su ge ro wa nie, że by łem dzia ła czem związ ko -
wym jest jed nak że świa do mym przy pi sy wa niem mi ko -
mu ni stycz nych ko rze ni, któ rych de fac to nie po sia dam.
Nie da się wmó wić czło wie ko wi nic wię cej po nad to, co
rze czy wi ście ro bił. Ja by łem je dy nie eta to wym pra cow ni -
kiem KR POD, a nie dzia ła czem związ ko wym CRZZ.
Ko lej ne eta py i sta no wi ska w KR POD osią ga łem wła sną
pra cą i po par ciem dział kow ców, a nie dzia ła czy CRZZ.
W efek cie to ja do pro wa dzi łem do ode rwa nia cał ko wi te -
go KR POD od CRZZ w la tach 80.

Pan Szy ma nik pi sze: „W „dział kow cu” z tam te go okre -
su w re la cji z ze bra nia CRZZ to dzia ła cze związ ko wi po -
le ca ją na sta no wi sko pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon -
drac kie go…”. Jest to nie praw da, bo wiem nie by ło to po -
sie dze nie CRZZ, a po sie dze nie Kra jo wej Ra dy POD. Rze -
tel ność w zbie ra niu in for ma cji jest bar dzo waż na, jak
wi dać w tym wy pad ku, dzien ni ka rzo wi po pro stu za bra kło
do cie kli wo ści i chę ci do tar cia do praw dy i isto ty spra wy.

Chciał bym od nieść się tak że do słów: „To za rząd ogród -
ka przy dzie la dział ki. (…) PZD mo że też z dział ki wy rzu -
cić.” Za rząd ogro du przy zna je dział ki i w uza sad nio nych
przy pad kach okre ślo nych w sta tu cie i re gu la mi nie mo że
po zba wić człon kow stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, ale
każ dy dział ko wiec ma przed so bą dro gę od wo ła nia się od
tej de cy zji – słu żą ku te mu od po wied nie in stan cje we -
wnętrz ne wy bie ra ne przez dział kow ców: Ogro do wa Ko -
mi sja Roz jem cza, Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza, Kra -
jo wa Ko mi sja Roz jem cza, a tak że ze wnętrz ne, czy li dro -
ga są do wa. Każ dy dział ko wiec zna po wo dy, któ re mo gą
przy czy nić się do ode bra nia mu dział ki. Ża den or gan PZD
nie ma upraw nień do okre śla nia war to ści te go, co zo sta ło
po zo sta wio ne na dział ce.

Ko lej ny te mat, ja ki zo stał pod ję ty na ła mach te go ar ty -
ku łu do ty czy mo ich za rob ków. „Sam pre zes za ra bia 6 tys.
za pre ze su rę (wg pre ze sa), a 8,5 tys. wg „Fak tu”. Czy we -
dług Pa na Szy ma ni ka dzien nik „Fakt” wie le piej ode mnie,
ile za ra biam? Czy na tym wła śnie po le ga bez stron ność
dzien ni ka rza – pod wa żyć każ dą in for ma cję uzy ska ną 
u źró dła wła ści we go i stwo rzyć wra że nie, że to ja kła mię,
bo prze cież in ni (w do my śle obiek tyw ny dzien nik „Fakt”)
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wie dzą le piej, niż sam za in te re so wa ny, ile za ra bia Pre zes
PZD? Obo wiąz kiem praw dzi we go dzien ni ka rza jest bez -
stron ne pre zen to wa nie fak tów, a nie do my słów czy swych
wy du mań. Mo je za rob ki wy no szą ty le, ile po da łem, a więc
6 ty się cy i nie wi dzę żad ne go po wo du czy ar gu men tu, by
w mo je sło wa po wąt pie wać i pod wa żać ich praw dzi wość.
Za bieg ten na zy wa się ma ni pu la cją i to wła śnie pró bu je
czy nić re dak tor Szy ma nik wzglę dem po mi ja nia, ne go wa -
nia i za prze cza nia fak tom. „Służ bo wa li mu zy na”, o któ rej
mo wa w ar ty ku le to Peu ge ot 407 z 2004 ro ku – je go war -
tość ryn ko wa, to nie 100 tys. zło tych, ale oko ło 20 tys. 
W ra zie wąt pli wo ści pro szę so bie spoj rzeć na war tość sa -
mo cho dów z 2004 ro ku za miast po wie lać bzdu ry, któ re
wy my śla ją in ni. To, że ktoś coś pi sze, nie ozna cza, że jest
to praw da. Trud no by na zwać ten sa mo chód „li mu zy ną”,
ale cze go nie ro bi się, by „do ko pać” pre ze so wi Kon drac -
kie mu – pa trząc na twór czość re dak to ra Szy ma ni ka, od no -
szę nie od par te wra że nie, że na wet gdy bym jeź dził Fia tem
126p, to w je go oczach by ła by to „li mu zy na”.

Szu ka nie na si łę sen sa cji w PZD osią ga szczyt za kła ma -
nia. „Po bie ra ne przez PZD skład ki to rocz nie 80 mln zł. 
Z te go 1/3 tra fia co ro ku do War sza wy na utrzy ma nie
struk tur Związ ku.” Skąd bio rą się ta kie wy li cze nia?

Wpły wy ze skład ki człon kow skiej usta la ne są każ de go
ro ku w opar ciu o po wierzch nię pod dział ka mi. W uchwa -
le nr 1/2012 Pre zy dium KR PZD usta li ło, że pod sta wą
przy go to wa nia pre li mi na rzy fi nan so wych na 2012 rok jest
32.256,8065 ha. Za tem wpły wy ze skład ki wy no szą cej w
2012 r. 19 gr za m² win ny wy no sić dla ca łe go Związ ku –
61.291.732,35 zł. Ja kie bę dą fak tycz ne wpły wy zo sta nie
usta lo ne na ko niec ro ku. Jak po ka zu je spra woz da nie fi -
nan so we za 2011 rok, wpły wy ze skład ki bie żą cej, ja ki mi
dys po no wał ca ły Zwią zek, a nie Kra jo wa Ra da, na re ali -
za cję za dań sta tu to wych, wy nio sły 54,7 mln. Zgod nie 
z uchwa łą KR PZD po dział skład ki był na stę pu ją cy:

– 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych,

– 35% skład ki prze ka zy wa ne jest do okrę go wych za rzą -
dów PZD, gdzie su ma ta pod le ga dal sze mu po dzia ło wi:

a) 5% kwo ty otrzy ma nej od ROD okrę go we za rzą dy
prze ka zu ją na Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych,

b) z po zo sta łej kwo ty: 2/3 zo sta je w dys po zy cji okrę go -
wych za rzą dów PZD, a 1/3 prze ka zy wa ne jest do Kra jo -
wej Ra dy PZD.

Pod su mo wu jąc – po nad 35 mln po zo sta ło do wy łącz nej
dys po zy cji ogro dów dział ko wych, 12 mln do dys po zy cji
Okrę go wych Za rzą dów PZD, a 6 mln tra fi ło do Kra jo wej
Ra dy PZD. Ze środ ków tych pro wa dzo na jest dzia łal ność
kon kur so wa, szko le nio wa (szko le nia+ ma te ria ły), a tak że
do ta cje ce lo we, ta kie jak in we sty cje w ogro dach – w ten
spo sób spo ra kwo ta z po wro tem wra ca w róż nej po sta ci do

jed no stek PZD. To in for ma cje przy go to wa ne przez Głów -
ną Księ go wą PZD. Skąd więc au tor tek stu Grze gorz Szy -
ma nik wziął kwo tę 80 mi lio nów, od któ rej rze ko mo 1/3
prze ka zy wa na jest dzia ła czom KR PZD w War sza wie?
Czy ta ka kwo ta le piej pa so wa ła do ar ty ku łu i głów ne go
ce lu au to ra, ja kim by ło po ka za nie w ne ga tyw nym świe tle
Kra jo wej Ra dy PZD? Bo je śli kwo ta ta wy ni ka z wła snych
wy li czeń, to pan Szy ma nik po wi nien wró cić na lek cje ma -
te ma ty ki do szko ły, na wet je śli już ją ukoń czył, a je że li 
z wła snych wy du mań i do my słów, to po wi nien prze pro sić
za wy pi sy wa nie oszczerstw. Przy zna wa nie się do błę du
nie jest wsty dem, zaś wsty dem jest pi sa nie kłamstw i ma -
ni pu lo wa nie czy tel ni ka mi, co też w swo im ar ty ku le bez
par do nu czy nił au tor te sk tu. Dzien ni karz do cie rał do lu -
dzi, któ rzy z dział kow ca mi ma ją nie wie le wspól ne go, by
wy do być od nich in for ma cje – szko da, że nie star czy ło mu
już sił na do tar cie do praw dy w przy pad ku fi nan sów PZD.

Chciał bym od nieść się też do za rzu tu ne po ty zmu i pra -
cy mo jej cór ki w „dział kow cu” i Wy daw nic twie. W po ło -
wie lat 90. na ty dzień przed pu bli ka cją ko lej ne go nu me ru
cza so pi sma ca łą re dak cję „dział kow ca” prze ję ła Bur da. 
Z dnia na dzień pi smo zo sta ło bez dzien ni ka rzy, któ rzy za -
chę ce ni wi zją lep szych za rob ków po szli two rzyć w Bur -
dzie kon ku ren cyj ne pi smo „Po rad nik dział kow ca”. Od
no wa szu ka łem wte dy lu dzi spraw dzo nych, za an ga żo wa -
nych, a jed no cze śnie go to wych do po świę ceń na rzecz
„dział kow ca”. Jed nym z mo ich pra cow ni ków zo sta ła
Mag da le na Kon drac ka. Przy szła na prak ty ki, jak to ro bi
wie le mło dych osób, na pew no tak że w Ga ze cie Wy bor -
czej, po czwar tym ro ku stu diów na Wy dzia le Dzien ni kar -
stwa i Na uk Po li tycz nych. Oka za ła się do brym i chęt nym
pra cow ni kiem. Przez wie le lat pra co wa ła ja ko zwy kły sze -
re go wy pra cow nik. W mię dzy cza sie ukoń czy ła Wy dział
Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych na UW i za rzą dza nie
na SGH. Oce nia nie czy jejś pra cy i po świę ce nia na pod -
sta wie wię zi ro dzin nych świad czy o zwy kłej ludz kiej za -
zdro ści pi szą ce go. Czy to bo wiem, że syn pa na pre mie ra
Do nal da Tu ska do stał pra cę w pań stwo wej in sty tu cji,
świad czy o tym, że nie oby ło się bez pro tek cji ta ty -pre -
mie ra? Czy dzie ci po li ty ków, pre mie ra, pre zy den ta i in -
nych osób z krę gu me dial ne go ma ją być osą dza ne je dy nie
przez pry zmat zna jo mo ści ro dzi ców, a nie przez pry zmat
wła snej pra cy, kom pe ten cji i do świad cze nia?

Kłam stwem jest, że „jesz cze kil ka lat te mu lek tu ra
„dział kow ca” by ła obo wiąz ko wa, a pre ze si mie li obo wią -
zek za ma wia nia kil ku eg zem pla rzy do „dział ko wych bi -
blio tek”. To Kra jo wa Ra da PZD do star cza ła i do star cza
do ro dzin nych ogro dów dział ko wych „dział kow ca” na
swój wła sny koszt, by lu dzie, któ rych na to nie stać, mie -
li do stęp do wie dzy. Mie sięcz nik ten jest też do star cza ny
do kan dy da tów na dział kow ców przez je den rok. Jed nak
to nie no wi dział kow cy po no szą koszt za ku pu „obo wiąz -
ko wej pre nu me ra ty” „dział kow ca”, a fi nan su ją to okrę go -
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we za rzą dy PZD. Dział kow cy cza so pi smo to otrzy mu ją
po to, by mo gli wdro żyć się w spe cy fi kę ogrod nic twa
dział ko we go i nie szko dzić so bie i in nym użyt kow ni kom
dzia łek. „dział ko wiec” to bar dzo po czyt na ga ze ta, o czym
świad czy naj więk szy od se tek czy tel ni ków i naj więk szy
na kład na ryn ku wśród wszyst kich pism zaj mu ją cych się
te ma ty ką ogro dów. W opi nii dział kow ców -czy tel ni ków to
jed no z naj lep szych cza so pism w Eu ro pie.

„Za czę li mnie lu stro wać, szu kać, czy moż na mnie ja koś
z mo jej dział ki wy rzu cić” – opo wia da na ła mach Ga ze ty
Wy bor czej po seł An drzej De ra. Nie mam żad nych in for -
ma cji na ten te mat i nie wiem, po co i kto miał by po sła
De rę lu stro wać. Z ca łą pew no ścią nie ro bił te go PZD. Być
mo że mó wie niem ta kich rze czy chce wy ro snąć na bo ha -
te ra, któ ry mu siał bro nić się przed „zgra ją dział kow ców”.
Po seł De ra pew nie by się chęt nie uwłasz czył na grun cie
ogro dów dział ko wych, jed nak że w rze czy wi sto ści z pro -
po no wa nej wów czas przez PiS usta wy sko rzy sta ło by ok.
10% dział kow ców. Dla cze go? Usta wa zmie rza ła bo wiem
do wy własz cze nia, a nie uwłasz cze nia dział kow ców, a ku
roz pa czy pa na De ry użyt kow ni cy dzia łek roz szy fro wa li
za mia ry i kon se kwen cje pro jek tu pa na po sła i wy ra zi li
zde cy do wa ne „NIE” dla pro po zy cji PiS-u. Więk szość te -
re nów za ję tych przez ogro dy nie mo gła bo wiem być
sprze da na dział kow com za przy sło wio wą zło tów kę ze
wzglę du na prze szko dy for mal no -praw ne, o czym po seł
De ra nie ma od wa gi gło śno po wie dzieć. Nie moż na bo -
wiem uwłasz czać ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi, ogro -
dów wy rzu co nych ze stu diów i pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go i ogro dów o nie ure gu lo wa nym sta nie
praw nym, a więc su mu jąc, usta wa ta nie do ty czy ła by bli -

sko 70% ogro dów, al bo jesz cze wię cej, gdyż mia ło to za -
le żeć wy łącz nie od do brej wo li gmin. Szum nie wy gła sza -
ne kon cep cje mia ły na ce lu uprzy wi le jo wa nie lu dzi
bo ga tych kosz tem naj uboż szej czę ści na sze go spo łe czeń -
stwa. Tkwie nie zaś w dal szym cią gu w prze ko na niu, że to
był do bry pro jekt, świad czy je dy nie o po śle De rze i je go
„przy ja znym” sto sun ku do dział kow ców.

Ca ły ar ty kuł Grze go rza Szy ma ni ka opar ty jest na kłam -
stwach, nie wy łą cza jąc sy tu acji w ROD Kwit ną ca Do li na
i w Byd gosz czy, a tak że na me dial nie funk cjo nu ją cych po -
mó wie niach. Cie szy mnie, że wśród roz mów ców p. re -
dak to ra, po za „to wa rzy szem Cza plic kim” by łym wie lo -
let nim pra cow ni kiem na kie row ni czych sta no wi skach Ko -
mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Ostro łę ce, któ ry w kłam -
stwie wi dzi szan sę na wła sne ist nie nie w prze strze ni
me dial nej, nie zna lazł się nikt, kto by po dzie lał je go po glą -
dy i do mnie ma nia wła sne re dak to ra. Ob raź li wy ton ar ty -
ku łu do wo dzi, że au tor tek stu nie bar dzo chy ba wie, co to
są do bre ma nie ry i za sa dy do bre go wy cho wa nia. Nie ro -
zu miem też, dla cze go re dak tor pro wa dzą cy do pusz cza do
pu bli ka cji ma te ria łu peł ne go nie rze tel no ści i zwy kłych
kłamstw. Pra wo Pra so we i ety ka dzien ni kar ska obo wią -
zu ją każ de go dzien ni ka rza i nie po win ny być sto so wa ne
wy biór czo. „Kłam stwo po wtó rzo ne 1000 ra zy sta je się
praw dą” ma wiał mistrz na zi stow skiej pro pa gan dy Jo seph
Paul Go eb bels. Dla te go nie mo gę i nie chcę po zwo lić, by
kłam stwa na mój te mat by ły wy ko rzy sty wa ne w wal ce
prze ciw ko dział kow com. W związ ku z licz ny mi kłam -
stwa mi, uprzej mie pro szę o za miesz cze nie spro sto wa nia,
któ re za łą czam do li stu.

mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki

SPROSTOWANIE KR PZD

Po wo łu jąc się na art. 31 usta wy Pra wo Pra so we, Pre zes KR PZD zwró cił się do re dak to ra na czel ne go „Ga ze ty Wy -
bor czej” z proś bą o opu bli ko wa nie spro sto wa nia nie praw dzi wych in for ma cji, któ re po ja wi ły się w ar ty ku le Grze go rza
Szy ma ni ka „U Pa na Bo ga w ogród ku”.

Przed pu bli ka cją te go ar ty ku łu je go au tor zwró cił się do
Pre ze sa PZD i pa ni Mag da le ny Kon drac kiej z py ta nia mi,
na któ re otrzy mał wy czer pu ją ce od po wie dzi, któ re zo sta -
ły au to ry zo wa ne. Jed nak w swo im „obiek tyw nym” ma te -
ria le wie lo krot nie prze krę cił ich sens, a tak że pod wa żył

udzie lo ne przez PZD in for ma cje ze sta wia jąc ze swo im je -
dy nym, „wia ry god nym” źró dłem, do ja kie go był w sta nie
do trzeć, a więc pa nem Cza plic kim. Dla te go też za miesz -
cza my wszyst kie od po wie dzi udzie lo ne Ga ze cie Wy bor -
czej, ja kie zo sta ły au to ry zo wa ne:

Wy po wie dzi Pre ze sa KR PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go dla „Ga ze ty Wy bor czej”

Jak to moż li we, że o pre ze sie mi lio no we go związ ku
nie wia do mo zu peł nie nic? 

– Je śli ma Pan na my śli, że in for ma cji na mój te mat nie
mo że Pan zna leźć w bru kow cach, to istot nie mu szę przy -
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znać, że nie je stem ty pem ce le bry ty. Za wsze sta ra łem się
do brze wy ko ny wać swo ją mi sję słu że nia dział kow com, 
a to ro bi się w ogro dach, a nie na sa lo nach. 

Co Pan są dzi na te mat ostat nie go me dial ne go i po -
li tycz ne go za in te re so wa nia te ma tem PZD?

– Cie szy mnie za in te re so wa nie me diów ru chem ogrod -
nic twa dział ko we go, a szcze gól nie zmia na na sta wie nia
me diów do ogro dów. Na resz cie me dia za czę ły za uwa żać
to o czym Zwią zek mó wi od lat, czy li spo łecz ną i wręcz
te ra peu tycz ną ro lę ogro dów. Nie ste ty od by wa się to tro chę
za póź no dla dział kow ców i ogro dów. 

Jak sko men tu je Pan orze cze nie TK?
– Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go naj le piej chy -

ba ko men tu je sę dzia Wró bel w swo im zda niu od ręb nym.
Ko men ta rzem do wy ro ku jest też ofi cjal ne sta no wi sko
Pre zy dium KR PZD z 11 lip ca br. 

Co są dzi Pan o za rzu cie mo no po li za cji? Czy do -
pusz cza Pan po mysł, by dział ka mi za rzą dza ło kil ka
sto wa rzy szeń?

– Za rzut mo no po li za cji jest cał ko wi cie nie praw dzi wy 
i bez pod staw ny. W usta wie o ROD, ani w żad nej in nej
usta wie, nie ma za ka zu za kła da nia od ręb nych or ga ni za cji
dział kow ców. 

Ja ką szko łę Pan Pre zes koń czył?
– Skoń czy łem Szko łę Głów ną Go spo dar stwa Wiej skie go.

W ja ki spo sób zna lazł się w CRZZ? Co ro bił wcze -
śniej?

– Ni gdy nie by łem ani człon kiem ani pra cow ni kiem
CRZZ

Czy był je dy nym kan dy da tem na sta no wi sko pre ze -
sa PZD (w 81)?

– W 1981 r. by ło kil ku kan dy da tów na sta no wi sko Pre -
ze sa PZD.

Ile wy no si pen sja pre ze sa PZD?
– 6000 zł. 

W ja ki spo sób od po wia da Pan na za rzu ty o ne po -
tyzm w PZD? Dzien ni ka rze pi szą: „PZD to pry wat -
na fir ma pa na Pre ze sa”.

– Nie od po wia dam na ten za rzut. Istot nie za trud ni łem
swo ją cór kę ja ko Dy rek to ra Wy daw nic twa. I gdy bym po
raz ko lej ny po dej mo wał tę de cy zję, to by ła by ona ta ka sa -
ma. Mo ja cór ka jest oso bą in te li gent ną, wy kształ co ną i co
naj waż niej sze bar dzo sku tecz ną w dzia ła niu. O słusz no ści
mo jej de cy zji świad czą wy ni ki, ja kie ma za rzą dza ne przez
nią Wy daw nic two. Waż nym aspek tem tej spra wy jest też
fakt, że mam do niej za ufa nie, o co u mnie trud no

Jak wi dzi Pan przy szłość związ ku? I swo ją – chciał -
by Pan po zo stać na tym sta no wi sku?

– W tej chwi li trud no po wie dzieć, ja ka bę dzie przy -
szłość. To, co wiem na pew no, to że przez te 18 mie się cy
bę dzie my wal czyć, aby po li ty cy, któ rzy te raz tak szum nie
wy ra ża ją swo je po par cie dla dział kow ców, speł ni li swo je
obiet ni ce. 

Do pó ki Zwią zek ist nie je, nie po zwo li my skrzyw dzić
dział kow ców w imię par ty ku lar nych in te re sów róż nych
grup na ci sku. Swo ją mi sję bę dzie my peł nić do koń ca. 

Jed no cze śnie in for mu ję, że w przy pad ku do ko ny wa nia
ja kich kol wiek zmian w od po wie dziach lub py ta niach w tek -
ście prze zna czo nym do pu bli ka cji pro szę o au to ry za cję.

Sprostowanie wysłane przez Mag da le nę Kon drac ką, Dy rek to ra Wy daw nic twa „dział ko wiec”
do „Gazety Wyborczej”

Na pod sta wie usta wy z dnia 26 stycz nia 1984 r. Pra wo
pra so we, w związ ku ze zmo dy fi ko wa niem za da wa nych
mi py tań i mo ich od po wie dzi, co zu peł nie zmie ni ło ich
wy mo wę, żą dam opu bli ko wa nia ca ło ści prze pro wa dzo ne -
go ze mną wy wia du. Chcia ła bym za zna czyć, że przy każ -

dej mo jej wy po wie dzi umiesz cza łam proś bę o au to ry za -
cję, któ rej zgod nie z art. 14 pkt 2 Usta wy Pra wo pra so we,
nie moż na mi od mó wić. 

Po ni żej za miesz czam tekst wy wia du:

G.S. (Grzegorz Szymanik) Od jak daw na p. Mag -
da le na Kon drac ka jest dy rek tor ką wy daw nic twa? 

– M.K. (Magdalena Kondracka) Sta no wi sko Dy rek to ra
Wy daw nic twa zaj mu ję od grud nia 2006 r. W „dział kow -
cu” pra cu ję od ro ku 1997, za czy na łam od naj niż sze go sta -

no wi ska tj. re fe ren ta. 
G.S. W ja ki spo sób prze pro wa dzo no na bór na to

sta no wi sko?
– M.K.Na bór na sta no wi sko Dy rek to ra prze pro wa dzo -

no w dro dze re kru ta cji we wnętrz nej. 



32

G.S. Czy p. Eu ge niusz Kon drac ki do sta je wy na gro -
dze nie za prze wod ni cze nie ko le gium re dak cyj ne mu?

– M.K. Eu ge niusz Kon drac ki za prze wod ni cze nie ko le -
gium re dak cyj ne go otrzy mu je 300 zł brut to mie sięcz nie 

G.S. Jak w ta kim ra zie od po wia da Pa ni na za rzut
ne po ty zmu sta wia ny w sto sun ku do PZD, Pa na Eu ge -
niu sza Kon drac kie go i Pa ni?

– M.K. Zgod nie z de fi ni cją ne po tyzm to fa wo ry zo wa nie
człon ków ro dzi ny przy ob sa dza niu sta no wisk i przy dzie -
la niu god no ści. Każ dy, kto zna mo je go oj ca, wie że naj -
wię cej wy ma ga od sie bie. Dru ga w ko lej no ści je stem ja.
Tak by ło za wsze i jest obec nie. Ni gdy nie by łam i nie je -
stem fa wo ry zo wa na. Sta no wi sko ob ję łam po la tach pra cy
w „dział kow cu”. Skoń czy łam wy dział dzien ni kar stwa na
UW i za rzą dza nie na SGH. Za rów no me go oj ca, jak i mnie
sa mą bro nią wy ni ki. Zwią zek przez 20 lat obro nił mi lion
dzia łek dla mi lio na pol skich ro dzin. Mie sięcz nik „dział ko -
wiec” jest naj bar dziej po czyt nym cza so pi smem ogrod ni -
czym w Pol sce, a Wy daw nic two re gu lar nie wy pła ca
Związ ko wi dy wi den dy, któ re prze zna cza ne są na do ta cje
dla ogro dów np. na po moc dla ogro dów – po wo dzian, któ -
re nie ste ty nie otrzy ma ły ta kiej po mo cy od Pań stwa.

G.S. Czy im po my słem by ło utwo rze nie w PZD
przed po nad 10 la ty no we go sta no wi ska – rzecz ni ka
pra so we go – i za trud nie nie na nim Pa na Mau ry ce go
Se wery na?

– M.K. By ła to de cy zja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
Zaj mo wał je m.in. mój by ły mąż, któ ry, co istot ne, nie stra -
cił te go sta no wi ska po mi mo roz wo du. To naj le piej świad -
czy o „ne po ty zmie”. Dzi siaj pra cę, któ rą wy ko ny wał
re ali zu je dział me dial ny, w któ rym pra cu ją 3 oso by.

G.S. Ale czy za sta na wia się Pa ni skąd w ta kim ra -
zie te za rzu ty?

– M.K. Szcze rze mó wiąc, od po wiedź na Pa na py ta nie
jest bar dzo pro sta. Gdy by mo je mu oj cu moż na by ło wy -
cią gnąć ja kieś za rzu ty, że by go oczer nić, to nie wąt pli wie
by to zro bio no. Ja ko, że nic ta kie go nie ma, wy cią ga się 30
lat na sta no wi sku i ne po tyzm. Na praw dę by ła bym bar dzo
szczę śli wa, gdy by je dy nie ta kie za rzu ty moż na by ło po sta -
wić na szym po li ty kom i oso bom na sta no wi skach pu blicz -
nych.

G.S. Ja ni cze go nie sta ram się oce niać, ale pro szę
prze nieść ta ką sy tu ację na ja kąś in ną struk tu rę, np.
PZPN, o któ rym w ostat nim cza sie tak że gło śno. Je -
śli dy rek to rem biu le ty nu PZPN by ła by cór ka pre ze sa

La ty, je go rzecz ni kiem zięć, a kie row cą sio strze niec,
to czy Pa ni – ja ko dzien ni kar ce nie wy da ło by się to
dziw ne?

– M.K. Po pierw sze pro szę nie po rów ny wać PZD do
PZPN, bo tych or ga ni za cji nie da się po rów nać pod żad -
nym wzglę dem i sta wia nie PZD w jed nym rzę dzie z
PZPN jest dla Związ ku po pro stu krzyw dzą ce. Uwa żam
też, że ety ka dzien ni kar ska na ka zu je oce niać lu dzi nie po
tym, czy imi są krew ny mi, ale po efek tach ich pra cy. 

G.S. Bar dzo pro szę tyl ko o od po wiedź na py ta nie,
ile wy no szą dy wi den dy, któ re wy daw nic two wy pła ca
związ ko wi (prze zna czo ne na do ta cje dla ogro dów) 
– o któ rych Pa ni wspo mnia ła?

– M.K. Je śli cho dzi o dy wi den dy z Wy daw nic twa dział -
ko wiec Sp. z o.o., któ re prze ka za no do je dy ne go wła ści -
cie la czy li PZD, za rok 2011, nie wy pła ca no dy wi den dy,
zysk prze zna czo no na ka pi tał za pa so wy i re zer wo wy z po -
wo du kry zy su na ryn ku wy daw ni czym (za uwa ży łam, że
Ago rę też do tknął, cze go do wo dem jest za mknię cie 2 cza -
so pism ogrod ni czych), ale za rok 2010 wy pła co no ok. 1
700 000 zł. Kwo ta ta w ca ło ści zo sta ła prze zna czo na na
ogro dy po wo dzio we.

G.S. I mo że Pa ni wie, dla cze go od po wiedź na py ta -
nie, czym zaj mo wał się Pan Pre zes przed 1981 ro ku
jest ob ję ta w PZD ja kimś dziw nym em bar go in for ma -
cyj nym?

– M.K. Nie wiem, dla cze go uwa ża Pan, że in for ma cje
dot. prze szło ści mo je go ta ty ob ję te są em bar giem. W 1967 r.
po uzy ska niu ty tu łu mgr inż. na wy dzia le ogrod nic twa 
w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go roz po czął
pra cę ja ko in struk tor ds. ogrod ni czych w Kra jo wej Ra dzie
Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych. I tu od ra zu roz -
wie ję Pa na wąt pli wo ści co do CRZZ. KR POD by ła co
praw da w owym cza sie pod po rząd ko wa na CRZZ, ale
mia ła już pew ną sa mo dziel ność i mój ta ta umo wę o pra cę
pod pi sy wał z Kra jo wą Ra dą POD, a nie z CRZZ. Ja ko in -
struk tor zaj mo wał się m.in. szko le nia mi dla dział kow ców,
opra co wy wa niem pro gra mów ogrod ni czych i szko le nio -
wych dla KR POD itp. Po kil ku la tach zo stał kie row ni -
kiem biu ra KR POD i w koń cu Se kre ta rzem KR POD
(człon ków Kra jo wej Ra dy POD wy bie ra li wte dy dział -
kow cy). W paź dzier ni ku 1980 r. na fa li zry wu so li dar no -
ścio we go uda ło się ode rwać Kra jo wą Ra dę POD od
CRZZ i po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ re go
zo stał Pre ze sem. Tak więc, jak Pan wi dzi, ca łe ży cie zwią -
za ny był i ogro da mi dział ko wy mi i nie ma w tym spe cjal -
nej ta jem ni cy.

Z poważaniem dyr. wydawnictwa 
Magdalena Kondracka
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My, ni żej pod pi sa ni człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców z obu rze niem
przy ję li śmy opu bli ko wa ny ar ty kuł au tor stwa Grze go rza
Szy ma ni ka, bo wiem za wie ra on sze reg kłamstw, nie praw -
dzi wych oraz nie po twier dzo nych in for ma cji do ty czą cych
Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz na szej Ko -
mi sji.

Oświad cza my, że sfor mu ło wa ne przez au to ra i „wy bit -
nych pseu doau to ry te tów” w oso bach An drze ja De ry 
i Wie sła wa Cza plic kie go in for ma cje są nie praw dzi we, by
nie użyć bar dziej do sad ne go okre śle nia.

Ar ty kuł 6 Pra wa Pra so we go sta no wi, że „Pra sa jest zo -
bo wią za na do praw dzi we go przed sta wia nia oma wia nych
zja wisk”, w art. 10 ust. 2 za war to stwier dze nie, że „Dzien -
ni karz ma obo wią zek dzia ła nia zgod nie z ety ką za wo do -
wą i za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go, w gra ni cach
okre ślo nych prze pi sa mi pra wa”, a art. 12 ust. 1 pkt 1 sta -
no wi, że „Dzien ni karz jest obo wią za ny za cho wać szcze -
gól ną sta ran ność i rze tel ność przy zbie ra niu i wy ko -
rzy sta niu ma te ria łów pra so wych, zwłasz cza spraw dzić
zgod ność z praw dą uzy ska nych wia do mo ści”. 

Z ca łą mo cą stwier dza my, że tych norm nie speł nio no
w tym ten den cyj nie na pi sa nym ar ty ku le pra so wym!

Au tor ar ty ku łu ma ilem uzy skał od Pre ze sa Związ ku od -
po wiedź na dzie więć za da nych py tań, lecz je zma ni pu lo -
wał tak, by speł nić żą da ny cel – skom pro mi to wać 
w oczach opi nii pu blicz nej. Wy star czy po rów nać treść od -
po wie dzi opu bli ko wa nej na stro nie in ter ne to wej PZD ze
sfor mu ło wa nia mi za war ty mi w ar ty ku le.

„Zło te my śli” wy po wia da ne przez An drze ja De rę są
wprost nie do rzecz ne, wy po wia da ne by ło nie by ło przez
po sła i do te go dział kow ca.

Każ dy z praw dzi we go zda rze nia czło nek Związ ku do -
sko na le wie, ja ka jest pro ce du ra wy bo ru do każ de go sta -
tu to we go or ga nu. Fakt, że od wie lu lat prze wo dzi na szej
spo łecz nej or ga ni za cji Eu ge niusz Kon drac ki do wo dzi, że
ko lej ne Kra jo we Zjaz dy De le ga tów PZD po wie rza ły tę
funk cję, uzna jąc Je go dzia łal ność za wła ści wą dla do bra
dział kow ców i Związ ku.

Trud no nam tak że nie za re ago wać na fał szy we stwier -
dze nie Wie sła wa Cza plic kie go od no szą ce się do na szej
Ko mi sji. Wy ni ka z nie go, że usu nię ty z na szej or ga ni za cji
by ły czło nek na wet nie wie, że człon ków Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD, jak i człon ków Kra jo wej Ra dy
PZD oraz Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD wy bie ra ją
wy łącz nie de le ga ci na Kra jo wych Zjaz dach.  In for mu je -
my, że my, obec ni człon ko wie zo sta li śmy wy bra ni pod -
czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD w dniu 

17 grud nia 2011 ro ku wo lą uczest ni czą cych de le ga tów,
zgod nie z § 153 ust. 2 Sta tu tu Związ ku i pod le ga my je dy -
nie oce nie Zjaz du.

Stwier dza my, że ko mi sje re wi zyj ne każ de go or ga ni za -
cyj ne go szcze bla są or ga na mi kon tro li we wnętrz nej i do
te go w peł ni nie za leż ny mi od or ga nów za rzą dza ją cych 
i roz jem czych.

Ro lą każ dej ko mi sji re wi zyj nej jest bie żą ce spra wo wa -
nie kon tro li nad dzia łal no ścią or ga nów za rzą dza ją cych
pod wzglę dem ce lo wo ści, pra wi dło wo ści i zgod no ści 
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

Za pew nia my, że Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na nie jest 
i ni gdy nie by ła uza leż nio na od Pre ze sa Związ ku. Na sza
Ko mi sja swo je obo wiąz ki wy ko nu je zgod nie z za pi sa mi
za war ty mi w § 153 do 157 Sta tu tu PZD.

Ko lej na spra wa wy ma ga ją ca na szej zde cy do wa nej re -
ak cji do ty czy fi nan sów Związ ku i czyn no ści wy ko ny wa -
nych w tym za kre sie przez człon ków Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD.

In for mu je my, że zgod nie z na szy mi sta tu to wy mi kom -
pe ten cja mi każ de go ro ku człon ko wie Ko mi sji do ko nu ją
szcze gó ło we go ba da nia spra woz da nia fi nan so we go PZD
i Kra jo wej Ra dy oraz zbior cze go spra woz da nia fi nan so -
we go z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Okrę gów.

Do ko nu je my tak że kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej Kra jo wej Ra dy PZD, w tym go spo dar ki fun du -
sza mi.

Za wszyst kie na sze usta le nia do ko ny wa ne w trak cie
tych kon tro li bie rze my peł ną od po wie dzial ność.

Ze smut kiem stwier dza my, że po goń za po czyt no ścią
przy szu ka niu wy ima gi no wa nych sen sa cji w na szym
Związ ku się gnę ła przy sło wio we go dna. Au tor ar ty ku łu pi -
sząc „Po bie ra ne przez Polski Związek Działkowców
skład ki to rocz nie 80 mln zł. Z te go 1/3 tra fia, co ro ku do
War sza wy na utrzy ma nie struk tur Związ ku” po wie lił za -
sły sza ne plot ki, nie sta ra jąc się jed no cze śnie, by je zwe ry -
fi ko wać u źró dła. Trud no nam zro zu mieć, jak do ta kiej
kwo ty do szedł dzien ni karz, bo z rze czy wi sto ścią nie ma to
nic wspól ne go!

Pla no wa ne wpły wy ze skład ki człon kow skiej w 2012 r.
(0,19 zł za 1 m2 po wierzch ni dział ki) win ny wy nieść dla
ca łe go Związ ku kwo tę 61 291 732,35 zło tych jed nak, ja -
kie bę dzie wy ko na nie, oka że się po za koń cze niu ro ku.

Szcze gó ło wo przez nas zba da ne spra woz da nie fi nan so -
we za 2011 rok wy ka za ło, że wpły wy ze skład ki człon -
kow skiej bie żą cej, ja kimi dys po no wał ca ły Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, a nie jak po in for mo wał dzien ni karz, na re -
ali za cję za dań sta tu to wych, wnio sły kwo tę 54,7 mln zł.

2 a). Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł Grze go rza Szy ma ni ka „U Pa na Bo ga w ogród ku”.

Oświad cze nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w War sza wie
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Zgod nie z uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD po dział skład -
ki jest na stę pu ją cy:

– 65% ze bra nej skład ki człon kow skiej po zo sta je do wy -
łącz nej dys po zy cji Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych, tj. po nad 35 mln zł. Mu si my jed no cze śnie
za uwa żyć, że je ste śmy je dy ną spo łecz ną or ga ni za cją, któ -
ra tak znacz ny pro cent skład ki po zo sta wia w miej scu jej
two rze nia,

– 35% ze bra nej skład ki prze ka zy wa na jest do Okrę go -
wych Za rzą dów PZD, gdzie su ma ta pod le ga dal sze mu
po dzia ło wi:

– 5% otrzy ma nej od ROD kwo ty jest prze ka zy wa ne na
Fun dusz Obro ny ROD, bo wiem nikt po za Związ kiem nie
po czu wa się do obro ny za gro żo nych ogro dów przed rosz -
cze nia mi,

– a 2/3 z po zo sta łej kwo ty zo sta je do wy łącz nej dys po -
zy cji Okrę go wych Za rzą dów PZD, tj. 12 mln zł.,

– a po zo sta łe 1/3 prze ka zy wa na jest do Kra jo wej Ra dy
PZD, tj. 6 mln zł.

Ze środ ków bę dą cych w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy pro -
wa dzo na jest dzia łal ność kon kur so wa, szko le nio wa, a tak -
że udzie la ne są do ta cje ce lo we na pro wa dzo ne w ogro dach
in we sty cje i mo der ni za cje in fra struk tu ry.

Ta kie in for ma cje bez żad ne go tru du mógł uzy skać
dzien ni karz od Głów nej Księ go wej Kra jo wej Ra dy – lecz
nie uczy nił te go, bo wiem po da na przez nie go kwo ta bar -
dziej pa so wa ła do po ka za nia ne ga tyw ne go ob ra zu Kra jo -
wej Ra dy PZD!

Kon klu du jąc, stwier dza my, że sfor mu ło wa nia uży te
przez Grze go rza Szy ma ni ka niewie le ma ją wspól ne go 
z dzien ni kar ską rze tel no ścią. Wąt pli wej ja ko ści au to ry te -
ta mi oka za li się człon ko wie PZD usu nię ci z na szej or ga -
ni za cji za upo rczy we ła ma nie obo wią zu ją ce go pra wa, nie
tyl ko we wnątrz związ ko we go, ale co gor sza i te go po -
wszech nie obo wią zu ją ce go. Spra wo wa ne funk cje wy ko -
rzy sty wa li bo wiem dla pry wa ty i oso bi stych ko rzy ści, co

w kon se kwen cji skut ko wa ło wy klu cze niem z PZD. Me -
dial nie bied ne nie wi niąt ka, a w rze czy wi sto ści wil ki 
w owczej skó rze.

Dla człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD oczy -
wi stym jest, że po cał ko wi tym usu nię ciu z po rząd ku praw -
ne go usta wy o ROD w wy ni ku wy ro ku Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go i li kwi da cji Związ ku ta ki mi jak ten ar ty kuł
chce się do pro wa dzić do po zba wie nia au to ry te tu Pre ze sa
PZD za to, że bez kom pro mi so wo dzia łał w obro nie dział -
kow ców i ogro dów oraz eg ze kwo wał od wła dzy pu blicz -
nej prze strze ga nia obo wią zu ją cych praw.

Z cho ro bli wą wręcz nie na wi ścią wy ra ża ją się o Pol skim
Związ ku Dział kow ców i je go Pre ze sie, co z nie ukry wa ną
sa tys fak cją cy tu je au tor ar ty ku łu. Jest to na szym zda niem
nad uży cie nie  ma ją ce nic wspól ne go z obiek tyw nym
przed sta wia niem rze czy wi sto ści. Nie do przy ję cia jest też
zło śli wa cha rak te ry sty ka Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie -
go, wręcz na ru sza ją ca je go god ność oso bi stą.

W od czu ciu dział kow ców Pre zes PZD jest ostat nim
czło wie kiem, któ ry stoi na dro dze do peł ne go prze ję cia
dzia łek i li kwi da cji ROD.

Od no si my wra że nie, że au tor ar ty ku łu, zresz tą nie je dy -
ny, wy snu wa te zę, ja ka to za ka ła i wszel kie zło ten Zwią -
zek i je go Pre zes, co w tre ści ca łe go ar ty ku łu sta ra się za
wszel ką ce nę udo wod nić.

Po nad to drwie nie i kpie nie z sym bo li na ro do we go
Związ ku jest prze ja wem bra ku oso bi stej kul tu ry i jaw ną
aro gan cją wy ka zy wa ną wo bec człon ków naj więk szej 
w Pol sce spo łecz nej or ga ni za cji po za rzą do wej.

Na ta kie sta wia nie spra wy nie ma i ni gdy nie bę dzie na -
szej zgo dy!

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD stwier -
dza ją, że na tręt ne ma ni pu lo wa nie in for ma cja mi jest uwła -
cza ją ce dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców, Kra jo wej
Ra dy PZD i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków 
i Związ ku

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
w War sza wie

Prze wod ni czą ca
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Se kre tarz
/-/ Agniesz ka Bie sie kir ska

Człon ko wie:
/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski

/-/ Ry szard Do rau
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka
/-/ Eu ge niusz Lu bosch

/-/ Ali cja Pa te rek
/-/ Do ro ta Ze rba

/-/ Ro man Żur kow skiWar sza wa, 3 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie!
W na wią za niu do ar ty ku łu „U a na Bo ga w ogród ku”

pań skie go au tor stwa człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza ją, że
obo wiąz kiem każ de go dzien ni ka rza jest prze strze ga nie
ety ki dzien ni kar skiej i Pra wa Pra so we go przy for mu ło wa -
niu tre ści kie ro wa nych do opi nii pu blicz nej. Te go nie ste -
ty za bra kło. 

Od pa ru lat róż ni pseu dore for ma to rzy i pseu dona pra -
wia cze pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go wy ty -
ka ją człon kom Pol skie go Związ ku Dział kow ców, że
kie ru je nim od 31 lat Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki.

In sy nu owa nie przez Pa na An drze ja De rę, że „bez prze -
rwy trzy ma się stoł ka” jest nie do rzecz ne, bo wiem gdy by
oce na Je go pra cy by ła ne ga tyw na, to ko lej ne Kra jo we
Zjaz dy De le ga tów PZD nie po wie rza ły by mu peł nie nia tej
za szczyt nej, ale i trud nej funk cji.

Praw dzi wi dział kow cy wie dzą, że naj więk sze zdo by cze
na sze go Związ ku nie by ły by moż li we bez udzia łu w na -
szych sze re gach ta kie go dzia ła cza. Je go ogrom ne i au ten -
tycz ne od da nie idei ogrod nic twa dział ko we go, mą dre
kie ro wa nie, rzad ko spo ty ka na umie jęt ność wy czu wa nia
za gro żeń wraz z po dej mo wa niem traf nych de cy zji skut -
ko wa ło za wsze tym, że nasz Zwią zek był i jest si łą sku -
tecz nie dzia ła ją cą.

Zna jąc pra co wi tość Pre ze sa E. Kon drac kie go, stwier -
dza my, że ni gdy nie zda rzy ło się, aby stra cił na dzie ję 
w wy da wa ło by się bez na dziej nych sy tu acjach za gra ża ją -
cych ist nie niu na szej spo łecz nej or ga ni za cji.

Stwier dza my, że dzię ki Je go oso bi stej de ter mi na cji i nie -
ustę pli wo ści przez 22 la ta za wsze ra zem w jed no ści obro -
ni li śmy dział kow ców, ogro dy i Zwią zek przed ko lej ny mi
pró ba mi li kwi da cji.

Nie ste ty po li tycz ny i wy bit nie aspo łecz ny wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku spo wo do -
wał po zba wie nie pol skich dział kow ców wszyst kich praw
na by tych i do te go na by tych w słusz nej wie rze i w za ufa -
niu do pra wa sta no wio ne go w po dob no de mo kra tycz nym
pań stwie.

Wie my do brze, że de ter mi na cja i nie ustę pli wość Pre ze -
sa Związ ku nie wy ni ka ła i nie wy ni ka z chę ci utrzy ma nia
po noć lu kra tyw ne go sta no wi ska czy funk cji, a je dy nie 
z po trze by wy ra ża nej przez człon ków PZD.

Sza now ny Pa nie!
Za sta na wia ją ce jest tak że, że nie któ rzy Pań scy roz mów -

cy czy nią Pre ze so wi za rzut za trud nia nia cór ki w cha rak -
te rze dy rek to ra „Dział kow ca”. Na szym zda niem nie ma
w tym nic dziw ne go, bo wiem Pa ni Mag da le na Kon drac -
ka jest oso bą wy kształ co ną, po sia da ją cą wła ści we przy -
go to wa nie do zaj mo wa nia te go sta no wi ska.

Wiel ka szko da, że Pan An drzej De ra i Wie sław Cza plic -
ki ani jed nym sło wem nie mó wią o za trud nia niu krew nych
w spół kach i agen cjach Skar bu Pań stwa przez pro mi nent -
nych po li ty ków z każ dej opcji po li tycz nej. I co dziw ne, że
z za trud nia nia krew nych kom plet nie nie przy go to wa nych
do zaj mo wa nia lu kra tyw nych po sad nie czy nią żad ne go
za rzu tu.

Czyż by dzia ła ła przy sło wio wa za sa da Ka le go?

Z dział ko wym po zdro wie niem 
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 

w War sza wie

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w War sza wie

Pan Grze gorz Szy ma nik 
„Ga ze ta Wy bor cza” 
War sza wa

Człon ko wie: 
/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski

/-/ Ry szard Do rau 
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka 
/-/ Eu ge niusz Lu bosch 

/-/ Ali cja Pa te rek 
/-/ Do ro ta Ze rba 

/-/ Ro man Żur kow ski

Prze wod ni czą ca
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Se kre tarz
/-/ Agniesz ka Bie sie kir ska

War sza wa, 25 lip ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie!
W na wią za niu do ar ty ku łu „U Pa na Bo ga w ogród ku”

au tor stwa Pa na Grze go rza Szy ma ni ka spo łecz nie wy ko -
nu ją cy swo je man da ty człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy ra ża ją
sprze ciw wo bec pu bli ko wa nia niepraw dzi wych in for ma -
cji do ty czą cych na sze go nie za leż ne go or ga nu. Dzien ni -
karz nie za dał so bie na wet tru du, aby zwe ry fi ko wać wy -
po wiedź „wy bit ne go znaw cy” pro ble ma ty ki związ ko wej
Wie sła wa Cza plic kie go z Ostro łę ki, któ ry ra czył po dzie -
lić się z opi nią pu blicz ną ta kim oto stwier dze niem „Usu -
nąć pre ze sa bun tem od dol nym też trud no. Bo sko ro
ko mi sję re wi zyj ną, któ ra kon tro lu je kra jo wą ra dę, po wo -
łu je kra jo wa ra da, to o czym my mó wi my”?

Sło wa ta kie nie od po wia da ją ce rze czy wi sto ści wy po wia -
da „wy bit ny znaw ca”, by ły czło nek na szej or ga ni za cji i do
te go by ły Pre zes sta tu to we go or ga nu PZD w Ostro łę ce.

Gdy by au tor te go ar ty ku łu do znał „olśnie nia” i zwró cił
się do Kra jo wej Ra dy PZD lub Okrę go we go Za rzą du Ma -
zo wiec kie go PZD w War sza wie, to by ta kich bzdur nie
cy to wał. Do wie dział by się mia no wi cie:

– któż to jest ten Pan i ja kie „za słu gi” wniósł dla do bra
dział kow ców w by łym Wo je wódz kim, a póź niej Okrę go -
wym Za rzą dzie PZD w Ostro łę ce,

– że pra wo moc nym wy ro kiem są du mu siał zwró cić do
ka sy Związ ku nie na leż nie po bra ne wy na gro dze nie,

– że tra cąc pre ze sow skie i dy rek tor skie sta no wi sko 
w wy ni ku po łą cze nia by łych pię ciu okrę gów w je den
obec ny Ma zo wiec ki, utra cił po bie ra ne apa na że,

– że w cza sie by cia pre ze sem nie wy peł niał swych sta -
tu to wych obo wiąz ków i przy zwa lał na ła ma nie pra wa, nie
re agu jąc na wy stę pu ją ce ne ga tyw ne zja wi ska, o któ rych
człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w cza sie
kil ku krot nych kon tro li ogro dów pod le ga ją cych Okrę go -
we mu Za rzą do wi PZD w Ostro łę ce mo gli się prze ko nać.

Z je go wy po wie dzi tchnie „wy bit na” zna jo mość pra wa
związ ko we go, w tym za sad wy bo ru po szcze gól nych sta tu -

to wych or ga nów i wy ni ka z te go, że zna się na tym jak przy -
sło wio wa ku ra na pie przu lub kot na kwa śnym mle ku.

Je że li ten Pan jest dla nie któ rych me diów i po słów au -
to ry te tem, to nic do dać i nic ująć!

Sza now ny Pa nie!
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD in for -

mu ją, że zo sta li śmy wy bra ni pod czas IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów PZD w dniu 17 grud nia 2011 ro ku przez
wszyst kich uczest ni czą cych de le ga tów, zgod nie z za pi sem
za war tym w § 153 ust. 2 Sta tu tu.

Uwa ża my po nad to za ko niecz ne przy po mnie nie, że 
w na szym Związ ku sta tu to we or ga ny wszyst kich szcze -
bli, jak i peł nio ne w nich funk cje, po cho dzą wy łącz nie 
z wy bo ru. W na szym Związ ku nikt ni ko go nie przy wo zi 
w przy sło wio wej tecz ce i nie ob sa dza na ja kiej kol wiek
funk cji.

Za pew nia my Pa na, że w na szym Pol skim Związ ku
Dział kow ców rzą dzą wy łącz nie dział kow cy.

Pra gnie my po nad to za uwa żyć, że kpie nie au to ra z fla gi,
go dła czy hym nu Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest
nie do pusz czal nym prze ja wem aro gan cji i igno ran cji, by
nie użyć bar dziej do sad ne go okre śle nia!

Pan Grze gorz Szy ma nik naj wi docz niej za po mniał, że
każ de go dzien ni ka rza obo wią zu je ety ka i Pra wo Pra so we.
Za po mniał, że obo wiąz kiem jest bez stron ne pre zen to wa -
nie fak tów, a nie czy iś do my słów i wy du mań.

Ob raź li wy ton ar ty ku łu jed no znacz nie do wo dzi, że au -
tor nie bar dzo chy ba wie, co to są do bre ma nie ry i za sa dy
po praw ne go wy cho wa nia.

Ze smut kiem stwier dza my, że ten ten den cyj ny ar ty kuł
jest przy kła dem pi sa nia na za mó wie nie i tym sa mym pod -
wa ża za ufa nie do obiek tyw no ści i nie za leż no ści me diów.

Od no si my nie prze par te wra że nie, że te go ty pu ar ty ku ły
ma ją słu żyć pod re pe ro wa niu nie naj lep szej kon dy cji Wa -
szej ga ze ty, bo wiem gro no czy tel ni ków od dłuż sze go cza -
su zmniej sza się wy raź nie.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków
i Związ ku

/-/

Re dak tor Na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej” 
War sza wa

Ni niej sze wy stą pie nie prze sy ła my tak że do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– człon ków Kra jo wej Ra dy PZD.

War sza wa, 24 lip ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Za ta kie „bluź nier stwo prze ciw Bo gu po wi nien być Pan

po tę pio ny”. Wbrew Pań skiej te zie Pre zes PZD nie jest to
je dy ny Pre zes od cza su PRL-u, któ ry trzy ma się stoł ka.
Coś jed nak w tym jest, że lu dzie je że li go na wet nie sza -
nu ją to przy naj mniej go to le ru ją. Te go nie mo gą ścier pieć
lu dzie ma li.

Że by za ro bić tro chę gro sza, to mu siał na pi sać Pan aż tak
sąż ni sty ar ty kuł, że czy ta jąc go trud no się zo rien to wać, 
o czym Pan wła ści we pi sze. Ta ki so bie ta sie miec o wszyst -
kim i o ni czym – oby tyl ko by ło du żo wier szy. Jest Pan
czło wie kiem mło dym i w przy szło ści po wi nien się Pan
kie ro wać za sa da mi:

1. Po wi nien Pan usza no wać lu dzi, ich do ro bek, au to ry -
tet, en tu zjazm w nich tkwią cy, cha ry zmę i zdol no ści przy -
wód cze Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców, bo
nie wie lu mo że mu fak tycz nie do rów nać.

2. Po wi nien Pan się trzy mać fak tów, a nie pleść trzy po
trzy i po wta rzać za in ny mi, a zwłasz cza za „Po li ty ką” 
o na ka zo wym czy ta niu „dział kow ca”, o wy zna cza niu od -
szko do wań przez Polski Związek Działkowców za dział -
kę, o ta jem ni czych wy bo rach, o prze ła do wa nych biu rach

od dzia łów okrę go wych nie bo tycz nie roz bu ja nych, o ne -
po ty zmie itd.

3. Nie ład nie „wcho dzić z bu ta mi do łóż ka”, aby ko muś
do ło żyć.

4. Po wi nien Pan zmie nić źró dła in for ma cji z do tych cza -
so wych ty pu Swa rzędz, Ostro łę ka, no i tych po cho dzą cych
z ku ra te li po sła. Gdy by in for ma tor, Pan Cza plic ki był 
w PZD do brym dzia ła czem, na pew no wie dział by o tym,
że Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną po wo łu je Zjazd Kra jo wy, 
a nie Kra jo wa Ra dą, któ ra jest or ga nem rów no rzęd nym.

5. Po wi nien się Pan wy zbyć nie na wi ści, pi sząc o lu -
dziach uczci wych.

6. Nie po wi nien Pan prze krę cać fak tów hi sto rycz nych.
7. Po wi nien Pan pi sać zwięź le i do rze czy, ar gu men tu -

jąc isto tę spra wy.
8. Nie od pi sy wać bez kry tycz nie z in nych ty tu łów pra so -

wych.
9. Nie ma ni pu lo wać czy tel ni kiem, do bie ra jąc od po -

wied nie przy kła dy wy bra ne z kon tek stu.
10. Tro chę do czy tać i nie być na chal nym.
Ca ły ar ty kuł zro bio ny jest na uży tek kam pa nii prze ciw -

ko PZD. Dla cze go? Pro szę się nad tym za sta no wić.

/-/ 16 pod pi sów dział kow ców

Dział kow cy szcze ciń scy

Pan Grze gorz Szy ma nik
„Ga ze ta Wy bor cza”

Szcze cin, 24 lip ca 2012 r.

Ta de usz Dauk sze wicz, Pre zes ROD im. 40-le cia WP w Pi le

Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Z za in te re so wa niem prze czy ta łem ar ty kuł au tor stwa re -

dak to ra Grze go rza Szy ma ni ka pt. „U Pa na Bo ga 
w ogród ku” z pod pi skiem cyt. „To chy ba je dy ny pre zes,
któ ry od PRL-u do dzi siaj bez prze rwy trzy ma się stoł ka”.

Je stem dział kow cem od wie lu lat. Nikt mnie do dział ki
i wstą pie nia do Związ ku nie zmu szał. Je stem obu rzo ny
Pa na stwier dze niem, że „Pre zes trzy ma się stoł ka”. Sza -
now ny Pa nie – tę funk cję obej mu je się z wy bo ru. Zwią zek
jest or ga ni za cją de mo kra tycz ną. Każ dy czło nek Związ ku
mo że być wy bra ny na tę funk cję, ale trze ba mieć wie dzę
i umie jęt no ści do kie ro wa nia i za rzą dza nia Związ kiem.
Nie wszy scy ta kie umie jęt no ści ma ją, o czym my dział -
kow cy i oby wa te le na sze go pań stwa co dzien nie je ste śmy

in for mo wa ni za po śred nic twem me diów. Pre zes E. Kon -
drac ki jest oso bą, któ ra ca łe swo je ży cie za wo do we po -
świę ci ła ogro dom dział ko wym. Funk cję tę wy peł nia
wzo ro wo. Jest sza no wa ny za swo ją pra cę. Bar dzo do brze
kie ru je Związ kiem. I czy się to po do ba czy nie po li ty kom
i by łym człon kom Związ ku, któ rzy zo sta li po zba wie ni
swo ich dzia łek za nieprze strze ga nie usta wy Pra wo bu -
dow la ne, jest to wy bór de mo kra tycz ny i bar dzo do bry.

Dział kow cy od 11 lip ca 2012 ro ku po ogło sze niu wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie na szej usta wy
cią gle sły szą od po li ty ków, że „my dział kow ców nie
skrzyw dzi my”. Śmie chu war te są te stwier dze nia. Prze -
cież TK swym wy ro kiem nas skrzyw dził. Te raz, aby dział -
kow cy nie do cie ka li, czy ja to „spraw ka”, ser wu je nam Pan
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i ca łe mu spo łe czeń stwu ar ty kuł oplu wa ją cy Pre ze sa
Związ ku. Jest to ce lo we wpro wa dza nie opi nii pu blicz nej
w błąd, po to, aby nie szu ka li wi no waj cy te go nie kon sty -
tu cyj ne go wy ro ku – bo Jak mo że Try bu nał roz wią zać
Zwią zek, od te go jest Sąd. Aby nie py ta no rzą dzą cych, co
z miej sca mi pra cy dla lu dzi mło dych i jak przyj dzie nam

żyć w sto ją cym u na szych drzwi kry zy sie go spo dar czym.
Mo że na pi sze nam Pan Re dak tor – nam dział kow com –

eme ry tom i ren ci stom oraz lu dziom mło dym, jak żyć za
800 zło tych eme ry tu ry i za pra cę na umo wę śmie cio wą.
Te go spo łe czeń stwo ocze ku je, a nie oplu wa nia lu dzi do -
brze wy peł nia ją cych swo je obo wiąz ki.

/-/ Ta de usz Dauk sze wicz 

Pi ła, 25 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

Re dak tor Na czel ny 
Dzien ni ka „Ga ze ta Wy bor cza”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców re -

pre zen tu ją cy kil ka dzie siąt ty się cy ro dzin dział ko wych 
z Wiel ko pol ski po łu dnio wej z obu rze niem i nie do wie rza -
niem za po znał się z ar ty ku łem „U Pa na Bo ga w ogród ku”
au tor stwa Pa na Grze go rza Szy ma ni ka opu bli ko wa nym na
ła mach dzien ni ka w dniu 21-22 lip ca 2012 ro ku.

Pan re dak tor Grze gorz Szy ma nik w swo im ar ty ku le
wpro wa dza w błąd opi nię pu blicz ną i prze ka zu je nie praw -
dzi we in for ma cje o ogro dach dział ko wych oraz ob ra ża
dział kow ców i za słu żo ne go dłu go let nie go Pre ze sa Związ -
ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ ry ca łe swo je do -
ro słe ży cie po świę cił roz wo jo wi ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Cy to wa nie w ar ty ku le wy po wie dzi wie lo let nie go prze -
ciw ni ka ogrod nic twa dział ko we go i Polskiego Związku
Działkowców po sła An drze ja De ry – no ta be ne dział kow -
ca w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. 22 Lip ca 
w Ostro wie Wiel ko pol skim oraz usu nię te go z PZD by łe -
go dzia ła cza Związ ku Wie sła wa Cza plic kie go z Ostro łę -
ki jest ten den cyj ne i obu rza ją ce.

Ar ty kuł ten do wo dzi, że Pan re dak tor nie po sia da ele -
men tar ne go ro ze zna nia w ogro dach dział ko wych w Pol sce
oraz w za sa dach i pra wach dział kow ców wy ni ka ją cych 
z usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych, a uzna nej przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie spra -
wie dli wym wy ro kiem z dnia 11 lip ca 2012 ro ku za nie -
zgod ną z Kon sty tu cją RP (uchy lo no 24 ar ty ku ły).

Uwa ża my, że Pan re dak tor po wi nien naj pierw za po znać
się ze Sta tu tem PZD, za re je stro wa nym w Kra jo wym Re -
je strze Są do wym, a do pie ro póź niej pi sać rze tel nie ar ty ku -
ły na te mat dział kow ców i ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Zwią zek bro ni in te re sów dział kow ców i praw
na by tych przez dzie się cio le cia oraz gwa ran tu je im bez -
piecz ne upra wia nie dzia łek.

Ogro dy dział ko we sta no wią zie lo ne płu ca miast, są per -
łą zie lo nej ar chi tek tu ry w mia stach. To dział kow cy wła -
sny mi rę ko ma przez dzie się cio le cia do pro wa dzi li otrzy-
ma ne w wie lu przy pad kach nie użyt ki i te re ny po ko pal nia -
ne w te re ny zie lo ne, któ re dzi siaj sta no wią za in te re so wa -
nie de we lo pe rów i in nych, któ rzy chcą prze kształ cić
te re ny te w miej sca no wych obiek tów z be to nu i sta li.

Pa nie Re dak to rze,
Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Ka li szu są obu rze ni tre ścią ob ra ża ją ce go
ar ty ku łu i do ma ga ją się od Pa na Re dak to ra prze pro sze nia
dział kow ców i Pre ze sa Związ ku wy bie ra ne go de mo kra -
tycz nie i po sia da ją ce go au to ry tet i za ufa nie ty się cy dział -
kow ców pol skich.

Za Okrę go wy Za rząd PZD

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Wi ce pre zes
/-/ Ro man Fi li piak

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Ka lisz, 25 lip ca 2012 r.
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Pa nie Re dak to rze,
Z obu rze niem prze czy ta łam ar ty kuł pt. „U Pa na Bo ga

w ogród ku” na te mat dzia łal no ści Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze – szko da, że pi sząc ten ar ty -
kuł, nie za py tał pan lu dzi dzia ła ją cych w ogro dzie z wła -
snej wo li i z wy bo ru na rzecz dział kow ców, co my ślą na
te mat Związ ku i pra cy Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Za py tał pan lu dzi, któ rzy zo sta li za nie prze strze ga nie
usta wy Pra wo bu dow la ne po zba wie ni swo ich dzia łek.
Win ny za ich błę dy jest Pre zes Związ ku. Oso by te są nie -
obiek tyw ne, ale pa nu o to chy ba cho dzi ło. Im wię cej
kłamstw, tym pi smo po czyt niej sze.

Ja peł ni łam z wy bo ru funk cję Pre ze sa, więc wiem do -
brze jak cięż ko jest za rzą dzać ogro dem pod każ dym
wzglę dem, ale mi le wspo mi nam ten okres mo jej dzia łal -
no ści. Nie zga dzam się z Pa na oce ną pra cy Pre ze sa 
E. Kon drac kie go. Swo ją funk cję speł nia z wy bo ru. Jest
oso bą wy kształ co ną i po sia da ją ca wie dzę i umie jęt no ści
do za rzą dza nia tak licz nym Związ kiem i dla te go jest wy -

bie ra ny. Po pro stu wy ko nu je swo ją pra ce bar dzo do brze.
Pa na zło śli wo ści pod ad re sem mie sięcz ni ka „dział ko wiec”
i pod ad re sem wy da wa nych ksią żek są nie na miej scu, bo
„dział ko wiec”, jest cza so pi smem, z któ re go ko rzy sta ją nie
tyl ko dział kow cy, ale bar dzo wie lu wła ści cie li ogro dów
przy do mo wych, któ rzy je bar dzo ce nią. Nie zga dzam się
z pa na wy wo da mi na te mat bra ku nad zo ru nad dzia łal no -
ścią Związ ku. Niech pan i pa na Ga ze ta Wy bor cza coś po -
zy tyw ne go zro bi dla dział kow ców i na pi sze, z ja kich
przy czyn Sejm od ręb ną usta wą w dniu 8 li sto pa da 2008 r.
wy kre ślił z wła snej ini cja ty wy art. 38 z na szej usta wy, któ -
ry brzmiał cyt. „nad zór nad PZD spra wu je wła ści wy mi -
ni ster do spraw śro do wi ska”.

Te go ocze ku je my my, dział kow cy, a nie wpro wa dza nia
opi nii pu blicz nej w błąd i ob rzu ca nia przy sło wio wym
„bło tem” czło wie ka, któ ry za swo ją pra cę w two rze nie
ogro dów i ich obro nę oraz obro nę na szych praw dział kow -
ców po świę cił ca łe swo je za wo do we ży cie, a te raz z po -
wo du, że Zwią zek się nie po do ba – tak na praw dę to tyl ko
po li ty kom – jest cią gle szy ka no wa ny.

/-/ Re na ta Go mu larz 

Re na ta Go mu larz, by ła Pre zes ROD „Pod Li pa mi” w Pi le

Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

Pi ła, 25 lip ca 2012 r.

Bru non Sem rau Pre zes ROD im. Sz. Pie niąż ka w Pi le

Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

Sza now ny Re dak to rze!
Uka zu ją cy się w Ga ze cie Wy bor czej z dnia 21-22 lip ca

2012 roku ar ty kuł au to ra Pa na Grze go rza Szy ma ni ka po -
ka zu je tyl ko zło śli wo ści wo bec Pre ze sa KR Polskiego
Związku Działkowców.

Zło śli wo ści są nie tyl ko wo bec Pa na Kon drac kie go, ale
rów nież wo bec dział kow ców zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców.

Za rzu ca się Pa nu Eu ge niu szo wi, że po nad 31 lat jest na
sta no wi sku Pre ze sa Polskiego Zwiazku Działkowców. 
W związ ku z tym mam py ta nie czy Pan Re dak tor za dał
so bie trud, ilu po słów w na szym par la men cie za sia da mo -
że tro szecz kę dłu żej i to od cza su PRL-u.

Dzien ni ka rze szu ka ją sen sa cji i to zna leź li w oso bie Pa -

na Kon drac kie go. Ła twiej jest oczer niać ko goś, niż na pi -
sać o so bie, a jesz cze trud niej na pi sać praw dę.

Ja prze ży łem spo ro lat i pa mię tam bar dzo do brze cza sy
sta li now skie i wy da je mi się, że one wra ca ją z ma łą po -
praw ką. W la tach sta li now skich lu dzi nisz czy ło SB, a te -
raz lu dzi nisz czą dzien ni ka rze, wy pi su jąc bzdu ry i nie-
praw dę.

Wy po wie dzi Pa na De ry są oczy wi ście bar dzo wro gie
wo bec Pre ze sa PZD. Zna jąc wy stą pie nia w te le wi zji Pa -
na De ry, to mu szę stwier dzić, że do tej po ry nic mą dre go
nie po wie dział na te ma ty po ru szo ne, ma jąc prze cież wy -
kształ ce nie praw ni cze.

Pa nie Grze go rzu Szy ma nik, w swo im ar ty ku le moc no
Pan prze sa dził, chy ba że by ło to za mó wie nie po li tycz ne.

/-/ Bru non Sem rau 

Pi ła, 26 lip ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Prze sy ła my w za łą cze niu Oświad cze nie Okrę go we go

Za rzą du PZD w Po zna niu, któ re go tekst przed sta wia
praw dzi we ob li cze Ire ne usza Ja rząb ka, okrzyk nię te go
przez me dia i nie któ rych po li ty ków za zbaw cę i od no wi -
cie la pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. Za po zna nie się
z Oświad cze niem po zwo li Pa nu Re dak to ro wi zwe ry fi ko -
wać po da ne w ar ty ku le pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku” te -
zy do ty czą ce ROD Kwit ną ca Do li na w Swa rzę dzu. Nie
jest praw dą, że oso by nie zga dza ją ce się z dzia ła cza mi
PZD nie zo sta ły wpusz czo ne na sa lę ob rad wal ne go ze -
bra nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go. Praw dą jest, że
nie wpusz czo no na sa lę ob rad Ire ne usza Ja rząb ka oraz 
3 in nych dział kow ców wy klu czo nych ze Związ ku, któ rzy
nie mie li pra wa uczest ni cze nia w ze bra niu człon ków
Związ ku. By ła to de cy zja za rzą du ROD, któ ry oba wiał się
awan tur pod czas ob rad. De cy zja spo tka ła się z peł ną apro -
ba tą zde cy do wa nej więk szo ści obec nych na ze bra niu
dział kow ców. Do dam, że w ze bra niu uczest ni czy li in ni
człon ko wie Sto wa rzy sze nia Zie lo na Do li na, jak i człon -
ko wie OTOD Odział Wiel ko pol ska z pre ze sem te goż Od -
dzia łu pa nem Cho rą że wi czem, któ ry jed no cze śnie jest
człon kiem PZD. Ty le, ty tu łem wy ja śnie nia wąt ku ROD
Kwit ną ca Do li na.

Za rzu cam rów nież Pa nu po sło wi De rze po da nie nie -

praw dy do ty czą cej spo tka nia w Gnieź nie, o któ rym wspo -
mniał w wy wia dzie. Nie by ło aplau zu dla je go wy stą pie -
nia, by ły co naj wy żej po dzie lo ne zda nia obec nych na sa li
oko ło 100 dział kow ców. Część z nich uwie rzy ła Pa nu po -
sło wi, że uwłasz cze nie jest re al ne. Sejm RP nie po dzie lił
je go wi zji ogrod nic twa. Prak ty ka ogro dów war szaw skich
i in nych le żą cych na te re nie wiel kich miast ja sno wska -
zu je, że po mysł uwłasz cze nia nie był moż li wy do re ali za -
cji w od nie sie niu do więk szo ści pol skich ogro dów.
Szko da, że Pan po seł nie wspo mniał w wy wia dzie, w ja -
kiej at mos fe rze od by ło się je go spo tka nie z dział kow ca mi
war szaw ski mi, kie dy to opu ścił miej sce spo tka nia w ob -
li czu py tań i ar gu men tów dział kow ców. Od Pa na po sła 
i in nych par la men ta rzy stów ocze ku je my dzi siaj przede
wszyst kim uchwa le nia przed upły wem 18 mie się cy no -
we go pra wa, ak cep to wal ne go przez pol skich dział kow -
ców, za bez pie cza ją ce go ist nie nie ogro dów dział ko wych
w pol skich mia stach oraz utrzy mu ją ce go na by te i na leż ne
pra wa dział kow ców.

I ostat ni wątek. Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców od 30 lat stoi w pierw szej li nii obroń ców ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Je go po zy cja w Związ ku wy ni ka
z uzna nia więk szo ści pol skich dział kow ców, któ rzy pod -
czas Zjaz dów Związ ku ob da rza li go za ufa niem i po wie -
rza li funk cje Pre ze sa. Zwią zek to je go ży cie.

Pre zes OZ PZD 
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli wa

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Re dak cja „Ga ze ta Wy bor cza” 
Red. Grze gorz Szy ma nik

Po znań, 23 lip ca 2012 r.

Wło dzi mierz Górz ny dział ko wiec ROD im. Mal wa w Pi le

Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

Sza now ny Pa nie!
Po za po zna niu się z ar ty ku łem, któ ry uka zał się w Ga -

ze cie Wy bor czej pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku”, po sta no -
wi łem do Pa na skie ro wać kil ka słów, gdyż stwier dzi łem,
że jest on nie obiek tyw ny w każ dym z opi sa nych w nim
pro ble mów.

Ja ko wie lo let ni dział ko wiec i wier ny czy tel nik mie sięcz -
ni ka „dział ko wiec” nie zga dzam się z ta ką je go oce ną.

Jest to cza so pi smo na wy so kim po zio mie. Pi smo jest re -
da go wa ne przez oso by sza no wa ne i po sia da ją ce osią gnię -
cia na uko we. Uwa żam, że ja ko dzien ni karz wi nien się Pan

za po znać z mie sięcz ni kiem „dział ko wiec” i wy da wa ny mi
przez nie go wy daw nic twa mi, a nie kry ty ko wać i przy oka -
zji oplu wać Pre ze sa E. Kon drac kie go za to, że jest sze fem
ko le gium re dak cyj ne go. A kto ma nim być – prze cież to
jest wy daw nic two Związ ku. Po za tym Pre zes E. Kon drac -
ki jest oso ba wy kształ co ną i po sia da wie dzę na te mat za -
go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek. Jest to wy daw nic two
dla dział kow ców i po win no im do brze słu żyć. Każ dy
Zwią zek ma swo je wy daw nic two, bo przez nie ma się
mię dzy in ny mi kon takt z człon ka mi.

Po za tym je stem obu rzo ny wy po wie dzia mi po sła A. De -
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ry i p. Cza plic kie go na te mat Pre ze sa E. Kon drac kie go,
je go pra cy i za an ga żo wa nia w spra wy obro ny ogro dów

dział ko wych. Ta spra wa na da je się do Są du i Pre zes po wi -
nien to uczy nić.

/-/ Wło dzi mierz Górz ny 
Pi ła, 26 lip ca 2012 r.

Dział ko wicz ki z Zie lo nej Gó ry
Pan Grze gorz Szy ma nik
„Ga ze ta Wy bor cza”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Czy na pew no jest Pan za do wo lo ny? Ogrom ny ar ty kuł

– nie że by bez od po wied nie go wy li cze nia wier szów ki 
– chy ba cie szy. Ale czy war to ty le pi sać o spra wach, któ -
re wszy scy w Pol sce zna ją od dwu dzie stu lat? I tak chwa -
ła Pa nu, że nie za uwa ża Pan, iż pre zes Kon drac ki jeź dzi
sa mo cho dem. Nie któ rzy Pa na ko le dzy swo je go cza su ze
zdzi wie niem do strze ga li i ta kie prze stęp stwo.

Co tak na praw dę chciał Pan osią gnąć? Jed no z pew no -
ścią, ale to punkt dla nas; czar no na bia łym wy ka zał Pan
w ze bra nej hi sto rii ogro dów dział ko wych, że nie jest to
re likt ko mu ni zmu, co jesz cze do nie daw na nie któ rzy Pa -
na ko le dzy, nie co mniej uczęsz cza ją cy na lek cje hi sto rii,
wy raź nie su ge ro wa li. Szko da, że nie do dał Pan ko men ta -
rza do tej in for ma cji.

For mu łu je Pan w ar ty ku le za rzut, że pan Kon drac ki „To
chy ba je dy ny pre zes, któ ry od PRL-u do dzi siaj bez prze -
rwy trzy ma się stoł ka”. Py ta nie tyl ko, czy jest to za rzut,
czy też mo że pe wien ro dzaj po dzi wu, cho ciaż Pan te go
nie ujaw nia (bo mo że Pa nu nie wol no?). Pi sze Pan, że
trzy ma się stoł ka. Nie trzy ma się, tyl ko jest wy bie ra ny.
Na praw dę ma nas Pan za cał ko wi tych głup ców? Są dzi Pan,
że wy bra li by śmy czło wie ka, któ re go nie da rzy li by śmy
sza cun kiem? Or ga ni za cji po trzeb ny jest do bry przy wód ca
– to wie na wet dziec ko, któ re wy bie ra ka pi ta na do roz gry -
wek na bo isku. Jed no jest pew ne: nie mógł Pan na pi sać, że
pre zes Kon drac ki jeź dził np. do Bra zy lii, by tam zgłę biać
dzie je ogro dów, nie za ba wiał się na me le xach, nie ma też
na kon cie pa ru in nych wy czy nów, o któ rych obec nie 
– i wcze śniej – tak gło śno. Je dy nym je go prze stęp stwem
jest to, że do brze kie ro wał Związ kiem. To mu sia ło bo leć,
że ta ki zwy kły zwią zek dział kow ców jest le piej zor ga ni -
zo wa ny i spraw nie dzia ła niż nie któ re in ne waż ne or ga ni -
za cje. Tylko czy to mo że być za rzut?

Przy to czył Pan list nie peł no spraw nych z Zie lo nej Gó -
ry. A otwar te ogro dy to, mię dzy in ny mi, jed no z waż nych
za dań, któ re dla pa na Kon drac kie go by ło „oczkiem w gło -
wie”. Te go Pan nie wie dział, bo nie zna Pan na szych pro -
gra mów, I szko da, że nie był Pan ni gdy na ta kim spo t-
ka niu, jak w „Le śnym oczku”. Być mo że wte dy uda ło by

się Pa nu zre wi do wać swo je po glą dy. A my by ły śmy. I do
dziś ma my w oczach ra dość cho rych lu dzi i ich opie ku -
nów. To wła śnie to zo sta ło nie daw no znisz czo ne ra zem 
z ogro da mi dział ko wy mi. Gra tu la cje dla pa na De ry i pa -
na Cza plic kie go. Mo że te raz, ja ko wo lon ta riu sze oni za -
pro szą na swo je dział ki nie peł no spraw nych?

War to też, Pa nie Re dak to rze, spraw dzić cza sem in for -
ma cje – przed wy dru kiem, Kie dyś ta ki był do bry zwy czaj
dzien ni kar ski. Za swo im roz mów cą po da je Pan, że ko mi -
sję re wi zyj ną po wo łu je kra jo wa ra da. Du ży błąd, Ko mi sję
i in ne or ga ny cen tral ne związ ku wy bie ra zjazd. I są to or -
ga ny rze tel nie wy ko nu ją ce swo ją pra cę – spo łecz nie. Ale
Pa nu trud no w to uwie rzyć, sko ro do oko ła dzie je się zgo -
ła ina czej.

Uży wa Pan okre śle nia „ne po tyzm”. Fak tycz nie zna lazł
Pan przy kład. A lep szych Pan nie zna? Wy star czy ło by na
kil ka ta kich du żych ar ty ku łów. Słu ży my pod po wie dzią.
Przy naj mniej ten tzw. ne po tyzm zu peł nie do brze słu żył
lu dziom – w prze ci wień stwie do in nych ujaw nia nych
obec nie przy kła dów, Cza so pi smo „dział ko wiec" czy ta ją
dział kow cy, ale rów nież wła ści cie le ma łych ogród ków
przy do mo wych, któ rych nikt do ku po wa nia te go pi sma
nie zmu sza. Czy czy ta ją dla te go, że dy rek to rem jest cór -
ka pre ze sa? Nie – bo jest to do bre fa cho wo i no wo cze sne
pi smo, a re dak cja po tra fi przy cią gnąć do pi sma zna nych
fa chow ców i na ich po ra dy ocze ku ją czy tel ni cy. W „Ga -
ze cie Wy bor czej” też jest ta ki zwy czaj? Te go ży czy my, bo
dzi wi, że „Ga ze ta Wy bor cza” nie ma in nych, bar dziej
przy dat nych te ma tów, tyl ko od grze wa „sta re ko tle ty”.

Jed no jed nak w Pa na ar ty ku le nie tyl ko bu dzi zdzi wie -
nie, ale obu rza i wy wo łu je żal. Wol no Pa nu (po dob no) pi -
sać, co Pan chce (nie któ rzy dzien ni ka rze uwa ża ją, że po to
jest de mo kra cja) – i znaj dzie Pan mo że czy tel ni ków, ale
po wi nien się Pan za sta no wić, kie dy do na zwa nia pod ty tu -
łów wy ko rzy stu je Pan hymn PZD, bo to ozna cza, że moż -
na w pol skiej pra sie zdep tać wszyst kie war to ści. Czy 
z hi sto rii nie pa mię ta Pan, że w Pol sce sło wo hymn ma
szcze gól ne zna cze nie?

Prze sy ła my ży cze nia do bre go sa mo po czu cia po „do brze
speł nio nym obo wiąz ku” – ar ty kuł na za mó wie nie to jest coś!

/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk
/-/ Bo że na Maj chrzasZie lo na Gó ra, 245 lip ca 2012 r.
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Pa nie Re dak to rze!
Po prze czy ta niu Pa na ar ty ku łu w Ga ze cie Wy bor czej 

pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku” po sta no wi łem na pi sać do
Pa na kil ka słów.

Po pierw sze, ja ko wie lo let ni dział ko wiec oraz oso ba peł -
nią ca z wy bo ru dział kow ców mo je go ogro du funk cję Pre -
ze sa nie zga dzam się z Pa na wy wo da mi oraz po sła 
A. De ry i Pa na Cza plic kie go na te mat dzia łal no ści Związ -
ku i Pre ze sa E. Kon drac kie go, któ ry z wo li De le ga tów na
Kra jo we Zjaz dy PZD peł ni tę funk cję 31 lat. Co w tym
dziw ne go i na gan ne go. Je śli ktoś do brze pra cu je to na le -
ży po dzię ko wać ta kiej oso bie, a nie wpro wa dzać opi nii
pu blicz nej w błąd, wy pi su jąc oszczer stwa pod ad re sem
oso by, któ ra na to nie za słu gu je.

Bar dzo kry tycz nie od no si się Pan do pra cy za rzą dów

ogro dów. Za pra szam Pa na, niech Pan po pra cu je spo łecz -
nie przez kil ka ty go dni na rzecz 100 ro dzin dział ko wych.
Za pew niam, że jest to cięż ka pra ca, ale ja lu bię pra co wać
na rzecz dział kow ców i nie na rze kam.

Nie zga dzam się z tak kry tycz ną oce ną dzia łal no ści
Związ ku. To dzię ki Związ ko wi za wsze sku tecz nie po tra fi -
li śmy obro nić na sze pra wa. Od dnia wy da nia orze cze nia w
spra wie na szej usta wy przez TK dział kow cy po zo sta ją bez
Związ ku, któ ry przez ty le lat sku tecz nie bro nił ich i ogro dy.
Try bu nał oraz wie lu po li ty ków osią gnę li swój cel, kosz tem
nas lu dzi mniej za moż nych, z któ rych Pan się „na śmie wa”,
że ma ją tyl ko dział kę w ogro dzie dział ko wym.

Stwier dzam, że „oplu wa nie” lu dzi to Pa na spe cjal ność.
A mo że o to cho dzi ło Ga ze cie Wy bor czej, aby pod nieść
sprze daż swo jej ga ze ty.

/-/ Ta de usz Tru ty

Ta de usz Tru ty Pre zes ROD im. Si kor skie go w Pi le

Pan Grze gorz Szy ma nik 
„Ga ze ta Wy bor cza”

Pi ła, 26 lip ca 2012 r.

Bo gu sław Dą brow ski Czło nek w ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Re dak cja „Ga ze ty Wy bor czej”
Pan Grze gorz Szy ma nik

Sza now ny Pa nie!
Po za po zna niu się z ar ty ku łem „U Pa na Bo ga w ogród -

ku” sy gno wa nym Pa na na zwi skiem przy sło wio wy szlag
mo że tra fić, gdy czy ta się ta kie bzdu ry na te mat Pre ze sa
Kon drac kie go i na sze go związ ko we go wy daw nic twa
„dział ko wiec”. Za sta na wia ją ce jest, że za „wy bit nych
znaw ców pro ble mu” do brał Pan so bie, po żal się Bo że, in -
ter lo ku to rów w oso bach An drze ja De ry, po sła czę ściej
zmie nia ją ce go par tie niż przy sło wio we rę ka wicz ki, sfru -
stro wa ne go au to ra nie sław ne go pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych od rzu co ne go przez więk szość par la -
men tar ną oraz Wie sła wa Cza plic kie go usu nię te go z mo je -
go Związ ku.

Pań scy roz mów cy, ko lo kwial nie rzecz na zy wa jąc, „wci -
ska ją ciem no tę” opi nii pu blicz nej, wy ra ża jąc wy łącz nie
swo je wy du ma nia i do te go nie po par te żad ny mi fak ta mi.
Moi zna jo mi z Wiel ko pol ski ja koś nie mo gą so bie przy po -
mnieć, aby dział kow ca An drze ja De rę spo ty ka ły ja kieś
szy ka ny, by był lu stro wa ny i by szu ka no na nie go przy sło -
wio we go ha ka. Nic ta kie go nie mia ło miej sca i to jest
pierw sze prze kła ma nie. Po nad to stwier dza ją, że z pa mię -
cią po sła coś dzie je się niedo bre go, bo wiem spo tka nie 

z dział kow ca mi w Gnieź nie wy glą da ło cał kiem ina czej,
niż wy ni ka z je go słów.

Na to miast Pan Cza plic ki opo wia da, że po odej ściu ze
Związ ku (to dru gie prze kła ma nie, bo nie od szedł tyl ko go
usu nię to) spo ty ka ły go rów nież ja kieś szy ka ny. To tal ne
nie po ro zu mie nie, bo wiem trud no na zwać szy ka na mi żą -
da nie zwro tu nie na leż nie po bra nych wy na gro dzeń, któ re
w koń cu wpły nę ły do pie ro w wy ni ku wy ro ku nie za wi słe -
go są du, za spra wą ko mor ni czych dzia łań.

Ko lej na spra wa, nad któ rą trud no przejść do po rząd ku
dzien ne go to cią głe me dial nie czy nio ne „oplu wa nie” Pre -
ze sa Związ ku. Cze mu i ko mu ma to słu żyć, nie trud no
zgad nąć, lecz cią głe po wta rza nie za sły sza nych plo tek jest
po pro stu nieoby czaj ne, a cza sa mi mo że pro wa dzić do nie -
zbyt przy jem nych skut ków dla osoby je po wie la ją ce .
Chiń czy cy ma wia ją, że mar ną opi nię o swo jej kul tu rze ma
ten, kto są dzi, że po le ga ona na za pa mię ty wa niu for mu łek. 

Drwie nie z fak tu peł nie nia przez wie le lat funk cji Pre ze -
sa Związ ku jest prze ja wem aro gan cji i bra ku do bre go wy -
cho wa nia. Nie jest On prze cież sa mo zwań cem, lecz
wy bie ra li Go za wsze de mo kra tycz nie wy bra ni w swo ich
Okrę gach de le ga ci w cza sie ko lej nych Kra jo wych Zjaz dów.
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By cie Pre ze sem tak du żej spo łecz nej or ga ni za cji też nie
na le ży do naj ła twiej szych, to nie są sa me splen do ry, lecz
cięż ka co dzien na pra ca.

Za rob ki każ de go po win ny od zwier cie dlać pra co wi tość,
kom pe ten cje i za kres od po wie dzial no ści, a więc w przy -
pad ku Pre ze sa są one że nu ją co ni skie.

Dział kow cy, któ rzy zna ją Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie -
go, wie dzą do brze, ile cza su po świę cał i na dal to czy ni dla
do bra ca łej na szej spo łecz no ści. Wie dzą, że dla Nie go naj -
waż niej sze jest za an ga żo wa nie każ de go w spra wy Związ -
ku, a nie  po zo ro wa ne dzia ła nia. 

Cią głe ata ko wa nie Go za to, że dy rek to rem wy daw nic -
twa związ ko we go jest cór ka jest wprost nie do rzecz ne, bo -
wiem po sia da sto sow ne wy kształ ce nie i przy go to wa nie do

zaj mo wa nia te go sta no wi ska. Dział kow cy wie dzą rów -
nież, że w sto sun ku do wła snej cór ki, nie sto su je żad nej ta -
ry fy ulgo wej.

Czyż by za trud nia nie swo ich krew nych przez nich by ło
wła ści we, a tyl ko w przy pad ku Pre ze sa na gan ne?

In for mu ję tak że, że kpie nie z sym bo li mo je go Związ ku
w ustach zwłasz cza dzien ni ka rza jest po stę po wa niem nie -
god nym i uwła cza nam, dział kow com.

W przy szło ści, gdy po sta no wi Pan chwy cić za przy sło -
wio we pió ro, to pro szę so bie przy po mnieć, co to jest ety -
ka dzien ni kar ska i jak brzmi Pra wo Pra so we!

Jo hann Wol fgang von Go ethe kie dyś po wie dział, że
„Nie ma nic strasz niej sze go niż czyn na igno ran cja, a igno -
ran cja i aro gan cja to dwie nie roz łącz ne sio strzy ce”. 

Z dział ko wym po zdro wie niem

/-/ Bo gu sław Dą brow ski
Gdy nia, 29 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach 

Okrę go wy Za rząd Ślą ski Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców po raz ko lej ny ob ser wu je atak na oso bę Pa na Eu ge -
niu sza Kon drac kie go – Pre ze sa PZD. Pan po przez swój
ar ty kuł za miesz czo ny w Ga ze cie Wy bor czej czy ni to 
w spo sób nie zwy kle bez czel ny, zmie nia jąc sens wy po wie -
dzi swo ich roz mów ców.

OZ ŚL PZD za wsze wy cho dził z za ło że nia, iż praw dzi -
wy dzien ni karz ma obo wią zek przede wszyst kim prze ka -
zać praw dzi wy ob raz rze czy wi sto ści. Pan na to miast
przed sta wił „swo ją” rze czy wi stość, wy ni ka ją cą z licz nych
uprze dzeń wo bec Polskiego Związku Działkowców oraz
wy po wie dzi osób po kro ju Pa na Wie sła wa Cza plic kie go,
któ re nie po sia da ją wła ści we go au to ry te tu. Nie po tra fi Pan
sfor mu ło wać kon kret nych za rzu tów (bo mo że nie ma cze -
go za rzu cić?), co wię cej, lek tu ra Pa na ar ty ku łu nie od par -

cie pro wa dzi do wnio sku, iż w dzien ni kar skim fa chu po -
wi nien się Pan jesz cze wie le na uczyć. Na sze obu rze nie
jest tym więk sze, że po za ma ni pu la cją wi ze run ku Pa na
Eu ge niu sza Kon drac kie go, zma ni pu lo wał Pan rów nież
ob raz Pa ni Mag da le ny Kon drac kiej, dzię ki któ rej „dział -
ko wiec” ma sil ną i ugrun to wa ną po zy cję. Ga ze ta Wy bor -
cza oraz mie sięcz nik „dział ko wiec” ma ją od mien na
te ma ty kę, ale na le ży za zna czyć, iż każ dy ar ty kuł w „dział -
kow cu” jest w peł ni do pra co wa ny, od da jący jed no cze śnie
praw dzi wy ob raz rze czy wi sto ści. W Ga ze cie Wy bor czej
rów nież cza sa mi znaj du ją się do bre ar ty ku ły, ale Pa na ar -
ty kuł świad czy, że w dal szym cią gu w tym ogól no pol skim
dzien ni ku jest moż li we za miesz cze nie tek stu stron ni cze go,
bez czel ne go i bez wła ści we go przed sta wie nia sta no wi ska
każ dej ze stron.

OZ Ślą skie go PZD
/-/

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”
Pan Adam Mich nik

Sza now ny Pa nie!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Pi le po za po zna niu się z ar -

ty ku łem au tor stwa Grze go rza Szy ma nika pt. „U Pa na Bo -
ga w ogród ku”, któ ry uka zał się w Ga ze cie Wy bor czej
stwier dza my, że nie mo że my mil czeć i ostro do Pa na za -
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pro te sto wać w spra wie tre ści te go ar ty ku łu w ca ło ści po -
świę co ne mu Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców oraz je -
go Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu.

Nie zga dza my się, aby re dak tor Szy ma nik wraz z za pro -
szo ny mi przez nie go roz mów ca mi w oso bach po sła 
A. De ry i W. Cza plic kie go oplu wał dział kow ców, Zwią zek
i je go Pre ze sa. Kpił z na sze go hym nu, któ ry zo stał na pi -
sa ny w 1936 ro ku w Wiel ko pol sce oraz z na szej fla gi.

Nie zga dza my się z wy po wie dzią po sła A. De ry w spra -
wie je go „suk ce su” pod czas spo tka nia w Gnieź nie z dział -
kow ca mi w spra wie „uwłasz cze nia” dział kow ców. 
W spo tka niu tym udział brał skarb nik Okrę go we go Za -
rzą du PZD z ROD im. Ko le jarz w Wą grow cu. Dział kow -
cy z okrę gu pil skie go zo sta li do kład nie za po zna ni z prze -

bie giem te go spo tka nia. Po seł A. De ra nie po tra fił od po -
wie dzieć na py ta nia na sze go przed sta wi cie la, któ ry przed -
sta wił je mu i uczest ni kom spo tka nia kosz ty dział kow ca
pro po no wa ne go uwłasz cze nia w Wą grow cu. Po za tym 
w spo tka niu bra ło udział oko ło 100 osób, a nie 300 jak po -
da je pan po seł.

Nie zga dza my się z wy ra ża ny mi opi nia mi na te mat pra -
cy Pre ze sa E. Kon drac kie go. Jest to czło wiek, któ ry ca łe
swo je za wo do we ży cie po świę cił spra wom ogro dów
dział ko wych i ru cho wi ogrod nic twa dział ko we go. Jest
oso bą pra co wi tą i sza no wa ną. Swo ją funk cje peł ni zgod -
nie z de cy zja De le ga tów Kra jo wych Zjaz dów PZD.

Trud no nam uwie rzyć, że po zwo lił Pan na opu bli ko wa -
nie ta kie go plu ga we go ar ty ku łu.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Ma rian Pra czyk

Pi ła, 27 lip ca 2012 r. 

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz ty nie

Re dak tor na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”
Adam Mich nik

Po prze czy ta niu ar ty ku łu pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku”
au tor stwa Grze go rza Szy ma ni ka nie mo że my po zo stać
obo jęt ni na for mę i je go teść.

Au tor po słu gu je się nie praw dzi wy mi in for ma cja mi do -
ty czą cy mi oso by Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców Eu ge niu sza Kon drac kie go. Pre zes PZD tak dłu go
peł ni swo ją funk cję, po nie waż zo sta je wy bie ra ny na ko lej -
ne ka den cje w de mo kra tycz nych wy bo rach pod czas Kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów. Wi docz nie cie szy się uzna niem
i za ufa niem dział kow ców, ale te go au tor nie wziął pod
uwa gę. Wi dać, że ar ty kuł na pi sa ny zo stał w nie rze tel ny
spo sób tyl ko po to, by oczer nić za rów no Zwią zek, ja k 
i je go pre ze sa.

Nie po do ba się nam tak że, że ar ty kuł ma ra czej for mę ta -
blo ido we go wy szu ki wa nia sen sa cji, któ rych wia ry god -
ność pozostawia wie le do ży cze nia. Je ste śmy znie sma cze ni,
że po zwa la się na ta kie prak ty ki w Wa szej ga ze cie. Au tor
bar dziej za wie rza in for ma cjom za war tym w „Fak cie” niż
po da nym przez sa me go pre ze sa Kon drac kie go. Czyż by
rze tel ne i po rząd ne dzien ni kar stwo to już prze ży tek? Nie
ma my nic prze ciw ko kon struk tyw nej kry ty ce, któ ra opar -
ta jest na spraw dzo nych in for ma cjach i do wo dach. Pan re -
dak tor Szy ma nik po szedł jed nak ła twiej szą dro gą 
i po sta no wił oczer niać i po słu żyć się w tym ce lu nie spraw -
dzo ny mi in for ma cja mi. Na szym zda niem to nie jest praw -
dzi we dzien ni kar stwo.

Na kry ty kę za słu gu je tak że spo sób, w ja ki au tor na śmie -
wa się ze słów na sze go hym nu. Jest to wy raz ewi dent nej
igno ran cji i bra ku sza cun ku. Nie każ de mu mu szą po do -
bać się za sa dy obo wią zu jąc w na szej or ga ni za cji, ale to
nie po wód  do szy der stwa. Au tor wy ka zał się tu bra kiem
kul tu ry i po sza no wa nia dla uczuć in nych lu dzi. Dla wie lu
star szych lu dzi są to war to ści i sym bo le wy pra co wa ne
przez la ta, z któ rych są dum ni. Chy ba au tor zbyt moc no
za pę dził się w kry ty ce sa me go Pre zesa Kon drac kie go, że
stra cił po czu cie do bre go sma ku i sza cun ku dla in nych.

Wszyst kie in for ma cje na te mat dzia ła nia Związ ku do ty -
czą ce np. roz li cza nia i wy so ko ści wpły wów ze skład ki
człon kow skiej są nie praw dzi we. Naj więk sza część zbie ra -
nych skła dek po zo sta je w ogro dach do dys po zy cji za rzą -
dów. Tak sa mo nie ma przy mu su na by wa nia mie sięcz ni ka
„dział ko wiec”. Wszyst kie te in for ma cje moż na bar dzo ła -
two zna leźć na stro nach in ter na to wych Kra jo wej Ra dy, jak
i Okrę go wych Za rzą dów. Wi dać au tor nie do ło żył wy star -
cza ją ce go tru du, by się z ni mi za po znać, wo lał po słu żyć się
wy my ślo ny mi przez sie bie da ny mi. Jak ta ka oso ba ma pra -
wo za rzu cać cór ce Pre ze sa Kon drac kie go pra ce w wy daw -
nic twie? Sko ro do jej pra cy nie ma za strze żeń. Od lat pra cu je
dla do bra wy daw nic twa i dzię ki swo je mu do świad cze niu 
i cięż kiej pra cy osią gnę ła suk ces. Być mo że przez au to ra
prze ma wia tu ra czej za zdrość, a nie kon struk tyw na kry ty ka.
Bar dzo nie po chleb nie wy po wia da się tak że na te mat po zy -
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cji wy daw ni czych, a prze cież wie le nich pi sa ne i pu bli ko -
wa ne jest pod re dak cją zna nych aka de mic kich au to ry te tów 
z dzie dzi ny ogrod nic twa. Bar dzo pro si my o zwe ry fi ko wa -

nie pra cy swo ich dzien ni ka rzy i za sta no wie nie się, czy „Ga -
ze ta Wy bor cza” mo że po zwo lić so bie na ta kie prze ja wy
igno ran cji i bra ku pro fe sjo na li zmu.

W imie niu OZ War miń sko -Ma zur skie go PZD 
w Olsz ty nie 

Pre zes 
/-/ Zbi gniew Ko ło dziej czak

Olsz tyn, 30 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan
Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Okrę go wy Za rząd Pod la ski Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców re pre zen tu ją cy po nad 23.000 pod la skich dział -
kow ców pra gnie zwró cić uwa gę na sze reg nie ści sło ści
opi sa nych w ar ty ku le pa na re dak to ra Grze go rza Szy ma ni -
ka „U Pa na Bo ga w ogród ku”, któ ry uka zał się w wy da -
niu z 21-22 lip ca br.

W jed nym z aka pi tów pan re dak tor zwró cił uwa gę na
fakt, iż 1/3 skład ki człon kow skiej po bie ra nej od dział kow -
ców do 31 ma ja każ de go ro ku jest prze ka zy wa na do Kra -
jo wej Ra dy PZD. Nie jest to praw dą, bo wiem 65% ze -
bra nej skład ki człon kow skiej po zo sta je w dys po zy cji po -
szcze gól nych za rzą dów ro dzin nych, ogro dów dział ko -
wych i prze zna czo na jest na ich funk cjo no wa nie, 
a po zo sta łe 35% jest od pro wa dza ne do wła ści wych re gio -
nal nie okrę go wych za rzą dów. Wspo mnia na 1/3 do ty czy
35% prze ka za nych do okrę go we go za rzą du pie nię dzy, 
z któ rych 35% jest prze le wa ne na kon to Kra jo wej Ra dy
Polskiego Związku Działkowców.

Nie praw dzi we jest rów nież stwier dze nie, że Pre zes Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców „od 31 lat trzy ma się stoł -
ka”. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo-
łecz ną, dzia ła ją cą w opar ciu o de mo kra tycz ne pro ce du ry
re gu lu ją ce je go funk cjo no wa nie. Jed ną z ta kich de mo kra -
tycz nych za sad są or ga ni zo wa ne co pięć lat wy bo ry do za -
rzą dów za rów no ro dzin nych ogro dów dział ko wych, okrę-
go we go za rzą du, jak rów nież do Kra jo wej Ra dy PZD. Po -
nie waż pan Pre zes mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki zna ny
jest w spo łecz no ści dział ko wej ja ko oso ba cał ko wi cie od -
da na spra wie ogro dów dział ko wych, pra co wi ta, przez
wie le lat sku tecz nie wal czą ca w in te re sie dział kow ców
oraz obro nie za rów no Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
nie dzi wi nas fakt, iż jest on re gu lar nie wy bie ra ny na te
naj wyż sze w Związ ku sta no wi sko. War to w tym miej scu
za sta no wić się, czy fakt pia sto wa nia przez 31 lat sta no wi -
ska Pre ze sa PZD jest przy kła dem ne ga tyw nym czy po zy -
tyw nym, sko ro przez ty le lat dział kow cy da rzą Pre ze sa
sza cun kiem i uzna niem oraz pra gną, by ich re pre zen to wał
i na dal dzia łał w ich imie niu.

Pre zes
/-/ mgr An drzej Boj koBia ły stok, 31 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Sz. P Grze gorz Szy ma nik 
„Ga ze ta Wy bor cza”

Po prze czy ta niu ar ty ku łu Pa na red. Grze go rza Szy ma ni -
ka pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku”, któ ry uka zał się w Ga -
ze cie Wy bor czej w dn. 21-22.07.2012 r., Polski Związek

Działkowców Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski w Kiel -
cach czu je się w obo wiąz ku od po wie dzieć na za war te 
w nim wie rut ne kłam stwa i nie praw dzi we za rzu ty. Je ste -
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śmy szcze rze obu rze ni, że w dzien ni ku ta kim jak Ga ze ta
Wy bor cza uka zał się rów nie nie kom pe tent ny i na je żo ny
tak du żą licz bą prze kła mań tekst.

Ciąg oszczerstw i ustę pów ma ją cych na ce lu je dy nie
wzbu dze nie ta niej sen sa cji – bez po par cia w fak tach – za -
czy na się już od ty tu łu. Nie trze ba bo wiem być za nad to
„wy ro bio nym” czy tel ni kiem, by od czy tać tę alu zję, ja ko -
by w dzie dzi nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce nie -
po dziel nie i apo dyk tycz nie rzą dził Pan Pre zes Eu ge niusz
Kon drac ki. Ta kie ha sła rzu ca ją się czy tel ni kom w oczy od
ra zu, za chę ca jąc do dal szej lek tu ry ar ty ku łu gra ją ce go na
naj płyt szych emo cjach, ma ni pu lu ją ce go czy tel ni kiem i nie
po zwa la ją ce go mu w ża den spo sób po znać fak tów zwią -
za nych z opi sy wa ną spra wą.

Wy bo ry do każ de go z or ga nów PZD za wsze są de mo -
kra tycz ne. Przed sta wi cie le dział kow ców z ca łe go kra ju od
lat wy bie ra ją na sta no wi sko swo je go Pre ze sa te go sa me -
go czło wie ka z pro ste go po wo du. Otóż jest to czło wiek
jak ma ło kto od da ny spra wie, w któ rą wie rzy, świet nie za -
rzą dza ją cy tak ogrom ną spo łecz no ścią, ja ką sta no wi PZD.
Gdy by by ło ina czej, dział kow cy szyb ko zwe ry fi ko wa li by
je go dzia ła nia i nie wy bra li na ko lej ną ka den cję. Tak się
jed nak nie dzie je, a to chy ba naj lep sza re ko men da cja dla
po czy nań czło wie ka wy bra ne go pod czas de mo kra tycz -
nych wy bo rów. Wy da je nam się, że ko niecz ność tłu ma -
cze nia tak pro stych me cha ni zmów dzien ni ka rzo wi Ga ze ty
Wy bor czej jest nie co że nu ją ca.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i idea ogrod nic twa dział -
ko we go łą czą po nad mi lion Po la ków. Dla zna ko mi tej
więk szo ści z nich ta tra dy cja to coś wię cej niż tyl ko upra -
wia nie dział ki. To spo sób na ży cie, któ ry lu dzie ko cha ją 
i utoż sa mia ją się z nim, na zy wa jąc sie bie dział kow ca mi
nie jed no krot nie już od kil ku dzie się ciu lat.

Czy mło dy dzien ni karz, nie do koń ca ro zu mie ją cy sy tu -
ację dział kow ców i ich za an ga żo wa nie w tę ideę, mo że
zu peł nie bez kar nie kpić i na śmie wać się z sym bo li tak
waż nych dla bli sko mi lio na osób? Hymn „Zie lo na Rzecz -
po spo li ta” zo stał na pi sa ny na dłu go przed tym, gdy sza -
now ny Pan Re dak tor przy szedł na świat i od 1936 roku
uświet nia uro czy sto ści PZD. Ła two moż na się do my ślić,
że tak głę bo ko wpi sa ne w tra dy cję sło wa hym nu wraz 
z fla gą PZD są dla dział kow ców wy ra zem ich jed no ści 
i dą że nia do wspól nych ce lów. Są czymś waż nym. Czy
dzi siaj, w do bie po wszech nej ko mer cji, spły ce nia my śli 
i upad ku ide ałów na praw dę trze ba pięt no wać i ob śmie wać
jed ne z ostat nich rze czy, któ re ma ją jesz cze du cha i w sfe -
rze ide owej zna czą COŚ dla czło wie ka? Ta ka po sta wa
mo że nie ste ty świad czyć je dy nie o bra ku sza cun ku dla mi -
lio no wej spo łecz no ści i jej tra dy cji, o zwy czaj nym złym
wy cho wa niu i bra ku ele men tar nej kul tu ry oso bi stej.

Po raz ko lej ny tak że dzien ni karz opi su ją cy te mat ogrod -
nic twa dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w ra mach za się gnię cia opi nii, zwró cił się do osób oczer -
nia ją cych Zwią zek. I nie ste ty tak że Pan red. Szy ma nik po -
wie lił błę dy swo ich ko le gów po fa chu, nie do cie ra jąc do
pod ło ża kon flik tu Pa na Wie sła wa Cza plic kie go ze Związ -
kiem. Gdy by to zro bił, wie dział by, że Pa na Cza plic kie go
au to ry te tem z pew no ścią na zwać nie moż na, a cy to wa nie
je go słów w swo im ar ty ku le nie świad czy naj le piej o rze -
tel no ści i kom pe ten cjach Au to ra.

Mu si my od nieść się tak że do po ru szo nych w ar ty ku le
kwe stii fi nan so wych, gdyż tak że na tym po lu Au tor nie
unik nął prze kła mań. „Po bie ra ne przez PZD skład ki to
rocz nie 80 mln zł. Z te go 1/3 tra fia co ro ku do War sza wy
na utrzy ma nie struk tur Związ ku” – z pew no ścią Ga ze ta
Wy bor cza unik nę ła by ośmie sza nia swe go ty tu łu, gdy by
za trud nie ni w niej re dak to rzy opie ra li swo ją wie dzę na
fak tach i prze pi sach, nie zaś na wy ima gi no wa nych sen sa -
cjach czy też za sły sza nych gdzieś bzdur nych plot kach. Nie
trze ba szcze gól nej do cie kli wo ści, by do trzeć do związ ko -
wych prze pi sów mó wią cych do kład nie o tym, jak roz dy -
spo no wy wa ne są skład ki człon kow skie i na ja kie ce le są
prze zna cza ne. Fi nan se PZD za wsze by ły przej rzy ste, a bu -
dżet jest tak roz pla no wa ny, by więk szość pie nię dzy zo sta -
wa ła tam, gdzie naj bar dziej ich po trze ba – mia no wi cie 
w ROD. Licz by i kon klu zje za war te w ar ty ku le na to miast
to zwy kłe kłam stwo. Za sta na wia nas je dy nie, w ja kim ce -
lu zo sta ły one opu bli ko wa ne? Czy jest to zwy kła chęć
wzbu dze nia ta niej sen sa cji, by le piej sprze dać na kład, na -
wet kosz tem świa do me go pi sa nia kłamstw? Czy też jest to
ra czej wy ni kiem ubyt ków w pod sta wo wej wie dzy po sia -
da nej przez Pa na Re dak to ra? Ani jed no, ani dru gie nie ste -
ty chlu by Pa nu Szy ma niko wi nie przy no si.

Jest nam nie zmier nie przy kro i jed no cze śnie czu je my
się obu rze ni tym, że po raz ko lej ny je ste śmy zmu sze ni do
pro sto wa nia kłamstw pu bli ko wa nych na ła mach naj więk -
szych i naj bar dziej po czyt nych ty tu łów w kra ju. Kie dyś
dzien ni ka rze kie ro wa li się w swej pra cy rze tel no ścią w
zdo by wa niu i udo stęp nia niu in for ma cji. Jak w każ dym za -
wo dzie tak i tu funk cjo no wał „ko deks ety ki”. Czy ta jąc ar -
ty ku ły ta kie jak „U Pa na Bo ga w ogród ku”, od no si my
wra że nie, że nic już z te go nie po zo sta ło. W dzi siej szych
cza sach li czy się je dy nie na kład i po goń za sen sa cją. Praw -
da, rze tel ność i kom pe ten cja gdzieś za gi nę ły. Te raz, ze
wzglę du na po czyt ność, le piej jest oczer niać kłam stwa mi
mi lio no wą gru pę spo łecz ną i Pre ze sa sto ją ce go na jej cze -
le, niż opi sy wać fak ty zgod nie z rze czy wi sto ścią. Po zo -
sta je nam je dy nie wy ra zić na dzie ję, że tak nie kom pe tent ny
ar ty kuł uka zał się na ła mach Ga ze ty Wy bor czej po raz
ostat ni. 

Pre zes
/-/ inż. Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 31 lip ca 2012 r.
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Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie do dnia opu bli ko -
wa nia ar ty ku łu Grze go rza Szy ma ni ka pt. „U Pa na Bo ga
w ogród ku” uzna wa li wy da wa ną pod Pa na kie row nic -
twem „Ga ze tę Wy bor czą” za po waż ny i obiek tyw ny
dzien nik.

Nie ste ty treść ww ar ty ku łu jest ste kiem po mó wień i nie -
praw dzi wych in for ma cji nt. pra cy i oso by Pre ze sa Związ -
ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, jak i sa me go PZD.

Szko da, że ta kie pi smo ad re so wa ne do sze ro kie go od -
bior cy nie dba o ja kość prze ka zy wa nych tre ści w pu bli -
ko wa nych w nim ar ty ku łów.

Szko da rów nież, że spo łecz ny ruch ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce po trak to wa ny zo stał przez re dak to ra
Szy ma ni ka ja ko ta nia sen sa cja.

Pre zes Polskiego Związku Działkowców w śro do wi sku
dział kow ców cie szy się du żym au to ry te tem i sza cun kiem.

Wło żył bar dzo du żo pra cy i oso bi ste go za an ga żo wa nia 
w roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Du żo do -
bre go zro bił dla pol skich dział kow ców. Nie za słu gu je na
to, by te raz, kie dy Zwią zek i mi lio ny dział kow ców po wy -
ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zna la zło się w bar dzo
trud nej sy tu acji, pra sa w tak krzyw dzą cy i nie praw dzi wy
spo sób przed sta wia ła opi nii pu blicz nej je go oso bę.

Pan Grze gorz Szy ma nik na le ży za pew ne do mło de go
po ko le nia dzien ni ka rzy, któ rzy zo sta li wy szko le ni do ści -
ga nia po czyt nych new sów, na to miast nie wie le wie, jak po -
win no wy glą dać rze tel ne dzien ni kar stwo.

Ocze ku je my od Pa na Re dak to ra, że Dzien nik „Ga ze ta
Wy bor cza” w swo ich ar ty ku łach nie bę dzie ob ra żał lu dzi,
któ rzy wie le lat swo je go ży cia po świę ci li na two rze nie
ogro dów i obro nę praw dział kow ców. To dzię ki ta kim lu -
dziom in te re sy pol skich dział kow ców by ły do tych czas tak
do brze chro nio ne.

W imie niu Pre zy dium Za rzą du OZ PZD w Lu bli nie
/-/

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Lu bli nie

Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”

Lu blin, 1 sierp nia 2012 r.

Elż bie ta Dzie dzic – Ho no ro wy Pre zes Okrę gu w Le gni cy

Pan Adam Mich nik
Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

LIST

Wi tam Pa na,
Tekst w dzien ni ku „Ga ze ty Wy bor czej” z 21-22 lip ca br.

au tor stwa Pa na Grze go rza Szy ma ni ka pt. „U Pa na Bo ga 
w ogród ku” świad czy o ni skim po zio mie sztu ki dzien ni -
kar skiej, gdyż nie od wa żył się za się gnąć in for ma cji u źró -
dła w spra wach po ru szo nych, lecz na za sa dzie „jed na pa ni
dru giej pa ni”. Mo im zda niem, dzien ni karz pod wa ża Pa na
au to ry tet ja ko sze fa ga ze ty. Na le żę do czy tel ni ków „Ga ze -
ty Wy bor czej” od wie lu, wie lu lat a przede wszyst kim 
z za in te re so wa niem słu cham rów nież Pa na wy po wie dzi
w ra diu i te le wi zji, któ re zmu sza ją nie jed no krot nie do we -
ry fi ka cji wła snych opi nii i po glą dów w róż nych kwe stiach
i pro ble mach tych dzi siej szych i z prze szło ści, któ re do ty -
czą Pol ski. Dla te go trud no jest mi zro zu mieć, dla cze go za
wie dzą Pa na wy da je się wy rok za ocz nie, pre pa ru jąc za -
rzu ty skie ro wa ne pod ad re sem Pre ze sa Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Są dzę, że Pan Grze gorz Szy ma nik za cel przy jął po grą -
żyć Pa na mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go, wy ko nu jąc
za da nie na za mó wie nie elit po li tycz nych. W mo jej oce nie
skom pro mi to wał się. Dla cze go nie zna jąc oso by, którą
cechuje: od po wie dzial ność, de ter mi na cja, za an ga żo wa nie
i umie jęt no ść w kie ro wa niu naj więk szą or ga ni za cją spo -
łecz ną w Pol sce od po wo ła nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców (od 1981 r. peł ni funk cję z wy bo ru, co ze sta -
now czo ścią stwier dzam, gdyż oso bi ście uczest ni czy łam
w I Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD). Pan Szy ma nik
po da je do pu blicz nej wia do mo ści fał szy we i kłam li we in -
for ma cje, ni czym nie uza sadnio ne stwier dze nia, a co naj -
gor sze, że świa do mie i bez kar nie nisz czy się czło wie ka,
któ re go oso bi ście znam od kil ku dzie się ciu lat. Przed sta -
wia nie w fał szy wym świetle Pre ze sa Związ ku, któ re go
zmu sza się do „spo wie dzi” za grze chy nie za wi nio ne, jest
po pro stu pod łe, bo ina czej nie po tra fię te go okre ślić. Na -
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le żę do osób, któ re za swo ją szcze rość i praw do mów ność
nic mu szą prze pra szać i nie czy nię tego w sto sun ku do au -
to ra tek stu, gdyż wy ra żo ne prze ze mnie opi nie i po glą dy
są opar te o fak ty i do wo dy. Za po zna łam się z tre ścią wy -
stą pie nia Pa na mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go z dnia
27.07.2012 roku skie ro wa ne go do Pa na Re dak to ra i je -
stem peł na uzna nia za treść i for mę od po wie dzi na za rzu -
ty. W tym miej scu in for mu ję, że w Pol skim Związ ku
Dział kow ców nikt nie jest „przy ku ty do stoł ka”, gdyż peł -
ni się funk cje w wy ni ku de mo kra tycz nych wy bo rów, a nie
z tzw. „na masz cze nia” czy „no men kla tu ry”. Dzia ła czy
PZD w tej kwe stii obo wią zu je sta tut i prze pi sy pra wa
związ ko we go. No cóż, dziś w na szym kra ju na sta no wi ska
czy funk cje oso ba mu si uzy skać re ko men da cje par tii po -
li tycz nych, bo wte dy jest ła twiej ste ro wać – po wtór ka z
mi nio ne go okre su. Smut ne jest, że kto ma wła sne zda nie,
po sia da wie dzę i umie jęt no ści or ga ni za cyj ne oraz cie szy
się po wszech nym uzna niem i sza cun kiem wśród dzia ła -
czy od ro dzin nych ogro dów dział ko wych po naj wyż szy
or gan Polskiego Związku Działkowców, ja kim jest Kra jo -
wa Ra da, jest na ra żo ny na agre sję i znie sła wie nie, cze go
do wo dem są pu bli ka cje pra so we. Co Pan Grze gorz Szy -
ma nik chciał osią gnąć swo im ar ty ku łem? Od po wiedź jest
jed na – do ło żyć or ga ni za cji i jej człon kom. Je stem prze ko -
na na, że prze grał i stra cił w oczach czy tel ni ków, któ rych

nie bra ku je wśród dział kow ców i to pra gnę pod kre ślić 
z ca łą mo cą. 

Sza now ny Pa ni Re dak to rze.
Pan Grze gorz Szy ma nik, ja ko au tor tek stu wzbu dza

współ czu cie z po wo du bra ku ele men tar nej wie dzy na te -
mat struk tur PZD. Że nu ją cym jest, że swo je wy wo dy po -
wtó rzył z ty go dni ka „Po li ty ka”: tekst Pa ni Jo an ny Sol s-
kiej, któ ra za „in for ma to rów” na te mat or ga ni za cji i lu dzi
kie ru ją cych or ga na mi PZD ob ra ła pseu dodzia ła czy. Me dia
to czwar ta wła dza, o czym wszy scy wie dzą, ale nie ma
pra wa „two rzyć” no wych ży cio ry sów osób, któ rych obro -
ną nie mo że być atak, bo na ru szą pra wo pra so we i wol -
ność sło wa. Za sło wa też po no si się od po wie dzial ność, 
a dzien ni ka rze to nie „świę te kro wy”. W swo jej „twór czo -
ści” mu szą być rze tel ni i obiek tyw ni, bo tak na ka zu je ety -
ka te go za wo du. Dla te go uwa żam, że Pan mgr inż.
Eu ge niusz Kon drac ki po wi nien wnieść spra wę do są du o
znie sła wie nie, na ru sze nie dóbr i god no ści oso bi stych. Za -
pew niam, że osób sto ją cych w Je go obro nie nie za brak -
nie, ale mo że za brak nąć miejsc na sa li są do wej. Do nich
rów nież się za li czam. Na ko niec, ten ar ty kuł nie mógł po -
zo stać bez re ak cji tych, któ rzy zna ją śro do wi sko dział kow -
ców i dzia ła czy, dla te go na pi sa łam ten list i kie ru ję do
Sza now ne go Pa na Re dak to ra.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ho no ro wy Pre zes Okrę gu
/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzicLe gni ca, 31 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD wy stę pu ją cy 
w imie niu po nad 70 tys. pod kar pac kich dział kow ców 
z nie do wie rza niem i obu rze niem przy jął ar ty kuł „U Pa na
Bo ga w ogród ku” au tor stwa Grze go rza Szy ma ni ka, za -
miesz czo ny w week en do wym wy da niu „Ga ze ty Wy bor -
czej” w dniu 21-22 lip ca 2012 roku.

Po raz ko lej ny dzien ni karz – praw do po dob nie świa do -
mie – wpro wa dził w błąd opi nię pu blicz ną, po ka zu jąc 
w wy so ce nie ko rzyst nym świe tle Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i je go Pre ze sa Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.
Te mu mia ły słu żyć cy to wa ne w ar ty ku le wy po wie dzi pa -
na po sła An drze ja De ry oraz by łe go dzia ła cza PZD Wie -
sła wa Cza plic kie go. Wy pa da w tym miej scu po gra tu lo wać
au to ro wi ar ty ku łu do bo ru tak „zna mie ni tych”, w peł ni

obiek tyw nych i po wszech nie sza no wa nych przez dział -
kow ców roz mów ców.

Pe łen błę dów i prze kła mań ar ty kuł do bit nie do wo dzi, iż
pan Szy ma nik nie po sia da cho ciaż by pod sta wo wej wie -
dzy na te mat ogro dów dział ko wych, praw dział kow ców
wy ni ka ją cych z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych oraz za sad funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Wszyst ko wska zu je na to, iż ar ty kuł ten zo -
stał na pi sa ny na kon kret ne za mó wie nie i miał wy ka zać
słusz ność wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry za -
padł 11 lip ca 2012 r.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go
PZD do ma ga ją się prze pro sin za pod wa żo ny w ar ty ku le
au to ry tet i za ufa nie dział kow ców do swo jej or ga ni za cji.

Wi ce pre zes OZP
/-/ Wła dy sław Bie niek

Wi ce pre zes OZP
/-/ Agniesz ka Sycz

Pre zes
Ire na Her mań ska

Rze szów, 31 lip ca 2012 r.
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W ostat nich ty go dniach licz ne ty tu ły pra so we roz pi sy -
wa ły się na te mat ogro dów dział ko wych. To za in te re so -
wa nie wy wo ła ne zo sta ło roz pra wą przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym oraz wy ro kiem do ty czą cym usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, gdyż na orze cze nie Try -
bu na łu ocze ki wa ła ogrom na rze sza spo łe czeń stwa, w tym
bli sko mi lion ro dzin pol skich dział kow ców.

Wśród tych me diów zna lazł się dzien nik „Ga ze ta Wy -
bor cza”, któ ry w ostat nich kil ku ty go dniach pu bli ko wał
licz ne ar ty ku ły. I nic w tym nie by ło by dziw ne go, gdy by
ich treść nie by ła wy jąt ko wo ten den cyj na. Ga ze ta, jak ze -
psu ta pły ta, wciąż po wta rza te sa me nie praw dzi we in for -
ma cje; o mo no po lu Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i znie wo le niu swo ich człon ków.

Ostat nim te go przy kła dem jest ar ty kuł Grze go rza Szy -
ma ni ka pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku”. Dzien ni karz ten
sku pił się na oso bie Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ re go
przed sta wia ja ko Pre ze sa że ru ją ce go na Pol skim Związ ku
Dział kow ców i je go człon kach, dla po par cia swo jej te zy
przy wo łu je wy po wie dzi za cie kłych prze ciw ni ków Związ -
ki, cze go zresz tą nie kry je, pa nów An drze ja De ry i Wie sła -
wa Cza plic kie go. Z ich lek tu ry czy tel ni cy nie do wia du ją
się ni cze go no we go, to po wie la nie wy świech ta nych za -
rzu tów, że dział kow cy są wy jąt ko wo bez wol ni i na iw ni,
od lat są ma ni pu lo wa ni, a Zwią zek ma mo no pol na
wszyst ko.

Pan Szy ma nik wy raź nie po sta no wił na pu ścić na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i Pre ze sa Związ ku opi nię pu blicz -
ną, a zwłasz cza sa mych dział kow ców. Ce lo wo i z pre me -
dy ta cją pod no si za rzut ne po ty zmu, a jed no cze śnie ła miąc

wszyst kie stan dar dy etycz ne, dys kre dy tu je dzia ła nia Pre -
ze sa po dej mo wa ne w tro sce o bez pie czeń stwo ogro dów 
i do bro dział kow ców.

W sy tu acji ewi dent nych in ten cji au to ra ar ty ku łu oświad -
cza my, że uka za ny ob raz Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców jest nie praw dzi wy, a po nad 30 lat sa mo rząd no ści
dział ko wej w Pol sce jest po wo dem do du my i sa tys fak cji.
W tym cza sie Zwią zek urze czy wist nił ma rze nia ty się cy
ro dzin, po zy skał te re ny, wy bu do wał ogro dy, w któ rych
dział kow cy urzą dzi li swo je dział ki.

Peł nie nie nie prze rwa nie od sa me go po cząt ku przez Eu -
ge niu sza Kon drac kie go funk cji Pre ze sa Związ ku jest wy -
ni kiem wy bo ru dział kow ców. Nie no mi na cja czy „ukła dy”,
a wła śnie wy bór świad czy o do ce nie niu ogrom nej wie dzy,
od po wie dzial no ści, bez gra nicz ne go za an ga żo wa nia i wy -
jąt ko wej tro ski o ogrod nic two dział ko we w Pol sce.

Tak że pol scy dział kow cy za słu gu ją na to, aby by li trak -
to wa ni z na le ży tym sza cun kiem. To dział kow cy wła sny -
mi rę ko ma i przy za an ga żo wa niu swo ich środ ków stwo-
rzy li oa zy zie le ni dla bli sko mi lio na pol skich ro dzin i spo -
łecz no ści lo kal nych.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go to po waż na spra wa,
jest osta tecz ny i nie od wra cal ny. Dla te go szcze gól nie dzi -
siaj, w świe tle za gro żeń wy ni ka ją cych z roz strzy gnię cia
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. nie wy -
obra ża my so bie bra ku wspól nej po li ty ki dział kow ców, jak
rów nież wspól ne go re pre zen tan ta, sil ne go ogól no pol skie -
go sa mo rzą du. Nie da my się skłó cić, gdyż nie chce my być
ko lej ną ofia rą „re for ma to rów”, dla któ rych pie niądz jest
waż niej szy niż czło wiek.

Przed sta wi cie le dział kow ców

/-/ 30 pod pi sów

Przed sta wi cie le dział kow ców z ROD z okrę gu Łódz kie go

OŚWIADCZENIE
w spra wie pu bli ka cji „U Pa na Bo ga w ogród ku”

za miesz czo nej w so bot nio -nie dziel nym wy da niu 21-22 lip ca 2012 r. 
dzien ni ka „Ga ze ta Wy bor cza”

Łódź, 27 li piec 2012 r.

Ja nusz Mosz kow ski Spo łecz ny Czło nek OZ PZD we Wro cła wiu

Pan Grze gorz Szy ma nik
Re dak tor „Ga ze ty Wy bor czej”
Adam Mich nik
Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ty Wy bor czej”

Pa nie Re dak to rze!
Czy ta jąc spo rzą dzo ny przez Pa na ar ty kuł „U Pa na Bo -

ga w ogród ku”, czu ję się za że no wa ny i zbul wer so wa ny,
jak ni sko upa dło na sze dzien ni kar stwo. Jak z ni skich po -
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bu dek i pod tzw. „pu blicz kę” pre pa ru je się ar ty ku ły, jak
pi sząc, nie po no si się żad nych kon se kwen cji ani ich się
nie oba wia. Wia do mo  – wol ność pra sy. Co mi tam, co mnie
dzien ni ka rzo wi mo gą zro bić. A więc pi sząc o Pre ze sie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców – Pa nu Eu ge niu szu
Kon drac kim, po ka zał Pan oso bę Pre ze sa, opie ra jąc się na
wy po wie dziach in nych osób szcze gól nie mu nie chęt nych,
a na wet osób szcze rze go nie na wi dzą cych, tak jak Pan
Wie sław Cza plic ki. Tyl ko Pan Re dak tor nie wie, że Pan
Cza plic ki był kie dyś go rą cym zwo len ni kiem Związ ku 
i pia sto wał funk cję Pre ze sa Wo je wódz kie go Za rzą du 
i człon ka Kra jo wej Ra dy. Zmie nił się, gdy w wy ni ku re -
form w Polskim Związku Działkowców zmniej szy ła się
ilość Wo je wódz kich Za rzą dów i w miej sce 49 po wsta ło
26 okrę gów. Stra cił wów czas swo ją po sa dę i funk cję i do -
pie ro wte dy Zwią zek prze stał mu się po do bać, a po Wy -
ro ku mu siał zwró cić po nad 15 ty się cy zł nie na leż nie
po bra nych wy na gro dzeń. Ta ki to jest Pan Cza plic ki 
– u Pa na w ar ty ku le tak chęt nie cy to wa ny. Wia ry god ny?
Dla mnie oczy wi ście nie.

Po ka zu je Pan Re dak tor dro gę ży cio wą Pre ze sa PZD, uj -
mu jąc ją w krzy wym zwier cia dle. A czy Pan za sta na wiał
się z ja ką pa sją Pre zes re ali zo wał ce le i za da nia, by ogrod -
nic two dział ko we trwa ło, by roz wi ja ło się, by dział kow cy
czu li się bez piecz nie w swo ich ogro dach? Dział kow cy są
bardzo wdzięczni Panu Prezesowi. To Pre zes Związ ku Pan
Eu ge niusz Kon drac ki po ry wał rze sze dział kow ców do
wal ki w obro nie ich praw, w obro nie ogro dów, w obro nie
usta wy o pra cow ni czych a na stęp nie ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Tak by ło w ro ku 1990 – w okre sie tzw. „re -
wo lu cji”, kie dy li kwi do wa no i nisz czo no wszyst ko co
„by łe”, nie pa trząc na to, że nie któ re roz wią za nia są do bre
i trze ba je po zo sta wić. Dzię ki dział kow com i ów cze snym
au to ry te tom usta wa i ogro dy się obro ni ły. Tak by ło w ro -
ku 1996 i w la tach na stęp nych w tym w 2005 i w 2009 ro -
ku, kie dy to PiS oszu ki wał lu dzi, że do sta ną za dar mo na
wła sność dział kę np. w mie ście Wro cław war tą 200-300
ty się cy zło tych, a mo że i wię cej. O ta kich bzdu rach też pi -
sa li dzien ni ka rze. I co? Oka za ło się, ż po mysł jest nie kon -
sty tu cyj ny. A po mysł ten pre fe ro wał i gło sił tak że z
mów ni cy sej mo wej Pan Po seł An drzej De ra, tak przez Pa -
na Re dak to ra chęt nie cy to wa ny. Pan po seł An drzej De ra
po noć jest praw ni kiem i po li ty kiem. Z pewnością jest on
wro giem pu blicz nym dział kow ców. Bo w tam tym pro jek -
cie „pi sow skim” chciał zna cjo na li zo wać i sko mu na li zo -
wać ogro dy, ma ją tek i fi nan se ogro do we i związ ko we. To
trze ba przy po mnieć, Pa nie Re dak to rze, a nie tyl ko pi sać,
co w da nej chwi li jest Pa nu po trzeb ne, by ko muś do ko -
pać.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki prze pro wa dził ogro dy
przez „wzbu rzo ne fa le” lat 90-tych i 2000-cznych. 22 la -
ta wal ki o byt ogro dów dział ko wych. Nikt z par tii po li -
tycz nych nie pod niósł rę ki, nie był sku tecz ny w wal ce o
usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych czy usta -
wę o ROD. Żad na par tia nie od wa ży ła się wal czyć 

z ro dzi na mi dział kow ców i to nie tyl ko ze wzglę du na je -
den mi lion użyt kow ni ków dzia łek (czy 4 mln wraz z ro -
dzi na mi), ale ze wzglę du na fakt, że zde cy do wa nej
większości są to lu dzie nie ma jęt ni a w za sa dzie ubo dzy.
Uwa żam za tem za słusz ne roz wią za nia usta wy o Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych, któ re w 2005 r. zo sta ły
uchwa lo ne przez Sejm RP a te raz „oka za ły się nie kon sty -
tu cyj ne”. Bo nad rzęd nym ce lem tych prze pi sów by ła służ -
ba na rzecz spo łe czeń stwa ja ko po moc so cjal na Pań stwa
Pol skie go. Nie ste ty te go człon ko wie (a nie sę dzio wie)
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie do strze gli, kie ro wa ni śle -
pą nie na wi ścią do tzw. „mo no po lu” Związ ku i dy rek ty -
wa mi „swo ich” mo co daw ców. Nie ma co się oszu ki wać ci
lu dzie w to gach nie daw no by li po sła mi, se na to ra mi, człon -
ka mi par tii i de sy gno wa ni przez gre mia po li tycz ne na za -
szczyt ną funk cję „sę dzie go TK”. Trze ba coś tu zmie nić.
Człon ka mi Try bu na łu po win ni zo stać oso by z rze czy wi -
stym au to ry te tem i za wo do wi sę dzio wie, bez przy na leż no -
ści par tyj nej. 

W swo im ar ty ku le pi sze Pan z nie ja kim sar ka zmem, że
po Wy ro ku TK lu dzie od śpie wa li Pre ze so wi 100-lat i wrę -
czy li mu kwia ty. A dla cze go nie, za te la ta wal ki, za stra -
co ne zdro wie. Uwa żam, że to by ło na leż ne i skrom ne
po dzię ko wa nie. Któ ry z po li ty ków ma ta ki sza cu nek?

Pa nie Re dak to rze, po wie la Pan błę dy i bzdur ne da ne
nie ma ją ce po twier dze nia w rze czy wi sto ści o rze ko mych
mi lio nach zło tych Polskiego Związku Działkowców. Te
mi lio ny zło tych są w ogro dach, do dys po zy cji dział kow -
ców i wy bra nych przez nich spo łecz nych za rzą dów, któ -
re kie ru ją ogro da mi. Z tych 80 mln, a ra czej z 54 mln zł
(wg mo jej wie dzy), tyl ko 5 mln tra fia do KR w po sta ci
skład ki człon kow skiej, a więc 10%.

Pi sze Pan o ne po ty zmie, a nie wi dzi ile „stoł ków” w kra -
ju w spół kach róż nej ma ści opa no wa li dzia ła cze par tyj ni
Plat for my Oby wa tel skiej, nie do strze ga Pan te go, co się
dzie je w PSL, nie pa mię ta Pan o ob sa dza niu sta no wisk 
w la tach 2005-2007 przez „Pra wo i Spra wie dli wość”, nie
pa mię ta Pan o nie spo ty ka nym wów czas ne po ty zmie 
w „Sa mo obro nie”. A dla cze go oso by wy kształ co ne, z fa -
kul teta mi, przy go to wa ne me ry to rycz nie nie mo gą peł nić
sta no wisk w Wy daw nic twie „dział ko wiec”? Ja kie są 
w rze czy wi sto ści prze ciw wska za nia, by cór ka Pa na Pre ze -
sa nie mo gła pro wa dzić Wy daw nic twa. Trze ba się opa no -
wać, Pa nie Re dak to rze i nie wszyst ko wrzu cać do jed ne go
wor ka. A to, że w „dział ko wcu” pi sze  się o dzia ła niach
Związ ku, o po dej mo wa nych de cy zjach, o za gro że niach 
– to do brze, bo gdzie dział kow cy mo gą być in for mo wa ni
o za gro że niach, o gro żą cych im skut kach Wy ro ku Try bu -
na łu? A co – „Ga ze ta Wy bor cza” tak rze tel nie o tym pi sze?
Czy zna la złem ja kiś za pis, że we Wro cła wiu 1100 ha ogro -
dów przy go to wu je się do sprze da ży in we sto rom i de we lo -
pe rom? Bo Try bu nał otwo rzył sze ro ko dla nich wro ta
swo im wy ro kiem. Nikt się nie li czy z ludź mi, z ma lucz ki -
mi. Oni dział kow cy nie ma ją prze bi cia, oni dział kow cy,
w więk szo ści eme ry ci i ren ci ści tyl ko „ob cią ża ją” bu dżet
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Pań stwa. Wstyd. Po win ni się wsty dzić człon ko wie Try -
bu na łu i rzą dzą cy. Tak po stę po wać nie moż na. Bo Ci ma -
lucz cy mo gą kie dyś was zmieść.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo łecz -
ną, to nie są spół ki, gdzie człon ko wie za rzą dów po bie ra -
ją nie bo tycz ne wy na gro dze nia, a na 5000 za rzą dów ROD,
26 spo łecz nych okrę go wych za rzą dów i spo łecz ną Kra jo -
wą Ra dę za trud nio nych jest tyl ko 130 osób – to tyl ko po -
gra tu lo wać ta kiej Or ga ni za cji i mi ni mal ne go za trud nie nia.

A Pan Re dak tor swo imi stwier dze nia mi wpro wa dza 
w błąd spo łe czeń stwo. Dla cze go nie po do ba się Pa nu
sztan dar i hymn. Prze cież Zwią zek był i jesz cze jest or ga -
ni za cją ogól no pol ską – ce nio ną w Eu ro pie, ale nie 
w Pol sce, rów nież dzię ki Pa nu i ta kim ar ty ku łom, nie rze -
tel nym, zma ni pu lo wa nym, ten den cyj nym i na za sa dzie
wy zna wa nej przez Pa na „do ko pać le żą ce mu”. Ale czy Pan
ma czy ste su mie nie?

Nie spo dzie wam się opu bli ko wa nia ww tek stu.

Z po wa ża niem

Spo łecz ny Czło nek Okrę go we go Za rzą du PZD 
we Wro cła wiu

/-/ Ja nusz Mosz kow ski
Wro cław, 2 sierp nia 2012 r.

Hen ryk To ma szew ski Pre zes ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu

Re dak tor Na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej”
Pan Adam Mich nik

Pa nie Re dak to rze, do dnia 21.07.2012 roku by łem sta -
łym czy tel ni kiem Pa na ga ze ty. Jed nak po prze czy ta niu ar -
ty ku łu pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku” onie mia łem i za-
czą łem się za sta na wiać – gdzie my Po la cy je ste śmy?

Prze sze dłem w ży ciu wie le. Do sko na le pa mię tam pie -
kło, ja kie zgo to wał nam oku pant. Mia łem wów czas 8 lat,
za bra no mnie do przy mu so wej pra cy. Pra co wa łem ca łą
oku pa cję. Po woj nie słu ży łem swo je mu Kra jo wi, tak jak
po tra fi łem, bo by ła to na sza Pol ska. Gdy nad szedł okres
trans for ma cji, do wie dzia łem się, że słu ży łem w zbrod ni -
czej or ga ni za cji – Woj sku Pol skim.

Jest to opi nia krzyw dzą ca au tor stwa nie cnych po li ty ków
i dzien ni ka rzy, któ rzy mo im zda niem, na ucze ni w PRL pi -
sać, czy nią to dzi siaj na za po trze bo wa nie po li tycz ne.

Po prze czy ta niu przy to czo ne go ar ty ku łu, za ta kie go
uwa żam Pa na Grze go rza Szy ma ni ka – nie wy mie niam ty -
tu łu dzien ni kar skie go, bo na ta ki pan ten nie za słu gu je.
Nie od rze czy przy to czy łem mo je la ta oku pa cji, bo do -
strze gam, że dzi siaj w Wol nej Pol sce, ci któ rych za da niem
jest kształ to wa nie opi nii pu blicz nej w opar ciu o swo ją
wie dzę, zgo to wa li nam pie kło, po le ga ją ce na przy kle ja niu
lu dziom róż nych ła tek z PRL-owskiej prze szło ści. Nie
mo gę ina czej zro zu mieć bez par do no wych oskar żeń pod
ad re sem na sze go Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Jak au tor ar ty ku łu mógł użyć okre śle nia, że jest to je dy -
ny pre zes, któ ry od PRL-u do dzi siaj bez prze rwy trzy ma
się stoł ka. Na su wa mi się py ta nie, co jest mia rą oce ny lu -
dzi, ich pra cy i za cho wań w na szej rze czy wi sto ści. Mo że
wie dza, do świad cze nie, umie jęt ność pra cy z ludź mi, a nie
la ta pra cy na da nym sta no wi sku.

Oświad czam Pa nu Szy ma ni ko wi, że oso bi ście, ty tu łem
pra cy spo łecz nej w Polskim Związku Działkowcu znam
Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go i wiem, że jest ce nio ny 
w spo łecz no ści dział kow ców i do brze kie ru je pra wie 
5-cio mi lio no wą Or ga ni za cją.

Pan Eu ge niusz Kon drac ki nie jest sa mo zwań czym Pre -
ze sem. Jest On pod da wa ny we ry fi ka cji co 4 la ta na Zjaz -
dach Kra jo wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Uczest ni czą w nich de le ga ci wy bie ra ni przez spo łecz ność
dział ko wą w ogro dach i Okrę gach, stąd wnio sek, że Pan
Kon drac ki jest ty le lat Pre ze sem z na szej wo li. Nie ży czy -
my so bie, by Pan Szy ma nik to pod wa żał.

Pa nie Re dak to rze Mich nik, są dzę, że niemoralny jest
ten, kto ro bi so bie kpi ny z hym nu tak licz nej or ga ni za cji
spo łecz nej – ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Po -
przez kry ty kę na sze go hym nu związ ko we go au tor ar ty ku -
łu ude rza nie tyl ko w Pa na Kon drac kie go, ale kpi z ca łej
spo łecz no ści dział ko wej.

Ro dzi się py ta nie, czy tak ma wy glą dać rze tel ność
dzien ni kar ska w wy da niu Ga ze ty Wy bor czej? W ca łym
ar ty ku le Pan Szy ma nik czy ni wszyst ko, by „do ko pać” Pa -
nu Kon drac kie mu i Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców.
Mo im zda niem jest to celowe dzia ła nie wyniszczające.
Jed nak za sta na wia, kto za tym stoi? Ko mu Pan Szy ma nik
słu ży? Czy li czył się Pan z tym jak treść Pa na ar ty ku łu bę -
dzie ode bra na?

Czy ta jąc od po wiedź Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go na
za rzu ty pod ję te w ar ty ku le pt. „U Pa na Bo ga w ogród ku”,
do strze gam, że ta cy dzien ni ka rze jak Pan Szy ma nik są
spe cja li sta mi od bu rze nia te go, co do brze funk cjo nu je. Oni
ma ją ra cję by tu tyl ko w Pol sce.
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Chciał bym do cze kać mo men tu, kie dy Ga ze tę Wy bor czą
i jej dzien ni ka rzy ce cho wać bę dzie rze tel ność wo bec czy -
tel ni ka, od rzu cą kłam stwo i do mnie ma nia, wy zbę dą się

uprze dzeń i zło śli wych wy nu rzeń. Pro szę o opu bli ko wa -
nie mo ich spo strze żeń na ła mach Pa na Ga ze ty.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ mgr Hen ryk To ma szew ski
Wro cław, 3 sierp nia 2012 r.

Bar ba ra Ko kot Pre zes OZ PZD w Byd gosz czy

Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”
Pan Adam Mich nik

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Byd gosz czy prze sy ła swój pro test wo bec fak tu za miesz -
cze nia na ła mach „Ga ze ty Wy bor czej” ar ty ku łu za ty tu ło -
wa ne go „U Pa na Bo ga w ogród ku” au tor stwa red.
Grze go rza Szy ma ni ka. Czy ni my to w po czu ciu obo wiąz -
ku obro ny do bre go wi ze run ku or ga ni za cji zrze sza ją cej
użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych oraz jej Pre ze sa, a tak że z obo wiąz ku za re ago wa nia
wo bec fał szy wych oraz wpro wa dza ją cych za męt in for ma -
cyj ny tre ści za war tych w ar ty ku le.

Pa nie Re dak to rze. Po co mie szać do ogro dów dział ko -
wych Pa na Bo ga, po co po rów ny wać w tym wy mia rze
oso bę peł nią cą kie row ni czą ro lę w Związ ku, spra wo wa ną
w wy ni ku de mo kra tycz ne go wy bo ru swo ich człon ków do
bo ha te ra fil mu? Przy da ła by się odro bi na sza cun ku wo bec
po nad mi lio no we go śro do wi ska lu dzi, na któ re go te mat
re dak cja po dej mu je się pi sać. Ar ty kuł bę dą cy przed mio -
tem na szej in ter wen cji sta no wi zbiór nie rze tel no ści dzien -
ni kar skich, za wie ra ją cy ca ły ciąg nie praw dzi wych
in for ma cji i dys kre dy tu ją cy dzien ni ka rza w oczach czy -
tel ni ków. Do ty czy to tre ści przed sta wie nia w per fid nie za -
kła ma ny spo sób obec nej ich sy tu acji oraz obelg pod
ad re sem Związ ku i de mo kra tycz nie wy bie ra nych w od -
stę pach 4-let nich struk tur i władz PZD. To dzię ki Kra jo -
wej Ra dzie PZD pod kie row nic twem pre ze sa
Kon drac kie go pol skie ogro dy dział ko we przez po nad 20
lat sku tecz nie bro ni ły się przed za pę da mi po li ty ków, do -
ko nu ją cych roz ma itych prób do bra nia się do grun tów użyt -
ko wa nych przez ogro dy. Sku tecz ność dzia ła nia w
kie ro wa niu pra cą i obro ną działkow ców sta no wi ła o wy bo -
rze pre ze sa Kon drac kie go na ko lej ne la ta. Chcie li by śmy
mieć ta kich po li ty ków, któ rym mo gli by śmy ufać cho ciaż
przez jed no dzie się cio le cie. 

Wąt pli wym jest brak wy czu cia au to ra tek stu i re dak cji
w kwe stii pi sa nia praw dy. Al bo brak od po wied niej in for -
ma cji, w co bar dzo wąt pi my, al bo ce lo we pod ję cie za da -
nia włą cze nia się w mod ne ostat nio ata ki na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, bo to prze cież or ga ni za cja sku pia -
ją ca zwy kłych lu dzi, głów nie eme ry tów, ren ci stów i lu dzi

pra cy – je że li w ogó le ta ko wą ma ją, a nie bo ga tych wła -
ści cie li pry wat nych grun tów. Dziw ne w tym kon tek ście
jest po sia da nie dział ki w ROD przez po sła An drze ja De -
rę i po dej mo wa nie przez nie go woj ny ze Związ kiem, ale
być mo że wi dzi w tym swo ją przy szłość. To ko lej ny przy -
pa dek za się ga nia in for ma cji od oso by niekom pe tent nej,
bo po seł De ra swo ją nie kom pe ten cję w spra wie ogro dów
przed sta wił, bio rąc udział w ab so lut nie nie traf nym i od -
rzu co nym w pierw szym czy ta niu sła wet nym pro jek cie
usta wy PiS o ogro dach dział ko wych z 2009 ro ku. Ra dzi -
my przed ko lej nym się gnię ciem do te go źró dła (do A. De -
ry), spraw dze nie je go in for ma cji. A pi sa nie pod dyk tan do
rzą dzą cych oraz za in te re so wa nych grun ta mi ogro dów
dział ko wych chlu by pi szą cym nie przy nie sie.

Wy słu gi wa nie się tzw. re be lian ta mi ogro do wy mi, ty pu
Mi cha lak, Świą tek i Ja rzą bek, któ rzy swój wstręt do PZD
po czu li z chwi lą pod ję cia wo bec nich przez sta tu to we or -
ga ny ogro do we dzia łań wsku tek nieprze strze ga nia prze -
pi sów pra wa nie tyl ko związ ko we go, ale przede wszys-
t kim pol skie go pra wa ad mi ni stra cyj ne go i pra wa bu dow -
la ne go. Przed sta wie nie w ar ty ku le oso by A. Ja rząb ka jest
bar dzo traf nym przy kła dem oso by bez praw nej, któ rej
obro ny in te re sów po dej mu je się Ga ze ta Wy bor cza. Ty tuł
ga ze ty też jest tra fio ny, bo Wa sza re dak cja wy bie ra wy -
biór czo te ma ty, któ re są jej wy god ne i na fa li wy da rzeń.
By le za mie szać, wzbu dzić sen sa cję i przy oka zji nie po kój
w ser cach lu dzi, w tym czy tel ni ków bę dą cych też dział -
kow ca mi, któ rzy rów nież utrzy mu ją Wa szą ga ze tę. 

Jed no cze śnie pro stu je my za cy to wa nie fał szy wej in for -
ma cji o rze ko mych po cząt kach bun tu dział kow ców wo -
bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców w na szym mie ście,
w Byd gosz czy. Pod ję cie ini cja ty wy two rze nia to wa rzy -
stwa ogro dów dział ko wych w la tach 2002 przez ów cze -
sne go pre ze sa Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
„Swo bo da” w Byd gosz czy nie mia ło cha rak te ru bun tu ani
pró by wal ki z PZD. By ła to ini cja ty wa zwią za na z pró bą
na wią za nia do hi sto rycz nych tra dy cji To wa rzystw Ogro -
dów Dział ko wych ist nie ją cych w okre sie mię dzy wo jen -
nym.  Co zo sta ło wy ko rzy sta ne przez Ja na Świąt ka z ROD
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„Sa san ka” i pod ję cia pró by za re je stro wa nia To wa rzy stwa
Ogro dów Dział ko wych, ma jąc tyl ko na wzglę dzie swój
par ty ku lar ny in te res. Wła śnie ów cze sny POD (dziś ROD)
„Swo bo da”* był naj star szym ogro dem byd go skim. Hi sto -
ria te go ogro du sta no wi przy kład, jak funk cjo nu je usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005
ro ku. Ko rzy ści z tej usta wy mie li za rów no dział kow cy, jak
i wła dze sa mo rzą do we mia sta. I to war te by ło by przed sta -

wie nia w me diach.
W świe tle za war tych kłamstw i fał szy we go przed sta -

wie nia na sze go Związ ku, ocze ku je my od Re dak cji Ga ze -
ty Wy bor czej spro sto wa nia i prze pro sin wo bec dział -
kow ców, a zwłasz cza Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Bied ny ten kraj, któ ry usta mi ro da ków (dzien ni ka rzy)
kpi z tra dy cji, hym nu i sztan da ru.

W imie niu Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

Pre zes OZ PZD 
/-/ Bar ba ra Ko kot

*Po ro zu mie niem po mię dzy Mia stem Byd goszcz, a Pol skim Związ kiem Dział kow ców, re pre zen to wa nym przez OZ PZD
w Byd gosz czy, za war tym w dniu 19.X.2009r., prze ka za no Mia stu te ren Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Swo bo da” w
Byd gosz czy o łącz nej po wierzch ni 1,4321 ha z 55 dział ka mi, pod in we sty cję ce lu pu blicz ne go tj. bu do wę bi blio te ki uni -
wer sy tec kiej dla UKW. Mia sto użyt kow ni kom dzia łek wy pła ci ło od szko do wa nia, a za in fra struk tu rę oraz te ren ogro du,
zo bo wią za ło się od two rzyć ogród na no wych te re nach.

W dniu 29 grud nia 2011r. (trzy mie sią ce przed ter mi nem), Mia sto Byd goszcz pro to ko lar nie prze ka za ło Okrę go we mu
Za rzą do wi PZD w Byd gosz czy no wy ogród z peł ną in fra struk tu rą. Ogród ma po wierzch nię 3,6953 ha i 67 dzia łek. 

Byd goszcz, 2 sierp nia 2012 r.

Ha li na Kmie ciak czło nek ROD „Na Sto ku” w Kra ko wie

Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Wy bor czej”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Pra gnę krót ko od nieść się do pu bli ka cji, któ ra uka za ła

się na ła mach „Ga ze ty Wy bor czej” w dniu 21-22 lip ca
2012 ro ku au tor stwa Pa na Grze go rza Szy ma ni ka „U Pa -
na Bo ga w ogród ku”. Nie li cu je, aby dzien nik „Ga ze ta
Wy bor cza” za miesz czał na swo ich ła mach ar ty ku ły, w
któ rych prze ja wia się dą że nie do od dzie le nia dział kow -
ców i Związ ku, pod wa ża nia au to ry te tu Pre ze sa PZD Eu -
ge niu sza Kon drac kie go. Au tor ar ty ku łu wy śmie wa hymn
dział kow ców, ich bar wy, co jest prze ja wem bra ku sza cun -
ku, nie to le ran cji i nie wie dzy. Sło wa utwo ru, któ ry stał się
hym nem dział kow ców, zo sta ły na pi sa ne w 1936 ro ku
przez Zo fię Drwę ską -Do erin go wa. Dzi siaj au tor kpi z
hym nu dział kow ców, a być mo że ju tro po su nie się do wy -
szy dza nia na sze go hym nu na ro do we go. Na do da tek au tor

wy szy dza pra cę za rzą dów ogro dów, a prze cież jest to spo -
łecz na, pu blicz na pra ca na rzecz spo łe czeń stwa. 

Nie zna jąc kli ma tu ogro dów dział ko wych, au tor czy ni
się znaw cą te ma tu, po da jąc na do da tek nie praw dzi we fak -
ty do ty czą ce przy dzia łu dzia łek, wy so ko ści po bie ra nych
skła dek człon kow skich, obo wiąz ku pre nu me ra ty „dział -
kow ca”, wy rzu ca nia człon ków z dzia łek przez PZD.

Do dat ko wo re dak tor po wo łu je się w swo im ar ty ku le na
wy po wie dzi osób nie obiek tyw nych – Pa na A. De ry 
i W. Cza plic kie go lu dzi, któ rzy sa mi nie prze strze ga ją pra -
wa, w tym pra wa bu dow la nego. Za miesz cza nie ten den -
cyj nych ar ty ku łów o po wyż szej tre ści jest ma ni pu la cją na
te mat ogro dów dział ko wych i or ga ni za cji, ja ką jest PZD i
ma nie wie le wspól ne go z rze tel nym dzien ni kar stwem.

Czło nek ROD „Na Sto ku” w Kra ko wie
/-/ Ha li na Kmie ciak

Kra ków, 31 lip ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie,
Nie wiem, czy wy pa da pła kać czy też śmiać się z te go,

jak ża ło śnie i że nu ją co pre zen tu je się Pa na ar ty kuł pt. 
„U Pa na Bo ga w ogród ku”, za miesz czo ny w „Ga ze cie
Wy bor czej” z dnia 21-22 lip ca br. Czy ta jąc za war te w tym
ar ty ku le prze róż ne wy pa czo ne i zma ni pu lo wa ne in for ma -
cje, mo men ta mi mia łem od czu cie spo tę go wa ne go nie sma -
ku, na ra sta ło we mnie zdu mie nie i wzbu rze nie. Nie mo-
głem i da lej nie mo gę zro zu mieć, że we wszyst kich Pa na
roz wa ża niach tkwi ta ka wiel ka chęć sia na nie praw dy. Pa -
na ar ty kuł nie omal w każ dym swo im frag men cie cuch nie
ten den cyj no ścią, zło śli wo ścią i de struk cją ukie run ko wa ną
prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców oraz je go
struk tu rom. Na za sa dzie „że byś był na wet świę tą Ade laj -
dą, to ci za wsze coś znaj dą” ucze pił się Pan też oso by pa -
na Eu ge niu sza Kon drac kie go, wie lo let nie go pre ze sa
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie ukry wam, że z tych
wszyst kich wzglę dów prze czy ta nie Pa na ar ty ku łu by ło dla
mnie smut nym i wstrzą sa ją cym prze ży ciem, tym bar dziej,
że ar ty kuł ten zo stał upu blicz nio ny już po ogło sze niu wy -
ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, tj. po 11 lip ca 2012 r. 
W ta kim mo men cie pu bli ko wa nie te go ar ty ku łu by ło bar -
dzo nie sym pa tycz ne i nie na miej scu.

Wszyst kie Pa na za rzu ty i za strze że nia do ty czą ce pre ze -
sa Eu ge niu sza Kon drac kie go świad czą bar dziej na je go
ko rzyść, uwi dacz nia ją je go cha ry zmę i wy trwa łość 
w obro nie praw wszyst kich dział kow ców. Dla te go też nie
zga dzam się z Pa na stwier dze nia mi, bo spo sób ich od bio -
ru w du żej mie rze za le ży od te go, jak na to wszyst ko się
pa trzy. To, co Pan kry ty ku je u pa na Eu ge niu sza Kon drac-
kie go w każ dym przy pad ku w mo im od bio rze jest god ne
po chwa ły. Dla Pa na wie lo let nia dzia łal ność te go czło wie -
ka jest prze wi nie niem, dla mnie jest ona do wo dem pra co -
wi to ści i wy trwa ło ści, a przede wszyst kim uzna nia, ja kim
cie szył się za wsze wśród tych, któ rzy wy bie ra li go na sta -
no wi sko pre ze sa PZD. Moż na też po my śleć, że prze szka -
dza Pa nu dłu go wiecz ność pa na pre ze sa i to że w ogó le
jesz cze jest on spraw ny i że od dy cha. Swo im ar ty ku łem
skrzyw dził Pan nie tyl ko je go, ale tak że więk szość dział -
kow ców w Pol sce.

Sza now ny Pa nie! 
My ślę, że w grun cie rze czy nie cho dzi w tym wszyst -

kim o dział kow ców, ani też o pa na pre ze sa Eu ge niu sza
Kon drac kie go. Tu cho dzi, sza now ny Pa nie, o pie nią dze

dla gmin, dla Skar bu Pań stwa i o to, ja ka ro lę w ca łej tej
spra wie speł nia ło Pań stwo oraz wszyst kie od po wied nie
je go or ga ny. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 ro ku mia ła być na rzę dziem Pań stwa w re ali zo wa -
niu je go pod sta wo we go kon sty tu cyj ne go obo wiąz ku
świad cze nia ochro ny so cjal nej i spo łecz nej wo bec naj -
uboż szych warstw spo łe czeń stwa, w tym przy pad ku eme -
ry tów i ren ci stów, a w tym też i dział kow ców. Ster te go
obo wiąz ku po wie rzo no w usta wie Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców, co wów czas nie by ło i nie mo gło być poj -
mo wa ne ja ko mo no po li stycz na po zy cja. To, że PZD na
cze le z pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim, do brze re -
ali zo wał swój obo wią zek za czę ło co raz bar dziej prze szka -
dzać gmi nom i de we lo pe rom. Za czę to szu kać moż li wo ści
od wró ce nia ca łej sy tu acji. Tak zro dzi ło się mo no po li stycz -
ne trak to wa nie ro li Polskiego Związku Działkowców, co
w su mie mia ło zde cy do wa ny wpływ na wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w dniu 11 lip ca br. To błęd ne po dej ście
do spra wy słusz nie więc zo sta ło skry ty ko wa ne w sta no -
wi sku człon ka Try bu na łu pa na prof. Sta ni sła wa Wró bla.
Uwa żam, że słusz na też by ła opi nia pa na pro fe so ra o tym,
że ca łe orze cze nie Try bu na łu wo bec Polskiego Związku
Działkowców by ło nie kon sty tu cyj ne. Po wiem wię cej,
Pań stwo re pre zen to wa ne przez Sejm, w ca łej tej spra wie
ośmie szy ło się w oczach wszyst kich dział kow ców. Naj -
pierw da ło nam bo wiem na sznur ku kieł ba sę w po sta ci
wspo mnia nej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, a po tem zro bi ło wszyst ko, co moż li we, że by tę usta -
wę zli kwi do wać.

Naj smut niej sze by ło w tym to, że wy ko rzy sta no przy
oka zji do te go ce lu naj po waż niej sze au to ry te ty, któ re po -
win ny stać na stra ży usta no wio ne go pra wa, a nie sta nę ły.
Smut ne, że nu ją ce, ale też i rze czy wi ste! W ma je sta cie pra -
wa usta no wio no bez pra wie i nie spra wie dli wość! Za pa rę
lat trze ba bę dzie nie tyl ko ze świe ca mi, ale też i z la se ra -
mi cho dzić po Pol sce i szu kać miejsc, na któ rych bę dzie
moż na mieć dział kę i sa dzić bób lub pie trusz kę. Wte dy
też przyj dzie po ra na ra chu nek su mie nia i na stwier dze -
nie, kto z nas ma czy ste su mie nie. We wła snej oce nie wie -
lu prze ciw ni ków dział kow ców i pa na pre ze sa Eu ge niu sza
Kon drac kie go bę dzie uwa żać, że ma czy ste su mie nie. 
W oce nie Bo ga oce na ta bę dzie jed nak in na, bo wbrew
wszyst kie mu Bóg wi dzi wszel kie nie pra wo ści, w tym i te,
któ re ro dzą się na ogród ko wej zie mi lub też na szpal tach
po czyt nych dzien ni ków.

Z po wa ża niem

/-/ Je rzy Kar plń ski

Je rzy Kar piń ski Pre zes Za rzą du ROD „Ra dość” we Wro cła wiu

Pan Grze gorz Szy ma nik 
„Ga ze ta Wy bor cza”

Wro cław, 4 sierp nia 2012 r.
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W wy da niu piąt ko wym z dnia 27 lip ca 2012 r. na stro -
nach Expres su Byd go skie go uka zał się ar ty kuł au tor stwa
red. Gra ży ny Ostro pol skiej za ty tu ło wa ny „Prze po czwa -
rza się cza pa PZD”. Już sam ty tuł sta no wi dla nas, dział -
kow ców i dzia ła czy ogro do wych po kaz po zio mu, któ re go
moż na by ło ocze ki wać od dzien ni kar ki, zna nej nam z za -
mi ło wa nia do wpro wa dza nia za mę tu w na szym śro do wi -
sku.

Ar ty kuł bę dą cy przed mio tem na szej in ter wen cji sta no -
wi zbiór nie rze tel no ści dzien ni kar skich, za wie ra ją cych ca -
ły ciąg nie praw dzi wych in for ma cji, któ re w spo sób ma ło
pro fe sjo nal ny i dys kre dy tu ją cy dzien ni ka rza w oczach
czy tel ni ków, au tor ka wy ko rzy sta ła za się ga jąc opi nii od
oso by (osób?) ma ją cej okre ślo ny cel, przy świe ca ją cy
wpro wa dze niu zwąt pie nia wsród dział kow ców, w trud nej
chwi li po ogło sze niu orze cze nia przez Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny w spra wie za skar że nia usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Spo sób ta kie go dzien ni kar stwa,
po dej mo wa ny na fa li ar ty ku łów czę ści pra sy ogól no kra jo -
wej, za leż nej od śro do wisk po li tycz nych i od ob ce go ka -
pi ta łu, two rzą cej at mos fe rę nie chęt ną or ga ni za cji
dział kow ców, jest oczy wi stym prze ja wem włą cze nia się
Re dak cji Expres su Byd go skie go do pod ję cia po przez
kłam li wą pro pa gan dę, do dzie ła znisz cze nia jed no ści w
śro do wi sku ogro dów dział ko wych.

Dzi wi nas ak cep ta cja Re dak cji dość po pu lar ne go 
w Byd gosz czy i oko li cach dzien ni ka wo bec ca łe go ar ty ku -
łu, jak i sa me go ty tu łu, ma ją ce go przy cią gnąć uwa gę czy -
tel ni ków. Okre śle nie „prze po czwa rza się” sta no wi w swo -
jej tre ści bluź nier czo brzmią cą nie praw dzi wą in for ma cję
o do ko ny wa nym fak cie po wo ła nia Sto wa rzy sze nia Kra -
jo wych Ogro dów w miej sce Polskiego Związku Dział-
kowców. Re dak tor Ostro pol ska już wie od swo ich in for -
ma to rów (coś na te mat po zy ski wa nia „in for ma to rów”, nie
tyl ko w obec nych cza sach sły sze li śmy), że zwo ła ny bę -
dzie spe cjal ny kon gres, na któ rym de le ga ci uchwa lą po -
wo ła nie sto wa rzy sze nia. Tym cza sem fak tem jest, że Pol s-
ki Zwią zek Dział kow ców prze wi du je zwo ła nie Nad zwy -
czaj ne go Zjaz du De le ga tów PZD w dniu 15 wrze śnia br.
i to de le ga ci re pre zen tu ją cy ogro dy na tym wła śnie zjeź -
dzie do ko na ją oce ny sy tu acji po uchy le niu czę ści ar ty ku -
łów usta wy o ROD przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny i wy -
zna czą kie run ki dzia ła nia. Od no śnie dru giej czę ści ty tu łu
ar ty ku łu okre śla ją cej Kra jo wą Ra dę PZD epi te tem „cza pa
PZD” in for mu je my, że każ da or ga ni za cja, uży wa jąc ob -
raź li we go słow nic twa „dzien ni kar ki” ma swo ją „cza pę”,
za rów no Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy Pol skich, na któ re
je go człon ko wie też pła cą swo je skład ki, a jesz cze bar -
dziej zna ną od „cza py PZD” i „cza py SDP” w na szym kra -

ju sta no wi „cza pa PZPN”, do któ rej trud niej sie do brać,
bo prze cież strach na ra zić się na wy klu cze nie Pol ski z roz -
gry wek mię dzy na ro do wych. Roz gryw ki kra jo we z Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców pro wa dzić jest bez piecz-
niej, bo to prze cież tyl ko dział kow cy, głów nie eme ry ci,
ren ci ści i lu dzie mniej ma jęt ni niż wła ści cie le grun tów
pry wat nych.

Po ru sza też treść wstę pu do ar ty ku łu mó wią cy, że
„wrza wa wo kół czę ścio wo uchy lo nej usta wy o ogro dach
dział ko wych nie ma nic wspól ne go z tro ską o dział kow ca.
To wal ka związ ko wej cza py (o czym wcze śniej) o za trzy -
ma nie swo ich sta no wisk i pie nię dzy”, a da lej: „Byd go scy
dział kow cy są po ru sze ni. Obu rza nas kłam li wa pro pa gan -
da Kon drac kie go i je go świ ty – tłu ma czą ich ostrość”.
Rad. Ostro pol ska z ra cji na zwi ska i za mi ło wa nia do mie -
sza nia uwiel bia „ostro ści”, szko da tyl ko, że ko rzy sta z bar -
dzo wy biór czo do bie ra nych in for ma to rów. Fak tycz nie
byd go scy dział kow cy są bar dzo po ru sze ni, ale do ty czy to
tre ści przed sta wie nia w per fid nie za kła ma ny spo sób obec -
nej ich sy tu acji oraz obelg pod ad re sem Związ ku i de mo -
kra tycz nie wy bie ra nych w od stę pach 4-let nich struk tur 
i władz PZD. To dzię ki Kra jo wej Ra dzie PZD pod kie -
row nic twem pre ze sa Kon drac kie go pol skie ogro dy dział -
ko we przez po nad 20 lat sku tecz nie bro ni ły się przed
za pę da mi po li ty ków, do ko nu ją cych roz ma itych prób do -
bra nia się do grun tów użyt ko wa nych przez ogro dy. Sku -
tecz ność dzia ła nia w kie ro wa niu pra cą i obro ną dział -
kow ców sta no wi ła o wy bo rze pre ze sa Kon drac kie go na
ko lej ne la ta. Chcie li by śmy mieć ta kich po li ty ków, któ rym
mo gli by śmy ufać cho ciaż przez jed no dzie się cio le cie. Peł -
nej in for ma cji na te mat oso by pre ze sa PZD moż na by ło
za się gnąć u źró dła, czy li na stro nie in ter ne to wej PZD
www.pzd.pl, gdzie opu bli ko wa no od po wiedź p. Eu ge niu -
sza Kon drac kie go na ma ni pu la cje i prze kła ma nia Ga ze ty
Wy bor czej (za miesz czo ne w wy da niu z dnia 21-22.07 br.)
o dział kow cach, Związ ku i na swój te mat. Wy czer pu ją ce
in for ma cje po zwo li ły by red. Ostro pol skiej zro zu mieć to,
cze go ona sa ma, jak i jej in for ma tor (in for ma to rzy) zro zu -
mieć nie po tra fią lub nie chcą.

W po ru szo nej w cy to wa nym wąt ku kwe stii „za trzy ma -
nia pie nię dzy związ ko wych”, ro zu mie my, że cho dzi 
o środ ki fi nan so we bę dą ce w dys po zy cji ca łe go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Tak, uwa ża my że środ ki te po -
win ny być za cho wa ne i za bez pie czo ne przed za gar nię-
ciem przez ewen tu al ne go przy szłe go li kwi da to ra or ga ni -
za cji ogól no kra jo wej, z prze zna cze niem dla ca łe go ru chu
ogro dów dział ko wych w na szym kra ju. Dziś nie od wa ży -
my się okre ślić, jak to za bez pie cze nie mia ło by prze bie -
gać. Jest to jed nak bar dzo waż ne za da nie, wy ma ga ją ce

3. Re agu je my na nie praw dzi we in for ma cje „Expres su Byd go skie go”

Re dak tor Na czel ny
Expres su Byd go skie go
Pan Ar tur Szcze pań ski
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de cy zji roz waż nych, gwa ran tu ją cych in te res ca łe go śro -
do wi ska.

W spra wie „kłam li wej pro pa gan dy” ma my swo je zda -
nie, któ re już wy ra zi li śmy po wy żej. Sto so wa nie ta kich
me tod przez dzien ni ka rzy uwa ża my za nad uży cie, bo to
my – czy tel ni cy utrzy mu je my pra sę lo kal ną, ocze ku jąc
rze tel nych i spraw dzo nych in for ma cji, nie uwi kła nych 
w brud ne roz gryw ki po li tycz no-biz ne so we lub pi sa nie ni -
by -sen sa cji na za mó wie nie i dla „wier szów ki”.

Ko lej na nie praw da to rze ko me stra sze nie dział kow ców
in for ma cja mi, że grunt przej mą gmi ny, na rzu cą ogrom ne
po dat ki al bo dział ki sprze da dzą de we lo pre rom. A mo że
nie? Prze cież gmi ny już cze ka ją na moż li wość po zy ski -
wa nia do dat ko wych do cho dów z po dat ku nie tyl ko rol ne -
go, grun to we go, od nie ru cho mo ści (za al ta ny ogro do we),
za po bór wo dy, o któ rym wspo mi nał in for ma tor R. Ki -
tłow ski. Tyl ko że ten in for ma tor ten den cyj nie prze ina czył
wie dzę o bra ku dzia łań Kra jo wej Ra dy PZD w tej spra -
wie. In for ma tor rów nież ce lo wo za fał szo wał po dział
skład ki człon kow skiej od pro wa dza nej do Kra jo wej Ra dy
PZD, prze ka zu jąc, że tra fia tam 35% pie nię dzy ze bra nych
od dział kow ców, a ja ko by ły czło nek (do ro ku 2011) Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy do brze wie, że do
KR tra fia tyl ko 1/3 z 35% z tych środ ków. Nie praw dą jest
też in for ma cja do ty czą ca tzw. wpi so we go, mó wią ca 
o kwo cie 120 zło tych prze ka zy wa nych do „cen tra li” na
wy da wa nie „dział kow ca”. Wy star czy za po znać się 
z uchwa ła mi Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Dział-
kowców w spra wie wpi so we go, cze go R. Ki tłow ski, by ły
prze gra ny kan dy dat w wy bo rach w 2007 ro ku na pre ze sa
Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy nie do peł nił.
Od in for ma to ra peł nią ce go od wie lu lat funk cję pre ze sa
za rzą du ROD moż na ocze ki wać peł niej szej wie dzy, 
a przede wszyst kim lo jal no ści wo bec wła sne go śro do wi -
ska. Wi dać, okres prze mian spo wo do wa ny zmia ną sy tu -
acji wy zwa la in stynkt do pod ję cia pró by za ist nie nia.
Ki tłow ski już ofi cjal nie stra szy pró bą bun tu. Uwa ża, że
Try bu nał uznał, że po bie ra nie skła dek przez PZD by ło nie -
kon sty tu cyj ne. W ten spo sób, wy ra ża jąc ta kie sło wa 
w me diach, po dej mu je już pró bę wy wo ła nia bun tu. W sto -
sun ku do stwier dze nia nie kon sty tu cyj no ści usta wy ma my
od ręb ne zda nie, miał je nie daw no jesz cze sam „in for ma -
tor”, po dob nie jak dwóch sę dziów Try bu na łu, któ rzy mie -
li od wa gę wy ra zić zda nie od ręb ne w spra wie orze cze nia,
pod ję te go w na szym od czu ciu z nada nia po li tycz ne go.
Nie ste ty pol skie pra wo po zwa la na do wol ność je go in ter -
pre ta cji, w tym, co naj bar dziej bo li, na do wol ność in ter -
pre ta cji Kon sty tu cji RP.

Po ru szo ny przez „in for ma to ra” wą tek pie nię dzy gro ma -
dzo nych na Dom Dział kow ca wy ja śnia ma te riał spra woz -
daw czy Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Działkowców,
prze ka za ny do wia do mo ści wszyst kich or ga nów Związ ku,
a człon kiem ta ko we go jest „in for ma tor”, tak więc
wystarczywy star czy po czy tać. Z ko lei za rzu ca nie rze ko -
me go nieroz li cza nia w Okrę go wym Za rzą dzie PZD w

Byd gosz czy pu li 40 ty się cy zło tych („z ich skła dek”) sta -
no wi już nie tyl ko kłam stwo, ale po twier dza ob se sję in for -
ma to ra w kwe stii nie zro zu mie nia przez nie go, lub ra czej
nie chę ci do po go dze nia się z za sa da mi, że to naj wyż szy
or gan dys po nu je środ ka mi i do ko nu je oce ny efek tów pra -
cy dzia ła czy, re ali zu ją cych swo je za da nia spo łecz nie, nie li -
cząc się z cza sem po świę co nym pro ble mom dział kow ców,
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ca łej na szej wspól nej
okrę go wej or ga ni za cji związ ko wej. Czę sto nie do ce nia się
tej pra cy. In for ma tor Ki tłow ski zna ten ból. Po wi nien pa -
mię tać, że ja ko czło nek Okrę go we go Za rzą du po przed niej
ka den cji uczest ni czył w po sie dze niach wy mie nio ne go or -
ga nu, na któ rych to Skarb nik OZ każ do ra zo wo (a ostat nio
w dniu 1 mar ca 2011 roku z udzia łem p. R. Ki tłow skie go)
re fe ro wał spra woz da nie fi nan so we Okrę go we go Za rzą du,
któ re wcze śniej zo sta ło wszyst kim człon kom OZ prze sła -
ne wraz z za pro sze niem na po sie dze nie. Rów nież w tym
dniu Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na przed sta wia ła oce nę
ba da ne go spra woz da nia fi nanso we go, je go wia ry god no ści
i pra wi dło wo ści. Niepraw dą więc jest, że jest to pu la pie -
nię dzy bę dą ca po za wszel ką kon tro lą. Na le ży do dać, że p.
R. Ki tłow ski z tej pu li pie nię dzy też ko rzy stał.  Szcze gól -
nie te raz, gdy nie ja sna sta ła się sy tu acja dział kow ców i
ogro dów, pre ze si i człon ko wie za rzą dów ROD przy cho -
dzą do sie dzi by OZ PZD z proś bą o udo stęp nie nie do ku -
men tów. Za uwa ża my ich za in te re so wa nie spra wą two-
rze nia ogro do wych sto wa rzy szeń. Nie pew ność do pro wa -
dze nia przez po li ty ków, po mi mo obiet nic skła da nych ze
wszyst kich stron sce ny po li tycz nej (vi de przy szłe wy bo -
ry), ka że przy go to wać się do ta kiej ewen tu al no ści. Po za
nie licz ny mi przy pad ka mi nie zro zu mie nia po wa gi sy tu acji
w okre sie po wy ro ku TK, gdy po trze ba jed no ści we wspól -
nej spra wie, od bie ra my po zy tyw ną at mos fe rę w ogro dach,
co za uwa żyć mo że my pod czas na sze go uczest nic twa, ja ko
przed sta wi cie li OZ PZD w ogro do wych uro czy sto ściach
od by wa nych w ra mach ogro do wych Ju bile uszy ist nie nia
ogro dów, or ga ni zo wa nych przez po szcze gól ne ogro dy Dni
Dział kow ca, a tak że spo tkań z przed sta wi cie la mi śro do -
wisk ogro do wych.

Bul wer su je rów nież fakt, że bro szu rę „Pra wo w PZD” za -
wie ra ją cą zno we li zo wa ny na Kra jo wym Zjeź dzie PZD 
w grud niu 2011 r. Sta tut PZD i Re gu la min ROD, obo wią -
zu ją ce prze cież jesz cze przez 18 mie się cy, oraz bro szu rę
„Kim są pol scy dział kow cy” na zy wa się ma ku la tu rą. Ta
ostat nia bro szu ra zo sta ła zre da go wa na na pod sta wie ba dań
pro wa dzo nych w ogro dach, rów nież na pod sta wie an kie ty
spo rzą dzo nej przez Pre ze sa ROD „Mo drzew” p. R. Ki tłow -
skie go. Sta no wi ona bo ga ty ma te riał so cjo lo gicz no -de mo -
gra ficz ny na te mat ogro dów i sa mych użyt kow ni ków
dzia łek, sta no wią cych po nad mi lio no wą gru pę pol skie go
spo łe czeń stwa. Nie praw dą jest, że prze ka za nie tych wy -
daw nictw do OZ PZD spo wo du je niewy pła ce nie pen sji pra -
cow ni kom. In for ma to rzy, jak i Pa ni Re dak tor, po win ni
po sia dać pod sta wo wą wie dzę, że pen sje wy pła ca się z fun -
du szu płac, z któ re go nie re gu lu je się zo bo wią zań.
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Pod su mo wu jąc fakt za miesz cze nia przez Re dak cję
Expres su Byd go skie go ar ty ku łu red. Gra ży ny Ostro pol -
skiej, wy ra ża my swój sta now czy pro test wo bec tre ści 
w nim za war tych. My z ta kim dzien ni kar stwem, któ re re -
pre zen tu je pani Ostropolska, nie chce my mieć nic wspól -
ne go. Ocze ku je my wy ja śnień i prze pro sin dla licz nej
ro dzi ny ogro do wej. Przy krym jest fakt ak cep to wa nia
przez Re dak cję ta kie go po stę po wa nia, świad czą ce go o
bra ku sza cun ku dla czy tel ni ków, w spo rej czę ści bę dą cych
dział kow ca mi.

Jesz cze przed ter mi nem wy zna cze nia roz pra wy przed

Try bu na łem Kon sty tu cyj nym spra wy za skar że nia ar ty ku -
łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, Okrę -
go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy zor ga ni zo wał Kon fe -
ren cję Pra so wą w sie dzi bie OZ w dniu 21 czerw ca br. 
w ce lu przed sta wie nia lo kal nym me diom sy tu acji pol skich
dział kow ców w ob li czu ocze ki wa ne go od po nad 2 lat roz -
po zna nia przez TK spra wy za skar że nia. Re dak cja Expres -
su Byd go skie go nie sko rzy sta ła z za pro sze nia. Praw do-
po dob nie na sze oba wy nie by ły dla Re dak cji atrak cyj nym
te ma tem, cie kaw szym są sen sa cje red. Ostro pol skiej i jej
in for ma to rów.

W imie niu człon ków Pre zy dium OZ PZD

Pre zes OZ PZD
/-/ Bar ba ra Ko kot

NA ARTYKUŁ ZAREAGOWAŁA KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Byd goszcz, 31 lip ca 2012 r.

Ar tur Szcze pań ski
Re dak tor Na czel ny 
Exspres su Byd go skie go

W naj now szym wy da niu „Expres su Byd go skie go” z dn.
27.07.2012 r. uka zał się ko lej ny ten den cyj ny ar ty kuł na
te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Co moż na po -
wie dzieć o au tor ce te go ma te ria łu? Do dzien ni kar stwa rze -
tel ne go i obiek tyw ne go jej da le ko, za to zde cy do wa nie
pa ni re dak tor na oglą da ła się zbyt wie le fil mów z su per-
agen tem Ja me sem Bon dem – stąd ar ty kuł ten ja wi się ni -
czym sen sa cyj ny od ci nek, w któ rym jest in try ga, nie zna -
ni in for ma to rzy i taj na ak cja pre ze sa Kon drac kie go.
Bra wo – szko da tyl ko, że Gra ży na Ostro pol ska nie wie le
wie o obo wiąz kach dzien ni ka rza i za nic ma ety kę obo -
wią zu ją cą w tym śro do wi sku. To nie szu ka nie sen sa cji, ale
po szu ki wa nie i pu bli ko wa nie praw dy jest pod sta wo wym
obo wiąz kiem dzien ni ka rza.

Na zy wa nie Kra jo wej Ra dy PZD „cza pą”, dzia ła czy
„kla kie ra mi” a pre ze sa Kon drac kie go „nie za ta pial nym”
su ge ru je czy tel ni kom spo sób, w ja ki ma ją po strze gać
Zwią zek, któ ry od po nad 30 lat sta je w obro nie praw dział -
kow ców. Pi sa nie zaś, że spo tka nia dział kow ców to „spi -
sko wa nie” jest nie tyl ko nad uży ciem se man tycz nym, ale
też świa do mym i ce lo wym ob sa dza niem Związ ku w ro li
złe go bo ha te ra i pró bą bu do wa nia wśród czy tel ni ków ne -
ga tyw nych emo cji wzglę dem PZD. Tym cza sem idą ce za
tym kon klu zje, ta kie jak to, że Związ ko wi za le ży je dy nie
na wła dzy, po zy cjach i pie nią dzach, od bie ga ją tak da le ko
od praw dy, że moż na je dy nie po gra tu lo wać za iście wy bu -
ja łej fan ta zji au tor ce te go tek stu. Gdzie są fak ty, do wo dy
na po par cie ta kich oszczerstw? Czy moż na rzu cać na pra -

wo i le wo oskar że nia mi na pod sta wie wła snych do my słów
czy prze my śleń? Je śli rze czy wi ście ja ki kol wiek dział ko -
wiec skar żył się pa ni re dak tor na „mę tlik w gło wie”, to
dzie je się tak dla te go, że me dia bez par do no wo do pa tru ją
się sen sa cji tam, gdzie jej nie ma i two rzą tzw. me dial ne
fak ty, by da ne wy da nie ga ze ty le piej się sprze da wa ło.
Dzien ni karz zaś za ra bia ją cy na „wier szów ce” mu si pi sać
co kol wiek, choć by mi ja ło się to z praw dą, bo prze cież nikt
mu nie pła ci za pi sa nie praw dy, ale za sam fakt pi sa nia.
Ba zo wa nie na po mó wie niach „nie zna nych in for ma to rów”
jest więc je dy nie my dle niem oczu. W ca łym tek ście tyl ko
raz po ja wia się kon kret na oso ba – jest nią Ro man Ki tłow -
ski. W po zo sta łych przy pad kach źró dła są ano ni mo we -
nie ma imie nia i na zwi ska oso by, któ ra jest in for ma to rem,
bo za pew ne ta kie oso by okre śla ne sło wa mi ogól ni ko wy -
mi jak: „byd go scy dział kow cy” lub „na si in for ma to rzy”
nie ist nie ją. Mo że ta cy do no si cie le są tyl ko w wy obraź ni
au tor ki, go to wej na wszyst ko, by za ro bić swo ją „wier -
szów kę”. Su ge ru je ona więc, że „ktoś” jej „coś” po wie -
dział, ale wszyst ko jest ob ję te tak wiel ką ta jem ni cą, że nie
mo że swo im czy tel ni kom po wie dzieć wszyst kie go. Tym -
cza sem spo tka nia dział kow ców, pre ze sów i dzia ła czy PZD
od by wa ją się w ca łej Pol sce i nie jest to żad na ta jem ni ca.
Ich ce lem nie jest jed nak „spi sko wa nie”, ale roz mo wa
wła śnie o tych oba wach, któ re ma ją lu dzie, o tym, co sta -
ło się w Try bu na le Kon sty tu cyj nym i ja kie bę dą skut ki te -
go wy ro ku dla po nad mi lio na ro dzin dział ko wych w ca łej
Pol sce. Bo mó wie nie o tym, że wy rok ten nie do ty czy
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dział kow ców, a ude rza je dy nie w PZD jest zwy kłym
kłam stwem i pro pa gan dą po li tycz ną. Czy tel ni cy po tra fią
czy tać i in ter pre to wać do ku men ty – tym cza sem au tor ka
ni czym prze kup ka na ryn ku sta ra się na chal nie prze ko nać
od bior ców do swo je go spo so bu my śle nie i dyk tu je im, co
ma ją my śleć na te mat wy ro ku Try bu na łu i skut kach praw -
nych ja kie za so bą nie sie. To wła śnie uni ka nie te go ty pu
spo tkań z dział kow ca mi, któ re re dak tor Ostro pol ska kry -
ty ku je i na któ re pa trzy z ta ką po dejrz li wo ścią, by ło by
cho wa niem gło wy w pia sek w ob li czu trud nej sy tu acji 
i uni ka niem od po wie dzial no ści za dal szy los ogro dów
dział ko wych. Tym cza sem Pre zes Kon drac ki oraz dzia ła -
cze PZD za miast my śleć o urlo pie na dział ce, po świę ca ją
swój czas, by jeź dzić do dział kow ców i roz ma wiać z ni -
mi o bie żą cej sy tu acji, słu chać ich po my słów i su ge stii.
To wła śnie jest świa dec twem te go, jak waż ne jest dla ca -
łe go Związ ku i je go dzia ła czy to, co ma do po wie dze nia
każ dy dział ko wiec. PZD nie wy ra ża opi nii i za mie rzeń ta -
kie go czy in ne go pre ze sa – jest przed sta wi cie lem bli sko 5-
mi lio no wej spo łecz no ści, w któ rej każ dy czło nek ma
pra wo wy po wia da nia się i uczest nic twa w struk tu rach we -
wnętrz nych tej or ga ni za cji.

Ta kie pra wo miał też przy wo ła ny w ar ty ku le Ro man Ki -
tłow ski, któ ry w ka den cji 2007-2011 był człon kiem Okrę -
go we go Za rzą du w Byd gosz czy. Dziś zgła sza za strze że nia
do roz li czeń fi nan so wych Okrę gu, tym cza sem jesz cze nie -
daw no brał udział w po sie dze niach Okrę go wych Za rzą -
dów, na któ rych Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na przed sta -
wia ła roz li cze nia fi nan so we okrę gu. Po da wa ne one by ły
pod gło so wa nie i pan Ki tłow ski tak że opo wia dał się za ich
przy ję ciem. Za sta na wia ją ce jest, że swo je wąt pli wo ści
zgła sza do pie ro post fac tum... Z pew no ścią jed nak ja kiś
czas te mu za bra kło mu rze czo wych ar gu men tów, a dziś,
by za ist nieć na ła mach pra sy, sprze da je za fał szo wa ne in -
for ma cje dzien ni kar ce, któ ra szu ka je dy nie sen sa cji 
i nie za da je so bie na wet mi ni mal ne go tru du, by je zwe ry -
fi ko wać.

Nad uży ciem jest też po rów ny wa nie Związ ku do „cza -
py”. Zwią zek to lu dzie – dział kow cy, czę sto pra cu ją cy
spo łecz nie dla do bra ca łej spo łecz no ści. Tym lu dziom nie
za le ży na trzy ma niu stoł ka i wła dzy, ale na tym, by ogro -
dy prze trwa ły i da lej funk cjo no wa ły, a nie zo sta ły za gar -
nię te przez de we lo pe rów i gru py biz ne su. Dział kow cy to
nie po li ty cy, a by cie związ kow cem nie ozna cza przy wi le -
jów i wła dzy – coś się pa ni re dak tor Ostro pol skiej po pro -
stu po mie sza ło. Dzia ła cze Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców bez względ nie i stron ni czo na zy -
wa ni w ar ty ku le „cza pą”, to nic in ne go, jak wy bra ni w de -
mo kra tycz nych wy bo rach przed sta wi cie le spo łecz no ści
dział ko wej. Ich je dy nym „in te re sem” jest dba nie o do bro
wszyst kich dział kow ców. Ogro da mi i ca łych ru chem
dział ko wym w Pol sce za rzą dza ją de fac to lu dzie naj bli żej
z dział ka mi zwią za ni. Kto bo wiem zna re alia, oba wy i pro -
ble my dział kow ców le piej niż oni sa mi? Oce nia nie ich
mo ty wów i stop nia za an ga żo wa nia w obro nę dział kow -

ców, ich praw i przy wi le jów jest krzyw dzą ce i nie spra wie -
dli we.

Na zy wa nie pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go „nie za -
ta pial nym” jest zręcz ną ma ni pu la cją, któ ra słu ży za ne go -
wa niu i kry ty ce je go wie lo let nie go za an ga żo wa nia i pra cy
na rzecz roz wo ju ogrod nic twa w na szym kra ju. Od wie lu
lat Pre zes KR PZD cie szy się wiel kim za ufa niem rze szy
użyt kow ni ków dzia łek ze wzglę du na kom pe ten cje i za an -
ga żo wa nie w swo ją pra cę, któ rej owo cem są co raz pięk -
niej sze ogro dy. Eu ge niusz Kon drac ki był do tąd „nie za -
ta pial ny”, ale nie dla dział kow ców – gdyż to z ich wy bo -
ru pia stu je sta no wi sko pre zesa KR PZD, ale dla tych
wszyst kich, któ rzy od wie lu już lat sta ra ją się ogro dy „za -
to pić” w be to no wych mia stach. Je śli kto kol wiek na zy wa
go „nie za ta pial nym” to tyl ko i wy łącz nie w po zy tyw nym
te go sło wa zna cze niu i su ge ro wa ne, że jest ina czej, jest
prze ina cza niem fak tów i słu ży bez za sad nej kry ty ce. Bez -
stron ny dzien ni karz swo je wła sne emo cje wi nien zo sta -
wić wy łącz nie dla sie bie.

Zda niem au tor ki wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
kry tycz nie oce nia je dy nie Kra jo wa Ra da Polskiego
Związku Działkowców, któ ra wy wo ła ła „wrza wę” wo kół
ca łej spra wy. Au tor ka po mi ja przy tym opi nię śro do wi ska
dział kow ców i za rzą dów OZ i ROD, któ re jest zbul wer so -
wa ne wy ro kiem TK. Naj lep szym te go po twier dze niem
by ła go rą ca re ak cja na wy rok TK bez po śred nio po je go
od czy ta niu. Dział kow cy spro wa dzi li go do traf ne go ko -
men ta rza – „hań ba”. Dziś przed sta wia nie, że to Zwią zek
naj wię cej stra cił, a nie dział kow cy jest zwy kłą nie uczci -
wo ścią. Nie jest też do brym roz wią za niem trak to wa nie
dział ko wych ro dzin ja ko tych, któ re nie po tra fią wy cią gać
lo gicz nych wnio sków. Dział kow cy są ludź mi my ślą cy mi,
któ rzy do brze wie dzą, że wy rok TK nie był wy mie rzo ny
w Zwią zek, tyl ko w dział kow ców, któ rzy wie dzą, że
wszyst kie skut ki wy ro ku od bi ją się na nich. Czy mo gą po -
zo stać obo jęt ni wo bec fak tu, że te raz zo sta ną ob cią że ni
kosz ta mi na któ rych po kry cie nie bę dzie ich stać, czy bez
ko men ta rza ma ją zo sta wić utra tę pra wa gwa ran tu ją ce go
bez czyn szo we ko rzy sta nie z dział ki, czy mo gą mil czeć,
gdy po zba wia się ich gwa ran cji uzy ska nia od szko do wań
za ma ją tek w przy pad ku li kwi da cji ogro du? Na zy wa nie
re ak cji dział kow ców „wrza wą” jest du żą prze sa dą i nad -
uży ciem. Fak tem jest jed nak, że w po dob ny spo sób de cy -
zję Trybunału Konstytucyjnego przyj mu je ca ły Zwią zek,
któ ry na prze strze ni ostat nich dwu dzie stu lat sku pia się
przede wszyst kim na wal ce o pra wo do ist nie nia ogro dów,
pra wa dział kow ców, o za cho wa nie ogro dów dla nas i na -
stęp nych po ko leń. Zwią zek chce się zli kwi do wać, bo wy -
po sa żo ny w usta wę o ROD od 30 lat sku tecz nie bro ni
in te re sów dział kow ców i ogro dów.

Nie praw dą jest też stwier dze nie, któ re pa da w tym ar ty -
ku le, że „nikt na praw dę nie wie, jak cza pa PZD roz li cza
wpły wa ją ce do niej mi lio ny. Pa ni re dak tor wy star czy ło na -
pi sać do KR PZD, bo wiem in for ma cja ta jest po wszech -
nie do stęp na i udzie la na każ de mu dzien ni ka rzo wi, któ ry
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za da so bie trud skon tak to wa nia się i za da nia te go pod sta -
wo we go py ta nia. Szko da, że au tor ka ar ty ku łu nie zna la zła
cza su na spraw dza nie swo ich in for ma cji i do tar cie do
praw dy. Po mó wie nia, in sy nu acje i nie do mó wie nia – to ar -
se nał, któ rym pa ni Ostro pol ska po słu gu je się zna ko mi cie.
Je dy nie dą że nie do po zna nia praw dy i pi sa nie w opar ciu
o fak ty, a nie do my sły, spra wia au tor ce praw dzi wy pro -
blem.

Jak po ka zu je spra woz da nie fi nan so we za 2011 rok
wpły wy ze skład ki bie żą cej, ja ki mi dys po no wał ca ły
Zwią zek, a nie Kra jo wa Ra da, na re ali za cję za dań sta tu to -
wych wy nio sły 54,7 mln. Zgod nie z uchwa łą KR PZD po -
dział skład ki był na stę pu ją cy:

– 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych,

– 35% skład ki prze ka zy wa ne jest do okrę go wych za rzą -
dów PZD, gdzie su ma ta pod le ga dal sze mu po dzia ło wi:

a) 5% kwo ty otrzy ma nej od ROD okrę go we za rzą dy
prze ka zu ją na Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych

b) z po zo sta łej kwo ty: 2/3 zo sta je w dys po zy cji okrę go -
wych za rzą dów

PZD, a 1/3 prze ka zy wa ne jest do Kra jo wej Ra dy PZD.
Pod su mo wu jąc – po nad 35 mln po zo sta ło do wy łącz nej

dys po zy cji ogro dów dział ko wych, 12 mln do dys po zy cji
Okrę go wych Za rzą dów PZD, a 6 mln tra fi ło do Kra jo wej
Ra dy PZD. Ze środ ków tych pro wa dzo na jest dzia łal ność
kon kur so wa, szko le nio wa (szko le nia+ ma te ria ły), a tak że
do ta cje ce lo we, ta kie jak in we sty cje w ogro dach – w ten
spo sób spo ra kwo ta z po wro tem wra ca w róż nej po sta ci do
jed no stek PZD.

„Chcie li by śmy wie dzieć, co sta ło się z pie niędz mi, któ -
re wpła ca li śmy na Dom Dział kow ca w sto li cy” – pa da ta -
kie za py ta nie w ar ty ku le. Pie nią dze ze bra ne na bu do wę
Do mu Dział kow ca znaj du ją się na kon cie spół ki, któ ra zo -
sta ła utwo rzo na wła śnie w ce lu prze pro wa dze nia te go
przed się wzię cia. Środ ki te zo sta ły zbi lan so wa ne przez
Kra jo wą Ra dę PZD i skon tro lo wa ne przez Kra jo wą Ko -
mi sję Re wi zyj ną, któ ra po twier dzi ła zgod ność środ ków
wpła co nych na kon to spół ki Dom Dział kow ca Pol skie go
z kwo tą środ ków ze bra nych. Żad na zło tów ka prze ka za na
przez dar czyń ców nie zo sta ła zmar no wa na czy wy da na na
in ny cel. Spół ka Dom Dział kow ca Pol skie go nie pro wa dzi
żad nej dzia łal no ści oprócz lo ko wa nia pie nię dzy na lo ka -

tach ban ko wych. Bi lans spół ki co rocz nie jest oce nia ny 
i przyj mo wa ny przez Pre zy dium KR PZD. Szko da, że na
prze strze ni lat, gdy zbie ra no te środ ki, licz ne ata ki po li -
tycz ne i me dial ne nie po zwo li ły na zisz cze nie te go szla -
chet ne go ce lu. Dom Dział kow ca mógł by bar dzo do brze
słu żyć wszyst kim dział kow com.

Nie praw dą jest stwier dze nie ja ko by Kra jo wa Ra da nie
prze ję ła się spra wą na ło że nia na ogro dy przez urzę dy mar -
szał kow skie opłat za po bór wo dy. Kra jo wa Ra da zro bi ła
ze swo jej stro ny wszyst ko, co mo gła, by nie do pu ścić do
ob cią ża nia fi nan so we go dział kow ców, włącz nie z od da -
niem spra wy do są dów.

Au tor ar ty ku łu z iro nią wy po wia da się też na te mat wy -
daw nictw PZD – „Pra wa w PZD” i książ ki „Kim są Pol -
scy dział kow cy”, któ re na zy wa ma ku la tu rą. Au tor ka po -
twier dza tym sa my, że nie trzy ma ła ich na wet w rę ku.
Gdy by tak by ło, wie dzia ła by, że zgod nie z de cy zją IX Kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów PZD przy ję te zo sta ły zmia ny 
w Sta tu cie PZD, co po cią gnę ło za so bą tak że zmia ny 
w Re gu la mi nie. Wy da nie więc na no wo za sad praw nych
obo wią zu ją cych wszyst kich dział kow ców by ło ko niecz -
ne. War to tak że, by au tor ka wie dzia ła, że za eg zem plarz
240 stro ni co wej książ ki OZ w Byd gosz czy mu siał za pła -
cić 2 zł. Bę dzie my wdzięcz ni, je że li pa ni re dak tor znaj -
dzie na ryn ku wy daw nic two w tej ce nie.

Je że li cho dzi o książ kę „Kim są Pol scy dział kow cy”, to
war to wie dzieć, że jest ona wy ni kiem wie lo mie sięcz nej,
cięż kiej pra cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych, Okrę -
go wych Za rzą dów i Kra jo wej Ra dy. Na prze pro wa dze nie
ba dań, któ re po ka zu ją, kim są pol scy dział kow cy, nie zo -
sta ła wy ło żo na na wet zło tów ka. Książ ka wy da na zo sta ła
dzię ki pra cy i za an ga żo wa niu ty się cy osób. Wszyst kie
kosz ty zwią za ne z pu bli ka cją po kry ła Kra jo wa Ra da PZD.
OZ w Byd gosz czy otrzy ma ły bez płat nie 350 eg zem pla -
rzy książ ki (książ ka zo sta ła wy sła na na tych sa mych za sa -
dach do 26 Okrę go wych Za rzą dów). Na zy wa nie przez
pa nią Ostro pol ską wy daw nic twa ma ku la tu rą nie wy ma ga
na wet ko men ta rza. Uwa ża my jed nak, że je śli cho dzi 
o warsz tat pra cy i je go rze tel ność, to mo gła by się du żo od
dział kow ców na uczyć.

I na sam ko niec pra gnie my po in for mo wać, że PZD na -
dal ist nie je i zro bi wszyst ko, by wal czyć o in te re sy dział -
kow ców i utrzy ma nie ogro dów.

Dział me dial ny KR PZD
/-/ Mag da le na Za liw ska 

/-/ Agniesz ka Hryn kie wicz 

4. „Skan da licz ne dyr dy ma ły” – re flek sje na te mat ar ty ku łu Ko len dy -Za le skiej 

Dzien ni kar ka TVN Ka ta rzy na Ko len da -Za le ska w fe -
lie to nie „Ktoś ten bu bel o dział kach na pi sał” na stro nach
„Ga ze ty Wy bor czej” z dnia 17.07.2012 r. pró bu je roz li -
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czyć się z po sła mi Le wi cy za uchwa le nie w 2005 r. usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.  Za dzi wia dzien -
ni kar ska „bez stron ność” Ko len dy -Za lew skiej, któ ra
ar gu men ty SLD mó wią ce o upo li tycz nie nie sę dziów na zy -
wa „skan da licz ny mi dyr dy ma ła mi”. Gdy by dzien ni kar ka
po świę ci ła choć pa rę mi nut, by spraw dzić jak do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go po wo ły wa ni są sę dzio wie, mo że wte -
dy zre wi do wa łaby swo je po glą dy na ten te mat.

Kon sty tu cja okre śla za sa dę po wo ły wa nia sę dziów do
TK – po wo łu je ich Sejm na 9-let nią ka den cję. Wy bo ru sę -
dziów Try bu na łu nie po prze dza żad na de ba ta spo łecz na,
opi nio wa nie kan dy da tów, szcze gó ło we ba da nia ich do rob -
ku i roz wa ża nia wszel kich moż li wych prze sła nek po zy -
tyw nych i ne ga tyw nych. Czy za tem moż na mó wić, że
wy bór sę dziów kon sty tu cyj nych nie ma cha rak te ru po li -
tycz ne go? Idź my więc da lej w kie run ku po li tycz nej bez -
stron no ści sę dziów. „My ślał Pan o ka rie rze po li tycz nej?”
– za py ta no pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go An drze ja
Rze pliń skie go pod czas wy wia du, któ ry do stęp ny jest 
w kwar tal ni ku mi ni ster stwa spra wie dli wo ści „na wo kan -
dzie”. – „Pew nie, że my śla łem, po nie waż pro po no wa no
mi sta no wi sko w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści” - od po -
wie dział wów czas Rze pliń ski. – Przy znam, że pro po zy -
cja ob ję cia tej funk cji by ła po cią ga ją ca. Za an ga żo wa nie
sę dzie go An drze ja Rze pliń skie go w po li ty kę nie jest żad -
ną ta jem ni cą po li szy ne la. W 1998 r. kan dy do wał z ra mie -
nia Unii Wol no ści na sta no wi sko Ge ne ral ne go In spek to ra
Ochro ny Da nych Oso bo wych, jed nak w Sej mie do wy bo -
ru za bra kło mu dwóch gło sów. W 2005 r. bez sku tecz nie
kan dy do wał na sta no wi sko Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich z ra mie nia Plat for my Oby wa tel skiej. Do pie ro 
w grud niu 2007 r. par la ment gło sa mi ko ali cji PO i PSL
prze gło so wał je go kan dy da tu rę na sę dzie go TK. Trzy la -
ta póź niej pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski wy brał go
na pre ze sa Try bu na łu. Rze pliń ski był też współ twór cą
usta wy o IPN i do rad cą je go pre ze sa Le ona Kie re sa.

W tym sa mym wy wia dzie dla kwar tal ni ka „na wo kan -
dzie” za py ta ny o to, „czy je że li wy bór sę dziów jest po li -
tycz ny, to tak że wy ro ki TK ma ją po li tycz ną wy mo wę”,
Rze pliń ski od po wia da: „Każ de orze cze nie mo że być w ja -
kimś sen sie „po li tycz ne”.” Je śli ta ki pro blem za uwa ża sam
pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go (jesz cze na dłu go
przed uchy le niem usta wy ROD), to dla cze go Ko len da -Za -
le ska mó wi o tym, że „to skan da licz ne dyr dy ma ły”? Być
mo że wy ni ka to wy łącz nie z nie wie dzy dzien ni kar ki, 
a mo że to pró ba mó wie nia, że czar ne jest bia łe, a bia łe jest
czar ne. Py ta niem re to rycz nym po zo sta je tyl ko za miar i cel
ta kie go za fał szo wy wa nia rze czy wi sto ści.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny jest po dzie lo ny po li tycz nie 
i da ło sie to od czuć nie raz. Nie któ rzy sę dzio wie TK by li
zwo len ni ka mi prze pi sów roz li cza ją cych PRL, in ni,
zwłasz cza ma ją cy pro ble my lu stra cyj ne, chcie li utrą cić
usta wy ze zwa la ją ce na otwie ra nie te czek czy ujaw nia nie
ra por tów z we ry fi ka cji WSI.

Tak że w przy pad ku usta wy o ROD Try bu nał Kon sty tu -

cyj ny nie wy ka zał jed no myśl no ści, co mo że da wać prze -
słan ki i pod sta wy do su ge stii o upo li tycz nie niu wy ro ku.
Jak bo wiem ina czej okre ślić stan, kie dy spo śród 14 zna ko -
mi to ści praw ni czych orze ka ją cych w spra wie, dwóch ma
zda nie od mien ne od resz ty? To zna czy, że ci dwaj sę dzio -
wie są prze ciw ko Kon sty tu cji i prze ciw ko pra wu, bo uwa -
ża ją, że „to do bro oso by ludz kiej mu si być na czel nym
kry te rium roz strzy gnięć po dej mo wa nych przez Try bu -
nał”? Sę dzia zgła sza ją cy zda nie od ręb ne sta je się rzecz ni -
kiem in ne go ro zu mie nia pra wa w roz pa try wa nej spra wie
niż po zo sta li człon ko wie Try bu na łu. Sko ro nie są jed no -
myśl ne w swo ich opi niach au to ry te ty praw ni cze, to ja kim
au to ry te tem i wy znacz ni kiem dla pa ni Ko len dy -Za lew -
skiej jest „ja kiś” praw nik spo rzą dza ją cy opi nię dla Biu ra
Le gi sla cyj ne go Sej mu, na któ re go te zach opie ra ca ły swój
fe lie ton? Usta wę tak że pi sa li i ana li zo wa li praw ni cy, Alek -
san der Kwa śniew ski przed jej pod pi sa niem rów nież kon -
sul to wał ją z praw ni ka mi. Sę dzio wie wy ra ża ją cy zda nia
od ręb ne – a wiec niezga dza ją cy się z orze cze niem Try bu -
na łu – to tak że wy bit ne oso bi sto ści praw ni cze. Dla cze go
więc za miast za uwa żyć pro blem, jak róż nie mo gą być in -
ter pre to wa ne to sa me za pi sy praw ne, dzien ni kar ka sku pia
się je dy nie na od po wie dzial no ści za ta ki stan rze czy po li -
ty ków, oskar ża jąc ich o „wła sny in te res”. Praw ni cy sej -
mo wi są tyl ko or ga nem do rad czym – nie wy znacz ni kiem
te go, co na le ży uchwa lać, a co nie. Mo gą na pi sać, że prze -
pis jest sprzecz ny z pra wem, ale nie ozna cza to, że tak jest,
co wi dać po od ręb nych opi niach sę dziów Try bu na łu - nie
ma zgod no ści co do kwe stio no wa nych za pi sów. Tym cza -
sem czte ry mi lio ny dział kow ców to nie jest elek to rat tyl -
ko Le wi cy. Róż no rod ność po glą dów po li tycz nych jest
oczy wi sto ścią dla tak roz le głej gru py. Dział kow cy to elek -
to rat wszyst kich ugru po wań po li tycz nych – wi dać to po
obiet ni cach, ja kie skła da ją dział kow com obec nie wszyst -
kie par tie po li tycz nie – prze ści ga ją się wręcz w za pew nie -
niach wzglę dem dział kow ców. Jed no cze śnie trze ba
za uwa żyć, że dział kow cy to też gru pa naj uboż szych oby -
wa te li, któ rych pań stwo po win no chro nić i wspie rać i te -
mu słu ży ła uchwa lo na w 2005 roku usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nie in te re som Le wi cy, ale przede
wszyst kim in te re som naj uboż szych oby wa te li Pol ski. To
ich pra wa by ły chro nio ne przez usta wę. Gdy by to, co pi sze
Ko len da -Za le ska mia ło wy miar rze czy wi sty, to w 2005 r.
wy bo ry par la men tar ne po wi nien wy grać zde cy do wa nie
SLD al bo PSL, a jed nak tak się nie sta ło. O tym, że po sło -
wie są ta cy ja cy są, de cy du je sys tem po li tycz ny, któ ry 
z ko lei wa run ku je or dy na cja wy bor cza. Je śli zda niem Ko -
len dy -Za le skiej po sło wie pra cu ją źle, to swo je zda nie 
i opi nię mo że wy ra zić co 4 la ta przy urnie w wy bo rach
par la men tar nych. Po dob nie jak in ni oby wa te le Pol ski.
Naj czę ściej jed nak naj gło śniej swo je nie za do wo le nie wy -
ra ża ją oso by, któ re do wy bo rów w ogó le nie cho dzą.

Od uchwa le nia usta wy o ROD mi nę ło 7 lat – czy zda -
niem dzien ni kar ki nikt w tym cza sie nie wi dział i nie miał
za strze żeń do 24 uchy lo nych prze pi sów? Dwa la ta prze le -
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żał wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
w Try bu na le. W tym cza sie rzą dzą ca ko ali cja nie pod ję ła
ani jed nej pró by uspo ko je nia dzia łow ców i no we li za cji
usta wy. Krót ko wzrocz ność w szu ka niu win nych wy su wa
przy pusz cze nie co do pry wat nych opi nii Ko len dy -Za le -
skiej, któ re sto ją za ty mi uwa ga mi. Praw dzi wym bu blem
praw nym jest usta wa lu stra cyj na. Pre zes Trybunału Kons-
tytucyjnego nie zo sta wił na niej su chej nit ki – wte dy wy -
bit na dzien ni kar ka TVN nie ko men to wa ła spra wy i nie
wzy wa ła po słów, któ rzy ją uchwa li li, do bi cia się w pier -
si. Wy szedł też bu bel o zgro ma dze niach, ale i wów czas
Ko len da -Za le ska nie ko men to wa ła kon dy cji Sej mu. Do -
pie ro gdy roz wa ża nia do ty czą usta wy o ro dzin nych ogro -

dach dział ko wych, któ rą to uchwa lił SLD, bez stron na 
i obiek tyw na dzien ni kar ka ze chcia ła za uwa żyć „aro gan cję
po li ty ków”, pro blem „in stru men tal ne go two rze nia pra wa”
i to, że „li czy się wy łącz nie po li tycz ny in te res par tii”. Ary -
sto te les ma wiał: „Ami cus Pla to sed ma gis ami ca ve ri tas”
(„Dro gi mi Pla ton, ale jesz cze droż sza praw da”), bo gdy
jed no i dru gie jest dro gie, obo wią zek na ka zu je wy żej ce -
nić praw dę (ani że li przy ja ciół po li tycz nych). Po ga dusz ki
je dy nie o po słach SLD „re ali zu ją cych wła sne in te re sy” to
po ziom dys ku sji u cio ci na imie ni nach, od dzien ni kar ki 
o ta kim sta żu i do świad cze niu czy tel ni cy ocze ku ją cze goś
wię cej.

Dział Me dial ny KR PZD
/-/ AH

5. Wca le po nich nie b´ d´ pła ka ła – mó wi o PZD, w wy wia dzie dla 
„Ga ze ty Wy bor czej”, jed na z dział ko wi czek. Czy aby na pew no?

W jed nym z ostat nich wy dań „Ga ze ty Wy bor czej Ka to -
wi ce” (z dn. 21-22 lip ca br.) moż na by ło się na tknąć na
ar ty kuł za ty tu ło wa ny „Dział kow cy nie lu bią swo je go
związ ku. Jest do bry w po bie ra niu opłat”. Już sam ty tuł do -
bit nie świad czy o stron ni czym po trak to wa niu te ma tu
przez dzien ni ka rza Jac ka Ma de ja, któ ry wy snuł ten krzyw -
dzą cy dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców wnio sek na
pod sta wie roz mo wy prze pro wa dzo nej za le d wie z jed ną
dział ko wicz ką – Pa nią Hen ry ką Wo zi pi wo ma ją cą dział -
kę w ogro dzie im. Ja na Ko ściusz ki w Ka to wi cach. Tyl ko
po gra tu lo wać ta kie mu „obiek tyw ne mu” spoj rze niu na
spra wę. Jak moż na wy po wia dać się w imie niu ca łej, kil -
ku mi lio no wej spo łecz no ści dział kow ców, su ge ru jąc się
wy po wie dzią jed nej roz mów czy ni? Wy gła sza nie ta kich
są dów i na do da tek „wkła da nie” ich w usta in nym dział -
kow com jest co naj mniej nie na miej scu. Czy prze pro wa -
dza jąc ba da nie son da żo we, wy star czy za się gnąć opi nii
jed nej oso by, że by móc za pre zen to wać wnio ski w obiek -
tyw nym świe tle? Od po wiedź jest oczy wi sta. Eks po no wa -
nie ne ga tyw nych tre ści wska zu je na jed no – ów dzien -
ni karz nie na le ży do sym pa ty ków PZD, a ma ni pu lo wa nie
opi nią pu blicz ną nie naj le piej świad czy o pro fe sjo na li zmie
Pa na Ma de ja.

– Jak dla mnie, to oni nic nie ro bią, tyl ko bio rą opła ty 
– mó wi dział ko wicz ka o Pol skim Związ ku Dział kow ców.
– Dzień Dział kow ca jest raz na rok. Wte dy ma my po czę -
stu nek, czy li ciast ko i ka wę. Na stu le cie na szych ogród -
ków by ła tro chę więk sza im pre za. Grał ze spół, by ła
mu zy ka i tań ce.

Mó wiąc w ten spo sób, Pa ni Hen ry ka naj wy raź niej za po -
mnia ła, że or ga ni zo wa nie im prez nie jest prio ry te to wym
za da niem Za rzą du. Ogród to nie dys ko te ka, do któ rej
moż na w każ dej chwi li pójść i wy sza leć się do wo li. Za -

miast na rze kać, na to, że się nie wie le dzie je, Pa ni Hen ry -
ka mo gła by do ce nić to, co jest, lub ewen tu al nie – je śli fak -
tycz nie czu je nie do syt im prez – za pro po no wać coś od
sie bie i włą czyć się ak tyw nie w przy go to wa nia. Za miast
tra cić ener gię na na rze ka nie, mo gła by wy ka zać więk szą
ini cja ty wę. I nie ma co dą sać się z po wo du „ciast ka i ka -
wy”, ser wo wa nych pod czas Dnia Dział kow ca. Za rząd sta -
ra się i ro bi, co mo że, że by wszy scy by li za do wo le ni.
Jed nak, jak się oka zu je, dla nie któ rych to za ma ło. Na le -
ży pa mię tać o tym, że Dzień Dział kow ca to nie przy ję cie
we sel ne, na któ rym sto ły ugi na ją się od je dze nia. Za rząd
dys po nu je ogra ni czo ny mi środ ka mi i nie mo że so bie po -
zwo lić na sza sta nie pie niędz mi na pra wo i le wo. Cia sto 
i ka wa zo sta ły ku pio ne za wspól ne pie nią dze dział kow -
ców, któ rych ni gdy nie jest za du żo, po nie waż w ogro dzie
są za wsze ja kieś wy dat ki.

Zda niem dział ko wicz ki Za rząd nic nie ro bi. W tym
miej scu war to nad mie nić, że człon ko wie Za rzą du wy bie -
ra ni są przez dział kow ców da ne go ogro du w de mo kra -
tycz nych wy bo rach. To nie są lu dzie na rzu ce ni z ze wnątrz,
tyl ko oso by wy bra ne przez więk szość. W tym ro zu mie niu
Za rząd, wy stę pu jąc w imie niu dział kow ców, po dej mu je
dzia ła nia zgod ne z ich ocze ki wa nia mi i ewen tu al ny mi
pro po zy cja mi. Ogro dy dział ko we funk cjo nu ją tak do brze
m.in. z te go po wo du, że za rzą dza ją ni mi lu dzie naj bli żej 
z ni mi zwią za ni, wy bra ni spo śród ca łej spo łecz no ści dział -
ko wej da ne go ogro du i zna ją cy je go re alia, jak nikt in ny.
W prze ciw nym ra zie nie moż li wym by ło by po praw ne je -
go funk cjo no wa nie. Z ta kie go za ło że nia – zresz tą bar dzo
słusz ne go - wy szedł Pol ski Zwią zek Dział kow ców, da jąc
moż li wość two rze nia za rzą dów w ogro dach, któ re, zna -
jąc swo je ogro dy „od kuch ni”, trosz czy ły by się o nie naj -
le piej, jak tyl ko po tra fią. Prze cież w skła dzie Za rzą du są
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sa mi dział kow cy, tak więc dla cze go mie li by dzia łać na
szko dę swoją? Gdy by Pa ni Hen ry ka zgło si ła swo je su ge -
stie, na pew no zo sta ły by one wzię te pod uwa gę. Na to miast
nic ta kie go nie zaistniało dla te go też nie na miej scu jest
kry ty ka wy mie rzo na w Za rząd.  Zgod nie z za sa dą de mo -
kra cji – głos ogó łu jest gło sem naj waż niej szym, a Za rząd
ogro du jest wy ko naw cą wo li więk szo ści dział kow ców.
Spra wy do ty czą ce ak tu al nej sy tu acji ogro du, w tym rów -
nież kwe stii fi nan so wych, po dej mo wa ne są na wal nym
ze bra niu, w któ rym mo że uczest ni czyć każ dy dział ko -
wiec. Stwa rza to moż li wość wy ra że nia swo je go po par cia
lub sprze ci wu wo bec da ne go pro jek tu. Ko mu za le ży na
spra wach ogro du, ten uczest ni czy na ze bra niach. Na to -
miast Pa ni Wo zi pi wo nie wy ra zi ła wo li współ de cy do wa -
nia o lo sach ogro du, w prze ciw nym ra zie by ła by obec na
tam, gdzie po dej mu je się tak waż ne de cy zje. Ta kie oso by
nie ma ją pra wa na rze kać póź niej na wszyst ko do oko ła,
sko ro sa me nie wy ka za ły żad ne go za an ga żo wa nia i za in -
te re so wa nia spra wą. Oprócz te go w tym ogro dzie re gu lar -
nie od by wa ją się też ze bra nia za rzą du, któ ry zbie ra się raz
w mie sią cu, a od kwiet nia do wrze śnia dy żu ry za rzą du
ma ją miej sce re gu lar nie co ty dzień. To od po wied ni czas na
wy ra że nie swo ich opi nii, pro po no wa nie no wych roz wią -
zań itd. Co wię cej, bio rąc pod uwa gę fakt, że Pa ni Hen ry -
ka jest użyt kow nicz ką dział ki od 7 lat – moż na
po wie dzieć, że to wy star cza ją cy czas, że by np. włą czyć
się w dzia łal ność na rzecz ogro du po przez pra cę spo łecz -
ną, co da je moż li wość wpły wa nia na jesz cze lep sze funk -
cjo no wa nie tego miejsca. Te go ro dza ju dzia łań za bra kło
w przy pad ku Pa ni Wo zi pi wo.

Szko da też, że w wy wia dzie dla ga ze ty nie zna la zły się
in ne fak ty, któ re świad czy ły by o tym, że war to być człon -
kiem Związ ku. A mo że zo sta ły ce lo wo po mi nię te przez
dzien ni ka rza? Np. w ze szłym ro ku Za rząd wy cią gnął do
Pa ni Wo zi pi ło po moc ną dłoń i bez płat nie udo stęp nił jej na
kil ka dni świe tli cę, że by mo gła zor ga ni zo wać ro dzin ną
im pre zę. Gdy by nie na le ża ła do Związ ku, mu sia ła by sło -
no za pła cić za wy na jem in nej sa li, a tak to nie za pła ci ła
ani gro sza. Tak więc oka zu je się, że Zwią zek nie jest ta ki
zły, jak go „ma lu ją”.

Po nad to Pa ni Hen ry ka uwa ża, że Za rząd w ogó le się nie
trosz czy o ogród. – (…) tyl ko o ogro dze nie ze wnętrz ne
dba ją – mó wi. – Za wy wóz kę śmie ci sa mi pła ci my, o dro -
gę na ze wnątrz też dba my.

Jed nak z roz mo wy z pre ze sem ogro du im. Ja na Ko -
ściusz ki w Ka to wi cach, Pa nem Je rzym So wą wy ni ka, że
za rzu ty Pa ni Wo zi pi wo są bez pod staw ne. Za rząd dba 
o ogród w każ dym aspek cie. Dzię ki te mu, że jest tak uro -
kli wy, a po nad to znaj du je się w cen trum mia sta, stał się
ulu bio nym miej scem nie tyl ko dział kow ców. Miesz kań -
cy Ka to wic, m.in. Pre zy dent Mia sta wraz z ro dzi ną, do ce -
ni li urok ogro du i czę sto prze cha dza ją się po nim. Tak
więc, jak mó wi pre zes ogro du, jest on, moż na po wie dzieć,
„pod lu pą”, dla te go nie mo że być mo wy o żad nym za nie -
dba niu te go miej sca. Ten ka to wic ki ogród, uwa ża ny za je -

den z naj pięk niej szych w mie ście, li czy 103 la ta i ma po -
nad 4 ha, tak więc ide al nie na da je się na spa ce ry i jest chęt -
nie od wie dza ny przez wie le osób.

– Jest do bry w po bie ra niu opłat – za rzu ca Związ ko wi
dział ko wicz ka, nie zda jąc so bie spra wy z te go, że wła ści -
we funk cjo no wa nie ogro du by ło by nie moż li we bez uisz -
cza nych opłat. Dla nie zna ją cych te ma tu, war to nad mie nić,
że wy so kość skład ki rocz nej jest uza leż nio na od dwóch
pod sta wo wych skład ni ków, tj. skład ki człon kow skiej PZD
i opła ty na po trze by ROD. Skład ka człon kow ska PZD jest
okre śla na w dro dze uchwa ły tyl ko i wy łącz nie przez Kra -
jo wą Ra dę PZD, a jej wy so kość jest usta la na co rocz nie w
od nie sie niu do 1 m2 użyt ko wa nej po wierzch ni dział ki.
Skład ka ta jest prze zna czo na na utrzy ma nie or ga nów PZD
i zgod nie z uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD pod le ga ona po -
dzia ło wi w na stę pu ją cych pro por cjach – aż 65% skład ki
po zo sta je w ROD z prze zna cze niem na je go funk cjo no -
wa nie, zaś 35% skład ki od pro wa dza ne jest do Okrę go we -
go Za rzą du PZD i ule ga po dzia ło wi: 5% za si la Fun dusz
Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych utwo rzo ny
przy Kra jo wej Ra dzie PZD, na to miast z po zo sta łej kwo -
ty: 2/3 po zo sta je do dys po zy cji Okrę go we go za rzą du
PZD, a 1/3 za si la fun dusz Kra jo wej Ra dy PZD.

Opła ty na po trze by ROD są okre śla ne w dro dze uchwa -
ły Wal ne go Ze bra nia Kon fe ren cji De le ga tów i jest ona
uchwa la na wte dy, gdy skład ka człon kow ska jest nie wy -
star cza ją ca do za pew nie nia funk cjo no wa nia ROD. Prze -
zna czo na jest ona w szcze gól no ści na po kry cie kosz tów
bie żą cej kon ser wa cji in fra struk tu ry ogro du, wy wóz śmie -
ci, pra cy biu ra za rzą du (te le fo ny służ bo we, ar ty ku ły biu -
ro we itp.), pro wa dze nie księ go wo ści i utrzy ma nie ra -
chun ku ban ko we go. Wo bec po wyż szych in for ma cji, mó -
wie nie o Związ ku ja ko o or ga ni za cji my ślą cej tyl ko, jak -
by tu wy cią gnąć pie nią dze od dział kow ców jest cał ko-
wi cie bez pod staw ne. Jed nak moż na to zro zu mieć je dy nie
wte dy, kie dy ma się świa do mość, z ja ki mi wy dat ka mi
trze ba się li czyć, że by wszyst ko mo gło funk cjo no wać bez
za rzu tów.

Pa ni Hen ry ka, użyt ku jąc swo ją dział kę o po wierzch ni
346 me trów kwa dra to wych, pła ci w su mie za rok 470 zł.
Wli czo ne są w to: skład ka człon kow ska, opła ty na re mon -
ty i in ne po trze by ogro du, wy wóz śmie ci, za ener gię elek -
trycz ną oraz wo dę. Czy to jest hor ren dal na kwo ta w ska li
ca łe go ro ku? Jed nak po wo dy do na rze ka nia za wsze się
znaj dą. I tak też by ło ostat nio, kie dy na ze bra niu zo sta ło
usta lo ne, że na dział kach bę dą za mon to wa ne ze ga ry wod -
ne. Mi mo że de cy zja ta zo sta ła pod ję ta jed no gło śnie, Pa -
ni Hen ry ka nie by ła za do wo lo na z te go po my słu. Jed nak
jej sprze ciw na nic się zdał w ob li czu pod ję tej już uchwa -
ły. No wa for ma roz li cza nia jest jej ewi dent nie nie na rę kę,
po nie waż - jak tłu ma czy są sia du ją cy z dział ko wicz ką Pan
Pre zes Je rzy So wa, wo da la ła się u niej do tej po ry stru -
mie niem. Pła cąc ry czał to wo, nie zwra ca ła uwa gi na to, że
nad uży wa wo dy, zaś proś by pre ze sa o ogra ni cze nie jej zu -
ży cia nie przy no si ły efek tów.
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Pa ni Hen ry ka, od po wia da jąc na py ta nie dzien ni ka rza o
PZD, po wie dzia ła:

– Wca le po nich nie bę dę pła ka ła. Mo że przyjść ktoś in -
ny, by le by śmy dzia łek nie stra ci li i opła ty nie wzro sły do ja -
kichś hor ren dal nych sta wek. Jed nak po wo dów do pła czu
mo że nie ste ty nie za brak nąć. Mi mo za pew nień Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i po li ty ków, że wy rok TK nie ude rzy bez -
po śred nio w dział kow ców, wszyst ko wska zu je na to, że tak
wła śnie się sta nie. Je den z por ta li eko no micz nych (Mo -
ney.pl) po li czył, że śred nio każ dy z dział kow ców za pła ci
ok. 400 zł lub wię cej. A to do pie ro po czą tek. Try bu nał „pro -
po nu je” dział kow com jesz cze czyn sze dzier żaw ne. Ile wy -
nio są – za de cy du je gmi na. Dziu ry w bu dże tach gmin
zo sta ną wy peł nio ne, ale po ja wią się no we – w bu dże tach
do mo wych mi lio na pol skich ro dzin. Jak wi dać, udzie la ją ca

wy wia du dział ko wicz ka nie ma świa do mo ści nie uchron -
nych, ka ta stro fal nych w skut kach zmian bę dą cych skut kiem
wy ro ku Try bu na łu. – Nikt ni ko mu dzia łek nie za bie rze, ale
jak przyj dzie za pła cić praw dzi we staw ki po dat ku, to sa mi
od da dzą – ko men tu je pod ar ty ku łem, za miesz czo nym na
stro nie in ter ne to wej ga ze ty, je den z in ter nau tów. – Do kład -
nie też za uwa ży łem, że ar ty kuł Jac ka Ma de ja jest ar ty ku -
łem z ga tun ku tych spon so ro wa nych – pi sze ko lej ny
in ter nau ta, do da jąc, że „Wy bor cza” do sta ła ko lej ne zle ce nie
na ar ty ku ły szka lu ją ce PZD. 

Na szczę ście w na szym spo łe czeń stwie nie bra ku je
osób, któ re po tra fią po trak to wać te go ro dza ju ar ty ku ły ja -
ko kiep ski żart, spoj rzeć da lej i sze rzej, a co za tym idzie
– do strzec re al ne za gro że nia czy ha ją ce w naj bliż szej przy -
szło ści na dział kow ców. 

Dział Me dial ny KR PZD
/-/ AG

6. Re agu je my na ar ty kuł „Nie le gal ne dział ki”, któ ry uka zał si´ na ła mach
„Ga ze ty Wy bor czej”

Re dak cja
„Ga ze ty Wy bor czej”

Od ja kie goś cza su czy ta jąc Ga ze tę Wy bor czą, od no szę
wra że nie, że w tym dzien ni ku mo że pi sać każ dy i na każ -
dy te mat. Naj le piej, jak się cy tu je róż ne wy po wie dzi, bo to
nie trze ba wy si lać in te lek tu, a wier szów ka le ci. Ko lej ny
już ar ty kuł na te mat dzia łek za wie ra że nu ją ce bzdu ry, tym
ra zem wy po wia da ne przez Lesz ka Nar ko wi cza, dy rek to -
ra wy dzia łu stra te gii roz wo ju mia sta, urba ni sty ki i ar chi -
tek tu ry w płoc kim urzę dzie mia sta. Pa ni An na Le wan -
dow ska cy tu jąc wy po wie dzi pa na dy rek to ra uzna ła, że na
pew no wie on le piej z ra cji zaj mo wa ne go sta no wi ska w
ad mi ni stra cji pu blicz nej i nie za da ła so bie tru du spraw -
dze nia tej ab so lut nej pew no ści sie bie pa na dy rek to ra. Zda -
niem L. Nar ko wi cza, chodzi o nie le gal ne al ta ny na
dział kach, na któ re, też zda niem pa na dy rek to ra, za wsze
na le ża ło uzy skać zgo dę na ich po sta wie nie na dział kach.
War to za cy to wać re we la cje urzęd ni ka ad mi ni stra cji pu -
blicz nej w ran dze dy rek to ra zaj mu ją ce go się urba ni sty ką
mia sta:

„w przy pad ku mniej szych (cho dzi o al ta ny do 25 m2)
wy star czy zgło sze nie i uzy ska nie zgo dy”.

Pa ni re dak tor z nie do wie rza niem py ta, że mo że w PRL-
u ta kie zgo dy nie by ły ko niecz ne, ale dy rek tor sta now czo
od po wia da – za wsze by ły, tyl ko nikt te go nie prze strze gał.

Szko da, że pa ni re dak tor nie spraw dzi ła, czy rze czy wi -
ście wy so ki ran gą urzęd nik ma ra cję, tyl ko uwie rzy ła, bo

jak że mógł się my lić, prze cież jest spe cja li stą w tej dzie -
dzi nie. Otóż nie jest żad nym spe cja li stą i nie ma po ję cia 
o tym, o czym mó wi! To wstyd, że lu dzie z ta kim po zio -
mem wie dzy nie tyl ko wy po wia da ją się pu blicz nie, ale też
zaj mu ją wy so kie sta no wi ska za pie nią dze po dat ni ków 
i od po wia da ją za spra wy, o któ rych nie ma ją po ję cia.

A spra wa jest pro sta. Wy star czy zaj rzeć do Pra wa bu -
dow la ne go art. 29 ust. 1 pkt 4 sta no wi, że ta kie al ta ny nie
wy ma ga ją po zwo le nia na bu do wę, a art. 30 ust. 1 pkt 1,
któ ry okre śla, ja kie bu do wy wy ma ga ją zgło sze nia, nie wy -
mie nia punk tu 4 art. 29. Ten prze pis funk cjo nu je od 1995 r.
Wcze śniej obo wią zy wa ły po dob ne prze pi sy, tyl ko nie
okre śla ły do pusz czal nej po wierzch ni al ta ny. Wnio sek jest
ta ki - ni gdy, od kąd ist nie ją ogro dy w Płoc ku, nie trze ba
by ło na wet za wia da miać urzę du o bu do wie al ta ny na
dział ce w pra cow ni czym, a obec nie ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym. O tym wie każ dy dział ko wiec w Pol sce, 
a nie wie dy rek tor z urzę du mia sta, któ ry od po wia da za
spra wy bu dow nic twa. Po za tym pa nie dy rek to rze, je śli się
zgła sza za miar bu do wy (zgod nie z wy mo ga mi pra wa bu -
dow la ne go), to nie ocze ku je się na zgo dę, to jest tyl ko
zgło sze nie!

Po wyż szy przy kład wska zu je, że war to spraw dzać to,
co roz mów cy dzien ni ka rzy po da ją, ba, na wet uzna ją za
pew nik. Ale to już kwe stia warsz ta tu i rze tel no ści.

/-/ Ma rek Pyt ka

Ga ze ta Wy bor cza z 25.07.2012 r. str. 6
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Po prze czy ta niu Pa ni ar ty ku łu „Nie le gal ne dział ki”
Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki uznał za nie zbęd ne od nie -
sie nie się do spraw po ru sza nych w ni niej szym ar ty ku le.
Ogro dy dział ko we po wsta wa ły na te re nie Płoc ka w la tach
60-90-tych. Otrzy my wa ły do ku men ty i de cy zje, ja kie
Urząd wska zu ją cy te ren uznał za wła ści we. Nie zna czy to
jed nak, że dział kow cy we szli na ten te ren bez ty tu łu praw -
ne go. Jak wy ja śnić sy tu ację, kto za wi nił przy or ga ni za cji
te re nu ROD „Żwir ki i Wi gu ry” i „Spół dziel ca”, ogro dów
któ re zor ga ni zo wa ne by ły przez Urząd Mia sta w 1958 r. ?
To Mia sto wska za ło rów nież te ren za mien ny, wy sy pi sko
śmie ci nad Skar pą Wi śla ną, za li kwi do wa ny ogród. To do
Urzę du na le ża ło wła ści we przy go to wa nie do ku men ta cji, 
a nie do dział kow ców. Oni za go spo da ro wa li te ren w do -
brej wie rze, li cząc na kom pe ten cje urzęd ni ków. Wi na le -
ży po stro nie Urzę du, a dzi siaj kon se kwen cja mi tej
nie kom pe ten cji chce się obar czyć dział kow ców i Zwią -
zek. Stwier dze nia, że mia sto wzię ło się za po rząd ko wa -
nie spraw grun to wych świad czy je dy nie o tym, że na -
pra wia ono wła sne błę dy po peł nio ne w prze szło ści. 

Dla te go, w ta kiej sy tu acji, ko niecz ne jest za da nie py ta -
nia. Jak mia sto, kwe stio nu jąc pra wo Związ ku do te re nu,
mo gło sko mu na li zo wać te re ny ogro dów? Prze cież skła -
da ło wnio ski o usta no wie nie przez Wo je wo dę wła sno ści
grun tów obej mu ją cych dział ki geo de zyj ne za ję te przez
ROD. To dzię ki wcze śniej sze mu ist nie niu ogro dów uzy -
ska ło tę wła sność. Skła da jąc ta ki wnio sek, gmi na po twier -
dzi ła tym sa mym nie kwe stio no wa ne pra wo Związ ku do
te re nów ROD. 

Brak zna jo mo ści pra wa przez urzęd ni ków jest ewi dent -
na. Po wo ły wa nie się przez przed sta wi cie li mia sta na za -
war te umo wy bu dzi co naj mniej zdzi wie nie. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców otrzy my wał grun ty na czas nie -
ogra ni czo ny lub ogra ni czo ny. W przy pad ku ogra ni cze nia
cza so we go, ogród miał cha rak ter cza so wy. Jed nak Urząd
miał usta wo wy obo wią zek, na rok przed upły wem ter mi -
nu, wy stą pić do PZD o li kwi da cje ogro du. W przy pad ku
uchy bie nia ter mi no wi ogród uzy ski wał cha rak ter sta ły i
pra wo dzia ła nia na czas nie ogra ni czo ny. Tak mó wił art.

11 usta wy z dnia 6 ma ja 1981r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych i art. 44 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Za tem po wo ły wa nie się na brak ja kich kol wiek
umów jest co naj mniej że nu ją ce i świad czy o nie zna jo mo -
ści pra wa przez przed sta wi cie li mia sta.

Ko lej ny „kwia tek” to wy po wie dzi Pa na Ne sto ro wi cza,
któ ry twier dzi, że bez po zwo le nia na bu do wę nie moż na
sta wiać al ta ny w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym. Jed -
no cze śnie stra szy nas kon se kwen cja mi ta kie go „bez pra -
wia”. Szko da, że ja ko urzęd nik nie za uwa żył, iż zgod nie
z przepisami pra wa bu dow la nego i usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych ak ta mi spój ny mi w swo ich za pi -
sach, bu do wa al ta ny w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
o wy mia rach 25 m2 w mie ście i 35 m2 po za mia stem, nie
wy ma ga ją nie tyl ko po zwo le nia na bu do wę, ale rów nież
zgło sze nia. Nie jest praw dą, że ta ki obo wią zek był wcze -
śniej. Za wsze ta kie za da nie nie wy ma ga ło żad nej z tych
czyn no ści. 

Nie ste ty z wy po wie dzi te go Pa na wy ni ka wprost po gląd
po wta rza ny od dłuż sze go cza su przez przed sta wi cie li
Urzę du „W Płoc ku nie ma miej sca dla dział kow ców”, 
a w kon se kwen cji dla ist nie ją cych ogro dów dział ko wych. 
W ich miej sce prze wi du je się osie dle ka me ral ne z za bu do -
wą o pod wyż szo nym stan dar dzie. Rów nież tym ra zem bo -
ga ci zaj mą miej sce bied niej szych. Dział kow cy ma ja
zno wu przejść na nie użyt ki i te re ny za le wo we. Opo wia da -
nie o no wych te re nach wy po sa żo nych w do brą in fra struk -
tu rę jest co naj mniej uto pią. Cie ka we, kto ją wy bu du je, bo
zgod nie z wy po wie dzią po my sło daw cy w roz li cze niu bra -
na bę dzie pod uwa gę in fra struk tu ra, od bie ga ją ca znacz nie
od pla no wa nej. W oświad cze niach przed sta wi cie li mia sta
mie sza ne są po ję cia ogro du i dział ki. W tej sy tu acji wła -
ści wie nie wia do mo, do cze go od no szą się ich wy po wie dzi. 

Pa ni Re dak tor, nie jest moż li we tak nie rze tel ne przy go -
to wa nie ar ty ku łu. Je że li na wet urzęd ni cy po peł nia ją błąd,
to po stro nie re dak cji le ży spraw dze nie in for ma cji prze -
ka zy wa nych w ar ty ku le. Do te go zo bo wią zu je rzetelność
dzien ni kar ska. 

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki
/-/

6a). Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł „Nie le gal ne dział ki”

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

An na Le wan dow ska
„Ga ze ta Wy bor cza”
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W świe tle wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą -
ce go ro dzin nych ogro dów dział ko wych Ta de usz Ja rzę bak
mó wi: „Te raz waż ne jest, by jak naj szyb ciej wy pra co wać
roz wią za nia praw ne, któ re bę dą chro ni ły in te re sy pań stwa,
sa mo rzą du i dział kow ca. Oba wiam się, że te 18 mie się cy
na przy go to wa nie no wej usta wy nie wy star czy. Wszy scy
po li ty cy się tym zaj mu ją. Bę dzie kil ka pro jek tów i ża den
nie przej dzie. Obym się my lił. Dziś nikt nie wie, ja ki bę -
dzie ustrój ogro dów dział ko wych. Jak bę dą ure gu lo wa ne
kwe stie dzier ża wy, ewen tu al nych od szko do wań za li kwi -
da cję itd.”.

Pan Ja rzę bak upra wia dział kę już od 37 lat, a od po nad
dzie się ciu lat jest pre ze sem okrę go we go za rzą du PZD. Na
py ta nie, czy bę dzie się ubie gał o ko lej ną ka den cję, od po -
wia da: „Już nie bę dę się ubie gał. Są młod si, ak tyw ni. Za
czę sto na nas, dzia ła czy PZD, mó wią „le śne dziad ki”
(śmiech)”.

„Star szych lu dzi w PZD jest du żo. To praw da. Wie ko -
wych in struk to rów ma my, na wet po wy żej 80 lat. Ale są
chęt ni, ak tyw ni, ofiar ni. Umy sły ma ją ja sne. I ma ją do -
świad cze nie. Waż ne, że czu ją się po trzeb ni. A mło dy
przyj dzie i za cznie roz mo wę od py ta nia: ile? Gdy by każ -
de mu trze ba by ło pła cić, to pie nię dzy ze skła dek by nie
star czy ło. Mia ło by to swo je plu sy – moż na by wy brać naj -

lep szych. Me ne dże rów. Nie wszy scy wie dzą, że lu dzie 
w za rzą dach ogro dów pra cu ją spo łecz nie. Mó wie nie, że
ma ją wiel ką wła dzę, przy wi le je to bzdu ry” – ko men tu je
Ta de usz Ja rzę bak.

W wy wia dzie wspo mi na tak że sta re cza sy, kie dy na
dział ce spę dzał nie mal że każ dą wol ną chwi lę oraz mo -
ment, gdy do wie dział się o przy dzia le dział ki: „Kie dy
otrzy ma łem przy dział, by ła wiel ka ra dość. I ha ró wa. Moż -
na by ło się tam wy żyć. Przy księ ży cu nie raz się wra ca ło.
Bo każ dy chciał się jak naj szyb ciej urzą dzić. A z dru giej
stro ny – czło wiek tak się w tym roz lu bo wał, roz ko chał.
At mos fe ra na dział ce jest wy jąt ko wa. Moż na się „wy łą -
czyć”. Pro ble my zo sta ją za pło tem. Są są sie dzi, roz mo wy,
spo tka nia to wa rzy skie. By łem młod szy. Przy jaź nie się za -
wią za ły, or ga ni zo wa li śmy im pre zy. Tak że na świe żym po -
wie trzu. Z drew nia ne go ba ra ku zro bi li śmy świe tli cę. 
A tań ce by ły na ta kiej be to no wej pły cie. Kie dyś z za ba wy
wró ci łem w bu tach pra wie bez ze ló wek (śmiech)”.

Pan Ja rzę bak, mi mo że do bie ga już osiem dzie siąt ki, jest
wciąż ak tyw nym dział kow cem, dla któ re go dział ka nie
jest przy krym obo wiąz kiem, lecz pa sją i źró dłem wie lu
przy jem no ści. Pó ki co, ma jesz cze du żo sił do pra cy na
swo jej dział ce. „Że by tyl ko cza su by ło wię cej” – śmie je
się Pan Ta de usz.

Wy wiad z Ta de uszem Ja rzę ba kiem Pre ze sem OZ PZD w Szcze ci nie

W „Ga ze cie Wy bor czej Szcze cin” uka zał się wy wiad z
Ta de uszem Ja rzę ba kiem, pre ze sem Okrę go we go Za rzą du

Pol skie go Związ ku Dział kow ców za ty tu ło wa ny Szef szcze -
ciń skich dział kow ców: Mó wią na nas „le śne dziad ki”.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze

Re dak tor Na czel ny 
„Ga ze ta Wy bor cza”

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze pra gnie wy po -
wie dzieć kil ka uwag od no szą cych się do ar ty ku łu „Czas
sztan dar wy pro wa dzić” oraz za miesz czo ne go na stro nie
in ter ne to wej pt. „Dla cze go dział kow cy nie lu bią swo je go
związ ku. De li kat nie mó wiąc”, ja ki uka zał się w „Ga ze cie
Wy bor czej” 19 lip ca br.

Prze czy ta li śmy ten ar ty kuł z po dzi wem dla warsz ta to -
wej zręcz no ści au to ra, któ ry w ty tu le za po wia da po -
wszech ną opi nię Dział kow ców, a tym cza sem sku pia się
na wy po wie dziach trzech osób z jed ne go za rzą du ROD. 
W ta kiej sy tu acji uzna je my, że za war ta w ty tu le opi nia jest
nie obiek tyw na, wręcz stron ni cza. Wy star czy po wie dzieć,
że w wal ce o obro nę usta wy wy po wie dzia ły się tyl ko 
w tym ro ku dzie siąt ki dział kow ców z okrę gu zie lo no gór -
skie go, któ rzy w po nad 400 sta no wi skach, przy ję tych mię -

dzy in ny mi na wal nych ze bra niach, wy stę po wa li w obro -
nie usta wy i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

W ar ty ku le z nie sma kiem prze czy ta li śmy re la cję ob ra -
zu ją cą za chwyt pa ni Li sow skiej wy ni ka ją cy z fak tu orze -
cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ROD. Trze ba wiel kiej od wa gi, by tak bar dzo cie szyć się
z fak tu za po wie dzi ode bra nia dział kow com upraw nień.

Wy po wia da ją cy się trzej człon ko wie za rzą du ROD „Za -
stał I” w Zie lo nej Gó rze są chy ba je dy ny mi w Pol sce, któ -
rzy cie szą się, że dział kow cy bę dą pła cić za dział kę nie
250 zł, jak to jest obecnie średnio, a na przy kład 700 zł
czy wię cej. Cie ka we, co na pi sze dzien ni karz za dwa la ta
i co po wie pa ni Li sow ska dział kow com, kie dy ogród „Za -
stał I” za cznie za mie rać, bo dział kow ców nie bę dzie stać
na to, by utrzy mać dział kę.
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Au tor ar ty ku łu nie za dał ko lej nych py tań do ty czą cych
funk cjo no wa nia Polskiego Związku Działkowców i za -
rzą dów ROD, bo wte dy z pew no ścią nie umie ścił by zda -
nia pa ni Li sow skiej, że Zwią zek „Je dy ne co po tra fi, to
wy cią gać rę ce po pie nią dze”. Mu siał by wte dy na pi sać to,
że Zwią zek rów nież da je pie nią dze, Tyl ko ROD „Za stał
I” otrzy mał do tych czas 52 ty sią ce zł bez zwrot nej do ta cji
na re mon ty i in we sty cje. By ły to środ ki zgro ma dzo ne
przez Zwią zek z ty tu łu czę ścio wych li kwi da cji te re nów
ROD w okrę gu na ce le pu blicz ne – np. w Su le cho wie, Ba -
bi mo ście, Świe bo dzi nie, Lub sku, Ża rach i Ża ga niu. Te
środ ki so li dar nie dzie lo no na po trze by róż nych ogro dów,
prze ka zu jąc każ de go ro ku ok. 60 ro dzin nym ogro dom
dział ko wym kwo tę po nad 300 ty się cy zł. Pa ni Li sow ska,
ja ko by ły pre zes ogro du, nie kwe stio no wa ła te go, że środ -
ki przy zna wa ne ROD „Za stał I” po cho dzą z li kwi da cji
dzia łek w in nych ogro dach, Jak wi dać, fi lo zo fia Ka le go
cią gle jest w mo dzie.

Po nad to – nie któ re ogro dy otrzy my wa ły tak że po moc
fi nan so wą, bez zwrot ną z KR PZD. Nie jest więc tak, jak
pi sze je den z in ter nau tów, że pie nią dze trze ba ze Związ ku
wy do by wać cu dem. Na le ży do dać, że każ dy ogród, któ ry
do brze i w zgo dzie z prze pi sa mi przy go to wał do ku men ta -
cją zwią za ną z in we sty cją po twier dzo ną uchwa łą dział -
kow ców w tej spra wie, otrzy mał do ta cję.

ROD „Za stał I” po sia da rów nież na kon cie 66 ty się cy
zł z ty tu łu li kwi da cji czę ści ROD prze zna czo nej pod bu -
do wę ob wod ni cy – do wy ko rzy sta nia na ce le in we sty cyj -

ne. Nic więc nie sta ło na prze szko dzie, aby w zgo dzie 
z prze pi sa mi rów nież w ROD „Za stał I” przy naj mniej roz -
po czę to re ali za cję ocze ki wa nej od lat in we sty cji – elek -
try fi ka cji ogro du.

Au tor pi sze, że dział kow cy w ROD „Za stał I” skła da li
się na wo do ciąg. A w in nych ogro dach in we sty cje po wsta -
ły cu dem? War to ze brać rów nież i szer sze in for ma cje na
ten te mat, bo wia do mo by ło by wte dy, że od pa ru już lat
war tość in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych w ro dzin -
nych ogro dach okrę gu zie lo no gór skie go wy no si po nad
mi lion zł, w tym środ ki Dział kow ców sta no wią śred nio
ok, 60%. Wszyst kie te za da nia re ali zo wa no na pod sta wie
tych sa mych prze pi sów, z któ rych mógł sko rzy stać za rząd
ROD „Za stał I”, co zresz tą ro bił, gdy do ty czy ło to re mon -
tu do mu dział kow ca.

Prze ko na nie, że w zie lo no gór skich ogro dach strze li ły
szam pa ny jest nad uży ciem. Są dzi my na wet, że te kor ki w
ROD „Za stał I” strze li ły za wcze śnie. Ale to oce nią dział -
kow cy. Wszak pan Ma rek De nis, któ ry tak chęt nie wzno -
si to a sty szam pa nem i któ ry jest pre ze sem za le d wie od
trzech mie się cy, chy ba jesz cze nie zdą żył po znać ca łe go
sma ku pra cy na rzecz ogro du i nie do koń ca wie, co dział -
kow cy stra ci li.

Ni niej szą wy po wiedź trak tu je my ja ko spro sto wa nie do
ar ty ku łu, któ ry wy mie nia my na po cząt ku pi sma. Ocze ku -
je my, że zgod nie z oby cza jem pra so wym, spro sto wa nie
zo sta nie za miesz czo ne na ła mach „Ga ze ty Wy bor czej” 
i w In ter ne cie.

W imie niu Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Sta ni sław Trzisz ka - Ozgo wicz

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ko mar nic ki

Zie lo na Gó ra, 20 lip ca 2012 r.

7. Nie do rzecz no Êci i stron ni czoÊç na ła mach „Po li ty ki”

W naj now szym wy da niu „Po li ty ki” (nr. 29) uka zał się
ko lej ny ten den cyj ny ar ty kuł, któ ry z za ło że nia miał być
szpi lą wbi tą w Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Pró bu jąc
osią gnąć ten cel, au tor ka tek stu – Mar ty na Bun da się gnę -
ła po me to dy nie zgod ne z ko dek sem dzien ni kar skim, za -
po mi na jąc o tym, że po szu ki wa nie i pu bli ko wa nie praw dy
to pod sta wo wy obo wią zek dzien ni ka rza. Już sam ty tuł
„Król dzia łek” ma na ce lu ukie run ko wać spo sób po strze -
ga nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców ja ko mo nar chii,
„pań stwa w pań stwie”, gdzie rzą dy spra wu je król. Ta kie
po dej ście do te ma tu by ło by do przy ję cia w od nie sie niu do
ma łe go dziec ka, a nie w przy pad ku oso by do ro słej, któ rej
ro zu mo wa nie po win no już daw no prze kro czyć gra ni cę in -
fan tyl no ści. Gwo li ści sło ści, war to pod kre ślić, że Pre zes

KR PZD, jak sa ma na zwa zresz tą wska zu je, jest pre ze -
sem, nie zaś kró lem. Je śli dzien ni kar ka nie do strze ga róż -
ni cy w zna cze niu obu tych słów i trak tu je je ja ko
sy no ni my, to na le ży po gra tu lo wać jej „do bre go” warsz ta -
tu ję zy ko we go i ode słać ją do słow ni ka ję zy ka pol skie go
w ce lu nad ro bie nia za le gło ści.

Po trak to wa nie PZD ja ko mo nar chii z „kró lem” Eu ge -
niu szem Kon drac kim na cze le jest po pro stu śmiesz ne i
nie do rzecz ne. W tym miej scu war to za zna czyć, że PZD
jest or ga ni za cją sa mo dziel ną, sa mo rząd ną i spo łecz ną, do
któ rej przy stę pu je się nie pod przy mu sem, lecz na za sa -
dzie do bro wol no ści. Po nad to w prze ci wień stwie do mo -
nar chicz nych rzą dów, Pre zes KR PZD wy bie ra ny jest
przez Kra jo wą Ra dę na dro dze de mo kra tycz nych wy bo -
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rów. Nie mo że za tem być mo wy o żad nym „kró lo wa niu”.
Na to miast fakt, że Eu ge niusz Kon drac ki jest od 1981 r.
pre ze sem Związ ku świad czy tyl ko i wy łącz nie o je go po -
pu lar no ści w śro do wi sku dział kow ców, któ re od wie lu lat
ob da rza go wiel kim za ufa niem. Dział kow cy po tra fią do -
ce nić kom pe ten cje Pre ze sa Polskiego Związku Działkow-
ców, je go za an ga żo wa nie i za pał to wa rzy szą ce je go co -
dzien nej pra cy, owo cem któ rej są co raz pięk niej sze ogro -
dy i co naj waż niej sze – za do wo le nie sa mych dział kow-
ców. Dla cze go więc zmie niać to, co jest do bre? Zmia na
dla sa mej zmia ny nie ma naj mniej sze go sen su. Człon ko -
wie PZD do sko na le to ro zu mie ją, cze go do wo dem jest
pia sto wa nie funk cji Pre ze sa KR PZD przez Eu ge niu sza
Kon drac kie go przez 31 lat. – Szef dział kow ców swo ją
funk cję spra wu je więc nie prze rwa nie od pra wie 45 lat 
– czy ta my na ła mach „Po li ty ki”, co oczy wi ście jest nie -
zgod ne z praw dą. Zresz tą w tym sa mym ar ty ku le wid nie -
je in na, sprzecz na z po przed nim stwier dze niem in for-
ma cja: Na cze le związ ku, od po cząt ku ist nie nia – czy li od
1981 r. – stoi ten sam czło wiek: Eu ge niusz Kon drac ki. Au -
tor ka tek stu moc no się za ga lo po wa ła w swo ich wy li cze -
niach – 14 lat ro bi jed nak du żą róż ni cę. Po za tym tak
sprzecz ne ze so bą in for ma cje ra żą w oczy i po wo du ją, że
u czy tel ni ka za pa la się – i słusz nie zresz tą – „czer wo na
lamp ka” z na pi sem „Te mu dzien ni ka rzo wi nie moż na za -
ufać”. Nie rze tel ność oraz po da wa nie nie praw dzi wych in -
for ma cji to ko lej na rzecz, któ rą moż na za rzu cić dzien -
ni kar ce. 13-let ni staż w pio nie Cen tral nej Ra dy Związ ków
Za wo do wych to nic in ne go, jak tyl ko „kacz ka dzien ni kar -
ska”. Zresz tą sam Pre zes PZD wie lo krot nie wy po wia dał
się na ten te mat, sztucz nie wy ge ne ro wa ny przez śro do wi -
sko me dial ne, któ re za chły snę ło się tą nie praw dzi wą in -
for ma cją i na za sa dzie efek tu do mi na pró bu je prze -
ka zy wać ją da lej. Cóż za brak pro fe sjo na li zmu ze stro ny
nie któ rych dzien ni ka rzy, któ rzy otrzy maw szy za sły sza ną
gdzieś, od ko goś in for ma cję przyj mu ją ją ja ko pew nik.
Chy ba nie o to cho dzi w praw dzi wym, rze tel nym dzien ni -
kar stwie.

Mar ty na Bun da w swo im tek ście in sy nu uje brak do sta -
tecz nej wie dzy na te mat pry wat ne go ży cia Pre ze sa Eu ge -
niu sza Kon drac kie go, o któ rym – jak sa ma pi sze – nic
pu blicz nie nie wia do mo, prócz te go, że jest z rocz ni ka
1938, ma ty tuł in ży nie ra – lecz nie wia do mo, ja kiej spe -
cjal no ści – i jest wła ści cie lem 300 m ogro du dział ko we go
w War sza wie. Je śli cho dzi o szko łę, któ rą Pre zes skoń czył,
to nie jest żad ną ta jem ni cą, że by ła to szko ła Głów na Go -
spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. Co by chcia ła Pa ni
wię cej wie dzieć o Pre ze sie Kon drac kim, Pa ni Mar ty no?
Mo że in for ma cje na te mat ku li nar nych pre fe ren cji Pa na
Pre ze sa lub też ulu bio ne go ko lo ru za spo ko iły by Pa ni cie -
ka wość? No tak, w su mie ta ka in for ma cja mo gła by być
pre tek stem do stwo rze nia go rą ce go new sa i wy su wa nia
da le ko idą cych wnio sków, z se rii tych ab sur dal nych, np.:
„ulu bio nym ko lo rem Eu ge niu sza Kon drac kie go jest czer -
wo ny, w związ ku z tym nie po wi nien być Pre ze sem PZD,

gdyż ogro dy ko ja rzą się prze cież z zie lo nym!”. Czy w ta -
kim kie run ku to wszyst ko zmie rza? Nie wpa daj my w pa -
ra no ję i nie daj my się zwa rio wać! W ja kim ce lu Pre zes
Polskiego Związku Działkowców mia ły „spo wia dać się”
ze szcze gó łów ze swo je go ży cia  pry wat ne go? Cze mu
mia ło by to słu żyć? Od po wiedź jest pro sta – ni cze mu. Dal -
sze ko men ta rze są więc zbęd ne.

– Szef ma ko le gów w po li ty ce – pi sze dzien ni kar ka, za -
rzu ca jąc Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu kon tak ty z ludź mi
ze świa ta po li ty ki, zwłasz cza z PSL i SLD. To chy ba nor -
mal ne, że czło wiek świa tły, ja kim jest Pre zes KR PZD ma
kon tak ty z ludź mi wy wo dzą cy mi się z róż nych śro do wisk,
rów nież po li tycz nych. To prze jaw otwar to ści na in nych
lu dzi pre zen tu ją cych róż ne po glą dy. Pre zes nie jest czło -
wie kiem her me tycz nie za mknię tym, kon tak tu ją cym się
tyl ko i wy łącz nie z człon ka mi PZD, co zresz tą świad czy -
ło by o je go za hu ka niu. Czy moż na oce niać ko goś przez
pry zmat je go zna jo mo ści z ludź mi pre zen tu ją cy mi róż ne
po glą dy? Ta kie po dej ście do spra wy by ło by bar dzo
krzyw dzą ce, a wręcz nie do przy ję cia. Ta kie za rzu ty kie -
ro wa ne przez Pa nią Bun dę pod ad re sem Eu ge niu sza Kon -
drac kie go są wręcz śmiesz ne i nie ste ty nie świad czą zbyt
do brze o au tor ce tek stu.

Dzien ni kar ka nie omiesz ka ła wspo mnieć też o mie sięcz -
ni ku „dział ko wiec”, do da jąc: Pra cu je tam tak że je go cór -
ka. I co z te go, że tam pra cu je? Co w tym złe go? Jest oso bą
kom pe tent ną, z od po wied ni mi kwa li fi ka cja mi, do sko na le
na da ją cą się do funk cji, któ rą spra wu je, więc ni ko go nie
po win no dzi wić, że pra cu je w ta kim, a nie in nym miej scu.
To na tu ral na ko lej rze czy, że ma jąc świa do mość moc nych
stron swo jej cór ki, Eu ge niusz Kon drac ki za pro po no wał
jej pra cę w wy daw nic twie. I jak się oka zu je, by ła to słusz -
nie pod ję ta de cy zja, o czym świad czy du że za in te re so wa -
nie tym in te re su ją cym me ry to rycz nie pi smem.  

W ar ty ku le po ja wia się też wą tek zbun to wa nych ogro -
dów. Dzien ni kar ka pi sze:

– W pa rę dni po ogło sze niu przez Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny wy ro ku, któ rym za kwe stio no wał prze pi sy do ty czą ce
szcze gól nej wła dzy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
chęć odłą cze nia się od związ ku zgło si ło kil ka dzie siąt ko -
lej nych. Lu dzie dzwo nią do Ire ne usza Ja rząb ka, elek tro ni -
ka ze Swa rzę dza, któ ry wziął na sie bie ro lę li de ra
dział ko wej opo zy cji. I pro szą, by im prze słać sta tut ich
opo zy cyj ne go sto wa rzy sze nia na wzór; mo że też spró bu -
ją się unie za leż nić.

Po wyż szy cy tat jest znów przy kła dem stron ni cze go po -
trak to wa nia te ma tu, glo ry fi ku ją cym dzia łal ność sto wa rzy -
sze nia dział ko we go i pró bą po ka za nia wzro stu je go
po pu lar no ści. Au tor ka znów nie za dba ła o obiek ty wizm
przed sta wie nia sy tu acji po wy ro ku TK i nie za in te re so wa -
ła się tym, co ak tu al nie dzie je się w Pol skim Związ ku
Dział kow ców. A dzie je się, i to spo ro. Ze wszyst kich za -
kąt ków kra ju co dzien nie na pły wa ją do Kra jo wej Ra dy
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PZD li sty od dział kow ców, w któ rych za pew nia ją o swo -
im po par ciu dla Związ ku oraz wy ra ża ją wo lę wal ki o za -
cho wa nie jed no ści wszyst kich dział kow ców zrze szo nych
w PZD. Oprócz pi sa nia li stów, wie lu dział kow ców dzwo -
ni bez po śred nio do Kra jo wej Ra dy, dzie ląc się swo imi
oba wa mi i na dzie ja mi do ty czą cy mi przy szło ści ogro dów
dział ko wych, nie szczę dząc przy tym słów świad czą cych
o so li dar no ści z PZD.

Dzien ni kar ka twier dzi, że wie le osób dzwo ni do Ja rząb -
ka, chcąc odłą czyć się od Związ ku. Za sta na wia ją ce jest,
kto – je śli w ogó le – do nie go dzwo ni. Że by do ko goś za -
te le fo no wać, trze ba znać nu mer te le fo nu do oso by, z któ -
rą chce się roz ma wiać. In ne go wyj ścia nie ma. Za łóż my
hi po te tycz nie, że oso ba za in te re so wa na dzia łal no ścią Ja -
rząb ka chcia ła by się z nim skon tak to wać. Za czy na więc
prze szu ki wać In ter net w ce lu zna le zie nia od po wied nie go
nu me ru. Szu ka, szu ka i… nie znaj du je go. A dla cze go? Bo
ta kiej in for ma cji po pro stu nie ma. W kon tek ście te go, co -
raz bar dziej za sta na wia, jak jest to moż li we, że od bie ra on
tak wie le te le fo nów od osób za in te re so wa nych wstą pie -
niem do je go sto wa rzy sze nia. W każ dym ra zie wą tek Ja -
rząb ka – by łe go Pre ze sa ROD „Kwit ną ca Do li na” w
Swa rzę dzu nie od dziś bu dzi wie le wąt pli wo ści. Zo stał od -
wo ła ny z funk cji pre ze sa ogro du za uchy bie nia, brak dba -
ło ści o fi nan se ogro du, ła ma nie prze pi sów usta wy o ROD
(np. wy bu do wa nie po nadnor ma tyw ne go do mu na swo jej
dział ce). Wte dy to roz po czął dzia ła nia wo jen ne wy mie -
rzo ne w Polski Związek Działkowców. Za miast siać mar -
chew kę i in ne wa rzy wa, za czął siać w ogro dzie tyl ko
za męt. Po nad to ten anar chi sta, trak tu ją cy pra wo po ma co -
sze mu, zo stał na do da tek oskar żo ny o za własz cze nie mie -
nia oraz po bi cie. Trze ba przy znać, że barw na z nie go

po stać. Szko da tyl ko, że gło sząc szczyt ne ha sła, pró bu je
zro bić wo dę z mó zgu in nym lu dziom, per fid nie wy ko rzy -
stu jąc ich na iw ność.

W swo im tek ście dzien ni kar ka wzmian ku je rów nież 
o wy po wie dzi Lesz ka Mil le ra, któ ry za brał głos na ła mach
„Su per Expres su”. – Niech dział kow cy wy zbę dą się złu -
dzeń, że to, co się dzie je, jest wy mie rzo ne w Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, a nie w nich. Otóż głów nie w dział -
kow ców! Spójrz my co się sta ło na Sło wa cji, gdzie to za -
sto so wa no – za alar mo wał Mil ler. War to je dy nie do dać, że
sło wac cy dział kow cy stra ci li swo je dział ki, któ re zo sta ły
wy ku pio ne przez de we lo pe rów. Chy ba nie chce my, że by
u nas w Pol sce po wtó rzył się ten sce na riusz? Ci, któ rzy
ma ją świa do mość ka ta stro fal nych skut ków bę dą cych na -
stęp stwem wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, wie dzą,
że moż na te go unik nąć tyl ko w je den spo sób – so li da ry zu -
jąc z PZD, któ ry od po cząt ku swo je go ist nie nia trosz czył
się o do bro wszyst kich dział kow ców. I to sku tecz nie, jak
się oka zu je.

Na ko niec słów kil ka do au tor ki tek stu: ła two jest bez -
pod staw nie kry ty ko wać i wy ra żać się o kimś iro nicz nie,
trud niej zaś do ce nić ko goś za to, co do bre go zro bił dla ty -
lu osób. Ma ni pu lo wać opi nią pu blicz ną moż na na wie le
spo so bów, ale prze cież nie te go ocze ku je czy tel nik. Zna -
kiem sza cun ku dla po ten cjal ne go od bior cy Pa ni tek stu by -
ło by spoj rze nie na spra wę ogro dów dział ko wych,
dział kow ców oraz sa me go Związ ku z szer szej niż swo ja
wła sna per spek ty wy i do pusz cze nie do sie bie ra cjo nal nych
ar gu men tów pre zen to wa nych przez wszyst kie stro ny, tak -
że człon ków PZD. Ape lu je my o obiek ty wizm w swo ich
wy po wie dziach i po trak to wa nie gło su mi lio nów Po la ków
z na le ży tym sza cun kiem.

Dział Me dial ny KR PZD
/-/ AG

7a). Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł „Po li ty ki”

OZ Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Sz. P. Je rzy Ba czyń ski
Re dak tor Na czel ny 
Ty go dnik „Po li ty ka” 

W związ ku z uka za niem się w nr 29 Ty go dni ka „Po li ty -
ka” ar ty ku łu au tor stwa Pa ni Mar ty ny Bun dy pt. „Król
dzia łek”, Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd
Świę to krzy ski w Kiel cach zo bo wią za ny jest do skie ro wa -
nia ni niej szej od po wie dzi.

Opu bli ko wa ny ar ty kuł za wie ra w swej tre ści sze reg nie -
praw dzi wych a wręcz skan da licz nych in for ma cji. Nie mo -
że my po zbyć się wra że nia, że zo stał on na pi sa ny na tzw.

„ko la nie” bez za zna jo mie nia się z rze czy wi sty mi fak ta mi.
Tak po wsta ły ar ty kuł kła dzie się cie niem na rze tel ność
dzien ni kar ską, a sa me mu au to ro wi z pew no ścią chlu by nie
przy no si.

Po twier dze niem po wyż sze go jest już sam ty tuł i szum -
nie pod no szo na kwe stia ja ko by Pre zes Eu ge niusz Kon -
drac ki peł nił swo ją funk cje od 44 lat. W ża den spo sób nie
da się to po wią zać ze stwier dze niem w sa mym ar ty ku le
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„... na cze le związ ku, od po cząt ku ist nie nia – czy li od 1981 r.
– stoi ten sam czło wiek..,”. Pro sty za bieg ma te ma tycz ny
w ża den spo sób do owych 44 lat nie pro wa dzi. Abs tra hu -
jąc jed nak że od liczb, wska zać na le ży kwe stię waż niej -
szą, któ ra w ni niej szej spra wie jest fun da men tal na.
Peł nie nie funk cji Pre ze sa Związ ku przez okres kil ku dzie -
się ciu lat nie jest wy ni kiem no mi na cji czy nie odwo łal no -
ści. Wręcz prze ciw nie, funk cja w peł ni ka den cyj na, 
a wy bo ru do ko nu ją sa mi dział kow cy. Je śli zaś ta ka jest
wo la osób, to w ża den spo sób nie mo że my zgo dzić się ze
sta no wi skiem ja ko by owy staż był czymś ne ga tyw nym.
Co wię cej, świad czy to o do ce nie niu do tych cza so wej pra -
cy i za ufa niu – po raz ko lej ny pod kre śla my – ze stro ny sa -
mych dział kow ców!

Pa ni M. Bun da za swo isty au to ry tet w swo im ma te ria le
ob ra ła Ire ne usza Ja rząb ka – Pre ze sa Sto wa rzy sze nia „Zie -
lo na Do li na” ze Swa rzę dza. Sła by to au to ry tet w po ru szo -
nej ma te rii, a w za kre sie prze strze ga nia li te ry pra wa
jesz cze mniejszy.

Sza le nie dzi wi nas, że pró bu jąc tak usil nie za po znać się
z ży cio ry sem Pre ze sa PZD, nie za da ła Pa ni Re dak tor so -
bie tru du, aby o swym klu czo wym roz mów cy za się gnąć
głęb szych in for ma cji. Za tem w tym miej scu su ge ru je my
lek tu rę ma te ria łów nie tyl ko Związ ko wych, ale i są do -
wych w od nie sie niu do I. Ja rząb ka. Z pew no ścią Au tor ka
ar ty ku łu do wie dzia ła by się, co by ło przy czy ną po zba wie -
nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki Pre ze sa Sto -
wa rzy sze nia za wy bu do wa nie al ta ny o po wierzch ni bli sko 
60 m2 (zgod nie z Związ ko wy mi jak i Usta wą pra wo bu -
dow la ne to 25 m2 w ogro dach Swa rzę dza, prze pi sa mi
miej skich), jak i in ne wy stą pie nia wbrew za pi som Sta tu -
tu PZD oraz Re gu la mi nu ROD, a na pra wo moc nie za koń -
czo nej spra wie o znisz cze nie mie nia ogro do we go skoń -
czyw szy. Ko lej ne po stę po wa nia, w tym kar ne są w to ku.

Już po wyż sze win no dać bez sprzecz ną od po wiedź co do
bra ku cho ciaż by mo ral nej le gi ty ma cji, aby sta wać się
„obroń cą uci śnio nych” i przyj mo wać na sie bie opo zy cji
los ofia ry PZD lub jak pi sze sa ma Au tor ka „li der dział ko -
wej z prze strze ga nia obo wią zu ją ce go pra wa nikt sam wy -
łą czyć się nie mo że, a ja ka kol wiek pró ba bu do wa nia tą

dro gą swo je go au to ry te tu, w tym me dial ne go, jest zwy -
czaj nie nie upraw nio na by nie po wie dzieć ża ło sna.

Stwier dze nie, ja ko by wy klu cze nie ze Związ ku mo gło
zna leźć pod sta wę w ar gu men cie „nie po do ba ją się rzą dy
PZD” jest czy stym kłam stwem i ja ko ta kie jest przez nas
za kla sy fi ko wa ne. Su biek tyw ne od czu cia człon ka PZD ni -
gdy nie by ły źró dłem po zba wie nia człon ko stwa PZD 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Każ dy użyt kow nik dział ki
prze strze ga ją cy prze pi sów Związ ko wych i po wszech nie
obo wią zu ją cych ze struk tur dział kow ców ni gdy wy klu -
czo ny nie zo stał.

Ko lej ne ku rio zal ne stwier dze nie zna la zło się w czwar -
tym aka pi cie ar ty ku łu. Ni gdy Zwią zek nie de cy do wał 
o wy so ko ści od szko do wań dla dział kow ców w sy tu acji li -
kwi da cji ROD na ce le pu blicz ne, ja kim są z pew no ścią
cho ciaż by bu do wy dróg. W za kre sie tym obo wią zu ją od -
ręb ne prze pi sy, w tym tzw. spe cu sta wa dro go wa – usta wa
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych. In we stor po wo łu je
bie głych rze czo znaw ców ma jąt ko wych wy ce nia ją cych
na sa dze nia i na nie sie nia użyt kow ni ków dzia łek. PZD nie
ma żad ne go wpły wu na pra cę rze czo znaw ców i usta lo ne
su my od szko do wa nia. Oczy wi stym jest tak że, że Zwią -
zek nie otrzy mu je od szko do wań dział kow ców, nie jest
prze cież wła ści cie lem zgro ma dzo ne go na in dy wi du al nych
dział kach ma jąt ku. Każ dy dział ko wiec po bie ra od szko do -
wa nie w in dy wi du al nie usta lo nej dla nie go w ope ra cie sza -
cun ko wym wy so ko ści. Na przy szłość pro si my o cho-
ciaż by po bież ną ana li zę re gu la cji w opi sa nym za kre sie. 
W prze ciw nym ra zie po ja wia ją się tak nie do rzecz ne
stwier dze nia jak w przed mio to wym ar ty ku le.

Za rzut o nie mal po wszech no ści wie lo go dzin nych wal -
nych ze brań w ogro dach jest tak że moc no nie tra fio ny.
Śred nie ze bra nie z na sze go do świad cze nia trwa oko ło 
2 go dzin i z pew no ścią nie jest to zbyt dłu gi czas zwa żyw -
szy na ilość za gad nień i pro ble ma ty ki z ży cia, ogro du ja -
kie na le ży na ca ły na stęp ny rok omó wić i usta lić, czy niąc
za dość tak że wszel kim pro ce du rom obo wią zu ją ce go pra -
wa w kwe stii prze bie gu sa me go ze bra nia i ko niecz nych
do pod ję cia do ku men tów.

Pre zes OZ PZD
/-/

Kiel ce, 19 li piec 2012

Dział kow cy ze Szcze ci na

Pa ni
Mar ty na Bun da
„Po li ty ka”

Sza now na Pa ni Re dak tor,
Za miesz czo ny ar ty kuł o wie lo znacz nym ty tu le „Król

dzia łek” od ra zu ujaw nia je go in ten cje i da je do my śle nia,

do cze go Pa ni zmie rza. Miał on być roz praw ką pod sy ca -
ją cą i tak go rą cą at mos fe rę wo kół dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nie by ło by, gdy by Pa ni za cho wa -
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ła obiek ty wizm dzien ni kar ski. Ze wzglę du na nie zna jo -
mość ma te rii, o któ rej Pa ni pró bu je pi sać oraz za ło żo ny
cel ca łe go ar ty ku łu, za war ta Pa ni w nim ca ły sze reg nie -
ści sło ści, świa do mych ma ni pu la cji, prze krę ca nia fak tów, 
a któ re do ty czą w szcze gól no ści:

1. Kil ku set ogro dów zbun to wa nych i kil ku set ty się cy
„wła ści cie li dzia łek”, do któ rych do łą cza obec nie kil ka -
dzie siąt ko lej nych ogro dów. Skąd Pa ni czer pa ła da ne do
ta kie go stwier dze nia? Praw do po dob nie od Ja rząb ka – sa -
mo zwań cze go li de ra, któ ry ma ni pu lu je dział kow ca mi, na
co na bie ra ją się rów nież po nie któ rzy re dak to rzy po szcze -
gól nych pism.

2. Po my le nia fak tów hi sto rycz nych, bo wiem w 1989 r.
nie by ło nad zwy czaj nej usta wy, któ ra wy po sa ży ła PZD w
mo no pol. W ogó le nie by ło usta wy.

3. Wy zna cza nia od szko do wań przez Zwią zek oraz usta -
la nie war to ści na sa dzeń i urzą dzeń na dział ce przy li kwi -
da cji przez Zwią zek. Gdzie Pa ni to wy czy ta ła?

4. Po my le nia po jęć w – za kre sie wy bo ru or ga nów sta tu -
to wych oraz nieroz róż nie nie ich, a wo je wódz kich or ga -
nów już nie ma od dłu gie go cza su.

5. Da nych per so nal nych do ty czą cych dzia ła czy, któ re
przed sta wio ne przez Pa nią są nie praw dzi we. Da nych do -
ty czą cych Pre ze sa Związ ku i wąt pli wo ści co do kwa li fi ka -

cji. A tak na praw dę, to co ma jed no do dru gie go, prze cież
mia ło tu taj cho dzić o praw ny aspekt nie zgod no ści usta wy,
a nie spra wy in dy wi du al nych lu dzi.

6. Za rzu tów po wią zań z po sła mi PSL i SLD oraz spraw
do ty czą cych sie dzi by.

7. Men tal no ści dział kow ców, któ rzy wspa nia le czu ją się
w at mos fe rze PRL-owskiej.

8. Ro do wo du dzia ła czy PZU. Dziw ne, że nie za ję ła się
Pa ni ro do wo dem Pa na Ja rząb ka, Cza plic kie go, Grze bie nia
i tym po dob nych oraz ro do wo dem ho no ro we go ofi ce ra
SB.

9. Po wie la nia nie praw dy, że dział kow cy, na wet ci po -
cho dzą cy z wy bo ru, nie ma ją do stę pu do do ku men tów
związ ko wych.

10. Wy ol brzy mie nia ilo ści spraw są do wych do ty czą -
cych cie mię żo nych dział kow ców.

Szko da, że nie po ku si ła się Pa ni o się gnię cie do przy -
czyn i ge ne zy tych spraw są do wych, a po któ rych my śli
po szedł Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

W świe tle po wyż sze go na le ża ło by za dać Pa ni py ta nie,
co le gło u pod staw wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
a mia no wi cie czy spra wy po li tycz ne, czy też spra wy praw -
ne. Jak to wszyst ko się ma do po jęć: uczci wo ści, nie za wi -
sło ści, obiek tyw no ści i spra wie dli wo ści?

Dział kow cy ze Szcze ci na
/-/ 17 pod pi sów

Szcze cin, 20 li piec 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Pan Je rzy Ba czyń ski 
Re dak tor Na czel ny 
Ty go dni ka „Po li ty ka”

Okrę go wy Za rząd Polskiego Związku działkowców 
w Lu bli nie – re pre zen tant po nad 30 tys. dział kow ców
zwra ca się z proś bą do Pa na Re dak to ra, by ar ty ku ły, któ -
re uka zu ją się na ła mach kie ro wa ne go przez Pa na ty go -
dni ka nie prze ka zy wa ły pol skie mu spo łe czeń stwu
fał szy wych in for ma cji do ty czą cych funk cjo no wa nia PZD,
a ogro du dział ko we go nie przed sta wia ły ja ko kło po tli we -
go re lik tu z prze szłej epo ki.

W ta ki wła śnie kłam li wy i gro te sko wy spo sób ar ty kuł
pt. „ Król dzia łek” opu bli ko wa ny w Nr 29 Ty go dni ka „Po -
li ty ka” przed sta wił spo łecz ny ruch ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Au tor ka ar ty ku łu Mar ty na Bun da, jak wy ni ka z na pi sa -
ne go tek stu, nie ma żad nej wie dzy przed ja ki mi po waż -
ny mi pro ble ma mi dzi siaj, tuż po ogło sze niu wy ro ku w Try -
bu na le Kon sty tu cyj nym, któ ry za kwe stio no wał 24 z 50
prze pi sów ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, sta nę li pol scy dział kow cy.

Nie ma rów nież po ję cia, ja kie na stro je pa nu ją wśród
dział kow ców.

Nie wie my, gdzie Pa ni re dak tor wi dzia ła ty sią ce zbun -
to wa nych dział kow ców prze ciw ko Związ ko wi i w ja kich
ogro dach sły sza ła szum na dział kach o ry chłym koń cu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, bo na pew no nie wśród
lu bel skich dział kow ców.

W 181 ogro dach w wo je wódz twie lu bel skim pa nu je zu -
peł nie in ny na strój. Nie po kój, nie pew ność ju tra, brak wia -
ry w za pew nie nia, że pra wa dział kow ców bę dą chro nio ne.

Dział kow cy my ślą o swo jej przy szło ści, co bę dzie, jak
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie zo sta nie wy ko na -
ny w ter mi nie. Rząd i par la ment ma ją 18 m -cy do uchwa -
le nia no wej usta wy. To nie wie le.

Po tym ter mi nie nie bę dzie Związ ku i dział kow ców, po -
nie waż sa mo rzą dy przej mą grun ty ogro dów dział ko wych
lub wpro wa dzą opła ty za użyt ko wa nie, na któ re nie każ -
de go bę dzie stać.
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To po waż ne pro ble my, z ja ki mi mu si zmie rzyć się ok. 
5 mi lio nów pol skich dział kow ców. Za gro że nia, ja kie po -
ja wi ły się po 11.07.2012 r. dla każ de go bez wy jąt ku, czy
jest człon kiem Związ ku, czy na le ży do Sto wa rzy sze nia
lub jesz cze in nej or ga ni za cji są ogrom ne.

Szko da, że tak po waż ny te mat jak przy szłość pol skich
ogro dów dział ko wych zo stał po trak to wa ny przez Pa nią
Mar ty nę Bun dę w ka te go riach ta niej sen sa cji.

Już sam ty tuł ar ty ku łu „Król dzia łek” wzbu dza sen sa cję
i sku pia uwa gę czy tel ni ka na oso bie pre ze sa Związ ku. 

A prze cież w obec nej sy tu acji ta kie ten den cyj ne i wręcz
prze śmiew cze spoj rze nie na ruch spo łecz ny o tak dłu giej
tra dy cji jest krzyw dzą ce dla jej człon ków. Wbrew po zo -
rom ruch dział ko wy nie jest re lik tem ko mu ni zmu. Ogród -
ki dział ko we ist nie ją w więk szo ści kra jów Za cho du.

Są wa ka cje, li czy się każ dy go rą cy te mat, a te mat dzia -
łek jest na ty le ak tu al ny i do ty czy tak du żej gru py spo łe -
czeń stwa, że chęt nie po dej mo wa ny jest przez pra sę 
i me dia. Dla te go też ta niej sen sa cji mó wi my zde cy do wa -
ne nie! 

Se kre tarz
/-/ Je rzy Bo dzak

Pre zes OZ PZD
/-/ Sta ni sław Cho dak

W naj now szym wy da niu ty go dni ka „New swe ek”
(28/2012) uka zał się ar ty kuł za ty tu ło wa ny „Ogród ki ze
sta li” au tor stwa Mi cha ła Krzy mow skie go.  Czy ta jąc ar ty -
kuł, nie da się nie za uwa żyć iro nii, z ja ką dzien ni karz
przed sta wia ob raz ogro dów dział ko wych: „Na pla cu za -
baw stra szą klom by w opo nach od cię ża ró wek, a na jed -
nej z opusz czo nych dzia łek wa la się sta ra wan na. Przy
wej ściu do ogro du no wiu sień ki pa wi lon z to a le ta mi, a na
środ ku przy jem nie od no wio na świe tli ca, w któ rej ku rzą
się po żół kłe eg zem pla rze „Cho rób drzew owo co wych” i
„Szkół kar stwa”. To dział ki. La tem za lud nia ją je ama to rzy
gril la i eme ry ci, a zi mą de ku ją się w nich miej sco wi me -
ne le. I jesz cze te na zwy ogro dów ale jek: ale ja Smer fów,
Pi wo nii, Ku bu sia Pu chat ka, Aza lii, Gu mi siów…” – kpi
so bie au tor, nie li cząc się, że dla „lu dzi z al tan ki” – jak
okre śla Pan Krzy mow ski dział kow ców – te ogro dy sta no -
wią wiel ką war tość.

„Wszyst ko to two rzy dość oso bli wą ca łość: tro chę sie -
lan ko wą, a tro chę nie po waż ną. To jed nak tyl ko po zo ry 
– kon ty nu uje wą tek au tor, nie szczę dząc słów kry ty ki, tym
ra zem wy mie rzo nych w stro nę Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. – „PZD jest or ga ni za cją to tal ną. Dzia ła jak pań -
stwo w pań stwie. I to do słow nie. Ma go dło – szpa del 
i mo ty ka wpi sa ne w kwiat sło necz ni ka, ca łość na zie lo -
nym tle – oraz hymn za twier dzo ny jesz cze w 1982 r. pod -

czas III ple num Kra jo wej Ra dy Związ ku. Ma na zwę: Zie -
lo na Rzecz po spo li ta, i bu dżet, na któ ry skła da ją się wszy -
scy dział ko wi cze. Ile on wy no si? Na co prze zna cza ją go
wła dze PZD? Te go nie wie nikt” – pi sze au tor, któ re go in -
ten cją jest przed sta wie nie Związ ku w ne ga tyw nym świe -
tle. „Za go ny z mar chew ką to dla PZD praw dzi wa ży ła
zło ta” – do da je.

Pan Mi chał Krzy mow ski szy dzi rów nież na ła mach ar -
ty ku łu z wie lu in nych spraw, m.in. wspo mi na o ma ga zy -
nie „dział ko wiec” oraz „Biu le ty nie PZD”, któ re to we dług
au to ra tek stu – „do cie ra ją ze swo ją wi zją świa ta prak tycz -
nie do każ dej al tan ki. A jest to wi zja spe cy ficz na. We dług
niej dział ki to ob lę żo na twier dza, w któ rej mu si pa no wać
stan peł nej go to wo ści do zwar cia sze re gów prze ciw ko -
lej nym ogród ko wym na jeźdź com: rzą dom PiS, Plat for mie
Oby wa tel skiej, sę dzie mu Gar doc kie mu, Try bu na ło wi
Kon sty tu cyj ne mu. Bo je śli tyl ko czuj ność opad nie, to
przyj dą, po wie dzą „Won!”  i ka żą zbie rać swo je gał gan -
ki…” – mó wi prze śmiew czo dzien ni karz.

Te i in ne gorz kie, prze peł nio ne kłam stwa mi sło wa zna -
la zły się na ła mach naj now sze go wy da nia ty go dni ka
„New swe ek”. Za chę ca my Pań stwa do za po zna nia się 
z tre ścią ca łe go ar ty ku łu. Nie po zwól my kpić so bie z te go,
co jest dla nas – dział kow ców war to ścio we i waż ne.

Dział Me dial ny KR PZD
/-/ AG

Lu blin, 23 lip ca 2012 r.

8. „Ogród ki ze sta li” – o dział kach, dział kow cach i Zwiàz ku na ła mach 
ty go dni ka „New swe ek”
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Po prze czy ta niu Pa na ar ty ku łu pt. „Ogród ki ze sta li”,

ma my wra że nie, że za du żo Pan pra cu je. Pro po nu je my
wy po czy nek wśród zie le ni. Pro po nu je my, aby zna lazł Pan
so bie ka wa łek zie mi, gdzie bę dzie mógł Pan zdro wo – bo
w ru chu – od po cząć. Chęt nie po dzie li my się z Pa nem na -
szą pa sją – ogrod nic twem, chęt nie po mo że my Pa nu w za -
ło że niu upraw, w in struk ta rzu do ty czą cym cię cia drzew
owo co wych, czy opo wie my ja kie ro śli ny war to sa dzić bli -
sko sie bie, z któ rych war to zro bić her ba tę, a któ re świet -
nie na da ją się na so ki czy na lew kę. Je ste śmy Spo łecz ny mi
In struk to ra mi Ogrod nic twa. Do bro wol nie zgo dzi li śmy się
a to by po ma gać in nym, a szcze gól nie no wym dział kow -
com, któ rzy po prze ję ciu dział ki czę sto czu ją się za gu bie -
ni wśród zie le ni.

Dla cze go pro po nu je my Pa nu tą for mę wy po czyn ku i na -
szą po moc! Po nie waż to jest naj lep szy spo sób by za uwa -
żyć, że dział ki to rów nież aspekt ludz ki, któ ry w Pa na
ar ty ku le zo stał po mi nię ty. My, je ste śmy bli sko dział kow -
ców, roz ma wia my z ni mi – wśród nich fak tycz nie jest du -
żo osób star szych. Pew ne mał żeń stwo zde cy do wa ło się na
dział kę w wie ku 80 lat – każ dy z mał żon ków. Po trzech la -
tach ich dział ka zo sta ła zgło szo na do Kon kur su Okrę go -
we go „Wzo ro wa dział ka” – otrzy ma li wyróż nie nie. Po wie-
dzie li nam wte dy, że oni, po mi mo że są no wy mi dział ko -
wi cza mi nie wy obra ża ją so bie ży cia bez dział ki. Każ dej
zi my wy glą da ją przez okno miesz ka nia z na dzie ją na wio -
snę i moż li wość wyj ścia na ogród. To nie jest od osob nio -
ny przy kład. Pan to wi dział, że dział ki po tra fią być pięk ne,
ina czej nie na pi sał by pan, że jest „spo ro ogro dów z kwia -
ta mi, któ rych nie po wsty dzi li by się wy staw cy z lon dyń -
skie go Chel sea”. 

Czy jest Pan obiek tyw ny? „To dział ki. La tem za lud nia -
ją je ama to rzy gril la i eme ry ci, a zi mą de ku ją się w nich
miej sco wi me ne le.” Za raz po tym, jak do ce nia Pan pięk -
no dzia łek, któ re nie są tak po pro stu pięk ne, bo ich urok
jest wy ni kiem wie lu po świę ceń i cięż kiej pra cy, pi sze Pan
o ogro dzie jak o gril lu, eme ry tach i me ne lach. Co do „me -
ne li” to dział ko wi cze bo ry ka ją się z wie lo ma pro ble ma -
mi: kra dzie ża mi (nie tyl ko buksz pa nu przed Wiel ka no cą),
de wa sta cja mi (po nisz czo ne bram ki i ogro dze nia, al tan ki 
i ro śli ny), a tak że z pro ble mem bez dom nych, któ rzy na
okres zi my nie jed no krot nie za miesz ku ją w al ta nach, po -
bie ra jąc prąd, wo dę. Jest to przy kre dla lu dzi, któ rzy po -
świę ca ją każ dą wol ną chwi lę na pra cę na dział ce. 

Ogród ja ko ca łość tak że wy ma ga pra cy i in we sty cji, stąd

wła śnie ko niecz ność pra cy dział kow ców na rzecz ogro du.
Je śli ktoś nie mo że lub nie chce od ro bić tych pa ru go dzin,
to na dal po zo sta je pra ca do wy ko na nia na te re nie ogro du
-np. kon ser wa cja ogro dze nia, bram, wy czysz cze nie ro -
wów me lio ra cyj nych, sko sze nie te re nów ogól nych ogro -
du. Wy ko na to ktoś in ny, ale tym ra zem za kwo tę wpła-
co ną za nie prze pra co wa ne go dzi ny. 

Zda nie „Polski Związek Działkowców jest or ga ni za cją
to tal ną” nas za dzi wia. Swo je go dło i hymn ma więk szość
or ga ni za cji, więc we dług Pa na du żo mu si być państw w
pań stwie. Zmie ni my to py ta nie na na stę pu ją ce: Co dział -
ki ro bią dla Pań stwa? Zmniej sza ją wy dat ki na służ bę zdro -
wia, dba ją o róż no rod ność eko lo gicz ną, po lep sza ją stan
po wie trza w mia stach, wpły wa ją ko rzyst nie na stan psy -
chicz ny, da ją oby wa te lom po czu cie przy na leż no ści i by cia
po trzeb nym, roz wi ja ją pa sje, a cza sem na dal kar mi ta zie -
mia naj biedniej szych z dział kow ców. Co Pań stwo ro bi dla
dzia łek? Pod dział ki otrzy ma li śmy w użyt ko wa nie grun -
ty, któ re by ły np. wy sy pi ska mi śmie ci, nie użyt ka mi, zie -
mia mi wy ma ga ją cy mi re kul ty wa cji. Już ni mi nie są. Te raz
są miej sca mi uzbro jo ny mi w wo dę, prąd, a przede wszyst -
kim w ży cio daj ną ro ślin ność. Jak sam Pan za uwa żył dział -
kow cy po kry li bli sko po ło wę wy dat ków na do pro wa-
dze nie świa tła na te ren ogro du, o któ rym Pan pi sał. Mia -
sta rzad ko są przy chyl ne, by w tak du żej czę ści po móc 
w in we sty cjach na grun tach bądź co bądź gmin nych. Czy
Polski Związek Działkowców ską pi na in we sty cje? Ogro -
dów w ca łym kra ju jest 4 948, je śli więc do Kra jo wej Ra -
dy Polskiego Związku Działkowców i Okrę go wych
Za rzą dów w su mie wpły wa, jak Pan wy li czył 25 mln, to
z każ de go ogro du śred nio wpła ca ne jest po 5000 zł rocz -
nie. By ło by to nie go spo dar ne by ca łą kwo tę od dać z po -
wro tem, bo or ga ni za cja ta wy ma ga roz li czeń księ go wych
co ro ku od każ de go ogro du, od każ de go z Okrę gów, więc
po trzeb ne są księ go we, któ re się tym zaj mą. Or ga ni zo wa -
ne są szko le nia i dla Służ by In struk tor skiej i dla dział kow -
ców, któ re też mu si ktoś przy go to wać. Każ da do ta cja czy
in we sty cja na ogro dzie rów nież po trze bu ją spraw dze nia,
czy zo sta ła wy ko na na zgod nie z wy mo ga mi. Nie bio rąc
pod uwa gę in nych spraw – praw nych. Dla te go my, ja ko
in struk to rzy ogrod nic twa, nie wy obra ża my so bie in nej or -
ga ni za cji, któ ra by w spo sób tak spraw ny mo gła za rzą dzać
Ro dzin ny mi Ogro da mi Dział ko wy mi. 

Sta je my rów nież w obro nie cza so pi sma „Dział ko wiec”.
Po nie waż na szą pa sją jest ogrod nic two to mu si my za zna -
czyć, że le piej me ry to rycz nie na pi sa nej ga ze ty ogrod ni -

8a). Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł „New swe eka”

Kra kow scy In struk to rzy Ogrod nic twa

Re dak tor Mi chał Krzy mow ski 
Ty go dnik New swe ek 
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czej na ryn ku cza so pism w Pol sce nie ma. War to Pa nie re -
dak to rze prze czy tać ją od po cząt ku do koń ca. Za pra sza my

do na szej dział ko wej spo łecz no ści. Prze ko na się Pan, że
choć dział ki są tak bli sko, to jest to zu peł nie in ny świat. 

Kra kow scy In struk to rzy Ogrod nic twa

Kra ków, 10 lip ca 2012 r.

W związ ku z uka za niem się w dniu wczo raj szym ar ty -
ku łu pn. „Ogród ki ze sta li” au tor stwa Pa na Mi cha ła Krzy -
mow skie go Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy
Za rząd Świę to krzy ski w Kiel cach ja ko re pre zen tant po -
nad 17 ty się cy dzia łek w wo je wódz twie świę to krzy skim
zo bo wią za ny jest skie ro wać ni niej szą od po wiedź, bę dą cą
wy ra zem za ję te go sta no wi ska.

Trud no jest nam po do ko na niu lek tu ry przed mio to we go
ar ty ku łu nie wy ra zić słów obu rze nia i da le ko idą ce go znie -
sma cze nia za rów no je go tre ścią jak i for mą.

Już po cząt ko wa je go część po twier dzo na dal szy mi aka -
pi ta mi jest wy raź ną ten den cją Au to ra do peł ne go zdys kre -
dy to wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz po trak-
to wa nia je go człon ków w for mie nie za cho wu ją cej zwy -
kłe go sza cun ku.

Ta ko wa po sta wa win na dzi wić zwa żyw szy na fakt, iż
kie ro wa na jest w od nie sie niu do po nad mi lio no wej gru py,
nie tyl ko człon ków PZD, ale i pol skich oby wa te li.

Da ją ca się za uwa żyć de ter mi na cja i jed ność dział kow -
ców nie jest przy pad ko wa i pró ba iro ni za cji w tym że za -
kre sie jest w peł ni nie uza sad nio na.

Nie jest tak jak twier dzi Au tor, że kie ro wa ne sta no wi -
ska, ape le i pro te sty w licz bie kil ku ty się cy są prze sad ną
for mą oba wy o przy szłość ogro dów dział ko wych i Związ -
ku. Oba wnie sio ne wnio ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go przez by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
w za kre sie za skar że nia obo wią zu ją cej usta wy o ROD są
jak naj bar dziej re al nym za gro że niem a zbli ża ją ce się roz -
strzy gnię cie Try bu na łu mo że po ło żyć w per spek ty wie kres
po nad 110 – let niej idei ogrod nic twa dział ko we go w na -
szym kra ju. Nikt za tem nie ma pra wa od mó wić czy po ku -
sić się o kry ty kę dzia łań użyt kow ni ków dzia łek za tro s-
ka nych o byt ROD i każ dej dział ki z osob na.

Nie po dzie la my po glą du o „nie po waż no ści” w od nie -
sie niu do cha rak te ru ogro dów czy cho ciaż by nazw ale jek
ogro do wych. Każ dy ma pra wo do su biek tyw nej oce ny, nie
mniej cie szy nas, iż od czu cia zbież ne do od czuć Au to ra
są w zde cy do wa nej mniej szo ści.

Jak w kil ku in nych pu bli ka cjach pra so wych, tak 
i w przed mio to wym ar ty ku le po ja wia się chy ba fun da -

men tal na kwe stia, bę dą ca za zwy czaj źró dłem i po wo dem
prze wa ża ją cej więk szo ści ini cja tyw me dial nych a mia no -
wi cie te re ny ogro dów dział ko wych.

Po raz ko lej ny sku tecz nie za po mi na się o hi sto rii ogro -
dów, okre sach ich po wsta nia, sta nie za go spo da ro wa nia
grun tu i ów cze snej lo ka li za cji.

Prze ka zy wa ne te re ny pod ROD by ły nie mal że za wsze
zde gra do wa ne, nie przy dat ne na wet z punk tu wi dze nia
śro do wi ska na tu ral ne go.

Dział kow cy po przez swo ją wie lo let nią pra cę i nie ma łe
na kła dy fi nan so we do pro wa dzi li ni niej sze grun ty do sta -
nu obec ne go. Czy sto ma te ria li stycz ne spoj rze nie nie któ -
rych śro do wisk, w tym po ten cjal nych in we sto rów, owej
prze szło ści ogro dów w ogó le nie uwzględ nia, opie ra ją się
oni je dy nie na ak tu al nym sta nie. Moż li wość spie nię że nia
te re nów do mi nu je i sku tecz nie przy czy nia się do za tar cia
ro li ROD dla ogrom nej gru py osób, któ ra to gru pa zo sta -
ła za uwa żo ne na wet w tre ści ar ty ku łu Pa na M. Krzy mow -
skie go, sy gna li zu ją ce go fakt ko rzy sta nia z ogro dów
dział ko wych przez po nad 4 mi lio ny Po la ków.

Po łą cze nie przez Au to ra sy tu acji po sia da nia przez PZD
go dła i hym nu z okre śle niem or ga ni za cji to tal nej i tzw.
„pań stwa w pań stwie” jest już cał ko wi cie nie zro zu mia łe 
i wpi su jąc się w re to ry kę sa me go ar ty ku łu na le ża ło by
rzecz „to tal nie bez sen sow ne”.

Pan M. Krzy mow ski pod no sząc za rzut, iż środ ki gro -
ma dzo ne przez Zwią zek nie pod le ga ją żad nej kon tro li, 
a co wię cej sta wia jąc te zę o bra ku trans pa rent no ści fi nan -
so wej PZD, nie za dał so bie tru du za się gnię cia ele men tar -
nej wie dzy w tym że za kre sie cho ciaż by z usta wy o sto wa -
rzy sze niach i sa mej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. „Za po mnia no” o fak cie ist nie nia ko mi sji re wi -
zyj nej na każ dym szcze blu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców czy co rocz nych wal nych ze brań spra woz daw -
czych w ogro dach. Jak zwy kle dla zbu do wa nia ta niej sen -
sa cji rzu ca się mi lio na mi zło tych i jak zwy kle od pusz cza
się kwe stię zdo by cia wie dzy ja ka to fak tycz nie kwo ta, 
a przede wszyst kim o za sa dy jej po dzia łu i wy dat ko wa nia.

Przy wo ła ne w dal szej czę ści ar ty ku łu kwo ty z ty tu łu
skład ki człon kow skiej, opła ty in we sty cyj nej czy cho ciaż -

Zyg munt Wój cik Pre zes OZŚ PZD w Kiel cach

Sz. P. To masz Lis
Re dak tor Na czel ny „New swe ek Pol ska”
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by opła ty na rzecz ogro du dzi wią Au to ra cho ciaż dzi wić
ab so lut nie nie po win ny. Za kła da my, że Pan M. Krzy mow -
ski za uwa ża ota cza ją cy go świat i pa nu ją ce w nim re alia.
Nikt nie wy ko na żad nej in we sty cji ogro do wej bez prze -
zna cze nia na ten cel okre ślo nej su my pie nię dzy, ni ko mu
też nie uda się cho ciaż by opła cić na leż no ści z ty tu łu zu ży -
tej wo dy czy ener gii elek trycz nej bez ze bra nych środ ków
fi nan so wych.

Kon ty nu ując lek tu rę ar ty ku łu na tra fia my oczy wi ście na
je go frag ment od no szą cy się do Pre ze sa Związ ku. Nie jest
praw dą ja ko by Pre zes – jak su ge ru je Au tor – uni kał me -
diów. Po twier dze niem po wyż sze go są bar dzo licz ne wy -
stą pie nia w środ kach ma so we go prze ka zu, co z ra cji
peł nio nej funk cji z pew no ścią nie po win no za ska ki wać.
Sa mi jed nak sta wia my so bie py ta nie czy ten den cyj ność 
i nie rzad ko cał ko wi ty brak obiek ty wi zmu dzien ni kar skie -
go sku tecz nie nie od py cha ją od kon tak tów me dial nych 
i nie nisz czą czy sto ludz kie go za ufa nia do tzw. „czwar tej
wła dzy”.

Sza le nie nie zro zu mia łym jest pod nie sie nie przez Pa na
Re dak to ra za rzu tu co do re pli ki PZD w od nie sie niu do

uka zy wa nych ma te ria łów me dial nych czy sa mych wnio -
sków by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Każ dy ma peł ne pra wo do wy ra że nia swo je go sta no wi ska
i po glą du w da nej spra wie a fakt kil ku ty się cy wy stą pień
wi nien dać do my śle nia bo z pew no ścią nie jest to, jak
twier dzą co nie któ rzy, wy raz bra ku świa do mo ści czy
wręcz po mył ki.

Kon klu zja wy ra żo na w ostat nim aka pi cie ar ty ku łu Pa na
M. Krzy mow skie go wpi su je się sku tecz nie w ni skim po -
ziom opu bli ko wa nej tre ści. Moż li we roz strzy gnię cia Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go jak i za ło że nia obu wnio sków
by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go są pod wa -
że niem fun da men tal nych praw użyt kow ni ków dzia łek 
i nio są za gro że nie li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Aby
jed nak że sa me mu móc dojść do ta ko we go wnio sku na le -
ży przed pu bli ka cją ja kie go kol wiek ma te ria łu po pro stu 
w da nym za kre sie coś wię cej… po czy tać. Nie speł nie nie
te goż wa run ku pro wa dzi nie ste ty do moc no nie za do wa la -
ją ce go po zio mu me ry to rycz ne go da ne go ar ty ku łu i sku -
tecz nie ob ni ża wia ry god ność nie tyl ko sa me go Au to ra, ale
i ca łej re dak cji.      

Pre zes OZŚ PZD w Kiel cach
/-/ Zyg munt Wój cik 

Kiel ce, 10 lip ca 2012 r.

Pre zy dium OZ PZD w Opo lu

STA NO WI SKO
człon ków Pre zy dium OZ Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Opo lu 
do ar ty ku łu pra so we go wy daw nic twa nr 28 za ty tu ło wa ne go ,,Ogród ki ze sta li”

Re dak cja Dzien ni ka New swe ek

Sza now ny Pa nie Re dak to rze – Mi chał Krzy mow ski
Z uwa gą prze czy ta li śmy ar ty kuł pra so wy, o któ rym mo -

wa wy żej. Uwa ga na sza by ła tym więk sza, że sza nu je my
gło sy prze ciw ne Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców.
Zwłasz cza in te re su ją na gło sy za wie ra ją ce kon struk tyw ną
kry ty kę i ar gu men ty, któ re obiek tyw nie mo gą być uzna ne
za uza sad nio ne. 

W Pa na ar ty ku le, a kon kret nie w je go pod ty tu le uży to
ta kich okre śleń jak:

– po wie wa ją sztan da ry z mo ty ką i szpa dle,
– bę dzie woj na,
– ża den po li tyk nie od wa ży się za drzeć z ludź mi z al ta -

nek.
Da lej moż na prze czy tać:
– Gra żyn ka pro wa dzi nas do wal ki,
– bo oni są g…. war ci,

– nikt ich z rzą du nie do sta nie /dzia łek /. 
Słusz nie w ar ty ku le wska za no na:
– śred ni wiek dział kow ca wy no szą cy 60 lat acz kol wiek

wspo mi na się o za in te re so wa niu dział ka mi 30-lat ków,
– pod no si się po nad 100-let nią tra dy cję ru chu dział ko -

we go,
– do ro bek PZD i jej człon ków,
– w pod tek ście mo wa jest, że współ cze sna dział ka przy -

cią ga tak że wy miar cie le sny, po przez pra cę wła snych rąk,
chęć by cia w kon tak cie z zie mią i ludź mi,

– że dział ka oprócz za ję cia da je też god ność – po przez
pra cę w nie tak od hu ma ni zo wa nym śro do wi sku jak prze -
my sło wy za kład pra cy, 

– fakt, iż PZD / acz kol wiek iro nicz nie / to or ga ni za cja
po nad mi lio no wa,  a ra zem z człon ka mi ro dzin 4-5 mi lio -
nów lu dzi,
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– oko licz ność, że dział kow cy szer mu ją ha sła mi ko mu -
ny, a bo aze rie i in ne atry bu ty są jej sy no ni mem,

– rze tel nie ob li czo ne / tyl ko dla War sza wy / kosz ty na -
by cia wła sno ści na nie sień i na sa dzeń na dział kach łącz nie
z pra wem na by cia użyt ko wa nia dział ki.

W kon tek ście pod nie sio nych ar gu men tów i twier dzeń
sta je się oczy wi stym, iż pro po no wa na w ar ty ku le re to ry -
ka po le ga ją ca na ob ra ża niu kil ku mi lio nów lu dzi ich god -
no ści i praw na by tych sta je się nie ade kwat na do ist nie -
ją ce go sta nu rze czy. 

Na le ży za py tać jak ma ją za cho wać się dział kow cy w sy -
tu acji, gdy chce się ich zna cjo na li zo wać i ich zwią zek bez
pra wa do od szko do wań. Każ dy czło wiek po sta wio ny 
w ta kiej sy tu acji bro ni się i jest to je go na tu ral ne pra wo.

Ta kiej po sta wy nie pre zen to wa ła na wet ko mu na, któ ra
po ostat niej woj nie za bie ra ła ma jąt ki po je dyn czym oso -

bom, ale od da wa ła je ma som lu dzi. Dzi siaj chce się ode -
brać ma ją tek lu dziom, a prze ka zać je po je dyn czym lu -
dziom.

We dług na szej wie dzy struk tu ry na szej wła dzy pań stwo -
wej nie są przy go to wa ne w naj mniej szym stop niu na prze -
ję cie ma jąt ku PZD, je go struk tur or ga ni za cyj nych i nor-
mal nych ludz kich pro ble mów. Na wet w przy pad ku ta kie -
go prze ję cia po wsta nie anar chia, spe ku la cja, ko rup cja 
i pa to lo gia na ska lę nie wy obra żal ną. Ko mer cja rzu ci się
na ma ją tek PZD i je go człon ków za mie nia jąc w be to no we
pu sty nie oa zy zie le ni i spo ko ju. Mi lio ny lu dzi uwol nią
ZUS od wy pła ca nia rent i eme ry tur lu dziom, dla któ rych
ży cie utra ci sens.

Dział kow cy go spo da ru ją na grun tach, któ rych nikt nie
chciał. Ła two obec nie te gru py przy kryć be to nem, ale dro -
gi od wrot nej już nie ma i nie bę dzie.  

CZY NAPRAWDĘ TEGO CHCEMY ???

Z upo waż nie nia człon ków 
Pre zy dium OZO PZD w Opo lu

Pre zes OZO PZD w Opo lu
/-/ An to ni na Bo rońOpo le, 12 li piec 2012 r.

Mo ni ka Ba wel ska z War sza wy

Sza now ny Pa nie,
Pi sząc ja ki kol wiek ar ty kuł na le ży się do te go so lid nie

przy go to wać. Za po znać się z wszyst ki mi fak ta mi i pu bli -
ka cja mi na wią zu ją cy mi do te ma tu, a w przy pad ku ar ty ku -
łu dot. ogro dów dział ko wych na le ża ło by nie co prze -
ana li zo wać za pi sy Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Pa na ar ty kuł wy biór czo trak tu je spra wę ogro dów dział -
ko wych i PZD. Wi dać, że nie chcia ło się Pa nu po szu kać
np. w In ter ne cie pod sta wo wych wia do mo ści na ten te mat.
Kra jo wa Ra da od lat po sia da stro nę in ter ne to wą, tak jak 
i po szcze gól ne okrę go we za rzą dy, gdzie moż na zna leźć
wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje o funk cjo no wa niu ogro -
dów i Polskiego Związku Działkowców. A to nie jest „tro -
chę in for ma cji”.

Ogro dy dział ko we w Pol sce ma ją po nad 120-let nią tra -
dy cję i po wsta ły z my ślą o naj uboż szych oby wa te lach
pań stwa. Po wsta wa ły czę sto na wy sy pi skach śmie ci, hał -
dach, ba gnach i nie użyt kach. I to dział kow cy si łą wła -
snych rąk i na kła dem wła snych środ ków fi nan so wych
nada li ogro dom wła ści wy użyt ko wy cha rak ter.

Dzi siaj ogro dy są pięk ne i za dba ne, o róż nym cha rak te -
rze: od upra wo we go po re kre acyj ny. Dział kow cy na dal za
wła sne pie nią dze utrzy mu ją zie lo ne płu ca miast.

Pro szę zwró cić uwa gę na wy gląd na szych par ków: za -
bru dzo ne przez go łę bie ław ki i chod ni ki, twar de do wo dy

psiej prze mia ny ma te rii na tra wie i chod ni kach – re we la -
cja. I jesz cze pę ta ją cy się me ne le. Dla te go lu dzie szu ka ją
wol nych dzia łek i po tra fią dłu go cze kać w ko lej ce, aż
znaj dzie się dział ka do użyt ko wa nia. Bez ha ła su, w czy -
stym i spo koj nym oto cze niu.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, jak każ da or ga ni za cja po -
sia da lo go, hymn, sztan da ry. Co w tym dziw ne go?
Wszyst kie ele men ty są jak naj bar dziej po wią za ne z ogrod -
nic twem. PZPN też po sia da lo go – nie po do ba się Pa nu?

Je że li cho dzi o opła ty, to skład kę człon kow ską pła ci się
od po wierzch ni dział ki w wy so ko ści 0,19 zł/m2. Skład ka
pod le ga po dzia ło wi na po szcze gól ne struk tu ry związ ku.
Wy so kość po zo sta łych opłat usta la Wal ne Ze bra nie – naj -
wyż sza wła dza w ogro dzie. Po za tym, każ dy dział ko wicz
pła ci za zu ży tą ener gię i wo dę – jak w miesz ka niu – lo -
gicz ne. Środ ki fi nan so we po zo sta ją ce w dys po zy cji PZD
są prze zna cza ne w pierw szej ko lej no ści na nie zbęd ne in -
we sty cje i re mon ty w po szcze gól nych ROD, a na stęp nie
na funk cjo no wa nie wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych
Związ ku. Bzdu ry opo wia da Pan Cza plic ki, że mak sy mal -
ne do fi nan so wa nie mo że wy nieść 5 tys. zł. Ża den prze pis
pra wa Polskiego Związku Działkowców nie okre śla ta kiej
gra nicz nej kwo ty do ta cji dla ROD.

No wo przyj mo wa na oso ba tzw. kan dy dat na dział kow -
ca prze cho dzi nie od płat ne, ale obo wiąz ko we szko le nie, 
a wy so kość wpi so we go usta la ją po szcze gól ne Okrę go we
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Za rzą dy. Co złe go jest w cza so pi śmie „dział ko wiec”?
Oprócz po rad ogrod ni czych i odro bi ny nie zbęd nych wia -
do mo ści ze związ ku nic strasz ne go: kil ka re klam, jak 
w każ dej ga ze cie. To, że wy daw nic twa związ ko we przed -
sta wia ją dział ki ja ko ob lę żo ne twier dze jest rów nież za -
słu gą me diów, któ re od lat pro wa dzą ne ga tyw ną kam pa nię
oczer nia ją cą i ośmie sza ją cą dział kow ców i PZD. Prze cież
to nie na sza wi na, że od po nad 20 lat je ste śmy nie ustan nie

ata ko wa ni i to nie za leż nie od te go, ja ka ak tu al nie opcja
po li tycz na jest u wład czy. W na szym kra ju trze ba ko niecz -
nie znisz czyć to, co przez dzie siąt ki lat do brze słu ży ło spo -
łe czeń stwu. Nie by ło by po trze by wzma ga nia czyn no ści,
gdy by usta ły wszel kie ata ki na dział kow ców i ogro dy.

I na ko niec: PZD nie jest mo no po li stą, w Pol sce dzia ła
kil ka na ście sto wa rzy szeń. A jak po wsta je sto wa rzy sze nie?
Pro szę po czy tać usta wę o sto wa rzy sze niach.

Z wy ra za mi po wa ża nia 

/-/ Mo ni ka Ba wel ska
War sza wa, 9 lip ca 2012 r.

Gra ży na Fran ke Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go

Sza now ny Pa nie,
Z obu rze niem czy ta łam ko lej ne wer sy Pa na ar ty ku łu „

Ogród ki ze sta li”. Dzi siaj jest Pan oso bą mło dą, ale tak nie
bę dzie za wsze. Za ja kiś czas, a czas szyb ko pły nie, znaj -
dzie się Pan w gro nie 60-lat ków o któ rych się dzi siaj tak
lek ce wa żą co wy po wia da. Ci lu dzie od bu do wy wa li kraj po
znisz cze niach wo jen nych. Kosz tem wła sne go zdro wia za -
sy py wa li le je po bom bach aby stwo rzyć dzi siej sze oa zy
zie le ni. Nie do ro bi li się ma jąt ków, dział ki to dla nich sens
ży cia, upięk sza ją je na mia rę swo ich moż li wo ści. Dla te go
ich za go spo da ro wa nie jest róż ne. Cy nicz ny ton ja ki przy -
jął Pan w sto sun ku do tych lu dzi jest po pro stu nie do przy -
ję cia, to wszyst ko po wsta ło dzię ki pra cy ich rąk, bez
wspar cia i po mo cy Pań stwa i sa mo rzą dów. Pre zes ogro du
przy jął Pa na z go ścin no ścią i tro ską, a Pan pró bu je zde pre -
cjo no wać je go dzia ła nia. To wstyd. Wie lu z dział kow ców
peł ni ło od po wie dzial ne funk cje i zaj mo wa ło waż ne sta -
no wi ska. Ma ją wie dzę i do świad cze nie, i nie zmie ni te go
fakt, że dzi siaj są na gło do wej eme ry tu rze i nie jeż dżą na
wcza sy na „Ka na ry”, dla nich „Ka na ry” to dział ka.

Przy kre jest to, że dzi siaj mu szą wal czyć o swo je ra cje.
Nie pa lą opon, nie roz bi ja ją szyb, jak ro bią to mło dzi
gniew ni de mo lu jąc co się da. Ro bią to w spo sób kul tu ral -
ny sza nu jąc swo ją god ność. Bo wiem przez la ta na uczy li
się sza cun ku do sie bie i in nych, do mie nia spo łecz ne go,
któ re by ło dzie łem ich rąk.

Nie zwró cił Pan uwa gi na pod sta wo wy fakt: jed ność,
wia rę i kon so li da cję na sze go Związ ku. To wła śnie dzię ki
za ufa niu do or ga nów wyż szych ca ły Zwią zek po tra fi się
zjed no czyć w wal ce o wspól ny cel. To, że od by wa się to
pod kie row nic twem te go sa me go Pre ze sa, jest wy ni kiem
za ufa nia i sza cun ku do te go czło wie ka. Ta kiej jed no ści

wie le jed no stek i par tii mo że Związ ko wi po zaz dro ścić.
Jest to jed nak wy ni kiem wspól ne go za an ga żo wa nia, wia -
ry w to co ro bi my i za ufa nia do władz Związ ku. PZD nie
jest or ga ni za cją to tal ną, jak Pan pi sze, mo gą po wsta wać
or ga ni za cje al ter na tyw ne, i ta kie ist nie ją.

Pro blem w tym, że pseu do sto wa rzy sze nia nie usi łu ją
cze goś stwo rzyć, chcą prze jąć bez wy sił ku to co stwo rzył
Zwią zek, ich si ła zo sta ła ob na żo na na po sie dze niu Try bu -
na łu, ale Pan nie zdo był się na wet na to, aby śle dzić je go
prze bieg . Tam rów nież wy ja śnia ny był nad zór nad PZD,
któ ry ata ku je Pan w swo im ar ty ku le. Szko da, że nie skie -
ro wał Pan swo je go py ta nia do Pa na Cza plic kie go, któ ry
fak tycz nie dys po nu je środ ka mi dział kow ców bez żad ne -
go nad zo ru. W PZD kon tro lą fi nan sów jest wie lo stop nio -
wa i gwa ran tu je ra cjo nal ność i rze tel ność wy dat ków.

Zwią zek ma swo je ele men ty łą czą ce nas wszyst kich to
sztan dar i hymn, opar ty na tek ście z przed woj ny. Te go
do ma ga li się dział kow cy i to jest ich wo la. Nie ma Pan
pra wa ośmie szać te go co dla nich jest waż ne.

Na ko niec chcia ła bym usto sun ko wać się do Pań skich
wy po wie dzi pod mo im ad resem. Z ogrom nym sza cun -
kiem pod cho dzę do każ de go do wo du uzna nia i sym pa tii,
kie ro wa ne go pod mo im ad re sem. Te do wo dy za ufa nia ma -
ją dla mnie du że zna cze nie i z po wa gą do nich pod cho -
dzę, po nie waż są szcze re i  po cho dzą z głę bi ser ca.

Pa nie re dak to rze, wy ko ny wa ny przez Pa na za wód wy -
ma ga uczci wo ści, to nie tyl ko wier szów ki za któ re otrzy -
mu je się ka sę. Tak bar dzo do ma gał się Pan od po wie dzi 
o wy na gro dze nia w Związ ku, mam na dzie ję, że po da Pan
do pu blicz nej wia do mo ści ile otrzy mał Pan za ten ar ty kuł
ob ra ża ją cy mi lion dział kow ców pol skich i 100 tys. ma zo -
wiec kich.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go
/-/ Gra ży na Fran ke 

War sza wa, 9 lip ca 2012 r.
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Od no sząc się do ar ty ku łu w ga ze cie „New swe ek” z dnia
9 lip ca 2012 r. na te mat ogro dów dział ko wych pod ten -
den cyj nym ty tu łem „Ogród ki ze sta li”, au tor po ru sza wąt -
ki po li tycz ne msz cząc się na Polskim Związku Dział-
kowców nie wi dząc in nych i więk szych związ ków dzia ła -
ją cych jak „pań stwo w pań stwie”, któ re nie są kon tro lo wa -
ne przez Pań stwo.

Dzia ła ją one na po dob nych za sa dach rów nież pła cąc
skład ki, a nie któ re są do to wa ne przez Pań stwo.

Do Pol skie go Związ ku Dział kow ców nikt ni ko go nie
zmu sza jest to do bro wol ny wy bór, au tor nie wi dzi po ży -
tecz ne go aspek tu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Ar ty kuł jest pro wo ka cją fa wo ry zu ją cą de we lo pe rów, któ -
rzy chcą prze jąć dział ki za bez cen, a sprze dać za mi lio ny.

/-/ Je rzy Drozd

Je rzy Drozd z ROD „No wa lij ka” w Go rzowie Wlkp.

Kra jo wa Ra da PZD 
War sza wa

STA NO WI SKO DZIAŁ KOW CA

Go rzów Wlkp., 10 lip ca 2012 r.

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie

Pa nie Re dak to rze,
Tak jak to Pan prze wi dział w swo im ar ty ku le „Ogród ki

ze sta li”, każ da pu bli ka cja czy też „wzmian ka” poru sza ją -
ca te mat ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce jest pil nie
śle dzo na przez człon ków zrze szo nych pod „sztan da ra mi
zie lo nej Rze czy po spo li tej”. Tak więc i Pań ski ar ty kuł pu -
bli ko wa ny na ła mach New swe eka uzy sku je ko men tarz ze
stro ny nie tyl ko dzia ła czy, lecz też sze re go wych człon -
ków, któ rzy szczy cą się swo im go dłem „szpa dla i mo ty ki”
(są to nie zbęd ne na rzę dzia słu żą ce do pro wa dze nia upraw
na 300 me tro wej a cza sa mi mniej szej dział ce).

Pe łen zło śli wo ści i uszczy pli wo ści ar ty kuł – bo nie zna -
ne są nam in ten cje Re dak to ra, miał chy ba ośmie szyć „mo -
no lit” związ ko wy skła da ją cy się Pań skim zda niem z dzia-
łek po ło żo nych przy alej kach „Smer fów, Pi wo nii, Ku bu sia
Pu chat ka czy Gu mi siów”, któ re dla ro dzin dział kow ców 
a szcze gól nie dzie cia ków spę dza ją cych tu czas wol ny u bo -
ku ro dzi ców czy dziad ków – nie „miej sco wych me ne li”,
ko ja rzą z czymś ra do snym i mi łym, u tych star szych roz -
pa la ją cych gril la roz bu dza ją wspo mnie nia mło do ści. Na
tym i nie tyl ko, po le ga fraj da wy po czyn ku na dział kach.
Dział kow cy to hob by ści zaj mu ją cy się upra wa mi nie tyl ko
mar chew ki, rzod kiew ki czy po mi do ra, lecz w znacz nej
czę ści pro wa dzą upra wy drzew owo co wych i krze wów,
któ re nie wy stę pu ją już w upra wach prze my sło wych 
i upra wia ne są eko lo gicz nie nie wspo mnę tu o kwia tach,
któ rych nie spo ty ka ne od mia ny moż na zo ba czyć na dział -
kach. I tyl ko prze cięt ny pi smak szu ka ją cy sen sa cji nie jest
w sta nie do strzec ko rzy ści wy ni ka ją cych tak dla lu dzi jak
i śro do wi ska z ist nie nia ogro dów na te re nach miej skich. 

Z pew no ścią do strzegł Pan jak zin te gro wa ne jest śro do wi -
sko dział kow ców, któ rzy wspo ma ga ją się wza jem nie i spę -
dza ją wspól nie czas w ogro dach, wspo mniał Pan o tym
la ko nicz nie – lecz nie jest to chwy tli wy te mat. Wła śnie na
dział kach w ogro dach, na uczy ciel, le karz, praw nik, in ży -
nier czy ro bot nik znaj du ją wspól ny te mat do roz mów,
wspól nie trosz czą się o wy gląd dział ki i te re nów ogól nych.
Dział ki w mia stach i na ich obrze żach oprócz funk cji so -
cjal nych speł nia ją jesz cze waż niej szą ro lę, o któ rej po za
pa ro ma dzien ni ka rza mi jak Bar tło miej Kó zek roz ma wia ją -
cy na ła mach „Prze kro ju” z Mag da le ną Zych ko or dy na to -
rem wie lo let nie go pro jek tu ba daw cze go, któ re go efek tem
jest książ ka o tym sa mym ty tu le „Dzie ło dział ka” ma ją od -
wa gę na pi sać praw dę o ogro dach i ich zna cze niu w śro do -
wi sku – na ra ża jąc się po li ty kom dą żą cym do li kwi da cji
dzia łek w mia stach. Przy ro da rzą dzi się swo imi pra wa mi,
nie pra wem uchwa la nym przez rzą dy, sej my i try bu na ły.
Śred nio ty po we drze wo ab sor bu je od po wied nio 1 to nę
dwu tlen ku wę gla na każ dy metr sze ścien ny przy ro stu i pro -
du ku je przy tym 727 kg ży cio daj ne go tle nu. Na pod sta wie
wie lu ba dań w za kre sie in ten syw no ści pro ce su fo to syn te -
zy wy ni ka, że z 1 m2 po wierzch ni li ścio wej drzew i krze -
wów do sta je się do po wie trza at mos fe rycz ne go w cią gu
okre su we ge ta cyj ne go od 0,5 do po nad 1 kg czy ste go tle -
nu. Jed no drze wo pro du ku je w cią gu ro ku ty le tle nu, ile
zu ży wa czło wiek w cią gu 2 lat ży cia. War to wspo mnieć, iż
czło wiek w pro ce sie od dy cha nia wy ko rzy stu je w cią gu do -
by 14-18 m3 po wie trza, a zu ży cie tle nu wa ha się w za leż -
no ści od ak tyw no ści fi zycz nej. Nie da się te go zmie nić
żad ny mi usta wa mi czy wy ro ka mi.
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Ogło szo ny 11 lip ca wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
to nie wy rok ska zu ją cy na za gła dę PZD – to wy rok ska zu -
ją cy na po wol ną śmierć czło wie ka, miesz kań ca wiel kich
aglo me ra cji miej skich.

Przy ta cza my po ni żej frag men ty ar ty ku łu dzien ni ka rza -
eko lo ga i obroń cy przy ro dy Ada ma Waj ra ka, ko le gi po
pió rze z któ rym pro po nu je my się za po znać:

W 2007 r. za rzą dza ją ca lon dyń ski mi par ka mi or ga ni za -
cja „RoyalParks” otwo rzy ła ogró dek dział ko wy w St. Ja -
mes Park, czy li w ści słym cen trum bry tyj skiej sto li cy.
Cho dzi ło o to, by po ka zać współ cze snym lon dyń czy kom
jak ra dzi li so bie miesz kań cy te go mia sta w cza sach woj -
ny, gdy żyw ność by ła re gla men to wa na.

Na gle oka za ło się, że lon dyń czy cy za chwy ci li się upra -
wą mar chew ki czy dy ni i ta kie dzia łecz ki po wsta ły w in -
nych lon dyń skich par kach. Oczy wi ście, są one ma lut kie,
ale sto su jąc na sze po rów na nia to tak jak by zro bić ogró -
dek dział ko wy w war szaw skich Ła zien kach. Lon dyń skie
dział ki w kró lew skich par kach to wca le nie wy ją tek, ale
ra czej re gu ła w za chod nich mia stach. I to ta kich, któ re
uzna je my za szczyt roz wo ju i przy ja zne go trak to wa nia
swo ich miesz kań ców.

Ogród ka mi szczy ci się np. Sztok holm. Na ofi cjal nych
stro nach pro mu ją cych Szwe cję moż na zna leźć za pro sze -
nie do ich zwie dza nia, szcze gól nie w cza sie sierp nio wych
zbio rów. Ogród ki mniej sze lub więk sze są w Pa ry żu, Ko -
pen ha dze, Chi ca go, To ron to i ca łej ma sie in nych miast.

Naj bar dziej dział ko wym mia stem świa ta jest Ber lin, na
któ re go ob sza rze znaj du je się bli sko ty siąc kom plek sów
dział ko wych zło żo nych z ok. 74 tys. ogród ków – to in for -
ma cja ze stron se na tu nie miec kiej sto li cy. W su mie dział -
ki zaj mu ją pra wie 3,5 proc po wierzch ni Ber li na. Ogród ki
po wsta ją cho ciaż by na za mknię tym lot ni sku Tem pel hof,
któ re, przy po mnę, znaj du je się kil ka ki lo me trów od ści -
słe go cen trum.

Czy Ber lin przez ten „re likt” ja koś sła biej się roz wi ja?
Ma my ta kie sa mo wra że nie jak Waj rak, że „prze żyt kiem”
jest my śle nie lu dzi uwa ża ją cych dział ki za prze ży tek. Ich
po ję cie o tym, co dzie je się na świe cie, w tym w mia stach,
za trzy ma ło się gdzieś na la tach 80. ubie głe go wie ku.
Wów czas mia sto mia ło być be to no wo -szkla nym two rem,
w któ rym wy łącz nie się pra cu je i no cu je.

Miesz kań cy po trze bu ją ta kich miejsc, chcą zo ba czyć jak
upra wia się sa ła tę al bo sa me mu to ro bić. I to tuż obok
miej sca pra cy lub za miesz ka nia. Bez wzglę du na wy ro ki
Try bu na łu chcą na dal po zo stać dział kow ca mi. Chcą by
ich i spo łecz ny in te res był chro nio ny. Ruch zwa ny miej -
skim rol nic twem przy bie ra na si le i do nas też do trze, je -
że li już nie do tarł. Dla te go usta wa o ogrod nic twie
dział ko wym, nie stwo rzo na przez dział kow ców, lecz dla
dział kow ców po win na uwzględ niać pra wa na by te usta wą
z lip ca 2005 ro ku.

Pan Re dak to rze mo że mieć od mien ne zda nie, lecz po
za po zna niu się z na szy mi uwa ga mi - mo że je Pan zmie ni.

Człon ko wie Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD

/-/ Kra ków, 11 lip ca 2012 r.

Dział kow cy ze Szcze ci na

Pan Mi chał Krzy mow ski
Re dak tor „New swe ek”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Kpiar ski i prze śmiew czy ar ty kuł Pa na au tor stwa

„Ogród ki ze sta li” za miesz czo ny 09.07.2012 r. świad czy
o tym, iż po trak to wał Pan spra wę bez na le ży tej po wa gi.
Nie któ re sce ny, któ re Pan su ge ru je czy tel ni ko wi na da ją
się ra czej do ka ba re tu.

Na pi sał Pan ten ar ty kuł z okre ślo nym ce lem, aby do wa -
lić PZD a przy oka zji za ro bić nie co gro sza, a po nie waż
jest ob szer ny więc i wy na gro dze nie bę dzie bar dziej hoj ne.

Nie wno si Pan w swo im ar ty ku le nic po nad cy nicz ny mi
uwa ga mi i swo imi ko men ta rza mi po nad to co na pi sa li Pań -
scy ko le dzy z „Rzecz po spo li tej”, „Po li ty ki”, „Prze glą du” itp.

Po wta rza Pan upar cie sta re slo ga ny o ogrom nych pie -
nią dzach PZD, o wie ku dział kow ców, o ru de rach w ogro -
dach, o me ne lach ko czu ją cych w okre sie zi mo wym, 
o ty sięcz nych uczest ni kach na zjaz dach. Wy śmie wa Pan

go dło oraz hymn rze ko mo po cho dzą cy z 1982 ro ku???
Po wta rza Pan już do znu dze nia o „pań stwie w pań -

stwie”, o bra ku kon tro li nad PZD, o ży le zło ta w ogro dach
dział ko wych.

Wcho dzi Pan z bu ta mi w spra wy dzia ła czy PZD za rzu -
ca jąc im dłu go wiecz ność rzą dze nia, ne po tyzm itp.

Pi sze Pan o róż nych opła tach, a do dat ko wo o skład ce
500 zł, któ ra jest dzie lo na mię dzy struk tu ry Związ ku.

Po da je Pan nie spraw dzo ne przy kła dy do ty czą ce fi nan -
so wa nia in we sty cji w ogro dach, a po wta rza Pan bez kry -
tycz nie za wro giem PZD pa nem W. Cza plic kim, któ ry nie
mo że prze żyć te go, że zo stał ze Związ ku wy rzu co ny. 
Uro ił so bie on al bo Pan ja kieś nie bo tycz ne pła ce dla sze -
fów okrę gu, do pa tru je się ich rów nież u Pre ze sa Związ -
ku. Nado miar złe go nie wia do mo cze mu za zdro ści Pan
li mu zy ny pi sząc o niej z prze ką sem.
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Twier dzi Pan, że Pre zes Kon drac ki uni ka me diów cho -
ciaż do sko na le Pan wie, że jest to kłam stwo bo udzie la
rze tel nych od po wie dzi oraz wy wia dów tym jed nak, że
Pań scy ko le dzy pi szą nie to co mó wi, a pi szą to co chcą
we dług okre ślo nych wy tycz nych. Nie zna Pan spe cy fi ki
wy daw nic twa „dział ko wiec”, a pi sze Pan bzdu ry że tra fia
do każ dej al tan ki. W kon klu zji stwier dza Pan, że na wy -
ro ku mo gą stra cić je dy nie dzia ła cze z władz Polskiego
Związku Działkowców.

Ca ły ar ty kuł jest na pi sa ny prze wrot nie z na ru sze niem

ety ki dzien ni kar skiej, a wszyst ko to ma po przeć te zy prze -
ciw ni ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych w mia stach.

Gdy by ce cho wa ła Pa na rze tel ność i uczci wość nie na pi -
sał by Pan ta kie go ar ty ku łu. Jest to po ni żej kry ty ki i po da -
ne w tak nie smacz ny spo sób, że czy tać te go się nie chce.

Nie bra ku je Pa nu szy der cze go to nu i po tra fi Pan zbesz -
tać wszyst ko na wet to, że ktoś ko muś prze śle ży cze nia lub
„pre zent z te re nu”, któ ry stoi na ko mo dzie u pa ni Pre zes.
Szko da tyl ko po wa gi pi sma w któ rym Pan ten ar ty kuł za -
mie ścił.

Dział kow cy ze Szcze ci na
/-/ 20 pod pi sów

Szcze cin, 9 lip ca 2012 r.

9. O ten den cyj no Êci i prze kła ma niach w ar ty ku le „Dział ki w za wie sze niu” 
opu bli ko wa nym w ty go dni ku „Prze glàd”

W ostat nim wy da niu ty go dni ka „Prze gląd” uka zał się
ar ty kuł Ar tu ra Za wi szy pt. „Dział ki w za wie sze niu”. Już
pierw sze zda nia te go ar ty ku łu po zba wia ją czy tel ni ków
złu dzeń, że au tor nie chce i nie za mie rza wyjść po nad ten -
den cyj ność swo ich ko le gów dzien ni ka rzy. Świa do me
prze kła ma nia na te mat dział kow ców, „po mył ki” co do
istot nych fak tów i stron ni cze pod ty tu ły ja sno su ge ru ją
czy tel ni kom, w ja kim kie run ku zmie rza au tor. 

„Oko za oko, ząb za ząb” – w ta ki spo sób Ar tur Za wi -
sza kwi tu je z dzien ni kar ską „bez stron no ścią i obiek ty wi -
zmem” cel kon fe ren cji pra so wej, któ rą zor ga ni zo wał
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Tym cza sem dzien ni karz
sam nie wie na wet kie dy owa kon fe ren cja się od by ła, bo
na pew no nie w dniu prze wi dy wa ne go ogło sze nia wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, jak na pi sał w swo im ma -
te ria le. Sko ro nie wie kie dy, to umknę ło mu też za pew ne,
że ce lem kon fe ren cji by ło za pre zen to wa nie po glą dów i ar -
gu men tów dział kow ców na te mat za skar żo nej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku. Zwo ły -
wa nie kon fe ren cji to nie wal ka o du sze, ale o pra wa, któ -
re chcą ode brać po nad mi lio no wej rze szy ro dzin dział-
ko wych. O du sze wal czą zaś ci wszy scy, któ rych nad rzęd -
nym ce lem jest uśmier ce nie by tu i praw dział kow ców. Ten
ma ły skra wek zie mi – dział ka, to dla ty się cy lu dzi ca łe ży -
cie. Je śli to zo sta nie im ode bra ne, to – jak wie lo krot nie
po wta rza ją  – ży cie stra ci dla nich sens.

Rze czy wi stość po strze ga na ocza mi dzien ni ka rza „Prze -
glą du” jest jed nak in na, da le ko od bie ga ją ca od praw dy.
Au tor bez re flek syj nie po da je po wo dy, któ re kie ro wa ły
Pierw szym Pre ze sem Są du Naj wyż sze go, kie dy skie ro wał
usta wę do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Wnio ski au to ra
idą na wet da lej niż prof. Le cha Gar doc kie go. Ar tur Za wi -
sza pi sze o „nie ogra ni czo nej wła dzy nad te re na mi ROD”,
a tak że o tym, że Zwią zek nie po no si żad nych na kła dów

fi nan so wych na przy sto so wa nie te re nów pod ogród ki
dział ko we. Gdy by dzien ni karz za dał so bie tro chę tru du,
to bez pro ble mu zna la zł by in for ma cje o tym, jak Zwią zek
po ma ga dział kow com. To wła śnie PZD wy po sa ża ogro -
dy w nie zbęd ną in fra struk tu rę: sieć wo do cią go wą, stud -
nie głę bi no we, czy elek try fi ka cję te re nów dział ko wych 
– a z te go ko rzy sta ją wszy scy użyt kow ni cy dzia łek. To
prze cież jed no z pod sta wo wych i ele men tar nych za dań
Związ ku. In for ma cja o ilo ści i ska li in we sty cji re ali zo wa -
nych przez Zwią zek do stęp na jest dla każ de go na stro nach
okrę go wych jed no stek za rzą du PZD.

Nie praw dzi we jest rów nież stwier dze nie, że „przej ście
do in nej or ga ni za cji gro zi utra tą dział ki”. Prze pi sy za war -
te w re gu la mi nie i sta tu cie ja sno wska zu ją pra wa i obo -
wiąz ki dział kow ców. Je dy nie ła ma nie tych prze pi sów
mo że skut ko wać ode bra niem dział ki. Je śli ktoś ła mie pra -
wo, to mu si się li czyć z kon se kwen cją swo je go dzia ła nia.
Nikt ni ko go nie zmu sza do by cia dział kow cem i ak cep ta -
cji ta kich, a nie in nych ure gu lo wań, któ re zgod ne są z pra -
wem.

„Roz strzy gnię cie TK w ża den spo sób nie ozna cza li kwi -
da cji ogro dów” pi sze au tor ar ty ku łu. Co ozna cza uchy le -
nie usta wy, wie każ dy kto ma choć ele men tar ną wie dzę 
w tym za kre sie, ale za dzi wia ją ce, że nie wie te go au tor ar -
ty ku łu. Dział kow cy po zba wie ni zo sta ną ak tu praw ne go,
któ ry jest fun da men tem praw nym funk cjo no wa nia ogro -
dów. W per spek ty wie ozna cza to np., że gmi na mo że za -
żą dać ta ką kwo tę za dzier ża wę zie mi pod ogród, któ ra
prze kra cza wszel kie moż li wo ści fi nan so we ubo gich dział -
kow ców. Wła dza lo kal na mo że też w do wol nym mo men -
cie za żą dać od da nia zie mi nie wy na gra dza jąc dział kow-
com ich pra cy i środ ków fi nan so wych, z któ rych zbu do -
wa li na sa dze nia i al tan ki na dział kach. Obar cze ni fi nan -
so wy mi ob cią że nia mi, nie za moż ni dział kow cy, nie są 
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w sta nie sa mi utrzy mać ogro dy dział ko we. Tym cza sem
wie le grup in te re su wi dzi w ROD miej sce na swo je in we -
sty cje. Po zba wie ni przy słu gu ją cych zgod nie z usta wa
praw dział kow cy, szyb ko sta ną się łu pem de we lo pe rów 
i in we sto rów, któ rych nie in te re su je los bied nych eme ry -
tów i ren ci stów. Pla ny bu do wy ko lej nych ga le rii han dlo -
wych i ogro dzo nych pło tem apar ta men tow ców dla naj bo-
gat szych już le żą na biur kach in we sto rów ocze ku jąc na
wy rok Try bu na łu. Czy za tem uchy le nie usta wy rze czy wi -
ście jest spo so bem na ochro nę ogro dów i dział kow ców?
Wska zy wa nie na lob by de we lo per skie jest bez za sad ne tyl -
ko wów czas, je śli nie słu cha się te go, co przed sta wi cie le
Związ ku De we lo pe rów Pol skich mó wią w me diach. Nie
kry ją się ani ze swo imi pla na mi, ani z tym, że ogro dy 
w mia stach nie są im po trzeb ne, a tak że ich klien tom – za -
moż nym oby wa te lom, któ rym za le ży na ko lej nych blo ko -
wi skach, a nie na zie lo nych te re nach w cen trach miast.
Skru pu lat ne licz by hek ta rów i po ten cjal nych kwot, ja kie
moż na by uzy skać ze sprze da ży te re nów ROD wy su wa ją
się na pierw szy plan każ dej dys ku sji o dział kow cach 
i usta wie.

Ab sur dal ne są tak że su ge stie au to ra ar ty ku łu, ja ko by
nad uży ciem by ła wy pła ta dział kow com od szko do wa nia
przez gmi nę lub skarb pań stwa w przy pad ku rosz czeń
daw nych wła ści cie li ziem, na któ rych stwo rzo no ro dzin -
ny ogród dział ko wy. Re gu la cja, w myśl któ rej wła ści ciel
nie ru cho mo ści po no si kon se kwen cje zwro tu grun tu na
rzecz by łych wła ści cie li nie po win na ni ko go dzi wić. To
prze cież nie kto in ny jak urzę dy miast i gmin prze ka zy -
wa ły przed la ty w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nych te re -
ny pod ogro dy dział ko we. Dla cze go za tem dział kow cy
mie li by po no sić od po wie dzial ność za błę dy urzęd ni ków
w za kre sie spo rzą dza nych do ku men tów? „Gmi ny z po -
wo du bu do wy dróg re fun do wa ły dział kow com prze pro -
wadz kę kosz tem wie lu mi lio nów zło tych” – pi sze Ar tur
Za wi sza w swo im ar ty ku le za fał szo wu jąc rze czy wi stość.
Gmi ny bo wiem nie „re fun do wa ły prze pro wadz ki”, a je -
dy nie wy pła ca ły od szko do wa nie dla użyt kow ni ków dzia -
łek za ich ma ją tek, któ re go zo sta ją po zba wie ni. To
zdu mie wa ją ce, że pra wo wła sno ści i fun da men tal ne za sa -
dy je go utra ty, któ re wy ra żo ne są w Kon sty tu cji i sze re gu
in nych ak tów praw nych, bu dzą nie smak i zdzi wie nie, 
a przede wszyst kim pod le ga ją oce nie dzien ni ka rza bez
praw ni cze go wy kształ ce nia. Czy we dług au to ra ar ty ku łu,
do prze strze ga nia obo wią zu ją ce go pra wa przez gmi ny 
i skarb pań stwa po trzeb ny jest nad zór w po sta ci szta bu
praw ni ków, któ ry rze ko mo za trud nia PZD? Wy pła ta od -
szko do wa nia za utra tę mie nia i od two rze nie ROD w in -
nym miej scu jest pra wem przy na leż nym dział kow com, 
a nie przy wi le jem czy do brem nad zwy czaj nym.

W ar ty ku le po ja wia się też spra wa dział kow ca z Po zna -
nia oszu ka ne go przez hochsz ta ple ra, któ ry nie le gal nie
sprze dał mu dział kę. Za rząd ROD za wi nił je dy nie w tym,
że w po rę nie wy krył, że czło wiek ten dą ży do oszu ka nia
in nych lu dzi. Ów oszu ka ny nie do szły dział ko wiec za żą dał

od po znań skie go ROD zwro tu pie nię dzy wy da nych na za -
kup dział ki. Jed nak że Zwią zek ta kich pie nię dzy nie przy -
jął, tyl ko po przed ni użyt kow nik. Dla cze go za tem miał by
zwra cać pie nią dze, któ rych nie otrzy mał? Spra wa ta jed -
nak bul wer su je dzien ni ka rza, któ ry pod płasz czy kiem tej
spra wy sta wia PZD za rzu ty nie pra wi dło wo ści w za rzą -
dza niu ogród ka mi. Prze cież jak się chce ude rzyć, to kij się
za wsze znaj dzie, na wet je śli ten „kij” to w rze czy wi sto ści
ba dyl.

„Re to ry ka dział ko wych dzia ła czy jest grun to wa nie prze -
my śla na” – ta kie zda nie ma su ge ro wać czy tel ni kom, że
dzia ła nia dział kow ców są wy ni kiem ma ni pu la cji. Ko go?
Nie wia do mo. Mo że we dług za my słu dzien ni ka rza wy -
star czy tyl ko za siać ziarn ko nie pew no ści, a mo że coś z te -
go wy kieł ku je. Czy prze my śla ne i usta wio ne mo gą być
ty sią ce emo cjo nal nych li stów od dział kow ców? Pro te sty
na ogro dach – czę sto pi sa ne zwy kły mi pi sa ka mi na po -
skle ja nych kart kach lub prze ście ra dłach? Dzien ni karz su -
ge ru je, że dzia ła nia dział kow ców nie są praw dzi we, a czy
za dał so bie trud roz mo wy z ty mi dział kow ca mi? Ła two
wy da wać krzyw dzą ce osą dy sie dząc za biur kiem i pi sząc
wy ima gi no wa ne tek sty o te ma cie, na któ ry nie wie le się
wie, a coś trze ba na pi sać. Kre owa ne w ten spo sób ar ty ku -
ły w me diach two rzą fał szy wy ob raz ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i PZD, któ ry na stęp nie po wie la ny jest przez
in nych. Pa rę lat te mu TNS OBOP prze pro wa dził ba da nia
do ty czą ce oce ny obiek tyw no ści me diów – nie zdzi wi chy -
ba ni ko go, że więk szość ba da nych wy ra ża ła po gląd 
o stron ni czo ści me diów. Wie le osób ma wra że nie, że ich
świa to po gląd nie znaj du je miej sca w tych me diach, któ re
zaj mu ją głów ne miej sce na sce nie pu blicz nej. Tak też jest
w przy pad ku dział kow ców i Związ ku, któ ry stoi na stra -
ży praw tej spo łecz no ści. Te ma ty ka ta czę sto jest przed sta -
wia na w spo sób sche ma tycz ny i ma łost ko wy, bez głęb szej
ana li zy, czy choć by pró by do tar cia do sed na pro ble ma ty -
ki, a więc do praw dy.

Dzien ni karz przy wo łu je w ar ty ku le pro jekt pseu do
„uwłasz cze nia dział kow ców”, któ ry przy go to wał PiS. Pro -
jekt tej usta wy w rze czy wi sto ści pro wa dził do cał ko wi cie
od mien nych ce lów - uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, usu nię cia usta wo wych za pi sów chro -
nią cych ogro dy przed li kwi da cją oraz roz wią za nie
ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców, któ rej ma ją tek
miał zo stać zna cjo na li zo wa ny. Był prze ja wem wy jąt ko wej
de ter mi na cji w zwal cza niu usta wy i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Nie po win no wiec dzi wić dzien ni ka rza, że
śro do wi sko dział kow ców so li dar nie sprze ci wi ło się ta kim
roz wią za niom, któ re dzia ła ły by na szko dę dział kow com.

W ar ty ku le za su ge ro wa no po do bień stwo PZD do PZPN.
Szko da, że nie na pi sa no w czym te or ga ni za cje są do sie -
bie po dob ne. Na pew no nie w od bio rze spo łecz nym. Ogól -
no pol ska or ga ni za cja PZD za bez pie cza pra wa dział-
kow ców i bro ni ogro dów, jest gwa ran tem ist nie nia i roz wo -
ju ogro dów dział ko wych w Pol sce, dla te go jest so lą w oku
wie lu lu dzi, któ rzy w jej uni ce stwie niu wi dzą szan se na po -
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zby cie się dział kow ców. Du żo ła twiej bo wiem po zbyć się
dział kow ca, za któ rym nie stoi du ża or ga ni za cja go to wa
bro nić je go praw. Jed nak że PZD w od róż nie niu od PZPN
cie szy się ogrom ną po pu lar no ścią i po par ciem wśród mi -
lio nów lu dzi zwią za nych z tą or ga ni za cją. Nie jest uwi kła -
na w żad ne skan da le fi nan so we, czy ko rup cyj ne. Żad ne
Mi ni ster stwo nie prze ka zu je PZD środ ków bu dże to wych,
jak dzie je się to w przy pad ku PZPN. Po rów na nie tych or -
ga ni za cji jest więc w ogó le nie tra fio ne.

Nie wia do mo na ja kiej pod sta wie au tor wy li czył wpły -
wy z ty tu łu skład ki do KR PZD, ale na pew no nie na pod -
sta wie po wszech nie do stęp nej wie dzy o wy so ko ści skład-
ki i spo so bie jej po dzia łu, a tak że po wierzch ni pod dział -
ka mi. Cze mu za tem słu żyć ma po da wa nie nie praw dzi -
wych kwot? Wy ol brzy mia niu i sta wia niu w nie ko rzys-
t nym świe tle du żej or ga ni za cji spo łecz nej, któ ra bro ni
swo ich człon ków przed bez praw nym za bie ra niem ogro -
dów? Sil na po zy cja PZD nie wy ni ka z fak tu nie ko mer cyj -
ne go użyt ko wa nia te re nów, ale z po par cia mi lio na ro dzin,
któ re utoż sa mia ją się z dzia ła nia mi PZD. Au tor pod kre śla
w spo sób szcze gól ny ko mer cyj ną atrak cyj ność grun tów,
któ ry zu peł nie „przy pad ko wo” re pre zen tu je punkt wi dze -
nia de we lo pe rów i uczest ni ków ryn ku ob ro tu nie ru cho -
mo ścia mi. Ogro dy na zy wa „ana chro nicz ny mi ugo ra mi”,
zaś pla ny de we lo pe rów są dla nie go „no wo cze sny mi roz -
wią za nia mi urba ni stycz ny mi”. Czy za dał so bie trud, by
ów „ugór” od wie dzić, zo ba czyć jak funk cjo nu je, by po -
roz ma wiać z dział kow ca mi? W ra żą cy spo sób au tor lek -

ce wa ży wie lo let nią pra cę i po świę ce nie dział kow ców, by
te re ny za nie dba ne, czę sto ba gna i wy sy pi ska śmie ci oraz
hał dy na Ślą sku, mo gły stać się te re na mi zie lo ny mi. Szko -
da, że nie zna lazł choć jed ne go przy kła du prze kształ ce nia
ogro du w ogól no do stęp ny park miej ski, nad bra kiem któ -
rych tak ubo le wa au tor.

Pi szą cy ar ty kuł su ge ru je tak że, że to nie dział kow cy
wal czą o usta wę. Je śli nie dział kow cy to skąd wzię ło się
620 tys. pod pi sów i ty sią ce li stów w obro nie usta wy? Su -
ge ro wa nie, że „zwy kli” dział kow cy nie są w sta nie wy ra -
żać wła sne go zda nia, a do „wy cho dze nia z oko pów zmu-
sze ni są wbrew wła snej wo li” jest znie wa że niem dla mi -
lio nów lu dzi. Dział kow cy to lu dzie za rad ni, sa mo dziel ni,
któ rzy bio rą spra wy we wła sne rę ce, tak na dział ce, jak 
i w swo jej or ga ni za cji. Czy ta ka jest ro la dzien ni ka rza że -
by oczer niać cięż ko pra cu ją cych lu dzi, a glo ry fi ko wać
tych, któ rzy ma ją pie nią dze? Sko ro pi szą cy ten ar ty kuł nie
był w sta nie przy swo ić wie dzy w te ma cie, na któ ry wy da -
je wła sne opi nie, to nie przy stoi su ge ro wa nie po dob nej
cia sno ty umy słu dział kow com. To jest zwy kłe ob ra ża nie
lu dzi – rze szy dział kow ców, na któ re nie mo że my i nie
chce my się go dzić. Rze tel ny dzien ni karz nie po wi nien pi -
sać, to co mu się po do ba i na co jest za po trze bo wa nie, ale
to, co wy ni ka ze zna jo mo ści spra wy i jej rze tel nej we ry -
fi ka cji. Ma my na dzie ję, że ko lej ne ar ty ku ły do ty czą ce
PZD i ogrod nic twa dział ko we go nie bę dą wpro wa dza ły
czy tel ni ków w błąd, oraz że bę dą obiek tyw ne i rze tel ne, 
a nie za kła ma ne i stron ni cze.

Dział medialny KR PZD

9a). Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł „Prze glà du”

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

Re dak cja Ty go dni ka „Prze gląd”

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ko sza li nie z uwa gą za po znał się z ar ty ku łem Ar tu ra Za -
wi szy w Pań stwa Ty go dni ku pod zna mien nym ty tu łem
„Dział ki w za wie sze niu”. Au tor ar ty ku łu w bar dzo zręcz -
ny spo sób wy ra ził swój po gląd na funk cjo no wa nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Na czym po le ga zręcz ność
au to ra? A no na tym, że tekst czy ta się do brze. I jest to je -
dy na za le ta ar ty ku łu.

Wie lo krot nie or ga na róż nych szcze bli PZD pro wa dzi ły
po le mi kę z au to ra mi ta kich tek stów. Nie ste ty, w dal szym
cią gu w więk szo ści przy pad ków jest upra wia na nie rze tel -
na pu bli cy sty ka do ty czą ca Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Au tor za da ną lek cje od ro bił źle, nie za po znał się
do głęb nie z obo wią zu ją cą usta wą o Rodzinnych Ogrodach
działkowych, czy też cho ciaż by ze sta tu tem Polskiego
Związku Działkowców. Po słu gi wa nie się no śny mi ha sła -

mi o mo no po lu PZD, po szko do wa nych sa mo rzą dach, bra -
ku moż li wo ści roz wo ju mia sta, dzie siąt kach po szko do wa -
nych sto wa rzy szeń nie mo gą cych za kła dać i pro wa dzić
ogro dów dział ko wych czy też oby wa te lach nie mo gą cych
na być i upra wiać dział ki z po wo du ist nie nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, są ha sła mi z grun tu fał szy wy mi
bez zna czą ce go po twier dze nia w ota cza ją cej nas rze czy -
wi sto ści. Z ca łą mo cą pra gnie my pod kre ślić, że rze tel ne
dzien ni kar stwo po le ga na obiek tyw nym przed sta wia niu
rze czy wi sto ści a nie opi sy wa niu jej na za mó wie nie śro -
do wisk, któ re w tym przy pad ku są wro go na sta wio ne do
Polskiego Związku Działkowców.

Ja ko or gan PZD, człon ko wie PZD i dział kow cy użyt -
ku ją cy swo je dział ki ape lu je my do Pa na Ar tu ra Za wi szy 
o do kład ne roz po zna nie spra wy, jed no cze śnie w przy pad -
ku wąt pli wo ści za pra sza my do okrę gu ko sza liń skie go od -
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da lo ne go od War sza wy, gdzie opty ka funk cjo no wa nia
PZD jest zu peł nie in na niż w sto li cy, a dzia ła nia przy wo -

ła ne go w ar ty ku le Pa na Mir ka z Wro cła wia są tyl ko za -
sto so wa nym w ar ty ku le uprosz cze niem.

Pre zes OZ PZD 
/-/ Sta ni sław Su szek

Dy rek tor Biu ra OZ PZD
/-/ Ry szard Nniu ak

Ko sza lin, 4 lip ca 2012 r.

An drzej Po rę ba z ROD „Za głę bie” w Wał brzy chu

Pan Je rzy Do mań ski 
Re dak tor Na czel ny 
Ty go dni ka „Prze gląd”

Pa nie Re dak to rze prze czy ta łem ar ty kuł „ Dział ki w za -
wie sze niu” au tor stwa P. Ar tu ra Za wi szy, któ ry moc no
mnie po ru szył bo wiem sam je stem od 8 lat dział kow cem.

Po pierw sze ce ni łem so bie za wsze „Prze gląd” za je go
obiek tyw ne ar ty ku ły, an ga żo wa nie się w obro nę lu dzi
utrzy mu ją cych się z pra cy, eme ry tów, bez ro bot nych, a ta -
cy są dział kow cy.

Przy stę pu jąc do czy ta nia w/w ar ty ku łu ocze ki wa łem, że
Re dak cja weź mie w obro nę dział kow ców a co naj mniej
przed sta wi obiek tyw nie ich ra cje nie ste ty my li łem się.

Re dak cja „Prze glą du” przy łą czy ła się do chó ry me dial -
ne go, któ ry z oka zji roz pa try wa nia spra wy ogro dów dział -
ko wych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, do ko nu je swo is-
te go „ha ra ki ri” nad ogro da mi, dział kow ca mi i ich związ -
kiem.

Sa me pod ty tu ły ar ty ku łu od da ją in ten cje je go au to ra 
i tak „Po za pra wem”, „Rzą dzą i dzie lą”, „Zie lo na al ter na -
ty wa”, „Pra wie jak PZPN”, „Po go da dla bo ga czy”.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie ba da i nie orze ka czy ogro -
dy dział ko we i Zwią zek Dział kow ców dzia ła nie zgod nie
z pra wem i pra wa na ru sza, czy jest po za pra wem – nie.

Try bu nał orzek nie czy usta wa w za skar żo nej czę ści jest
zgod na z Kon sty tu cją RP czy nie, gdy by Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny uznał usta wę za nie kon sty tu cyj ną, to i wte dy po -
sta wio na w ar ty ku le te za „po za pra wem jest nie upraw-
nio na”.

Rzą dzą i dzie lą ta kie są upraw nie nia Związ ku wy ni ka -
ją ce z usta wy bo któż miał by ad mi ni stro wać, za rzą dzać 
i kie ro wać urzą dze niem uży tecz no ści pu blicz ne ja kim są
ro dzin ne ogro dy dział ko we a ro bi to do brze i sku tecz nie
od wie lu już lat.

Pra wie jak PZPN, nie znam za sad funk cjo no wa nia
PZPN i nic mi do te go, ale przez me dia prze wa la się fa la
kry ty ki PZPN, i wo bec te go pod ty tuł ma z gó ry na rzu cać

ne ga tyw ną oce nę Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Oce -
na ta ka jest nie praw dzi wa, a to usły szałby au tor ar ty ku łu
gdy by za py tał dział kow ców, któ rzy two rzą ten zwią zek,
ich oce na jest ta ka, że zwią zek do brze re ali zu je swo je za -
da nia, ce nią so bie po sia da nie ogól no pol skiej or ga ni za cji
dział kow ców, ma ją po wszech ną świa do mość ja kie by ły -
by lo sy ogro dów dział ko wych bez Związ ku.

Za rzu ca nie, że Związ kiem kie ru je od 30 lat Eu ge niusz
Kon drac ki, dys kre dy tu je au to ra ar ty ku łu, gdyż Pre zes
przez te 30 lat do brze kie ru je Związ kiem. Świad czy o tym
roz wój ogro dów szcze gól nie w la tach 80-tych, sku tecz na
obro na ogro dów i praw dział kow ców przez okres ostat -
nich 20 lat i to wła śnie de cy du je że na ko lej nych zjaz dach
jest wy bie ra ny na tą funk cję.

Po go da dla bo ga czy, co ma su ge ro wać ten pod ty tuł
czyż by to, że Zwią zek za rzą dza ogro da mi na po wierzch -
ni oko ło 44 tys. ha war ty mi kil ka dzie siąt mi liar dów zł. Te
grun ty dla Związ ku nie ma ją żad nej war to ści han dlo wej,
Zwią zek tych grun tów praw nie nie ma moż li wo ści zbyć,
na grun tach tych ma pra wo tyl ko pro wa dzić ogro dy dział -
ko we, a gdy ten cel się wy czer pu je ma obo wią zek od dać
nie od płat nie grunt wła ści cie lo wi tj. gmi nie bądź Skar bo -
wi Pań stwa. Ta ol brzy mia war tość grun tów na te re nie któ -
rych po ło żo ne są ogro dy dział ko we jest od po nad 20-stu
lat je dy nie źró dłem kło po tów po le ga ją cych na nie usta ją -
cych ata kach i pró bach uchy le nia ustaw o ogro dach dział -
ko wych po to by moż na by ło grun ty te prze zna czyć na
ce le ko mer cyj ne.

To co obec nie się dzie je wo kół ogro dów dział ko wych,
Związ ku i usta wy o ogro dach jest wła śnie do wo dem, że te
po ten cjal ne mi liar dy zł są go to we na wszyst ko łącz nie 
z znisz cze niem po nad 120-let nie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we w Pol sce.

ROD „Za głę bie”
/-/ An drzej Po rę ba

Wał brzych, 4 lip ca 2012 r.
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W ostat nim wy da niu ty go dni ka „Prze gląd” uka zał się
ar ty kuł au tor stwa red. Ar tu ra Za wi szy pt. „Dział ki w za -
wie sze niu”. Zna la zło się w nim tak wie le ten den cyj nych,
nie zgod nych z praw dą i nie spra wie dli wych tez, iż Pol ski
Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski
w Kiel cach czu je się w obo wiąz ku sta now czo na nie go
od po wie dzieć.

Już sa me pod ty tu ły w tek ście re dak to ra Za wi szy ma ją
wy dźwięk wy raź nie pe jo ra tyw ny i na pierw szy rzut oka
su ge ru ją czy tel ni kom zły wi ze ru nek Polskiego Związku
Działkowców. Czy opi su jąc te mat tak waż ny dla mi lio -
nów Po la ków i ma ją cy tak wie le aspek tów przy stoi trak -
to wać go w spo sób tak jed no stron ny i nie obiek tyw ny?
Wy da je nam się, że nie.

Już na po cząt ku ar ty ku łu Au tor kry ty ku je zwo ła nie kon -
fe ren cji pra so wej przez przed sta wi cie li PZD, trak tu jąc to
ja ko po li tycz ną za gryw kę. Czy zda niem Sza now ne go Pa -
na Re dak to ra po nad mi lio no wa or ga ni za cja sa mo rzą do wa
nie ma pra wa pu blicz nie wy po wie dzieć się w spra wie, 
w któ rej jest głów nym za in te re so wa nym? Co złe go jest 
w od pie ra niu za rzu tów, któ re pu blicz nie for mu ło wa ne są
przez przed sta wi cie li wła dzy i ogól no pol skie me dia? Cze -
mu mia ło by się od bie rać PZD pra wo gło su w tej spra wie
pod czas gdy za bie ra ją go wszy scy wo kół? Bar dzo chcie -
li by śmy po znać zda nie Pa na Re dak to ra w tej spra wie.
Tym bar dziej, że po rów ny wa nie PZD do ja kiej kol wiek
par tii po li tycz nej i to w wy raź nie ne ga tyw nym kon tek ście,
wy da je się być ta nią ma ni pu la cją i pró bą kpi ny ze Związ -
ku zrze sza ją ce go ogrom ną rze szę lu dzi.

Ko lej ne za rzu ty wy snu wa ne przez Au to ra tek stu do ty czą
oczy wi ście tak lu bia nej przez wszel kie me dia, bo nie zwy -
kle „chwy tli wej” spra wy rze ko me go mo no po lu Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w ob sza rze ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju. Dzi wi nas fakt, że Au tor nie
za dał so bie tru du bliż sze go za po zna nia się z tą spra wą
przed na pi sa niem swo je go tek stu, gdyż wie le ra zy, tak że
na roz pra wie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, ar gu -
ment ten był sku tecz nie od pie ra ny przez przed sta wi cie li
Związ ku. Nie ist nie ją żad ne prze pi sy, któ re sank cjo no wa -
ły by ów mo no pol. Ma ło te go, w in nych ak tach praw nych,
np. Usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, na po tkać
moż na za pi sy wy raź nie uprzy wi le jo wu ją ce zrze sze nia
dział kow ców (za kup grun tu pod ogro dy dział ko we ze spe -
cjal ną bo ni fi ka tą).

Ata ko wa ny zaś art. 10 Usta wy o ROD, mó wią cy o nie -
od płat nym prze ka zy wa niu grun tów na rzecz PZD tak że 
w ża den spo sób nie wpro wa dza mo no po lu Związ ku. Po
pierw sze, w prak ty ce ma on mar gi nal ne zna cze nie, gdyż
sy tu acje prze ka zy wa nia grun tów pod ro dzin ne ogro dy
dział ko we nie ste ty ma ją już miej sce wy jąt ko wo rzad ko.

Po dru gie zaś cho dzi tu tyl ko i wy łącz nie o te re ny, któ re
wcze śniej do bro wol nie prze zna czo no w miej sco wych pla -
nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ro dzin ne
ogro dy dział ko we. Aby więc PZD mógł za ło żyć no wy
ogród na ta ko wym te re nie, w isto cie mia sto mu si naj pierw
go pod ta ki ogród wy raź nie i do bro wol nie prze zna czyć.
Je śli zaś cho dzi o „na rzu ca nie oby wa te lom ko niecz no ści
przy na leż no ści do związ ku” by móc upra wiać dział kę, Au -
tor prze czy sam so bie po kil ku aka pi tach pi sząc, że jak
grzy by po desz czu wy ra sta ją no we sto wa rzy sze nia zrze -
sza ją ce dział kow ców. Po nad to pra gnie my wy raź nie pod -
kre ślić, że każ dy czło nek Związ ku wstę pu je do nie go
do bro wol nie i tak sa mo do bro wol nie mo że w każ dej chwi -
li z nie go wy stą pić.

Od no sząc się do przy wo ła nych wy żej, we dług Au to ra
po wsta ją cych tak licz nie in nych sto wa rzy szeń zrze sza ją -
cych dział kow ców. Przed wy po wia da niem się w po dob -
nych spra wach war to wcze śniej zgłę bić wie dzę na ich
te mat, gdyż w prze ciw nym ra zie po wsta ją tek sty po dob -
ne do te go, na któ ry od po wia da my. War to po znać pod ło -
że po wsta wa nia tych że sto wa rzy szeń i to nie tyl ko z punk-
tu wi dze nia ich za ło ży cie li, ale tak że z dru giej stro ny. Za -
ło ży cie le ci w znacz nej więk szo ści bo wiem zbun to wa li
się prze ciw ko PZD dla te go, iż Zwią zek eg ze kwo wał od
nich prze strze ga nie pra wa – tak we wnętrz ne go, jak i po -
wszech nie obo wią zu ją ce go. Lu dzie ci żą da li by Zwią zek
przy my kał oko, a na wet do pin go wał ich w ła ma niu pra wa,
gdy np. bu do wa li na swo ich dział kach po nadnor ma tyw ne
al ta ny. Gdy PZD się te mu sprze ci wił, ci odłą cza li się ze
struk tur gło sząc wszem i wo bec fał szy we i oszczer cze ha -
sła o bez pra wiu pa nu ją cym w sze re gach Związ ku i na te -
re nie ogro dów. Jak sam Au tor ar ty ku łu pod kre ślił – żad na
z tych spraw osta tecz nie do są du nie tra fi ła. O czym to
zda niem Re dak to ra świad czy? Na wet ma ło by stry czło -
wiek zna od po wiedź na to py ta nie. Do dat ko wo na le ża ło -
by się tak że za sta no wić nad fak tem, że owe no wo po ws-
ta ją ce sto wa rzy sze nia za każ dym ra zem chcą „two rzyć”
swo je ogro dy na już ist nie ją cych te re nach ro dzin nych
ogro dów dział ko wych użyt ko wa nych przez PZD. Żad ne 
z nich nie chce wło żyć wy sił ku w utwo rze nie cze goś no -
we go, cze goś swo je go, na to miast prak tycz nie każ dy chce
bu do wać swo je in te re sy na tym, co od dzie się cio le ci two -
rzy li człon ko wie Związ ku. Czy jest to spo łecz nie spra wie -
dli we?

Nie wie my tak że skąd Au tor po wziął in for ma cje o tym,
iż od biór dzia łań Kra jo wej Ra dy PZD jest wśród dział -
kow ców zły. Skąd po wziął fał szy we i ab sur dal ne in for -
ma cje o „zmu sza niu” dział kow ców do sta wa nia w obro nie
Usta wy o ROD? Wszel kie li sty, pe ty cje, sta no wi ska sła ne
by ły przez dział kow ców do bro wol nie. Ze bra nych zo sta ło

Okrę go wy Za rząd PZD w Kiel cach

Sz. P. Ar tur Za wi sza 
Ty go dnik „Prze gląd”
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po nad 620 ty się cy pod pi sów w obro nie Usta wy. Za każ -
dym z tych pod pi sów stoi od ręb ny czło wiek, od ręb na hi -
sto ria i od ręb ne po wo dy dla któ rych upra wia on swo ją
dział kę i dla któ rych jest ona dla nie go tak waż na. To ka -
ry god ne, by w ogól no pol skim ty go dni ku uka zy wa ły się
aka pi ty su ge ru ją ce, że któ ryś z tych lu dzi wal czą cych 
o swą wła sność, zo stał do cze go kol wiek przy mu szo ny.
Wy star czy przejść się po ogro dach i za py tać zwy kłych
dział kow ców czy są za do wo le ni z obec ne go funk cjo no -
wa nia ogro dów i sa me go Związ ku. Wte dy na pew no Au -
tor unik nie pi sa nia po dob nych kłamstw w przy szło ści.

Na ko niec chcie li śmy tak że sta now czo pod kre ślić, że
Zwią zek ni gdy nie sprze ci wiał się od da wa niu te re nów pod
re ali za cję in we sty cji ce lów pu blicz nych, ta kich jak dro gi,
szko ły, szpi ta le czy cmen ta rze. Co jest jed nak dziw ne go 
w tym, że dział kow cy nie chcą od da wać swo jej wła sno ści
na rzecz in we sto rów czy de we lo pe rów, któ rzy za mie nią
je w ko lej ne pa sa że han dlo we czy luk su so we apar ta men -

ty dla naj bo gat szych? I wresz cie cze mu Au tor obar cza
Polski Związek Działkowców wi ną za to, że w mia stach
jest ma ło par ków, a te re ny do tej po ry przej mo wa ne przez
de we lo pe rów nie by ły prze zna cza ne pod owe par ki czy
skwe ry? Czy na praw dę jest to wi na ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i dział kow ców? Wy su wa jąc po dob ne te zy
Au tor nie bez piecz nie zbli ża się do gra nic ab sur du...

Koń cząc na szą od po wiedź wy ra ża my głę bo ką na dzie -
ję, że przy ko lej nej pró bie zmie rze nia się z te ma tem
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, re dak to rzy „Prze glą -
du” wy ka żą się więk szym obiek ty wi zmem i unik ną ten -
den cyj no ści oraz zwy kłych prze kła mań. Po nad mi lion
dział kow ców (oraz człon ków ich ro dzin sta no wią cych w
su mie 4 mi lio ny pol skich oby wa te li) to naj więk sza w kra -
ju sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga ni za cja za słu gu ją ca na
sza cu nek. Za słu gu ją ca na to, by mó wio no o niej praw dę,
nie zaś wzbu dza no ta nią sen sa cję wy ko rzy stu jąc chwy tli -
we, ale da le ko mi ja ją ce się z praw dą ha sła i slo ga ny.

Pre zes OZS PZD w Kiel cach
/-/ Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 4 lip ca 2012 r.

Zdzi sła wa Król czyk z Kra ko wa

Pan Je rzy Do mań ski
Re dak tor Na czel ny Ty go dni ka „Prze gląd”

W ty go dni ku „Prze gląd” ar ty kuł, ma ją cy ty tuł „Dział ki
w za wie sze niu” au tor Pan Ar tur Za wi sza w ten den cyj ny
spo sób po ka zu je sy tu ację w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców, zmie rza ją cą do przed sta wie nia Związ ku w ne ga tyw -
nym świe tle.

Już sam wstęp te go ar ty ku łu jest ten den cyj ny. Zwo ła na
kon fe ren cja mia ła za za da nie za pre zen to wa nie ar gu men -
tów dział kow ców na te mat za skar że nia usta wy oraz wal -
ki o ich pra wach. Oskar że nie au to ra ar ty ku łu Ar tu ra
Za wi szy iż PZD to mo no po li stycz na, nie ogra ni czo na wła -
dza nad te re na mi prze zna czo ny mi pod ro dzin ne ogro dy
dział ko we jest nie praw dzi we. Nie praw dzi we jest też
stwier dze nie, że PZD nie pro wa dzi żad nych na kła dów fi -
nan so wych. To PZD za pew nia ogro dom nie zbęd ną in fra -
struk tu rę ta ką, jak np. elek try fi ka cję te re nów, za kła da nie
sie ci wo do cią go wej lub stud ni głę bi no wych. Przy kła dem
do fi nan so wa nia ogro dów dział ko wych jest też po moc w
od bu do wie znisz czeń po wsta łych pod czas po wo dzi, ulew.

Au tor ar ty ku łu twier dzi iż przej ście do in nej or ga ni za cji
gro zi utra tą dział ki. Nikt ni ko go nie zmu sza do by cia
dział kow cem i ak cep to wa nia ure gu lo wań praw nych Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Każ dy, kto po sia da ele -
men tar ną wie dzę na te mat sy tu acji w PZD zda je so bie
spra wę, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go mo że być

koń cem ist nie nia funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych.
Dział kow cy po zba wie ni zo sta ną ak tu praw ne go, za bez -
pie cza ją ce go ich in te re sy. Dział kow cy nie bę dą w sta nie
sa mi utrzy mać ogro dów dział ko wych, obar cze ni fi nan so -
wy mi ob cią że nia mi. Lob by fi nan so wo -de we lo per skie jest
za in te re so wa ne prze ję ciem pod bu do wę luk su so wych
osie dli i cen trów han dlo wych.

Pan Ar tur Za wi sza za fał szo wu je spra wę wy płat dział -
kow com od szko do wań przez gmi nę lub skarb pań stwa.
Otóż nie mia ło miej sca „re fun do wa nie prze pro wa dzek”
lecz gmi ny wy pła ca ły od szko do wa nia dla dział kow ców
za ich ma ją tek, któ re go zo sta li po zba wie ni.

Au tor od no si się rów nież do pro jek tu Usta wy, któ rą
przy go to wał PiS. Był to prze jaw, skła nia ją cy się do li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz ogród ków
dział ko wych. Śro do wi sko dział kow ców sprze ci wi ło się
ta kim roz wią za niom.

Po do bień stwo PZD do PZPN jest ob ra ża ją ce dla ca łej
rze szy dział kow ców. PZD za bez pie cza in te re sy dział kow -
ców i bro ni ich praw. Or ga ni za cja dział kow ców nie jest
sko rum po wa na i uwi kła na w skan da le. Dla PZD nie są
prze ka zy wa ne środ ki bu dże to we przez żad ne mi ni ster -
stwa, ina czej jest z PZPN.

Au tor ar ty ku łu, pi sząc o du żych wpły wach z ty tu łu skła -
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dek do Kra jo wej Ra dy PZD nie ma do sta tecz nej wie dzy 
o jej wy so ko ści i spo so bie jej po dzia łu. Jest to wy ol brzy -
mia nie kwot i sta wia nie PZD w złym świe tle. Pan Ar tur
Za wi sza bar dzo ob ra ża rze sze dział kow ców, pi sząc iż 
„w tej woj nie dział kow cy wy cho dzą z oko pów wbrew
wła snej wo li”. Dział kow cy to nie lu dzie ogra ni cze ni, bez

wie dzy i nie za rad ni. Są to oso by o róż nych umie jęt no -
ściach, wy kształ ce niu i za wo dach. Au tor nie po wi nien tak
ne ga tyw nie oce niać mo że mniej za moż nych lu dzi. Ro lą
dzien ni ka rza jest za cho wa nie obiek ty wi zmu. Pi sząc ar ty -
kuł po wi nien za po znać się z prze pi sa mi związ ko wy mi 
i po roz ma wiać z dział kow ca mi o ich ocze ki wa niach.

Dział ko wiec z Kra ko wa 
/-/ Zdzi sła wa Król czyk

Kra ków, 9 li piec 2012 r.

Lon gi na Cie siel ska ze Słup ska

Re dak tor Ar tur Za wi sza 
Re dak cja ty go dni ka „Prze gląd”

Sza now ny Pa nie,
W na wią za niu do Pa na ar ty ku łu pt. „Dział ki w za wie -

sze niu” opu bli ko wa ne go na ła mach ty go dni ka „Prze gląd”
czu ję się zo bo wią za na za pro te sto wać na tak ne ga tyw ny 
i ten den cyj ny ar ty kuł, któ ry uka zu je Pol ski Zwią zek
Dział kow ców w tak ne ga tyw ny spo sób.

Z przy kro ścią stwier dzam, że Pa na ar ty kuł jest bar dzo
ten den cyj ny i z gó ry na sta wio ny na kry ty kę Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i je go człon ków. Pa nie re dak to -
rze, gdy by nie człon ko wie nie by ło by Związ ku. Nikt ni ko -

go nie zmu sza do przy na leż no ści do PZD, moż na ku pić
so bie dział kę od gmi ny za mia stem i urzą dzić swój oso bi -
sty ogród. Dział kow cy do sko na le zda ją so bie spra wę, że
gdy by nie Zwią zek to wie le ogro dów dział ko wych w Pol -
sce prze sta ło by ist nieć. Mam wra że nie, że Pa na ar ty kuł to
tzw. ar ty kuł na za mó wie nie, aby ob ra zić i na pi sać wie le
nie praw dy. W przy pad ku zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych stra ci tyl ko i wy łącz nie naj bied -
niej szy – dział ko wiec.

Z po wa ża niem 
/-/ Lon gi na Cie siel ska

Słupsk, 10 li piec 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wlkp.

Kra jo wa Ra da PZD 
War sza wa

STA NO WI SKO 
OZ PZD w Go rzo wie Wlkp.

Do ko nu jąc ana li zy ar ty ku łu za miesz czo ne go w Prze glą -
dzie z dnia 8 lip ca 2012 r, ze zdu mie niem od czy tu je my
już na wstę pie ja ko by zwo ła na kon fe ren cja po świę co na
przy szło ści ru chu dział ko we go w Pol sce to „wal ka o du -
sze dział kow ców”.

Jest to stwier dze nie zgo ła nie praw dzi we bo wiem dział -
kow cy wy stę pu ją o za cho wa nie na by tych praw, któ re
gwa ran tu je im usta wa o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych z dnia 8 li ca 2005 r. Usta wa ta, prze szła ścież kę
le gi sla cyj ną, zo sta ła uchwa lo na przez Sejm i pod pi sa na
przez Pre zy den ta RP.

Nie mo że my w peł ni zgo dzić się z po glą dem, że sta tut

na szej or ga ni za cji sa mo rzą do wej jest w swo im za ło że niu
po nad np. Usta wę o sa mo rzą dzie, Usta wę o pla no wa niu 
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym miast. W sy tu acji, kie -
dy plan urba ni stycz ny mia sta wy ma ga prze ka za nia grun -
tu ogro do we go, PZD nie stwa rza pro ble mów i umoż li wia
bez wa run ko wo prze ję cie te re nu ca łe go ogro du bądź je go
czę ści (przy kład Spec -Usta wa Dro go wa).

Dzi siaj, ogro dy dział ko we to swo iste zie lo ne płu ca miast
to swo iste par ki utrzy my wa ne ze skła dek sa mych dział -
kow ców bez na kła dów fi nan so wych sa mo rzą dów tych
miast. O wy so ko ści z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki de cy du -
ją sa mi dział kow cy po dej mu jąc sto sow ne uchwa ły na wal -
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nym ze bra niu i prze zna cza ją je na bu do wę in fra struk tu ry
ogro do wej, ko niecz nej dla funk cjo no wa nia ogro du (sieć
wo do cią go wa, ener ge tycz na, dro gi i ale je, itp.)

Je dy nym obo wiąz kiem fi nan so wym, ujed no li co nym jest
skład ka człon kow ska, któ ra wy stę pu je prze cież tak że 

w in nych or ga ni za cjach związ ko wych – np. Zwią zek Ło -
wiec ki, Węd kar ski.

Praw dą jest, że dział ka to oa za spo ko ju i re lak su dla wie -
lu mniej za moż nych ro dzin oraz moż li wo ść na wią zy wa nia
kon tak tów spo łecz nych.

Wiceprzez OZ PZD
/-/ mgr Irena KrzyżanowskaGo rzów Wlkp., 10 li piec 2012 r.

Ka rol Woj ty siak z ROD „Za ci sze” w Ża ga niu

Re dak cja 
Ty go dni ka „Prze gląd”

Po za po zna niu się z tre ścią po wyż sze go ar ty ku łu do cho -
dzę do wnio sku, że au tor nie jest do koń ca zo rien to wa ny
o czym pi sze i tak przed sta wię kil ka swo ich spo strze żeń.

Roz strzy gnię cie TK ozna cza li kwi da cję ogro dów dział -
ko wych i prze zna cze nie tych te re nów pod bu do wę za -
mknię tych osie dli miesz ka nio wych, mar ke tów itp. obiek-
tów. Mo wy nie bę dzie w tym wy pad ku o prze kształ ce niu
te re nów dzia łek pod bu do wę par ków czy skwe rów bo żad -
ne lob by de ve lo per skie nie po zwo li so bie na ja ką kol wiek
cha ry ta tyw ność.

Co zaś do ty czy się ma ni pu la cji to je stem bar dzo obu -
rzo ny - za pew niam Pa na Pa nie Za wi sza, że nikt mną nie
ma ni pu lo wał bo so bie na to nie po zwo lę. To o czym pi szę

to mo je i tyl ko mo je prze my śle nia i mo je sta no wi sko wo -
bec nie ty kal no ści obec nej usta wy o ROD.

Po sia da nie ogól no pol skiej or ga ni za cji da je dział kow -
com pew ność, że w ra zie ja kie go kol wiek za gro że nia ma -
ją w Związ ku swe go obroń cę. Ma jąc swo ją or ga ni za cję
mu si my ją utrzy mać bo prze cież nie je ste śmy fi nan so wa -
ni przez bu dżet. Pro szę się za po znać jak są dzie lo ne skład -
ki pła co ne przez dział kow ców a nie pi sać kłam stwa,
in for ma cje te są do stęp ne w Re gu la mi nie ROD i na stro -
nie in ter ne to wej KR.

Na za koń cze nie pro szę, aby Pan nie po wo ły wał się na
ja kie goś Pa na Mir ka, któ ry w wal kę o ogro dy się nie an -
ga żu je bo bliż sza jest mu po sta wa ja koś to bę dzie.

Z po wa ża niem 

/-/ Ka rol Woj ty siak Ża gań, 5 li piec 2012 r.

Za rząd ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze

Pan Ar tur Za wi sza
Ty go dnik „Prze gląd”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Z nie ja kim zdzi wie niem prze czy ta li śmy Pa na ar ty kuł

za ty tu ło wa ny „Dział ki w za wie sze niu”. Zaj mu je peł ne
trzy stro ny – jest o czym pi sać. Kło pot w tym, że nie bar -
dzo wie my: jest Pan w nim „za” czy mo że na wet „prze -
ciw” dział kom, dział kow com i PZD?

Jest w Pa na ar ty ku le kil ka in for ma cji, z któ ry mi się zga -
dza my, nie któ re zde cy do wa nie wy wo łu ją nasz sprze ciw.

Pi sze Pan, że w wie lu za rzą dach ROD dzia ła ją au ten -
tycz ni za pa leń cy. Cie szy nas to stwier dze nie, bo mo że to
już ostat ni, któ rym się jesz cze chce pra co wać na rzecz in -
nych.

Nie ro zu mie my jed nak ką śli wo ści pod ad re sem KR
PZD. Wi dział Pan kie dyś ja ką kol wiek or ga ni za cję bez
cen tra li? Dla cze go PZD ma dzia łać ina czej? Sko ro ta ka

jest struk tu ra na szej or ga ni za cji, to jest to wo la jej człon -
ków. I ty le. Wszak wszy scy do ma ga ją się de mo kra cji 
w ży ciu pu blicz nym. W PZD ona jest od daw na. Uwa gi 
o pre ze sie Kon drac kim mógł so bie Pan da ro wać. To od -
grze wa ne od wie lu lat ko tle ty, przy wo ły wa ne w ce lach po -
pu li stycz nych i nie przy sto ją po waż ne mu dzien ni kar stwu.

Za uwa ża Pan, że sto wa rzy sze nia po wsta ły w więk szo -
ści z po wo du we wnętrz nych kon flik tów i to praw da. Do -
dać trze ba jed nak, że nie wszy scy człon ko wie sto wa-
rzy szeń mo gą się wy ka zać po stę po wa niem z po sza no wa -
niem pra wa za pi sa ne go w usta wie o ROD, a da lej w sta -
tu cie PZD i re gu la mi nie ROD, ale te go Pan już nie pi sze.
Z grzecz no ści? Zby tecz na, je śli wła sny kon flikt w ogro -
dzie wy ko rzy stu je się prze ciw ko or ga ni za cji, do któ rej się
na le ża ło, a któ ra sta ra się pil no wać pra wa. Mo że war to
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spy tać oso by, któ rych opi nie Pan przy ta cza, dla cze go chcą
po sia dać dział kę po za związ kiem? To by wy ja śni ło ca łą
spra wę do ma ga nia się tzw. wol no ści zrze sza nia się.

Sam przy po mi na Pan, że by ło w są dzie kil ka spraw 
o ad mi ni stra cyj ne nie pra wi dło wo ści, za rzu ca ne PZD i to
Pan stwier dza, że więk szość PZD wy grał. Nikt by nie
uwie rzył, że nie za wi sły sąd wy dał ta kie orze cze nie za po -
stę po wa nie nie zgod ne z pra wem. Po co więc sta wia Pan
PZD za rzut w tej spra wie?

„Ogród ki (...) dziś czę sto znaj du ją się w cen trach miast”.
Fakt – w du żych mia stach. Czy to jed nak wi na Polskiego
Związku Działkowców, że mia sta się roz bu do wa ły? Te -
raz do strze gli je de we lo pe rzy. To prze cież o to to czy się
ca łe za mie sza nie. Gdzie więc by li ci, któ rzy obec nie roz -
pę ta li ta ką bu rzę o te re ny (bo prze cież o nie tu cho dzi 
i o pie nią dze, któ re moż na na nich za ro bić) wte dy, gdy na
miej scu ogro dów by ły gru zo wi ska, pod mo kłe zie mie i nie -
użyt ki? Te re ny ogro dów to jed nak nie ana chro nicz ne ugo -
ry i wca le nie stra szą bu da mi skle co ny mi z by le cze go.
Był Pan kie dyś w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym. Choć -
by naj bli żej – w War sza wie? War to. Mo że Pa na po gląd na
ogro dy dział ko we był by in ny.

Zga dza my się z Pa nem, że jesz cze do tąd te re ny prze ję -
te przez de we lo pe rów nie zo sta ły prze kształ co ne w zie lo -
ne skwe ry. Dla te go bro ni my ogro dów. I bro ni my Związ ku,
któ ry dba o to, aby lu dzie w mia stach nie za po mnie li, jak
wy glą da ży wa zie leń. Zwłasz cza sta rzy, dla któ rych nie
ma in nych pro po zy cji wy po czyn ku, a na „wy pa sio ne” wy -
jaz dy ich nie stać.

Nie po trzeb nie wy po mi na Pan, że gmi ny wy da ły pie nią -
dze na re fun do wa nie prze pro wadz ki dział kow ców. Gdy by
Pan do tarł do praw dzi wych in for ma cji to mu siał by Pan
wie dzieć, że by ły to od szko do wa nia za ma ją tek in dy wi du -
al nych dział kow ców zgro ma dzo ny przez wie le lat kosz -
tem wie lu wy rze czeń. Wie dział by Pan też, że pie nią dze,
ja kie z te go ty tu łu prze ka zy wa ne są PZD dzie lo ne są so -
li dar nie i wra ca ją do ogro dów w po sta ci bez zwrot nej do -
ta cji prze zna czo nej na in we sty cje i ko niecz ne re mon ty
in fra struk tu ry. I tyl ko na ten cel są wy ko rzy sty wa ne, a roz -
li cza ne o wie le bar dziej do kład nie, niż gdzie in dziej. Dla -
te go nie ma my pro ble mów ze zja wi ska mi ko rup cji, cze go
in nym zresz tą nie za zdro ści my. Przy kła dów nie bę dzie my
przy ta czać.

W tym też miej scu cią gle dzi wi nas przy ta cza na przez
Pa na opi nia pre ze sa Są du Naj wyż sze go, że PZD nie po no -

si ja kich kol wiek na kła dów fi nan so wych na przy sto so wa -
nie te re nów pod ogro dy dział ko we. Zdzi wił by się Pan, ile
prac wy ko nu je się w ogro dach – spo łecz ny mi si ła mi or ga -
ni za to rów i za pie nią dze dział kow ców, któ rzy dba ją 
o swo je ogro dy. Nie bę dzie za ro zu mial stwem, je śli po wie -
my, że gdy by tak jak u nas pro wa dzo no in we sty cje i re -
mon ty, to mo gli by śmy być du żo da lej – ja ko pań stwo.

Zwró ci my też uwa gę, że w Polskim Związku Dział-
kowców nie pra cu je „sztab praw ni ków”. Też by śmy chcie -
li. Nie ste ty – ma my ich nie wie lu, ale jak wi dać do brze so -
bie ra dzą. A my to do ce nia my.

Dzi wią nas rów nież po wie la ne do znu dze nia uty ski wa -
nia o obo wiąz ko wej przy na leż no ści do PZD, pła ce niu
skła dek, itp. Niech Pan po my śli, Węd ka rze na le żą do
PZW, swo ją or ga ni za cję, PZŁ, ma ją my śli wi, przy na leż -
ność or ga ni za cyj na do ty czy wie lu za wo dów, a czę sto jest
to obo wią zek, ma ją swo je or ga ni za cje pry wat ni pra co daw -
cy, le ka rze, far ma ceu ci. Dla cze go dział kow cy ma ją być
wy ję ci spod ta kie go pra wa? Dla ko go więc de mo kra cja,
któ rą się te raz wy cią ga na sztan da ry?

Wspo mi na Pan o pró bach dzia ła nia PiS, któ re chcia ło
„wy ko pać” za rząd PZD. To szcze gól ne zdol no ści nie któ -
rych człon ków tej par tii – dzie lić i kon flik to wać. Jak wi -
dać kiep ski był po mysł ini cja to rów zmian, wy mie rzo ny
prze ciw ko dział kow com i PZD: prze padł w pierw szym
czy ta niu co jest po twier dze niem ma łej war to ści pro jek tu
no wej usta wy.

Na ko niec. Nie ma co, Sza now ny Pa nie Re dak to rze do -
ra biać ide olo gii o tzw. pe ere low skim po cho dze niu ogro -
dów dział ko wych. Sam Pan wie, że wie le z nich ma po nad
sto lat. A je śli mo wa o eko lo gach – też ża łu je my, je śli jest
tak, że nie za uwa ża ją oni pro ble mów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Ale to ich wy bór. Je śli na to miast pi sze pan
o prze my śla nej re to ry ce dzia ła czy PZD, to chy ba nie ma
Pan na my śli po nad 600 ty się cy pod pi sów dział kow ców 
w obro nie usta wy oraz ty się cy li stów kie ro wa nych tyl ko
w ostat nich mie sią cach z żą da niem po zo sta wie nia usta wy
w nie zmie nio nym kształ cie.

Ma Pan ra cję pi sząc, że „dzi siaj ogród ki to zie lo ne płu -
ca miast i oa za zie le ni”. Niech Pan to dru ku je wiel ki mi
czcion ka mi oraz to, że w Eu ro pie daw no to zro zu mie li. 
A my do któ rej Eu ro py zmie rza my?

Tak więc – jest Pan, Pa nie Re dak to rze, „za” czy mo że
na wet „prze ciw” dział kom, dział kow com i PZD?

Z po wa ża niem dzia ła ją cy w imie niu dział kow ców 
Za rząd ROD „35 le cia” w Zie lo nej Gó rze

Wi ce pre zes
/-/ Jan Wia trow ski

Zie lo na Gó ra, 3 lip ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie,
Z przy kro ścią mu si my stwier dzić, iż Pa na ar ty kuł pt.

„Dział ki w za wie sze niu” opu bli ko wa ny na ła mach ty go -
dni ka „Prze gląd” nie słusz nie uka zu je Pol ski Zwią zek
Dział kow ców w jed no znacz nie ne ga tyw ny spo sób.

Uży te przez Pa na sfor mu ło wa nia, w spo sób ten den cyj -
ny zmie rza ją do przy pi sa nia Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców sa mych ne ga tyw nych cech. Rów nież w wie lu
te zach mi ja się Pan z praw dą.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją któ rej
pod sta wo wym za da niem jest dzia ła nie w in te re sie swo ich
człon ków. Że by mo gli spo koj nie ko rzy stać z przy zna nych
im dzia łek i re ali zo wać ideę ogrod nic twa dział ko we go
zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem. Z te go po wo du Zwią -
zek sta ra się uczy nić wszyst ko aby ogro dy dział ko we w
Pol sce po zo sta ły w nie zmie nio nym kształ cie. Za pew nia -
my Pa na, iż dzia łal ność Związ ku znaj du je sze ro kie po par -
cie wśród je go człon ków. Su ge ro wa ny wi ze ru nek dział-
kow ca ja ko oso by, któ rej nie in te re su je nic oprócz je go

dział ki jest fał szy wy. Od bie ra my bar dzo wie le sy gna łów
po par cia dla Związ ku. Wie lu dział kow ców in dy wi du al nie
włą cza się ak tyw nie w ini cja ty wy zmie rza ją ce do obro ny
ist nie ją cych ogro dów.

Jest Pan nie ste ty ko lej nym z ko men ta to rów za ist nia łej
sy tu acji, któ ry na si łę sta ra się udo wod nić du alizm mię -
dzy PZD a je go człon ka mi. W rze czy wi sto ści nie ma ta -
kie go po dzia łu. Prze cież wszel kie zwol nie nia po dat ko we
przy słu gu ją ce PZD de fac to słu żą je go człon kom. To in dy -
wi du al ni dział kow cy bę dą naj bar dziej po szko do wa ni 
w wy ni ku uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. To za dzia ła nia w ich obro nie Zwią zek jest tak
za cie kle ata ko wa ny.

Z przy kro ścią stwier dza my, że ko lej ne pu bli ka cja w po -
czyt nych ty tu łach, zgod nie ata ku ją Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, nie za da jąc so bie tru du i nie in for mu ją ko go tak
na praw dę ata ku ją i czy jej krzyw dy ocze ku ją. Po raz ko lej -
ny od no si my wra że nie, że pu bli ka cje pra so we pi sa ne są
„na za mó wie nie” i ma ją kon kret ny cel do zre ali zo wa nia.

Pre zes OZ PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Re dak tor Ar tur Za wi sza
Re dak cja Ty go dni ka „Prze gląd”

Gdańsk, 5 lip ca 2012 r.

Dział kow cy ze Szcze ci na

Pan Ar tur Za wi sza
Ty go dnik „Prze gląd”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
„Dział ki w za wie sze niu” to ko lej ny ar ty kuł wpi su ją cy

się w zgod ny chór prze ciw usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Po mi mo te go, że wszy scy jed no znacz nie pod kre śla ją
po trze bę za cho wa nia ogro dów to jed nak ca łe zło wi dzą w
usta wie, któ ra jest pod wa li ną ca łe go ustro ju ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Za Wnio sko daw cą – prof. Gar doc kim, po wta rza ją wszy -
scy jak pa pu gi ko lej ne za rzu ty prze ciw usta wie, a mia no -
wi cie:

– mo no pol i nad mier ne uprzy wi le jo wa nie Związ ku,
– de cy do wa nie przez Zwią zek o prze zna cze niu i przy -

dzia le dział ki,
– nie wno sze nie opłat na rzecz gmin,
– obo wiąz ko wa przy na leż ność or ga ni za cyj na,
– ogra ni cza nie wol no ści zrze sza nia się,
– po zy cja usta wy o ROD po nad pra wem.
W związ ku z ty mi za rzu ta mi su ge ru je się, że po trzeb na

jest re for ma zgod na z pra wem. Bia do lą wszy scy nad tym,
że dział kow com trze ba pła cić od szko do wa nia w przy pad -
ku li kwi da cji, pła cić Związ ko wi za in fra struk tu rę ogól ną,
da wać te re ny za mien ne a eg ze ku cji te go wszyst kie go pil -
nu je sztab praw ni ków związ ko wych. Przy ta cza się spra wy
są do we, pro wa dzo ne prze ciw ko na ru szy cie lom pra wa su -
ge ru jąc, że to są spra wy za nie pra wi dło we za rzą dza nie.
Skła da się hołd dla PiS-u, że chciał uwłasz czyć dział kow -
ców, mó wi się o tym, że usta wa w 2008 ro ku do ko na ła
po now ne go uwłasz cze nia.

Skąd te wszyst kie wy my sły i ste ro wa nie in for ma cją.
Prze cież w pań stwie pra wa dział kow com na le ży się od -
szko do wa nie. Zwią zek otrzy mu jąc od szko do wa nie lo ku -
je je w in fra struk tu rę ogro dów na dział kach za mien nych.
Że by ogro dy w ogó le nie znik nę ły stąd pra wa do te re nu
za mien ne go. Tak jest na ca łym świe cie i nikt z te go ty tu -
łu nie ro bi alar mu. A to, że prof. Gar doc ki za skar żył usta -
wę, na le ży po trak to wać ja ko dą że nie do zmia ny ustro ju
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, roz bi cia sil ne go
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Związ ku, osła bie nie moż li wo ści obro ny ogro dów w ce lu
stwo rze nia ta kich me cha ni zmów, że ogród bę dzie moż na
zli kwi do wać w każ dym cza sie na każ dy cel bez od szko do -
wań i niech wte dy dział kow cy ślą skar gi do ko go tyl ko
ze chcą.

Za rzu ca się usta wie, że jest ona na po li tycz ne ży cze nie.
Glo ry fi ku je się po wsta ją ce gdzie nie gdzie mar gi nal ne

grup ki sku pia ją ce nie za do wo lo nych, czę sto od rzu co nych
człon ków Polskiego Związku Działkowców i two rzy się
mit, ja ko by oni sta no wi li kon ku ren cje dla ro dzin nych
ogro do wo dział ko wych. Ni ko mu by oni nie prze szka dza -
li, gdy by wzię li so bie grunt z gmi ny i po ka za li co moż na
zro bić na te re nach ma ło przy dat nych.

Skąd w na szych me diach ta ka jed no myśl ność. Na wet nie -
któ rzy idą da lej do da jąc swo je prze my śle nia, któ rych na -
wet sam prof. Gar doc ki nie do strzegł. Su ge ru je się po dział
na dzia ła czy, na sze re go wych. Pre ze so wi Związ ku za rzu ca
się ab so lut ną wła dze przez 30 lat, ne po tyzm, któ re go fak -
tycz nie nie ma itd., itp. Po co to wszyst ko się ro bi?

Dla cze go, pie niądz w imię któ re go ma ni pu lu je się in -
for ma cją stał się dzi siaj wszech wład ny!

Pa nie re dak to rze, kto jak kto, ale Pan po wi nien so bie
zda wać spra wę z te go, że idzie o to aby roz mon to wać
PZD, ogro dy po zba wić ochro ny, skłó cić dział kow ców,
prze ciw sta wić ogro dom sa mo rzą dy a resz tę do ko na czas,
zło dzie je, kom bi na to rzy, cwa nia cy itp.

Naj le piej by ło by nie pła cić od szko do wań, po bie rać
opła ty, ogro dy wy rzu cić po za gra ni ce miast. Ode brać pra -
wa na by te i do pu ścić do wła dzy jed nost ki nie zrów no wa -
żo ne, na ru sza ją ce pra wo, bez względ nie zwal cza ją ce na -
wet uczci wych dział kow ców, po słu gu ją ce się kłam stwem,
by le by tyl ko za ła twić swo je in te re sy.

Pa nie re dak to rze, czy Pań ski ar ty kuł o „dział kach w za -
wie sze niu”, miał po móc czy miał za szko dzić? Bo na obro -
nę dział kow ców nie ma pra wie żad nych ar gu men tów, nie
mó wiąc już o tym, że za gu bił Pan cał ko wi cie idee ogro -
dów dział ko wych, wła śnie po trzeb nych głów nie w mia -
stach.

W imie niu dział kow ców szcze ciń skich
/-/ 12 pod pi sów

Szcze cin, 3 lip ca 2012 r.

Agniesz ka Sycz Pre zes OZ PZD w Rze szo wie

Re dak cja 
Ty go dni ka „Prze gląd”

Opu bli ko wa ny w ty go dni ku „Prze gląd” ar ty kuł Ar tu ra
Za wi szy „Dział ki w za wie sze niu”, za wie ra sze reg nie ści -
sło ści i zwy kłych prze kła mań, któ re wy pa cza ją ob raz
dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w spo -
łe czeń stwie.

Praw dzi wym ce lem kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez
PZD w dniu 28 czerw ca 2012 r. by ło za pre zen to wa nie po -
glą dów dział kow ców na te mat skut ków za skar że nia usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. PZD nie ko piu je me tod dzia ła nia PiS, 
a zwo ła nie kon fe ren cji po zwo li ło za pre zen to wać spo łe -
czeń stwu, do cze go tak na praw dę zmie rza wnio sek I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go.

Wiel ce nie spra wie dli we jest su ge ro wa nie w ar ty ku le, że
PZD dzia ła po za pra wem. Zwią zek nie spra wu je ni czym
nie ogra ni czo nej wła dzy nad te re na mi ogro dów, po nie waż
są one wła sno ścią gmin lub Skar bu Pań stwa. W prak ty ce
pod mio ty te mo gą w każ dej chwi li prze zna czyć grun ty
ogro dów dział ko wych pod re ali za cję róż ne go ro dza ju in -
we sty cji ce lu pu blicz ne go. W koń cu zmia na miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i wy kre śle nie 
z nie go te re nu ogro du dział ko we go nie jest wca le ta kim
trud nym przed się wzię ciem. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go uchy la ją cy ca łą usta wę o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych, w bar dzo krót kim cza sie do pro wa dzi do li -
kwi da cji ogro dów dział ko wych, któ re po zo sta ną bez usta -
wo wej ochro ny praw nej.

Wpły wy lob by fi nan so wo -de we lo per skie go, któ re za -
mie rza prze jąć atrak cyj ne te re ny za ję te przez ROD, jest
bar dzo sil ne. Nie są to wca le abs trak cyj ne teo rie, bo wiem
w ska li kra ju PZD do świad czył już bar dzo wie lu dzia łań
de we lo pe rów krzyw dzą cych dział kow ców. Trud no ocze -
ki wać, że ktoś, dla któ re go ce lem nad rzęd nym jest jak naj -
więk szy zysk, bę dzie dbał o in te re sy nie za moż nych
dział kow ców. Na si człon ko wie sto ją na prze gra nej po zy -
cji w kon fron ta cji na przy kład z Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg
Kra jo wych i Au to strad, któ ra li kwi du je ogro dy pod bu do -
wę dróg. Sko ro au tor ar ty ku łu wie le piej, to niech po wie,
czy dział kow ca by ło by stać na wy na ję cie wła sne go ad wo -
ka ta? Kra jo wa Ra da PZD, któ ry dys po nu je wca le nie
„szta bem praw ni ków”, ale rap tem dwo ma rad ca mi praw -
ny mi, jest za to w sta nie sku tecz nie wy eg ze kwo wać od -
szko do wa nia dla dział kow ców. 

Ab sur dal ne są wy wo dy au to ra ar ty ku łu, że or ga ni za cje
eko lo gicz ne nie sta ją po stro nie dział kow ców i Związ ku.
Prze cież nie jest to wi ną PZD, a ra czej tych or ga ni za cji, bo
naj praw do po dob niej zo sta ły sku tecz nie „na kar mio ne” fał -
szy wym ob ra zem PZD przez me dia.
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Pi sząc o ist nie ją cych w róż nych re gio nach kra ju sto wa -
rzy sze niach, au tor ar ty ku łu wy raź nie nie zna przy czyn po -
wsta nia tych or ga ni za cji. Sto wa rzy sze nia za ło ży li by li
człon ko wie PZD, któ rzy zo sta li po zba wie ni człon ko stwa
w Związ ku za zła ma nie prze pi sów Sta tu tu i Re gu la mi nu
ROD. Ich ce lem nie jest wca le „wy zwo le nie dział kow ców
spod mo no po lu PZD”, ale obro na wy łącz nie wła snych in -
te re sów i za le ga li zo wa nie w ten spo sób po peł nio nych
przez sie bie czy nów bez praw nych. Szczy tem nie tak tu by -
ło na to miast za pro sze nie przed sta wi cie li tych sto wa rzy -
szeń na po sie dze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ja ko
eks per tów w dzie dzi nie ogrod nic twa dział ko we go. O tym
pan re dak tor nie ra czył już wspo mnieć w swo im ar ty ku le.

Trud no do praw dy zro zu mieć, czym kie ro wał się pan Za -
wi sza pi sząc o wła dzy i sil nej po zy cji PZD. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców jest prze cież or ga ni za cją spo łecz ną
po wsta łą z wo li sa mych dział kow ców. Bez dział kow ców
nie by ło by Polskiego Związku Działkowców. To stąd wy -
ni ka si ła na sze go Związ ku, a nie z ra cji użyt ko wa nia wie -
czy ste go atrak cyj nych grun tów w mia stach. PZD nie
po sia da żad nej wła dzy po li tycz nej ani wszech moc nych
pro tek to rów. 

Czy au tor ar ty ku łu na praw dę uwa ża, że tyl ko no wo cze -
sne roz wią za nia urba ni stycz ne sto so wa ne przez de we lo pe -

rów, ma ją ra cję by tu w na szych mia stach? Czy nie do -
strze ga, że w wie lu mia stach uda ło się wkom po no wać
ogro dy dział ko we w no wo cze sną ar chi tek tu rę. Z wła sne -
go do świad cze nia mo gę po wie dzieć, że nie znam przy kła -
du mia sta w na szym wo je wódz twie, któ re wska za ło by
lo ka li za cję ogro du dział ko we go po za swo im cen trum, 
a w miej scu ogro du utwo rzy ło ogól no do stęp ny park.  Prę -
dzej na te re nie ogro du po wsta nie cen trum han dlo we lub
ban ko we, niż ko lej ne „zie lo ne płu ca”. 

Na za koń cze nie war to wy tknąć au to ro wi ar ty ku łu brak
rze tel no ści i wie dzy. Po pierw sze - co ma wspól ne go pro -
jekt usta wy w spra wie prze kształ ca nia użyt ko wa nia wie -
czy ste go na wła sność z usta wą o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych? Chy ba tyl ko to, że w na szej usta wie uży -
wa ne jest po ję cie użyt ko wa nia wie czy ste go. Po dru gie 
– in for ma cje na te mat za kre su cof nię cia wnio sku przez
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go by ły do stęp ne na stro nie in -
ter ne to wej Try bu na łu, na któ rą pan Za wi sza nie ra czył już
zaj rzeć. Dla te go też w ar ty ku le wy szedł brak lo gicz ne go
związ ku po mię dzy prze pi sa mi, a przy czy na mi cof nię cia
wo bec nich wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. 

Ale to wszyst ko i tak jest nie istot ne – naj waż niej sze jest
to, że spo łe czeń stwo otrzy ma ło ko lej ny fał szy wy ob raz
dział kow ców, ogro dów dział ko wych i PZD. 

Pre zes OZ PZD Rze szów
/-/ Agniesz ka Sycz

Rze szów, 5 li piec 2012 r.

Grze gorz Oracz dział ko wiec z ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!!
Przy czy nił się Pan swo im wy pra co wa niem, kom pi la cją

cha rak te ry stycz ną dla po zio mu pre zen to wa ne go przez
każ do rocz nych ma tu rzy stów ścią ga ją cych roz ma ite po -
moc ne tek sty z in ter ne to wych wy szu ki wa rek, do za gęsz -
cze nia at mos fe ry w dy żur nym ostat nio „te ma cie” dzia łek
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po dej mo wa nie nie -
zbęd nej w Pa na przy pad ku, czy nio nej ze świa do mo ścią
swo istej re edu ka cji, nie mal mi sji apo stol skiej – po siąd nię -
cia przez Pa na Re dak to ra wie dzy opar tej o re alia, wy kra -
cza po za mo je za so by cier pli wo ści. Zresz tą, to pró bu ją już,
bez więk sze go po wo dze nia czy nić in ni dział kow cy pi szą -
cy do Pa na w tym go rą cym cza sie.  Wy da je się mnie, że
na czy tał się Pan Re dak tor złych ba jek o złych lu dziach w
Pol skim Związ ku Dział kow ców. Dział ki i ich Zwią zek ist -
nie ją za pew ne dłu żej niż Pan ży je i two rzy, i na praw dę 
w je go ist nie niu i dzia ła niu, bez z gó ry za ło żo nej te zy, nie
da się tych be ze ceństw, któ re są te mu śro do wi sku za rzu -
ca ne, udo wod nić. Moż na je bez kry tycz nie – bo in ni tak
mó wią – po wta rzać i krze wić to tal ną bzdu rę. Ci ża ło śni
ni by – Pro me te usze, Mi cha lak w Olsz ty nie, Cza plic ki, 

a nie Cza pliń ski w Ostro łę ce, ja cyś in ni w Wiel ko pol sce
lub w Ku jaw sko -Po mor skiem bo ha te ro wie Pań skiej i in -
nych opo wie ści, by li po wie le kroć przy wo ły wa ni, ja ko dy -
żur ne przy kła dy na naj dłuż szą woj nę no wo cze snej
Eu ro py. Za uwa żył Pan wszak że traf nie – każ dy z nich ma
ja kąś in dy wi du al ną ska zę, coś się za ni mi cią gnie – a to
przy własz czo ne pie nią dze, a to sa mo wo la bu dow la na i ra -
żą ce ła ma nie ła du prze strzen ne go. O przy na leż no ści do
PZD – bez wa run ko wo przy mu so wej na pi sa no pa rę hek ta -
rów pa pie ru, ale o bez wa run ko wo przy mu so wym za pi sy -
wa niu ma ją cych ocho tę na prze ję cie dział ki np. w „Ogro -
dzie Czar no wiec”, któ rym na grun tach prze ka za nych PZD
za rzą dza Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków p. Cza plic kie go, do
je go sto wa rzy sze nia już się nie mó wi. Czy u in nych jest
ina czej?  Śmiem wąt pić. Ra da Kra jo wa PZD, a nie Za rząd
Kra jo wy jest le gal nie dzia ła ją cą struk tu rą, ma swo je ra my
or ga ni za cyj ne, i o ile wiem nie ma rzecz ni ka pra so we go.
Te wy ssa ne z brud ne go pa lu cha sen sa cyj ki per so nal ne 
z okre su wcze sne go SuperExpresu czy in ne go ta blo idu
sły sza łem ja kieś 10-12 lat te mu. Mógł by się Pan tro chę
po sta rać.... Ni czy je go za in te re so wa nia nie bu dzi ma kro -
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ne po tycz na i upar tyj nio na po li ty ka per so nal na i ka dro wa
w sa mo rzą dach róż nych szcze bli, przy wy kli śmy do niej
jak do cze goś nor mal ne go, war to więc z gru bej ru ry rzy -
gnąć sie kań ca mi po ogród kach, a do brze im tak.... Pa rę lat
te mu, przed I Kon gre sem PZD – w lip cu 2009 ro ku, po -
ja wił się pla kat z tre ścią, któ ra ide al nie pa su je do ca łe go
za mie sza nia z prof. Gar doc kim w tle. Spy chacz na tle zie -

le ni i sło wa „grunt to grunt”. Zda wać mo gło by się, że
„wszyst ko to już by ło i nie wró ci wię cej”, gdy by nie by ło
w tle hek ta rów, dzie sią tek, se tek, ty się cy.... 

Z na dzie ją na trzeź wość osą du Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go łą czę, obok słów kry ty ki, wy ra zy sza cun ku. 

Sta ry do słow nie i w prze no śni dział ko wiec z ROD
„Cze czot ka” w Ostro łę ce.  

/-/ Grze gorz Oracz

PS. Pra gnę do dać na za koń cze nie, że Ostro łę ka nie tyl -
ko Cza plic ki mi stoi.

An na Żół tow ska Wi ce prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Pi le 

Re dak tor Na czel ny
Ty go dni ka „Prze gląd”
Pan Je rzy Do mań ski

Po prze czy ta niu, opu bli ko wa ne go w Pań stwa pi śmie ar -
ty ku łu au tor stwa Ar tu ra Za wi szy pt. „Dział ki w za wie sze -
niu”, ja ko wie lo let ni czło nek PZD i dział ko wicz oraz
wi ce prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w Pi le, po sta no wi łam od nieść się do nie któ rych sfor -
mu ło wań za war tych w/w cyt. ar ty ku le. Przede wszyst kim
uwa żam, iż po wo ły wa nie się przez au to ra ar ty ku łu na ha -
sło „rząd dusz” w sto sun ku do na sze go związ ku jest chy -
ba w tym przy pad ku fik cją li te rac ką. Za pew niam, iż zna ni
mi dział kow cy z „mo je go” ROD Za le sie, to bez wzglę du
na ich wiek, są to lu dzie, któ rzy sa mi umie ją my śleć, oce -
niać ota cza ją cą ich rze czy wi stość i nie po trze bu ją ni ko go
kto bę dzie wpły wał na ich po glą dy. Je śli au tor ma ta kie
po ję cie o struk tu rze dział kow ców, ja ko gru py spo łecz nej
to jest w wiel kim błę dzie. Nikt, my ślę tu o struk tu rach na -
sze go Związ ku, nie na rzu ca dział kow com po glą dów 
i form pro te stu.

Uży te w ar ty ku le sfor mu ło wa nie, iż za rząd ROD przy -
zna je dział ki „ko mu chce” jest du żym nad uży ciem. Są dzę
rów nież, iż wy ni ka ono z nie zna jo mo ści prze pi sów PZD.
Je śli już ktoś pu bli ku je ar ty kuł do ty czą cy tak waż ne go
pro ble mu jak funk cjo no wa nie PZD, to za miast uży wać
ha seł typu „sztab pra cow ni ków” i „rząd dusz” po wi nien
prze czy tać sta tut PZD.

Gdy by au tor ar ty ku łu tak po stą pił, to z pew no ścią nie
su ge ro wał by, że przy dział dział ki w ROD to nie moc
„przy wi lej dla wy bra nych”. Każ dy mo że wy stą pić do za -
rzą du ogro du o przy ję cie go do PZD i przy dział dział ki.
Za pew niam, że o ile są w ogro dzie wol ne dział ki to nie
ma żad ne go pro ble mu.

W ar ty ku le po sta wio no rów nież te zę, iż or ga ni za cje eko -
lo gicz ne nie sta ją w obro nią dział kow ców, su ge ru jąc tym
zwro tem, i eko lo dzy są prze ciw ni ka mi ogro dów dział ko -
wych. Mo im zda niem jest to stwier dze nie ten den cyj ne 
i nie zgod ne z po glą da mi tych or ga ni za cji. Od za wsze wia -
do mo, iż ogro dy dział ko we to zie lo ne płu ca miast i nie je -
den spe cja li sta pod kre ślał ich zna cze nie. Te re ny te co raz
czę ściej za stę pu ją rów nież w swo im cha rak te rze par ki
miej skie, sta ją się oa zą ci szy dla lu dzi, lecz rów nież ptac -
twa, któ re w na szych be to no wych mia stach nie ma gdzie
się po dziać. Nie jest wi ną dział kow ców, iż ogro dy któ re
kie dyś by ły pra wie po za mia stem, te raz są w je go ob sza -
rze. W po dob ny spo sób funk cjo nu ją one cho ciaż by 
w Niem czech.

Chcia łam rów nież za uwa żyć, iż po rów na nie władz
związ ku do PZPN, któ re dzia ła pod za rzą dem obec nej or -
ga ni za cji ja ką jest UEFA, w sto sun ku do PZD, gdzie
wszyst kie je go or ga ny są wy bie ra ne przez człon ków PZD
jest bar dzo krzyw dzą ce.

Chcia łam rów nież za pew nić au to ra, iż dział kow cy 
w „mo im” ROD to nie „Ko pie pa na Mir ka” z ar ty ku łu. Są
to lu dzie, któ rym nie jest obo jęt ny los ich ogro dów, są za -
an ga żo wa ni w ży cie na sze go ogro du i mia sta. Bar dzo du -
ży pro cent tych osób to rów nież oso by mło de w wie ku
obc. 30-40 lat, któ re wła śnie ogród dział ko wy wy bra ły ja -
ko eko lo gicz ną wy spę dla swo ich ro dzin. Wszy scy ja ko
dział kow cy uwa ża my, iż tyl ko je den spój ny Zwią zek, ja -
ko na sza re pre zen ta cja mo że być dla nas gwa ran tem sta -
bil no ści na szych praw i spo koj ne go funk cjo no wa nia.

Wi ce prze wod ni czą ca Okrę go wej KR PZD 
/-/ An na Żół tow ska 

Pi ła, 9 li pie c2012 r.
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Je stem dział kow cem od 1997 ro ku. Ta kim dział kow cem
z krwi i ko ści, a nie wy du ma nym przez p. A. Za wi szę pa -
nem Mir kiem i mam dział kę 500 me trów kwa dra to wych
a nie 200. Przy cho dzę na dział kę nie z obo wiąz ku, ale 
z przy jem no ści. Po prze czy ta niu Pań skie go ar ty ku łu 
pt. „Dział ki w za wie sze niu” uwa żam, że nie za po znał się
Pan zbyt do brze z te ma tem, z któ rym się Pa nu przy szło
zmie rzyć. Pi sze Pan, że PZD nie po no si ja kich kol wiek na -
kła dów fi nan so wych na przy sto so wa nie te re nów pod
ogro dy dział ko we. A jak Pan my śli, kto do pro wa dził do
użyt ku te re ny, któ rych nikt nie chciał bo grunty, przed sta -
wiał „księ ży co wy kra jo braz”. By ły to te re ny pod mo kłe,
nie kie dy ba gna, z wy rwa mi po bom bach. Dział kow cy, te
ni ko mu nie po trzeb ne ob sza ry wła sny mi rę ka mi, nie jed no -
krot nie przy po mo cy środ ków fi nan so wych z fun du szu so -
cjal ne go pra cow ni ków, póź niej z PZD do pro wa dzi ły ten
grunt do ta kie go sta nu, ja ki dzi siaj przed sta wia ją i na da ją
się na ogród ki dział ko we. W ta kim sta nie na da ją się rów -
nież de we lo pe rom.

Utrzy ma nie par ku miej skie go dla gmin to wy da tek, na
któ ry trze ba wy ło żyć nie ma ło pie nię dzy. Na to miast PZD
i dział kow cy utrzy mu ją te re ny zie lo ne, da jąc miesz kań -
com czy ste po wie trze, wy tchnie nie od zgieł ku, ochło dę
wśród zie lem, uciecz kę od prze grza nych w let nie dni
miesz kań, re laks, wy po czy nek, bez płat ną na ukę dla mło -
dzie ży ob co wa nia z przy ro dą i po ję cie czy m jest eko lo -
gia. Mia sto do ogro dów dział ko wych nic nie do pła ca.
Za rzut, że przy dział dział ki za le ży od Polskiego Związku
Działkowców, a po wi nien wy ni kać wprost z usta wy, jest
nie do przy ję cia. Nikt ni gdy nie skar żył się, że otrzy mał
dział kę w za mian za ła pów kę, bo przy dzia łu do ko nu je
gru pa osób bę dą ca w Za rzą dzie a nie urzęd nik, jed no oso -
bo wo. Szka lo wa nia PZD do ko nu ją nie udacz ni cy, któ rzy
z róż nych po wo dów zo sta li wy klu cze ni, a naj czę ściej 
z po wo du nie do sto so wa nia się do prze pi sów pra wa bu -

dow la ne go, lu dzie, dla któ rych pry wat ny in te res był
przed kła da ny po za do bro spo łecz ne wspól ne, al bo ta cy,
któ rym wła dza ude rzy ła do gło wy.

Wła śnie ci nie udacz ni cy za kła da ją sto wa rzy sze nia, ale 
z róż nym skut kiem. Po la tach dzia ła nia w struk tu rach sto -
wa rzy sze nia dział kow cy sa mi ucie ka ją z nie go. A wol ność
zrze sza nia się przez któ rą tak „cier pią” człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia Ini cja tyw De mo kra tycz nych to nic in ne go jak
wal ka o wła dzę nad du sza mi, o któ rą nie słusz nie po są dza
się PZD.

Naj bar dziej jed nak bo li oskar że nie Ro ma na Mi cha li ka,
któ ry do no sił Pre zy den to wi o fał szo wa niu wy bo rów do
władz PZD, za stra sza niu użyt kow ni ków dzia łek do skła -
da nia pod pre sją list za usta wą z dnia 8.07.2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, i po wta rza ną przez Pa na
tą po twarz w swo im ar ty ku le.

Wśród dział kow ców ist nie je ta ka za sa da, że te oso by
któ re nie po tra fią dzia łać spój nie w ze spo le są z te go ze -
spo łu re le go wa ni. Na to miast ci, któ rzy są po moc ni dział -
kow com bę dą wy bie ra ni przez 7 ka den cji z rzę du, bo ma ją
wśród dział kow ców za ufa nie. Chcę się jesz cze od nieść do
stwier dze nia au to ra ar ty ku łu do pa trze nia na ogro dy ja ko
na ugo ry, na któ rych stra szą bu dy skle co ne z cze go się da.
Stwier dzę tyl ko jed no. Dział kow cy to lu dzie o ta kim sta -
tu sie za moż no ści, że bu du ją na co ich stać. Gdy by stać ich
by ło na wię cej nie by li by dział kow ca mi, lecz ku pi liby so -
bie par ce lę i wy bu do wali na niej pięk ną da czę, a po re laks
jeź dzi li by na przy kład na Te ne ry fę. A po tem wra ca li rzą -
do wy mi sa mo lo ta mi, bo ja kiś nie uczci wy biz nes men nie
spro stał swo im ocze ki wa niom.

I to jest wła śnie na sze pra wo, gdzie bied ni lu dzie, spra -
co wa ni, mi łu ją cy przy ro dę, po ma ga ją cy so bie wza jem nie,
gdzie upra wia na mar chew ka i ka wa łek traw ni ka da ją cy
ode tchnąć od tru dów dnia co dzien ne go dział kow co wi jest
po za pra wem i sta no wi „pań stwo w pań stwie”.

/-/ Elż bie ta Jach nik

Elż bie ta Jach nik dział kow czy ni z No we go Są cza

No wy Sącz, 5 lip ca 2012 r.

Ja nusz Mosz kow ski Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu

Re dak tor Na czel ny
Ty go dni ka „Prze gląd”
Re dak tor Ar tur Za wi sza

Z nie ukry wa nym za że no wa niem prze czy ta łem ar ty kuł
w ostat nim „Prze glą dzie” au tor stwa Pa na Ar tu ra Za wi szy
pt. „Dział ki w za wie sze niu”. Pod płasz czy kiem ni by
przed sta wie nia ra cji obu stron Pan Za wi sza uza sad nia 
i udo wad nia wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie -

ro wa ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy o ROD oraz glo ry fi -
ku je tzw. „sto wa rzy sze nia” ata ku jąc Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i je go spo łecz nych dzia ła czy. 

Dziw nym od kry ciem Pa na Za wi szy jest zwo ły wa nie
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kon fe ren cji pra so wych ja ko me to dy za po cząt ko wa nej
przez PiS. Wi dać, że Pan Za wi sza ma ogra ni czo ną hi sto -
rycz nie wie dzę. Nie jest to rów nież ele ment wal ki o tzw.
„rząd dusz” a sta ły ele ment na szej de mo kra cji i gło sze nia
wol no ści sło wa. A „Ty dzień Pro te stu Pol skich Dział kow -
ców” – każ dy ma pra wo wy po wia dać się i pro te sto wać je -
że li uzna je to za słusz ne i je że li uzna je, że dzie je się
krzyw da a ta ką wiel ką krzyw dą dla pol skich dział kow ców
są wnio ski by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na prof.
Le cha Gar doc kie go – zresz tą w swo im cza sie po pie ra ne -
go przez PiS.

Mo no pol. Każ de mu, ko mu brak jest wy star cza ją cych
ar gu men tów w swo jej wal ce szer mu je ta kim ha słem. A co
to jest mo no pol? Czy fakt dzia ła nia wszyst kich ogól no -
kra jo wych or ga ni za cji spo łecz nych i nie tyl ko jest mo no -
po lem? Je że li tak to te kil ka dzie siąt or ga ni za cji ma ją cych
w na zwie „Pol ski” czy „Pol ska” na le ży zli kwi do wać.
Prze czy to za tem te zie prof. Le cha Gar doc kie go i je go so -
jusz ni kom czy zwo len ni kom te go ha sła. A więc roz bić,
znisz czyć to co do brze funk cjo nu je w de mo kra tycz nym
pań stwie i na de mo kra tycz nych za sa dach, bo prze cież
wszy scy człon ko wie Za rzą dów ROD, okrę go wych za rzą -
dów i Kra jo wej Ra dy PZD po cho dzą z wy bo rów. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko ogól no kra jo wa or -
ga ni za cja spo łecz na o ukształ to wa nej struk tu rze do brze
spraw dzi ła się w wal ce o za cho wa nie ogro dów w mia stach
oraz w utrzy ma niu i roz wo ju in fra struk tu ry ogro dów. 
A po za tym dzia ła zgod nie z pra wem.

Tak jak w każ dej or ga ni za cji, tak i PZD ma pra wo do
po dej mo wa nia uchwał, ko go przy jąć na swo je go człon ka
a to, że jest to po wią za ne z przy dzia łem dział ki jest po pro -
stu oczy wi ste, gdyż Zwią zek jest praw nym użyt kow ni -
kiem grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, po mi-
mo, że ich wła ści cie lem jest gmi na czy Skarb Pań stwa.
My li się prof. Lech Gar doc ki, że Je go wnio ski do TK ma -
ją cha rak ter praw ny. Wręcz prze ciw nie wnio ski te ma ją
wy bit nie cha rak ter po li tycz ny. Do wo dem te go jest roz sze -
rze nie pierw sze go wnio sku, za skar ża jąc ko lej ne prze pi sy
usta wy o ROD a na wet ca łą usta wę w mo men tach na si la -
ją cej się obro ny usta wy ze stro ny dział kow ców. A czy
prof. Lech Gar doc ki wno sił za strze że nia do pro jek tu usta -
wy sy gno wa ne go przez PiS o uwłasz cze niu dział kow ców
i li kwi da cji PZD i je go ma jąt ku, któ ry oka zał się w ca ło -
ści nie zgod ny z Kon sty tu cją RP. Od po wiedź jest jed na.
Ab so lut nie NIE! A za tem od po wiedź o cha rak ter wnio sku
prof. Le cha Gar doc kie go już zna my.

O tym, że prof. Lech Gar doc ki a tak że i au tor ar ty ku łu
jest la ikiem, je że li cho dzi o ro dzin ne ogro dy dział ko we
do wo dzi brak wie dzy o ogro dach i dzia łal no ści Związ ku.
Mo wa tu o rze ko mym bra ku na kła dów ze stro ny PZD na
te re ny ogro dów. A to, że w okrę gu wro cław skim na kła dy
te co rocz nie prze kra cza ją mi lion zło tych, wo bec bra ku
przy sło wio wej zło tów ki np. z Urzę du Mia sta Wro cła wia
nie jest wy star cza ją cym do wo dem dba ło ści o in fra struk tu -
rę ogro dów i o po trze by dział kow ców. A za tem ja kim pra -

wem Mia sto ma po bie rać po dat ki (ha ra cze) od Związ ku 
i dział kow ców je że li nie wspie ra i nie po ma ga ogro dom,
a wręcz od wrot nie nisz czy je, do pro wa dza jąc do uchwa -
le nia Stu dium i miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, w któ rych wy kre śli ło wszyst kie te re ny
ogro dów i prze zna czy ło je na ce le ko mer cyj ne i de we lo -
per skie. A prze cież ogro dy są urzą dze nia mi uży tecz no ści
pu blicz nej i po mo cą so cjal ną pań stwa dla lu dzi o naj -
skrom niej szych do cho dach. Usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych ze wzglę du na swo je zna cze nie
spo łecz ne ja ko tzw. „lex spe cia lis” po win na być nie tyl ko
współ rzęd na z in ny mi usta wa mi, ale na wet przed ni mi.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko ogól no kra jo wa or -
ga ni za cja, któ rej ce lem jest obro na praw dział kow ców 
i ogro dów ma obo wią zek wal czyć o te pra wa je że li są za -
gro żo ne ta ki mi nie prze my śla ny mi wnio ska mi prof. Le cha
Gar doc kie go. Ma za tem pra wo do pro te stu i obo wią zek
po wia da mia nia dział kow ców o za gro że niach, któ re są
ogrom ne.

Ma my pra wo do „Ty go dnia Pro te stu Pol skich Dział -
kow ców” i nikt nam te go pra wa nie od bie rze, po mi mo że
nie któ rym oso bom to się nie po do ba. A ko mu to się nie
po do ba? Od po wiedź jest nie zwy kle pro sta. Od daw na
wia do mym jest kto ma naj więk sze prze bi cie w na szym
kra ju, kto jest ho łu bio ny, z kim na le ży się li czyć, kto lo -
bbu je (praw nie lub nie). Wszyst kim wia do mo, że te re ny
ogro dów zaj mu ją tzw. „atrak cyj ne” ob sza ry szcze gól nie 
w du żych mia stach. Są to tzw. „cen ne” te re ny pod in we -
sty cje. Z te go też wzglę du 500 hek ta rów te re nów ogro -
dów we Wro cła wiu zo sta ło w Stu dium i pla nach prze zna -
czo ne na ce le ko mer cyj ne a ko lej ne 600 ha ogro dów na
ce le de we lo per skie. A co z dział kow ca mi, któ rych więk -
szość to w dal szym cią gu eme ry ci, ren ci ści ale też bez ro -
bot ni, pra cow ni cy bu dże tów ki i mło de mał żeń stwa 
z dzieć mi? Czy z ich po trze ba mi ktoś się li czy. Nie. Ci lu -
dzie nie ma ją prze bi cia, za ni mi nikt nie lob bu je. Mo że
po win ni upra wiać zie mię tyl ko w do nicz kach, miesz ka jąc
w blo ko wi skach? Al bo wy rzu cić ich za mia sto – da le ko
20, 30, 50 km od miej sca za miesz ka nia. Nie ste ty ta ka jest
praw da ob ser wo wa na na co dzień.

W słusz nej wal ce o utrzy ma nie ogro dów dział ko wych
na le ży jed nak że wspo mnieć, że Zwią zek i dział kow cy ro -
zu mie ją po trze by roz wo ju swo ich miast i gmin od da jąc
(co praw da z bó lem) te re ny ogro dów na ce le pu blicz ne,
naj czę ściej ko mu ni ka cyj ne np. we Wro cła wiu na sa mą au -
to stra dę 23 ha a na in ne dro gi i wa ły prze ka za no dal sze 30
ha grun tów ROD. W ko lej ce ocze ku je li kwi da cja na te ko -
mu nal ne ce le dal szych 12 wro cław skich ogro dów. Dział -
kow cy i Zwią zek otrzy mu ją od szko do wa nia i te re ny
za stęp cze – tak sta no wi od za wsze pra wo, ale to prze cież
jest nor mal ne.

Czy pro blem ogro dów dział ko wych to spra wa po li tycz -
na? W na szym Pań stwie wszyst ko jest po li ty ką bo prze -
cież usta wy uchwa la Sejm RP, a każ da z nich po pie ra na
przez par tie, moż na uznać za po li tycz ną. Tyl ko, że dział -
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kow cy w ogro dach ma ją róż ne po glą dy i nikt ich o to nie
py ta. Ale w obro nie swo ich praw są jed no ścią, cze go do -
wo dem jest 630 ty się cy pod pi sów za usta wą o ROD.

Wal czą o to, by móc spę dzić swój czas na ło nie przy ro -
dy, nie da le ko od miej sca za miesz ka nia wśród swo jej zie -
le ni, przy ja ciół, zna jo mych. Aspek ty so cjal ne, spo łecz ne,
zdro wot ne są nie do prze ce nie nia co pod kre śla li już wie -
lo krot nie pol scy so cjo lo go wie i psy cho lo go wie.

Niech prof. Lech Gar doc ki i Je go na stęp ca prof. Sta ni -
sław Dą brow ski nie wal czą z dział kow ca mi i ze Związ -
kiem, któ ry sta tu to wo ich re pre zen tu je. Wię cej zro zu-
mie nia a nie tyl ko w oczach „zło tów ki”, „do la ry” i „eu ro”.
Po win ni to za uwa żyć wszę do byl scy dzien ni ka rze.

A te tzw. sto wa rzy sze nia – na si łę two rzo ne i to przez
ko go, przez lu dzi ła mią cych pra wo, ma ją cych na wzglę -
dzie swo je oso bi ste, par ty ku lar ne in te re sy, jak Pan Ro man
Mi cha lak, któ ry za ło żył sto wa rzy sze nie by za le ga li zo wać

sa mo wo lę bu dow la ną czy Pan Cza plic ki, któ ry za ło żył
sto wa rzy sze nie, bo stra cił w wy ni ku re for my w Związ ku
swój „kie row ni czy sto łek”, i któ ry na pod sta wie Wy ro ku
są du mu siał zwró cić 17 ty się cy nie słusz nie po bra ne go wy -
na gro dze nia a wcze śniej prze cież był człon kiem Kra jo wej
Ra dy PZD i ak tyw nie wspie rał i re ali zo wał ce le sta tu to we.
In ne „sto wa rzy sze nia” po dob nie, są to tzw. sto wa rzy sze -
nia ka na po we a czę sto sa mi dział kow cy w ogro dach nie
wie dzą na wet, że nie są już człon ka mi PZD. Część ogro -
dów z po wro tem już wró ci ła do Związ ku, wi dząc ko rzy -
ści z przy na leż no ści do PZD.

War to za tem przy po mnieć i przed sta wić praw dzi we ob -
li cze i in ten cje wnio sko daw ców uchy le nia prze pi sów usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz zwró cić
uwa gę ko mu te in ten cje i wnio ski słu żą. Spo łe czeń stwu?
Z pew no ścią nie, i Pan re dak tor Ar tur Za wi sza po wi nien
o tym wie dzieć. Wię cej rze tel no ści i obiek ty wi zmu.

Z po wa ża niem

Spo łecz ny Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ Ja nusz Mosz kow ski

Wro cław, 5 lip ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu

Re dak tor Na czel ny
Ty go dni ka „Prze gląd”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Ka li szu re pre zen tu ją ce go kil ka dzie siąt
ty się cy ro dzin dział ko wych z Wiel ko pol ski po łu dnio wo 
– wschod niej z obu rze niem i za nie po ko je niem za po zna ło
się z ar ty ku łem Pa na Ar tu ra Za wi szy za ty tu ło wa nym
„Dział ki w za wie sze niu”, któ ry uka zał się na ła mach ty go -
dni ka „Prze gląd” z da tą 8 lip ca 2012 ro ku.

Pan re dak tor Za wi sza fał szy wie i nie praw dzi wie przed -
sta wia w swo im ar ty ku le ak tu al ną sy tu ację dział kow ców
i Związ ku w świe tle ocze ki wa nia na wy rok TK w spra wie
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pan re dak tor Za wi sza nie po sia da ele men tar ne go ro ze -
zna nia o ogro dach dział ko wych w Pol sce i funk cjo no wa -
niu do brej usta wy z 2005 ro ku o ROD. Ar ty kuł Pa na
Za wi szy jest ten den cyj ny, kłam li wy i prze ka zu je nie praw -
dzi we in for ma cje na te mat ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce i wpro wa dza w błąd opi nię pu blicz ną.

Po nad to Pan re dak tor Za wi sza w ogó le nie zna prze pi -
sów usta wy z 2005 ro ku o ROD i Sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, gdyż bzdu ry, któ re wy pi su je po -
cho dzą na szym zda niem z bra ku zna jo mo ści prze pi sów
praw nych do ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go w Pol -

sce. Dla te go wi nien naj pierw za po znać się z prze pi sa mi
praw ny mi do ty czą cy mi ogro dów dział ko wych, a póź niej
pi sać ar ty ku ły na te mat dzia łek i ogro dów dział ko wych.

Ab sur dem jest twier dze nie, że in te re sy Związ ku róż nią
się od in te re sów dział kow ców. To Zwią zek bro ni in te re -
sów dział kow ców, praw na by tych przez nich przez dzie -
się cio le cia i gwa ran tu je ist nie nie ogro dów dział ko wych.
Dzię ki dzia ła niom Związ ku w 2005 ro ku uchwa lo no 
w Sej mie RP bar dzo do brze funk cjo nu ją cą usta wę o ogro -
dach dział ko wych,

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał po wo ła ny na pod -
sta wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i zgod -
nie z art. 25 wspo mnia nej usta wy re pre zen tu je i bro ni
praw i in te re sów swych człon ków użyt ku ją cych dział ki w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. O po par ciu Związ ku
przez dział kow ców świad czy fakt ze bra nia przez nich 
620 ty się cy pod pi sów w obro nie usta wy. Pan re dak tor Za -
wi sza pi sze nie praw dzi wie w swym ar ty ku le, że mie sięcz -
nik „dział ko wiec” jest utrzy my wa ny ze skła dek dział-
kow ców. Jest to kom plet ne bzdu ra, gdyż mie sięcz nik
„dział ko wiec” jest re da go wa ny i wy da wa ny ze środ ków
Wy daw nic twa „dział ko wiec”, któ ra jest sa mo dziel nym
pod mio tem go spo dar czym.

Nie praw dzi we jest twier dze nie, że sil na po zy cja PZD
wy ni ka z fak tu, że po sia da atrak cyj ne grun ty i mo że ni mi
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„ob ra cać”. Po zy cja ta wy ni ka jed nak z po par cia dział kow -
ców, któ rzy utoż sa mia ją się z dzia łal no ścią PZD na rzecz
ogro dów. Pan red. Za wi sza su ge ru je „no wo cze sne roz wią -
za nia urba ni stycz ne", ra dzi my jed nak aby naj pierw po roz -
ma wiał na ten te mat z dział kow ca mi, a do wie się praw dy
co o tym my ślą dział kow cy upra wia ją cy dział ki, któ rzy
swo je te re ny czę sto nie użyt ki i te re ny po ko pal nia ne do -
pro wa dzi li swo imi rę ko ma w oa zy zie le ni w mia stach.
Ogro dy dział ko we sta no wią zie lo ne płu ca miast, per łę zie -
lo nej ar chi tek tu ry w mia stach.

Bzdu rą jest pi sa nie o rze ko mym „szta bie praw ni ków”,
jest to kom plet ny brak in for ma cji na ten te mat.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu do ma -

ga się sta now czo, aby re dak tor Za wi sza na ła mach ty go -
dni ka „Prze gląd” prze pro sił dział kow ców za swój ten -
den cyj ny ar ty kuł za wie ra ją cy bzdu ry i nie praw dę. Do ma -
ga my się tak że, aby tak po waż ny ty go dnik jak „Prze gląd”
prze pro wa dził wy wiad z „pro sty mi” dział kow ca mi na ten
te mat i na ła mach swo je go ty go dni ka rze tel nie po in for -
mo wał opi nię pu blicz ną o ogro dach dział ko wych i za mi -
ło wa niu dział kow ców do swych dzia łek, któ re są dla nich
wszyst kim, co im zo sta ło po wie lu la tach pra cy.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ 

Ka lisz, 5 lip ca 2012 r.

Je rzy Kar piń ski dział ko wiec z ROD „Ra dość” we Wro cła wiu

Pan Ar tur Za wi sza 
Ty go dnik „Prze gląd”

Sza now ny Pa nie,
Z wiel ką uwa gą za po zna łem się z Pa na ostat nim ar ty -

ku łem pra so wym p.t. „Dział ki w za wie sze niu”, za miesz -
czo nym w ostat nim wy da niu ty go dni ka „Prze gląd”.
Przy zna ję, że w mia rę czy ta nia ko lej nych frag men tów te -
go ar ty ku łu na ra sta ło we mnie od czu cie wzbu rze nia i zdu -
mie nia. Po nad to, po ja wi ło się tak że od czu cie spo tę go-
wa ne go nie sma ku. Wszyst ko dla te go, że ar ty kuł, któ ry
wy szedł spod Pa na pió ra, to wiel kie zbio ro wi sko prze kła -
mań i nie praw dy. W każ dym frag men cie i nie omal w każ -
dym zda niu cuch nie on ten den cyj no ścią, zło śli wo ścią 
i de struk cją ukie run ko wa ną prze ciw ko dział kow com i je -
go związ ko wej or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Prze czy ta nie te go ar ty ku łu by ło dla mnie
smut nym i wstrzą sa ją cym prze ży ciem i dla te go nie mo gę
obo jęt nie przejść wo bec ste ku ab sur dów w nim za war tych.

Sza now ny Pa nie! My ślę, że na le ża ło by za cząć od te go,
że w ca łej opi sy wa nej przez Pa na spra wie tak na praw dę
wca le nie cho dzi o tę na szą za skar żo ną usta wę. Nie cho -
dzi też o tak bar dzo kry ty ko wa ne przez Pa na na sze związ -
ko we struk tu ry. Po wiem wię cej, nie cho dzi też o nas
dział kow ców. Głów nym ce lem twór ców te go ca łe go za -
mie sza nia by ło i jest do pro wa dze nie do sy tu acji w któ rej
do stęp do te re nów zaj mo wa nych przez dział kow ców bę -
dzie bez po śred ni, ła twy, ta ni i bez od szko do wań. Dla te go
też in spi ra to rzy ta kie go my śle nia wy to czy li prze ciw ko
nam wszel kie przy sło wio we ar ma ty w po sta ci wie lu au to -
ry te tów są dow ni czych oraz sa me go usta wo daw cy i nie
prze bie ra ją w środ kach. Jed ną z form ich ata ku jest m.in.
od po wied nie wy ko rzy sty wa nie me diów, a pań ski ar ty kuł
jest te go ko lej nym do wo dem. Wszy scy jed nak po dro dze
za po mnie li o tym, że pra wa nada ne dział kow com i na sze -

mu związ ko wi po to zna la zły się w po mia ta nej obec nie
usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych że by w Pol -
sce roz wi ja ło się ogrod nic two dział ko we, a naj uboż sza
część spo łe czeń stwa tj. eme ry ci i ren ci ści mia ła od po wied -
nie wspar cie so cjal ne ze stro ny na sze go pań stwa. Da no
nam na sznur ku przy sło wio wą kieł ba sę, a te raz chce się
nam ją ode brać ni czym po mia ta ne mu psu. Ro bi się to na -
wet kosz tem na sze go pra wa do od szko do wań i z za mia -
rem ob cią że nia nas po dat ka mi, z któ rych w ra mach
wspo mnia ne go wspar cia so cjal ne go ze stro ny pań stwa,
zo sta li śmy zwol nie ni. Dla te go też przy wo ła ny w Pa na ar -
ty ku le Pan Mi rek jest zmar twio ny i ze smut kiem spo glą -
da w nie bo. Czu je za gro że nie, a Pan nie pi sze ja kie. Tym
za gro że niem jest bo wiem wid mo za bra nia mu te go co zo -
sta ło je dy ną ra do ścią je go sta ro ści - je go dział ki i te go co
ma na dział ce. W tle te go ob ra zu wi dać su per mar ket wy -
bu do wa ny na je go dział ce. Sta nie się tak nie wąt pli wie gdy
zo sta nie on po zba wio ny od po wied niej ochro ny praw nej
za gwa ran to wa nej mu obec nie we wspo mnia nej usta wie.

Nie wiem dla cze go, ale wspo mnia ne go wąt ku o Pa nu
Mir ku nie roz wi nął Pan od po wied nio w swo im ar ty ku le.
Z wiel kim ani mu szem bro ni Pan w nim na to miast lu dzi,
któ rzy obec nie po da ją się za wiel ce po krzyw dzo nych
przez los i za cier pięt ni ków ca łe go sys te mu. A prze cież to
wła śnie ci lu dzie sta li się źró dłem kry tyk kie ro wa nych na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Sa mi ła ma li obo wią zu ją ce
pra wo, a te raz ja ko se ce sjo ni ści i od szcze pień cy do ma ga -
ją się od po wied nie go po sza no wa nia przez to pra wo i przy
oka zji usi łu ją za szko dzić tym, któ rzy wcze śniej wy ty ka li
im nie pra wi dło wo ści w dzia ła niu. Są te raz po ci ska mi wy -
ko rzy sty wa ny mi w ar ma tach ukie run ko wa nych na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.
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Sko ro już je stem przy Pol skim Związ ku Dział kow ców,
„ob sma ro wa nym” w Pa na ar ty ku le to pro szę wy ba czyć,
ale zdu mie wa mnie pań skie trak to wa nie te go związ ku.
Każ da or ga ni za cja ma bo wiem pra wo po sia dać wła sne
struk tu ry, któ re są sta tu to wo po wo ła ne po to aby mię dzy
in ny mi bro nić praw swo ich człon ków. W każ dej or ga ni za -
cji źró dłem fi nan so wa nia są też skład ki człon kow skie.
PZD jest jed ną z ty się cy ta kich or ga ni za cji. Co do obro ny
praw swo ich człon ków to uwa żam, że spi su je się zna ko -
mi cie, a sto so wa ne w tym przy pad ku me to dy po win ny sta -
no wić wzór god ny do na śla do wa nia przez in ne or ga ni-
za cje. Dzi wić na to miast po wi nien fakt, że pań stwo usta -
wo daw czo nada ło te mu związ ko wi od po wied nie pra wa, 
a te raz po przez swo ich przed sta wi cie li pra wa wy ko rzy -
stu je to ja ko ar gu ment prze ciw ko nie mu.

W hi sto rii na szej pań stwo wo ści mie li śmy wie le do wo -
dów na to, że na tę na szą pań stwo wość wiel ki wpływ miał
za wsze sto su nek spo łe czeń stwa do wła dzy i do usta na wia -
ne go pra wa. Nie szczę ściem by ło to, że ten sto su nek wy -
ra żał się na ogół bra kiem od po wied nie go sza cun ku,
war chol stwem, sa mo wo lą i pry wa tą, a tak że i tym że każ -
dy chciał rzą dzić. Efek tem te go by ło wie lo krot ne osła bie -
nie na szej pań stwo wo ści np. w okre sie roz bi cia dziel-

ni co we go, I Rzecz po spo li tej i Jej upad ku, a tak że w obec -
nym cza sie. Wy star czy spoj rzeć na skut ki obec ne go zmar -
no tra wie nia wie lu dzie dzin na sze go współ cze sne go ży cia
go spo dar cze go, spo łecz ne go i so cjal ne go, na brak po li ty -
ki pro ro dzin nej pań stwa, na uciecz kę mi lio nów mło dych
lu dzi za gra ni cę, na wid mo nę dzy dla eme ry tów. Ta kie
przy kła dy moż na by przy ta czać w nie skoń czo ność. Te raz
do zmar no tra wio nych szans wła ści we go funk cjo no wa nia
pań stwa być mo że doj dzie spra wa ogród ków dział ko -
wych, któ re jesz cze są płu ca mi na szych miast, ale nie ba -
wem mo gą znik nąć z ich po wierzch ni i mo gą za mie nić się
w nie po trzeb ne obiek ty bu dow la ne. Mam na dzie ję, że pan
Mi rek nie do ży je te go smut ne go wi do ku. A sko ro jest na -
dzie ja, to ra zem z pa nem Mir kiem bę dę wal czyć z wszel -
ki mi prze ciw no ścia mi lo su i bę dę bro nił te go co da ło nam
pań stwo. Nie po zwo lę że by w ma je sta cie pra wa sia no bez -
pra wie i nie spra wie dli wość!

Wie rzę, że mo je sta no wi sko nie jest od osob nio ne i że
jest wie lu dział kow ców któ rzy my ślą po dob nie, ina czej
niż Pan i Pa na zle ce nio daw cy. Wie rzę, że naj bliż sza przy -
szłość za owo cu je roz sąd ny mi de cy zja mi sza fa rzy na sze -
go pra wa, że wszy scy bę dą mie li czy ste su mie nie, w tym
tak że pan Mi rek, ja, a tak że i Pan, Pa nie Re dak to rze.

Z po wa ża niem

/-/ Je rzy Kar piń ski
Wro cław, 4 lip ca 2012 r.

Zdzi sław Śli wa Pre zes OZ PZD Po zna niu

Re dak cja „Prze gląd” 
Red. Ar tur Za wi sza

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Od no sząc się do Pa na ar ty ku łu w ty go dni ku „Prze gląd”

pt. „ Dział ki w za wie sze niu” stwier dzam, że wpi su je się
Pan w gło sy prze ciw ni ków nie tyl ko Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, ale tak że pol skich ogro dów dział ko wych 
i pol skich dział kow ców. Jak bo wiem od bie rać cy to wa nie
przez Pa na bez kry tycz nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go i wy pro wa dza nie w pod ty tu łach ar ty ku łu, że
dzia ła my „po za pra wem”, „rzą dzi my i dzie li my” oraz gdy
pró bu je Pan two rzyć dla ogro dów dział ko wych „zie lo ną
al ter na ty wę”, któ rą mia ło by stwo rzyć lob by de we lo per -
skie lub nie moż li wy do re ali za cji po mysł PiS o po wszech -
nym uwłasz cze niu. Od nio sę się do tych ha seł i tre ści pod
ni mi kry ją cy mi się, by uza sad nić te zę o bra ku obiek ty wi -
zmu i ten den cyj no ści Pa na ar ty ku łu.

Nie dzia ła my „po za pra wem”, bo pra wo w na szym kra -
ju sta no wi Sejm RP, a owo cem je go dzia łal no ści jest obo -
wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
któ ra re gu lu je funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Za rzu ty sta wia ne usta wie, szko da, że do pie ro po

7 la tach od jej uchwa le nia i to po mi mo, że więk szość
dział kow ców do brze oce nia jej za pi sy i w jej obro nie zło -
ży ło pod pi sy (po nad 620 000 pod pi sów), go dzą nie ty le w
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ale w przy szłość i byt ogro -
dów oraz na ru sza ją pra wa na by te pol skich dział kow ców.
Jak się to ma do przed wo jen nej de wi zy ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, że pań stwo ochra nia ogro dy dział ko we? Je -
śli, jak Pan twier dzi za prof. Gar doc kim, roz strzy gnię cia
TK nie ozna cza ją li kwi da cji ogród ków, tyl ko re for mę ich
za rzą dza nia, to po co Pre zes Są du kwe stio nu je kon sty tu -
cyj ność ca łej usta wy? Czy nie do strze ga, że usu nię cie 
z ob ro tu praw ne go ca łej usta wy czy ni z dział kow ca po -
sia da ją ce go pra wo użyt ko wa nia dział ki oraz ty tuł wła sno -
ści do al tan ki i na sa dzeń po sa do wio nych na dział ce
przed miot po zba wio ny ja kiej kol wiek ochro ny? Czy nie
do strze ga, że li kwi da cja prze pi sów usta wy gwa ran tu ją -
cych ist nie nie ogro dów w pol skich mia stach i chro nią cych
je przed li kwi da cja mi na ce le czy sto ko mer cyj ne ozna cza
otwar cie do stę pu do te re nów ogro dów dla de we lo pe rów,
dla któ rych li czy się przede wszyst kim in te res firm?
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Jak że bo le sny dla dział kow ców z ogro dów za gro żo nych
li kwi da cją przez rosz cze nia daw nych wła ści cie li jest sta -
wia ny przez Pa na za rzut, że Skarb Pań stwa lub gmi na mu -
si wy pła cić dział kow com od szko do wa nie za utra co ny
ma ją tek i dać te ren za stęp czy. Pro szę przy jąć do wia do -
mo ści, że dział kow cy sa mi ze swo ich pie nię dzy utrzy mu -
ją ogro dy dział ko we i wy rę cza ją mia sto w utrzy my wa niu
ką ci ków zie le ni nie zbęd nych dla ży cia mia sta. Mia sto do
ogro dów dział ko wych w naj częst szej prak ty ce nic nie do -
kła da. Czy nie do strze ga Pan też oczy wi ste go fak tu, że
dział kow cy za kła da jąc ogro dy dział ko we na te re nach
wska za nych przez ów cze sne wła dze pań stwo we i miej -
skie ni ko mu nie od bie ra li ich wła sno ści. To wła dze pań -
stwo we i miej skie po dej mo wa ły czę sto obar czo ne błę da mi
de cy zje, któ rych skut ki do tknę ły kie dyś by łych wła ści cie -
li, ale te raz do ty ka ją „Bo gu du cha win nych" dział kow ców.
Czy chciał by Pan tak jak nie któ rzy by li wła ści cie le,   by
dział kow cy „wy no si li się z ich te re nu i jesz cze po so bie
po sprzą ta li” bez pra wa do od szko do wań? Czy w pań stwie
pra wa na pra wia nie jed nych krzywd ma po le gać na two -
rze niu no wych? Bro niąc praw dział kow ców i po no sząc
kosz ty wie lu pro ce sów są do wych Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców za słu gu je wg Pa na na epi tet „rzą dzą i dzie lą”. I na
do wód swo je go twier dze nia przy ta cza Pan opis epi zo -
dycz nej spra wy p. Go dur kie wi cza z Po zna nia, któ ry zo -
stał oszu ka ny przez po przed nich użyt kow ni ków dzia łek
pań stwa M. Mał żo nek pa ni M. zło żył w za rzą dzie ROD
oświad cze nie, że sprze da je dział kę P. Go dur kie wi czo wi,
bo po trzeb ne mu są pie nią dze na le cze nie cięż ko cho rej
na ra ka mał żon ki prze by wa ją cej na le cze niu szpi tal nym.
Dał wia rę te mu oświad cze niu (nie ste ty) za rząd ROD, któ -
ry pod jął uchwa łę o przy ję ciu re zy gna cji z pra wa użyt ko -
wa nia dział ki przez M. i na dał to pra wo pa nu Go dur kie -
wi czo wi nie do peł nia jąc obo wiąz ku uzy ska nia zgo dy na
sprze daż dział ki od pa ni M. Po zło że niu za ża le nia na pod -
ję tą uchwa łę przez pa nią M., któ ra do ma ga ła się na dal pra -
wa użyt ko wa nia dział ki już prze ka za nej pa nu Go dur -
kie wi czo wi, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Po -
zna niu nie mo gło pod jąć in nej uchwa ły jak unie waż nić
przy dział dział ki p. Go dur kie wi czo wi. Wska za li śmy jed -
nak, że po win no to na stą pić po zwro cie przez pań stwo M.
przy ję tej za pła ty za dział kę, cze go jed nak nie za mie rza li
zro bić i do tej po ry nie zro bi li, a spra wa znaj dzie swój epi -
log w są dzie. Ry chło jed nak oka za ło się, że pan Go dur -
kie wicz nie za mie rza ko rzy stać z dział ki w spo sób ja sno
okre ślo ny w usta wie o ROD i in nych we wnętrz nych prze -
pi sach wy wie dzio nych z usta wy, prze zna cza jąc dział kę na
ce le miesz ka nio we. Cy to wa na przez Pa na mo ja, rze czy wi -
ście nie au to ry zo wa na, wy po wiedź dla Gło su Wiel ko pol -
skie go nie świad czy, jak Pan za mie rza udo wod nić, że
rzą dzi my i dzie li my, ale na le ży z niej wy wieść zgo ła in ny

wnio sek. Po czu wa my się do od po wie dzial no ści za błąd
za rzą du, dla te go do tej po ry nie wpły nął od PZD do są du
wnio sek o eks mi sję z dział ki p. Go dur kie wi cza. Sta je my
jed nak za wsze w opo zy cji wo bec osób, któ re ła mią obo -
wią zu ją ce pra wo i prze kształ ca ją dział kę w miej sce do sta -
łe go za miesz ka nia. Czy we dług Pa na to Zwią zek jest
od po wie dzial ny za to, że p. Go dur kie wicz nie ma gdzie
miesz kać i po wi nien mu za pew nić lo kum? Pa stwiąc się
nad Związ kiem nie do strze ga Pan, że sa mo rzą dy mel du -
jąc na dział kach przy czy nia ją się do ugrun to wa nia prze ko -
na nia, że obo wią zu ją ce pra wo moż na ła mać, a je śli
Zwią zek sta je na stra ży obo wią zu ją cych prze pi sów pra -
wa - to tym go rzej dla Związ ku. Prze cież to Pań stwo
dzien ni ka rze swo imi bo ha te ra mi uczy ni li ście dy sy den tów
związ ko wych. Oso by na ru sza ją ce ra żą co pra wo i wy da lo -
ne z te go po wo du z PZD dziś pró bu ją two rzyć nie za leż ne
sto wa rzy sze nia, któ rym da je się po słuch na wet w Try bu -
na le Kon sty tu cyj nym. Sta ją cy przed ob li czem Try bu na łu
przed sta wi ciel sto wa rzy szeń Ire ne usz J. ze Swa rzę dza ob -
cią żo ny jest de cy zja mi nad zo ru bu dow la ne go i wy ro kiem
WSA na ka zu ją cym roz biór kę „al ta ny”, któ ra w isto cie jest
do mem miesz kal nym po sta wio nym w sprzecz no ści z pra -
wem bu dow la nym o pow. ok. 60 m2. Przed Są dem Re jo -
no wym to czy się prze ciw nie mu tak że spra wa kar na 
o po bi cie dział kow ców, ja ko pre zes sto wa rzy sze nia jest
od po wie dzial ny za za bór mie nia i zbie ra nie pie nię dzy od
dział kow ców, z któ rych nie chce się roz li czyć. Ale przed
Try bu na łem Ire ne usz J. oskar ża Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i uża la się na swój los, po słu gu jąc się na do da tek
kłam stwa mi. Dla cze go do spra wy Try bu nał do pu ścił ta -
kie go re pre zen tan ta nie za leż nych dział kow ców, a nie za -
dbał o po pro sze nie do udzia łu w po stę po wa niu choć by
jed ne go przed sta wi cie la ist nie ją cych ogro dów dział ko -
wych dzia ła ją cych po za Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców i nie skon flik to wa nych z PZD?

I ostat ni wą tek do ty czą cy „zie lo nej al ter na ty wy”. Lep -
sze go od ist nie ją ce go sys te mu za rzą dza nia ogro da mi nie
wy my ślą z ca łą pew no ścią de we lo pe rzy. Oni ma ją tyl ko
je den cel – prze jąć grun ty i re ali zo wać zy ski. Nie re al ny
był też pro jekt uwłasz cze nia dział kow ców ofe ro wa ny
przez po sła De rę i PiS. War to by ło by po słu chać, co na ten
te mat sa dzą de we lo pe rzy? Mo że by li by na wet za, bo nie -
któ rych dział kow ców pie niędz mi moż na by ło by „prze ko -
nać” do sprze da ży im dział ki, a Zwią zek pó ki ist nie je, na
to się nie zga dza. Je stem na to miast prze ko na ny, że sa mo -
rząd mia sta sto łecz ne go War sza wy nie zro bił by nic, by
dział kow ców uczy nić po sia da cza mi for tu ny, ja ką by ła by
wła sność 300 m2 grun tu w cen trum sto li cy. Po dob nie my -
śla ły by za pew ne sa mo rzą dy więk szo ści wiel kich aglo me -
ra cji miej skich. Więc ja ka jest ta „zie lo na al ter na ty wa”?

Po zo sta ję z po wa ża niem

Pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli wa Po znań, 4 li piec 2012 r.
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Ar ty kuł pa na Ar tu ra Za wi szy pt. „Dział ki na za wie sze -
niu” mi mo prób obiek tyw ne go spoj rze nia na pro ble my
PZD i ROD, w su mie nie ste ty na le ży za li czyć do wie lu
in nych pu bli ka cji stwa rza ją cych nie ko rzyst ny ob raz
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Nie wni ka jąc w przy czy ny ta kie go spoj rze nia (nie chęć
do nie któ rych osób, neo li be ra lizm, wy słu chi wa nie nie -
spraw dzo nych opi nii) na le ży stwier dzić, że stwa rza na at -
mos fe ra ude rza przede wszyst kim w ty sią ce spo łecz nych
dzia ła czy sa mo rzą dów ogro do wych, któ rzy za rzą dza ją w
spo sób de mo kra tycz ny ogro da mi, któ rych są człon ka mi.

Ab sur dal nie brzmi za rzut mo no po lu i bra ku wol no ści.
Kto chce dzia łać w sa mo rzą dzie ma otwar tą dro gę i tyl ko
od nie go za le ży czy uzy ska za ufa nie i po par cie po zo sta -
łych dział kow ców.

Wstę pu jąc do Polskiego Związku Działkowców każ dy
go dzi się na prze strze ga nie sta tu tu i je śli mu nie od po wia -

da ją je go prze pi sy nie mu si wstę po wać. Wol na wo la. Sko -
ro PZD dzia ła na te re nach po sia da nych w użyt ko wa niu
wie czy stym czy zwy kłym to je go obo wiąz kiem wo bec
wła ści cie la jest wła ści we go spo da ro wa nie po sia da nym te -
re nem.

Nie mo że być tak jak pan Mi cha lak, któ ry wy bu do wał
dom miesz kal ny i ma o to pre ten sje i dla te go za kła da od -
ręb ne sto wa rzy sze nie. Miał wol ną wo lę – mógł ku pić
dział kę bu dow la ną lub re kre acyj ną. Tak jest w przy pad ku
in nych sto wa rzy szeń. Po sia da nie sil nej or ga ni za cji spo -
łecz nej jest w dzi siej szych cza sach wy zwa niem (tak się
dzie ję w in nych dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go i go spo -
dar cze go – glo ba li za cja).

Dzię ki skład kom, z któ rych 65% po zo sta je w ogro dzie
– ist nie je fun dusz za po mo go wy, fun dusz roz wo ju i ce lo -
wy po wo dzio wy. Roz bi ty ruch dział ko wy nie miałby ta -
kie go wspar cia. To tyl ko kil ka uwag do tre ści ar ty ku łu.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej KR w Pi le
/-/ J. Skrzyp czak

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Pi le

Re dak tor Na czel ny 
Ty go dni ka „Prze gląd”

Pi ła, 9 lip ca 2012 r.

10. Ogro dy, pó ki sà po trzeb ne spo łe czeƒ stwu, po win ny ist nieç 
Roz mo wa Bar ba ry Kiel czyk z Ga ze ty De we lo per skiej z Pre ze sem KR PZD 
Eu ge niu szem Kon drac kim

Ko rzy ści eko no micz ne, wy po czy nek czy spo sób na
ży cie? Czym są ro dzin ne ogro dy dział ko we dla ich
po sia da czy?

– W Pol sce, gdzie ma my oko ło mi lio na dzia łek, ogro dy
dział ko we speł nia ją wszyst kie te funk cje. Dział ka to nie
tyl ko miej sce wy po czyn ku. Zde cy do wa na więk szość
dział kow ców łą czy to z ko rzy ścia mi eko no micz ny mi,
upra wia jąc wa rzy wa, drze wa owo co we, a tak że kwia ty…

Obec nie dział ka to czę sto spo sób na ży cie ro dzi ny, któ -
ra ją użyt ku je. W przy pad ku ro dzi ny eme ryc kiej, któ ra
więk szość cza su spę dza na dział ce, jest to spo sób na ży cie.
Nas, ja ko zwią zek, jesz cze bar dziej in te re su je ro dzi na
mło da. Do związ ku przy cho dzi dzi siaj co raz wię cej ro dzin
mło dych, mło de mał żeń stwa z dzieć mi – dla nich dział ka
jest miej scem, gdzie się pro du ku je, wy po czy wa oraz or ga -
ni zu je wa ka cje dla dzie ci, po nie waż naj czę ściej są to ro -
dzi ny, któ rych nie stać na in ne spę dza nie czy or ga ni-
zo wa nie wy po czyn ku dla sie bie i swo ich dzie ci. Tak więc
ro dzin ne ogro dy dział ko we dla ich po sia da czy są czymś

bar dzo waż nym, z czym czę sto są zwią za ni od kil ku dzie -
się ciu lat. Na wie lu dział kach prze by wa dziś już trze cie
po ko le nie i szcze gól nie te ro dzi ny po tra fią do ce nić, czym
jest ogród, czym jest dział ka.

Dział ka to nie tyl ko spra wa ko rzy ści dla ro dzi ny dział -
kow ca. Przede wszyst kim są to te re ny zie lo ne za go spo da -
ro wa ne kosz tem pra cy i środ ków dział kow ca i związ ku 
i z tej ra cji słu żą one wszyst kim miesz kań com mia sta. Na -
le ży jesz cze pod kre ślić, że ogro dy utrzy my wa ne są tyl ko
i wy łącz nie środ ka mi dział kow ców, a więc związ ku oraz
pra cą swo ich dział kow ców, tak więc nie kosz tu ją mia sta
nic. Te re ny zie lo ne za go spo da ro wa ne i utrzy my wa ne
przez dział kow ców… Czy moż na so bie wy obra zić lep szy
in te res, któ ry ro bi każ de mia sto po sia da ją ce te re ny dział -
ko we zwłasz cza, je że li do te go do da my jesz cze za do wo -
le nie ty się cy ro dzin w każ dym mie ście, któ re ko rzy sta ją 
z na szych dzia łek?

W ostat nim cza sie na stę pu je jed nak zmia na po dej -
ścia do dział ki. Użyt kow ni cy trak tu ją ją bar dziej ja -
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ko miej sce wy po czyn ku na zie lo nej tra wie, niż sia nia
mar chew ki i sa dze nia po mi do rów.

– To praw da, że ob ser wu je my zmia nę w trak to wa niu
dział ki, wy ko rzy sty wa niu jej funk cji. Tyl ko, czy to ma ja -
kie kol wiek zna cze nie i dla ko go? Jest rze czą bar dzo do brą,
je że li ro dzi na eme ryc ka – któ ra naj czę ściej skła da się 
z trzech po ko leń – bądź też ro dzi na mło da, chcą ca zor ga -
ni zo wać wy po czy nek dla swo ich dzie ci, pre fe ru ją wy po -
czy nek z uwa gi na to, że jest to im bar dziej po trzeb ne niż
upra wia nie na przy kład pie trusz ki. Trze ba jed nak wy raź -
nie po wie dzieć, że kry zys, któ ry ma my w Eu ro pie, w tym
tak że w Pol sce, wy mu sza zmia ny w za go spo da ro wa niu 
i wy ko rzy sta niu dział ki. Rów nież dziś ma miej sce ta ka sy -
tu acja, że na dział kach, któ re by ły do tej po ry wy ko rzy sty -
wa ne tyl ko wy po czyn ko wo, po ja wia ją się upra wy.

War to spoj rzeć, jak wy glą da sy tu acja w in nych kra jach
eu ro pej skich. Na przy kład w Niem czech na zde cy do wa nej
więk szo ści pro wa dzo ne są upra wy – rów nież tej przy sło -
wio wej mar chew ki, pie trusz ki, a zwłasz cza po mi do rów,
tru ska wek, głów nie ze wzglę dów czy sto zdro wot nych, nie
za wsze eko no micz nych. To, co lu dzie wy pro du ku ją sa mi,
na wła sne po trze by jest ab so lut nie nie po rów ny wal ne je że -
li cho dzi o war to ści zdro wot ne w sto sun ku do te go, co na -
by wa my na ryn ku. Dziś ob ser wu je my pe wien zwrot,
rów nież w na uce do ty czą cej ży wie nia. Na ukow cy na wo -
łu ją do upra wy na swo je po trze by tych pod sta wo wych
pro duk tów, szcze gól nie z prze zna cze niem dla dzie ci. Ta -
ka mar chew ka, wy pro du ko wa na na wła snej dział ce jest
nie za stą pio na i nie po rów ny wal na do ja kiej kol wiek in nej
mar chew ki wy pro du ko wa nej w wa run kach wiel ko to wa -
ro wych.

A w ja ki spo sób swo ją dział kę wy ko rzy stu je pre zes
Kon drac ki?

– Ja oczy wi ście ja ko czło nek związ ku mam dział kę w
War sza wie, po nad 40 lat. Na prze strze ni tych lat by ła wy -
ko rzy sty wa na w róż ny spo sób. W pierw szym okre sie by -
ła to przede wszyst kim upra wa, upra wa i jesz cze raz
upra wa – wa rzyw, owo ców oraz kwia tów. W mia rę upły -
wu cza su za go spo da ro wa nie tej dział ki się zmie nia ło, bo
i po trze by by ły też in ne. Dzi siaj jest to przede wszyst kim
dział ka wy po czyn ko wa, eko lo gicz na, cho ciaż znaj du ją się
na niej ga tun ki upra wo we.

Ostat nie 20 lat przy nio sło istot ne zmia ny za cho wań spo -
łecz nych. Kim są za tem dzi siej si dział kow cy? Jak już Pan
wcze śniej za zna czył to nie tyl ko od cho dzą ce po ko le nie,
któ re przy wy kło do po sia da nia wła sne go ka wał ka zie mi
cho ciaż w ta kiej for mie, ale też mło dzi lu dzie, któ rzy rów -
nież to do ce nia ją.

– W 2011 r. zwią zek prze pro wa dził bar dzo do kład ne ba -
da nia po ka zu ją ce, kim są pol scy dział kow cy. Z ba dań tych
wy raź nie wy ni ka, że po ło wa dział kow ców to eme ry ci,
ren ci ści, gru pa bez ro bot nych, ale są tak że lu dzie czyn ni

za wo do wo. Ob ser wu je my, że do ogro dów przy cho dzi
wie le mło dych ro dzin. To zja wi sko się roz sze rza. Praw -
do po dob nie kry zys, ale tak że świa do mość eko lo gicz na po -
wo du je, że ro śnie za po trze bo wa nie na dział ki ro dzin ne.
Jed nak dziś trud no jest otrzy mać dział kę, po nie waż nie
ma roz wo ju ogro dów dział ko wych, a za po trze bo wa nie
jest sta le ro sną ce i nie je ste śmy w sta nie mu spro stać. 
O dział ki przede wszyst kim ubie ga ją się mło de mał żeń stwa.

Od wie lu lat w okre sie let nim na ogród kach dział -
ko wych or ga ni zo wa ne są rów nież wcza sy dla se nio -
rów. Czy jest to na dal po pu lar na for ma wy ko rzy s-
ta nia tych te re nów zie le ni?

– My na zy wa my to ma ły mi for ma mi wcza sów dla se -
nio rów, ale rów nież or ga ni zo wa ne są ta kie wcza sy dla
dzie ci i mło dzie ży. Współ pra cu je my z PKPS–em, a tak że
z or ga ni za cja mi mło dzie żo wy mi. Po le ga to na tym, że or -
ga ni zo wa ne są dwu ty go dnio we tur nu sy dzien ne go po by -
tu, z peł nym wy ży wie niem, z pro gra mem wy po czyn-
ko wym, kul tu ral nym. Te wcza sy cie szą się ogrom nym za -
in te re so wa niem za rów no lu dzi ma ją cych dział ki, jak 
i tych, któ rzy ich nie ma ją.

W la tach 70 i 80 z ta kiej for my wcza sów ko rzy sta ło co
ro ku kil ka dzie siąt ty się cy lu dzi. Dzi siaj jest to znacz nie
mniej sza licz ba, cho ciaż zwią zek jest za in te re so wa ny roz -
wo jem tej for my wy po czyn ku, zwłasz cza, że w wie lu
ogro dach dział ko wych ma my ku te mu do bre wa run ki: do -
my dział kow ca, sprzęt ku chen ny, wy po czyn ko wy, roz -
ryw ko wy i oczy wi ście te re ny wy po czyn ko we w po sta ci
ogród ków, jor da now skich i zie lo nych pla ców wy po czyn -
ko wych itd. Tyl ko nie ste ty nas nie stać na or ga ni za cję pod
wzglę dem fi nan so wym, acz kol wiek wie le ogro dów dział -
ko wych po kry wa kosz ty eks plo ata cji me diów, że by te
wcza sy mo gły się od by wać.

Wie le ogro dów dział ko wych w mia stach zna la zło
się na ob sza rach in we sty cyj nych. Są li kwi do wa ne, a
na ich miej scu bu do wa ne róż no rod ne obiek ty. Jak
zmie nia się struk tu ra ROD? Uby wa ogro dów, czy też
w miej sce li kwi do wa nych po wsta ją no we?

– Pro blem li kwi da cji ogro dów dział ko wych re gu lu je na -
sza usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz
oczy wi ście po li ty ka związ ku. Uwa ża my, że mia sta mu szą
się roz wi jać, to zna czy mu szą być re ali zo wa ne in we sty cje
po trzeb ne miesz kań com. My ogro da mi dział ko wy mi nie
za trzy ma my i nie chce my za trzy my wać roz wo ju miast,
po nie waż sa mi je ste śmy miesz kań ca mi miast, w któ rych
te in we sty cje są re ali zo wa ne. Na to miast je ste śmy zde cy -
do wa nie prze ciw ni trak to wa niu ogro dów w spo sób ko -
mer cyj ny – ja ko te re ny re zer wo we, któ re moż na sprze dać,
je śli znaj dzie się od po wied ni ku piec. Dla te go, że ce le ko -
mer cyj ne nie le żą naj czę ściej w in te re sie miesz kań ców
miast. Trud no so bie wy obra zić, że by miesz kań cy by li za -
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do wo le ni z te go, że zli kwi du je się te ren zie lo ny, któ rym
jest ogród ro dzin ny i w je go miej sce zbu du je się na przy -
kład ko lej ne cen trum han dlo we.

Na to miast na prze strze ni ostat nich 20 lat ogro dów 
w grun cie rze czy nie uby wa. Jest to za słu ga usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, do brej współ pra cy na -
szych struk tur z mia sta mi i oczy wi ście po li ty ki związ ku.
Jest jed na pod sta wo wa rzecz – w każ dym przy pad ku, kie -
dy li kwi do wa ny jest ogród dział ko wy, twar do eg ze kwu je -
my wa run ki usta wy. Ozna cza to, że dział ko wiec, któ ry
tra ci dział kę, zgod nie z na szą usta wą, mu si otrzy mać od -
szko do wa nie za na sa dze nia i urzą dze nia, któ re są na dział -
ce oraz do stać dział kę za stęp czą. To, pó ki co, do brze
funk cjo nu je i jest ak cep to wa ne za rów no przez sa mo rzą dy,
jak i przez zwią zek.

Jak po wie dzie li śmy, wie le ogro dów, któ re nie gdyś
znaj do wa ły się na obrze żach miast, dziś są w ich cen -
trach. Nie któ rzy twier dzą, że utrzy my wa nie ogro dów
w śro do wi sku sil nie ska żo nym spa li na mi jest nie ra -
cjo nal ne i na le ży je z ta kich miejsc usu wać. A mo że
prze ciw nie – wła śnie te sku pi ska zie le ni chro nią mia -
sta przed ku mu la cją za nie czysz czeń?

– To praw da, że więk szość ogro dów po wsta wa ła kie dyś
na obrze żach, na grun tach naj słab szych, ba gnach, pia -
skach, wy sy pi skach śmie ci itp. Jed nak dzię ki pra cy na -
szych dział kow ców i związ ku zo sta ły one prze kształ co ne
w pięk ne te re ny zie lo ne. Co naj waż niej sze, te te re ny zie -
lo ne, któ ry mi są ogro dy dział ko we, to nie jest tyl ko sa ma
dział ka, ale to jest tak że te ren, któ ry słu ży wszyst kim
miesz kań com miast. Moż na so bie wy obra zić co by by ło,
gdy by w pew nym mo men cie do szło do li kwi da cji wszyst -
kich ogro dów dział ko wych w mia stach i zo sta ły by one za -
bu do wa ne osie dla mi. To jest nie do przy ję cia.

Ska że nie na ogro dach czę sto nie jest wca le tak du że, za
to wpływ te re nów zie lo nych pro du ku ją cych tlen, szcze -
gól nie na tych te re nach ska żo nych, ma ogrom ne zna cze -
nie dla nas wszyst kich. Ten do bro czyn ny wpływ ogro du
dział ko we go przy czy nia się do po pra wy at mos fe ry każ -
de go z nas, nie za leż nie od te go czy je ste śmy po sia da cza -
mi dział ki. Mię dzy in ny mi z te go po wo du ogro dy dział-
ko we po win ny być chro nio ne i nie na le ży na nie pa trzeć
jak na in dy wi du al ne dział ki, ale przede wszyst kim jak na
te re ny zie lo ne.

W tej chwi li trwa za żar ty bój o być al bo nie być ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Cze go bro nią dział -
kow cy?

– To jest oczy wi ste – dział kow cy bro nią ogro dów dział -
ko wych, bro nią swo ich dzia łek, bro nią praw, w opar ciu 
o któ re funk cjo nu ją ogro dy dział ko we, bro nią tra dy cji itd.
Ogro dów bro nią zresz tą nie tyl ko sa mi dział kow cy. Wy -
star czy wejść na stro nę in ter ne to wą np. Kra jo wej Ra dy

PZD lub też in nej jed nost ki związ ku, że by zo rien to wać
się, że ogro dów bro nią sa mo rzą dow cy, po li ty cy, związ -
kow cy, or ga ni za cje spo łecz ne, eme ryc kie, a tak że wie le
me diów, któ re po tra fią do strzec po zy tyw ną ro lę ogro dów
dział ko wych i od ciąć się od wpły wów de we lo pe rów.

Czy usta wa o ROD z 2005 r. jest do brą usta wą?

– Oczy wi ście, że ta usta wa jest bar dzo do brą usta wą, gdyż
zo sta ła zre da go wa na na pod sta wi cie po nad 200–let nich do -
świad czeń ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Rów -
nież przy pra cy nad tą usta wą zo sta ły wy ko rzy s-
ta ne do świad cze nia na ro do wych związ ków dział kow ców z
in nych kra jów eu ro pej skich, a zwłasz cza z Nie miec, gdzie
dzi siaj jest po nad mi lion dzia łek, z któ rych ko rzy sta po nad
5 mi lio nów lu dzi. Tam nikt nie pró bu je cze go kol wiek zmie -
niać, a wręcz od wrot nie – pań stwo pro wa dzi po li ty kę po pie -
ra ją cą i chro nią cą ogro dy dział ko we z te go wzglę du, że
słu żą wie lu ro dzi nom, a tak że z te go po wo du, że są te re na -
mi zie lo ny mi. Obec nie w za chod nich kra jach pre fe ru je się
upra wę na wła snych dział kach zdro wych wa rzyw na po -
trze by ro dzi ny. Szcze gól nie jest to wi docz ne we Fran cji,
gdzie na dział ce in ten syw nie upra wia się wa rzy wa.

Usta wa jest do bra, gdyż da je w bez płat ne użyt ko wa nie
(zwy kłe lub wie czy ste) grun ty. Pa mię taj my, że grun ty te
kie dyś by ły zu peł nie bez u ży tecz ne i nie po trzeb ne i dzię -
ki pra cy dział kow ców sta ły się grun ta mi war to ścio wy mi
i po strze ga ny mi – zwłasz cza przez de we lo pe rów – ja ko
cen ne pod in ne ce le. Nie wol no jed nak pa trzeć na pro blem
ocza mi de we lo pe rów, po nie waż ma ją oni na ce lu tyl ko
zysk. Oczy wi ście dziś trze ba bu do wać osie dla, bo jest to
po trzeb ne, ale czy trze ba wszyst ko za bu do wać, czy je dy -
nym kry te rium jest tyl ko zysk? Zysk jest dla jed ne go – dla
de we lo pe ra. Na ten zysk mu szą się zło żyć wszy scy po zo -
sta li miesz kań cy mia sta, po no sząc stra ty bę dą ce kon se -
kwen cją ta kie go dzia ła nia. Ja nie wy po wia dam się
prze ciw ko de we lo pe rom i bu do wie miast, ale prze ciw ko
dzi kie mu pę do wi do zdo by wa nia pie nię dzy bez żad nych
ure gu lo wań. Tu taj moż na tak że mieć pre ten sje do pań -
stwa, że nie re gu lu je te go w spo sób wy star cza ją cy. Przy -
kła dem niech bę dzie osie dle Mia stecz ko Wi la nów czy
wszyst kie osie dla na Bia ło łę ce w War sza wie, gdzie jest
ogrom ne za gęsz cze nie do mów i bra ku je in fra struk tu ry po -
trzeb nej do ży cia oraz dróg.

Uwa żam, że usta wa dzi siaj chro ni nie tyl ko ogro dy 
i dział kow ców, ale do brze słu ży pań stwu, gdyż chro ni
ogro dy przed nad mier ną, bez myśl ną li kwi da cją i uwzględ -
nia in te re sy nas wszyst kich – ca łe go spo łe czeń stwa. Jest to
naj lep sza usta wa, ja ką do tych czas mie li dział kow cy 
w Pol sce. I oby jak naj dłu żej ist nia ła, po dob nie jak ogro -
dy dział ko we. Ogro dy, pó ki są po trzeb ne spo łe czeń stwu,
po win ny ist nieć. Nie po win no być dys ku sji: czy de we lo -
per czy ogród dział ko wy. To jest sta wia nie na wyż szy po -
ziom ka pi ta łu i zy sku jed nost ki nad in te res ca łe go
spo łe czeń stwa.
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Dla cze go za tem – Pa na zda niem – pre zes Są du Naj -
wyż sze go za skar żył ca łą usta wę o ogro dach dział ko -
wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go?

– W Pol sce od 22 lat czy li od mo men tu roz po czę cia
trans for ma cji ustro jo wej, ata ko wa ne są ogro dy oraz usta -
wa. Jest oczy wi ste, że w no wych wa run kach ustro jo wych
wie lu bar dziej in te re su je czy sty zysk, a nie in te res lu dzi. 
O lu dziach się nie mó wi, tyl ko o zy sku. Zysk słu ży jed no -
st ce, a ogro dy dział ko we słu żą pa ru mi lio nom lu dzi i nie
kosz tu ją pań stwa ani gro sza. Mam wra że nie, że pre zes są -
du nie pra wi dło wo od czy tał ro lę i zna cze nie ogro dów
dział ko wych, nie do strzegł ich zna cze nia dla ro dzin oraz
– ja ko te re nów zie lo nych – dla miesz kań ców miast. Od 
I Pre ze sa dział kow cy i spo łe czeń stwo mo gło by ocze ki -
wać prze ciw ne go dzia ła nia – wy stą pie nia w ich in te re sie
w ochro nie te go, co jest po ży tecz ne, po trzeb ne, do ce nia -
ne przez ca łe spo łe czeń stwo. Oczy wi ście I Pre zes miał
pra wo tak zro bić, ale jak uczy hi sto ria, nie tyl ko na sze go
kra ju, dzia ła nie wbrew ocze ki wa niom spo łe czeń stwa na
dłuż szą me tę ni gdzie się nie spraw dza, a wręcz prze ciw -
nie – przy no si ne ga tyw ne skut ki. Dla te go też moc no bro -
ni my na szej usta wy. Przede wszyst kim bro nią jej sa mi
do staw cy. Usta wa to ogro dy dział ko we, a ogro dy to wy -
po czy nek, wy cho wa nie dzie ci itd.

Ro dzi się jesz cze jed no py ta nie – sko ro tak bar dzo moc -
no opie ra my się na wzor cach za chod nich, to dla cze go
ogro dy dział ko we trak to wa ne są ina czej? Czy tyl ko dla te -
go, że jest to po nad 43 tys. ha grun tów, któ re sta no wią dzi -
siaj w więk szo ści wła sność gmin i skar bu pań stwa, więc
moż na to sprze dać i roz wią zy wać do raź ne pro ble my? Czy
to jest po li ty ka do bra dla spo łe czeń stwa i dla roz wo ju
miast i kra ju? Nie jest to do bra po li ty ka, trze ba pa trzeć da -
lej niż po przez dłu gość swo jej ka den cji.

Ja ką przy szłość ma ją przed so bą ro dzin ne ogro dy
dział ko we? Czy na dal bę dą owo cem po żą da nia? Jak
bę dzie wy glą dał ten ruch za – po wiedz my – 20 lat?

– Ogro dy ist nie ją oko ło 120 lat i w tym okre sie prze -
cho dzi ły róż ne ko le je lo su. W 1949 r. Sejm uchwa lił usta -
wę za kła da ją cą roz wój ogro dów dział ko wych, zo bo wią zu-

ją cą za kła dy pra cy do te go roz wo ju, ale jed no cze śnie zli -
kwi do wał wszyst kie struk tu ry sa mo rzą do we, któ re 
w ogro dach tra dy cyj nie funk cjo nu ją od mo men tu ich po -
wsta nia. Ja kie by ły te go kon se kwen cje? Wa run ki praw ne
do roz wo ju by ły, ale ogro dy się nie roz wi ja ły, dla te go że
ca ły ruch pod po rząd ko wa no związ kom za wo do wym, dla
któ rych by ła to je dy nie do dat ko wa dzia łal ność. Trze ba by -
ło po wo li się z te go wy co fy wać. W 1956 r. re ak ty wo wa -
no sa mo rząd ność w ogro dach dział ko wych w bar dzo
ogra ni czo ny spo sób i od te go mo men tu ta sa mo rząd ność
re ak ty wo wa ła się, za czę ło przy by wać ogro dów dział ko -
wych, po nie waż by ło ogrom ne za po trze bo wa nie, ale rów -
nież ro sła świa do mość wśród dział kow ców, któ rzy
uświa do mi li so bie, że nie jest im po trzeb ny re pre zen tant,
któ ry nie ma po ję cia o ogro dach dział ko wych i dla któ re -
go ogród zna czy coś in ne go niż dla dział kow ców.

W 1981 roku, kie dy ruch uwol nił się od za leż no ści od
związ ków za wo do wych, a Sejm uchwa lił no wą usta wę 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych, w Pol sce o dział -
ki ubie ga ło się 700 tys. lu dzi. Pa mię ta my cza sy kry zy su
po li tycz ne go, eko no micz ne go. Wte dy zwią zek sta nął na
wy so ko ści za da nia. W cią gu 10 lat zbu do wał ogro dy dla
360 tys. ro dzin. Tak szyb kie go tem pa roz wo ju nie moż na
po rów nać z żad nym in nym kra jem eu ro pej skim, zwłasz -
cza, że by ły to ogro dy dział ko we no wo cze sne, do brze za -
go spo da ro wa ne. Szko da, że w 1990 r. ten roz wój zo stał
za ha mo wa ny, a wręcz od wrot nie – wie le śro do wisk eko -
no micz nych i po li tycz nych za czę ło po strze gać te ogro dy
dział ko we ja ko coś, co za wa dza, co moż na by by ło prze -
jąć, zli kwi do wać, nie zwa ża jąc na lu dzi, tyl ko na wła sny
zysk. Ruch dział ko wy li czy so bie 120 lat i prze trwał 
w tym cza sie wie le okre sów, rów nież po li tycz nych.

Wy ra żam na dzie ję, że ten ruch bę dzie na dal ist niał i roz -
wi jał się, gdyż na to za słu gu je. Pó ki lu dzie chcą mieć
dział ki, pó ki wi dzą sens po sia da nia tej dział ki, pó ki ogród
i dział ka speł nia ty le róż nych funk cji w sto sun ku do ro -
dzi ny i ca łe go spo łe czeń stwa, trze ba być bar dzo nie roz -
waż nym, że by twier dzić, że ogro dy są nie po trzeb ne 
i trze ba je zli kwi do wać i szu kać róż nych ar gu men tów po -
li tycz nych i praw nych, że by do rwać się do te re nów ogro -
dów dział ko wych.

11. Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł „Dział ko wi cze i dzia ła cze” za miesz czo ny 
w ty go dni ku „Po li ty ka”

Dział kow cy po raz ko lej ni szy ka no wa ni za przy na leż -
ność do Związ ku, ist nie nie ROD w cen trach miast czy przy -
słu gu ją ce im pra wa – tym ra zem w ty go dni ku „Po li ty ka” 

Na kil ka dni przed wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, w spra wie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów

usta wy o ROD, w me diach po ja wi ło się wie le ma te ria łów
na te mat dział kow ców i PZD. W wie lu z nich Zwią zek
przed sta wio ny zo stał w spo sób rze tel ny i obiek tyw ny.
Nie ste ty w sie ci krą żą też ma te ria ły, któ rych au to rzy dość
moc no mi nę li się z praw dą. Do ta kich tek stów moż na 
z pew no ścią za li czyć ar ty kuł „Dział ko wi cze i dzia ła cze”,
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któ ry uka zał się w przed ostat nim wy da niu ty go dni ka „Po -
li ty ka” (26/2864). Je go au tor ka – Jo an na Sol ska – wy ka -
za ła się du żą po wierz chow no ścią są dów, nie rze tel no ścią 
i ten den cyj no ścią.

In te re sy Związ ku in te re sa mi dział kow ców
Głów ny za rzut au tor ki, kie ro wa ny pod ad re sem PZD,

do ty czy „przy musu przy na leż no ści” do Związ ku. Stwier -
dze nie to nie jest zgod ne z praw dą – w tym wzglę dzie pa -
nu je cał ko wi ta wol ność wy bo ru. Każ dy, kto chciał by stać
się użyt kow ni kiem dział ki, nie mu si sta rać się o jej przy -
zna nie w ogro dzie zrze szo nym w PZD. Po nad mi lion
osób, któ re za pi sa ło się do PZD świa do mie przy ję ło za sa -
dy i prze pi sy, na pod sta wie któ rych funk cjo nu ją ogro dy.
Od po wia da im rów nież idea ogrod nic twa dział ko we go.
PZD jest przy kła dem au ten tycz ne go sa mo rzą du opar te go
na ru chu spo łecz nym, któ ry prze trwał wszyst kie za wie ru -
chy po li tycz ne. Dla te go za pew ne jest so lą w oku wszyst -
kich na pra wia czy świa ta. Stąd też wy ssa ne z pal ca są
rów nież za rzu ty, ja ko by Zwią zek po sia dał wy łącz ność na
pro wa dze nie ogro dów dział ko wych. Nikt nie za bra nia ni -
ko mu urzą dza nia na wy sy pi skach śmie ci i te re nach zde -
gra do wa nych (jak to mia ło miej sce w więk szo ści ogro dów
za kła da nych przez PZD) bu do wa nia ogro dów. W Pol sce
nie bra ku je zie mi le żą cej odło giem, co stwa rza po le do po -
pi su dla tych wszyst kich, któ rym jest źle i dusz no w PZD.
Two rze nie od pod staw no wych ogro dów wy ma ga jed nak
wy sił ku – ła twiej i wy god niej jest wy cią gnąć rę kę po go -
to we i prze jąć w po sia da nie ist nie ją ce już ogro dy.

Nie jest też praw dą, ja ko by in te re sy Związ ku od bie ga -
ły od in te re sów dział kow ców. Two rze nie ta kie go po dzia -
łu jest moc no nie spra wie dli we. Dział kow cy wie lo krot nie
już da li wy raz te mu, że ce chu je ich jed no myśl ność – za -
rów no w dzia ła niu jak i my śle niu. W ostat nich mie sią cach
po twier dzi li to cho ciaż by w kon se kwent nej wal ce w obro -
nie usta wy o ROD. In te res struk tur PZD jest za wsze toż -
sa my z in te re sem dział kow ców. Gdy by ci sze re go wi
dział kow cy nie wy ra zi li wo li po wo ła nia do ży cia or ga ni -
za cji bro nią cej ich in te re sów, to PZD ni gdy by nie po wstał
i nie wy cho dził by obron ną rę ką z tak wie lu trud nych sy -
tu acji.

Ty siąc czy dwa to „nie wiel ka” róż ni ca
Zda niem Jo an ny Sol skiej dział kow cy wy sła li do Mar -

sza łek Sej mu Ewy Ko pacz oko ło ty sią ca li stów, w któ rych
wy ra zi li swo je po par cie dla usta wy o ROD. Au tor ka po -
wo łu je się przy tym na da ne, któ re przed kil ko ma mie sią -
ca mi po da li śmy w mie sięcz ni ku „dział ko wiec”. Od te go
cza su licz ba li stów znacz nie wzro sła, o czym wie lo krot nie
in for mo wa li śmy. Od dzien ni ka rza dość po czyt ne go ty go -
dni ka ocze ku je się nie co więk szej do cie kli wo ści i prze ka -
zy wa nia in for ma cji zgod nych z praw dą. In for mu je my
więc, że do sa mej tyl ko Mar sza łek Sej mu dział kow cy na
prze strze ni ostat nich sied miu mie się cy wy sła li pond dwa

ty sią ce li stów. Więk szość z nich moż na zna leźć na stro nie
in ter ne to wej KR PZD oraz stro nach okrę go wych za rzą -
dów, dla te go za chę ca my pa nią re dak tor do lek tu ry.

Gdy ry nek pra sy umie ra, tyl ko naj lep si mo gą prze -
trwać

Ko lej na nie praw dzi wa in for ma cja po da na przez au tor kę
do ty czy mie sięcz ni ka „dział ko wiec”, któ ry rze ko mo
utrzy my wa ny jest z przy mu so wych skła dek wno szo nych
na rzecz PZD. Otóż czy tel ni ka mi pi sma w du żej czę ści są
oso by, któ re nie przy na le żą do PZD i na by wa ją je w tra -
dy cyj nych punk tach sprze da ży pra sy, bądź też dro gą pre -
nu me ra ty. O po zy cji „dział kow ca” na ryn ku ogrod ni czym
i pra so wym świad czy 200 000 na kład. Wy so ka ja kość me -
ry to rycz na pu bli ka cji spra wia, że cho ciaż mó wi się o za -
pa ści na ryn ku pra sy, nasz mie sięcz nik ma się bar dzo
do brze i jest li de rem wśród cza so pism o te ma ty ce ogrod -
ni czej. 60 lat nie prze rwa ne go ist nie nia mie sięcz ni ka
„dział ko wiec”, świad czy o za ufa niu i re no mie ja ki mi cie -
szy się na sza mar ka. Wy daw nic two wie lo krot nie prze zna -
cza ło tak że środ ki na po moc ogro dom, np. do tknię tych
po wo dzią.

Sto wa rzy sze nia „dział kow ców”
W ar ty ku le po ru szo na zo sta ła tak że spra wa sto wa rzy -

szeń, któ re zda niem au tor ki „mno żą się w ca łym kra ju”. 
W rze czy wi sto ści spra wa wy glą da zu peł nie ina czej. Sto -
wa rzy sze nia stwo rzy ła garst ka zbun to wa nych dział kow -
ców, któ rzy nie re spek to wa li pra wa obo wią zu ją ce go 
w PZD, po przez za miesz ki wa nie na te re nie ROD oraz
pro pa go wa nie idei bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go.
Tak by ło w przy pad ku przy wo ła ne go w ar ty ku le sto wa -
rzy sze nia SIDOD, któ re jest nie ro ze rwal nie zwią za ne 
z jed ną oso bą – Ro ma nem Mi cha la kiem. Moż na na wet
za ry zy ko wać twier dze nie, że SIDOD to tak na praw dę nikt
in ny jak Ro man Mi cha lak. Mi mo nie zwy kle wznio słej 
i szczyt nej na zwy, sto wa rzy sze nie nie zo sta ło po wo ła ne,
że by co kol wiek de mo kra ty zo wać, ale po wsta ło ja ko przy -
kryw ka dla praw dzi we go ce lu Pa na Mi cha la ka. Od sa me -
go po cząt ku bo wiem dą żył on usil nie do uwłasz cze nia się
na przy dzie lo nej mu dział ce, na któ rej po sta wio no zwy kły
dom miesz kal ny. Ni gdy nie miał za mia ru ko rzy stać 
z dział ki ja ko miej sca re kre acji, wy po czyn ku, czy re ali za -
cji za mi ło wań ogrod ni czych. Świad czy o tym fakt, że
przed przy dzia łem dział ki sprze dał swo je miesz ka nie. Na -
stęp nie zaś zo bo wią zał się so len nie, że bę dzie użyt ko wał
dział kę zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi, po czym…
na tych miast roz bu do wał „al ta nę” i w niej za miesz kał. Po -
nie waż Zwią zek sprze ci wia się ta kim dzia ła niom, pan Mi -
cha lak za czął jaw ną wal kę ze Związ kiem, któ rą to czy do
dnia dzi siej sze go. Ro man M. stał się oso bą pu blicz ną. Za -
czął co raz czę ściej po ja wiać się w me diach ja ko „po -
krzyw dzo ny” przez usta wę i PZD dział ko wiec, któ ry
za ło żył sto wa rzy sze nie, zmie rza ją ce do zre for mo wa nia
ustro ju ogrod nic twa dział ko we go po przez zmia nę usta wy.
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Tym cza sem pa ni Jo an na Sol ska jest ko lej ną dzien ni kar ką,
któ ra nie do strze ga ab sur dal no ści rosz czeń czło wie ka,
zgła sza ją ce go żą da nia sprzecz ne z wo lą ca łe go śro do wi -
ska dział ko we go. Czło wie ka, któ ry za ra żą ce na ru sze nie
pra wa bu dow la ne go zo stał wy klu czo ny z wła sne go ogro -
du i otrzy mał z in spek cji bu dow la nej na kaz roz biór ki. Są -
dy ad mi ni stra cyj ne wy da ją ko lej ne ne ga tyw ne orze cze nia
w je go spra wie, ale on się na dal od wo łu je, a me dia czy nią
z nie go bo ha te ra.

Za be to nuj my te re ny zie lo ne?
Zu peł nie nie zro zu mia ły jest tak że ko lej ny za rzut au tor -

ki ar ty ku łu, po przez któ ry pod wa ża sens ist nie nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w cen trach du żych miast.
Tym cza sem nie jest wi ną Związ ku, że zaj mu je on dziś tak
atrak cyj ne, głów nie dla de we lo pe rów, te re ny. War to jed -
nak pa mię tać, że w mo men cie, kie dy PZD otrzy my wał te -
re ny pod bu do wę rod by ły to głów nie nie użyt ki, wy sy-
pi ska śmie ci, te re ny zde gra do wa ne i ni ko mu nie po trzeb -
ne. Dzię ki cięż kiej pra cy dział kow ców oraz ich wkła do wi
fi nan so we mu te re ny te prze kształ co ne zo sta ły w zie lo ne
płu ca miast, któ re dziś sta no wią ła ko my ką sek dla róż nych
grup in te re su. Tym cza sem nie da się oce nić ko rzy ści, ja -
kie ma ją mia sta z fak tu ist nie nia dzia łek w swo ich za be -
to no wa nych cen trach. War to tak że pa mię tać, że sa mo rzą-
dy nie do kła da ją do te go na wet zło tów ki ze swo jej ka sy.

Zwią zek mu si bro nić praw dział kow ców
Zda niem Jo an ny Sol skiej bez za sad ny jest tak że za pis

usta wy o ROD, któ ry gwa ran tu je dział kow com od szko -
do wa nie i za pew nie nie te re nu za mien ne go w sy tu acji, kie -
dy ROD jest li kwi do wa ny. Za rzu ty te są cał ko wi cie nie zro -
zu mia łe. Za pi sy te chro nią zwy kłych oby wa te li, któ rzy
czę sto wło ży li wie le lat pra cy i wy sił ku w swój skra wek
zie mi. Dla te go też nie moż na im po pro stu tych te re nów
od bie rać, bez żad nych od szko do wań czy bez za pew nie -
nia te re nu za mien ne go. Po za tym nie na le ży za po mi nać, że
za pew nie nie do stę pu do dzia łek ro dzin nych, to swo iste
świad cze nie so cjal ne dla naj uboż szych. Fakt, że dział kow -

ców nie stać na za gra nicz ne wa ka cje nie ozna cza, że ma -
ją być go rzej trak to wa ni. Wresz cie war to pa mię tać, że na
li kwi da cję ROD na ce le pu blicz ne nie jest po trzeb na zgo -
da Związ ku. Jest po trzeb na ta ka zgo da na ce le ko mer cyj -
ne, bo wiem kon sty tu cja RP sta no wi, że wy własz cze nie
jest do pusz czal ne tyl ko na ce le pu blicz ne i za słusz nym
od szko do wa niem. Od szko do wa nie za po zo sta wio ny ma -
ją tek, nie za leż nie czy na cel pu blicz ny, czy ko mer cyj ny,
na le ży się każ de mu wła ści cie lo wi. Dla cze go za tem nie
miał by do stać od szko do wa nia dział ko wiec i Zwią zek?
Czy to są pod mio ty in nej, gor szej ka te go rii?

Sa mo rzą dy po stro nie ROD
Ko lej ny pa ra doks do ty czy sa mo rzą dów, któ re zda niem

Jo an ny Sol skiej „obec ne pra wo krzyw dzi naj bar dziej”.
Tym cza sem współ pra ca PZD z sa mo rzą da mi od by wa się
na wie lu płasz czy znach i na le ży stwier dzić, że w zde cy do -
wa nej więk szo ści miast i gmin jest ona bar dzo do brze oce -
nia na za rów no przez dział kow ców, jak i przez sa mo rzą dy
lo kal ne i miej sco we spo łe czeń stwo. Trze ba z za do wo le -
niem stwier dzić, że więk szość sa mo rzą dów na te re nie kra -
ju ro zu mie i do ce nia zna cze nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych dla ro dzin użyt ku ją cych w nich dział ki i dla
spo łecz no ści lo kal nych. Przy kła dy do brej współ pra cy
moż na mno żyć, ale naj do bit niej szych war to po szu kać na
prze strze ni ostat nich sze ściu mie się cy, kie dy to dział kow -
cy od by li kil ka dzie siąt spo tkań z sa mo rzą dow ca mi z ca łej
Pol ski. Wszy scy oni za pew nia li dział kow ców o tym, że
po pie ra ją ich dzia ła nia ma ją ce za cho wać usta wę o ROD 
w nie zmie nio nym kształ cie. Wie lu sa mo rzą dow ców za ję -
ło sta no wi ska w spra wie. Za mie ści li śmy je  na na szej stro -
nie in ter ne to wej, dla te go za chę ca my pa nią Jo an nę Sol ską,
by pi sząc ko lej ny ar ty kuł na te mat dział kow ców ze chcia -
ła prze śle dzić ją nie co bar dziej wni kli wie. Z pew no ścią
dzię ki te mu unik nie po dob nych kom pro mi ta cji i na pi sze
ar ty kuł zgod ny ze sta nem fak tycz nym i praw dą. Naj lep -
szym po twier dze niem te go, że tekst „Dział ko wi cze i dzia -
ła cze” od bie ra ny jest w ne ga tyw ny spo sób są pierw sze
kry tycz ne sta no wi ska w spra wie, któ re do nas na pły wa ją. 

Dział Me dial ny KR PZD

W od po wie dzi na Pa ni pu bli ka cję pt. „Dział ko wi cze 
i dzia ła cze” je ste śmy zo bo wią za ni do sta now cze go pro te -
stu prze ciw ko nie praw dzi wym te zom za war tym w przy to -
czo nym tek ście.

Z przy kro ścią stwier dza my, iż Pa ni pu bli ka cja jest skraj -
nie ten den cyj na i z gó ry na sta wio na na kry ty kę Pol skie go

Związ ku Dział kow ców. Nie ste ty sza fu je Pa ni wie lo ma
oskar że nia mi, któ re al bo nie ma ją żad ne go po par cia w rze -
czy wi sto ści al bo sta no wią wy krzy wie nie praw dzi we go
ob ra zu Związ ku i ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Trud no jest od nieść się do wszyst kich nie praw dzi wych
in for ma cji, ja kie Pa ni przed sta wia w swo jej pu bli ka cji.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Pa ni Jo an na Sol ska
Re dak cja Ty go dni ka „Po li ty ka”
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Na su wa się na to miast py ta nie, czy wy ni ka to z fak tycz nej
igno ran cji i nie zna jo mo ści te ma tu czy też jest to ce lo we
dzia ła nie w ce lu nie słusz ne go zdys kre dy to wa nia po zy cji,
PZD w oczach czy tel ni ków.

Nie praw dzi wa jest in for ma cja, iż rze ko mo wy daw nic -
two „Dział ko wiec” fi nan so wa ne jest ze Skład ki Człon -
kow skiej PZD. Wy daw nic two utrzy mu je się, bo wiem 
z pro wa dze nia dzia łal no ści wy daw ni czej.

Nie jest rów nież praw dą ja ko by li kwi da cja ogro du dział -
ko we go w każ dym przy pad ku wy ma ga ła zgo dy Polskiego
Związku Działkowców. Przy in we sty cjach z ka ta lo gu in -
we sty cji ce lu pu blicz ne go zgo da PZD nie jest wy ma ga na.
Po nad to, ko niecz ność wy pła ty od szko do wa nia dla dział -
kow ców nie jest ja kimś nie uza sad nio nym przy wi le jem.
To na tu ral ne, że wła ści ciel mo że ocze ki wać wy na gro dze -
nia za ja go ma ją tek, któ ry jest li kwi do wa ny. Od by wa 
się to z resz tą w opar ciu o wy ce ny prze pro wa dza ne przez
upraw nio nych i nie za leż nych rze czo znaw ców ma jąt ko -
wych.

Od bie ra my bar dzo wie le sy gna łów ze stro ny sa mo rzą -
dów miast, któ re są przy chyl ne ogro dom dział ko wym.
Wie le jest przy kła dów bar dzo do brej współ pra cy mię dzy
mia stem a PZD. Mo de lo wym w tym za kre sie jest przy -

kład współ pra cy z Mia stem Gdańsk. War to, aby Pa ni re -
dak tor przyj rza ła się nie co do kład niej za gad nie niu.

Sam Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie jest cen tral nie
ste ro wa nym kom bi na tem. Or ga ni za cja dzia ła na de mo kra -
tycz nych za sa dach. Człon ko wie władz na wszyst kich
szcze blach wy bie ra ni są w dro dze gło so wa nia i peł nią
swo je funk cje ka den cyj nie. Rów nież więk szość za dań
Związ ku naj bar dziej do ty czą cych Człon ków Zwy czaj -
nych przy pi sa na jest do kom pe ten cji Za rzą du ogro du.
Każ dy dział ko wiec ma na to wpływ.

Rów nież nie praw dą jest, aby mno ży ły się sto wa rzy sze -
nia an ty związ ko we. Jak po ka za ła roz pra wa przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym, przed sta wi ciel tzw. „sto wa -
rzy szeń” nie był w sta nie na wet wska zać ile ich jest oraz
ilu re pre zen tu ją człon ków.

Wszyst kie te i wie le in nych nie praw dzi wych in for ma cji
oraz prze kła mań skła da się ten den cyj ną pu bli ka cję, któ ra
ma za za da nie je dy nie wy wo ła nie ne ga tyw ne go wi ze run -
ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie zga dza my się,
aby w ten spo sób trak to wa no le gal nie dzia ła ją cą, ma so wą
or ga ni za cję spo łecz ną. Uwa ża my rów nież, iż Pa ni ar ty kuł
jest w spo sób ewi dent ny pi sa ny „na za mó wie nie” i re ali -
zu je z gó ry ob ra ną kon cep cję.

Pre zes 
/-/ Cze sław Smo czyń skiGdańsk, 4 lip ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie

Pa ni Jo an na Sol ska
Re dak cja „Po li ty ki”

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar -
pac kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie
wy ra ża ją głę bo kie obu rze nie tre ścią Pa ni ar ty ku łu „Dział -
ko wi cze i dzia ła cze”, za miesz czo ne go w „Po li ty ce” nr 26
(2864) z dnia 27.06-3.07.2012 r.

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go (nie żad na proś -
ba, jak to Pa ni su ge ru je) skie ro wa ny do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez śro do wi sko
pol skich dział kow ców zo stał ode bra ny, ja ko dzia ła nie re -
ali zu ją ce za po trze bo wa nie okre ślo nych grup pry wat ne go
biz ne su. Usu nię cie z ob ro tu praw ne go usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych uła twi do stęp do grun tów
ogro dów dział ko wych, któ re są ła ko mym ką skiem dla de -
we lo pe rów oraz tych, dla któ rych pie niądz jest do brem
nad rzęd nym. W obro nie ogro dów dział ko wych wy stę pu -
ją nie tyl ko dzia ła cze PZD, ale przede wszyst kim sa mi
dział kow cy, bo to głów nie ich do tkną naj bo le śniej zmia -
ny, któ re na stą pią po ewen tu al nym uchy le niu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie praw dą jest, że

in te res struk tur PZD nie jest toż sa my z in te re sem sze re -
go wych dział kow ców. Gdy by ci sze re go wi dział kow cy
nie wy ra zi li wo li po wo ła nia do ży cia or ga ni za cji bro nią -
cej ich in te re sów, to PZD ni gdy by nie po wstał. Na to miast
po wsta wa nie róż ne go ro dza ju sto wa rzy szeń nie jest wca -
le prze ja wem roz ła mu i bra ku jed no rod no ści. Sto wa rzy -
sze nia i au to no mie two rzą by li człon ko wie PZD, któ rzy
zo sta li usu nię ci z sze re gów Związ ku za nie prze strze ga nie
prze pi sów Sta tu tu i Re gu la mi nu ROD, czę sto tych do ty -
czą cych za miesz ki wa nia na dział kach i bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go, o czym tak ob szer nie pi sze Pa ni 
w swo im ar ty ku le.

Nie jest wi ną Związ ku, że obec nie ogro dy dział ko we
zna la zły się w cen trach miast, gdzie zaj mu ją naj bar dziej
atrak cyj ne lo ka li za cje. W mo men cie prze ka zy wa nia nie -
użyt ków, wy sy pisk śmie ci, te re nów po prze my sło wych,
zde gra do wa nych i ni ko mu nie po trzeb nych pod urzą dze -
nie ogro dów dział ko wych, grun ty te znaj do wa ły się na pe -
ry fe riach miast. Dzię ki pra cy dział kow ców i wy ło że niu
przez nich nie ma łych środ ków fi nan so wych, mia sta zy -
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ska ły akwe ny czy stej przy ro dy, zie lo ne płu ca, w któ rych
mo gą wy po czy wać wszy scy człon ko wie spo łecz no ści lo -
kal nych. „Astro no micz ne” kwo ty od szko do wań, ja kie
mu sia ły wy pła cić dział kow com sa mo rzą dy za li kwi do wa -
ne ogro dy pod re ali za cję in we sty cji ce lu pu blicz ne go (nad
czym tak Pa ni ubo le wa w ar ty ku le), są i tak nie wiel kie w
po rów na niu do ko rzy ści, ja kie ma ją mia sta z fak tu ist nie -
nia dzia łek w swo ich za be to no wa nych cen trach.

Nie ma żad ne go mo no po lu PZD, po nie waż ist nie je sze -
reg ogro dów dział ko wych nie zrze szo nych w Związ ku,
któ re funk cjo nu ją w opar ciu o umo wy dzier ża wy grun tu
za war te z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi. Czło nek Związ ku
i użyt kow nik dział ki w kon kret nym ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym, po sia da pra wo użyt ko wa nia grun tu i pra wo
wła sno ści w sto sun ku do al ta ny, na sa dzeń i in nych urzą -
dzeń znaj du ją cych się na dział ce. To na praw dę jest tak nie -
wie le? Każ dy za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go ma
pra wo de cy do wać, ko mu przy dzie lić dział kę po śmier ci
dział ko wi cza. Dla cze go to upraw nie nie bu dzi tak du że
emo cje? Wszyst kie pra wa i obo wiąz ki dział kow ca okre -
ślo ne są w Sta tu cie PZD i Re gu la mi nie ROD, po co więc
jesz cze raz for mu ło wać je w usta wie? Wie le or ga ni za cji
spo łecz nych funk cjo nu je w ten spo sób i nikt nie ma o to
pre ten sji. Wresz cie nie praw dą jest, że nie wia do mo na co

Zwią zek prze zna cza ze bra ną skład kę człon kow ską. Otóż
do sko na le wia do mo: na dzia łal ność sta tu to wą, na utrzy -
ma nie ogro dów, na re mon ty i bu do wę in fra struk tu ry tech -
nicz nej w ogro dach, na mo der ni za cję ogro dów i dzia łek,
wresz cie na bie żą ce funk cjo no wa nie jed no stek or ga ni za -
cyj nych PZD.

Na za koń cze nie chcie li by śmy jesz cze po ru szyć te mat
spra wo wa nia funk cji Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD przez
Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go. Na praw dę nie mo że my
zro zu mieć, dla cze go ty le ra zy pod kre śla Pa ni w ar ty ku le,
iż spra wu je on swo ją funk cję od po nad 30 lat. No i co z te -
go – chcia ło by się za py tać. Wi docz nie ro bi to tak do brze,
że dział kow cy nie wi dzą ni ko go in ne go, kto mógł by le -
piej po kie ro wać Związ kiem.

Pa ni Re dak tor, pi sząc ar ty kuł o Polskim Związku
Działkowców, któ ry z pew no ścią bę dzie czy ta ny przez
bar dzo wie le osób, po win na się Pa ni le piej przy go to wać 
i za po znać z prze pi sa mi pra wa obo wią zu ją cy mi w na szym
Związ ku. Zda je my so bie spra wę z te go, że ar ty kuł ten po -
wstał na czy jeś kon kret ne za po trze bo wa nie, zwłasz cza 
w przeded niu wy da nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
osta tecz ne go wy ro ku w spra wie usta wy o ROD. Szko da
tyl ko, że nie zo stał na pi sa ny w spo sób rze tel ny i w peł ni
obiek tyw ny.

Z po wa ża niem
W imie niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du 

Pod kar pac kie go PZD

Wi ce pre zes OZP
/-/ Ire na Her mań ska

Rze szów, 3 lip ca 2012 r.

Pre zes OZP 
/-/ Agniesz ka Sycz

Wi ce pre zes OZP
/-/ Wła dy sław Bie niek

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Re dak cja „Po li ty ki”

W tro sce o dal sze lo sy pol skie go ogrod nic twa dział ko -
we go Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Lu bli nie czu je się w obo wiąz ku, by wy ra zić swo je
obu rze nie po za po zna niu się z tre ścią ar ty ku łu Jo an ny Sol -
skiej pt. „Dział ko wi cze i dzia ła cze”, któ ry uka zał się 
w nu me rze 26 ty go dni ka „Po li ty ka”. 

Przed ogło sze niem wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny w spra wie za skar żo nej przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
au tor ka ar ty ku łu chce wło żyć przy sło wio wy kij w mro wi -
sko i skłó cić śro do wi sko dział kow ców. Na co nie wy ra -
ża my zgo dy. 

Ar ty kuł jest nie obiek tyw ny i roz po wszech nia wśród
spo łe czeń stwa pol skie go ne ga tyw ny ob raz ru chu dział ko -
we go, a w szcze gól no ści nie od da je praw dzi wych re la cji,

ja kie ist nie ją w Pol skim Związ ku Dział kow ców. So lą 
w oku prze ciw ni ków, a do ta kich za li czyć moż na Pa nią
Jo an nę Sol ską jest zjed no cze nie dział kow ców i struk tur
związ ko wych w obro nie pra wa, któ re tak do brze chro ni
in te re sy zwy kłych lu dzi, tych bied niej szych w na szym
spo łe czeń stwie, bo do ta kich moż na za li czyć pol skich
dział kow ców. Na to miast au tor ka w ar ty ku le wy raź nie
wska zu je, że wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców, któ -
re są tyl ko re kom pen sa tą za ich pra cę jest i wkład fi nan -
so wy wło żo ny w za go spo da ro wa nie dział ki są ne ga tyw-
nym zja wi skiem i mia sta z te go po wo du to ną w dłu gach
– to jest prze kła ma nie i wpro wa dza w błąd czy tel ni ka, 
a prze cież pra sa ma in ny cel. 

Nie ro zu mie my, dla cze go Pa ni Sol ska przed sta wia Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, ja ko or ga ni za cję w któ rej zmu -
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sza się dział kow ców do człon kow stwa i przy mu so wych
opłat.

Przy po mi na my, że ży je my w pań stwie de mo kra tycz nym
i nikt ni ko go do ni cze go nie zmu sza. Wszyst ko od by wa
się na za sa dzie do bro wol no ści i wol no ści – chce to na le -
ży, nie chce to nie na le ży.

Ale prze cież tu nie cho dzi o rze tel ne przed sta wie nie
dzia łal no ści Związ ku oraz at mos fe ry, ja ka po wsta ła wo kół
ogro dów dział ko wych w Pol sce, tyl ko o za ję cie ten den -

cyj ne go sta no wi ska po prze ciw nej stro nie do dział kow -
ców i Związ ku.

Ogło sze nie wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny przy -
czy ni się za pew ne do te go, że te mat Pol skie go Związ ku
Dział kow ców nie jed no krot nie bę dzie po dej mo wa ny na ła -
mach ty go dni ka „Po li ty ka”. Ma my tyl ko na dzie ję, że 
w ar ty ku łach bę dzie przed sta wia na rze czy wi sta sy tu acja
pol skie go dział kow ca, w ja kiej znaj dzie się po ewen tu al -
nych zmia nach w ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wie.

Pre zes OZ PZD w Lu bli nie
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Lu blin, 4 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Sz. P. Jo an na Sol ska
Ty go dnik „Po li ty ka”

Po prze czy ta niu ar ty ku łu pt. „Dział ko wi cze i dzia ła cze”
au tor stwa red. Jo an ny Sol skiej, któ ry uka zał się w nr 26
„Po li ty ki”, Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za -
rząd Świę to krzy ski w Kiel cach po sta no wił wy po wie dzieć
się w ni niej szym te ma cie, od pie ra jąc za war te w nim nie -
praw dzi we za rzu ty i ten den cyj ne ar gu men ty. 

Au tor ka na po cząt ku swe go ar ty ku łu cy tu je Wy daw nic -
two „dział ko wiec”, w któ rym opi sa ne są ogól ne na stro je
pol skich dział kow ców w związ ku z roz pra wą przed Try -
bu na łem Kon sty tu cyj nym. Jed nak już kil ka zdań póź niej
wbi ja pierw szą przy sło wio wą szpil kę. „Pi smo utrzy mu ją
dział kow cy z przy mu so wo wno szo nych na rzecz PZD
skła dek” – za sta na wia nas jak po waż ny ty go dnik, za ja ki
„Po li ty ka” bez wąt pie nia pra gnie ucho dzić, mo że pu bli -
ko wać na swo ich ła mach po dob ne bzdu ry i kłam stwa. Je -
dy ne pie nią dze od pro wa dza ne na rzecz wy daw nic twa
przez dział kow ców to część wpi so we go, któ re każ dy uisz -
cza jed no krot nie przy przy zna wa niu mu człon ko stwa 
w Związ ku. Na le ży jed nak do dać, że każ dy no wy czło nek
PZD w ra mach wnie sie nia wpi so we go otrzy mu je przez
okres ko lej nych dwu na stu mie się cy bez płat nie no wy nu -
mer „dział kow ca”. Za war te w pi śmie po ra dy cie szą się
po pu lar no ścią nie tyl ko wśród człon ków Związ ku, ale tak -
że w gro nie sta łych czy tel ni ków ku pu ją cych je w kio skach
czy mar ke tach. 

Ko lej ne te zy wy su wa ne przez Au tor kę tek stu przy no szą
jesz cze więk szą por cję ten den cyj no ści, nie rze tel no ści, 
a mo że dzien ni kar skiej nie dba ło ści i nie kom pe ten cji? 

Po pierw sze mo wa tu o lo kal nych sa mo rzą dach, któ re
Au tor ka sta wia w ro li „po li tycz nej sie ro ty”, któ rej wła -
sność grun tów zo sta ła dra stycz nie ogra ni czo na, a rę ce
zwią za ne. 

Czy aby na pew no tak jed nak jest? Wie le z te re nów, na
któ rych po ło żo ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we funk cjo -
nu je w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze -

strzen ne go ja ko zie leń pu blicz na lub zie leń dział ko wa.
Zie mia ta przed la ty by ła od da wa na PZD w użyt ko wa nie
lub użyt ko wa nie wie czy ste na mo cy de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych wy da wa nych przez Urzę dy miast i gmin w prze -
pi sa nej pra wem pro ce du rze, le gal nie i do bro wol nie. 

Obec nie przed sta wi cie le sa mo rzą dów chwa lą so bie
współ pra cę ze Związ kiem i w dal szym cią gu wi dzą ogro -
dy w pla nie prze strzen nym mia sta, wie dząc, że peł nią one
waż ną funk cję spo łecz ną jak i eko lo gicz ną. Tam, gdzie te -
re ny ma ją być prze zna cza ne pod re ali za cję in we sty cji ce -
lu pu blicz ne go Pol ski Zwią zek Dział kow ców ni gdy nie
sta je te mu na prze szko dzie. Ni gdy nie za blo ko wał bu do -
wy dro gi, szpi ta la czy szko ły. Skąd więc te za rzu ty o blo -
ko wa niu roz wo ju miast? Au tor ka py ta ja ki sens ma
„upra wia nie rzod kiew ki” w cen trum War sza wy, Po zna nia
czy Kra ko wa. A mo że war to spoj rzeć na spra wę ina czej
niż tyl ko z per spek ty wy pie nią dza i ocze ki wań in we sto -
rów czy de we lo pe rów? Mo że o ten sens war to za py tać
prze cięt ne go dział kow ca, nie zaś cią gle bo ga tych, ode rwa -
nych od praw dzi wych spo łecz nych re aliów biz nes me -
nów? Być mo że war to wresz cie do pu ścić do gło su lu dzi,
któ rzy zaj mu ją te te re ny od lat i w upra wia nie owej rzod -
kiew ki wkła da ją ca łe swe ser ce i ogrom ny wy si łek, a nie
lu dzi, któ rzy zza biu rek w wie żow cach de cy du ją o tym,
co jest dla spo łe czeń stwa naj lep sze? Au tor ce tek stu tej
szer szej per spek ty wy naj wy raź niej za bra kło, gdyż je dy ny
„po ży tek” ja ki wi dzi z tych grun tów, to moż li wość ich
spie nię że nia, o czym w tek ście kil ka krot nie wspo mi na…

Nie spo sób nie wy po wie dzieć się tak że na pod no szo ny
przez Pa nią Re dak tor te mat wy pła ty od szko do wań za li -
kwi da cję ogro dów. Au tor ka obu rza się, że od szko do wa -
nia dział kow com wy pła ca mia sto, nie zaś Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Czy zda niem Pa ni za utra ce nie swo je go
ma jąt ku od szko do wa nie po wi nien wy pła cać sam so bie
wła ści ciel? 
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Bo do ta kiej osta tecz nej kon klu zji do pro wa dza te go ty -
pu ro zu mo wa nie. Dział kow cy ca ły mi la ta mi gro ma dzą na
dział kach swój do by tek, wzno szą pięk ne al ta ny, szklar nie,
tu ne le fo lio we. Upra wia ją czę sto rzad kie i pięk ne ro śli ny.
Do by tek jed ne go dział kow ca jest cza sem rów ny kil ku -
dzie się ciu ty siąc om zło tych. Czy zda niem Pa ni za utra tę
wszyst kich tych rze czy dział ko wiec nie po wi nien otrzy -
mać od szko do wa nia? Zu peł nie nie ro zu mie my, jak tak
pod sta wo wa, fun da men tal na kwe stia mo że wy wo ły wać
obu rze nie. 

Mu si my tak że od nieść się do za rzu tów Pa ni Re dak tor
do ty czą cych nie ja sne go jej zda niem za kre śle nia praw 
i obo wiąz ków dział kow ców. Przed pi sa niem po dob nych
rze czy war to naj pierw się gnąć do pod sta wo wych prze pi -
sów re gu lu ją cych te kwe stie. Wte dy moż na unik nąć pu bli -
ka cji po dob nych bzdur. Sta tut PZD ja sno i wy raź nie
okre śla pra wa i obo wiąz ki człon ka Związ ku po świę ca jąc
te mu ca ły Roz dział III, a każ dy z człon ków zo bo wią za ny
jest Sta tu tu prze strze gać. Czy więc rze czy wi ście ist nie je
ko niecz ność pod no sze nia prze pi sów re gu lu ją cych pra wa
i obo wiąz ki dział kow ca do ran gi usta wo wej? Ko lej ne
oszczer stwo to za rzut, że „nie wia do mo, na co PZD prze -
zna cza skład ki ścią ga ne przy mu so wo od dział kow ców”.
Otóż tak się skła da, że do kład nie wia do mo, na co owe
skład ki są prze zna cza ne. Wy star czy je dy nie przej rzeć za -
pi sy przy wo ła ne go wy żej Sta tu tu oraz in ne prze pi sy
związ ko we. Ta kie go tru du jed nak Pa ni Re dak tor so bie nie
za da ła, bo prze cież o wie le ła twiej jest po wta rzać za sły -
sza ne wcze śniej kłam li we, lecz chwy tli we ha sła. 

I wresz cie na ko niec mu si my od nieść się do ca łe go pod -
ty tu łu „Sza ra cy się mel du ją”. Mel do wa niem zaj mu ją się
urzęd ni cy pra cu ją cy w Urzę dach miast i gmin, nie zaś
Polski Związek Działkowców. 

Czy spra wie dli wym jest obar cza nie Związ ku wi ną za
nie pra wi dło we de cy zje urzęd ni ków? Czy moż na obar czać
wi ną Zwią zek za to, że urzę dy wo je wódz kie uchy la ją od -
mow ne de cy zje w kwe stii mel dun ków? Pol ski Zwią zek
Dział kow ców za wsze dzia ła na pod sta wie i w gra ni cach
pra wa i nie to le ru je je go ła ma nia przez swo ich człon ków.
Sa mo wo le bu dow la ne na ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych są kwe stią wła ści wych pań stwo wych in sty tu cji nad -
zo ru, jak np. Po wia to wy In spek to rat Nad zo ru Bu dow-
la ne go. I ta kie sa mo wo le w przy pad ku ich wy kry cia 
są wła ści wym or ga nom zgła sza ne. Czy moż na ob wi niać
Zwią zek za re spek to wa nie pra wa? Gdyż ta ki wła śnie
wnio sek na su wa się po prze czy ta niu ni niej sze go pod ty tu -
łu…

W kon klu zji pra gnie my wy ra zić na dzie ję, że te mat
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce bę dzie w przy szło ści
trak to wa ny przez dzien ni ka rzy „Po li ty ki” z więk szym
obiek ty wi zmem i rze tel no ścią. Nie go dzi się, by tak po -
czyt ny i opi nio twór czy ty go dnik pu bli ko wał na swych ła -
mach ar ty ku ły prze peł nio ne kłam stwa mi, oszczer stwa mi
i ta nią sen sa cją. Zrze sza ją cy po nad mi lion oby wa te li Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców z pew no ścią za słu gu je na trak -
to wa nie go w spo sób po waż niej szy i bar dziej obiek tyw ny
oraz na pi sa nie o nim przede wszyst kim w spo sób bar dziej
kom pe tent ny i rze tel ny. 

Pre zes OZŚ PZD w Kiel cach
/-/ Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 4 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

Re dak cja 
Ty go dni ka „Po li ty ka”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie po prze ana li -

zo wa niu ar ty ku łu z nu me ru 26 pt. „Dział ko wi cze i dzia ła -
cze” au tor stwa Jo an ny Sol skiej uzna je, że po ru szo ne 
w nim spra wy nie od zwier cie dla ją sta nu rze czy wi ste go 
i wy ma ga ją od Pań stwa spro sto wa nia.

Au tor ka po przez uży te sfor mu ło wa nia kreu je fał szy wy
ob raz i wra że nie dla czy tel ni ków, że in te re sy dział kow -
ców róż nią się od in te re sów Związ ku, do któ re go przy stą -
pi li do bro wol nie. Już sam ty tuł pu bli ka cji su ge ru je czy tel-
ni ko wi po dział, po mię dzy człon kiem PZD, a ich or ga ni za -
cją, co jest na szym zda niem nie do pusz czal ne. For so wa -
nie prze ko na nia o przy mu so wej skład ce działkow ców na
utrzy ma nie pi sma „dział ko wiec” jest po twier dze niem nie -
praw dy ze stro ny au to ra. Ten den cyj ność ar ty ku łu po twier -

dza rów nież pod wa ża nie sen su ist nie nia ogro dów dział -
ko wych w mia stach. To przed la ty sa mo rzą dy lo kal ne
prze ka zy wa ły or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców te re ny zbęd ne nie chcia ne przez ni ko go pod urzą -
dze nie na nich ogro dów dział ko wych. Tak by ło od po nad
110 lat. To dzię ki wła snej pra cy dział kow ców te re ny te
sta ły się po la tach bar dzo cen ny mi grun ta mi nie jed no krot -
nie w sa mych cen trach miast. Ko lej ną nie praw dzi wą opi -
nią prze ka za ną w/w ar ty ku le jest po gląd o ubez wła s-
no wol nie niu gmin przez usta wę o ROD, któ ra to ma kom -
pli ko wać pla ny roz wo ju miast.

Au tor ka nie za sta na wia się nad lo sem ty się cy osób, któ -
rzy w upra wę wła snej dział ki wło ży li oszczęd no ści ży cia,
dla któ rych dział ka sta no wi sens ist nie nia. Ten den cyj ne
jest tak że two rze nie wra że nia do ty czą ce go li kwi da cji
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ogro dów każ do ra zo wo za zgo dą PZD. To Sejm RP po wo -
łał do ży cia or ga ni za cję, któ rej po wie rzył wy ko ny wa nie
funk cji spo łecz nej dla lo kal nej spo łecz no ści i za da nie to
PZD wy ko nu je bar dzo do brze, po nie waż w chwi lach za -
gro że nia sku tecz nie bro ni praw swo ich człon ków po przez
za bez pie cze nie im na le ży te go od szko do wa nia, a w przy -
pad ku zgo dy dział kow ców od two rze nie no we go ogro du
o ure gu lo wa nym sta nie praw nym i po dob nej in fra struk tu -
rze, co ogród li kwi do wa ny. Dzia ła nia te są nie do za ak -
cep to wa nia przez prze ciw ni ków hi sto rii i tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Przed sta wie nie ogro -

dów, ja ko te re nów, gdzie nie prze strze ga się pra wa i gdzie
na gmin nie wy stę pu je sa mo wo la bu dow la na to fał szo wa -
nie praw dy. Bo le sne jest dla nas tak że twier dze nie o po -
wsta wa niu licz nych sto wa rzy szeń czy su ge ro wa nie opi nii
pu blicz nej, że to dzia ła cze Polskiego Związku Dział-
kowców usi łu ją prze ko ny wać dział kow ców do wal ki o za -
cho wa nie usta wy.

Ta kie dzia ła nia zda niem Okrę go we go Za rzą du są nie -
do pusz czal ne i dla te go uwa ża my za ko niecz ne rze tel ne
przed sta wie nie sy tu acji Związ ku i spro sto wa nie tez za -
war tych w ar ty ku le „Dział ko wi cze i dzia ła cze”.

Z po wa ża niem
/-/ An drzej Wo sik

Czę sto cho wa, 4 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Re dak tor Na czel ny Ty go dni ka „Po li ty ka” 
Pan Je rzy Ba czyń ski 

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Pi le po za po zna niu się z ar ty ku łem pt. „Dzia ła cze 
i dział kow cy” au tor stwa Pa ni Jo an ny Sol skiej stwier dza,
że dzien ni kar ka po raz ko lej ny na pi sa ła nie ste ty zło śli wy
i ten den cyj ny ar ty kuł do ty czą cy ro li ogro dów oraz na sze -
go Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie zga dza my się 
z wy wo da mi Pa ni re dak tor, że ogro dy dział ko we nie po -
win ny ist nieć w mia stach, bo zaj mu ją atrak cyj ne te re ny i
blo ku ją pla ny roz wo jo we tych miast.

Czy tak trud no zro zu mieć, że ta kie sa me jak na sze ogro -
dy funk cjo nu ją we wszyst kich kra jach Unii Eu ro pej skiej
i ni ko mu one nie prze szka dza ją.

W na szym kra ju jak Pa ni twier dzi są wiel ką prze szko dą
w roz wo ju miast. Py ta nie, ko mu ogro dy prze szka dza ją?
W na szej oce nie prze szka dza ją one lu dziom bo ga tym, któ -
rych po glą dy za pre zen to wa ła Pa ni w ar ty ku le. Aby do dać
„ja du” ce lem pod bu rza nia dział kow ców prze ciw ich
Związ ko wi i wła dzom gmin, ata ku je Pa ni w swo im ar ty -
ku le Pre ze sa PZD. Pro si my, aby Pa ni rów nież in ne za cne
oso by sza no wa ne w na szym Pań stwie, któ re za bar dzo do -
brą pra cę są wy bie ra ne po raz ko lej ny na swo je funk cje.
My dział kow cy de mo kra tycz ne wy bo ry ta kich osób sza -
nu je my, bo lu dzie, któ rzy po tra fią bar dzo do brze kie ro -
wać tak licz ny mi or ga ni za cja mi czy wspól no ta mi win ni
to ro bić.

Nie zga dza my się z Pa ni po glą da mi na te mat li kwi da cji
ogro dów i uza leż nia nia li kwi da cji od zgo dy PZD. Jest to
stwier dze nie nie praw dzi we. Za wsze Zwią zek wy da je zgo -
dę na li kwi da cje ogro dów lub ich czę ści na ce le pu blicz -

ne. Nie moż na na to miast li kwi do wać ogro dów bez uza -
sad nie nia na ce le ko mer cyj ne – głów nie obiek ty han dlo -
we, któ rych jest nad miar we wszyst kich mia stach. Py ta my,
po co? – jed ne bę dą za my ka ne i bę dą sta ły pu ste, lu dzie
stra cą pra cę, a no we bę dą bu do wa ne po to, aby fir ma mia -
ła kosz ty i nie pła ci ła po dat ków… 

Ta ką po li ty kę w za kre sie go spo dar ki grun ta mi moż na
już za uwa żyć w wie lu mia stach.

Cał kiem nie zro zu mia ła dla nas jest kry ty ka art. 24 na szej
usta wy do ty czą ca ob cią ża nia wła ści cie la grun tów rosz -
cze nia mi do grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy.

Czyż by za po mnia no, że dział kow cy za go spo da ro wa li
swo je dział ki na grun tach prze ka za nych de cy zja mi ad mi -
ni stra cyj ny mi przez Skarb Pań stwa lub Gmi ny! 

Obec nie grun ty ogro dów w na szym Okrę gu Pil skim są
prze ka za ne ak ta mi no ta rial ny mi w wie czy ste użyt ko wa -
nie. Każ dy ogród ma swo ją księ gę wie czy stą z wpi sem
pra wa nie od płat ne go użyt ko wa nia. Zgod nie z za pi sa mi
na szej usta wy je ste śmy wła ści cie la mi na nie sień i na sa -
dzeń na swo ich dział kach.

Py ta my, więc czym róż ni się wła ści ciel przed wo jen ny,
któ re mu ode bra no de cy zją wy własz cze nio wą je go wła -
sność od wła sno ści obec ne go dział kow ca?

By li by śmy wdzięcz ni Pa ni re dak tor, aby za py ta ła obec -
ny Rząd RP o praw ne roz wią za nia tej bar dzo waż nej spra -
wy dla wy własz czo nych wła ści cie li i obec nych użyt kow-
ni ków – dział kow ców, któ rzy w za ufa niu do sta no wio ne -
go pra wa ob ję li te re ny nie gdyś przez ni ko go nie chcia ne
we wła da nie.

Z po wa ża niem i dział ko wym po zdro wie niem
Pre zes

/-/ mgr inż. Ma rian Pra czykPi ła, 7 lip ca 2012 r.
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Pol skie me dia nie lu bią dział kow ców, o czym świad czy
mię dzy in ny mi wy żej przed sta wio ny ar ty kuł au tor stwa
red. Jo an ny Sol skiej. Ja ko przed sta wi cie le śro do wi ska ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu byd go skie go za -
uwa ża my ten fakt z nie sma kiem, bo prze cież me dia ży ją
z nas – czy tel ni ków, rów nież tych użyt ku ją cych dział ki.
Z peł nym prze ko na niem mo że my za pew nić, że ja ko dział -
kow cy nie lu bi my, a na wet nie po wa ża my przed sta wi cie -
li czę ści me diów, w tym nie obiek tyw nej ogól no pol skiej
pra sy, po dej mu ją cej się w ostat nim cza sie in for mo wa nia 
i przed sta wia nia w nie obiek tyw ny i prze kła my wa ny spo -
sób spo łe czeń stwu spra wy za skar że nia do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku (mi nę ło le d wie 7 lat od jej uchwa -
le nia, usta wę przy jął pol ski par la ment, pod pi sał Pre zy dent
Rzecz po spo li tej, za re je stro wa na zo sta ła w Kra jo wym Re -
je strze Są do wym, a te raz za uwa żo no jej nie kon sty tu cyj -
ność!).

A prze kła mań red. Sol ska do pu ści ła się nie ste ty wie lu.
W sa mym tyl ko wstę pie przy kła dów bra ku pro fe sjo na -

li zmu, co wią że się prze cież z obo wiąz kiem obiek tyw ne -
go przed sta wie nia pro ble mu, moż na wy mie nić kil ka,
mię dzy in ny mi:

– fał szy wą in for ma cję w spra wie rze ko me go utrzy my -
wa nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” – „z przy mu so wych
skła dek wno szo nych na przez PZD”. W jed nym zda niu
dwa „klop sy”. Po pierw sze mie sięcz nik „dział ko wiec” po -
sia da ją cy wła sne wy daw nic two, fi nan so wa ny jest ze środ -
ków po cho dzą cych wy łącz nie z pro wa dzo nej dzia łal no ści
go spo dar czej. Po dru gie – waż niej sze a jed no cze śnie uży -
te w spo sób per fid ny, ob li czo ny na wy wo ła nie obu rze nia
czy tel ni ków, uży cie słów o przy mu so wych skład kach
wno szo nych na rzecz PZD, świad czy o wpro wa dze niu ne -
ga tyw nych emo cji przez przed sta wi cie la pra sy ogól no pol -
skiej. Czy skład kę człon kow ską or ga ni za cji, któ rej zna-
czą ca część (65%) i tak prze ka zy wa na jest na funk cjo no -
wa nie ogro du i w nim po zo sta je, moż na na zwać w spo -
sób tak bez czel ny? Przy pusz cza my, że red. Sol ska rów nież
po no si kosz ty „przy mu so we go człon ko stwa” np. w Sto -
wa rzy sze niu Dzien ni ka rzy Pol skich lub in nej or ga ni za cji,
je że li do ta ko wej przy na le ży.

– pod da nie w wąt pli wość nie utoż sa mia nia się in te re su
sze re go wych dział kow ców ze struk tu ra mi Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, su ge ru ją ce za kła da nie „co rusz 
z te go po wo du kon ku ren cyj nych wo bec PZD sto wa rzy -
szeń, jest tak sa mo nie praw dzi we, jak twier dze nie w na -
stęp nym zda niu, że, „dział kow cy się jed no czą, gdy
po ja wia się wspól ny wróg, czy li pra wo wi ty wła ści ciel
grun tów, na któ rych usy tu owa ne są ogród ki”. In te res na -
zwa nych przez red. Sol ską „sze re go wych dział kow ców”

(ps. chy ba po rów nu je nas do woj ska, mo że zbu du je my
wła sną ar mię dla obro ny ogro dów) za wsze był i jest ta ki
sam, jak ca łe go PZD. To dla te go, że ma my wła sny zwią -
zek, z wła sną Kra jo wą Ra dą re pre zen tu ją cą wszyst kich
dział kow ców, z wła snym sta tu tem i re gu la mi nem ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go, mo że my wspól nie w spo sób
wy ni ka ją cy z na szej wo li i prze pi sów usta no wio ne go pra -
wa, do ma gać się po sza no wa nia dla praw wy ni ka ją cych 
z przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 
W kwe stii kon ku ren cyj nych wo bec PZD sto wa rzy szeń,
na le ża ło rów nież przyj rzeć się ich licz bie, jak też po wo -
dom ich po wsta nia. Kto two rzy te sto wa rzy sze nia? Od po -
wie dzi na to py ta nie udzie lił sa ma au tor ar ty ku łu w je go
czę ści za ty tu ło wa nej „sza ra cy się mel du ją”. To lu dzie do -
pusz cza ją cy się ła ma nia nie tyl ko pra wa obo wią zu ją ce go
w PZD, ale ła mią cy też wszel kie moż li we prze pi sy zwią -
za ne z nie le gal nym za miesz ki wa niem na dział kach, bu -
dow nic twem po nadnor ma tyw nym okre ślo nym przez
prze pi sy pra wa bu dow la ne go itp., któ rzy wo bec dzia łań
po dej mo wa nych przez za rzą dy ROD dla przy wró ce nia
prze strze ga nia pra wa, w kon se kwen cji two rzą wła sne sto -
wa rzy sze nia, prze waż nie kil ku oso bo we i nie po sia da ją ce
żad nych praw do re pre zen to wa nia śro do wisk ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Po nad to oświad cza my, że dział kow -
cy nie jed no czą się, gdy po ja wia się wspól ny wróg, czy li
jak uwa ża red. Sol ska – pra wo wi ty wła ści ciel grun tów. 

Dział kow cy są zjed no cze ni, a naj bar dziej, gdy po ja wia
się nasz wróg – czy li po li ty cy wy stę pu ją cy w ro li na jem -
ni ków, do wy ko na nia za da nia „po zba wie nia dział kow ców
grun tów ogro do wych, dla okre ślo nych zy sków grup biz -
ne so wych, de ve lo pe rów itp.”.

To tyl ko kil ka przy kła dów nie rze tel no ści i prze kła mań
za war tych we wstęp nej czę ści ar ty ku łu, spo śród bar dzo
wie lu ko lej nych w dal szej je go czę ści. Wspo mni my jesz -
cze tyl ko o jed nym, do ty czą cym rze ko me go ubez wła sno -
wol nie nia gmin przez usta wę o ROD, rze ko mo kom pli ku -
ją ce go pla ny roz wo jo we miast.

Mia sto Byd goszcz jest przy kła dem za prze cza nia ta kie -
mu za rzu to wi. W Byd gosz czy nie od by wa ły się Mi strzo -
stwa Eu ro -2012, nie bu do wa no sta dio nów, jed nak w imię
do brej współ pra cy i za war te mu po ro zu mie niu po mię dzy
Mia stem Byd goszcz a Pol skim Związ kiem Dział kow ców,
re pre zen to wa nym przez OZ PZD w Byd gosz czy, prze ka -
za no Mia stu te ren hi sto rycz ne go, bo jed ne go z naj star szy
na zie miach pol skich, po nad 100-let nie go Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Swo bo da” w Byd gosz czy o łącz -
nej po wierzch ni 1,4321 ha z 55 dział ka mi, pod in we sty cję
ce lu pu blicz ne go tj. bu do wę bi blio te ki uni wer sy tec kiej dla
UKW. Mia sto użyt kow ni kom dzia łek wy pła ci ło od szko -
do wa nia, a za in fra struk tu rę oraz te ren ogro du zo bo wią za -

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

Ty go dnik „Po li ty ka”



110

ło się od two rzyć ogród na no wych te re nach. Przy kła do -
we roz wią za nie za do wa la ją ce obie stro ny, a więc dział -
kow ców oraz Mia sto, sta no wi ko lej ny kłam dla słów
uży tych chy ba jed nak ce lo wo przez red. J. Sol ską w ar ty -

ku le „Dział ko wi cze i dzia ła cze”. Że by pi sać i oce niać, 
a przede wszyst kim in for mo wać spo łe czeń stwo, na le ży
wpierw po znać – i to każ dą ze stron. Do pie ro po tem za sta -
no wić się i na pi sać.

W imie niu Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy
oraz dział kow ców okrę gu byd go skie go

Se kre tarz OZ PZD 
/-/ Zbi gniew Ka nia

Pre zes OZ PZD
/-/ Bar ba ra Ko kot

Byd goszcz, 9 czerw ca 2012 r.

Dział kow cy szcze ciń scy

Pa ni Jo an na So l ska
Re dak tor „Po li ty ka”

Sza now na Pa ni Re dak tor,
Ko mu za le ży na po róż nie niu dział kow ców? Już sam ty -

tuł „dział ko wi cze i dzia ła cze”, su ge ru ją czy tel ni ko wi po -
dział PZD na dwie gru py. Skąd się to bie rze, prze cież,
każ dy dzia łacz jest toż sa mym dział kow cem. Ma te sa me
pra wa i obo wiąz ki, a su ge ro wa ny po dział jest wy two rem
czy jejś wy obraź ni.

Pi sze Pa ni, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny dwa ra zy orze -
kał. Jest to fakt nie pod wa żal ny, ale za każ dym ra zem spra -
wa do ty czy ła in ne go pro ble mu. Nie ozna cza to jed nak, iż
Sejm z upo rem ma nia ka jesz cze bar dziej zwięk szał przy -
wi le je dział kow ców.

Po są dza nie le wi cy o for so wa nie usta wy o ROD jest też
su ge styw ne. Prze cież je ste śmy kra jem de mo kra tycz nym
a w de mo kra cji li czy się więk szość.

Wnio sko daw ca za skar że nia usta wy tak na praw dę to wy -
stą pił „w imie niu” i od szedł. Moż na by są dzić, iż by ła to
ostat nia ze msta za opór dział kow ców.

Pod sy ca nie przez Pa nią at mos fe ry, tuż przed roz pra wą,
obej mu ją ce stwier dze nie, że Pre zes trzy dzie sto let ni spra -
wu je wła dzę ab so lut ną nad grząd ka mi jest ma ło ele ganc -
kie. Czy ma to być za rzut, czy uzna nie? 

Ani przy na leż ność do PZD nie jest obo wiąz ko wa, 
a skład ka człon kow ska obo wią zu je w każ dej or ga ni za cji.
Za rzut, że dział kow cy otrzy mu ją pi smo ze skła dek jest
prze kła ma niem, po nie waż do ty czy to wy łącz nie no wych
dział kow ców. Otrzy mu ją go z wpi so we go, a nie ze skład -
ki, któ re kan dy dat wpła ca raz na ca łe ży cie.

Pod no si Pa ni pro blem tzw. sto wa rzy szeń i przed sta wi -
cie li wir tu al nych ogro dów, któ re ma ją być rze ko mo wy ni -
kiem sprzecz nych in te re sów mie dzy człon ka mi, a apa ra-
tem. Gdy by spró bo wa ła Pa ni ana li zo wać ge ne zę po wsta -
nia cho ciaż by jed ne go z nich, nie twier dzi ła by Pa ni, że
ich po wsta wa nie jest za sad ne i że po wsta ją one, co rusz,
bo fak tycz nie jest ich ty le, ile pal ców u jed nej rę ki, a re -

pre zen tu ją w su mie mo że oko ło kil ka set dział kow ców. Nie
jest to więc kon ku ren cja dla ro dzin nych ogro dów ale jest
to se ce sja w imię wła snych in te re sów (za miesz ki wa nie,
le ga li za cja sa mo wo li bu dow la nych, chęć pry wa ty za cji,
fał szy we am bi cje lub zwy czaj na głu po ta).

Ten wy du ma ny trój po dział wpro wa dzo ny rze ko mo
przez usta wę o ROD, ma też słu żyć okre ślo nym ce lom.
Na pu ścić jed nych na dru gich, a w to wszyst ko wpla tać po -
li ty kę. Skąd u Pa ni po ja wi ło się po je cie „po li tycz nej sie -
ro ty”, do ty czą ce sa mo rzą du?

Spoj rze nie na ogro dy wy łącz nie przez pry zmat mar -
chew ki i pie trusz ki, przez opła ty do sa mo rzą dów, któ re
zo sta ły ubez wła sno wol nio ne i nic im nie wol no bu do wać
ani sprze dać – to wy mysł ab sur dal ny, bez po kry cia. Na
ce le pu blicz ne nie po trze ba zgo dy PZD przy li kwi da cji
ogro du, a od szko do wa nia dla dział kow ców chy ba się
słusz nie na le żą. Czy uwa ża Pa ni, że dział ko wiec po wi nien
w ta kim wy pad ku odejść z kwit kiem?

Zwią zek jest do brze kon tro lo wa ny przez or ga ny kon tro -
l ne, oby tak by ło wszę dzie.

Skąd Pa ni wzię ła przy kład, że na wet po śmier ci nie
moż na przy dzie lić dział ki oso bie bli skiej?

Skąd ta ten den cja, że w usta wie po win ny być za pi sa ne
szcze gó ły do ty czą ce praw i obo wiąz ków? Usta wa to nie
jest re gu la min. To, że nad zór nad ogro da mi wy kre ślo no 
z usta wy nie jest wi na PZD, a na co idą skład ki mó wią co -
rocz ne spra woz da nia, za twier dza ne przez kom pe tent ne or -
ga ny kon tro l ne i de cy zyj ne. Zwią zek nie szu ka po mo cy
w Mię dzy na ro do wym Biu rze Ogro dów Dział ko wych 
i Ro dzin nych. Jest po pro stu człon kiem tej mię dzy na ro -
do wej or ga ni za cji, ko rzy sta z do świad czeń związ ków na -
ro do wych i zaj mu je w tej or ga ni za cji na leż ne mu miej sce.

Ten przy sło wio wy klincz, któ ry Pa ni wy pro wa dza 
z usta wy, nie jest po wo dem, aby zmie niać usta wę.

Ma Pa ni ra cję, co do „za sług” PiS-u w spra wie za mie -
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sza nia lu dziom w gło wach po przez obie can ki wła sno ści
za gro sze. Zda je so bie Pa ni chy ba spra wę, że by ła to czy -
sta uto pia! Po dział na sze re go wych i dzia ła czy, jest więc
za bie giem czy sto pro pa gan do wym dla po róż nie nie śro do -
wi ska.

Z ra por tem NIK-u też na le ża ło być bar dziej ostroż nym,
bo wiem to co stwier dził NIK nie jest wy łącz ną wi ną
Polskiego Związku Działkowców. Tak na praw dę to los lu -
dzi miesz ka ją cych w ogro dach nie ob cho dzi ni ko go, nie
wy łą cza jąc me diów.

Glo ry fi ka cja kil ku oso bo wych sto wa rzy szeń przez me -
dia oraz nie któ rych po li ty ków pro wa dzi, do roz ła mu or ga -
ni za cji. Prze ciw sta wia się grup kę tzw. „gniew nych by łych
dzia ła czy PZD”, mi lio no wej rze szy uczci wych dział kow -

ców. Nie ma żad nej la wi ny po wsta wa nia sto wa rzy szeń.
Nie spy ta ła Pa ni, co kie ru je ty mi ludź mi, gdy prze cho dzą
na po zy cje wro gie. Nie spy ta ła ich Pa ni, dla cze go me to dy
ich wal ki są po wo do wa ne chę cią od we tu, są bru tal ne 
i obrzy dli we.

Plu ra lizm w de mo kra cji jest zja wi skiem nor mal nym, ale
głu po ta ludz ka wszę dzie nie ma gra nic i na nią nie ma le -
kar stwa.

Nic Pa ni nie na pi sa ła w swo im ar ty ku le po zy tyw ne go o
ogro dach. Na to miast tuż przed roz pra wą wrzu ci ła Pa ni
sze reg su ge stii zmie rza ją cych do osią gnię cia ce lu gło szo -
ne go przez róż ne śro do wi ska nie przy chyl ne ogro dom.

Czy tak po win no być, gdzie obiek ty wizm i rze tel ność
dzien ni kar ska?

W imie niu dział kow ców

/-/ 11 pod pi sówSzcze cin, 3 lip ca 2012 r.

Jó zef Ro ma now ski ze Szcze ci na 

Pa ni Re dak tor Jo an na Sol ska
„Po li ty ka”

„DZIAŁKOWICZE I DZIAŁACZE”

Sza now na Pa ni Re dak tor,
Na sa mym wstę pie pra gnę Pa ni po dzię ko wać za po świę -

ce nie cza su na szej dział ko wej spra wie. Z prze czy ta nej tre -
ści ar ty ku łu ude rza stwier dze nie, że dział ko wi cze
utrzy mu ją pi smo „dział ko wiec” z przy mu so wych skła dek.
Czy Pa ni Re dak tor pła cąc po da tek też uwa ża za przy mus
czy nor mal ny oby wa tel ski obo wią zek. Każ da or ga ni za cja
po za rzą do wa ma swój wła sny sta tut i chcąc być człon kiem
tej or ga ni za cji to re ali zu je się treść sta tu tu. Czy Pa ni Re -
dak tor za uwa ży ła, ja ką waż ną edu ka cyj ną ro lę speł nia
„dział ko wiec”. Pro szę prze czy tać za miesz cza ne ar ty ku ły
przez wy bit nych uty tu ło wa nych spe cja li stów da nych dzie -
dzin.

Po zwo lę nie zgo dzić się z po glą dem Pa ni Re dak tor na
te mat: „in te res apa ra tu, czy li struk tur Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, wca le nie jest toż sa my z in te re sem sze re go -
wych dział kow ców”. Otóż to – struk tu ry spo łecz nie pra -
cu ją ce two rzą sa mi dział kow cy w spo sób de mo kra tycz ny
zgod nie z Re gu la mi nem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i Sta tu tem oraz na szą usta wą z 2005 r. Zmia na za -
pi sów w usta wie na rów ni do ty ka wszyst kich dział-
ko wi czów bez wy jąt ków dzia ła czy i po zo sta łych dział -
kow ców.

Jest rów nież ubo le wa nie, że nikt nie bro ni apa ra tu sa -
mo rzą du. Pra gnę po in for mo wać, że du ża gru pa sa mo rzą -
dow ców po pie ra dzia ła nia dział kow ców i są bar dzo licz ne

po par cia pi sem ne – patrz na stro nę in ter ne to wą PZD.
Sko ro jest ubo le wa nie nad sa mo rzą dem, to dla cze go Pa -

ni Re dak tor nie sta nie w obro nie dział kow ców któ rzy
prze pra co wa li dzie się cio le cia na za go spo da ro wa nie swo -
jej dział ki za wła sne środ ki i prze pra co wa li ty sią ce go dzin.
Wy ty ka się nam, że jak opusz cza ją te ren pod pu blicz ne in -
we sty cje to trze ba za pła cić za al ta nę i na sa dze nia. Czy ta
ubo ga część dział kow ców to ja kaś dru giej ka te go rii spo -
łecz ność? Im się od szko do wa nie nie na le ży?

Zna my efek ty de cy zji po li tycz nej o znisz cze niu Pań -
stwo wych Go spo darstw Rol nych, gdzie cho dzi ło o grun -
ty. Znisz czo no wie lo mi liar do wy ma ją tek i nikt nie po niósł
kon se kwen cji. A kto się wzbo ga cił czy pra cow ni cy PGR?

Te raz też cho dzi o po zy ska nie grun tów PZD. Nisz cząc
usta wę zo sta nie znisz czo ny nasz wspól ny i wła sny każ de -
go dział kow ca ma ją tek war ty mi liar dy zło tych. Bę dzie
roz bój, kra dzie że ma jąt ku, de wa sta cja i kto po nie sie kon -
se kwen cje? Ucier pi sze re go wy dział ko wiec.

Je że li zo sta ną zli kwi do wa ne ogro dy w cen trach miast, to
co zo sta nie po nich wy bu do wa ne i kto ze chce miesz kać
w re jo nie sa mych be to nów? 

I jesz cze jed no, czy któ ryś z tych co na wszyst kim się
zna ją wy li czył o ile wzro sną kosz ty le cze nia lu dzi – przede
wszyst kim star szych, oraz śmier tel ność któ rą ma my i tak
naj wyż szą po za Ro sją w Eu ro pie z po wo du utra ty dzia -
łek? Na dział ce ma my wy mu szo ny ruch, po wie trze, pra -
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cę, kon tak ty mię dzy ludz kie, są siedz kie zna jo mo ści, przy -
jaź nie, ko le żeń stwo, no i jesz cze ko rzy ści z upraw. Po lep -
sze nie zdro wia, co w obec nej szcze gól nie sy tu acji
gło do wych eme ry tur i bar dzo ni skie go po zio mu ży cia 
u dział kow ców jest nie za stą pio ne. I pro szę nie wma wiać,
że cho dzi o do bro czło wie ka dział kow ca. Two rze nie kli -
ma tu, że in ni są po krzyw dze ni to jest nie tak.

Ogro dy dział ko we usy tu owa ne są bar dzo czę sto w bar -
dzo atrak cyj nych dla de ve lo pe rów i pry wat nych in we sto -
rów czę ściach mia sta. Je że li ogro dy by ły za kła da ne oko ło
40 lat te mu i by ły wte dy to obrze ża miast, to po la tach roz -
wo ju mia sta zna la zły się w cen trum.

I bar dzo do brze, że są i sta no wią par ki miej skie na funk -
cjo no wa nie, któ rych wła dze mia sta nie po no szą żad nych
kosz tów, a spo łecz ność lo kal na ma bli skie miej sce wy po -
czyn ku. Obo wią zu ją ca usta wa o wy dłu żo nym sta żu pra cy
do 67 lat wy mu sza na eki pie rzą dzą cej za pew nie nie wa -
run ków do od po czyn ku. Ten aspekt po wi nien być
uwzględ nio ny.

„Sza ra cy się mel du ją” – wła śnie i kto po no si kosz ty
utrzy ma nia na dział kach sa mi dział kow cy wy rę cza jąc
wła dze pań stwo we z za bez pie cze nia miesz kań, z zu ży tej
wo dy i prą du. To jest bar dzo waż ny ak cent, ze spadł na
dział kow ców ta ki obo wią zek i nikt tym się nie przej mu je.
To nie jest obo wią zek dział kow ców, ale dział kow cy za -
cho wu ją się jak lu dzie a nie jak de we lo pe rzy. Wi dzi my te -
go choć bied ne go ale czło wie ka i po ma ga my w spo sób
moż li wy.

Dla wie lu lu dzi ogro dy dział ko we są je dy nym miej scem
w któ rym mo gą od po cząć. Wie lu lu dzi nie stać na wy jazd
na wa ka cje, więc spę dza ją czas na dział ce. Prze cież tam są
ca łe ro dzi ny. Dzię ki ogro dom jesz cze jest czym od dy chać
w mia stach peł nych spa lin. Prze cież ewi dent nie wi dać, że
ktoś chce z de ve lo pe ra mi zro bić zło ty in te res. Dział kow -
cy ma ją ra cję pro te stu jąc.

Po zo sta ję z na dzie ją, że spra wy gru py na szych pol skich
dział kow ców, nie bę dą po trak to wa ne mar gi nal nie.

Z wy ra za mi sza cun ku po zo sta je 
/-/ Jó zef Ro ma now ski

Ste fan Ko strze wa z ROD „Sto krot ka” w Świe bo dzi cach

Pa ni Re dak tor
Jo an na Sol ska
Re dak cja „Po li ty ki”

Pa ni Re dak tor prze czy ta łem Pa ni ar ty kuł „Dział ko wi -
cze i dzia ła cze” za miesz czo ny w nr 26 „Po li ty ki” /27.06 –
3.07.2012/ i ja ko wie lo let nie mu dział kow co wi i wie lo let -
nie mu czy tel ni ko wi „Po li ty ki” po je go prze czy ta niu po -
zo stał mi de li kat nie mó wiąc nie smak i żal do Pa ni
Re dak tor.

Je dy ny praw dzi wy i nie za fał szo wa ny ob raz ogro du
dział ko we go to jest zdję cie pięk ne go kwit ną ce go zie lo ne -
go ra ju dla użyt kow ni ków te go ogro du, któ re ozda bia ar -
ty kuł.

Pa ni Re dak tor gdy by Pa ni wsta ła zza biur ka i po roz ma -
wia ła z dział kow ca mi ma ją cy mi dział ki w ogro dzie na
zdję ciu to uzy ska ła by Pa ni praw dzi wą wie dzę o ogro dach
o związ ku i usta wie dział ko wej.

A tak po wie li ła Pa ni fał szy wy ob raz, a po li tycz nie wpi -
su ją cy się w me dial ną na gon kę na ogro dy dział ko we 
z oka zji roz pra wy w spra wie ogro dów w Try bu na le Kon -
sty tu cyj nym.

Je stem sta rym i sta łym od 40-tu lat czy tel ni kiem „Po li -
ty ki” z po dzi wem i sen ty men tem wspo mi nam jej wspa -
nia łe obiek tyw ne ar ty ku ły, zna ko mi tych au to rów, a to
wszyst ko dzia ło się w epo ce cen zu ry, wy dzia łu pra sy 
w KC PZPR itp. a dzi siaj peł na swo bo da me diów i co się
oka zu je że to wła śnie dzi siaj wol ne me dia po tra fią zgrać
w jed nym ryt mie i to nie jak wspa nia le zgra na or kie stra,

Po li ty ka nie po zo sta ła po za or kie strą.
Pa ni ar ty kuł po wie la mi ja ją ce się z praw dą ste reo ty py

na te mat ogro dów uka zu ją ce się od ja kie goś cza su w pra -
sie ra diu i te le wi zji.

I tak przy na leż ność do związ ku jest przy mu so wa, mam
na dzie ję że mi mo te go mi tycz ne go przy mu su nie jest Pa -
ni znie wo lo nym człon kiem związ ku jak rów nież mi lio ny
Po la ków któ rych nie in te re su je ta for ma wy po czyn ku i re -
kre acji. 

Ogród dział ko wy jest urzą dze niem uży tecz no ści pu -
blicz nej ta ki cha rak ter nada ła mu usta wa, by za cho wać ta -
ki sta tus w ogro dzie mu szą obo wią zy wać usta lo ne za sa dy
ko rzy sta nia z te go ogro du, za sa dy je go za go spo da ro wa -
nia. Po nad to każ dy ogród to licz ne, a nie raz bar dzo licz ne
zbio ro wi sko lu dzi o róż nych po my słach na ko rzy sta nie z
dział ki, róż nych cha rak te rach. Pa ni Re dak tor pro szę so -
bie wy obra zić funk cjo no wa nie ogro du gdzie na ma obo -
wiąz ku na le że nia do or ga ni za cji za rzą dza ją cej ta kim
ogro dem.

Ko lej ny nie praw dzi wy ste reo typ, pi smo „dział ko wiec”
utrzy mu ją dział kow cy z przy mu so wych skła dek, czy Pa -
ni Re dak tor w punk tach sprze da ży pra sy nie za uwa ży ła, że
obok „Po li ty ki” le ży „dział ko wiec” i wpły wy ze sprze da -
ży są źró dłem je go utrzy ma nia, a na byw ca mi „dział kow -
ca” obok mi ło śni ków i wła ści cie li pry wat nych ogro dów,
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są rów nież dział kow cy w ta kim zna cze niu utrzy mu ją oni
„dział kow ca” ja ki i po zo sta li na byw cy.

Ko lej ną bzdu rą w Pa ni ar ty ku le to ,że bez zgo dy związ -
ku na wet dzie ci nie mo gą upra wiać dział ki po śmier ci ro dzi -
ców, wła śnie dzie ciom jak i in nym spad ko bier com przy s-
łu gu je pra wo zło że nia wnio sku o przy dział dział ki i jed ne -
mu z nich dział ka jest przy dzie la na bo trud no so bie wy obra -
zić, że wszyst kim spad ko bier com /dzie ciom/ au to ma tycz-
nie przy słu gi wa ło by pra wo użyt ko wa nia dział ki.

PZD ja ko or ga ni za cja spo łecz na, nie pod le ga żad nej ze -
wnętrz ne kon tro li. Te za fał szy wa i nie praw dzi wa, PZD
pod le ga kon tro li okre ślo nej usta wą o sto wa rzy sze niach.

Mógł bym tak po ko lei wy ka zać nie praw dzi wość
wszyst kich po zo sta łych tez za war tych w ar ty ku le, ale
znam ży cie i wiem, że by ło by to war te za le d wie znacz ka
pocz to we go.

Ar ty kuł uka zał się w Po li ty ce, wpi sał się w ogól ny ton
me diów, włą cza jąc się do /czysz cze nia/ przed po le dla po -
li ty ków do osta tecz nej roz pra wy z ogro da mi dział ko wy mi.

A ca ła ta ba ta lia o ogro dy to czy się nie w in te re sie bied -
nych dział kow ców, ale o grun ty na któ rych znaj du ją się
ogro dy, a te jak wy li czy li za in te re so wa ni fi na łem ba ta lii są
war te mi liar dy zł. 

/-/ Ste fan Ko strze wa

Świe bo dzi ce, 5 lip ca 2012 r.

Syl we ster Chę ciń ski 

Re dak cja „Po li ty ki”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze pi sze do Pa na dział ko wiec
z 40-let nim sta żem, któ ry ty go dnik „Po li ty ka” zna z jak
naj lep szej stro ny. Wła śnie to pi smo by ło dla więk szo ści
spo łe czeń stwa wy rocz nią, a tak że ele men tem ukie run ko -
wa nia w do bie prze mian spo łecz no -po li tycz nych w na szej
Oj czyź nie. Pi smo to by ło zna ne z te go, że za wsze sta ło na
stra ży praw dy i obro ny ży wot nych spraw ludz kich. Jak że
roz cza ro wał mnie ar ty kuł Pa ni Jo an ny Sol skiej w nr 26
ty go dni ka „Po li ty ka”, któ ry w mo im od czu ciu da le ki jest
od obiek tyw nej praw dy na te mat ist nie nia i funk cjo no wa -
nia ogro dów dział ko wych w Pol sce. Zna jąc warsz tat
dzien ni kar ski tej Pa ni i jej znacz ny do ro bek, aż w gło wie
mnie się nie mie ści, że znaj du ję w Jej ar ty ku le ty le nie ści -
sło ści i uogól nień. Ca ły ar ty kuł na pi sa ny z zę bem, ale jak -
by do strze ga ją cy jed ną stro nę me da lu, a więc krzyw dzą cy
utru dzo nych tru dem dnia co dzien ne go dział kow ców. Za -
sta na wiam się, dla cze go ta Pa ni nie się gnę ła – nie mó wiąc
już o hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce – ale
choć by do na szych cza sów, kie dy to na kan wie prze mian
w Pol sce zna leź li się lu dzie, któ rzy z tru dem wy rwa li 
z „ra mion” CRZZ ogrod nic two dział ko we i ów cze sny
ustro jo daw ca po wo łał do ży cia Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Czy mógł w tym cza sie być ktoś ko mu sta no wi ska w
tym nie wiel kim wów czas Związ ku by ły sy ne ku rą. Chy ba
nie i je stem pe wien, że dzien ni kar ka o zna nym i uzna wa -
nym na zwi sku zda je so bie z te go spra wę. Czy ja to by ła
wo la, że po wo ła no Zwią zek Dział kow ców. Są dzę, że nie
by ło to wi dzi mi się ko goś, lecz ży cio wa ko niecz ność i po -
trze ba tych, któ rym za kład pra cy dał skra wek zie mi, ja ko

po moc w po pra wie by tu ma te rial ne go, po nie waż na in ne
ge sty w tam tym cza sie nie by ło stać na szej Oj czy zny. Ja -
kie to by ły skraw ki zie mi, to po wie dzą ci, któ rzy re kul ty -
wo wa li, usu wa jąc prze róż ne po zo sta ło ści, za sy pu jąc ro wy
prze ciw czoł go we oraz in ne prze szko dy, aby móc za go -
spo da ro wać i mieć po ży tek z otrzy ma nej dział ki. Na le ży
przy po mnieć, że w tym przy pad ku naj więk sze kosz ty po -
no sił fun dusz so cjal ny da ne go za kła du pra cy. Ale ty le
chcia łem gwo li praw dy po wie dzieć o ge ne zie po wsta nia 
i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go. Pa ni pi sząc ten ar ty -
kuł z ubo le wa niem pi sze o krzyw dach, ja kie do ty ka ją sa -
mo rzą dy lo kal ne ze stro ny dział kow ców i ich Związ ku.
Aż pro si się w tym miej scu stwier dze nie, dla cze go ustro -
jo daw ca po wo łu jąc Zwią zek i ogrod nic two dział ko we nie
prze wi dział, że w Pol sce ma pa no wać plu ra lizm a więc 
i moż li wość róż no rod nych form funk cjo no wa nia ogrod -
nic twa dział ko we go. Do pie ro wte dy, gdy sa mo rzą dy zo -
sta ły uwłasz czo ne na zie mi Skar bu Pań stwa to pro ble my
przyj mu ją ta kie roz mia ry. Asump tem dla mo ich re flek sji
i wy wo dów stał się ar ty kuł w tak po czyt nym i uzna nym
cza so pi śmie, ja kim jest Po li ty ka, aby pod su nąć Pa nu Re -
dak to ro wi Na czel ne mu – na pew no zna ne – że do bry ar -
ty kuł mo że wpły wać na od bior cę w spo sób bu du ją cy, ale
mo że być tak że krzyw dzą cy dla dział kow ców i ich Związ -
ku. Ży czę Pa nu Re dak to ro wi i ca łe mu ze spo ło wi, aby by -
li wspar ciem dla upra wia ją cych pra wie mi lion dzia łek,
któ rzy bę dą mo gli wszem i wo bec po wie dzieć, ten Ty go -
dnik jest z na mi, a nie prze ciw ko nam.

/-/ Syl we ster Chę ciń ski
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Pa nie Re dak to rze, z uwa gą prze czy ta łem ar ty kuł Pa ni
Jo an ny Sol skiej opu bli ko wa ny w nu me rze 26 ty go dni ka
„Po li ty ka”. Mo im zda niem treść ar ty ku łu two rzy fał szy we
wra że nie, że ist nie je roz bież ność po glą dów i opi nii na te -
mat ogro dów po mię dzy dział kow ca mi a kie row nic twem
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Oświad czam, że ta kiej
roz bież no ści nie do strze gam. Po twier dze niem tej opi nii
jest fakt wy sła nia przez dział kow ców ty się cy pro te stów i
opi nii do Mar szał ka Sej mu, Pre mie ra Rzą du RP, Mi ni stra
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej i Pre ze sa Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. W mo im prze ko na niu fakt ten jest do -
wo dem na to, że obro na na szej Usta wy o ROD jest ce lem
wspól nym ca łe go na sze go Związ ku i dział kow ców. Au tor
ar ty ku łu sam so bie za prze cza pi sząc o dział kow cach i
dzia ła czach. Prze cież to, że dział kow cy i dzia ła cze zna -
leź li się przed gma chem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do -
wo dzi, że obro na Usta wy le ży w na szym wspól nym
dział kow ców i dzia ła czy in te re sie. Do wo dem zie lo no na
to są rów nież zie lo no -żół te fla gi i na pi sy na trans pa ren -
tach, któ re nie po zo sta wia ją złu dzeń, że dział kow cy i dzia -
ła cze Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie ży czą so bie
zmian na szej usta wy o ROD. Zga dzam się z au to rem ar -
ty ku łu, że dział kow cy jak i dzia ła cze wszyst kich struk tur
PZD mię li na dzie ję, że ktoś z rzą dzą cych w na szym Pań -
stwie zro zu mie na sze oba wy i po chy li się nad ni mi. Tak
jed nak się nie sta ło. Głos dział kow ców zo stał zlek ce wa żo -
ny co wy wo ła ło w ogro dach fa lę ne ga tyw nych od czuć.

Pro szę się nie dzi wić, że lu dzie czu ją się przez wła dzę
zi gno ro wa ni, opusz cze ni, stąd go rycz i fru stra cja dział -
kow ców pod ad re sem władz. Trud no te raz wszyst kie mu
się dzi wić. Prze cież do ty czy to dział kow ców, lu dzi, któ rzy
w więk szo ści ży cie za wo do we ma ją za so bą. A prze cież
nie jest ta jem ni cą, że na sze pań stwo ren ci stów i eme ry -
tów nie roz piesz cza. A więc lu dziom tym po zo sta ła dział -
ka, ja ko miej sce re kre acji i wy po czyn ku, kon tak tu z
przy ro dą. Od no szę wra że nie, że pro ble my te i tej gru py
lu dzi ni ko go, ani bę dą cych przy wła dzy, ani me diów nie
in te re su ją. In te re su je Was pa no wie dzien ni ka rze in na spra -
wa, spra wa Re dak to ra na czel ne go na sze go cza so pi sma
„dział ko wiec” Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ ry wy -
bra ny zo stał w de mo kra tycz nych wy bo rach na Zjeź dzie
Kra jo wym Związ ku, któ ry od by wa się co 4 la ta. O ile
twier dzi cie, że Pan Kon drac ki spra wu je na ra bat kach wła -
dzę ab so lut ną, to po wiem, że wła dzę ab so lut ną spra wu je

Pan w swo jej Re dak cji i też de cy du je co mo że uka zać się
na ła mach cza so pi sma „Po li ty ka”. Róż ni ca jed nak że tkwi
w tym, że Pan Kon drac ki w swo im rzą dze niu mu si
uwzględ niać Sta tut Związ ku i opra co wa ny na je go pod -
sta wie Re gu la min Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go.
Czym kie ru je się Pan Pa nie Re dak to rze mo gę się tyl ko do -
my ślać, że cho dzi tu o za po trze bo wa nie po li tycz ne a nie o
in te res sty ra nych ży ciem i pra cą dział kow ców.

Praw dą jest, że nie je ste śmy gru pą jed no rod ną, ale fakt
ten świad czy o tym, że in te res ope ra tu związ ko we go nie
na rzu ca dział kow com swo jej wo li nie wy mu sza jed no -
myśl no ści. A mi mo to jak pi sze au tor ar ty ku łu w ogro dach
pod ję ty spon ta nicz nie pro test w obro nie Związ ku i na szej
usta wy. Rów nież trud no się po go dzić z te zą, że w ogro -
dach co rusz ktoś za kła da kon ku ren cyj ne wo bec Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców sto wa rzy sze nie. Pa nie Re dak-
to rze war to się przyj rzeć, co to są za sto wa rzy sze nia i kto
je two rzy. We dług mo jej ja ko dział kow ca wie dzy sto wa -
rzy sze nia za kła da ją by li dzia ła cze Związ ku, któ rzy na fakt
wy da rzeń chcą ubić swój in te res. Po nad to wie lu z nich to
by li człon ko wie Związ ku, wy da le ni za ła ma nie pra wa w
tym usta wy o ROD. To są wła śnie ci, któ rzy jak pi sze au -
tor ar ty ku łu „w ogród kach” buj nie roz ple ni li sa mo wo lę
bu dow la ną wie rząc, że się na dział kach uwłasz czą. Tak
więc wie le opi nii za war tych w ar ty ku le jest dla dział kow -
ców i Związ ku nie rze tel nych i nie spra wie dli wych. Wy -
mie nię tyl ko kil ka:

- pod wa ża nie sen su ist nie nia ogro dów w mia stach;
- bez za sad na kry ty ka roz wią za nia ob cią ża ją ce go gmi ny

skut ka mi rosz czeń.
Prze cież znacz nej czę ści grun tów gmi ny do bro wol nie

prze ka za ły PZD w wie czy ste użyt ko wa nie,
- lan su je się fał szy wą te zę o utwo rze niu mie sięcz ni ka

„dział ko wiec” z przy mu so wych skła dek wno szo nych na
rzecz PZD. Prze cież Wy daw nic two „dział ko wiec” jest od -
ręb ną in sty tu cją za opa tru ją cą dział kow ców w wy daw nic -
twa fa cho we, któ re nie ob cią ża ją skład ki człon kow skiej –
człon ka Związ ku.

- nie praw dzi wym przed sta wie niu PZD ja ko or ga ni za cji
nie pod le ga ją cej żad nej kon tro li, któ ra nie roz li cza z
„przy mu so wo” ścią ga nych skła dek.

Pa nie Re dak to rze za bie ram głos w ra mach re pli ki, po -
nie waż treść ar ty ku łu Jo an ny Sol skiej za wie ra wie le ten -
den cyj nych ocen i stron ni czych opi nii.

Z po wa ża niem
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Hen ryk To ma szew ski Pre zes ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu  

Re dak tor Na czel ny „Po li ty ka”

Wro cław, 5 lip ca 2012 r.
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Po prze czy ta niu ar ty ku łu pa ni Jo an ny Sol skiej, za miesz -
czo ne go w nu me rze 26 po li ty ki pt. „Dział ko wi cze i dzia -
ła cze”, ja ko wie lo let nia użyt kow nicz ka dział ki oraz
wi ce prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej,
chcia ła bym usto sun ko wać się do nie któ rych sfor mu ło wań
i tez. Otóż jak ro zu miem au tor ka wy cho dzi z za ło że nia,
że „bied ny sa mo rząd” nie mo że ko rzy stać z te re nów, 
a gdy by chciał za go spo da ro wać ak tu al ne ogro dy dział ko -
we w in ny spo sób to był by zmu szo ny do pła ce nia od szko -
do wań, po dob nie jak to ma miej sce w przy pad ku daw nych
wła ści cie li tych nie ru cho mo ści.

Je stem pew na, iż sza no wa na Pa ni re dak tor zda je so bie
spra wę z hi sto rycz nej za szło ści ja kie mia ło miej sce po 
II-ej woj nie świa to wej w na szym kra ju. Nie ste ty wbrew
wo li du żej licz by ów cze snych oby wa te li zmie nio no ustrój
na sze go Pań stwa, do ko na no upań stwo wie nia, czy li na cjo -
na li za cji i w ten spo sób wła sno ścią Skar bu Pań stwa sta ło
się pra wie wszyst ko. Ani po przed ni dział kow cy, ani ak tu -
al ni nie mie li na to żad ne go wpły wu.

To, że po ko lej nej zmia nie ustro jo wej gmi ny są sa mo -
rząd ne to z pew no ścią wiel ki plus. Jed nak tak już jest, że
spa dek dzie dzi czy się z „do bro cią in wen ta rza”, a więc plu -

sy i mi nu sy. Ro zu miem, iż spad ko bier ca chce tyl ko plu sy,
lecz tak nie jest. Zga dzam się z tym, iż na sa mo rząd są
prze ka zy wa ne róż ne za da nia, w tym za go spo da ro wa nie
grun tów, od szko do wa nia, in fra struk tu ra. Za pew niam au -
tor kę, iż nikt ze zna nych mi dział kow ców nie się win ny, iż
20, 30 lub 15 lat te mu stał się zgod nie z pra wem człon -
kiem PZD, za go spo da ro wał ugo ry na wiózł ca łe cię ża rów -
ki ziem. Pra cę tę wy ko na li śmy oczy wi ście „na ochot ni ka”
lecz jej owo ce w for mie zie lo nych en klaw zbie ra ca łe spo -
łe czeń stwo. W po dob ny spo sób moż na by mieć pre ten sje
do Pol skie go Związ ku Węd kar stwa, że za ry bia rze ki i wal -
czy o ich czy stość lub Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, że
oprócz po lo wa nia dba o pol skie la sy. Oba w\w Związ ki
oraz nasz są oso ba mi praw ny mi i re pre zen tu ją in te re sy
swo ich człon ków.

Każ dy z tych Związ ków dzia ła rów nież dla do bra spo -
łecz ne go, dla te go ata ki na PZD uwa ża my za bez za sad ne,
a wia do mo, iż na grun ty w mia stach za wsze znaj dą się
chęt ni, aby po sta wić na nich ko lej ną „Bie dron kę”, py ta nie
tyl ko, czy gdy za be to nu je my już ostat ni ka wa łek zie mi 
i łą ki w na szym mie ście, czy na sze wnu ki jesz cze gdzieś
zo ba czą ży wą bie dron kę?

Wi ce prze wod ni czą ca Okrę go wej KR w Pi le 
/-/ An na Żół tow ska

An na Żół tow ska z Pi ły

Re dak tor Na czel ny 
Ty go dni ka „Po li ty ka”
Pan Je rzy Ba czyń ski

Pi ła, 9 lip ca 2012 r.

Grze gorz Oracz  działkowiec z ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce 

Pa ni Re dak tor!!!
Do dziś, mi mo upły wu po nad dwu let nie go okre su, nie

po tra fię po jąć co spo wo do wa ło ta ką po wol ność dzia ła nia
by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Od cza su uchwa le -
nia usta wy do jej za skar że nia, w czę ściach, a po tem w ca -
ło ści, upły nę ło dziw nie du żo cza su. Moż na by ło by na tę
nie śpiesz ność, cha rak te ry stycz ną dla spraw no ści dzia ła -
nia ca łe go apa ra tu wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce,
spu ścić przy sło wio wą kur ty nę mi ło sier dzia, gdy by nie
wzgląd na zbio ro wy i zin dy wi du ali zo wa ny za kres nie wy -
gód, naj oględ niej się wy ra ża jąc, pro ku ro wa nych przez b.
I Pre ze sa SN sa mo rzą dom i współ ple mień com. Już 28
czerw ca czuć by ło po smak nie traf no ści nie któ rych spo -
strze żeń i za strze żeń Wy so kie go Sę dzie go. Cze kam na 
11 lip ca. Pro szę się nie dzi wić me to dom sto so wa nym
przez dział kow ców – pi sa nie li stów i pe ty cji, ape li i pro -
te stów do no ta bli ży cia pu blicz ne go i po li tycz ne go to ża -

den wy na la zek, bar dziej w obec nych cza sach roz po -
wszech nio ny niż w po przed nim ty siąc le ciu. Pi szą cy, w tej
licz bie i ja – wy po mi na li w swo ich wy stą pie niach ła twość
skła da nia de kla ra cji i obiet nic przez po li ty ków w cza sie
przed wy bor czym, po słu gi wa nie się wer bal nie oka zy wa -
ny mi zro zu mie niem i sym pa tią – obec na Pre zy dent War -
sza wy daw no za po mnia ła o swo im przy mi la niu się, dziś
bez za że no wa nia, pil nu jąc in te re sów ra tu sza do po nad 170
pro ce sów ja ko stro na wy ru sza. Wie le spo śród pod no szo -
nych przez Pa nią Re dak tor rze ko mych „wy stęp ków” Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, by ło wie lo krot nie wy ja ś-
nia nych. Po wta rza nie od kil ku na stu lat ja kim to dia błem
wcie lo nym i ra bu śni kiem jest ten PZD, ten Kon drac ki, by
tyl ko na nich po prze stać, jest ta nią po żyw ką dla at mos fe -
ry sen sa cji i po dej rzeń, wła ści wą dla spo tkań u cio ci na
imie ni nach, moż na się też tłu ma czyć do utra ty sił. W mo -
im od czu ciu prze sa dza Pa ni co kol wie czek z tym, wręcz
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grzyb nio po dob nym roz ro stem „sto wa rzy szeń” – pi sze Pa -
ni, że co rusz po wsta ją no we – a tu na prze strze ni ok. 
12 lat mo że kil ka na ście, mo że wię cej lub mniej tych two -
rów po wsta ło. Nie na swo im jed nak grun cie, nie od pod -
staw, ale jak dzi cy lo ka to rzy, jak ku kuł cze pi sklę ta usi łu ją
wy pchnąć pra wo wi tych użyt kow ni ków z ich te re nów 
i dzia łek. Pe any na cześć i rzecz ta kich „od no wi cie li”
ogrod nic twa dział ko we go jak pa no wie M. z Olsz ty na, 
J. ze Swa rzę dza, C. z Ostro łę ki czy kil ku in nych nie są
upraw nio ne. Hi sto rie każ de go z osob na ww., b. dzia ła czy
PZD, bez pra wie ich dzia łań, wzbu dza ją ce po klask i po -
dziw ze stro ny nie któ rych po li ty ków i dzien ni ka rzy dla
ich he ro izmu, przy po mi na mi ja ko ży wo po li ty ków jesz -
cze nie daw no chęt nie po rę cza ją cych za ki bo li, róż nych
„Sta ru chów” i „Li ta rów”, wy no szą cych ich pod nie bio sa
za nie po słu szeń stwo i „sta wia nie się” wła dzy. Znam i czy -
tam „Po li ty kę” od lat 60-tych ce nię ją so bie za wy wa żo ne
i nie jed no stron ne, cza sem nie kon wen cjo nal ne są dy i oce -
ny. Pra gnę to Pa ni oświad czyć, że tekst Pa ni au tor stwa nie
wpi su je się w tę li nię i me lo dy kę cza so pi sma. Sta ło się
ostat nio mod ne, by nie po wie dzieć zgod ne z ja kąś li nią
dzia ła nia pi sa nie tyl ko o „ne ga tyw nych”, co w żad nym ra -
zie nie ozna cza praw dzi wych, stro nach dzia ła nia PZD. Ja -
ko po twier dza ją cy gło szo ne po glą dy przy zy wa się nie -
chluj ny w tre ści i wnio skach ra port NIK do ty czą cy re ali -
za cji przez sa mo rzą dy obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta -
wy o ROD – nikt z au to rów od wo łu ją cych się do tre ści
ra por tu nie wspo mi na, że wi ce pre zes NIK prze pro sił pu -
blicz nie Pre ze sa PZD za krzyw dzą ce i nie upraw nio ne
kon klu zje i wnio ski. Ła twiej przy wo łać opi nię rzecz ni ka
NIK-u o pil nej wręcz po trze bie uchwa le nia no wej usta wy.
Pra gnę wresz cie za py tać, czy żad ne go z tych zło to ustych
hi po kry tów, któ rzy go dzi na mi kle pią o „ta nim pań stwie”,
a jed no cze śnie lek ką rę ką i bez wol nym ski nie niem spra -
co wa nych głów ak cep tu ją po grą ża nie fi nan sów pu blicz -
nych, nie po win no zdu mie wać to, że w koń cu ten nie -
lu bia ny ak tyw -dzia ła cze, spo łecz ni cy, za do bre sło wo, za
śmiesz ne pie nią dze za rzą dza ją spo łecz nym do brem, ja kim
są ogro dy dział ko we, uła twia ją ży cie i funk cjo no wa nie in -
nym. W ogro dach nie ma cha rak te ry stycz ne go dla „ta nie -
go pań stwa” prze ro stu struk tur, eta tów, sza sta nia pie -

niędz mi. Uwa żam, że gdy by to sa mo rzą dy, ewen tu al nie
Pań stwo mia ło to wy ko ny wać, pła cąc swo im, przez sie bie
wy na le zio nym za rząd com i zna jo mym kró li ka, ry chło sta -
li by śmy się przy sło wio wy mi dzia da mi. To też war to wi -
dzieć, bez po pa da nia w eks ta tycz ny za chwyt nad
„fron ta mi i li nia mi po dzia łu w ogro dach” po wo do wa ny
przez śmiesz ne w swo ich za my słach, a przede wszyst kim
nie kon sty tu cyj ne pro jek ty au tor stwa po słów PiS z 2009
ro ku. Po zwo lę so bie jesz cze raz wró cić do już po ru sza nej
kwe stii. De ner wu je nas i żą da my w słusz ny spo sób kar
dla pi ra tów dro go wych „wa lą cych” 180 km w te re nie za -
budo wa nym. Po dob ne przy kła dy moż na by mno żyć. Ja -
koś nam jed nak ru ra mięk nie – wra cam na po dwór ko
ogrod ni czo -dział ko we – i ma my in ną ska lę war to ści, ła -
god ność wiel ką dla go ści ro dza ju J. ze Szcze ci na, M. z
Olsz ty na, in ne go J. ze Swa rzę dza i ta bu nu in nych roz bry -
ka nych mu stan gów – bu du ją cych spryt nie i „z obej ściem”
wiel kie wil le i do my, im wol no, bo prze cież są ze „słusz -
nych” tj. an ty pe ze to dow skich sto wa rzy szeń, to „praw dzi -
wi bo jow ni cy o świe że po wie trze i de mo kra cję” we dług
in ne go wzo ru, niż prze pi sy i nor my wy my ślo ne przez
PZD. Żur na li ści, ale nie tyl ko, po wta rza ją jak ja kąś man -
trę, wy rze ka ją na ja ko by nie czy tel ne fi nan se Związ ku, nie
wy chy-la jąc się za po wta rza ne obie go wo plot ki, tru izmy
i zmy śle nia, jak np. o przy mu sie ku po wa nia „dział kow -
ca”, przy mu sie przy na leż no ści do Polskiego Związku
Działkowców. Czy ni ko go jed nak nie in te re su je to, że ci
wo lon ta riu sze i emi sa riu sze nie są mo ty la mi ży ją cy mi am -
bro zją czy in nym nek ta rem, że po słu gu ją się ja ki miś pie -
niędz mi, że nie sa mym po wie trzem ży ją, że za coś jeż dżą
na swo je sa ba ty??? Py ta nia o to są rów nie upraw nio ne jak
py ta nie o fi nan se PZD i Kra jo wej Ra dy, ty le że nie wy pa -
da ich za da wać lu dziom utru dzo nym wal ką z PZD, kom -
ba tan tom wręcz!!! Pi szą cy te sło wa do Pa ni Re dak tor jest
użyt kow ni kiem dział ki od 1979 ro ku, tej sa mej, ale nie ta -
kiej sa mej. Jest in na niż czy ściut ki pia se czek, na któ rym
ani tra wa, ani perz nie chcia ły ro snąć. Je stem od lat wo lon -
ta riu szem, dar mo wym spo łecz nym dzia ła czem, bo to
zwy czaj nie lu bię. Śmiem się na wet mie nić ak ty wi stą me -
go Ogro du i Związ ku. Spra wia mi to wiel ką, bez wstyd ną
wręcz ra dość i sa tys fak cję.

Z po wa ża niem 
/-/ Grze gorz Oracz 

Lon gi na Cie siel ska czł. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Słup sku

Pa ni Jo an na Sol ska
Re dak cja Ty go dni ka „Po li ty ka”

W związ ku z Pa ni pu bli ka cją pt. „Dział ko wi cze i dzia -
ła cze” je stem zo bo wią za na w imie niu lu dzi, któ rzy po -
świę ca ją bez in te re sow nie swój pry wat ny czas, aby słu żyć

i pra co wać dla in nych. Dla Pa ni wie dzy i in nych pi szą -
cych o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych pra ca w struk -
tu rach PZD jest pra cą spo łecz ną. Struk tu ry Związ ku
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two rzą lu dzie z pa sją, któ rzy nie li czą go dzin prze pra co -
wa nych spo łecz nie z ko rzy ścią dla in nych dział kow ców.
Wy bra ni w de mo kra tycz nych wy bo rach, peł nią swe funk -
cje ka den cyj nie.

Z przy kro ścią stwier dzam, że Pa ni ar ty kuł jest ten den -
cyj ny i z gó ry na sta wio ny na kry ty kę Związ ku i je go
człon ków, czy ta kie by ło ukie run ko wa nie, aby na pi sać ne -
ga tyw ny ar ty kuł o dział kow cach, bo ta kie ar ty ku ły są bar -
dziej po czyt ne? Świad czy to rów nież o tym, że oso by
ży ją ce z pi sa nia nie przej mu ją się, że w ar ty ku le bę dzie

za war ta in for ma cja nie praw dzi wa. Wy daw nic two „dział -
ko wiec” jest wy daw nic twem utrzy mu ją cym się z pro wa -
dze nia dzia łal no ści wy daw ni czej, a nie ze skła dek człon-
ków Związ ku.

Dro ga Pa ni Jo an no sa mo rzą dy miast są przy chyl ne
ogro dom dział ko wym i cie szą się, że dział kow cy sa mi 
z pra cy wła snych rąk utrzy mu ją te re ny zie lo ne w mia stach
z ko rzy ścią dla sie bie i in nych miesz kań ców, a sa mo rzą -
dy nie po no szą z te go tyt. żad nych kosz tów. 

/-/ Lon gi na Cie siel ska

Słupsk, 10 lip ca 2012 r.

Je rzy Kar piń ski z Wro cła wia

Pa ni Jo an na Sol ska 
Ty go dnik „Po li ty ka”

Sza now na Pa ni,
Z wiel ką uwa gą za po zna łem się z Pa ni ostat nim ar ty ku -

łem pra so wym pt. „Dział ko wi cze i dzia ła cze”, za miesz -
czo nym w nr 26 wy da nia ty go dni ka „Po li ty ka”. Prze czy-
ta nie te go ar ty ku łu by ło dla mnie smut nym i wstrzą sa ją -
cym prze ży ciem i dla te go nie mo gę obo jęt nie przejść wo -
bec stwier dzeń w nim za war tych. Draż ni mnie to, że Pa ni
opi nie są stron ni cze i nie spra wie dli we, że są ten den cyj nie
ukie run ko wa ne prze ciw ko nam dział kow com i je go
związ ko wym struk tu rom.

Szcze gól nie draż ni mnie to, że stwa rza Pa ni fał szy we
wra że nie, że in te re sy dział kow ców róż nią się od in te re -
sów PZD, co su ge ru je już sam ty tuł ar ty ku łu. Draż ni mnie
to, że wy pa cza Pa ni spo sób funk cjo no wa nia PZD, że 
w Pa ni opi nii Zwią zek ten szko dzi in te re som gmin, że
dział kow cy są cał ko wi cie za leż ni od ar bi tral nych de cy zji
Związ ku. Przy kła dów mo je go roz draż nie nia, za war tych
w tym ar ty ku le jest jesz cze wie le. Wy ży wa się Pa ni na tym
na szym Związ ku, a za po mi na Pa ni o tym, że każ da or ga -
ni za cja ma pra wo po sia dać wła sne struk tu ry, któ re są sta -
tu to wo po wo ła ne po to aby mię dzy in ny mi bro nić praw
swo ich człon ków. W każ dej or ga ni za cji źró dłem fi nan so -
wa nia są też skład ki człon kow skie. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców jest jed ną z ty się cy ta kich or ga ni za cji. Co do
obro ny praw swo ich człon ków to uwa żam, że spi su je się
zna ko mi cie, a sto so wa ne w tym przy pad ku me to dy po -
win ny sta no wić wzór god ny do na śla do wa nia przez in ne
or ga ni za cje. Nie wi dzę tu żad nych prze sła nek do prze ci -
na nia sil nej wię zi sta tu to wej ist nie ją cej po mię dzy dzia ła -
cza mi związ ku, a je go człon ka mi.

Sza now na Pa ni! My ślę, że w ca łej opi sy wa nej spra wie
tak na praw dę wca le nie cho dzi o tę na szą za skar żo ną usta -
wę. Nie cho dzi też o tak bar dzo kry ty ko wa ne przez Pa nią
na sze związ ko we struk tu ry. Po wiem wię cej, nie cho dzi też
o nas dział kow ców. Głów nym ce lem twór ców te go ca łe -

go za mie sza nia by ło i jest do pro wa dze nie do sy tu acji, 
w któ rej do stęp do te re nów zaj mo wa nych przez dział kow -
ców bę dzie bez po śred ni, ła twy, ta ni i bez od szko do wań.
Dla te go też in spi ra to rzy ta kie go my śle nia wy to czy li prze -
ciw ko nam wszel kie przy sło wio we ar ma ty w po sta ci wie -
lu au to ry te tów są dow ni czych oraz sa me go usta wo daw cy
i nie prze bie ra ją w środ kach. Jed ną z form ich ata ku jest
m.in. od po wied nie wy ko rzy sty wa nie me diów, a Pa ni ar ty -
kuł jest te go ko lej nym do wo dem. Wszy scy jed nak po dro -
dze za po mnie li o tym, że pra wa nada ne dział kow com 
i na sze mu Związ ko wi po to zna la zły się w po mia ta nej
obec nie usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych że -
by w Pol sce roz wi ja ło się ogrod nic two dział ko we, a naj -
uboż sza część spo łe czeń stwa tj. eme ry ci i ren ci ści mia ła
od po wied nie wspar cie so cjal ne ze stro ny na sze go Pań -
stwa. Da no nam na sznur ku przy sło wio wą kieł ba sę, a te -
raz chce się nam ją ode brać ni czym po mia ta ne mu psu.
Ro bi się to na wet kosz tem na sze go pra wa do od szko do -
wań i z za mia rem ob cią że nia nas po dat ka mi, z któ rych 
w ra mach wspo mnia ne go wspar cia so cjal ne go ze stro ny
Pań stwa, zo sta li śmy zwol nie ni. Dzi wi więc fakt, że Pań -
stwo usta wo daw czo nada ło na sze mu Związ ko wi od po -
wied nie pra wa, a te raz po przez swo ich przed sta wi cie li
pra wa wy ko rzy stu je to ja ko ar gu ment prze ciw ko nie mu.

W swo im ar ty ku le zwra ca Pa ni uwa gę na mno żą ce się 
w kra ju sto wa rzy sze nia. Są one or ga ni zo wa ne przez lu dzi
któ rzy obec nie po da ją się za wiel ce po krzyw dzo nych
przez los i za cier pięt ni ków ca łe go sys te mu. A prze cież to
wła śnie ci lu dzie sta li się źró dłem kry tyk kie ro wa nych na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Sa mi ła ma li obo wią zu ją ce
pra wo, a te raz ja ko se ce sjo ni ści i od szcze pień cy do ma ga -
ją się od po wied nie go po sza no wa nia przez to pra wo i przy
oka zji usi łu ją za szko dzić tym, któ rzy wcze śniej wy ty ka li
im nie pra wi dło wo ści w dzia ła niu. Są te raz po ci ska mi wy -
ko rzy sty wa ny mi w ar ma tach ukie run ko wa nych na Pol ski
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Zwią zek Dział kow ców. Na szczę ście nie ma ich wie le.
Mo ja więź or ga ni za cyj na z PZD jest bar dzo sil na i nie

po zwo lę na jej de pre cjo no wa nie. Bę dę też wal czyć 
z wszel ki mi prze ciw no ścia mi lo su i bę dę bro nił te go co
da ło nam Pań stwo. Nie po zwo lę że by w ma je sta cie pra wa
sia no bez pra wie i nie spra wie dli wość!

Wie rzę, że mo je sta no wi sko nie jest od osob nio ne i że
jest wie lu dział kow ców, któ rzy my ślą po dob nie, ina czej
niż Pa ni i Pa ni zle ce nio daw cy. Wie rzę, że naj bliż sza przy -
szłość za owo cu je roz sąd ny mi de cy zja mi sza fa rzy na sze -
go pra wa, że wszy scy bę dą mie li czy ste su mie nie, w tym
tak że ja i Pa ni, Pa ni Re dak tor.

Z po wa ża niem 
/-/ Je rzy Kar piń skiWro cław, 4 lip ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

Pa ni Jo an na Sol ska 
Re dak cja Ty go dni ka „Po li ty ka”

Po za po zna niu się z pa ni pu bli ka cja „Dział ko wi cze 
i dzia ła cze” czu je my się w obo wiąz ku do wy ra że nia na -
sze go sta now cze go pro te stu prze ciw ko tre ściom za war -
tym w Pa ni ar ty ku le.

Ce ni my so bie wszel kie pu bli ka cje ty go dni ka „Po li ty -
ka”, ale z tym ar ty ku łem zgo dzić się nie mo że my. Jest on
ten den cyj ny z gó ry za ło żo ną kry ty ką Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Za war te w Pa ni pu bli ka cji in for ma cje są w zde cy do wa -
nej więk szo ści nie praw dzi we lub nie ma ja po twier dze nia
w rze czy wi sto ści. W związ ku z ta kim sta nem rze czy na -
su wa się py ta nie, czy przed sta wio ny za fał szo wa ny ob raz
PZD wy ni ka tyl ko z nie zna jo mo ści te ma tu, czy mo że jest
dzia ła niem na za mó wie nie śro do wisk, któ re są za przy się -
gły mi prze ciw ni ka mi PZD i ogro dów dział ko wych.

Nie jest na szym ce lem prze ko ny wa nie Pa ni, że np. li -
kwi da cja ogro du dział ko we go nie w każ dym przy pad ku
wy ma ga zgo dy PZD jak rów nież do fak tu, ze wy daw nic -

two „dział ko wiec” nie jest fi nan so wa ne ze skła dek człon -
kow skich na szych człon ków. Te in for ma cje moż na spraw -
dzić u źró dła. Nie są dzi my rów nież, że do kład ne za po z-
na nie się z usta wą o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku czy też sta -
tu tem Polskiego Związku Działkowców by ło dla Pa ni ja -
kimś pro ble mem.

Osob ne go ko men ta rza wy ma ga na to miast in for ma cja 
o dzie siąt kach sto wa rzy szeń an ty związ ko wych. Cie ka we
skąd Pa ni czer pa ła te da ne. In for mu je my Pa nią, że na te -
re nie na sze go okrę gu ta kie sto wa rzy sze nia nie ist nie ją.

Na za koń cze nie pra gnie my zde cy do wa nie za pro te sto -
wać prze ciw ko po wie la niu nie praw dzi wych in for ma cji na
te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Je ste śmy le gal ną
or ga ni za cją spo łecz ną dzia ła ją cą zgod nie z obo wią zu ją -
cym pra wem. Ar ty kuł Pa ni zo stał na pi sa ny na za mó wie -
nie śro do wisk, któ re tyl ko ze so bie zna nych przy czyn są
wro go na sta wio ne wo bec na sze go Związ ku. Z tak poj mo -
wa ną sztu ką dzien ni kar ską my się nie go dzi my.

Se kre tarz
/-/ Ma rian Se kul ski

Dy rek tor Biu ra
/-/ Ry szard No wak

Pre zes
/-/ Sta ni sław Su szek

Ko sza lin, 5 lip ca 2012 r.

Ma ria Klim ków z Wał brzy cha

Pa ni Jo an na Sol ska 
Re dak tor Ty go dni ka „Po li ty ka”

Prze czy ta łam ar ty kuł Pa ni au tor stwa za miesz czo ny na
ła mach ga ze ty w wy da niu z 27.06-03.07. 2012 roku 
pt. „Dział ko wi cze i dzia łacz”. Na wet nie za sko czy ły mnie
pró by Pa ni w kie run ku udo wod nie nia czy tel ni kom, że
usta wa o ro dzin nych ogro dach to dzie ło SLD cyt. „tuż
przed prze gra ny mi przez le wi cę wy bo ra mi par la men tar -
ny mi”. Prze ko na łam się już daw no, bo wkrót ce po wy gra -

nych wy bo rach przez pra wi cę, że me dia, w tym pra sa, 
w zde cy do wa nej więk szo ści, są za wsze wier ne i słu żal cze
wo bec rzą dzą cej wła dzy. Przed tem słu ży ły i pi sa ły to cze -
go chcia ła le wi ca, te raz nad gor li wie słu żą i pi szą to, co
chce rzą dzą ca pra wi ca.

Nie chcę kon ty nu ować te go po li tycz ne go wąt ku, jed nak
chcia ła bym się do wie dzieć ja ko czy tel nik, czy Pa nią, ja -
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ko dzien ni ka rza nie do ty czy art. 12 ust. 1 pkt 1 usta wy
Pra wo pra so we, któ ry na ka zu je dzien ni ka rzo wi obo wią -
zek za cho wa nia szcze gól nej sta ran no ści przy zbie ra niu
ma te ria łów pra so wych i spraw dze nia zgod no ści z praw dą
uzy ska nych wia do mo ści lub po dać ich źró dło. W swo im
ar ty ku le we wszyst kich wąt kach mi ja się Pa ni z praw dą
w tym i z tą praw dą, któ ra wy ni ka wprost z prze pi sów pra -
wa. Na to miast do ło ży ła Pa ni je dy nie wła snej sta ran no ści
ob li czo nej na fał szy wy od biór i oce nę PZD przez czy tel -
ni ków, pi sząc, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców to apa rat,
któ re go in te res, cyt. „wca le nie jest toż sa my z in te re sem
dział kow ców” i że z te go po wo du na dział kach, „co rusz
ktoś za kła da kon ku ren cyj ne wo bec PZD sto wa rzy sze nie”.
Po pierw sze: PZD to nic in ne go jak dział kow cy, po nie waż
w je go skła dzie są tyl ko dział kow cy, a po dru gie – nie za -
da ła so bie Pa ni żad ne go tru du, aby usta lić ja ka gru pa
dział kow ców nie utoż sa mia się z PZD i spre cy zo wać dla -
cze go i z ja kich po wo dów po wsta je ta ko li zja in te re sów.
Jest do stęp nych na ten te mat wie le rze tel nych in for ma cji
np. na stro nie in ter ne to wej PZD. Moż na też wie le do wie -
dzieć się od za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
od dział kow ców, a nie tyl ko od tych, któ rzy za kła da ją kon -
ku ren cyj ne sto wa rzy sze nia, ale na dal po zo sta ją cych na
grun tach PZD. Cóż to za kon ku ren cja, któ ra ła mie pra wo
związ ko we, bu du je do my na dział kach i miesz ka, a z PZD
wal czy, aby utrzy mać swo je bez pra wie?

Pa ni re dak tor – naj pierw wy pa da ło by po znać li te ra tu rę
pra wa obo wią zu ją ce go w PZD i nie tyl ko, a tak że mieć
do brą wie dzę o ży ciu we wnątrz Związ ku, gdyż w prze -
ciw nym ra zie błą dzi się po omac ku. Wiem, że rze tel na
wie dza te ma tu ar ty ku łu i na pi sa nie praw dy np. o tym dla -
cze go dział kow cy chcą i wy bie ra ją przez kil ka ka den cji
oso bę Pa na Kon drac kie go na Pre ze sa PZD, że skład ki
człon kow skie w PZD są tak sa mo „przy mu so we” jak we
wszyst kich in nych or ga ni za cjach po za rzą do wych m.in. 
w Sto wa rzy sze niu Dzien ni ka rzy Pol skich (co wy ni ka 
z § 18 ust. 1 pkt. 3 sta tu tu SDP), że „dział ko wiec” nie
utrzy mu je się z przy mu so wych skła dek dział kow ców,
gdyż mie sięcz nik ten jest sprze da wa ny i sam na sie bie za -
ra bia – jest nie wy god na i nie by ła ob ję ta wa run ka mi za -
mó wie nia po li tycz ne go na na pi sa nie ar ty ku łu o „Dział-
ko wi czach i dzia ła czach”.

Nie jest praw dą, że gmi ny zo sta ły osie ro co ne i te raz są
bied ne dla te go, że zo sta ły z mo cy pra wa uwłasz czo ne grun -
ta mi zaj mo wa ny mi przez ogro dy dział ko we i nie mo gą tych
grun tów sprze dać na do wol ny cel. Przy czyn, z po wo du,
któ rych gmi ny sto ją na pro gu ban kruc twa na le ża ło by po -
szu ki wać w prze pi sach pra wa o sa mo rzą dzie te ry to rial nym
i w fi skal nej po li ty ce Pań stwa. Po szu ki wa nie „ka sy” dla
gmin po przez wska zy wa nie ja ko źró dła – grun tów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, to po li tycz ne pod wa ża nie sen -
su ist nie nia ogro dów dział ko wych w mia stach i Pa ni
słusz nie ten wą tek za mie ści ła w ar ty ku le.

Rów nież kre owa nie po glą du, że bez sen sow nym jest
upra wia nie rzod kiew ki w atrak cyj nych cen trach sta rych

dziel nic war szaw skich, kra kow skich, po znań skich po nie -
waż te te re ny, zgod nie z „lo gi ką ryn ko wą”, po win ny być
za go spo da ro wa ne ina czej, jest ni czym in nym jak bez sen -
sow nym udo wad nia niem po trze by cał ko wi te go za be to no -
wa nia tych dziel nic bez po zo sta wie nia miej sca na wet na
tzw. stre fy ochło dy w 35 stop nio wych let nich upa łach.
Cie ka we, czy wów czas mia sta za fun du ją tym miesz kań -
com choć by ulicz ne prysz ni ce, za miast dar mo wej ogro -
do wej zie le ni.

Czy utrzy my wa nie i tro ska władz in nych państw unij -
nych np. au striac kich, aby w cen trum sta rej dziel ni cy Wie-
d nia na dal funk cjo no wał po nad 100-let ni ogród dział ko -
wy, to zda niem Pa ni re dak tor też jest bez sen sow nym? Czy
mo że tam wła dze ina czej po strze ga ją sens ist nie nia ogro -
dów, niż tyl ko w wy mia rze „lo gi ki ryn ko wej”?

Bez na my słu po wta rza Pa ni za przed sta wi cie la mi Sej mu
RP, któ rzy wy stę po wa li przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym w dniu 28 czerw ca br., że usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych nie ja ko ubez wła sno wol ni ła gmi ny,
po nie waż nie mo gą one bez zgo dy PZD re ali zo wać swo -
ich pla nów roz wo jo wych. Po słom i me diom, jak się oka -
zu je wy pa da prze ka zy wać spo łe czeń stwu ta kie in for-
ma cje, któ re ob li czo ne są na wy ro bie nie po glą du zgod ne -
go z tym co gło szą. Jed nak jest to, w mo jej oce nie, świa -
do ma, acz kol wiek nie do pusz czal na ma ni pu la cja świa do -
mo ścią spo łe czeń stwa w te ma cie „Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we”.

Tym cza sem usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
nie blo ku je gmi nom żad nych pla nów roz wo jo wych, a zgo -
da PZD od no si się je dy nie do kwe stii te re nów za mien nych
i od szko do wań dla dział kow ców i Związ ku za po zo sta -
wio ny ma ją tek w ogro dach. Tu rzą dzi ta kie sa mo pra wo
jak przy wy własz cza niu np. mnie z mo je go grun tu i do mu,
któ ry w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta
jest prze zna czo ny na au to stra dę lub dro gę miej ską. Kon -
sty tu cyj na gwa ran cja ochro ny wła sno ści do ty czy wszyst -
kich pod mio tów, więc dla cze go mia ły by z niej być wy łą -
czo ny PZD i dział kow cy? Czy wów czas na le ża ło by za pi -
sać w Kon sty tu cji, że nie wszy scy są rów ni wo bec pra wa?

Pra wa dzie ci do dzia łek też są do brze za pi sa ne w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i mi ja się Pa ni 
z praw dą, że nie mo gą one bez zgo dy PZD ich użyt ko wać.
Jest bo wiem tyl ko jed no, a mia no wi cie: dzie ci spo śród sie -
bie wska zu ją któ re z nich ma prze jąć dział kę ja ko na stęp -
ca po zmar łych ro dzi cach, zaś po zo sta łe mu ro dzeń stwu
ani usta wa, ani sta tut PZD nie za bra nia ją wspól nie upra -
wiać dział ki.

Bez sen sow nie, ale rów nież zgod nie z kre owa nym przez
prze ciw ni ków usta wy po glą dem pi sze Pa ni, że gmi ny na
sku tek za sad nych rosz czeń by łych wła ści cie li do grun tów
zaj mo wa nych przez ogro dy dział ko we są z mo cy usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo bo wią za ne do wy -
pła ce nia od szko do wań.

Wszy scy upra wia ją cy na gon kę na PZD i ogro dy dział ko -
we ja koś nie mo gą przy znać w ślad za na uką pra wa, że błąd
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wła dzy nie mo że szko dzić oby wa te lo wi lub in ne mu pod -
mio to wi. Je że li kie dyś Pań stwo od da ło czy jeś grun ty na
ogro dy dział ko we, to lo gicz nym jest, że skut ki ob cią ża ją
od da ją ce go. Nikt się nie za sta na wia i nie uza sad nia, dla cze -
go to Polski Związek Działkowców miał by być ob cią żo ny
skut ka mi błę dów wła dzy? Mo że Pa ni re dak tor ze chcia ła by
ten pro blem uza sad nić?

Po zo sta je jesz cze kil ka w aspek tów w ar ty ku le, z któ ry -
mi rów nież na le ży się roz pra wić. Nie któ re z nich po mi -
nę, bo wiem mu sia ła bym na pi sać nie mal wy kład aka -
de mic ki. Obie wie my i Pa ni i ja, że „cien kie” są Pa ni ar -
gu men ty, a w isto cie żad ne. Nie mniej po zwo lę so bie Pa -
ni za rzu cić, że je że li nie wie Pa ni, że w na szym Pań stwie
pra wa funk cjo nu je coś ta kie go jak usta wa o sto wa rzy sze -
niach, to tym bar dziej nie mia ła Pa ni pra wa na pi sać w ar -
ty ku le, że Polski Związek Działkowców nie pod le ga ża-

d nej kon tro li. Po szcze gó ły od sy łam Pa nią do tej wła śnie
usta wy.

Na za koń cze nie mo jej re pli ki po zwo lę so bie na pod su -
mo wa nie Pa ni ar ty ku łu. Je go treść jest ra żą co stron ni cza,
ten den cyj na i ob li czo na na ne ga tyw ną spo łecz ną oce nę na
te mat ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych w mia -
stach oraz funk cjo no wa nia PZD, któ ry nie ma wpraw dzie
bro ni w po sta ci „nie za leż nych me diów”, ale ma po nad mi -
lion ro dzin swo ich człon ków. Do tych człon ków, czy li do
spo łe czeń stwa, me dia co rusz „strze la ją śle py mi na bo ja -
mi” w po sta ci roz ma itych pu bli ka cji ob li czo nych na udo -
wod nie nie słusz nej „z lo gi ką ryn ko wą” wal ki z ogro da mi
w mia stach. Ar ty kuł ten jest do rzu ce niem, ni czym ka -
mycz ka do ogro du, ko lej nej bez pod staw nej kry ty ki do
roz pę ta nej na gon ki me dial nej w te ma cie ogro dy i PZD
przed ogło sze niem wy ro ku przez TK.

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD 
/-/ Ma ria Klim ków

Wał brzych, 4 lip ca 2012 r.

ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze

Pa ni Jo an na Sol ska
„Po li ty ka”

Sza now na Pa ni Re dak tor!
Kie ru je my do Pa ni list po ru sze ni ar ty ku łem pt. „Dział -

ko wi cze i dzia ła cze”, za miesz czo ny w „Po li ty ce’ nr 26.
Je go treść przy ję li śmy z du żym nie sma kiem z dwóch po -
wo dów. Po pierw sze dla te go, te jest on nie rze tel ny i nie -
obiek tyw ny, przez co da je świa dec two ma ło po waż nej
wy po wie dzi. Po dru gie – przy czy ną na sze go zdu mie nia
jest to, że za miesz czo ny zo stał na ła mach „Po li ty ki”, wy -
da wa ło by się sza nu ją ce go się pi sma.

Za mie sza nie wpro wa dza Pa ni już ty tu łem „Dział ko wi -
cze i dzia ła cze”, co ro zu mie my ja ko wy raź ną su ge stię, że
mię dzy ty mi gru pa mi ist nie je kon flikt. Nic bar dziej błęd -
ne go. I nic bar dziej fał szy we go. Już na wet dziec ko w pod -
sta wów ce, a w gim na zjum na pew no, mniej wię cej
orien tu je się, że są or ga ni za cje spo łecz ne i są ich struk tu -
ry. I wca le nie ozna cza to kon flik tu in te re sów.

Pi sze Pa ni da lej o ja kimś apa ra cie – struk tu rach Pol-
skiego Związku Działkowców, któ rych in te re sy są
sprzecz ne z in te re sa mi sze re go wych dział kow ców. Ję zyk
zna jo my, ale myśl nie uczci wa, bo przy kła dów tych tzw.
sprzecz nych in te re sów Pa ni nie po da je. Ja kie to trzy gru -
py są skon flik to wa ne przez usta wę o ROD? Na praw dę coś
Pa ni wie na ten te mat? Zaj mo wa ła się Pa ni kie dyś po waż -
nie tym, co dzie je się w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, jak pra cu ją za rzą dy, ja kie ini cja ty wy po dej mą 
i ja kie za da nia wy ko nu ją? Gdy by do tar ła Pa ni do ta kiej
rze tel nej wie dzy, nie pi sa ła by Pa ni, prze pra sza my, ta kich

bzdur. I ja kie to in te re sy dzia ła czy PZD pre fe ru je uchwa -
lo ne pra wo? To zda nie jest przy kła dem wy jąt ko wej nie -
zna jo mo ści te ma tu, o któ rym pró bu je Pa ni pi sać. Jest to,
nie ste ty, pró ba dość nie udol na.

Pi sze Pa ni o przy mu so wych skład kach. Na le ży Pa ni do
ja kiejś or ga ni za cji i nie pła ci skład ki? To nie jest przy mus,
tyl ko kon se kwen cja przy na leż no ści, jak w każ dej in nej or -
ga ni za cji. Dla cze go in ne or ga ni za cje nie bu dzą ta kich
emo cji? Dla cze go nikt nie li tu je się nad tą or ga ni za cyj ną
ko niecz no ścią przy na leż no ści do związ ku np. le ka rzy, far -
ma ceu tów, węd ka rzy, my śli wych, pra co daw ców, pra cow -
ni ków, dzien ni ka rzy pew no też. A PZD przy mu sza. Kto
to Pa ni po wie dział?

Pi sze Pa ni, że sa mo rzą dy się bun tu ją. Zdzi wi się Pa ni
ja kie to nie rze tel ne; w na szym okrę gu Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją peł ne po -
par cie i cie szą się życz li wo ścią przed sta wi cie li sa mo rzą -
dów – pre zy den tów, bur mi strzów, sta ro stów. Słu ży my
do wo da mi na pi śmie.

Uprzej mie pro si my nie ob cią żać nas dłu ga mi sa mo rzą -
dów. W Gdań sku np. zli kwi do wa no ogród, któ ry ist niał
110 lat. Za pła co no, m.in. za ma ją tek zgro ma dzo ny przez
in dy wi du al nych dział kow ców. W imię cze go mie li by nie
otrzy mać od szko do wań? Czy to te wy pła ty za dłu ży ły mia -
sto? Gru ba prze sa da i ko lej na nie spraw dzo na in for ma cja
(lub po da na ce lo wo).

Pi sze Pa ni, że PiS uda ło się po dzie lić śro do wi sko i od -
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dzie lić dzia ła czy od dział kow ców. Wpraw dzie tej par tii
dzie le nie uda je się nad zwy czaj, ale aż ta kiej si ły nie ma.
Do Pa ni wia do mo ści: kon flik ty po wsta ły tam, gdzie nie -
któ rzy dział kow cy zła ma li pra wo. Rze tel nie ze bra ny ma -
te riał do ar ty ku łu po zwo lił by Pa ni wy snuć ta ki wnio sek
sa mo dziel nie. A po wsta łe na tym tle nie któ re sto wa rzy -
sze nia nie mno żą się w ca łym kra ju, jak to usi łu je Pa ni
wmó wić.

Po da je Pa ni in for ma cję o za mel do wa niach na dział ce.
Na pew no Pa ni wie, że ta czyn ność nie na le ży do kom pe -
ten cji Polskiego Związku Działkowców, prze ciw nie,
Zwią zek się z tym nie zga dza. Wy so ce prze sa dzo ne są tez
in for ma cje o licz bie sa mo wo li bu dow la nych, któ re „roz -
ple ni ły się buj nie” oraz o ty sią cach ca ło rocz nych do mów.
Po da nie ich ma speł nić ja kiś cel. Ja ki? 

Sza now na Pa ni Re dak tor!
By ła Pa ni kie dyś w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym?

Roz ma wia ła Pa ni kie dyś z ty mi dzia ła cza mi, któ ry mi tak
Pa ni po gar dza, a o któ rych pra cy nic Pa ni nie wie? Ubo -
le wa my, że nie do tar ła Pa ni rów nież do wie dzy o ce lach 
i za da niach Polskiego Związku Działkowców, pra cy, któ -
rą na sza or ga ni za cja wy ko nu je wy rę cza jąc sa mo rzą dy lo -
kal ne i za pie nią dze dział kow ców wpła ca ne na roz wój 
i uno wo cze śnia nie in fra struk tu ry w swo im ogro dzie. Pań -
stwo na to nie da je, a w mia stach, dla po żyt ku je go miesz -
kań ców, dzię ki PZD i ro dzin nym ogro dom mo gą ist nieć
te re ny zie lo ne, a nie wy łącz nie be to ny – dla po żyt ku nie -
licz nych tym za in te re so wa nych.

Je ste śmy człon ka mi za rzą du w ogro dzie li czą cym 700
dzia łek. Za kła da li śmy ogród po nad trzy dzie ści lat te mu na
za nie dba nym, w spo rej czę ści pod mo kłym grun cie. Przez
trzy dzie ści lat do pro wa dzi li śmy przy zna ny nam te ren do
sta nu wy daj nej zie mi, wy po sa ży li śmy ogród w bo ga tą in -
fra struk tu rę: po sia da my wła sne uję cia wo dy, ener gię elek -
trycz ną, dom dział kow ca wy bu do wa ny zu peł nie nie da-
w no, za go spo da ro wa ne te re ny ogól ne go użyt ku słu żą ce
re kre acji dział kow ców i ich ro dzin. Osią gnę li śmy to cięż -
ką pra cą i wła snym kosz tem, przy wspar ciu je dy nie okrę -
go we go i kra jo we go sa mo rzą du PZD. Są dzi Pa ni, że te
wszyst kie pra ce wy ko na no dla po żyt ku ośmiu osób? Czy
to te wła śnie pra ce na zy wa Pa ni in te re sa mi dzia ła czy,
struk tur, apa ra tu, czy ja kich jesz cze okre śleń Pa ni uży je?

W na szym ogro dzie pra cu je się, ale i wy po czy wa. Spę -
dza ją tu czas dział kow cy, ale tak że dzie ci oraz se nio rzy
UTW. Przez po nad trzy dzie ści lat kon ty nu uje my tra dy cję
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, zdo ła li śmy zre ali zo wać
na sze ma rze nia o ak tyw nym i po ży tecz nym wy po czyn ku i
roz wi ja niu przy rod ni czych za in te re so wań. Z te go po wo du
nie mo że my i nie chce my prze cho dzić obo jęt nie wo kół pla -
nów, któ re pro stą dro gą pro wa dzą do te go, aby znisz czyć to,
co z tru dem zdo by li śmy. Pa ni się w te pla ny wpi su je.

Z te go też po wo du nie mo że my się zgo dzić z Pa ni wy -
po wie dzią, bo nie ma Pa ni ani wie dzy o na szej pra cy, ani
upo waż nie nia, by ją lek ce wa żyć. Z ża lem też od no si my
się do rze tel no ści dzien ni kar skiej, któ rą Pa ni re pre zen tu -
je. I to w ta kiej ga ze cie!

Za rząd ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze

Wi ce pre zes ROD
/-/ Jan Wia trow ski

Zie lo na Gó ra, 3 lip ca 2012 r.

Je rzy Ko mar nic ki z ROD „22 lic pa” w Zie lo nej Gó rze

Pa ni Re dak tor
Jo an na Sol ska 
Ty go dnik „Po li ty ka” 

Pa ni Re dak tor!
Od no sząc się do Pa ni ar ty ku łu pt. „Dział ko wi cze i dzia -

ła cze”, za miesz czo ne go w Ty go dni ku „Po li ty ka” 
nr 26(2864) z dnia 27.06- 3.07.2012 r. stwier dzam, że in -
for ma cje te są ten den cyj ne i od bie ga ją ce od praw dy, za sły -
sza ne „gdzieś tam”, lecz nie u sa me go źró dła i ogól nie
rzecz bio rąc krzyw dzą ce sa mych dział kow ców i Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Pu bli ku jąc ten ar ty kuł przy stą pi -
ła Pa ni tym sa mym do czyn ne go udzia łu w swo istej „na -
gon ce” róż nych me diów pu blicz nych na na szą or ga ni -
za cję, ja ka trwa już od ja kie goś cza su. Pre zen to wa ne w
tych me diach in for ma cje na te mat Pol skie go Związ ku

Dział kow ców i sa mych dział kow ców są dziw nym zbie -
giem za dzi wia ją co po dob ne w swej tre ści wręcz bliź nia -
cze, za wie ra ją ce po dob ne kłam stwa i po mó wie nia a wręcz
in sy nu acje. Aż chce się rzec, że są one pro du ko wa ne na
po li tycz ne za mó wie nie z po wo dów cho ciaż by uży cia
iden tycz nych zwro tów ję zy ko wych, któ re są myl ne już z
sa mej swej na tu ry. Nie wol no my lić ze so bą np. ta kich
słów jak dzier ża wa, dys po no wa nie grun ta mi czy użyt ko -
wa nie wie czy ste, po nie waż każ de z tych okre śleń ozna -
cza zgo ła co in ne go, a tak jest w tym przy pad ku. Tyl ko
dy le tant, z uwa gi na brak wy ma ga nej wie dzy mo że uży -
wać ta kich okre śleń do te go sa me go za gad nie nia. Pa ni ar -
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ty kuł obie ram ja ko za mie rzo ną pró bę two rze nia „nim bu”
ja kim rze ko mo oto czo ny jest Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców a to po przez akt praw ny ja kim jest usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 roku oraz
wmó wie niu spo łe czeń stwu, że w na szym Związ ku są po -
dzia ły na dział kow ców i Pol ski Zwią zek Dział kow ców
czy li „dzia ła czy” co oczy wi ście jest nie praw dą.

Ko lej ne prze kła ma nie, za war te w ar ty ku le po le ga na
twier dze niu, że w PZD są przy mu so we skład ki na je go
rzecz co tak że mi ja się z rze czy wi sto ścią. Za pew ne wia do -
mo Pa ni, że we wszyst kich or ga ni za cjach, związ kach
(rów nież za wo do wych) czy też sto wa rzy sze niach itp., ich
przy szli człon ko wie wno szą na leż ne opła ty cho ciaż by tyl -
ko z ty tu łu sa mej przy na leż no ści do da nej or ga ni za cji. Tak
jest wszę dzie, rów nież w PZD, gdzie kan dy dat na człon -
ka PZD uisz cza ta ką opła tę, któ ra zwie się „wpi so we” 
a ule ga po dzia ło wi mię dzy in ny mi na Fun dusz Oświa to -
wy, z któ re go fi nan so wa ne są szko le nia, kon kur sy, prze -
glą dy i wszel kie for my edu ka cji dział kow ców, w tym
tak że do fi nan so wa nie emi sji mie sięcz ni ka „dział ko wiec”,
któ ry z uwa gi na sze ro kie spek trum te ma ty ki jest cza so pi -
smem pięk nym i po ży tecz nym dla dział kow ca. Na mar -
gi ne sie tyl ko wspo mnę, że w pierw szym ro ku przy na-
leż no ści do Polskiego Związku Działkowców każ dy no wy
dział ko wiec otrzy mu je za dar mo to pięk ne cza so pi smo,
ma się ro zu mieć, że w ra mach uisz czo nej przez nie go
skład ki człon kow skiej.

Przy zna Pa ni, że jest to sym pa tycz ny i przy jem ny gest
ze stro ny Związ ku, praw da? Du żo jest jesz cze w tym ar -
ty ku le nie praw dy i prze kła mań oraz kry tycz nych ko men -
ta rzy pod ad re sem PZD. Nie praw dą jest, że na każ dą
li kwi da cję te re nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ko -
niecz na jest zgo da PZD. Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie
jest żad nym „ha mul co wym” po stę pu czy uza sad nio nych
zmian ze stro ny władz sa mo rzą do wych. Ow szem, Zwią -
zek nie wy ra ża zgo dy na li kwi da cję ogro dów, lecz tyl ko ze
wzglę dów czy sto ko mer cyj nych czy li pod bu do wę wy -
dzie lo nych osie dli miesz ka nio wych tzw. „gett” dla bo ga -
czy, ko lej nych ban ków, CPN-ów czy też skle pów ty pu
BIEDRONKA, bo tych dóbr już ma my pod do stat kiem w
na szym kra ju. Na to miast nie jest wy ma ga na zgo da PZD
na czę ścio wą li kwi da cję bądź też cał ko wi tą ogro du w
przy pad ku re ali za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go, ja kim
jest bu do wo szkół, przed szko li, żłob ków, cmen ta rzy czy
też dróg pu blicz nych, gdzie obo wią zu je tzw. „spec -usta wa
dro go wa”, któ ra na przy po mo cy de cy zji ad mi ni stra cyj -
nych od gór nie re gu lu je te spra wy. W ta kich to przy pad -
kach PZD jest tyl ko po in for mo wa ny o ta kich za mia rach
in we sty cyj nych. I wła śnie w ta kich przy pad kach wy stę -
pu je pro ces od szko do waw czy na rzecz dział kow ców za

ich mie nie zli kwi do wa ne a znaj du ją ce się na grun cie tj.
al tan ki, na sa dze nia itp. oraz ma ją tek Pol skie go Związ ku
Dział kow ców czy też w sto sun ku do uza sad nio nych rosz -
czeń by łych wła ści cie li. Wte dy to pro ces od szko do waw -
czy jest do ko ny wa ny przez wła ści cie la te re nu, któ rym
mo że być Skarb Pań stwa, w imie niu któ re go wy stę pu je
Sta ro sta czy też Gmin, po nie waż Związ ko wi z ra cji użyt -
ko wa nia wie czy ste go, nie przy słu gu je pie nięż ne pra wo
zby tu użyt ko wa nych te re nów. Wy so kość od szko do wa nia
w ww. przy pad kach jest usta la na no pod sta wie wy cen spo -
rzą dza nych przez bie głe go rze czo znaw cę ma jąt ko we go,
któ re go „de fac to” po wo łu je w imie niu wła ści cie la te re nu
In we stor. Nie są to kwo ty ra żą co wy gó ro wa ne jak ra czy -
ła Pa ni za zna czyć a tyl ko ade kwat ne do po sia da ne go ma -
jąt ku stron.

Kon ty nu ując da lej trze ba do dać, że struk tu ry or ga ni za -
cyj ne w PZD są w peł ni de mo kra tycz ne i po stę pu ją de -
mo kra tycz nie, gdzie każ dy dział ko wiec ma rów ne pra wa.
Mu si speł nić tyl ko je den wa ru nek je go wy ra że nia tj. mu -
si uczest ni czyć i chcieć wy ra zić swo ją wo lę na co rocz nym
Wal nym Ze bra niu człon ków ROD. Jak w każ dej or ga ni za -
cji czy to związ ko wej, czy to par tyj nej np. ist nie ją ta kie
cia ła jak „cen tra la”, „klub”, „sztab”, któ re spra wu ją funk -
cję wio dą co -za rzą dza ją cą, krót ką mó wiąc de cy zyj ną 
i nad rzęd ną tj. ta ką sa mą jak „dy rek cja” w nor mal nym za -
kła dzie pra cy, któ rej na tu ral nej po trze by ist nie nia Pa ni nie
kwe stio nu je. Za rów no w za kła dach pro duk cyj nych czy też
in nych pod mio tach go spo dar czych zda rza ją się nie pra wi -
dło wo ści tak rów nież i w PZD mo gą wy stą pić ja kieś uchy -
bie nia, np. na ru sze nie prze pi sów związ ko wych w za kre sie
bu do wy al tan po nadnor ma tyw nych, gdzie tym sa mym są
na ru szo ne prze pi sy Pra wa Bu dow la ne go. W ta kiej sy tu -
acji w sto sun ku do tych dział kow ców Zwią zek sta ra się
wy eg ze kwo wać prze strze ga nie obo wią zu ją ce go pra wa,
na ka zu jąc przy wró ce nie wy bu do wa ne go obiek tu do obo -
wią zu ją cych norm a w ra żą cych przy pad kach ta ka sy tu -
acja skut ku je po zba wie niem człon kow stwa w PZD
ta kie go dział kow ca. Pol ski Zwią zek Dział kow ców funk -
cjo nu je na pod sta wie Usta wy a nie pi rac kich prze pi sów,
bo tak na le ża ło by okre ślić nie któ rą ar gu men ta cję, cy to wa -
ną na ła mach cza so pi sma POLITYKA. Dział kow cy ma ją
wol ną wo lę w po dej mo wa niu de cy zji (z za strze że niem
sto so wa nia się do obo wią zu ją cych prze pi sów praw), po -
tra fią też po stę po wać po go spo dar sku i lo gicz nie my śleć,
dla te go też wie dzą, że w Pol skim Związ ku Dział kow ców
nie ist nie ją żad ne po dzia ły na lep szych i gor szych a „dzia -
ła cze” wca le nie mu szą ich prze ko ny wać do słusz nej wal -
ki o za cho wa nie obec nej usta wy o ROD. Tak to w te le -
gra ficz nym skró cie wy glą da sta no wi sko dział kow ców 
i mo ja od po wiedź na ni niej szy ar ty kuł.

Z po wa ża niem
/-/ Je rzy Ko mar nic ki

Zie lo na Gó ra, 4 lip ca 2012 r.
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Ogło sze nie ter mi nu roz pra wy przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym w spra wie zba da nia zgod no ści kon sty tu cyj -
no ści usta wy o ROD da ło asumpt dla wie lu dzien ni ka rzy
do bez kry tycz ne go po wie la nia za rzu tów pod nie sio nych
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, a czę sto wręcz do
świa do mej ma ni pu la cji opi nią pu blicz ną przez prze ina -
cza nie fak tów, plą ta nie róż nych wąt ków, wy ol brzy mia nie
pro ble mów a na wet uży wa nia nie sto sow nych po rów nań
PZD do in nych pod mio tów w ce lu dys kre dy ta cji au to ry -
te tu dzia ła czy i ca łej or ga ni za cji.

Wszyst ko ma od by wać się w imię spra wie dli wo ści i po -
sza no wa niu pra wa.

Nie roz trzą sa jąc za sad no ści zło żo ne go wnio sku o ba da -
nie kon sty tu cyj no ści usta wy, bo tym zaj mu je się Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny, to ro la dzien ni ka rza nie po win na
po le gać na dą że niu do uza sad nie nia po szcze gól nych za -
rzu tów, a tym sa mym za stę po wa nia or ga nu spra wie dli wo -
ści. Dzien ni ka rze idą da lej niż sam au tor wnio sku do Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go i swo je dy wa ga cje wtła cza ją na
si łę opi nii pu blicz nej.

Gdy jesz cze nie za padł wy rok, to nie moż na au to ry ta -
tyw nie gło sić pu blicz nie, że prze pi sy są nie kon sty tu cyj ne
oraz po wie lać utar te i zde ze lo wa ne od wie lu lat ha sła o rze-
ko mym mo no po lu, o ogrom nych pie nią dzach w PZD, 
o sprzecz no ści in te re sów we wnątrz or ga ni za cji, o nad -
mier nym uprzy wi le jo wa niu a wszyst ko to zmie rza w kie -
run ku wspar cia grup na ci sku, ja ki mi są de we lo pe rzy,
gru py rosz cze nio we, wszel kiej ma ści praw ni cy pro wa dzą -
cy spra wy od płat nie a tak że wszy scy prze ciw ni cy PZD 
i ogro dów włącz nie z ho łu bio ny mi czę sto przez me dia
szcząt ko wy mi „sto wa rzy sze nia mi”, re pre zen tu ją cy mi
garst kę lu dzi zmie rza ją cych do za ła twie nia przy oka zji
swo ich spraw i po ra chun ków.

Rze tel ność oraz ety ka dzien ni kar ska nie po win na po -
zwa lać na za ciem nia nie ob ra zu rze czy wi ste go.

Wie lu re dak to rów roz pi su ją cych się sze ro ko na te mat
ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie ma w isto cie po ję -
cia o idei ogrod nic twa dział ko we go, o je go hi sto rii, tra dy -
cji oraz o me cha ni zmach jej funk cjo no wa nia. Nie wie le
wie dzą o pro ble mach lu dzi użyt ku ją cych dział ki. Pod cho -

dzą jed no stron nie do ist nie nia ogro dów w spo sób pry mi -
tyw ny po przez upra wę pie trusz ki lub mar chew ki.

Z nie wie dzy oraz czę sto świa do mie wa lą jak w bę ben
w PZD, w ogro dy, któ re na le ży wy ru go wać z mia sta, pró -
bu ją od ciąć dział kow ców od dzia ła czy i do bra ny mi w spo -
sób wy szu ka ny przy kła da mi su ge ru ją czy tel ni ko wi od
ra zu go to we sfor mu ło wa nia ty pu Pań stwo w Pań stwie,
woj na w ogro dach, po za pra wem itp.

Trak tu ją za ist nia łą sy tu acją, ja ko swo je go ro dza ju żni -
wa, na któ rych moż na coś za ro bić, pi szą na za mó wie nie.
Ale ta kie przed sta wia nie ob ra zu rze czy wi sto ści jest mo ral -
nie nie do pusz czal ne.

Dla cze go w ar ty ku łach tych nie in for mu je się opi nii pu -
blicz nej o po zy ty wach wy ni ka ją cych z funk cjo no wa nia
ogro dów w mie ście. Tam, gdzie są moż li wo ści przed sta -
wie nia zmian na lep sze w ogro dach, to się spra wy prze -
mil cza, na to miast już do znu dze nia pu bli ku je się in for-
ma cje o bud kach skle co nych z pa py, z kar to nów sy gna li -
zu jąc spo łe czeń stwu, że trze ba ro bić re for my. Że re for my
trze ba ro bić, to się z tym zga dza my, ale nie w spo sób ta -
ki, że by wy le wać dziec ko z ką pie lą.

Prze cież dzien ni ka rze to lu dzie o sze ro kim ho ry zon cie
i do sko na le wie dzą, że ca ła ba ta lia wo kół ogro dów dział -
ko wych ma zu peł nie in ne pod ło że, któ re ujaw nia się czę -
sto w wy po wie dziach lu dzi in te re su.

List kie ru je my do re dak to rów na czel nych Rzecz po spo -
li tej, Po li ty ki, Prze glą du, Ga ze ty Praw nej oraz au to rów
tek stów:

– Re na ty Kru pa-Dą brow skiej – „Co z re for mą ogro dów
dział ko wych”, „Pro te sty dział kow ców przed wy ro kiem”,
„Zwią zek dział kow ców pod ostrza łem”, „Ogród ki dział -
ko we mo gą znik nąć ze sto li cy”

– Jo an ny Sol skiej – „Dział ko wi cze i dzia ła cze”
– Ar tu ra Za wi szy – „Dział ki w za wie sze niu”
– Pio tra Szy ma nia ka – „Pań stwo zo sta ło za bra mą ogro -

dów dział ko wych”.
Wszy scy wy mie nie ni wpi su ją się w je den chór gło sów

prze ciw ko usta wie o ROD i mi mo de kla ra cji, że ogro dy są
po trzeb ne to w isto cie wy stę pu ją prze ciw ko nim, a po śred -
nio prze ciw ko ca łej spo łecz no ści dział kow ców.

Szczecin, 4 lip ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie

LIST OTWAR TY
Pre zy dium OZ PZD do re dak cji or ga nów pra so wych 

z dnia 4.07.2012 ro ku

Czło nek Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
/-/ mgr inż. To masz Ol ku ski

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców re -

pre zen tu ją cy kil ka dzie siąt ty się cy ro dzin dział ko wych 
z Wiel ko pol ski po łu dnio wej z obu rze niem i nie do wie rza -
niem za po znał się z ar ty ku łem „Dział ko wi cze i dzia ła cze”
au tor stwa Pa ni Jo an ny Sol skiej opu bli ko wa nym na ła -
mach ty go dni ka „Po li ty ka” w nu me rze 26.

Pa ni re dak tor Jo an na Sol ska w swo im ar ty ku le, któ ry
jest ten den cyj ny i obu rza ją cy wpro wa dza w błąd opi nię
pu blicz ną i prze ka zu je nie praw dzi we in for ma cje o ogro -
dach dział ko wych i ob ra za dział kow ców.

Ar ty kuł ten do wo dzi, ze Pa ni re dak tor nie po sia da ele -
men tar ne go ro ze zna nia o ogrod nic twie dział ko wym 
w Pol sce oraz o za sa dach i pra wach dział kow ców wy ni -
ka ją cych z do brze funk cjo nu ją cej usta wy z 8 lip ca 2005  r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Uwa ża my, że Pa ni re dak tor po win na naj pierw za po znać
się ze wspo mnia ną usta wą i Sta tu tem PZD, za re je stro wa -
nym w Kra jo wym Re je strze Są do wym, a do pie ro póź niej
win na pi sać rze tel nie ar ty ku ły na te mat dział kow ców 
i ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ab sur dal ne jest stwier dze nie w ar ty ku le, że in te re sy
Związ ku róż nią się od in te re sów dział kow ców, wpro wa -
dza jąc po dział po mię dzy dział kow ca mi a ich or ga ni za cją,
ja kim jest sa mo dziel ny i sa mo rząd ny Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

To Zwią zek bro ni in te re sów dział kow ców i praw na by -
tych przez dzie się cio le cia oraz gwa ran tu je im bez piecz ne
upra wia nie dzia łek. To Zwią zek do pro wa dził do uchwa le -
nia w 2005 ro ku przez Sejm RP do brze funk cjo nu ją cej 
i spraw dzo nej w ży ciu usta wy o ROD.

Ar ty kuł 25 wspo mnia nej usta wy po wo łu je do ży cia Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry re pre zen tu je i bro ni in -
te re sów dział kow ców oraz praw na by tych przez dzie się-
cio le cia. O tym, że Zwią zek po sia da cał ko wi te po par cie
dział kow ców świad czy fakt ze bra nia w ca łym kra ju 
620 ty się cy pod pi sów w obro nie usta wy.

Jed ną z bar dzo stron ni czych opi nii za war tych w ar ty ku -
le jest pod wa że nie sen su ist nie nia ogro dów dział ko wych
w mia stach. Ra dzi my Pa ni re dak tor aby po roz ma wia ła 
z pro sty mi dział kow ca mi i do wie dzia ła się o ich opi nii na

ten te mat, a póź niej pi sa ła ar ty ku ły o ogro dach.
Ogro dy dział ko we sta no wią zie lo ne płu ca miast, są per -

łą zie lo nej ar chi tek tu ry w mia stach. To dział kow cy wła -
sny mi rę ko ma przez dzie się cio le cia do pro wa dzi li otrzy-
ma ne w wie lu przy pad kach nie użyt ki i te re ny po ko pal nia -
ne w te re ny zie lo ne, któ re dzi siaj sta no wią za in te re so wa -
nie de ve lo pe rów i in nych, któ rzy chcą prze kształ cić te re ny
te w miej sca be to nu i sta li no wych obiek tów.

Nie praw dzi we jest stwier dze nie w ar ty ku le o ubez wła -
sno wol nie niu gmin przez usta wę o ROD, któ ra rze ko mo
kom pli ku je pla ny roz wo ju miast.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców za wsze po ro zu mie wa się
z wła dza mi miast w sy tu acjach, któ re te go wy ma ga ją i ak -
cep tu je pro po zy cje, za cho wu jąc jed nak in te re sy dział kow -
ców na spor nych te re nach. Bu do wa au to strad i dróg stra -
te gicz nych jest okre ślo na w spe cu sta wie dro go wej, nie jest
wy ma ga na zgo da PZD, a Zwią zek je dy nie za bez pie cza in -
te re sy dział kow ców.

Ob ra ża ją ce jest stwier dze nie, że dział kow com nie przy -
słu gu ją żad ne pra wa, gdyż są bez wol ny mi człon ka mi
PZD. Jest to kom plet na bzdu ra. Każ dy czło nek Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sia da pra wa i przy wi le je za war -
te w Sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców za re je stro -
wa nym w Kra jo wym Re je strze Są do wym i Re gu la mi nie
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go opar tym na tym Sta tu -
cie. Pa ni re dak tor pi sząc ar ty kuł win na naj pierw bacz nie
za po znać się z ty mi ak ta mi praw ny mi, a póź niej pi sać ar -
ty ku ły o ogro dach dział ko wych.

Po zo sta łe in for ma cje za war te w ar ty ku le są ten den cyj -
ne i sta no wią o cał ko wi tym bra ku zna jo mo ści te ma tu.

Pa nie Re dak to rze,
Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Ka li szu do ma ga ją się od Pa na Re dak to -
ra prze pro sze nia na ła mach ty go dni ka za ob ra ża nie dział -
kow ców i pi sa nie nie praw dy o ogro dach dział ko wych.
Pro si my o prze pro wa dze nie wy wia dów, za po zna nie się 
z opi nią pro stych dział kow ców i po in for mo wa nie opi nii
pu blicz nej o rze czy wi stych za sa dach funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych oraz za prze sta nie pi sa nia ar ty ku -
łów, któ re ob ra ża ją dział kow ców.

Za Okrę go wy Za rząd PZD

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

Re dak tor Na czel ny Ty go dni ka „Po li ty ka”

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Wi ce pre zes
/-/ mgr inż. Ro man Fi li piak

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Ka lisz, 5 lip ca 2012 r.
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W tro sce o dal sze lo sy pol skie go ogrod nic twa dział ko -
we go Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Lu bli nie czu je się w obo wiąz ku, by wy ra zić swo je
obu rze nie po za po zna niu się z tre ścią ar ty ku łu Jo an ny Sol -
skiej pt. „Dział ko wi cze i dzia ła cze”, któ ry uka zał się 
w nu me rze 26 ty go dni ka „Po li ty ka”.

Przed ogło sze niem wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny w spra wie za skar żo nej przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
au tor ka ar ty ku łu chce wło żyć przy sło wio wy kij w mro wi -
sko i skłó cić śro do wi sko dział kow ców. Na co nie wy ra -
ża my zgo dy.

Ar ty kuł jest nie obiek tyw ny i roz po wszech nia wśród
spo łe czeń stwa pol skie go ne ga tyw ny ob raz ru chu dział ko -
we go, a w szcze gól no ści nie od da je praw dzi wych re la cji
ja kie ist nie ją w PZD. So lą w oku prze ciw ni ków, a do ta -
kich za li czyć moż na Pa nią Jo an nę Sol ską jest zjed no cze -
nie dział kow ców i struk tur związ ko wych w obro nie pra -
wa, któ re tak do brze chro ni in te re sy zwy kłych lu dzi, tych
bied niej szych w na szym spo łe czeń stwie, bo do ta kich
moż na za li czyć pol skich dział kow ców. Na to miast au tor ka
w ar ty ku le wy raź ne wska zu je, że wy pła ty od szko do wań
dla dział kow ców, któ re są tyl ko re kom pen sa tą za ich pra -

cę jest i wkład fi nan so wy wło żo ny w za go spo da ro wa nie
dział ki są ne ga tyw nym zja wi skiem i mia sta z te go po wo -
du to ną w dłu gach – to jest prze kła ma nie i wpro wa dza 
w błąd czy tel ni ka, a prze cież pra sa ma in ny cel.

Nie ro zu mie my dla cze go Pa ni Sol ska przed sta wia PZD
ja ko or ga ni za cję w któ rej zmu sza się dział kow ców do
człon kow stwa i przy mu so wych opłat.

Przy po mi na my, że ży je my w Pań stwie de mo kra tycz -
nym i nikt ni ko go do ni cze go nie zmu sza. Wszyst ko od -
by wa się na za sa dzie do bro wol no ści i wol no ści – chce to
na le ży, nie chce to nie na le ży.

Ale prze cież tu nie cho dzi o rze tel ne przed sta wie nie
dzia łal no ści Związ ku oraz at mos fe ry ja ka po wsta ła wo kół
ogro dów dział ko wych w Pol sce, tyl ko o za ję cie ten den -
cyj ne go sta no wi ska po prze ciw nej stro nie do dział kow -
ców i Związ ku.

Ogło sze nie wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny przy -
czy ni się za pew ne do te go, że te mat Pol skie go Związ ku
Dział kow ców nie jed no krot nie bę dzie po dej mo wa ny na ła -
mach ty go dni ka „Po li ty ka”. Ma my tyl ko na dzie ję, że 
w ar ty ku łach bę dzie przed sta wia na rze czy wi sta sy tu acja
pol skie go dział kow ca w ja kiej znaj dzie się po ewen tu al -
nych zmia nach w ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wie.

Pre zes OZ 
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Re dak cja „Po li ty ki”

Lu blin, 4 lip ca 2012 r.

Ka rol Woj ty siak z ROD „Za ci sze” w Ża ga niu

Re dak cja Ty go dni ka 
„Po li ty ka”

Po za po zna niu się z tre ścią po wyż sze go ar ty ku łu do cho -
dzę do wnio sku, że au tor ka stwo rzy ła fał szy wy ob raz pol -
skie go dział kow ca za war ty już w ty tu le ar ty ku łu z te go
wzglę du, że sam ty tuł wpro wa dza po dział mię dzy dział -
kow ców i działaczy jest za mie rzo ny. Ni gdy nie by ło w
Związ ku dzia ła czy i dział kow ców. Mie sięcz nik DZIAŁ-
KOWIEC ku pu ję w kio sku wraz z in ną pra są. Ma jąc swo -
ją or ga ni za cję mu si my ją utrzy mać bo prze cież nie je ste -
śmy fi nan so wa ni przez bu dżet. Pro szę się za po znać jak są
dzie lo ne skład ki pła co ne przez dział kow ców a nie pi sać
kłam stwa, in for ma cje te są do stęp ne w Re gu la mi nie ROD
i na stro nie in ter ne to wej KR.

Roz strzy gnię cie TK ozna cza li kwi da cję ogro dów dział -
ko wych i prze zna cze nie tych te re nów pod bu do wę za -
mknię tych osie dli miesz ka nio wych, mar ke tów itp.

obiek tów. Mo wy nie bę dzie w tym wy pad ku o prze kształ -
ce niu te re nów dzia łek pod bu do wę par ków czy skwe rów
bo żad ne lob by de ve lo per skie nie po zwo li so bie na ja ką -
kol wiek cha ry ta tyw ność. Je śli cho dzi o po wsta ją ce sto wa -
rzy sze nia to są to or ga ni za cje w więk szo ści po wo ły wa ne
przez by łych człon ków PZD, któ rzy zo sta li po zba wie ni
praw człon kow skich za ła ma nie Re gu la mi nu i za sad użyt -
ko wa nia dział ki. War to by ło by się bli żej przyj rzeć tym lu -
dziom.

Co zaś do ty czy się przed sta wie nia dział kow ców ja ko
bez wol nych człon ków PZD to je stem bar dzo obu rzo ny 
– za pew niam Pa nią, że wiem ja kie pra wa mi przy słu gu ją
i ja kie na mnie cią żą obo wiąz ki z ty tu łu przy na leż no ści
do PZD, że nikt mną nie ma ni pu lo wał i nie ma ni pu lu je bo
so bie na to nie po zwo lę. To o czym pi szę i mó wię są to
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mo je i tyl ko mo je prze my śle nia i jed no cze śnie mo je sta -
no wi sko wo bec obec nej usta wy o ROD. Usta wa o któ rą

to czy się ta ki bój jest do bra i spraw dzi ła się w ży ciu co -
dzien nym nie po win na być zmie nia na.

Z po wa ża niem
/-/ Ka rol Woj ty siak

Ża gań, 5 lip ca 2012 r.

Ry szard Do rau z ROD im. T. Ko ściusz ki w Gru dzią dzu

Re dak tor Na czel ny 
Ty go dni ka „Po li ty ka”

Przed roz po zna niem przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w pra sie uka za ło się sze reg
nie zbyt przy chyl nych dział kow com ar ty ku łów. W tej na -
gon ce nie za bra kło rów nież ar ty ku łu w Ty go dni ku „Po li -
ty ka” au tor stwa Pa ni Jo an ny Solskiej „Dział ko wi cze 
i dzia ła cze”.

Po za po zna niu się z je go tre ścią po zo sta ły u mnie je dy -
nie nie smak i go rycz. Jak moż na, nie zna jąc re aliów – bo
z tre ści ar ty ku łu wy ni ka, że są one dla au tor ki zu peł nie
ob ce – su ge ro wać Czy tel ni kom, że Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców to or ga ni za cja nie de mo kra tycz na, spu ści zna po
mi nio nym okre sie, nie pa su ją ca do dzi siej szej rze czy wi -
sto ści. Pi sząc ten ar ty kuł Pa ni Re dak tor wy ka za ła się nie -
zna jo mo ścią re aliów w Pol skim Związ ku Dział kow ców,
sta ra jąc się udo wod nić za wszel ką ce nę tę te zę.

Już sam je go ty tuł su ge ru je – mo im zda niem wy du ma -
ny je dy nie przez Au tor kę – po dział człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców na lep szych i gor szych. Nie ma
sen su roz wi jać da lej te go krzyw dzą ce go człon ków na szej
or ga ni za cji wąt ku. Nie moż na jed nak przejść do po rząd ku
dzien ne go, nie zwra ca jąc uwa gi na fał szy we in for ma cje
ser wo wa ne Czy tel ni kom.

Nie praw dzi we – dla przy kła du – jest stwier dze nie, że
mie sięcz nik „dział ko wiec” jest utrzy my wa ny przez dział -
kow ców z (cyt.): „przy mu so wych skła dek wnie sio nych na
rzecz PZD”. Au tor ka de li kat nie mó wiąc mi ja się z praw -
dą. Skład ki człon kow skie w 100% prze zna czo ne są na
dzia łal ność sta tu to wą wszyst kich struk tur Związ ku. Nad -
to w re aliach dnia dzi siej sze go każ da or ga ni za cja – czy to
par tia, czy też sto wa rzy sze nie – po bie ra od swych człon -
ków skład ki, spo ra dycz nie ko rzy sta jąc z in nych źró deł.

W tek ście ar ty ku łu za war tych jest sze reg zło śli wych,
wręcz ob raź li wych ko men ta rzy au tor ki, któ ra z so bie tyl -
ko zna nych po wo dów po słu gu je się ni mi. Chy ba tyl ko dla
osią gnię cia wąt pli we go efek tu dla po par cia za ło żo ne z gó -
ry te zy. Tyl ko ja ko zło śli wość trak tu ję fakt, że Pan Kon -
drac ki (bez okre śle nia funk cji, ja ką peł ni w PZD) spra wu je
„na ra bat kach wła dzę ab so lut ną”, po nad mi lion człon ków
or ga ni za cji oraz jej kie row nic twa. Na za sa dzie ta kiej sa -
mej re to ry ki mo gę śmia ło po wie dzieć, że Pa ni Sol ska pi -

su je ja kieś tam tek sty do ja kie goś pi sem ka.
Po nad to bez ja kie go kol wiek uza sad nie nia au tor ka su ge -

ru je, ja ko by dział kow cy we szli w stan woj ny z wła dza mi
pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy mi, pi sząc o trzech skon flik -
to wa nych ze so bą gru pach. A rze ko me ich in te re sy re pre -
zen to wa ne są przez in ną par tie. Mo im zda niem jest to
ma ni pu lo wa nie Czy tel ni ka mi, nie ma nic wspól ne go z rze -
tel ną, obiek tyw ną in for ma cją, któ ra wy ma ga na jest zgod -
nie z od po wied nim za pi sem w Pra wie Pra so wym. 

Pa ni Sol ska za prze cza sa ma so bie in for mu jąc o sko mu -
na li zo wa niu ogro dów. To nie ogro dy zo sta ły sko mu na li zo -
wa ne, a grun ty na któ rych ogro dy są zlo ka li zo wa ne.
Sub tel na róż ni ca, ale jak że istot na.

Au tor ka wresz cie ofi cjal nie uka za ła praw dzi we in ten cje
zwo len ni ków zmia ny pra wa obec nie obo wią zu ją ce go, in -
for mu jąc o ryn ko wej ce nie grun tów w War sza wie, któ ra
osią ga pu łap kil ku ty się cy do la rów za metr kwa dra to wy. 
I o to jest sed no ca łej spra wy. Tu nie cho dzi o zgod ność
usta wy z Kon sty tu cją, tu cho dzi o li kwi da cję ogro dów,
prze ję cie grun tów i swo bod ny ni mi ob rót po ce nach ko -
mercyj nych. Na to wła śnie nie ma i nie bę dzie zgo dy dział -
kow ców – człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

W pew nym frag men cie ar ty ku łu Pa ni Sol ska przy po mi -
na PiS – owski pro jekt usta wy – in for mu jąc, ja ko by mo -
cą te go pro jek tu do tych cza so wy użyt kow nik dział ki
bę dzie miał pra wo swo bod ne go dys po no wa nia grun tem. 

Jest to in for ma cja z grun tu nie praw dzi wa. Użyt kow nik
dział ki mógł je dy nie wnieść do wła dzy o wy ku pie nie
dział ki, a więc to wła dza pań stwo wa lub sa mo rzą do wa
mia ła de cy do wać o prze zna cze niu grun tu zaj mo wa ne go
do tych czas przez ogród. Tym spo so bem chcia no osią gnąć
swo bod ny do stęp do grun tów z jed nym ce lem głów nym:
Ko mer cja!

Nie praw dzi wa z ko lei jest in for ma cja w przy pad ku Ro -
ma na M. z Olsz ty na. Ten pan zo stał po zba wio ny praw
człon kow skich za zła ma nie pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go. Kon kret nie Pan Ro man R. na ru szył art 29 Pra -
wa Bu dow la ne go. Nie zo stał jed nak, jak pi sze Pa ni
Sol ska, wy klu czo ny z wła sne go ogro du. Mo cą obo wią zu -
ją ce go pra wa zo stał po zba wio ny człon ko stwa w Związ ku
oraz pra wa użyt ko wa nia dział ki. Czy zda niem Pa ni Jo an -
ny Sol skiej na ru sze nie pra wa jest bez kar ne? Po za tym jak
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to się ma do rze tel no ści dzien ni kar skiej?

Sza now na Re dak cjo!
Uwa żam, że ta kie ma ni pu lo wa nie fak ta mi jest w ko li zji

nie tyl ko z pra wem pra so wym, ale z za sa da mi współ ży cia

spo łecz ne go. Dla te go uwa żam za sto sow ne spro sto wa nie
nie praw dzi wych in for ma cji i prze pro sze nie Czy tel ni ków
za ma ni pu lo wa nie fak ta mi.

Czło nek PZD, użyt kow nik dział ki w ROD 
im. T. Ko ściusz ki w Gru dzią dzu

/-/ Ry szard Do rau

Sza now na Pa ni Re dak tor,Gru dziądz, 7 lip ca 2012 r.

Elż bie ta Dzie dzic z Le gni cy

Pa ni Jo an na Sol ska
Ty go dnik „Po li ty ka”

LIST

Ty tuł ar ty ku łu „Dział ko wi cze i dzia ła cze” z gó ry prze -
są dził, że treść w nim za war ta to bar dzo fał szy wy wi ze ru -
nek or ga ni za cji a przede wszyst kim zni ko ma wie dza na
te mat PZD, re la cji po mię dzy or ga na mi Związ ku a je go
człon ka mi. Trud no być obo jęt nym do wy ra żo nych przez
Pa nią opi nii a szcze gól nie do ty czą cych przy mu su przy na -
leż no ści do Związ ku, o skon flik to wa nych ze so bą gru pach
tj. sa mo rzą dy lo kal ne, or ga ni za cja i dział kow cy. Skąd ten
wy wód i wnio ski gdzie Pa ni za się ga ła nie spraw dzo nych
in for ma cji, któ re ni jak się ma ją do rze czy wi sto ści. W swo -
jej pu bli ka cji przy ta cza Pa ni sy tu ację na szej or ga ni za cji 
i dział kow ców cyt „na pro gu trans for ma cji”. Na zy wa Pa -
ni sa mo rzą dy lo kal ne sie ro ta mi po li tycz ny mi a PZD be ne -
fi cjen ta mi prze mian ustro jo wych dzię ki wspar ciu SLD 
i PSL. Pa ni w tym okre sie też wspie ra ła. Nie da się wy ma -
zać z pa mię ci Pa ni „ak tyw no ści” ja ko oso by wpły wo wej
z pierw szych stron ga zet.

Pa ni Re dak tor,
Dla cze go dziś twier dzi Pa ni, że usta wo daw ca kom plet -

nie ubez wła sno wol nił wła ści cie li grun tów i na rzu cił na
nich mnó stwo obo wiąz ków wzglę dem ogro dów. Ja kie? 
W tym miej scu na le ży z ca łą mo cą pod kre ślić, że w la -
tach, któ re Pa ni wy mie nia w swo jej pu bli ka cji nie gar dzi -
ła Pa ni z za pro szeń na wszel kie uro czy sto ści, któ re or ga -
ni zo wa ła Kra jo wa Ra da PZD oraz Okrę go we Za rzą dy, 
a szcze gól nie w okre sie kam pa nii wy bor czej do Par la men -
tu RP. To Pa ni by ła Pierw szą Da mą cho ciaż by na Kra jo -
wych Dniach Dział kow ca, co uwiecz ni ły fo to gra fie, cze go
nie jest Pa ni w sta nie za prze czyć. W wy stą pie niach re pre -

zen tu jąc le wi cę pod czas spo tkań z dział kow ca mi kan dy -
du jąc do Se na tu z za chwy tem wy ra ża ła się Pa ni o do rob -
ku i po trze bie ist nie nia na szej or ga ni za cji. Nie szczę dzi ła
Pa ni słów kry ty ki pod ad re sem pra wi co wych po li ty ków.
Dziś ich dzia ła nia skie ro wa ne prze ciw ko Związ ko wi, 
a w szcze gól no ści roz bi ja jąc or ga ni za cję, ata ku jąc dzia ła -
czy, któ rzy swo je pry wat ne ży cie po świę ca ją pra cy spo -
łecz nej, obec nie po pie ra ich na zy wa jąc po li tycz nym
pre kur so rem. To z rąk Pre ze sa Związ ku w imie niu człon -
ków PZD przyj mo wa ła Pa ni kwia ty w do wód sza cun ku 
i po dzię ko wa nia za współ pra cę. Smut no i przy kro, że tak
ra dy kal nie zmie ni ła Pa ni sto su nek do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, dep cząc pra cę dział kow ców lu dzi bied nych
i czę sto osa mot nio nych, nie szczę dząc słów kry ty ki pod
na szym ad re sem. Trud no, zmie ni ła Pa ni punkt wi dze nia z
uwa gi na punkt sie dze nia. Pro szę przy jąć do wia do mo ści,
że co dru gie zda nie za war te w ar ty ku le świad czy o ten -
den cyj no ści i stron ni czo ści co oczy wi stym jest, że wy wo -
ła ło re pli kę. Nie trud no jest prze wi dzieć treść w ko lej nych
ar ty ku łach au tor stwa Pa ni, po orze cze niu Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, dla te go nie bę dzie sen su to czy li po le mi kę,
aby śmy udo wod nia li, że: „dwa ra zy dwa rów na się czte -
ry” „bia łe jest bia łe a czar ne jest czar ne”.

Za pew nia my Pa nią, że dział kow ców nie zo sta wi my bez
po mo cy bo to jest nasz mo ral ny obo wią zek a ro dzin ne
ogro dy dział ko we by ły, są i bę dą. Nie ocze ku je my wspar -
cia oraz po chwał lecz pro si my na przy szłość o obiek tyw -
ne spoj rze nie na kwe stie od no szą ce się do ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Z po wa ża niem
/-/ Elż bie ta Dzie dzic

Le gni ca, 9 lip ca 2012 r.
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W jed nym z ostat nich wy dań „Rzecz po spo li tej” uka zał
się ar ty kuł po świę co ny pro ble ma ty ce ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Ma te riał jest za pi sem de ba ty, któ ra od -
by ła się z ini cja ty wy dzien ni ka ty dzień przed wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go tj. 21 czerw ca br. Zna jąc do -
kład nie ku li sy po wsta wa nia tek stu, nie spo dzie wa li śmy
się obiek tyw ne go i rze tel ne go ma te ria łu i na sze przy pusz -
cze nia oka za ły się słusz ne.

Sze ściu na dwóch
Do udzia łu w de ba cie za pro szo nych zo sta ło osiem osób

– dwóch przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oraz sze ściu jaw nych prze ciw ni ków Związ ku, któ rzy
wie lo krot nie kry tycz nie wy po wia da li się na te mat usta wy
i PZD. Ta ki roz kład sił już na star cie sta wiał nas na nie -
rów nej po zy cji, dla te go zwró ci li śmy się do re dak cji
„Rzecz po spo li tej” z proś bą, by do de ba ty do pusz czo nych
zo sta ło wię cej przed sta wi cie li dział kow ców. Zgod nie 
z prze wi dy wa nia mi otrzy ma li śmy od po wiedź ne ga tyw ną.
Po nie waż wie dzie li śmy, że ar gu men tów, któ re ma my nie
po sia da dru ga stro na uzna li śmy, że war to by na si re pre -
zen tan ci – czło nek pre zy dium KR PZD Ja nusz Mosz kow -
ski oraz rad ca praw ny KR PZD To masz Ter lec ki – za sie dli
przy jed nym sto le z: Kon ra dem Pło choc kim, za stęp cą dy -
rek to ra Pol skie go Związ ku Firm De we lo per skich, An drze -
jem Po raw skim, dy rek to rem Biu ra Związ ku Miast
Pol skich, Zbi gnie wem Bansz czy kiem, ad wo ka tem, Wie -
sła wem Cza plic kim, pre ze sem To wa rzy stwa Ogro dów
Dział ko wych w Ostro łę ce, Ry szar dem Grze siu łą, wi ce -
pre ze sem Sto wa rzy sze nia De kre to wiec, Mar ci nem Mat -
cza kiem, rad cą praw nym.

Ta jaw na ma ni pu la cja i nie rów ny roz kład sił by ły jaw -
nie wy ko rzy sty wa ne pod czas ca łej de ba ty. Po dob nie jest
w dzi siej szym ar ty ku le „Rzecz po spo li tej”, w któ rym wie -
lo krot nie po ja wia się stwier dze nie „więk szość dys ku tan -
tów ma od mien ne zda nie niż PZD”. Czy mo że być jed nak
ina czej, je że li re dak cja z pre me dy ta cją do bra ła uczest ni -
ków, któ rzy po pie ra li wy god ne dla niej te zy. W ta ki spo -
sób moż na ma ni pu lo wać każ dą in for ma cją i moż na tyl ko
ża ło wać, że po za ta blo ida mi, ta kie me to dy sto su je opi nio -
twór czy dzien nik.

Re na ta Kru pa -Dą brow ska – „obiek tyw ny” głos 
w dys ku sji

War to do dać, że na pro wa dzą cą de ba tę wy bra na zo sta -
ła Re na ta Kru pa -Dą brow ska, co też nie po zo sta je bez zna -
cze nia. Dzien ni kar ka ta wie lo krot nie za bie ra ła głos w
spra wie PZD i za wsze kry tycz nie oce nia ła je go dzia łal -
ność. Ostat nio da ła te mu wy raz w ar ty ku le „Czy skoń czy

się mo no pol Związ ku Dział kow ców”. Je go treść wy wo ła -
ła wiel kie obu rze nie wśród człon ków PZD, któ rzy da li te -
mu wy raz w licz nych li stach skie ro wa nych do au tor ki
ar ty ku łu oraz na czel ne go „Rzecz po spo li tej” To ma sza
Wró blew skie go (z li sta mi moż na za po znać się na na szej
stro nie –www.pzd.pl). 21 li stów po zo sta ło do dnia dzi siej -
sze go bez ja kiej kol wiek od po wie dzi, co utwier dza nas tyl -
ko w prze ko na niu, że dru ga stro na nie mia ła ja kich -
kol wiek ar gu men tów, by bro nić nie praw dzi wych in for ma -
cji za pre zen to wa nych w ar ty ku le.

Dział me dial ny KR PZD po raz pierw szy zo sta je
przed drzwia mi re dak cji

Dział me dial ny KR PZD miał za wsze moż li wość
uczest ni cze nia we wszyst kich de ba tach, spo tka niach, na -
gra niach, któ re do ty czy ły spraw dział kow ców. Nie ste ty,
po raz pierw szy spo tkał się z sy tu acją, w któ rej re dak cja
nie wy ra zi ła zgo dy na udział na szych przed sta wi cie li.
Pierw szy raz spo tka li śmy się też z sy tu acją, by dzien ni -
karz – w tym przy pad ku Re na ta Kru pa Dą brow ska  – pi sa -
ła do nas ma ila z proś bą, by nie umiesz czać żad nych
tek stów na te mat de ba ty na na szej stro nie in ter ne to wej, do
cza su pu bli ka cji re la cji w „Rzecz po spo li tej”. Z ta ki mi
dzia ła nia mi spo ty ka my się po raz pierw szy i uzna je my je
za za mie rzo ne, ce lo we. Do dziś nie zro zu mia łe po zo sta je
dla nas, dla cze go nie mo gli śmy wziąć udzia łu w spo tka -
niu, ale wie my jed no, z pew no ścią ktoś kto gra czy sto, nie
sto su je te go ty pu me tod.

A co tak na praw dę uwa ża więk szość…

Pod czas de ba ty po ru szo nych zo sta ło wie le waż nych dla
dział kow ców te ma tów, w tym: czy ogro dy dział ko we 
w cen trach miast po win ny funk cjo no wać, czy prze nie sie -
nie ich na pe ry fe ria miast by ło by do brym roz wią za niem,
czy usta wa o ro dzin nych ogro dach zbyt moc no ogra ni cza
pra wo wła sno ści gmin a ochro na praw na ja ką roz ta cza nad
dział kow ca mi po wo du je za blo ko wa nie wie lu in we sty cji
miej skich, czy dział kow cy po win ni, tak jak in ni użyt kow -
ni cy wie czy ści pła cić opła ty rocz ne, czy dział ki po win ny
być zwra ca ne, czy dział kow cy po win ni mieć pra wo wy ku -
pu dzia łek, czy znie sie nie je go mo no po lu przy nio sło by
wię cej strat czy ko rzy ści.

By po twier dzić, że więk szość osób, któ rych spra wa rze -
czy wi ście do ty czy my śli nie co ina czej niż przed sta wi ła to
„Rzecz po spo li ta” po ni żej pu bli ku je my opi nie sa mych
dział kow ców na po ru szo ne pod czas dys ku sji te ma ty.

Dział Me dial ny KR PZD
/-/

12. De ba ta w „Rzecz po spo li tej”: PZD nie cho wa gło wy w pia sek, 
mi mo mia˝ d˝à cej prze wa gi prze ciw ni ków
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Z ra mie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców ja ko czło -
nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uczest ni czy łem w de -
ba cie w dniu 21 czerw ca br. w re dak cji „Rzecz po spo li tej”.
Ra zem ze mną Zwią zek re pre zen to wał Rad ca Praw ny KR
To masz Ter lec ki. Na sa mym po cząt ku za nim roz po czę ła
się de ba ta zo rien to wa łem się, że bę dzie cięż ko, gdyż po -
zo sta ła 6-tka uczest ni ków de ba ty, to prze ciw ni cy usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Mo je prze ko na nie wy ni ka ło nie tyl ko z fak -
tu nie rów ne go ukła du sił, stron de ba ty, ale i na sta wie nia
nie któ rych uczest ni ków de ba ty w pro wa dzo nych roz mo -
wach za nim usie dli śmy przy sto le. Roz po czę cie de ba ty
nie po zo sta wi ło mi żad nych złu dzeń w tym wzglę dzie.
Przede wszyst kim pro wa dzą ca de ba tę re dak tor Re na ta
Kru pa -Dą brow ska roz dzie la ła tak gło sy by już na sa mym
po cząt ku dać od czuć, że uchy le nie usta wy o ROD jest ko -
niecz ne. Udzie li ła więc gło su naj pierw praw ni kom, pra -
cow ni kom Uni wer sy te tu War szaw skie go dr Mar ci no wi
Mat cza ko wi, któ ry jed no cze śnie re pre zen to wał kan ce la -
rię praw ną oraz doc. dr Zbi gnie wo wi Ba nasz czy ko wi mie -
nią ce mu się kon sty tu cjo na li stą. Obaj pa no wie z wiel kim
prze ko na niem, ale w spo sób bar dzo for ma li stycz ny i ty po -
wo urzęd ni czy wy ra zi li po gląd, że usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie mal w ca łej swo jej tre ści jest
nie kon sty tu cyj na i nie przy sta je do obec nych wa run ków
praw nych w Pol sce. Uza sad nia li, że wnio ski I Pre ze sa SN
są prze my śla ne i do sko na le na pi sa ne. Mec. Mar cin Mat -
czak zwró cił uwa gę, że usta wa do ty czy uprzy wi le jo wa -
nej gru py, któ rą two rzą dział kow cy i ogra ni cza pra wa
sa mo rzą dów te ry to rial nych. Z ko lei doc. Zbi gniew Ba -
nasz czyk pod kre ślił, że Pań stwo i gmi ny po no szą kosz ty
utrzy ma nia ogro dów, a nic z te go nie ma ją, a po nad to usta -
wa o ROD ogra ni cza roz wój miast i gmin i że za każ dym
ra zem gmi ny mu szą się py tać Zwią zek o zgo dę na li kwi -
da cję te re nu ogro du. Po nad to usta wa kon flik tu je spo łe -
czeń stwo. Na stęp ny mów ca An drzej Po raw ski ze Związ ku
Miast Pol skich stwier dził, że ich sta no wi sko jest zna ne od
dłuż sze go cza su, że mia sta wspie ra ją idee ogrod nic twa
dział ko we go. Ja ko Zwią zek Miast Pol skich opo wia da się
za lep szym za bez pie cze niem ich in te re sów wska zu jąc na
moż li wo ści re ali za cji pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go prze zna cza jąc te re ny ogro dów rów nież na in -
ne niż pu blicz ne ce le.

Zna mien ne sta no wi sko przed sta wił Pan Ry szard Grze -
siu ła, ze Sto wa rzy sze nia „De kre to wiec” – re pre zen tu ją cy
wła ści cie li te re nów, któ rzy utra ci li swo je grun ty w War -
sza wie w wy ni ku de kre tu Bie ru ta do ma ga jąc się ich zwro -
tu w na tu rze, rów nież tych któ re za ję te są przez ogro dy
dział ko we. Uznał, że art. 24 usta wy o ROD blo ku je ich

zwrot, gdyż za sad ne rosz cze nia mo gą być re ali zo wa ne
przez wy pła tę od szko do wań lub nie ru cho mość za mien ną.

Praw dzi wą twarz i in ten cje wo bec usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych ujaw nił Kon rad Pło choc ki z Pol -
skie go Związ ku Firm De we lo per skich, któ ry ża łu je, że
ogro dy dział ko we zaj mu ją tak atrak cyj ne te re ny miast,
któ re moż na czy za bu do wać, po bu do wać miesz ka nia.
Wska zał, że wo bec za ni ku bu dow nic twa ko mu nal ne go, to
oni de we lo pe rzy słu żą spo łe czeń stwu i ofe ru ją miesz ka -
nia. We dług nie go ogro dy dział ko we na le ża ło by prze nieść
za mia sto. Ma ni pu la cja, któ rej do pu ści ła się Pa ni re dak tor
Re na ta Kru pa -Dą brow ska wy ni ka ła więc nie tyl ko z fak -
tu do bo ru uczest ni ków de ba ty, z któ rych zde cy do wa na
więk szość by ła prze ciw ko ogro dom, Związ ko wi i usta wie
o ROD ale też tak kie ro wa nia de ba tą by człon ko wie z ra -
mie nia PZD mo gli za bie rać głos na sa mym koń cu. To
oczy wi ście spo wo do wa ło mój zde cy do wa ny sprze ciw 
i pró by na bie żą co ko ry go wa nia, spro sto wa nia wy po wie -
dzi uczest ni ków de ba ty, co do pro wa dzi ło do nie kie dy
ostrych spięć. Uwa ża łem jed nak że, że wo bec tak nie rów -
nych sił i tak nie praw dzi wych tez, in ge ren cja z mo jej stro -
ny by ła ko niecz na. Oczy wi ście peł nię mo je go sprze ci wu
mo głem i sta ra łem się wy ra zić w ofi cjal nych wy po wie -
dziach po udzie le niu mi gło su przez Pa nią re dak tor. Wska -
za łem przede wszyst kim, że Kon sty tu cja RP od no si się do
ogó łu oby wa te li a w szcze gól no ści po win na brać obro nę
tych naj słab szych, czy li ro dzi ny dział kow ców. Ogro dy,
przy po mnia łem, są świad cze niem so cjal nym Pań stwa 
i obiek ta mi uży tecz no ści pu blicz nej. Za rzu ci łem dr Mat -
cza ko wi i dr Ba nasz czy ko wi sze rze nie nie praw dy i wpro -
wa dze nia w błąd spo łe czeń stwa ja ko by usta wa ogra ni -
cza ła pra wa sa mo rzą dów i ob cią ża ła bu dże ty gmin. Wręcz
od wrot nie, to Zwią zek i sa mi dział kow cy utrzy mu ją ogro -
dy, bu du ją in fra struk tu rę. Gmi ny zy sku ją na swo im wi ze -
run ku i po win ny po dzię ko wać, że za miast nie użyt ków,
slum sów są pięk nie za go spo da ro wa ne i utrzy ma ne, ja ko
te re ny zie lo ne bez ja kie go kol wiek wspar cia z bu dże tu.

Cał ko wi tą igno ran cję za rzu ci łem doc. Zbi gnie wo wi Ba -
nasz czy ko wi, któ ry nie pa mię tał lub nie znał, że nie jest
po trzeb na zgo da Związ ku na re ali za cję za dań o cha rak te -
rze pu blicz nym, ko mu nal nym, że są aż trzy spe cu sta wy
(dro go wa, wa ło wa, ato mo wa), a nie dłu go bę dzie prze sy -
ło wa, któ re w spo sób jed no znacz ny in ge ru ją w ogro dy 
i w usta wę o ROD za pew nia jąc (od płat nie) te ren za stęp -
czy za miast nie od płat nie ogród za stęp czy.

Sta no wi sko Związ ku De we lo pe rów by ło tak jed no -
znacz ne a sta no wi sko Związ ku Miast Pol skich z nim
współ gra ło, że zmu szo ny by łem do stwier dze nia by de -
we lo pe rzy nie ubie ra li się w pió ra do bro dzie jów spo łe -

mgr Ja nusz Mosz kow ski – Czło nek Pre zy dium KR PZD 
Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu

By łem uczest ni kiem de ba ty w „Rzecz po spo li tej”
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czeń stwa, miesz kań ców miast, bo ich bu dow nic two
miesz ka nio we jest dla nich bar dzo do brym biz ne sem, 
a dla mło dych mał żeństw spo rą uciąż li wo ścią i ob cią że -
niem fi nan so wym nie mal na ca łe ży cie.

Szko da, że do prze ciw ni ków ogro dów i Związ ku nie do -
cie ra ły przed sta wio ne ar gu men ty, że Polski Związek
Działkowców jest jed nym z 16 na ro do wych Związ ków 
w Unii Eu ro pej skiej, że bar dzo in ten syw nie roz wi ja ją się
ogro dy np. we Fran cji, a struk tu ra Pol skie go Związ ku
Dział kow ców nie od bie ga od in nych Związ ków. By li głu -
si na ar gu men ty jak i za pew nie nia prze ka zy wa nia wszel -
kich te re nów ogro dów na ce le ko mu nal ne, ko mu ni ka cyj ne
bez żad nych prze szkód ze stro ny Polskiego Związku
Działkowców.

Stwier dzi łem, że za pro po no wa ny mi zmia na mi stoi sil -
ne lob by fi nan so wo -biz ne so we i to im prze szka dza usta -
wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W oczy ich kłu je
sil ny, jed no li ty Pol ski Zwią zek Dział kow ców, dla te go pod
ha słem wal ki z mo no po lem na le ży do pro wa dzić do roz bi -
cia na szej Or ga ni za cji. Z sil nymi jest trud niej, z po je dyn -
czy mi ogro da mi po ra dzą so bie szyb ko i bez pro ble mu. 
A naj le piej ob cią żyć dział kow ców wszel ki mi po dat ka mi,
opła ta mi a grun ty po zy ski wać bez od szko do wa nia a na wet
ich by dział kow cy po so bie jesz cze po sprzą ta li i po za bie -
ra li al ta ny, drze wa itd. Po nie waż szko da pie nię dzy dla
dział kow ców. Ta kie my śli po ja wi ły się w de ba cie i z ni mi
zbież ne są nie ste ty wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Z de ba ty wy sze dłem moc no zde gu sto wa ny po mi mo, że

wspie rał mnie jak tyl ko mógł w spo sób rze czo wy i praw -
ny nasz Rad ca mec. To masz Ter lec ki.

Si ła złe go na jed ne go. Co zna la zło swo je od bi cie w ar ty -
ku le w „Rzecz po spo li tej”, któ ry uka zał się w dniu 
25 czerw ca 2012 roku,  pt. „Co z re for mą ogro dów dział ko -
wych?”, a pod kre śle niem ko niecz no ści zmian usta wy o
ROD jest do dat ko wy ar ty kuł rów nież re dak tor Re na ty Kru -
py -Dą brow skiej pt. „Zwią zek dział kow ców pod ostrza łem”.
Za rów no ten ar ty kuł jak i re la cja z de ba ty do wo dzą jesz cze
raz jak moż na jaw nie ma ni pu lo wać spo łe czeń stwem nie -
ste ty przez dzien ni ka rzy re dak cji „Rzecz po spo li ta”.

Ps. Do de ba ty zo stał za pro szo ny i wziął w niej udział
Wie sław Cza plic ki pre zen tu ją cy Sto wa rzy sze nie ogro dów
w Ostro łę ce. Szcze gól nie przy kro by ło słu chać te go by łe -
go Pre ze sa Wo je wódz kie go Za rzą du i by łe go człon ka Kra -
jo wej Ra dy, któ ry w swo jej wy po wie dzi pro wa dził na-
gon kę na Zwią zek i jed no znacz nie do ma gał się unie waż -
nie nia ca łej usta wy o ROD. Zmu szo ny by łem ujaw nić je -
go praw dzi we ob li cze, że „prze far bo wał” się po utra ce niu
funk cji Pre ze sa Wo je wódz kie go Za rzą du i sta no wi ska kie -
row ni ka biu ra OZ. A utra cił je w wy ni ku re for my struk tur
okrę go wych, zmniej sze nia ilo ści okrę gów i przy po rząd -
ko wa nia nie wiel kie go okrę gu w Ostro łę ce do Okrę go we -
go Za rzą du Ma zo wiec kie go. Zmu szo ny by łem tak że
ujaw nić wy rok są du w wy ni ku, któ re go za są dzo no i wy -
eg ze kwo wa no od nie go zwrot bli sko 17 tys. zł nie na leż nie
po bra nych przez nie go wy na gro dzeń.

/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

12a). Li sty dział kow ców

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Re dak tor Dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”

Pol ski Zwią zek Dział kow ców – Okrę go wy Za rząd Pod -
la ski w Bia łym sto ku, po za po zna niu się z tre ścią ar ty ku -
łu, ja ki uka zał się w Dzien ni ku „Rzecz po spo li ta”,
za ty tu ło wa ne go „Co z re for mą ogro dów dział ko wych”,
bę dą ce go za pi sem de ba ty, ja ka od by ła się w re dak cji
„Rzecz po spo li tej” 21 czerw ca br., pra gnie przed sta wić
swo je sta no wi sko w spra wie ten den cyj ne go przy go to wa -
nia or ga ni za cyj ne go i me ry to rycz ne go prze bie gu tej de -
ba ty.

Za pro sze ni na de ba tę go ście mie li oce nić obo wią zu ją cą
usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Do udzia -
łu w de ba cie za pro szo nych zo sta ło osiem osób, w tym tyl -
ko dwóch przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców, na to miast aż sze ściu mniej lub bar dziej jaw nych

prze ciw ni ków Związ ku, któ rzy wie lo krot nie kry tycz nie
wy po wia da li się na te mat usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych i funk cjo no wa niu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Na wstę pie de ba ty wszy scy uczest ni cy kur tu -
azyj nie by li zgod ni, że ogro dy dział ko we są po trzeb ne,
gdyż od gry wa ją waż ną funk cję spo łecz ną. Za pew nia li też,
że nikt w mia stach nie chce ich li kwi do wać, że te te re ny
w więk szo ści przy pad ków nie są po trzeb ne na in ne (ko -
mer cyj ne) ce le. Pod kre śla li też, że pro blem re kre acji, wy -
po czyn ku, kon tak tu z przy ro dą, ko niecz ność za cho wa nia
struk tur eko lo gicz nych miast jest bar dzo waż ny i do ty czy
wszyst kich miesz kań ców miast, w tym zwłasz cza użyt -
kow ni ków dzia łek. Przed sta wi ciel PZD pod kre ślił też, że
ogro dy dział ko we są i po win ny być trak to wa ne, ja ko po -
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moc so cjal na dla bied niej szej i na ogół star szej czę ści spo -
łe czeń stwa, któ rej od se tek z ro ku na rok bę dzie wzra stał.

Ale na tym, jak stwier dzo no w ar ty ku le, ta kur tu azyj na
jed no myśl ność się skoń czy ła. Dal sza, za sad ni cza, część
de ba ty, w któ rej wy po wia da li się po szcze gól ni uczest ni cy,
przed sta wia jąc swo je ra cje, by ła już jaw ną ma ni pu la cją
wy ni ka ją cą z nie rów ne go roz kła du sił. Pro wa dzą ca de ba -
tę dzien ni kar ka Re na ta Kru pa -Dą brow ska, zna na z kry -
tycz nej oce ny dzia łal no ści Związ ku i Ro dzin nych Ogro-
dów Dział ko wych, z pre me dy ta cją po kie ro wa ła dys ku sją
tak, by za tu szo wać dwa me ry to rycz ne wy stą pie nia przed -
sta wi cie li re pre zen tu ją cych PZD – To ma sza Ter lec kie go
oraz Pre ze sa Okrę go we go Za rząd PZD we Wro cła wiu 
– Ja nu sza Mosz kow skie go.

Pierw szy z nich bro nił usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, wska zu jąc na ko rzy ści, ja kie da je ona in -
dy wi du al ne mu dział kow co wi, za bez pie cza jąc je go in te re -
sy tj. bez płat ne pra wo użyt ko wa nia grun tu, pra wo
wła sno ści do al tan, na sa dzeń i na nie sień na użyt ko wa nej
przez nie go dział ce, zwol nie nia po dat ko we oraz od szko -
do wa nie i te re ny za mien ne w ra zie ko niecz no ści li kwi da -
cji, a tak że zwol nie nie z opłat użyt ko wa nia wie czy ste go.

Za kwe stio no wa nie tych upraw nień dział kow ców za -
gwa ran to wa nych w obec nej usta wie, ozna cza ło by stop -
nio wą fak tycz ną li kwi da cję 4.941 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, z któ rych ko rzy sta po nad mi lion dział kow -
ców, a wraz z ro dzi na mi oko ło 4 mi lio nów Po la ków.

Dru gi przed sta wi ciel PZD – Ja nusz Mosz kow ski, na
przy kła dzie wo je wódz twa wro cław skie go prze ko ny wał
bę dą cych w opo zy cji uczest ni ków de ba ty, o tym czym są
i cze mu słu żą ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz ja ką ro lę
peł ni ich Zwią zek w pra wi dło wym funk cjo no wa niu, za go -
spo da ro wa niu i za gwa ran to wa niu bez pie czeń stwa ogro -
dów i dział kow ców. Wska zał, że PZD ja ko sa mo rząd na
or ga ni za cja dział kow ców na le ży do mię dzy na ro do wej or -
ga ni za cji ogro dów dział ko wych UE i jest ce nio na w ca łej
Eu ro pie. Wszę dzie struk tu ra or ga ni za cyj na Związ ku jest
po dob na i ni ko mu to nie prze szka dza. Prze ko ny wał też,
że obec na usta wa w ni czym nie ogra ni cza roz wo ju miast

i nie ma żad nej po trze by li kwi da cji ROD w cen trum miast
i prze rzu ca nia ich na pe ry fe ria. Za ape lo wał do praw ni ków
bio rą cych udział w de ba cie, aby nie roz trzą sać te go pro -
ble mu w spo sób czy sto for mal ny, bo prze cież Kon sty tu cja,
na któ rą się po wo łu ją, słu ży ca łe mu spo łe czeń stwu, czy li
tak że dział kow com. Do tych czas obo wią zu ją ca usta wa o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w rów nym stop niu
uwzględ nia i za bez pie cza ochro nę spraw wła sno ści
wszyst kich oby wa te li, w tym tak że ma jąt ku dział kow ca
wnie sio ne go przez nie go w cza sie użyt ko wa nia dział ki.
Nie ste ty ta me ry to rycz na ar gu men ta cja i apel przed sta wi -
cie li PZD o od stą pie nie od do ko ny wa nia zmian w obo -
wią zu ją cej usta wie o ROD nie prze ko na ła po zo sta łych
uczest ni ków de ba ty, któ rzy w róż ny spo sób przed kła da li
swo je punk ty wi dze nia, czę sto dzi wacz ne, a na wet szo ku -
ją ce, bez żad ne go uza sad nie nia, nie kie dy urą ga ją ce god -
no ści dział kow ców np. aby li kwi do wać ogro dy w cen trum
miast pod bu do wę dziel nic miesz ka nio wych dla lu dzi
mło dych, a dział kow com ze zli kwi do wa nych ogro dów,
naj czę ściej sta rym, za słu żo nym lu dziom prze ka zać te ren
- niech so bie za kła da ją ogro dy (czy taj obo zy ogro do we) 
w pe ry fe ryj nych dziel ni cach.

Wpraw dzie w kon klu zji de ba ty stwier dzo no, że więk -
szość dys ku tan tów za strze gła się, że nie chcia ła by za stą -
pić dzia łek w mia stach apar ta men tow ca mi, ale jed no -
cze śnie stwier dzi ła, że obo wią zu ją ce prze pi sy wy ma ga ją
zmian, bo dba ją je dy nie o in te re sy dział kow ców, ob cią ża -
jąc gmi ny i Pań stwo kosz ta mi, ha mu jąc roz wój miast.

Do praw dy kon klu zja jest zdu mie wa ją ca i obu rza ją ca,
by tak za pa mię ta le ją trzyć wo kół pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go, po to tyl ko, by wy rzą dzić krzyw dę set kom
ty się cy pol skich ro dzin dział ko wych – lu dziom za słu żo -
nym, w prze wa ża ją cej więk szo ści po zo sta ją cym w naj niż -
szym stan dar dzie ży cia. Dla te go też, w przy pad ku
nie ko rzyst ne go wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w spra wie usta wy o ROD, Okrę go wy Za rząd PZD wraz 
z 22-ty sięcz ną rze szą dział kow ców zin ten sy fi ku je swo je
dzia ła nia w obro nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
Związ ku i wszyst kich dział kow ców.

Se kre tarz OZP PZD 
/-/ Cze sław Krysz kie wicz 

Bia ły stok, 27 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Sz. P. Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Dzien nik „Rzecz po spo li ta”

Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd Świę -
to krzy ski w Kiel cach w związ ku ze zbli ża ją cą się w dniu

21 czerw ca de ba tą z ini cja ty wy re dak cji Dzien ni ka
„Rzecz po spo li ta” pt. „Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we – czy
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po trzeb ne są zmia ny” pra gnie przed sta wić swo je sta no wi -
sko w za kre sie te ma tów – py tań ma ją cych być przed mio -
tem po wyż sze go spo tka nia:

– czy ogro dy dział ko we w cen trach miast po win ny
funk cjo no wać i czy prze nie sie nie ich na pe ry fe ria
miast by ło by do brym roz wią za niem?

Uwa ża my, że li kwi da cja ROD usy tu owa nych w cen -
trach miast i prze nie sie nie ich na przed mie ścia lub też na
te re ny pe ry fe ryj ne nie jest wła ści wym roz wią za niem.
Choć co raz wię cej lu dzi mło dych za in te re so wa nych jest
po sia da niem dział ki w ROD, to na dal słu żą one zde cy do -
wa nej gru pie lu dzi star szych, bar dzo czę sto cho rych i zmę -
czo nych wie lo let nią pra cą za wo do wą. Dla ta kich lu dzi
dział ka w cen trum mia sta jest ide al nym roz wią za niem, po -
zwa la ją cym cie szyć się zie le nią i świe żym po wie trzem
bez po trze by dłu giej po dró ży dusz nym au to bu sem czy
tram wa jem. Po za tym je ste śmy zda nia, że mia sta po win -
ny słu żyć wszyst kim miesz kań com. Nie tyl ko tym mło -
dym i bo ga tym. Mu si prze cież ist nieć al ter na ty wa dla
ga le rii han dlo wych, kom plek sów ki no wych, si łow ni czy
klu bów. W mia stach po win ny być miej sca, w któ rych ak -
tyw nie od po cząć bę dą mo gli tak że lu dzie star si i nie za -
moż ni. Czy par ki miej skie da ją im ta ką moż li wość? Z
pew no ścią tak że wno szą wie le do bre go, nie speł nia ją jed -
nak tak ogrom nej ro li so cjal nej, spo łecz nej i ak ty wi zu ją -
cej star szą cześć spo łe czeń stwa jak ro dzin ne ogro dy
dział ko we. Po nad to ogro dy znaj du ją ce się w cen trach są
za dba ne i pięk nie kom po nu ją się z miej ską ar chi tek tu rą.
Sta no wią od skocz nię od be to no wych, ce gla nych i szkla -
nych bu dyn ków wo kół.

– czy usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
zbyt moc no ogra ni cza pra wo wła sno ści gmin, a ochro -
na praw na ja ką roz ta cza nad dział kow ca mi po wo du -
je za blo ko wa nie wie lu in we sty cji miej skich?

Na le ży tu przede wszyst kim pod kre ślić, że te re ny, któ -
re obec nie zaj mo wa ne są przez ro dzin ne ogro dy dział ko -
we, by ły przed la ta prze ka zy wa ne na rzecz PZD na
pod sta wie pra wo moc nych i osta tecz nych de cy zji urzę dów
miast i gmin. Naj czę ściej by ły to te re ny po ło żo ne na
obrze żach miast, za śmie co ne, zde gra do wa ne. Dział kow cy
obej mo wa li je w do brej wie rze, na pod sta wie tych że de -
cy zji. Na stęp nie re kul ty wo wa li i przy wra ca li dla lu dzi 
i śro do wi ska po przez za kła da nie ogro dów, któ re są prze -
cież obiek ta mi uży tecz no ści pu blicz nej słu żą cy mi miesz -
kań com miast. Ża den ro dzin ny ogród dział ko wy nie
po wstał przez sa mo wol ne za ję cie te re nu przez PZD. Czy
więc w przy pad ku, w któ rym gmi na bę dą ca dys po nen tem
zie mi do bro wol nie prze zna czy ła da ny te ren pod urzą dze -
nie ogro du, moż na mó wić o ogra ni cza niu jej wła sno ści?
Trze ba też po raz ko lej ny sta now czo po wie dzieć, że PZD
ni gdy nie blo ko wał i nie blo ku je in we sty cji miej skich.
Zwią zek ni gdy nie za blo ko wał in we sty cji, któ ra ma słu żyć
ogól nie po ję te mu do bru wspól ne mu. Ni gdy nie blo ku je my
bu dowy szpi ta li, cmen ta rzy, szkół, przed szko li czy ho spi -
cjów. Są bo wiem rze czy waż ne i waż niej sze. Nie mo że my

jed nak po zwo lić na to, by każ dy skra wek miej skie go te re -
nu prze zna czo ny był na ce le ko mer cyj ne kosz tem ogro -
dów, któ re słu żą mniej za moż nej czę ści spo łe czeń stwa.

Nie moż na tak że w ża den spo sób po dzie lić cho ciaż by
sta no wi ska, ja kie uka za ło się w jed nym w ar ty ku łów pra -
so wych, iż obo wią zu ją ca usta wa o ROD sku tecz nie blo ku -
je moż li wo ści swo bod nej sprze da ży grun tów ogro dów
przez da ne sa mo rzą dy w ce lu np. ra to wa nia miej skiej ka -
sy. Nie ma ab so lut nie uza sad nio nych po wo dów, aby kosz -
tem okre ślo nej gru py spo łecz nej uzu peł niać bra ki
bu dże to we nie któ rych ma gi stra tów, bę dą ce czę sto wy ni -
kiem ich nie wła ści wej po li ty ki fi nan so wej.

– pro blem rosz czeń daw nych wła ści cie li – czy dział ki
po win ny być zwra ca ne? Na pew no nie jest to te mat ła twy
i jed no znacz ny w roz strzy gnię ciu. Z jed nej stro ny, bo -
wiem ma my za sad ne rosz cze nia osób trze cich, z dru giej
na to miast tak że za sad ne rosz cze nie o ochro nę na by tych 
w do brej wie rze praw i wła sno ści dział kow ców. Bez wąt -
pie nia po obu tych stro nach jest ra cja. Trud no by ło wła ści -
wie ure gu lo wać po wyż sze spra wy tak, aby żad na ze stron
nie by ła po krzyw dzo na i by każ da ze stron mia ła moż li -
wość za spo ko je nia swo ich rosz czeń. Re gu la cje obo wią -
zu ją ce przed wej ściem w ży cie ak tu al nej Usta wy o ROD
sta wia ły dział kow ców w dra ma tycz nej wręcz sy tu acji.
Mo gli oni z dnia na dzień zo stać ze swo ich dzia łek wy -
rzu ce ni, gdyż po de cy zji o zwro cie grun tu na rzecz daw -
ne go wła ści cie la czy też je go spad ko bier cy, wszel kie
na sa dze nia i na nie sie nia sta wa ły się au to ma tycz nie wła -
sno ścią wła ści cie la grun tu. W prak ty ce więc daw ni wła ści -
cie le wcho dzi li we wła sność grun tu wraz z dział kow ca mi.
Wszyst ko zmie ni ło się wraz z Usta wą o ROD. Sy tu acja
na resz cie zo sta ła roz wią za na tak, by pra wa każ dej ze stron
zo sta ły zre ali zo wa ne, a rosz cze nia za spo ko jo ne. Art. 24
wpro wa dził obo wią zek za spo ka ja nia za sad nych rosz czeń
osób trze cich po przez wy pła tę od szko do wa nia lub za pew -
nie nie nie ru cho mo ści za mien nej. W ten spo sób dział kow -
cy na dal ma ją szan sę na użyt ko wa nie dzia łek w miej scu,
w któ rym ro bią to od lat. Ma ją szan sę za cho wać wła sność
swo ich na sa dzeń i na nie sień, bez oba wy, że któ re goś dnia
zo sta ną zwy czaj nie i bez żad nych wy ja śnień z ogro du usu -
nię ci.

Uwa ża my, że ta ka re gu la cja spra wy zwra ca nia dzia łek
daw nym wła ści cie lom jest naj lep szym z moż li wych roz -
wią zań.

– czy dział kow cy po win ni mieć pra wo wy ku pu dzia łek?
Pra wo do wy ku pu dzia łek przez dział kow ców jest kwe -

stią bar dzo pro ble ma tycz ną. Nie jed no krot nie pod no szo ne
by ły po dob ne po my sły, ostat ni wy szedł mię dzy in ny mi 
z ugru po wa nia Pra wa i Spra wie dli wo ści. Wszel kie ta kie
pro po zy cje z gó ry ska za ne są jed nak na nie po wo dze nie, co
moż na wy wnio sko wać choć by z roz mów z przed sta wi cie -
la mi władz miej skich. Ża den z pre zy den tów, bur mi strzów
czy wój tów nie jest za in te re so wa ny sprze da żą dział kow -
com te re nów zaj mo wa nych obec nie przez ROD po niż -
szych, sil nie pre fe ren cyj nych ce nach – przy sło wio wej
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„zło tów ki” czy 1% ich war to ści. W grę wcho dzić mo gą
ewen tu al nie je dy nie ce ny ryn ko we i to tak że w nie zmier -
nie rzad kich przy pad kach. Plus oczy wi ście na rzu ce nie
wszel kich opłat i po dat ków zwią za nych z wła sno ścią nie -
ru cho mo ści. W sy tu acji, któ rą ma my te raz dział kow cy
użyt ku ją cy dział ki w ra mach człon ko stwa w PZD zwol -
nie ni są z sze re gu tych po dat ków i opłat. Zo bo wią za ni są
uisz czać je dy nie skład kę człon kow ską, któ ra wy no si kil -
ka na ście gro szy za metr kwa dra to wy. Jest to bez wąt pie -
nia bar dzo ko rzyst na sy tu acja dla dział kow ców zrze -
szo nych w PZD. W prze ciw nym ra zie wie lu z nich zwy -
czaj nie nie by ło by stać na po sia da nie ka wał ka zie mi. Trud -
no bo wiem so bie wy obra zić, by mał żeń stwo utrzy mu ją ce
się ze skrom nych eme ry tur by ło w sta nie wy ku pić 
300 me trów dział ki po ce nach ryn ko wych. Trud no tak że
wy obra zić so bie sy tu ację, w któ rej to sa mo mał żeń stwo
uisz cza wszel kie po dat ki i opła ty wy ni ka ją ce z prze pi sów
in nych ustaw by utrzy mać swo ją re kre acyj ną dział kę. 
W isto cie na wy ku pie nie dzia łek na wła sność i na stęp nie
utrzy my wa nie ich stać by ło by je dy nie naj bo gat szych. Dla -
te go też uwa ża my, że wy kup dzia łek za przy sło wio wą zło -
tów kę i uwłasz cze nie dział kow ców to je dy nie po pu li s-
tycz ne ha sła, nie ma ją ce w naj mniej szym stop niu od zwier -
cie dle nia w rze czy wi sto ści. Po my sły ta ko we po ja wia ją się
bar dzo czę sto tuż przed kam pa nią wy bor czą co jest zna -
mien nym do wo dem in ten cji sa mych ich au to rów. Żad na
ze stron, czy to praw na czy ży cio wa, nie do pro wa dzi do

uwłasz cze nia użyt kow ni ków dzia łek. Zde cy do wa nie bliż -
sza re ali za cji jest wer sja uwol nie nia te re nów ROD i osta -
tecz nej li kwi da cji po nad 110-let niej idei ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju.

– Pol ski Zwią zek Dział kow ców – czy znie sie nie je go
mo no po lu przy nio sło by wię cej strat czy ko rzy ści?

Przede wszyst kim trze ba za cząć od te go, że żad ne go
mo no po lu Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie ma. Ża -
den prze pis po wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa ta kie go
mo no po lu nie kon sty tu uje. Ża den prze pis nie za bra nia
dział kow com zrze szać się w in nych sto wa rzy sze niach, nie
za bra nia też two rzyć ogro dów dział ko wych po za struk tu -
ra mi PZD. Ma ło te go, np. art. 68 ust. 1 pkt 3 prze wi du je
moż li wość sprze da ży grun tów z udzie le niem spe cjal nej
bo ni fi ka ty or ga ni za cjom zrze sza ją cym dział kow ców w ce -
lu urzą dze nia ogro dów dział ko wych. Je śli zaś cho dzi 
o ata ko wa ny i za skar żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
art. 10 usta wy o ROD, tu rów nież nie znaj du je my do szu -
ki wa ne go się przez wszyst kich mo no po lu. Jest to prze pis
fa kul ta tyw ny, mo gą cy mieć za sto so wa nie do pie ro wte dy,
gdy wcze śniej gmi ny do bro wol nie prze zna czą część swo -
je go te re nu w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. W prak ty ce
zda rza się to jed nak bar dzo rzad ko, a ostat ni mi cza sy 
– w ogó le. Uwa ża my więc, że wy snu wa nie na je go pod -
sta wie te zy o mo no po lu PZD w sfe rze ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce jest bar dzo du żym nad uży ciem.

Pre zes OZŚ PZD w Kiel cach
/-/ inż. Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 19 czerw ca 2012 r.

Sz. P. Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Dzien nik „Rzecz po spo li ta”

W od po wie dzi na za pis de ba ty pt. „Co z re for mą ogro -
dów dział ko wych”, któ ry uka zał się w dn. 25.06.2012 r. 
w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta” Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski w Kiel cach pra gnie
wy ra zić swo ją opi nię na ten te mat.

W pierw szej ko lej no ści mu si my od nieść się do roz kła -
du sił pod czas trwa nia de ba ty. Po mi mo, że do ty czy ła ona
ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, nie ste ty więk szość obec nych na niej
osób sta no wi li an ta go ni ści po wyż szych pod mio tów. Ze
stro ny PZD do gło su do pusz czo ne zo sta ły je dy nie dwie
oso by, po prze ciw nej stro nie za sia dło ich aż sześć. Mi mo
próśb ze stro ny Związ ku or ga ni za to rzy de ba ty nie zgo dzi -
li się na udział przed sta wi cie li dzia łu me dial ne go PZD,
któ rzy za wsze w te go ty pu ini cja ty wach uczest ni czy li. Już
ten fakt wy da je się być pró bą ma ni pu la cji czy tel ni ków,
zwłasz cza je śli weź mie my pod uwa gę po czą tek ar ty ku łu:

„Więk szość z nich (uczest ni ków de ba ty) nie szczę dzi ła
słów kry ty ki pod ad re sem usta wy”. Je śli do da my do te go
fakt, że pro wa dzą cą de ba tę zo sta ła Pa ni red. Re na ta Kru -
pa -Dą brow ska, któ rej jak że nie rze tel ny i pe łen prze kła -
mań ar ty kuł na te mat Usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych uka zał się nie daw no na ła mach „Rzecz po -
spo li tej”, przed ocza mi uka zu je nam się ob raz praw do po -
dob ne go za ło że nia ca łej de ba ty przez jej ini cja to rów.
Ośmie la my się są dzić, że po now nie cho dzi ło o dys kre dy -
ta cję PZD w oczach czy tel ni ków. Po dob nie dziw nym jest
fakt, że za pis dłu giej de ba ty, w któ rej uczest ni czy ło osiem
osób i pod czas któ rej po ru sza nych by ło wie le te ma tów
zwią za nych z ogrod nic twem dział ko wym, zmie ścił się na
tak nie wiel kim skraw ku pa pie ru i po trak to wa ny zo stał tak
la ko nicz nie. Wie le ze spraw po ru szo nych pod czas de ba ty
zo sta ło w wy da niu ga ze ty naj zwy czaj niej po mi nię tych.

Pierw szy mi ar gu men ta mi wy su nię ty mi przez prze ciw ni -
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ków Związ ku by ły jak zwy kle te zy o mo no po lu PZD 
w ob sza rze ogrod nic twa dział ko we go. Mi mo, że tak wie -
le ra zy Zwią zek od pie rał już te ab sur dal ne za rzu ty przed -
sta wia jąc sze reg ar gu men tów po par tych prze pi sa mi
pra wa, je go an ta go ni ści na dal upar cie trzy ma ją się te go
chwy tli we go, po pu li stycz ne go ha sła. Usta wa o ROD 
z dn. 08.07.2005 r. w żad nym ra zie nie wpro wa dza mo no -
po lu PZD na za kła da nie ogro dów dział ko wych.

Każ dy dział ko wiec mo że w każ dej chwi li za ło żyć od -
ręb ne sto wa rzy sze nie. Ta kie sto wa rzy sze nia tak że ma ją
uprzy wi le jo wa ną po zy cję, je śli cho dzi o za kup grun tów
pod urzą dze nie ogro dów dział ko wych (art. 68 ust. 1 
pkt 3 Usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi). Nic nie
stoi, więc na prze szko dzie po wsta wa nia no wych or ga ni za -
cji zrze sza ją cych dział kow ców. Nie mo że my jed nak po -
zwo lić na to, by te no wo za kła da ne sto wa rzy sze nia za-
gar nia ły to, co PZD bu do wał od dzie się cio le ci. Nie mo że -
my po zwo lić, by za kła da ły „no we” ogro dy na te re nie Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych przy własz cza jąc so bie
ich in fra struk tu rę bu do wa ną wła sny mi si ła mi przez
wszyst kich dział kow ców. Uwa ża my, że każ dy ra cjo nal nie
my ślą cy czło wiek po wi nien się z tym zgo dzić. A na ta kich
wła śnie pod sta wach i przez oso by, któ re na cu dzej pra cy
chcą bu do wać swo je in te re sy, skon stru owa ne zo sta ły ab -
sur dal ne za rzu ty do ty czą ce rze ko me go mo no po lu Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Po nad to fakt, że prze pi sy
Usta wy o ROD w du żej mie rze do ty czą sa me go Związ ku
i je go funk cjo no wa nia (jak pod kre ślił Pan Wie sław Cza -
plic ki, pre zes To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych 
w Ostro łę ce) nie wy da je się być ni czym dziw nym zwa -
żyw szy na to, że na sza or ga ni za cja zo sta ła po wo ła na 
w ce lu czu wa nia nad bli sko 5 ty sią ca mi ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych w Pol sce użyt ko wa ny mi przez po nad,
mi lion dział kow ców. Wy da je nam się oczy wi ste, że dzia -
ła nie tak ogrom nej i zrze sza ją cej tak wiel ką gru pę lu dzi
or ga ni za cji po win no być re gu lo wa ne prze pi sa mi o cha -
rak te rze po wszech nie obo wią zu ją cym.

W za pi sach Usta wy nie za po mnia no tak że o sze re gu
praw użyt kow ni ków dzia łek nada nych mo cą te go ak tu
nor ma tyw ne go.

Nie moż na tak że zo sta wić bez od po wie dzi słów Pa na
Wie sła wa Cza plic kie go o pod no szo nych rok rocz nie
skład kach człon kow skich i po da je przy kład, że „Gdy by
rol ni ko wi ka za no ty le pła cić, to by War sza wa by ła roz je -
cha na przez cią gni ki”. Ze sta wie nie do po rów na nia dwóch
tak skraj nie róż nych przy kła dów, wy ję tych z cał kiem in -
nych re aliów nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że ar gu ment ten
miał na ce lu wy łącz nie ma ni pu la cję i wy wo ła nie ta niej
sen sa cji. Z ra cjo nal ną po le mi ką ma na to miast nie wie le
wspól ne go.

Nie spo sób tak że nie od nieść się do pod no szo ne go raz
po raz, tak że w tej dys ku sji, ar gu men tu prze ciw ni ków ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych do ty czą ce go ha mo wa nia
roz wo ju miast. Za cząć na le ży przede wszyst kim od kon -
tek stu hi sto rycz ne go da nej spra wy. Te re ny zaj mo wa ne

obec nie przez ROD nie opo dal cen trów miast by ły prze -
ka zy wa ne w użyt ko wa nie PZD kil ka na ście bądź kil ka -
dzie siąt lat te mu. By ły to wte dy zie mie na pe ry fe riach,
odło gu ją ce, zde gra do wa ne, za śmie co ne, ów cze snym wła -
dzom miej skim nie po trzeb ne i dla nich nie atrak cyj ne.
Dział kow cy zaś dzię ki cięż kiej, wie lo let niej pra cy po wo -
li przy wra ca li je śro do wi sku i spo łe czeń stwu, czy niąc 
z nich pięk ne ogro dy cie szą ce oko nie tyl ko sa mych użyt -
kow ni ków, ale tak że po zo sta łych miesz kań ców miast. 
Z bie giem lat mia sta roz ra sta ły się, wchła nia jąc le żą ce nie -
gdyś na obrze żach i nie chcia ne te re ny, w tym wy pie lę gno -
wa ne już ro dzin ne ogro dy dział ko we. I te raz wła śnie,
za po mi na jąc o ca łym pod ło żu hi sto rycz nym i pra cy dział -
kow ców, od zy wa ją się róż ne go ro dza ju „krzy ka cze”, in -
we sto rzy, de ve lo pe rzy, któ rym nie w smak jest obec ne
po ło że nie ogro dów. Dba jąc je dy nie o wła sne in te re sy
wzno szą ha sła o blo ko wa niu roz wo ju za po mi na jąc o oczy -
wi stych fak tach i spryt nie mil cząc o tym, że PZD ni gdy
nie sprze ci wia się od da wa niu ogro dów pod re ali za cję ce -
lów pu blicz nych, ta kich jak bu do wa dróg, au to strad, szpi -
ta li czy szkół. Czy moż na ak cep to wać ta ki spo sób
dys ku sji? Od po wiedź jest chy ba oczy wi sta.

Wresz cie na ko niec mu si my od nieść się do pod nie sio ne -
go w pu bli ka cji „Rzecz po spo li tej” te ma tu art. 24 Usta wy
o ROD, któ ry ata ko wa ny jest, ja ko ogra ni cza ją cy pra wo
wła sno ści wła ści cie li grun tów pod ro dzin ny mi ogro da mi
dział ko wy mi.

Nie moż na za po mi nać o tym, że prze pis ten ma rów nież
na ce lu ochro nę pra wa wła sno ści, ty le że dział kow ców do
ich na sa dzeń i na nie sień. W je go świe tle każ da z za in te re -
so wa nych stron uzy sku je za spo ko je nie swo ich rosz czeń.
Jest on bo wiem wy ra zem kom pro mi su po mię dzy za sad ny -
mi rosz cze nia mi osób trze cich o zwrot grun tów a za sad ny -
mi rosz cze nia mi dział kow ców o ochro nę słusz nie na by-
tych praw i wła sno ści na nie sień na grun tach zaj mo wa nych
przed la ty w do brej wie rze, na pod sta wie osta tecz nych de -
cy zji ad mi ni stra cyj nych wy da wa nych przez mia sta, któ re
w da cie wy da wa nia de cy zji by ły wła ści cie la mi tych że
grun tów. Dzia ła jąc więc w gra ni cach swo je go pra wa wła -
sno ści, do bro wol nie od da wa ły grun ty w użyt ko wa nie
PZD. Nie moż na tak że za po mnieć o fak cie, pod kre ślo nym
wy ro kiem Są du Naj wyż sze go z dn. 11.04.2008 r. II CSK
650/07, że prze pis ten nie mó wi o za sad nych rosz cze niach
wła ści cie li grun tów, lecz o za sad nych rosz cze niach osób
trze cich. Je go kry ty ka za tem ja ko prze pi su ogra ni cza ją ce -
go pra wo wła sno ści jest cał ko wi cie bez za sad na.

Któ ryś już raz z ko lei kie ru je my do „Rzecz po spo li tej”
od po wiedź na ar ty kuł krzyw dzą cy swą tre ścią Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Wy sy ła ne do Pa ni red. Re na ty
Kru pa -Dą brow skiej przez przed sta wi cie li śro do wisk
dział kow ców od po wie dzi na jej ostat ni ar ty kuł zo sta ły bez
od po wie dzi, co świad czy o tym, że nie po tra fi ona od po -
wie dzieć na rze czo we ar gu men ty PZD. Je dy nym od ze -
wem oka zu je się po pro wa dzo na prze zeń de ba ta, któ rej
przy go to wa nie, prze bieg i za pis opu bli ko wa ny na ła mach
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dzien ni ka po now nie sta no wi ma ni pu la cję na nie ko rzyść
Polskiego Związku Działkowców. Za sta na wia nas ile jesz -
cze gło sów mu si dojść do uszu Pa ni re dak tor jak i ca łej
Re dak cji, by wresz cie spoj rze li na tę spra wę z szer szej niż
swo ja per spek ty wy i do pu ści li do sie bie ra cjo nal ne ar gu -

men ty pre zen to wa ne przez zwo len ni ków ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce? Mi mo wszyst ko ma my na -
dzie ję, że tak się kie dyś sta nie, a głos po nad mi lio na
Po la ków zo sta nie wresz cie usły sza ny i po trak to wa ny z na -
le ży tym sza cun kiem.

Za Pre zy dium OZŚ PZD w Kiel cach 
/-/ inż. Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 26 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

STANOWISKO
OZ PZD Ko sza lin dot. de ba ty w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta”

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ko sza li nie po za po zna niu się z ma te ria łem do ty czą cym
de ba ty „Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we – czy po trzeb ne są
zmia ny” stwier dza, że te ma ty de ba ty, mi mo ich waż no ści
dla PZD, zo sta ły tak do bra ne aby stwo rzyć ne ga tyw ne
wra że nie na te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kwe stia funk cjo no wa nia ogro dów w cen trach miast jest
kwe stią dru go rzęd ną, i w na szej oce nie nie ma ją cą za sad -
ni cze go zna cze nia dla pla nów roz wo jo wych miast. W na -
szym okrę gu w miej sco wo ściach, w któ rych są spo-
rzą dzo ne miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go ogro dy są w nich uwzględ nio ne. Być mo że z per -
spek ty wy War sza wy, Gdań ska czy też Wro cła wia jest to
ja kiś pro blem urba ni stycz ny. Pra gnie my po my sło daw com
de ba ty przy po mnieć, że ogro dy są rów nież w in nych mia -
stach i miej sco wo ściach kra ju i uogól nia nie pro ble mu jest
nie upraw nio ne. Wg opi nii wy ra ża nych w swo ich sta no -
wi skach przez wła dze sa mo rzą do we wie lu miast pro ble mu
ogro dów nie ma. Wręcz prze ciw nie są one nie od łącz nym
ele men tem miej skie go kra jo bra zu dar mo wym par kiem w
mie ście. Pod no sze nie pro ble mu, że usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych ogra ni cza pra wo wła sno ści gmin i
blo ku je in we sty cje miej skie jest sztucz nie wy ol brzy mia ny.

Nie zna ne są nam przy pad ki, aby funk cjo nu ją cy ogród 
w na szym okrę gu był po wo dem nie zre ali zo wa nia waż -
nych in we sty cji miej skich ce lu pu blicz ne go. Do te go nie
po trzeb na jest zgo da Związ ku. Dys ku sja nad tym za gad -
nie niem ma stwo rzyć wra że nie, że Polski Związek Dział-
kowców jest „ha mul co wym” roz wo ju miast, co jest oczy -
wi stą nie praw dą.

Pro blem rosz czeń daw nych wła ści cie li. To na sza usta wa
po rząd ku je stan praw ny w tej dzie dzi nie. Po wsta je za tem
py ta nie dla cze go dział kow cy ma ja po no sić kon se kwen cje
złych dzia łań in sty tu cji Pań stwa.

Kwe stia mo no po lu PZD jest ty leż nie praw dzi wa co
śmiesz na. Zgod nie z ist nie ją cym po rząd kiem praw nym,
każ dy mo że za ło żyć ogród dział ko wy, uzy skać grun ty na
ten cel od gmi ny. Tyl ko po co się tru dzić jak moż na za -
gar nąć coś co ist nie je i do brze funk cjo nu je. W oce nie OZ
PZD w Ko sza li nie do bór te ma ty ki był ten den cyj ny ma ją -
cy na ce lu udo wod nie nie, że Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców jest or ga ni za cją, któ ra w ist nie ją cej rze czy wi sto ści
spo łecz no -po li tycz nej i go spo dar czej przy spa rza wie lu
pro ble mów wła dzom pań stwo wym i sa mo rzą do wym. Ta -
kie mu ob ra zo wi na sze go Związ ku my się sprze ci wia my 
i mó wi my sta now cze NIE.

Pre zes PZD
/-/ Sta ni sław Su szek

Se kre tarz 
/-/ Ma rian Se kul ski

Dy rek tor Biu ra
/-/ Ry szard No wak

Ko sza lin, 21 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Re dak cja „Rzecz po spo li tej” 

Zda rzy ło się, że w cza sie na ra dy w któ rej bra ło udział
po nad 30-tu dział kow ców, do wie dzie li śmy się o ma ją cej
się od być w dniu 21 czerw ca br. de ba cie zor ga ni zo wa nej

przez dzien nik „Rzecz po spo li ta” pod ty tu łem „Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we – czy po trzeb ne są zmia ny”. Pi kant -
no ści in for ma cji do dał fakt, iż ini cja tor ką tej de ba ty jest
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red. Re na ta Kru pa -Dą brow ska, zna na śro do wi sku dział -
ko we mu, ja ko zde cy do wa na prze ciw nicz ka na szej or ga ni -
za cji. Jej ar ty kuł w dzien ni ku „Czy koń czy się mo no pol
Polskiego Związ ku Dział kow ców” po je go uka za niu się
wy wo łał w na szych sze re gach fa lę obu rze nia a nie kie dy
wy po wie dzi, któ re trud no by ło by prze czy tać.

Z in for ma cji w spra wie de ba ty ja ka do nas wpły nę ła do -
wie dzie li śmy się, że jej tre ścią bę dzie te ma ty ka już wcze -
śniej po ru sza na przez pa nią Re dak tor, a tak że in ne wąt ki,
któ rych in ten cją jest two rze nie at mos fe ry nie przy chyl no -
ści do na sze go Związ ku a tak że sa mych pol skich dział -
kow ców.

To obu rza ją ce, by tak za pa mię ta le ją trzyć wo kół pol -
skie go ogrod nic twa dział ko we go, by w isto cie wy rzą dzić
krzyw dę set kom ty się cy pol skich ro dzin dział ko wych. Lu -
dziom w prze wa ża ją cej czę ści po zo sta ją cych w naj niż -
szym stan dar dzie ży cia.

Wśród sy gno wa nych do de ba ty te ma tów sta wia się py -
ta nie, gdzie win ny być usy tu owa ne ogro dy dział ko we, czy
w cen trach miast, czy na ich pe ry fe riach?

Wy star czy ło by w od po wie dzi przy to czyć fakt funk cji
ogro dów dział ko wych, ja ko fa bryk tle nu oraz in nych
funk cji eko lo gicz nych i ochro ny śro do wi ska w co raz bar -
dziej za tru wa nych przez za kła dy prze my sło we miast pol -
skich. Czyż by ten pro blem nie miał istot ne go zna cze nia.
Już wie le lat wcze śniej do ce ni li to miesz kań cy Wied nia,
Sztok hol mu i wie lu in nych aglo me ra cji, bu du jąc ogro dy
wła śnie w cen trach miast i co wię cej wspie ra jąc swo ich
dział kow ców po mo cą fi nan so wą. Z du ma też po ka zu ją
swo je ogro dy wy ciecz ko wi czom.

Ma py ta nie, czy usta wa o ro dzin nych ogro dach ogra ni -
cza zbyt moc no pra wo wła sno ści, trze ba od po wie dzieć, iż
na te re nie Lu belsz czy zny ni gdy nie spo tka li śmy się z na -
rze ka nia mi w tej mie rze przez sa mo rzą dy miej skie i gmin -
ne. Wręcz prze ciw nie na oka zjo nal nych spo tka niach
sty ka li śmy się z wy po wie dzia mi bar dzo ko rzyst nych ocen.
Po rów ny wa nie zaś bra ku opłat po dat ko wych ze stro ny
dział kow ców w kon tek ście kosz tów utrzy ma nia par ków 
i zie le ni miej skiej za wsze wska zy wa ło na ko rzy ści dla bu -
dże tu miast. W peł ni też przed sta wi cie le miast i gmin sa -
tys fak cjo no wa ła for ma or ga ni za cyj na ogro dów przy ję ta
w Polskim Związku Działkowców, u pod staw któ rej le gła
praw na for ma użyt ko wa nia. Dział kow cy wy klu cza ją też
po sia da nie dzia łek na pra wach wła sno ści, któ ra to for ma
pro wa dzi ła by nie tyl ko do za tra ce nia ogro du dział ko we go,
ja ko miej sca pro duk cji owo ców i wa rzyw oraz miej sca
wy po czyn ku na rzecz bu do wy slam sów, ga ra ży czy
warsz ta tów.

Na py ta nie o mo no pol wy star czy chy ba wska zać, że na
te re nie Państw w któ rych ist nie ją ogro dy dział ko we, 
a w tych gdzie by ło dwa czy wię cej związ ków – jest to
daw no prze brzmia ła hi sto ria. Przy za cho wa niu i re spek to -
wa niu obo wią zu ją cych w PZD za sad de mo kra tycz nych
przez wszyst kie pod mio ty praw ne po je cie plu ra li zmu sta -
je się tyl ko slo ga nem.

Wy ra ża my prze ko na nie, iż na sze uwa gi do łą czo ne do
ma te ria łów de ba ty sta ną się waż nym przy czyn kiem dla
koń co wych wnio sków.

Przed sta wio ne sta no wi sko jed no myśl nie po par li wszy -
scy uczest ni cy na szej na ra dy.

Z upo waż nie nia ze bra nych

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dakLu blin, 18 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

1) Czy ogro dy dział ko we w cen trach miast po win ny
funk cjo no wać i czy prze nie sie ni ich na pe ry fe rie miast
by ło by do brym roz wią za niem?

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz -
no ści pu blicz nej słu żą cy mi za spo ka ja niu re kre acyj nych 
i so cjal nych po trzeb człon ków spo łecz no ści miast. Po nad -
to ROD sta no wią te re ny zie lo ne miast przez co przy czy -
nia ją się do po pra wy sta nu śro do wi ska przy rod ni cze go.
Nie jed no krot nie te re ny ogro dów dział ko wych sta no wią
je dy ny ele ment zie lo nej in fra struk tu ry mia sta i sta no wią
je go wi ze ru nek. Z uwa gi, że są to kom plek sy zie le ni,
zwięk sza ją war to ści es te tycz ne mia sta. Na le ży przy tym

za zna czyć, że ich funk cjo no wa nie nie ob cią ża bu dże tu
mia sta, gdyż ich utrzy ma niem i pra wi dło wym roz wo jem
zaj mu ją się struk tu ry Polskiego Związku Działkowców.
War to zwró cić uwa gę ile kosz tu je mia sto utrzy ma nie śred -
niej wiel ko ści par ku. Co do prze nie sie nia ich na pe ry fe rie
miast za zna cza my, że ogro dy dział ko we w więk szo ści
przy pad ków by ły za kła da ne na pe ry fe riach miast, jed nak
w wy ni ku roz wo ju i po sze rza nia się gra nic miast, owe
ogro dy zna la zły się w ich cen trach.

Ana lo gicz nie moż na przy jąć, że obec ne ogro dy dział -
ko we funk cjo nu ją ce na obrze żach miast, za pe wien okres
cza su rów nież znaj dą się w ich gra ni cach.
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2) Czy usta wa o ROD zbyt moc no ogra ni cza pra wo
wła sno ści gmin, a ochro na praw na, ja ką roz ta cza nad
dział kow ca mi po wo du je za blo ko wa nie in we sty cji miej -
skich?

Usta wa o ROD nie ogra ni cza pra wa wła sno ści gmin.
Więk szość te re nów, na któ rych znaj du ją się ROD sta no -
wią wła sność miast i gmin. Mia sta ni gdy nie zgła sza ły pre -
ten sji, co do funk cjo no wa nia ROD na da nym te re nie,
przede wszyst kim dla te go, że przez la ta dzię ki pra cy dział -
kow ców i PZD te re ny nie gdyś zde gra do wa ne przy rod ni -
czo, sta no wią ce wy sy pi ska śmie ci i hał dy sta ły się oa za mi
zie le ni. Po nad to PZD ni gdy nie stał i nie bę dzie stał na
prze szko dzie przy pla no wa nych in we sty cjach. Po da jąc
przy kła dy z te re nu Ślą ska na le ży za zna czyć, że te re ny
ROD czę ścio wo czy ca ło ścio wo by ły li kwi do wa ne pod
in we sty cje ce lu pu blicz ne go tj. Bu do wa au to stra dy A1,
A4, bu do wa Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, Dro gi Kra jo -
wej nr 1 i wie le in nych. 

Czy dział kow cy po win ni, tak jak in ni użyt kow ni cy wie -
czy ści, pła cić opła ty rocz ne?

Użyt kow ni cy dzia łek nie po win ni pła cić opłat, gdyż
dział ki ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej za bez pie -
cza ją pod sta wo we po trze by so cjal ne miesz kań ców. Po -
nad to dział ki słu żą przede wszyst kim nie za moż nym
miesz kań com miast, eme ry tom i ren ci stom, któ rych do -
mo wy bu dżet czę sto jest ogra ni czo ny do za spa ka ja nia
pod sta wo wych po trzeb.

3) Pro blem rosz czeń daw nych wła ści cie li - czy dział -
ki po win ny być zwra ca ne?

Na le ży w pierw szej ko lej no ści wy ja śnić stan fak tycz ny
spraw, w któ rych oso by fi zycz ne do ma ga ją się zwro tu nie -
ru cho mo ści. Zgod nie z ów cze sny mi prze pi sa mi nie ru cho -
mo ści zo sta ły wy własz czo ne m.in. pod ogro dy dział ko we.
Nie jed no krot nie oso bom tym zo sta ły wy pła co ne sto sow -
ne od szko do wa nia, jed nak do dnia dzi siej sze go wie le
spraw zwią za nych z uzy ska niem do ku men ta cji for mal no -
-praw nej nie zo sta ło po praw nie do pro wa dzo nych do koń -
ca, przez co dzi siaj trud no udo wod nić swo je pra wa do
grun tów.

4) Czy dział kow cy po win ni mieć pra wo wy ku pu
dzia łek?

Wy ku py wa nie dzia łek przez dział kow ców by ło by
sprzecz ne z ideą ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Obec nie za pi sy praw ne chro nią in te re sy po szcze gól nych
użyt kow ni ków dzia łek. Po nad to na le ży za zna czyć, że wie -

lu lu dzi nie stać na kup no na wet tak nie wiel kie go ka wał -
ka zie mi, tym bar dziej np. w cen trum mia sta, gdzie ta kie
ogro dy mia ły by być sprze da wa ne. Skut kiem ta kie go roz -
wią za niem by ła by szyb ka li kwi da cja ogro dów dział ko -
wych po przez wy ku pie nie te re nów przez róż ne go ro dza ju
fir my np. de we lo per skie, któ re w te re nach ROD wi dzą
moż li wo ści zy skow nych in we sty cji. Prze kształ ce nie dzia -
łek w pry wat ne ogro dy wią za ło by się z wy stą pie niem sze -
re gu za gro żeń np. po gor sze niem wa run ków sa ni tar nych,
eko lo gicz nych, or ga ni za cyj nych oraz po gor sze niem sto -
sun ków spo łecz nych co w kon se kwen cji do pro wa dzi ło by
do prze kształ ce nia ogro dów dział ko wych w slum sy, praw -
do po dob nie wzro sło by w spo sób nie kon tro lo wa ny za -
miesz ki wa nie na dział kach oraz pro wa dze nie roż ne go
ro dza ju dzia łal no ści go spo dar czej (czę sto uciąż li wej dla
oto cze nia).

5) PZD – czy znie sie nie je go mo no po lu przy nio sło by
wię cej strat czy ko rzy ści?

Na le ży za zna czyć, że w świe tle obo wią zu ją ce go pra wa
Polski Związek Działkowców nie ma wy łącz no ści na two -
rze nie ogro dów dział ko wych. W Pol sce mo gą po wsta wać
in ne or ga ni za cje, któ rych ce lem bę dzie roz wój ogrod nic -
twa dział ko we go. Nie za prze czal ne jest rów nież to, że od
po nad 30 lat PZD po przez swo ją dzia łal ność do pro wa dził
ogro dy do sta nu, któ ry po rów ny wal ny jest z wi ze run kiem
ogro dów funk cjo nu ją cych w ca łej Eu ro pie. Obec nie
wszyst ki mi spra wa mi, ja kie wią żą się za rzą dza niem te re -
na mi ROD zaj mu ją się struk tu ry PZD. Jest to te ren po nad
40 tys. ha, na któ rym znaj du je się pra wie mi lion dzia łek, 
z któ rych ko rzy sta oko ło 10% pol skie go spo łe czeń stwa.
Na le ży za dać py ta nie czy mia sta czy ja ka kol wiek in na or -
ga ni za cja bę dzie w sta nie za pew nić do sta tecz nie spraw ną
or ga ni za cję, któ rą PZD wy pra co wał przez la ta. Po nad to
na le ży za zna czyć, że ro la Związ ku nie ogra ni cza się tyl ko
do spraw zwią za nych z dział ka mi ogro do wy mi. PZD po -
dej mu je sze ro ką dzia łal ność, do ty czą cą róż nych sfer ży cia
swo ich człon ków. Or ga ni zo wa ne są róż ne go ro dza ju szko -
le nia, spo tka nia, im pre zy oko licz no ścio we, dzia łal ność
wy daw ni cza, edu ka cyj na itp. Idzie to w pa rze z ro sną cą
licz ba lu dzi za in te re so wa nych po sia da niem dział ki 
w ROD, rów nież przez lu dzi mło dych. ROD to for ma spę -
dza nia wol ne go cza su, a tak że wie le waż nych funk cji spo -
łecz nych, ja kie od gry wa ją, stąd tym więk szy ar gu ment na
dal sze dzia ła nie Polskiego Związku działkowców, ja ko or -
ga ni za cji roz wi ja ją cej ruch ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol ski.

Pre zes
/-/ Je rzy Le śniak



138

Za kil ka dni Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz strzy gnie 
o zgod no ści za pi sów usta wy o ROD z Kon sty tu cją.

Po za po zna niu się z tre ścią de ba ty na ła mach „Rzecz -
po spo li tej” pt. „Co z re for mą ogro dów dział ko wych” za -
da li śmy so bie py ta nie – czyż by ogro dy dział ko we mia ły
ura to wać go spo dar kę i fi nan se pol skich miast? Te ma ty ka
i kli mat de ba ty na su wa ta kie py ta nie.

Trud no nie za uwa żyć ten den cyj no ści w spo so bie zor ga -
ni zo wa nia de ba ty, kie dy nie sta wia się na rów no wa gę
stron. Do bór roz mów ców 2:6 na nie ko rzyść dział kow ców
mó wi sam za sie bie. Ła two wte dy użyć zwro tu „uwa ża
więk szość dys ku tan tów”.

De ba ta świad czy do bit nie o stron ni czo ści ga ze ty
„Rzecz po spo li ta”. Za pew ne ce lem tak zor ga ni zo wa nej de -
ba ty by ło utwier dze nie czy tel ni ków w prze ko na niu, że
ogro dy dział ko we, a tym sa mym PZD sto ją na dro dze roz -
wo ju miast, po chła nia ją znacz ne fi nan se gmin ne i blo ku -
ją in te re sy de ve lo pe rów.

Nic bar dziej myl ne go. PZD nie blo ku je in we sty cji pu -
blicz nych, wy da je te re ny ogro dów dział ko wych, gdy za -
cho dzi ta ka po trze ba. Stoi na stra ży, by in we sty cje
ko mer cyj ne nie sta ły się za gro że niem dla ogro dów. Za -
pro sze nie przed sta wi cie la de we lo pe rów na de ba tę po świę -
co ną ogro dom dział ko wym, świad czy ło by o pre fe ro wa niu
ko mer cyj nych in te re sów.

Ogro dy dział ko we nie są ob cią że niem dla gmin, fi nan -
su ją się sa me, są za rzą dza ne spo łecz nie przez ich człon -
ków. Gmi ny nie do tu ją, nie in we stu ją w ogro dy dział ko we
ani też ich nie utrzy mu ją jak to jest w przy pad ku par ków
miej skich. Ca ła spra wa wy da je się być ja sna, gmi nom za -
le ży na sprze da ży te re nów za ję tych pod ogro dy dział ko -
we, a de we lo pe rom na ich po zy ska niu.

Py ta my więc, gdzie miej sce na „zie lo ne te re ny”, gdzie
płu ca miast – wszę dzie ma być be ton? Nie da się żyć w ta -
kim oto cze niu!!!

Ogro dy dział ko we są po trzeb ne głów nie lu dziom 
w mia stach a nie po za ni mi i to jest wła śnie fe no men ogro -
dów dział ko wych.

Na to miast za rzut mo no po lu wy su wa ny pod ad re sem
PZD, to nie zro zu mie nie te ma tu. W Pol sce funk cjo nu ją
ogro dy po  za PZD, bo każ dy mo że za ło żyć ogród dział ko -
wy, je śli po zy ska grunt od gmi ny. Wie le gmin nie wi dzi
pro ble mu ist nie nia ogro dów dział ko wych na swo im te re -
nie. Pro blem po ja wia się w du żych mia stach i tu wra ca my
do py ta nia – czy li kwi da cja ogro dów dział ko wych to ofia -
ra na rzecz go spo dar ki i fi nan sów wiel kich miast?

Ta kim po my słom ostro sprze ci wia my się.
Wo bec po wyż sze go uwa ża my, że ty tuł „Co z re for mą

ogro dów dział ko wych” brzmi jak kiep ski żart.

Człon ko wie Pre zy dium OZM w Kra ko wie
/-/ 8 pod pi sów

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie

Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li tej”
Re dak tor Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska

Kra ków, 25 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Pa ni Re dak tor
Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Ga ze ta „Rzecz po spo li ta”

Sza now na Pa ni Re dak tor,
W cza sie de ba ty w dniu 21.06.2012 ro ku pro wa dzo nej

z ini cja ty wy i pod Pa ni prze wod nic twem, zda nia na te mat
ro dzin nych ogro dów dział ko wych wy raź nie się po dzie li -
ły. Tak jak ca ła pol ska sce na po li tycz na, tak i tu taj za zna -
cza się wy raź na gra ni ca mię dzy zwo len ni ka mi „za 
i prze ciw”.

Ude rza jed nak pro por cja w sto sun ku za pro szo nych ad -
wer sa rzy. Nie li cząc Pa ni, któ ra też ma swo je zda nie, pro -
por cja wy no si jak 2 do 5. Dwóch przed sta wi cie li PZD, 
a pię ciu, w prak ty ce prze ciw ni ków usta wy. W ta kim ukła -
dzie moc ne ar gu men ty re pre zen tan tów PZD zo sta ły przy -
tło czo ne gło sa mi przed sta wi cie li de we lo pe rów, rosz cze -

niow ców, me ce na sów, Związ ku Miast Pol skich, a na wet
„wy bit ne go eks per ta” od spraw usta wy o ROD, by łe go
człon ka PZD Pa na Cza plic kie go.

Wy nik tej de ba ty był z gó ry prze są dzo ny, już od mo -
men tu do bo ru skła du dys ku tan tów. Do bór ta kie go „okrą -
głe go sto łu”, któ re go skład za pew niał wy po wie dzi 
w kie run ku, że usta wa mu si być zmie nio na. Tak to się
zresz tą to czy od dwóch lat tj. od mo men tu słyn ne go wnio -
sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

A co na to dział kow cy – ich wy po wie dzi się nie pu bli -
ku je, pro te stu się nie uwi dacz nia, a prze cież to ich bez po -
śred nio do ty czą ewen tu al ne skut ki zmia ny usta wy.

Ca łe za wi ro wa nie wo kół usta wy do ty czy pro ble mu:
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• funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w mia stach.
Ogro dy w cen trach miast nie są wy łącz nie wy my słem pol -
skim. We wszyst kich kra jach Eu ro py, ogro dy są zlo ka li zo -
wa ne w mia stach. W opar ciu prze pro wa dzo ne ana li zy
na uko we ar chi tek ci pro jek tu jąc za bu do wę miast prze wi -
du ją ogro dy dział ko we we dług przy ję tych nor ma ty wów
w sto sun ku do za lud nie nia. Pod sta wo wa funk cja ogro dów
to wła śnie li kwi da cja ujem nych skut ków urba ni za cyj nych.
Ogro dy są za kła da ne wo kół szpi ta li ze wzglę dów ich
zdro wot ne go od dzia ły wa nia, wy ko rzy stu je się je rów nież,
ja ko ochron ne pa sy prze ciw po ża ro we wo kół osie dli, nie
mó wiąc już o wa run kach re kre acyj no -wy po czyn ko wych
dla lud no ści. Ogro dy po trzeb ne są przede wszyst kim w
mie ście, po nie waż za pew nia ją do stęp ność dla lu dzi star -
szych po przez ko mu ni ka cję miej ską, a tak że, ja ko miej -
sca spa ce rów i wy ko rzy sta nie pla ców za baw oraz in fra s-
truk tu ry ogro du. Wszyst ko prze ma wia za tym, że ogro dy
po win ny być w mie ście, bo bez nich po zo sta nie be to no wa
pu sty nia.

• ogra ni cze nia przez usta wę pra wa wła sność gmin. Jest
to po strze ga nie usta wy w krzy wym zwier cia dle, po nie waż
po li ty ka Związ ku w tym wzglę dzie jest ja sna i kla row na.
Nie ogra ni cza ani wła sno ści, ani roz wo ju miast. Gmi na
pla nu je i gmi na re ali zu je, ko li zji w tym wzglę dzie nie ma.
Po zo sta je je dy nie pro blem od szko do wań w przy pad ku li -
kwi da cji ogro dów, ale tu taj chy ba z lo gi ki wy ni ka, że
dział kow com na le żą się od szko do wa nia i ogro dy za cho -
wu jąc na le ży je od twa rzać. Kosz ty na to miast po no sić trze -
ba wszę dzie. W sa mym tyl ko Szcze ci nie w ostat nich 
6 la tach zli kwi do wa no 686 dzia łek na 33 ha. Pro ces li kwi -
da cji, ni gdy nie stwa rzał pro ble mów.

Te re ny pod osie dla, dro gi, lot ni sko Zwią zek od da je bez -
-ko li zyj nie, chro niąc je dy nie in te res dział kow ców.

• opłat za użyt ko wa nie grun tów, któ ry usta wa roz wią -
za ła przez za sto so wa nie zwol nień. Dla Gmin do cho dy 
z te go ty tu łu by ły by ma ło od czu wal ne, na to miast dział ko -
wiec nie za moż ny od czu je to zna czą co. Ogro dy są do brem
pu blicz nym, nie tyl ko dla dział kow ców są wła sno ścią sa -
mo rzą dów, któ re po przez ogro dy dział ko we re ali zu ją rów -
nież po li ty kę so cjal ną dla swo ich miesz kań ców. Ta
ochro na by ła za wsze a po dob ne roz wią za nia ist nie ją na
ca łym świe cie.

• rosz czeń, a fak tycz nie zwro tu grun tów spad ko bier com
by łych wła ści cie li. Ogro dy po wsta wa ły w opar ciu o ist -
nie ją ce pra wo, dział kow cy nie zaj mo wa li grun tów bez -
praw nie a więc nie mo gą rów nież od czu wać skut ków
re kom pen so wa nia rosz czeń. Od da wa nie grun tów w na tu -
rze, li kwi du jąc ogród, po wo du je spo łecz nie więk sze kosz -
ty niż te ren za mien ny, czy re kom pen sa ty fi nan so we.
Zwią zek nie kwe stio no wał pra wa tych lu dzi do re kom -

pen sat, ale nie mo że się to rów nież od by wać kosz tem
dział kow ców.

• praw sa mych dział kow ców do grun tu, któ re w usta wie
roz wią za ne jest, ja ko pra wo użyt ko wa nia zwią za ne 
z człon ko stwem. Mo del ustro ju ogro dów dział ko wych za -
pew nia za ra zem dział kow com pra wo do użyt ko wa nia, 
a jed no cze śnie pra wo wła sno ści do te go, co ma na dział -
ce, jest, więc do sta tecz nym za bez pie cze niem ro dzi ny
dział kow ców. Ewen tu al ne uwłasz cze nie w prak ty ce jest
nie moż li we, a kon se kwen cji ogra ni czy ło by do stęp ność
oby wa te li do moż li wo ści ko rzy sta nia z dział ki.

• tzw. mo no po lu PZD, któ re go po ję cie spre pa ro wa no na
uży tek wal ki ze Związ kiem a po śred nio z ogro da mi 
i dział kow ca mi. Mo no pol zli kwi do wać moż na bar dzo
szyb ko, da jąc te sa me upraw nie nia wszyst kim in nym or -
ga ni za cjom pro wa dzą cym ogro dy bez po trze by zmia ny
usta wy. Na to miast za rzu ty, że in ne pod mio ty nie mo gą 
z te go ko rzy stać są prze sa dzo ne.

Po mi mo te go, iż wszy scy uczest ni cy de ba ty po pie ra li
ist nie nie ogro dów i by li za ich utrzy ma niem i twier dzi li, że
ogro dy są po trzeb ne to za rzu ty, że usta wa prze nio sła re alia
lat 60-tych do współ cze snej Pol ski i któ re do niej dzi siaj
nie pa su ją oraz, że usta wa dba je dy nie o in te re sy dział -
kow ców i Polskiego Związku Działkowców, a Pań stwo 
i sa mo rząd ob cią ża ol brzy mi mi kosz ta mi funk cjo no wa nia
ogro dów oraz ha mu je roz wój miast a tak że blo ku je moż -
li wość zwro tu w na tu rze by łym wła ści cie lom grun tów to
trud no bę dzie po go dzić ogień z wo dą tzn. za cho wać ogro -
dy w mie ście a jed no cze śnie je wy pro wa dzić, stwo rzyć
ochro nę so cjal ną dla dział kow ców a jed no cze śnie ob cią -
żyć ich opła ta mi, li kwi do wać ogro dy nie po no sząc kosz -
tów, za cho wu jąc ogro dy od da wać grun ty w na tu rze.
Spoj rze nie na ogro dy je dy nie przez upra wę mar chew ki
czy pie trusz ki w mie ście jest ogrom nym nie po ro zu mie -
niem.

Naj bar dziej zna mien nym jest wy po wiedź Pre ze sa sto -
wa rzy sze nia, któ ry twier dzi, że usta wa nic nie zro bi ła dla
ro dzi ny dział kow ca. Ten apa rat czyk sam so bie prze czy,
bo dzi siaj zmie nił miej sce sie dze nia.

Or ga ni zo wa nie ta kiej de ba ty ma przy go to wać pod ło że
psy cho lo gicz ne do zmia ny usta wy, któ re go skut ki nie zo -
sta ły przez roz mów ców pod nie sio ne z wy jąt kiem przed -
sta wi cie li PZD. W tej at mos fe rze nie ma się, co dzi wić, że
jesz cze przed wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mi -
ni ster Spra wie dli wo ści w Szcze ci nie wy gła sza te zę, że
wresz cie skoń czy się z tym „pań stwem w pań stwie”, co
ozna cza, że ta na sza spra wie dli wość jest też su biek tyw na
i za leż na od te go, kto ją gło si.

Ta kie mu ura bia niu opi nii pu blicz nej wy ra ża my sta now -
cze NIE!!!

/-/ 11 pod pi sów
Szcze cin, 25 czerw ca 2012 r.
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Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie zaj -
mu je sta no wi sko od no śnie de ba ty: „Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we – czy po trzeb ne są zmia ny?”, któ ra od by ła się
dnia 21 czerw ca 2012 r. w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta”:

1. Ogro dy dział ko we po ło żo ne w cen trach miast po win -
ny na dal funk cjo no wać, po nie waż w prak ty ce moż na po -
go dzić in te re sy roz wo ju miast z ogro da mi dział ko wy mi.
Prze nie sie nie ich na pe ry fe ria miast nie by ło by do brym
roz wią za niem, po nie waż w miej sce ogro dów na tych miast
po wsta ły by cen tra han dlo we lub in ne obiek ty bu dow la ne,
tak że czy sto ko mer cyj ne. W ten spo sób zo sta ły by znisz -
czo ne „zie lo ne płu ca” wie lu miast.

2. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w ża den
spo sób nie ogra ni cza pra wa wła sno ści gmin w sto sun ku
do grun tów ogro dów. Nie po wo du je rów nież blo ko wa nia
in we sty cji miej skich, ale za bez pie cza przed nie prze my -
śla ny mi in we sty cja mi oraz na ce le ko mer cyj ne. War to
rów nież zwró cić uwa gę na fakt, że PZD nie ma moż li wo -
ści nie wy ra że nia zgo dy na li kwi da cję ogro du pod re ali za -
cję in we sty cji ce lu pu blicz ne go.

Wie le obec nie pro wa dzo nych in we sty cji dro go wych,
czy też zwią za nych z EURO 2012 by ło pro wa dzo nych na
grun tach ro dzin nych ogro dów dział ko wych i PZD ni gdy
nie po dej mo wał dzia łań blo ku ją cych ich po wsta nie.

3. Dział kow cy nie po win ni pła cić opłat rocz nych z ty tu -
łu użyt ko wa nia wie czy ste go, po nie waż zgod nie z art. 16
usta wy, PZD z ty tu łu pro wa dze nia dzia łal no ści sta tu to wej,
a je go człon ko wie z ty tu łu użyt ko wa nia dzia łek w ROD,
są zwol nie ni od po dat ków i opłat. Po nad to ob cią ża nie
dział kow ców wy so ki mi opła ta mi by ło by nie mo ral ne 
z uwa gi na fakt, iż to wła śnie oni wła sną pra cą i środ ka mi

fi nan so wy mi przy go to wa li dla wie lu miast oa zy zie le ni,
na któ rych utrzy ma nie sa mo rzą dy nie prze zna cza ją żad -
nych środ ków.

4. Dział ki nie po win ny być zwra ca ne daw nym wła ści cie -
lom w na tu rze. Zgod nie z art.24 usta wy, za sad ne rosz cze nia
osób trze cich do nie ru cho mo ści za ję tych przez ROD pod -
le ga ją za spo ko je niu wy łącz nie po przez wy pła tę od szko do -
wa nia lub za pew nie nie nie ru cho mo ści za mien nej. Obo -
wiąz ki te po win na speł nić gmi na lub Skarb Pań stwa (wła -
ści ciel grun tu). Po nad to wie le ogro dów ist nie je na grun tach
rosz cze nio wych od dzie siąt ków lat i zo sta ły one za go spo -
da ro wa ne zgod nie z prze zna cze niem okre ślo nym w de cy -
zjach wy własz cze nio wych. Obec nie od da wa nie grun tów
daw nym wła ści cie lom by ło by fi zycz nie nie moż li we 
i sprzecz ne z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go.

5. Dział kow cy ni gdy nie otrzy ma ją pra wa wy ku pu dzia -
łek, na wet za 99 % bo ni fi ka tą, po nie waż w na szym kra ju
nikt ni ko mu ni cze go nie dał za dar mo, a tym bar dziej
grun tu. Wszel kie po my sły uwłasz cze nia dział kow ców to
mrzon ki. Grun ty ogro dów dział ko wych mo gły by otrzy -
mać za dar mo je dy nie gmi ny lub Skarb Pań stwa. Dział -
kow cy zo sta li by zmu sze ni do za war cia umów dzier ża wy
z gmi na mi na czas okre ślo ny, któ re w do dat ku nie gwa ran -
tu ją żad nych od szko do wań w ra zie li kwi da cji ogro du.

Li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy nio -
sła by wię cej strat niż ko rzy ści. Roz bi cie jed nej or ga ni za -
cji spo łecz nej bro nią cej in te re sów dział kow ców na wie le
pod mio tów, czę sto kon ku ru ją cych ze so bą, wy wo ła cha os
i za męt w ogro dach dział ko wych. Po je dyn cze ogro dy
dział ko we, po zba wio ne ochro ny Związ ku, bar dzo ła two
bę dzie zli kwi do wać.

/-/ Wi told Maj chro wicz

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Rze szów, 22 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy
Re dak cja „Rzecz po spo li ta”

Mo da na ata ki na dział kow ców i ro dzin ne ogro dy dział -
ko we. Re dak cja „Rzecz po spo li tej” zor ga ni zo wa ła de ba tę
n/t „Co z re for mą ogro dów dział ko wych”.

Tuż pod ty tu łem ca ło stro ni co we go ar ty ku łu z dnia 
25 czerw ca br. do ty czą ce go de ba ty w spra wie lo sów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, w ob li czu ocze ki wa nej
de cy zji Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dot. kon sty tu cyj no ści
usta wy z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
za miesz czo no pod ty tuł:

„De ba ta „RZ” / Nikt nie chce za stą pić dzia łek w mia -
stach apar ta men tow ca mi. Jed nak prze pi sy wy ma ga ją

zmian, bo dba ją je dy nie o in te re sy dział kow ców, ob cią ża -
jąc gmi ny i pań stwo kosz ta mi, ha mu jąc roz wój miast –
uwa ża więk szość dys ku tan tów”.

Tą więk szość dys ku tan tów sta no wi li oczy wi ście uczest -
ni cy, zna ni z wcze śniej pre zen to wa nych pu blicz nie opi nii
ne gu ją cych po sta no wie nia usta wy bę dą cej przed mio tem
dys ku sji oraz prze ciw ni cy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców (6 osób) na to miast re pre zen tan tem dział kow ców by -
ła skrom na 2-oso bo wa de le ga cja.

Bar dzo ob łud nym jest stwier dze nie au tor ki ar ty ku łu peł -
nią cej ro lę go spo dy ni de ba ty red. Re na ty Kru pa -Dą brow -
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skiej, w kwe stii ne go wa nia za mia rów za stą pie nia dzia łek
w mia stach apar ta men tow ca mi. Jed nym z za pro szo nych go -
ści był przed sta wi ciel Pol skie go Związ ku Firm De we lo per -
skich Kon rad Pło choc ki, któ re go wy po wiedź w spo sób
bez pre ce den so wy nie iden ty fi ku je się z ta kim stwier dze -
niem, a ra czej de ma sku je biz ne so we za in te re so wa nie po -
trze bą prze ję cia grun tów ogro do wych. Cy nizm je go
wy po wie dzi, że Pań stwa nie stać na to, że by w cen trum
mia sta ro sła mar chew czy pie trusz ka do peł nia po twier dze -
nia nie traf no ści sfor mu ło wa nia opi nii au tor ki ar ty ku łu.

Po dob nie nie upraw nio nym stwier dze niem pod su mo wa -
nia de ba ty są sło wa mó wią ce o kosz tach prze pi sów wy ma -
ga ją cych zmian, ob cią ża ją cych gmi ny i pań stwo, ha mu-
ją cych roz wój miast. Ta kie opi nie są nie zgod ne z praw dą
a wręcz kłam li we, pod wa ża ją je sa mi przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów lo kal nych. To wła śnie dział kow cy z wła snych
za so bów fi nan so wych sa mo dziel nie, bez po mo cy miast 
i gmin naj pierw za go spo da ro wa li prze ka za ne im przez
Pań stwo grun ty, prze waż nie sta no wią ce nie użyt ki, a dziś
rów nież wła snym sump tem utrzy mu ją te re ny zie lo ne tych
miast, któ rych utrzy ma nie po chła nia ło by środ ki sa mo rzą -
do we. Rów nież za rzut rze ko me go ha mo wa nia roz wo ju
miast jest wy ko rzy sty wa ny w ce lach wy łącz nie pro pa gan -
do wych, cze mu za prze cza ją przy kła dy na te re nie ca łe go
kra ju od da nych grun tów i ca łych ogro dów pod in we sty cje
miej skie, dro go we itd. Po za przy kła da mi współ pra cy dla

roz wo ju miast i gmin za cy to wa ny mi w wy po wie dzi p. Ja -
nu sza Mosz kow skie go, z na sze go byd go skie go po dwór ka
po twier dze nie sta no wi fakt od da nia te re nu ROD „Swo bo -
da” w Byd gosz czy, ogro du o po nad 100-let niej hi sto rii,
pod miej ską in we sty cję ce lu pu blicz ne go tj. bu do wę bi -
blio te ki uni wer sy tec kiej dla Uni wer sy te tu Ka zi mie rza
Wiel kie go.

Za pro sze nie do de ba ty praw ni ków, pra cow ni ków Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, w tym kon sty tu cjo na li sty re -
pre zen tu ją ce go jed no cze śnie kan ce la rię praw ną, któ rzy 
w spo sób for ma li stycz ny i ty po wo urzęd ni czy pre zen to -
wa li po gląd o nie kon sty tu cyj no ści usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., po przez ich
wy wo dy przy da ją ce pra wa rosz cze nio we by łych wła ści -
cie li, a od rzu ca ją ce pra wa dział kow ców, da je lu dziom śro -
do wi ska ogro dów dział ko wych po czu cie dys kom for tu 
w spra wie obro ny swo ich praw zwią za nych z wła sno ścią
na niesień i na sa dzeń znaj du ją cych się na dział ce. W ża -
den spo sób nie prze ma wia ją do nas ar gu men ty i lo gi ka
przy ję ta w uza sad nie niu wnio sku za skar ża ją ce go usta wę
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, wspie ra na przez ce lo wo do bra -
nych przez Re dak cję uczest ni ków de ba ty, świad czą ca 
o two rze niu pol skie go pra wa dla sa me go pra wa, bez naj -
bar dziej istot ne go wi dze nia lu dzi, dla któ rych to pra wo
ma słu żyć. Niech bę dzie na wet nie spra wie dli wie, ale 
za to w zgo dzie z lo gi ką praw ną nie do bre go pra wa.

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

Byd goszcz, 26 czerw ca 2012 r. 

Pre ze si opol skich za rzą dów ROD

Na czel ny Re dak tor Dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Człon ko wie or ga nów sta tu to wych Pol skie go Związ ku

Dział kow ców z okrę gu opol skie go dzię ku ją Pa nu za pod -
ję cie te ma tu do ty czą ce go sy tu acji dział kow ców i ogro dów
dział ko wych w świe tle obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 2005 roku or ga ni zu jąc 
w przedmio to wej spra wie de ba tę, na 6 dni przed ter mi -
nem roz pa trze nia jej zgod no ści z Kon sty tu cją przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny RP, w dniu 28.06.2012 r. I Pre zes
Są du Naj wyż sze go za skar żył w/w usta wę do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o zba da nie jej zgod no ści z Kon sty tu cją
RP naj pierw 6 ar ty ku łów, a póź niej w ca ło ści – we wrze -
śniu 2010 r. – był to dłu gi okres cza su dla nas dział kow -
ców i sa mo rzą du ogro do we go, wy cze ki wa nia w na pię ciu
o dal sze lo sy pol skie go ru chu dział ko we go. Od te go okre -
su da tu ją się bar dziej in ten syw ne dzia ła nia i wal ka o utrzy -
ma nie usta wy o ROD, do stęp ny mi nam for ma mi – kie-
ru jąc pro te sty, sta no wi ska i proś by do naj wyż szych władz

pań stwo wych i po li tycz nych, do po słów i se na to rów. 
W tej wal ce nie opo wie dzia ła się żad na pra sa, żad ne me -
dia, nikt nas nie wspo ma gał, a od wrot nie swo imi pu bli ka -
cja mi na sta wi li spo łe czeń stwo prze ciw ko na sze mu
Związ ko wi i spo łecz nym dzia ła czom za rzą dza ją cy mi
ogro da mi dział ko wy mi. Zor ga ni zo wa na de ba ta w dniu 
21 czerw ca br. ze stron ni czym na sta wie niem, w okre sie
przed po sie dze niem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest nam
nie po trzeb na - ona jest po trzeb na Re dak cji do wy ka za nia
swo jej so li dar no ści z gru pą lu dzi, któ rzy chcą prze jąć rzą -
dy nad ogro da mi dział ko wy mi i za brać im ca ły do ro bek
ich ży cia i wie lu po przed nich po ko leń – z po nad 120-let -
nią tra dy cją. Za rzu ca się na sze mu sa mo rzą do wi „mo no -
pol” – dla te go, że je ste śmy do brze zor ga ni zo wa nym
Związ kiem, dba my o po trze by dział kow ców, roz wią zu je -
my ich pro ble my, do cie ra my do nich z edu ka cją ogrod ni -
czą, z po mo cą w upra wach dział ko wych, dba my i roz wi -
ja my in fra struk tu rę ogro do wą (wo da, ener gia), dba my 
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o po rzą dek i ład w ogro dach i na dział kach – ale zda rza ją
się przy pad ki w ilo ści mi kro cząst kach jed ne go pro cen ta,
któ rym to oso bom nie po dro dze z re gu la mi nem ROD 
i sta tu tem PZD – są to wła śnie lu dzie, któ rzy chcą wy pły -
nąć na ba zie kry ty ki i ne ga cji prze pi sów praw nych obo -
wią zu ją cych w na szym ru chu dział ko wym. Nam ta kiej
„Je mio ły” nie po trze ba – nie prze szka dza my im w za kła -
da niu ogro dów dział ko wych dla swo ich nie licz nych
człon ków, ale niech za czy na ją od pod staw, tak jak my śmy
za czy na li bu do wać ogro dy i dział ki na ugo rach, ba gnach
i wy sy pi skach śmie ci – wów czas bę dzie to spra wie dli we
i spo łecz nie uza sad nio ne. Ta de ba ta nie jest nam po moc -
na, jest gru bo opóź nio na, a wska za ne te ma ty do dys ku sji
są ogra nicz ni kiem dla za pro szo nych osób w wy po wia da -
niu swo ich ocen i for mu ło wa niu wnio sków wy cho dzą -
cych po za nam na rzu co ny te ma t – tak po my śla na de ba ta
świad czy o ten den cyj no ści jej pro wa dze nia.

Tak po waż na i po czyt na ga ze ta, ja ką jest dzien nik „Rze -
czy po spo li ta” – zgod nie z jej ty tu łem win na od zwier cie -

dlać gło sy i sta no wi ska oby wa te li, któ rzy wal czą o swo je
pra wa, o swo je tra dy cje i swo je miej sce w Pol skiej Rze -
czy po spo li tej i po win na wspo ma gać, a nie nisz czyć swo -
ją pro pa gan dą te go, co do brze słu ży ro dzi nom dział-
ko wym. Te go ocze ku ją od Pań skie go Dzien ni ka człon ko -
wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców - zrze sze ni w po -
nad 5 ty sią cach ogro dach dział ko wych, któ rzy sta no wią
po nad mi lio no wą or ga ni za cję ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

Pro si my o wzię cie pod uwa gę gło sy wy po wia da ne 
w obro nie usta wy i toż sa mo ści związ ko wej, szcze gól nie
przez mło de ro dzi ny dział ko we, któ rych co rocz nie przy -
by wa oko ło 5 ty się cy człon ków, któ rzy są przy szło ścią na -
sze go na ro du.

W za łą cze niu prze sy łam ak tu al ne wy da nie Kra jo wej
Ra dy PZD pt. „KIM SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY”,
opra co wa ne na pod sta wie ba dań prze pro wa dzo nych przez
nas, dział kow ców w więk szo ści ogro dów dział ko wych ce -
lem za po zna nia się i wy ko rzy sta nia.

Z po wa ża niem
Z upo waż nie nia opol skich pre ze sów za rzą dów

Pre zes OZO PZD 
/-/ An to ni na Bo roń

Opo le, 21 czer wiec 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Re dak cja „Rzecz po spo li tej” 

Śro do wi sko sa mo rzą dów lu bel skich ogro dów dział ko -
wych, któ re go re pre zen tan tem jest Okrę go wy Za rząd PZD
w Lu bli nie, po za po zna niu się z tre ścią ar ty ku łu opu bli -
ko wa ne go w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta” w dniu 25.06.
br. pt. „Co z re for mą ogro dów dział ko wych” bę dą ce go za -
pi sem de ba ty nt. ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce za da -
je so bie py ta nie po co po dej mo wa ne są ta kie ini cja ty wy 
i cze mu ma ją słu żyć. Od po wiedź jest pro sta, by ma ni pu -
lo wać opi nią pu blicz ną i przed sta wić sy tu ację mi lio nów
pol skich dział kow ców w krzy wym zwier cia dle. Bo jak
ina czej moż na od nieść się do kry tycz nych wy po wie dzi
jaw nych prze ciw ni ków usta wy i Związ ku tuż przed zba -
da niem zgod no ści z Kon sty tu cją za pi sów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych przez Try bu nał Kon sty tu-
cyj ny, któ re na stą pi w dniu  28.06. br.

To nie mo że być przy pa dek, że re dak cja „Rzecz po spo -
li tej” po dej mu je ten te mat wła śnie te raz i za pra sza do
udzia łu w de ba cie wię cej jej prze ciw ni ków niż zwo len ni -
ków, a na pro wa dzą cą de ba tę wy bie ra dzien ni kar kę, któ -
rej kry tycz ny sto su nek do Związ ku zo stał za uwa żo ny 

w ar ty ku le „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku Dział kow -
ców”. Nie cho dzi tu taj o rze tel ność i obiek ty wizm tyl ko 
o za kła ma nie rze czy wi stych fak tów i za głu sze nie dzie siąt -
ków ty się cy gło sów od dział kow ców, ja kie na pły wa ją 
z ca łej Pol ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z proś bą o
po zo sta wie nie usta wy w obec nym kształ cie. Bo dzię ki
ure gu lo wa niom, ja kie ten akt praw ny wpro wa dza, mi lio -
ny pol skich ro dzin mo gą spo koj nie ko rzy stać ze swo ich
dzia łek i ma ją pew ność, że pra ca ja ką wło ży li w za go spo -
da ro wa nie dział ki zo sta nie pra wi dło wo wy ce nio na.

Dzi wi fakt, że dzien nik „Rzecz po spo li ta” na swo ich ła -
mach pre zen tu je i roz po wszech nia wśród spo łe czeń stwa
pol skie go tak ne ga tyw ne fak ty i opi nie nt. za skar żo nej
usta wy, wy rzą dza jąc tym sa mym krzyw dę tak du żej gru -
pie spo łe czeń stwa pol skie go, na to miast in ne dzien ni ki po -
dej mu ją ce wie le waż nych dla dział kow ców te ma tów
ina czej niż „Rzecz po spo li ta” przed sta wia ją sy tu ację, ja ka
po wsta ła wo kół ogro dów w ostat nim cza sie, w kon tek ście
roz pra wy przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Lu blin, 26 czerw ca 2012 r.
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Za po zna łem się z ar ty ku łem za miesz czo nym w dzien ni -
ku „Rzecz po spo li ta” pt. „Co z re for mą ogro dów dział ko -
wych” i po sta no wi łem za jąć głos w spra wie po ru szo nych
w nim pro ble mów.

Za da ję so bie py ta nie czy aby zli kwi do wać ogród dział -
ko wy po trzeb ny był wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go skie ro wa ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o stwier dze nie nie zgod no ści ca łej usta wy z Kon sty tu cją
RP. Mo im zda niem i ty się cy dział kow ców – NIE. Usta wa
jest do brą usta wą po zwa la ją ca dział kow com spo koj nie
użyt ko wać swo je dział ki. Moż na w jej opar ciu li kwi do -
wać zgod nie z za pi sa mi usta wy ogro dy na ce le pu blicz ne.
Dział kow cy i Zwią zek ni gdy nie mó wią – NIE – dla ta kich
ce lów. Dzi siaj na ty dzień przed roz pra wą stwier dzam, że

awan tu ra o zmia nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku zo sta ła wy wo ła na przez lu dzi
bo ga tych zrze szo nych w Związ ku De we lo pe rów i Związ -
ku Miast Pol skich. Je stem zdzi wio ny fak tem, że w dys -
ku sji nad za pi sa mi na szej usta wy a przede wszyst kim nad
li kwi da cją na sze go Związ ku dys ku tu ją sze fo wie po tęż -
nych Związ ków. Pa no wie Wam jest po trzeb ny „Zwią zek”
a dział kow com – NIE. Wasz Zwią zek dzia ła do brze, 
a nasz źle. Chy ba coś nie jest tak z Wa szy mi ar gu men ta -
mi wo bec na sze go Związ ku.

Li czę po dob nie jak moi ko le dzy dział kow cy na roz są dek
Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ rzy w cza sach
ogrom ne go kry zy su go spo dar cze go w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej bę dą wi dzie li in te res lu dzi mniej za moż nych.

Z dział ko wym po zdro wie niem 

Czło nek PZD z ROD im. S. Sem po łow skiej w Pi le
/-/ Cze sław Wi śniew ski

Cze sław Wi śniew ski z Pi ły

Sza no wa na Pa ni
Re na ta Kru pa Dą brow ska
Re dak cja „Rzecz po spo li ta”

Pi ła, 25 czerw ca 2012 r.

Jó zef Ro ma now ski ze Szcze ci na 

Pa ni Re dak tor 
Re na ta Kru pa -Dą brow ska
„Rzecz po spo li ta”

GŁOS W DYSKUSJI 
o usta wie z 2005 r. o ROD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców dzia ła na pod sta wie usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra re gu lu je funk cjo no wa nie ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Usta wa za pew nia dział kow com
sze reg fun da men tal nych praw, dzię ki któ rym mo gą bez -
piecz nie ko rzy stać ze swo ich dzia łek. Do naj waż niej szych
z nich na le żą:

• pra wo do uży wa nia grun tów pu blicz nych pod ogro dy
dział ko we;

• pra wo do użyt ko wa nia dzia łek na za sa dzie kon kret ne -
go ty tu łu praw ne go, pod le ga ją ce go ujaw nie niu w księ dze
wie czy stej;

• pra wo wła sno ści na sa dzeń i obiek tów usy tu owa nych
na dział ce;

• pra wo do zwol nień po dat ko wych z ty tu łu użyt ko wa nia
dział ki;

• pra wo do od szko do wa nia za utra co ną wła sność wsku -
tek li kwi da cji ogro du;

• pra wo do dział ki za mien nej w ra zie li kwi da cji ogro -
du;

• pra wo do za cho wa nia dział ki i po zo sta nia w ogro dzie
w ra zie za sad ne go żą da nia zwro tu te re nu ogro du przez by -
łych wła ści cie li;

• pra wo prze ję cia dział ki po zmar łym dział kow cu przez
je go oso by bli skie. 

Po li kwi da cji usta wy dział kow cy utra cą ww. pra wa.
Usta wa na da je ro dzin nym ogro dom dział ko wym sta tus or -
ga nów uży tecz no ści pu blicz nej, dzię ki cze mu sta no wią
one ele ment so cjal nej in fra struk tu ry, któ ra jest po wszech -
nie do stęp na dla wszyst kich człon ków spo łecz no ści lo kal -
nej.

Ogro dy dział ko we ma my roz miesz czo ne w róż nych
punk tach miast. Je że li by ły za kła da ne np. 40 lat te mu i by -
ły wte dy na obrze żach miast, to po la tach roz wo ju miast
zna la zły się nie jed no krot nie w cen trum mia sta. I bar dzo
do brze, że są i sta no wią mniej szy czy więk szy park miej -
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ski na funk cjo no wa nie, któ re go wła dze mia sta nie po no -
szą żad nych kosz tów a spo łecz ność lo kal na ma bli sko
miej sce wy po czyn ku. W Szcze ci nie na utrzy ma nie par -
ków miej skich Urząd Mia sta wy da je prze szło pięć mi lio -
nów zło tych rocz nie. Po wierzch nia par ków mia sta w sto-
sun ku do po wierzch ni ROD w mie ście wy no si oko ło 10%.
A wa lo ry zdro wot ne funk cjo nu ją cych ogro dów, zdro wa
żyw ność, wy po czy nek, tlen, ochro na przy ro dy, oraz ak -
tyw ność fi zycz na dział kow ców i mniej wy dat ków na le -
kar stwa to nie jest do wy ce ny. Roz wa ża nie czy moż na
prze nieść ogro dy na pe ry fe ria nie wcho dzi w ra chu bę, bo
to wią że się z du ży mi na kła da mi fi nan so wy mi, a po la -
tach czy nie przyj dzie prze no sze nie jesz cze da lej. To stra -
ci sens, gdyż część star szych dział kow ców nie bę dzie
mo gła do je chać ze wzglę dów zdro wot nych. Bli skość
ogro du jest atu tem dla dział kow ca.

Na kłam li we ar gu men ty, że na sza usta wa ogra ni cza roz -
wój in we sty cji jest ni czym nie uza sad nio na i po da ję naj -
bar dziej zna ny przy kład w kra ju.

GDAŃSKI STADION
No wy gdań ski sta dion to je den z naj no wo cze śniej szych

i naj pięk niej szych obiek tów w Eu ro pie. Wy bu do wa ny 
w cza sie 26 mie się cy na te re nie by łych ogród ków dział ko -
wych w dziel ni cy Let ni ca.

Fak ty nie kła mią
2 kwiet nia 2008 r. roz po czę ły się pra ce przy go to wu ją ce

grunt pod bu do wę sta dio nu, m.in. li kwi da cja ogród ków
dział ko wych, wy cin ka drzew oraz krze wów. 15 grud nia,
ru szy ły pra ce ziem ne, ma ją ce na ce lu wy mia nę i za gęsz -
cze nie grun tu pod bu do wę sta dio nu. 28 ma ja 2009 ro ku
roz po czę to bu do wę sta dio nu, a 15 lip ca wmu ro wa no ka -
mień wę giel ny. 9 czerw ca 2011 ro ku, otwar cie obiek tu za -
in au gu ro wać mia ło spo tka nie re pre zen ta cji Pol ski 
i Fran cji. Ce lo wo po da ję tro chę szcze gó łów.  W bar dzo
krót kim cza sie stro ny po ro zu mia ły się w opar ciu o prze -
pi sy z usta wy 2005 roku o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. 

Naj bar dziej wro go na sta wie ni prze ciw ni cy PZD mu szą
przy znać, że nasz Zwią zek jest za wsze otwar ty do prze ka -
za nia zaj mo wa nych te re nów przez Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we, gdy cho dzi o in we sty cje spo łecz ne. Ta kich
prze ka zań te re nów ROD są dzie siąt ki. Wszel kie za rzu ty w
tym te ma cie są kłam li we i bez pod staw ne i słu żą in nym
ko mer cyj nym ce lom.

W Szcze ci nie na kil ku na stu zli kwi do wa nych ogro dach
sto ją dzi siaj osie dla miesz ka nio we, ob wod ni ca, cmen tarz
itp., ni gdy nie by ło kon flik tu z gmi ną w przed mio cie li -
kwi da cji, je śli za szła po trze ba. 

Je że li uwzględ ni my po nie sio ne kosz ty przez dział kow -
ców na za ło że nie ogro du przy wró ce nie te re nu dla przy ro -
dy /ba gna, nie użyt ki/ oraz za sa dzo ne mi lio ny drzew 
i krze wów na te re nie wła snych ogro dów, któ re to drze wa
wzbo ga ca ją nasz miej ski kli mat, to nie mo że być roz pa try -
wa na al ter na ty wa, czy jesz cze do dat ko wo ma pła cić dział -

ko wiec. Na za sa dza nie la sów pań stwo wy da je mi liar dy
zło tych z na szych po dat ków. Wy star czy. Za cho waj my
pew ną przy zwo itość.

W pu bli ka cjach po ja wia ją się gło sy na te mat zwią za ny
z wy własz cze niem i ubie ga niem się osób trze cich o od -
szko do wa nie na leż ne z te go ty tu łu. Ten, bu dzą cy tak sil -
ne emo cje, wą tek wią że się bez po śred nio z art. 24, któ ry
zo stał wpro wa dzo ny do usta wy o ROD ja ko je dy na moż -
li wość uwol nie nia dział kow ców i PZD od po no sze nia
skut ków błę dów w go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi pro wa -
dzo nej nie gdyś przez or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej. 
Z ar ty ku łu wy ni ka, że „za sad ne rosz cze nia oso by trze ciej
do nie ru cho mo ści za ję tej przez ro dzin ny ogród dział ko -
wy pod le ga ją za spo ko je niu wy łącz nie po przez wy pła tę
od szko do wa nia lub za pew nie nie nie ru cho mo ści za mien -
nej”. Dział kow cy zmu sza ni by li wów czas do opusz cza nia
nie ru cho mo ści, nie do sta jąc w za mian żad ne go od szko -
do wa nia. Po nad to wszel kie na nie sie nia i na sa dze nia zlo -
ka li zo wa ne na dział ce sta wa ły się au to ma tycz nie wła s-
no ścią oso by, na rzecz, któ rej do ko ny wa no zwro tu nie ru -
cho mo ści. Ta kie po stę po wa nie, bu dzą ce wąt pli wość, co
do zgod no ści z za sa dą rów nej dla wszyst kich ochro ny pra -
wa wła sno ści, by ło nie spra wie dli we i nie zgod ne z za sa -
da mi de mo kra tycz ne go pań stwa. By ło to nie wąt pli wie
po gwał ce nie kon sty tu cyj nych stan dar dów. Po nad to prze -
pis ten słu ży obro nie praw na by tych w do brej wie rze. 
Z ko lei pod no sze nie ar gu men tu do ty czą ce go upraw nień
by łych wła ści cie li jest o ty le chy bio ne, iż ich rosz cze nia
ma jąt ko we są za bez pie czo ne po przez gwa ran cję od szko -
do wa nia lub nie ru cho mo ści za stęp czej.

Art. 24 upo rząd ko wał cha os praw ny, prze no sząc od po -
wie dzial ność za kon se kwen cje de cy zji o prze ka za niu pod
ogród te re nu ob cią żo ne go wa dą praw ną, na wła ści wych
na stęp ców praw nych, czy li Skar bu Pań stwa. W ten spo sób
zja wi sko ob cią ża nia dział kow ców skut ka mi błę dów
urzęd ni czych zo sta ło za ha mo wa ne. To Pań stwo lub gmi -
na są obec nie od po wie dzial ne za za spo ko je nie rosz cze nia
i nie mo gą prze rzu cić je go skut ków na dział kow ców. 

Dział kow cy ma ją pra wo do użyt ko wa nia dział ki i za -
ewi den cjo no wa nia jej w Księ dze Wie czy stej. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców jest użyt kow ni kiem grun tu, a nie
wła ści cie lem. A wła ści ciel mo że prze no sić pra wo wła sno -
ści mie nia.

Je den z naj waż niej szych aspek tów to czy nisz cząc Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców tak jak znisz czo no Pań stwo we
Go spo dar stwa Rol ne, znisz czo no mi liar dy zło tych bo to
by ła de cy zja po li tycz na, tak i dzi siej sze ata ki na dział kow -
ców ma ją ta ki sam wy miar w mo jej opi nii. Li kwi du jąc
usta wę o ROD z 2005 roku nisz czy my pod sta wę praw ną
funk cjo no wa nia ogro dów. To co się sta ło z ma jąt kiem
PGR tak i w na szym przy pad ku bę dą kra dzie że, de wa sta -
cje, spo wo do wa nie nie za do wo le nia spo łecz ne go ze skut -
ka mi trud ny mi do prze wi dze nia i wy so ki mi stra ta mi
dział kow ców. Na pew no bę dzie my bro nić na szej wła sno -
ści na dział kach. 
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Koń cząc mam py ta nie do Pa ni Re dak tor – czy Pa ni bie -
rze pod uwa gę, że Pa ni rów nież w czę ści po no si od po wie -
dzial ność przed sta wia jąc nie praw dę i czy Pa ni su mie nie
znie sie obo jęt nie, że dział kow cy po 30/40 la tach cięż kiej

pra cy na dział ce ma ją za bra ną dział kę, ich je dy ną ra dość 
i ak tyw ność fi zycz ną, któ ra po zwa la jesz cze funk cjo no -
wać. POTRZEBNA ZNAJOMOŚĆ FAKTÓW. 

Z po wa ża niem
/-/ Jó zef Ro ma now ski

Szcze cin, 19 czerw ca 2012 r.

Grze gorz Oracz z ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce

Uwa żam, że za pra sza jąc gru pę lu dzi ma ją cych wie dzę
me ry to rycz ną w spra wie, któ rą chcia ła by Pa ni Re dak tor
za in te re so wać tzw. ogół, win na Pa ni z na le ży tą, a nie po -
zo ro wa ną dba ło ścią za pew nić ja ką ta ką rów no wa gę ar gu -
men ta cyj ną uczest ni ków de ba ty. 

Tyl ko w opo wie ściach Du ma sa i fil mach z ro dza ju
„płasz cza i szpa dy” moż na zna leźć opi sy walk nie rów -
nych stron. Wy po wie dzi Pa ni nych eks per tów, rze ko mych
znaw ców pra wa cy wil ne go i kon sty tu cyj ne go ja koś nie
po wa la ją na gle bę – zdra dza ją idee, z któ ry mi po fa ty go -
wa li się na pl. Sta ryn kie wi cza. Szczyt swo isty ośle pie nia
i nie kom pe ten cji osią gnął i po ka zał W. Cza plic ki. Od lat
– to sa mo mó wił kil ka lat te mu, obec nie po wta rza za pa -
mię ta ną – bez spraw dze nia – te zę o ja ko by 9 ar ty ku łach
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re od no -
szą się wprost do spraw tych że ogro dów. 

Jak wiem usta wa jest w peł nym brzmie niu do stęp na
wszę dzie, od Dzien ni ka Ustaw po czy na jąc. 

Się gną łem do wy daw nic twa „Pra wo w PZD”, po to by
spraw dzić kto się my li, kto ro bi wo dę z mó zgów Czy tel -
ni ków, kim by oni nie by li. Stwier dzam, że al bo w edu ko -
wa niu gło si ciel do szedł do licz by 9, al bo jak to prze chrzta
od wra ca przy sło wio we go ko ta ogo nem. 

Ca ła usta wa to 50 ar ty ku łów, z któ rych art. 38 – ten 
o nad zo rze mi ni stra śro do wi ska nad dzia łal no ścią PZD zo -
stał uchy lo ny w 2008 ro ku. Dwa pierw sze roz dzia ły za -
wie ra ją ce w so bie 24 ar ty ku ły, w ca ło ści lub w zna czą cej
czę ści, są po świę co ne ROD. To jest do spraw dze nia!!!

Moż na się za pie nić nie ma jąc ra cjo nal nych ar gu men tów
po za nie na wi ścią sper so na li zo wa ną, moż na chcieć ro bić
za „gwiaz dę me dial ną”, ale wy ma ga ne jest, w osta tecz no -
ści od Pa ni Re dak tor, by nie ak cep to wać ma ni pu lo wa nia
kłam stwa mi i fra ze sa mi rzu ca ny mi do wol nie i bez za sta -
no wie nia. Czyż by zda niem W. Cza plic kie go usta wa po -
win na re gu lo wać spra wy za go spo da ro wa nia Ogro du lub
dział ki, człon ko stwa i wie le in nych spraw nor mo wa nych
przez Sta tut lub Re gu la min ROD. Prze cież sta tut sto wa -
rzy sze nia, któ re mu prze wo dzi p. Cza plic ki, za punkt od -
nie sie nia i wzo rzec przy je go pi sa niu przy jął Sta tut PZD
– to zły on jest czy do bry? Dys ku sja re dak cyj na, ostat nio
czę sto się od by wa ją ce tzw. pa ne le itp., to ta ka ma leń ka
ven det ta by łych człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w sto sun ku do swej by łej or ga ni za cji i ich by łe go sze -
fa – Pre ze sa Związ ku. To jest to przy sło wio we „źdźbło 
w oku”. 

Na mar gi ne sie tre ści ar ty ku łu przy po mi na się mnie ta kie
po rze ka dło sta ra we „nec Her cu les con tra plu res”, co w
swo bod nym tłu ma cze niu da je się od czy tać, ja ko „i Her ku -
les d...a, kie dy lu dzi ku pa”. 

Obu ko le gom. To ma szo wi Ter lec kie mu i Ja nu szo wi
Mosz kow skie mu na le żą się uzna nie i sza cu nek wiel ki za
me ry to rycz ne ar gu men ty, za nie rów ną wal kę o obiek tyw -
ną praw dę i za swo istą „mi sję ewan ge li za cyj ną” wśród lu -
dzi ma łe go ser ca i wie dzy. 

Bez drże nia ły dek cze kam na śro do we orze cze nie Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Łą czę wy ra zy sza cun ku
/-/ Grze gorz Oracz

Zbi gniew Na pie ra ła z ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska 
„Rzecz po spo li ta”

Ja ko czło nek Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó -
rze i pre zes ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie, chciał bym
za brać głos w spra wie de ba ty, któ ra od by ła się 21.06.2012 r.
w sie dzi bie „Rzecz po spo li tej” pt. „Ro dzin ne Ogro dy

Dział ko we – czy po trzeb ne są zmia ny”, a pro wa dzi ła ją
mo im zda niem kon tro wer syj na dzien ni kar ka pa ni Re na ta
Kru pa -Dą brow ska zna na ja ko au tor ka nie przy chyl nych
ar ty ku łów na te mat PZD. 
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Uwa żam, że tak „spryt nie” do bra ne oso by w de ba cie
(sze ściu prze ciw ni ków ogro dów i usta wy o ROD i tyl ko
dwo je na szych przed sta wi cie li) po sta wi ło już na star cie
Zwią zek i nas dział kow ców na prze gra nej po zy cji. Te ma -
ty ka de ba ty rów nież by ła mo im zda niem do bra na w ten
spo sób aby za szko dzić Związ ko wi, a sa ma de ba ta prze -
pro wa dzo na w przed dzień zbli ża ją cej się roz pra wy Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go to już szczyt aro gan cji i ma ni-
pu la cji władz i re dak cji ga ze ty.

Je śli cho dzi o te ma ty kę de ba ty to uwa żam, że:
*Tak, ogro dy w cen trach miast po win ny funk cjo no wać

da lej bo są płu ca mi na szych miast a, co do funk cjo no wa -
nia, wła dze miast nie do kła da ją na ich utrzy ma nie, w prze -
ci wień stwie do par ków czy zie le ni miej skiej, któ re są na
utrzy ma niu władz, a prze by wa w nich znacz nie mniej
osób w cią gu dnia niż na ogro dach;

* Ogro dy nie ogra ni cza ją wła dzy or ga nom gmin i nie
blo ku ją żad nych in we sty cji miej skich. Zwią zek za wsze
był przy chyl ny i od da wał te re ny ogro dów pod in we sty cje
użyt ku pu blicz ne go (przy kła dem mo że być od da nie czę -

ści na sze go ogro du „Za mec ko” w Świe bo dzi nie pod dro -
gę eks pre so wą S3);

* Pro blem daw nych wła ści cie li, któ rzy ma ją rosz cze nia
do grun tów pod ogro da mi PZD, to py tam gdzie oni by li
kie dy wła dza od da wa ła te re ny czę sto nie użyt ki na mo cy
pra wa i ak tów no ta rial nych w po sia da nie dział kow ców.
Przy po mnie li so bie o tym po la tach kie dy te re ny ogro dów
wro sły w mia sta i war tość zie mi znacz nie wzro sła;

* A mo no pol władz PZD, struk tu ry i sa mo rząd no ści 
w ogro dach to chcę zwró cić uwa gę, że każ da or ga ni za cja
ma swo je struk tu ry, a na sza sa mo rząd ność jest bar dzo do -
bra, kon tro le nad nią ma ją wszy scy po przez de mo kra tycz -
nie wy bra ne ko mi sje re wi zyj ne na wszyst kich szcze blach
władz nad ogro da mi od ROD po przez okrę go we wła dze
PZD do władz Kra jo wych Związ ku.

Uwa żam, że de ba ta przy no si wię cej szko dy niż do bra,
przed sta wia Zwią zek w krzy wym zwier cia dle i ma ni pu lu -
je dział kow ca mi, któ rzy na te re nie swo je go ogród ka od po -
czy wa ją i od zy sku ją si ły do dal szej pra cy dla do bra
Oj czy zny. 

Z po wa ża niem
/-/ Zbi gniew Na pie ra ła 

Świe bo dzin, 23 czerw ca 2012 r.

Hen ryk To ma szew ski z Wro cła wia

Re dak tor Na czel ny „Rze czy po spo li tej”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Ja ko sta ły czy tel nik Wa szej Ga ze ty z uwa gą prze czy ta -

łem ar ty kuł z dnia 25.06.2012 r. za ty tu ło wa ny „Co z re for -
mą ogro dów dział ko wych” au tor stwa Pa ni Re na ty
Kru pa -Dą brow skiej.

Czy ta jąc wspo mnia ny ar ty kuł, od no szę wra że nie, że na -
pi sa no go na kon kret ne za mó wie nie osób, któ rym ogro dy
i Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto ją na prze szko dzie 
w urze czy wist nia niu za ło żo nych ce lów.

Za rzut I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, że usta wa da je zbyt
du że upraw nie nia Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców 
i mo no pol na przy dzie la nie dzia łek jest nie do przy ję cia,
o ile tak chce my poj mo wać za pi sy Kon sty tu cji, to sta wiaj -
my rów nież za rzut o nie zgod no ści z Kon sty tu cją dzia łań
Pol skie go Związ ku Węd kar skie go i in nych. Od no szę wra -
że nie, że w mo im kra ju, w któ rym prze ży łem 80 lat nisz -
czy się wszyst ko, co do brze funk cjo nu je i nie na ra ża
pań stwo na do dat ko we wy dat ki, kie ru jąc się mo ty wa mi
po li tycz ny mi i zwy kły mi uprze dze nia mi. Prze ciw ni ków
ogrod nic twa nie in te re su je funk cja spo łecz na, ja ką speł -
nia ją ogro dy i Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Nie zga dzam się rów nież z te zą eks po no wa ną w ar ty -
ku le Pa ni Re na ty Kru pa -Dą brow skiej, że nikt nie chce li -
kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce, a cho dzi tyl ko
o prze ła ma nie mo no po lu Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców. Nie bie rze się pod uwa gę ko rzy ści, ja kie da je dział -
kow co wi ist nie nie Związ ku i je go struk tur. Dzię ki przy na -
leż no ści do PZD dział ko wiec ma pra wo użyt ko wa nia
dział ki – gwa ran cji te go pra wa nie da im ka na po we sto wa -
rzy sze nie. Jest wła ści cie lem na sa dzeń, al tan ki i te go co
pra wo związ ko we po zwo li ło mu na nieść na grunt swo jej
dział ki. Bro ni my swo jej usta wy o ROD, bo Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców jest gwa ran tem zwol nień po dat ko wych
i gwa ran tem otrzy ma nia od szko do wa nia w ra zie ko niecz -
no ści li kwi da cji ogro du na ce le pu blicz ne. Z tre ści dys ku -
sji za war tej w ar ty ku le z dnia 25.06.2012 roku od no szę
wra że nie, że wnio sko daw com zmia ny usta wy o ROD nie
cho dzi o dział kow ców, a o lu dzi, któ rzy w więk szo ści ma -
ją za so bą czyn ną pra ce za wo do wą, któ rzy na dział kach
szu ka ją spo ko ju w kon tak cie z przy ro dą oraz wy po czyn -
ku, bo na in ną for mę wy po czyn ku ich nie stać. Są dzę, że
pro blem tkwi w tym. by pod ha słem li kwi da cji „mo no po -
lu” Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko isto ty nie kon -
sty tu cyj nej do brać się do dział kow ców i te re nów zaj mo -
wa nych przez ro dzin ne ogro dy. Mo ja opi nia ukształ to wa -
ła się z tre ści wy po wie dzi Mec. Mar ci na Mat cza ka za war -
tej w oma wia nym ar ty ku le, któ ry stwier dził, że obec na
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie pa su je do
współ cze snej Pol ski, że się ga swo ją tre ścią lat 60-70. Na -
su wa mi się py ta nie, czy w lip cu 2005 ro ku kie dy Sejm
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RP uchwa lił usta wę o ROD obo wią zy wa ła w Pol sce in na
usta wa za sad ni cza, czy ży li śmy wów czas w in nym oto -
cze niu praw nym? Dla cze go za tem dział kow com wma wia
się po trze bę zmian.

Pa nie Re dak to rze z lek tu ry ar ty ku łu do wia du ję się, że
do dys ku sji na oma wia ny te mat za pro szo no lu dzi, któ rzy
wprost twier dzą, że pań stwa nie stać na to, że by w mia -
stach ro sła mar chew czy pie trusz ka, du żo lep szym roz -

wią za niem by ło by, gdy by ogro dy znaj do wa ły się na
obrze żach miast. To stwier dze nie ob na ża cel dys ku sji.

Są dzę, że na prze szko dzie w re ali za cji tych za my słów
stoi Pol ski Zwią zek Dział kow ców stąd wal ka o ogra ni -
cze nie je go kom pe ten cji, ma to wy eli mi no wać obro nę
praw dział kow ców. Uwa żam, że jest już naj wyż szy czas
prze stać lu dzi okła my wać i o tej praw dzie pi sać.

Dział ko wiec z ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Wro cław, 25 czerw ca 2012 r.

Ma ria Fojt z Pi ły

Sza now na Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska 
Dzien nik „Rzecz po spo li ta” 

Sza now na Pa ni!
Z uwa gą prze czy ta łam ar ty kuł pt. Co z re for mą ogro -

dów dział ko wych – Pa ni au tor stwa, któ ry zo stał opu bli -
ko wa ny w Dzien ni ku „Rzecz po spo li ta” w dniu 25
czerw ca br. Nie zga dzam się z po glą da mi przed sta wi cie li
dwóch bo ga tych Związ ków – Firm De we lo per skich i
Związ ku Miast Pol skich, któ rzy twier dzą, że prze pi sy
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005
ro ku wy ma ga ją zmian, bo je dy nie dba ją o in te re sy dział -
kow ców, ob cią ża jąc gmi ny i pań stwo kosz ta mi i że ha mu -
je my roz wój miast. W mo jej oce nie ogro dy dział ko we nie
ob cią ża ją kosz ta mi sa mo rzą dy lo kal ne gmin lecz je od cią -
ża ją utrzy mu jąc bez płat nie te re ny zie lo ne w mia stach.

Po dzie lam wy po wiedź przed sta wi cie li na sze go Związ -
ku, że oso by re pre zen tu ją ce Zwią zek De we lo pe rów 
i Związ ku Miast Pol skich w dys ku sji nad pro ble ma ty ką
ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie wie dzą lub nie chcą
wie dzieć o ce lach, za da niach i ro li ogro dów dla ro dzin

dział ko wych i spo łecz no ści lo kal nych. W mo jej oce nie
Fir my De ve lo per skie nie in te re su je dział ko wiec i je go
wie lo let nia pra ca, je go wła sność w po sta ci na sa dzeń i na -
nie sień. In te re su je ich tyl ko grunt zaj mo wa ny przez ogród
i zysk, ja ki z te go ty tu łu osią gnie po wy własz cze niu dział -
kow ców. Wa ru nek je den mu si być speł nio ny – zli kwi do -
wa na usta wa o ROD z 2005 ro ku i zli kwi do wa ny
Zwią zek.

Nie zga dzam się, aby z usta wy zo stał usu nię ty art. 24 
– ca łe szczę ście, że ma my ta ki za pis bro nią cy na sze te re -
ny przed rosz cze nia mi by łych wła ści cie li. Nie moż na dą -
żyć do zmiany usta wy, aby od bie rać dział kow com ich
wła sno ści. Prze cież dział kow com w War sza wie i wie lu in -
nych mia stach w Pol sce, ktoś dał te grun ty po woj nie pod
ogro dy dział ko we. Nie  moż na za te de cy zje wi nić dział -
kow ców i po zba wiać ich dzia łek i ich wła sno ści oraz
twier dzić, że z te go ty tu łu na le ży zmie nić usta wę o ROD
z 2005 ro ku.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Czło nek PZD ROD „Pod Li pa mi” w Pi le
/-/ Ma ria FojtPi ła, 26 czerw ca 2012 r.

Je rzy Ko mar nic ki z Zie lo nej Gó ry

Sza now na Pa ni Re dak tor 
Re na ta Kru pa -Dą brow ska 
Re dak cja „Rzecz po spo li tej”

Z uwa gą czy tam to co pi sze się ostat nio w pra sie od no -
śnie zmia ny usta wy o ROD. Cy tu ję je den ze zwro tów za -
miesz czo ny w ar ty ku le Rzecz po spo li tej „Co z re for mą
ogro dów dział ko wych” a mia no wi cie „Nikt nie chce li -

kwi do wać ogród ków dział ko wych w Pol sce” tyl ko obec -
ne oprzy rzą do wa nie praw ne jest nie do przy ję cia. Czy li
ja sno z te go wy ni ka, że ogro dy sa me po win ny ulec li kwi -
da cji. Dział kow cy po win ni w imię ra cji sa mi zre zy gno -
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wać z dal szej upra wy. By ło by to naj lep sze roz wią za nie,
bo ogro dy są za wa li dro gą dzi siej szych miast. Bo obec na
usta wa bro ni dział kow ców i PZD. Na to miast sa mo rzą dy
ob cią ża ol brzy mi mi kosz ta mi funk cjo no wa nia tych ogro -
dów. Szko da, że nie na pi sa no, że pań stwo ło ży pie nią dze
na utrzy ma nie ogro dów i struk tur PZD. Bo usta wa gwa -
ran tu je ol brzy mie pie nią dze dla PZD, 19 gr w tym ro ku
za m2. Je że li to się na pi sa ło to trze ba by ło na pi sać da lej, że
z tych 19 gr do dys po zy cji za rzą du ogro du po zo sta je 65%
o prze zna cze niu tych pie nię dzy de cy du ją dział kow cy. Nie
sły sza łem przy pad ku, aby gmi na wspie ra ła ogro dy ja kim -
kol wiek kwo ta mi na re mon ty lub ich funk cjono wa nie. Lo -
gicz ne jest, że przy na leż ność do każ dej or ga ni za cji
zo bo wią zu je do re gu lo wa nia na jej dzia łal ność skład ki.
Ale w tym jest coś in ne go, do stęp do te re nów ogro dów
dział ko wych w prze zna cze niu ich na ce le ko mer cyj ne. Bo
tu moż na za ro bić, tu są pie nią dze i na le ży wszyst ko zro -
bić, aby spo łe czeń stwo uwie rzy ło, że dział kow cy ze swo -
ją usta wą są wro giem pu blicz nym i to za wszel ką ce nę
na le ży zli kwi do wać. 

Pa ni Re dak tor wszyst ko moż na na pi sać bo to są sta re
ko mu ni stycz ne me to dy. Daj cie nam moż li wość dzia ła nia

a my win ne go znaj dzie my. By ło ta kie pe ere low skie po -
wie dze nie – kto nie z na mi ten nasz wróg. I te raz się do te -
go zmie rza, to co funk cjo nu je do brze na le ży znisz czyć.
Usta wa o ROD zo sta ła uchwa lo na w 2005 ro ku przez de -
mo kra tycz ny Sejm, te raz oka zu je się, że jest nie do bra.
Prze cież ko mu ny już daw no nie ma, a su ge ru je się, że
usta wa prze nio sła się z lat 60, 70 do współ cze snej Pol ski.
Trak tu je się na rów ni mi lio no wą or ga ni za cję dział kow -
ców z przed sta wi cie la mi sto wa rzy szeń po sia da jąca zni ko -
mą ilość człon ków. Prze cież dzie je się im wiel ka krzyw da
nie jest za cho wa na de mo kra cja, to trze ba ko niecz nie zmie -
nić. A cho dzi o coś in ne go, że usta wa o ROD bro ni tych
ma lut kich i tu jest sed no spra wy, a to w obec nym ustro ju
jest nie wy ba czal ne. W myśl jej nie moż na ni ko go o tak
so bie wy rzu cić, za brać mu do ro bek cięż kich lat pra cy 
w przy pad ku dzier ża wy. A to, że pra co wał 30-40 lat za
dar mo dziś opo dat ko wać, bo sam chcia łeś i za to na le ży
za pła cić. Je śli ktoś jest ta ki chęt ny to niech za kła da sto -
wa rzy sze nie. Zie mi w Pol sce jest jesz cze du żo. Moż na ta -
ką po praw kę wnieść i pro szę bar dzo zo ba czy my ilu bę dzie
chęt nych.

Dział ko wiec ROD „22 lip ca” w Zie lo nej Gó rze
/-/ Je rzy Ko mar nic ki 

Zie lo na Gó ra, 26 czerw ca 2012 r.

Ste fan Ży ła z Rze szo wa

Wy ra żam zde cy do wa ny sprze ciw wo bec jaw nej dys kry -
mi na cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców pod czas de ba -
ty prze pro wa dzo nej w dniu 21 czerw ca 2012 roku 
z ini cja ty wy dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”.

Jak moż na pro wa dzić obiek tyw ną i rze czo wą dys ku sję,
sko ro PZD re pre zen to wa ły je dy nie dwie oso by, a prze ciw -
ni ków ogrod nic twa dział ko we go – aż sześć. Nie do przy -
ję cia jest oczy wi sta ma ni pu la cja prze bie giem de ba ty,
cze go prze ja wem był wy bór pro wa dzą cej dzien ni kar ki
oraz ta ki do bór uczest ni ków dys ku sji, aby po par li tyl ko
wy god ne dla niej te zy. Ta kie me to dy dzia ła nia spo ty ka się
z re gu ły w ta blo idach, a nie w opi nio twór czym dzien ni ku.
Po za po zna niu się z prze bie giem de ba ty moż na od nieść
wra że nie, że za pro sze ni przez pa nią re dak tor dys ku tan ci
nie mie li wy star cza ją cej wie dzy na te mat funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go. Zu peł ną bzdu rą jest ar gu ment,
iż usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych gwa ran tu -
je rze ko mo mo no pol PZD i ol brzy mie pie nią dze dla
Związ ku. Ni gdy nie by ło i nie ma mo no po lu PZD, a ża den
prze pis obo wią zu ją ce go pra wa ta kiej kon struk cji nie prze -
wi du je. Nikt nie za bra nia dział kow com zrze szać się w in -
nych sto wa rzy sze niach i nie za ka zu je two rze nia ogro dów
dział ko wych po za struk tu rą PZD.

Pod no sze nie pro ble mu, że usta wa o ROD ogra ni cza pra -
wo wła sno ści gmin w sto sun ku do grun tów oraz blo ku je
in we sty cje miej skie, jest moc no prze sa dzo ny, a wręcz nie -
praw dzi wy. Do re ali za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go nie
jest po trzeb na zgo da Związ ku na li kwi da cję ogro du, 
o czym zda je się dys ku tan ci w „Rzecz po spo li tej” za po -
mnie li. Nie moż na jed nak po zwo lić na to, aby każ dy te ren
ogro du był prze zna cza ny na bu do wę in we sty cji czy sto ko -
mer cyj nych kosz tem dział kow ców w ce lu uzu peł nie nia
dziur bu dże to wych nie któ rych sa mo rzą dów, czy też wzbo -
ga ce nia się de we lo pe rów i pry wat nych biz nes me nów.
Kwe stia ist nie nia ogro dów dział ko wych w cen trach miast
jest spra wą sztucz nie na gła śnia ną przez okre ślo ne gru py,
któ re za wszel ką ce nę za mie rza ją prze jąć do brze za go spo -
da ro wa ne i uzbro jo ne te re ny ogro dów. Wie le jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go nie ma nic prze ciw ko funk cjo -
no wa niu ogro dów w cen trach miast, po nie waż czę sto są to
za dba ne, do brze utrzy ma ne i pięk nie kom po nu ją ce się 
z miej ską ar chi tek tu rą ob sza ry nie ska żo nej przy ro dy.

Z ko lei pro blem rosz czeń daw nych wła ści cie li do grun -
tów ROD jest nie zwy kle trud ny. Nie ma w za sa dzie „zło -
te go środ ka”, przy za sto so wa niu któ re go za rów no dział-
kow cy, jak i daw ni wła ści cie le, by li by za spo ko je ni. 
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Art. 24 usta wy o ROD roz wią zał ten pro blem po przez za -
spo ko je nie rosz czeń by łych wła ści cie li w dro dze wy pła ty
przez wła ści cie la grun tu od szko do wa nia lub przy dzie le -
nia nie ru cho mo ści za mien nej. Ta ka re gu la cja jest roz wią -
za niem naj lep szym z moż li wych i wszel kie aka de mic kie
dy wa ga cje w tym te ma cie są zbęd ne.

W mo jej oce nie do bór te ma ty ki i uczest ni ków de ba ty 
w „Rzecz po spo li tej” był ten den cyj ny i stron ni czy. Zor ga -

ni zo wa ne z ini cja ty wy dzien ni ka spo tka nie mia ło na ce lu
wy ka za nie, że PZD jest or ga ni za cją nie po trzeb ną, a wręcz
szko dli wą dla obec nej rze czy wi sto ści spo łecz no -po li tycz -
nej i go spo dar czej kra ju. Uwa żam, że w tak po waż nym
dzien ni ku jak „Rzecz po spo li ta” po win ny uka zy wać się ar -
ty ku ły w peł ni obiek tyw ne i przed sta wia ją ce sze ro kiej opi -
nii pu blicz nej rze czy wi sty ob raz funk cjo no wa nia ogrod-
nic twa dział ko we go w kra ju.

Z po wa ża niem

ROD im. H. Wie niaw skie go w Rze szo wie
/-/ Ste fan Ży łaRze szów, 26 czerw ca 2012 r.

13. Dział kow cy re agu jà tak ̋ e na ar ty kuł „Zwià zek pod ostrza łem”, 
któ ry uka zał si´ na ła mach „Rzecz po spo li tej”

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska 
Re dak cja „Rzecz po spo li ta”

W od nie sie niu do Pa ni pu bli ka cji pt. „Zwią zek dział -
kow ców pod ostrza łem” z 25 czerw ca 2012 roku Okrę go -
wy Za rząd PZD w Gdań sku uwa ża, iż na le ży rzu cić nie co
wię cej świa tła na tre ści po ru szo ne w przy wo ła nym tek -
ście.

Z tre ści Pa ni ar ty ku łu czy tel nik mo że do wie dzieć się
mię dzy in ny mi o tym jak du że su my wy da ły wła dze Mia -
sta Gdań ska w związ ku z li kwi da cją ogro dów pod bu do -
wę sta dio nu pił kar skie go. Na le ży jed nak za zna czyć, iż
wy so kość kosz tów zwią za nych z li kwi da cją, a w szcze -
gól no ści kwo ty od szko do wań usta la ne są w spo sób obiek -
tyw ny.

Od szko do wa nie dla dział kow ców za ma ją tek pod le ga ją -
cy li kwi da cji usta la ne by ło przez upraw nio ne go rze czo -
znaw cę ma jąt ko we go, któ ry do ko nu je wy ce ny zgod nie 
z prze pi sa mi pra wa i za sa da mi do brej prak ty ki za wo do -
wej. Oce nia w ten spo sób obiek tyw ną war tość po szcze -
gól nych skład ni ków ma jąt ko wych.

Kosz ty zwią za ne z przy go to wa niem te re nów za mien -
nych z ko lei wy ni ka ją przede wszyst kim z od two rze nia w
in nym miej scu wa run ków, ja ki mi dys po no wa li dział kow -
cy w do tych cza so wej lo ka li za cji. Mo wa tu przede wszyst -
kim o do stę pie do me diów (ener gia elek trycz na, wo da)

oraz pod sta wo wych ele men tach in fra struk tu ry ta kich jak
ogro dze nie, alej ki ogro do we a tak że bu dy nek „do mu
dział kow ca”. Pa mię taj my jed nak, że mia sto od twa rza ło to
co zo sta ło zli kwi do wa ne. Przy tej oka zji Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, ja ko oso ba praw na, nie po brał żad nych od -
szko do wań. Ro lą PZD by ło i jest za pew nie nie, aby użyt -
kow ni cy dzia łek pod le ga ją cych li kwi da cji nie zo sta li
po szko do wa ni.

W tre ści ar ty ku łu mo że rów nież prze czy tać, że „gmi ny
(...) nie mo gą prze zna czyć te re nu wska za ne go w miej sco -
wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ja ko
ogród dział ko wy na in ne ce le pu blicz ne”. To jest oczy wi -
sta nie praw da. Li kwi da cja ogro dów dział ko we go pod in -
we sty cję ce lu pu blicz ne go nie wy ma ga zgo dy PZD. Ma ło
te go, PZD ni gdy nie stał na prze ciw ta kim in we sty cjom.
Świad czyć o tym mo gą licz ne przy kła dy prze pro wa dzo -
nych li kwi da cji w kon tek ście waż nych miej skich in we -
sty cji w ca łym kra ju.

Pro si my, aby dal sze pu bli ka cje do ty czą ce Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, by ły zde cy do wa nie bar dziej
obiek tyw ne i przed sta wia ły pe łen ob raz sy tu acji dział kow -
ców w Pol sce.

Pre zes OZ PZD Gdańsk 
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Gdańsk, 26 czerw ca 2012 r.
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Z wiel kim obu rze niem prze czy ta li śmy re por taż Pa ni Re -
na ty Kru pa -Dą brow skiej umiesz czo ny w wy da niu dzien -
ni ka z dniu 25 czerw ca 2012 r. pt. „Zwią zek Dział kow ców
pod ostrza łem”.

Zor ga ni zo wa na de ba ta w dniu 21 czerw ca 2012 roku
wy ka za ła stron ni cze na sta wie nie. Brak w niej by ło rów no -
wa gi osób za pro szo nych – 2 oso by re pre zen to wa ły Polski
Związek Działkowców, a 6 in nych osób re pre zen to wa ło
przed sta wi cie li pod mio tów za in te re so wa nych prze ję ciem
lub wy ku pem grun tów użyt ko wa nych przez dział kow ców
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych np. fir my De we lo -
per skie, Związ ki Miast Pol skich, pre ze sów 2-ch To wa -
rzystw Ogro dów Dział ko wych, z rad ca mi praw ny mi.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców re pre zen to wał jed no oso bo -
wo dzia łacz spo łecz ny wraz z rad cą praw nym KR Pols-
kiego Związku Działkowców. Jak moż na w tak do bo ro -
wej i licz nej asy ście de ba to wać, na 3 dni przed roz pra wą
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, o dal szych lo sach usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Z gó ry by ło wia do -

me, że to nie jest wła ści wa de ba ta, a jaw na ma ni pu la cja
przy go to wa ny mi py ta nia mi i za pro szo ny mi oso ba mi do
dys ku sji, przy nie rów nym roz kła dzie sił, dla po par cia wy -
god nych dla Re dak cji tez. Za cho dzi py ta nie, czy po czyt -
ny dzien nik, przy go to wu je de ba tę w tak nie rów nym
skła dzie, dla uzy ska nia za pla no wa nej wcze śniej opi nii.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ma so wą or ga ni za cją -
jest nas po nad mi lion pol skich ro dzin, nie pro si my o opi -
nię i sta no wi ska w spra wie funk cjo no wa nia na sze go ru -
chu dział ko we go osób i pod mio tów, któ re wi dzą, „tyl ko
ka sę” w każ dym po dej mo wa nym dzia ła niu, my wi dzi my
po trze by lu dzi i ro dzin o naj słab szym sta tu cie eko no micz -
nym – dla te go bro ni my i bro nić bę dzie my prze pi sów
praw nych usta no wio nych w okre sie 60 lat okre su po wo -
jen ne go, któ re do brze nam słu żą. Ta nie udol ność lub ma -
ni pu la cja w or ga ni za cji de bat utwier dzi ła nas w stron-
ni czość Re dak cji.

Pro si my o za cho wa nie wię cej umia ru w kształ to wa niu
nie spra wie dli wej opi nii.

Człon ko wie Pre zy dium OZ Opol skie go PZD 
w Opo lu

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Opo lu

Dzien nik „Rzecz po spo li ta”

PROTEST

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz ty nie

Pan To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny Ga ze ty „Rzecz po spo li ta”

W ostat nich dniach w Wa szej ga ze cie uka za ły się dwa
ar ty ku ły do ty czą ce dział kow ców, ogro dów i Związ ku
zwią za ne z fak tem, że w dniu 28.06.2012 roku Try bu nał
Kon sty tu cyj ny bę dzie roz pa try wał usta wę o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych pod ką tem zgod no ści z Kon sty tu -
cja RP.

W pierw szym ar ty ku le z dnia 18.06.2012 roku za ty tu ło -
wa nym „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku Dział kow -
ców” Pa ni re dak tor Re na ta Kru pa -Dą brow ska su ge ru je
czy tel ni kom nie praw dzi we fak ty po sił ku jąc się opi nia mi
lu dzi z tzw. sto wa rzy szeń, któ rzy gło szą ob raź li we ha sła 
w sto sun ku do Związ ku.

Jak moż na mó wić o mo no po lu Związ ku, któ ry jest umo -
co wa ny usta wą sej mo wą i wal czy w obro nie dział kow -
ców i ogro dów, któ re do nie go na le żą. Zwią zek po ma ga w
ich pro wa dze niu i utrzy ma niu. Prze ka zu je du że środ ki fi -
nan so we na re mon ty i in we sty cje. Polski Związek Dział-
kowców nie za bra nia za kła da nia no wych ogro dów przez

sto wa rzy sze nia. Niech się or ga ni zu ją, po zy sku ją zie mię i
pro wa dzą swo je ogro dy.

Rów nież w dru gim ar ty ku le z dnia 25.06.2012 r. opi su -
ją cym de ba tę, ja ka od by ła się z ini cja ty wy Pa ni re dak tor
Kru pa -Dą brow skiej pt. „Co z re for mą ogro dów dział ko -
wych” re la cja jest ten den cyj na i zro bio na na za mó wie nie
na szych prze ciw ni ków. Już sam skład za pro szo nych go ści
bio rą cych w niej udział bu dzi wie le kon tro wer sji i nie -
obiek tyw nie przed sta wia praw dę o ogro dach i Związ ku.
Udział w de ba cie wzię ło tyl ko dwóch przed sta wi cie li
Związ ku, a sze ściu po zo sta łych to jaw ni prze ciw ni cy na -
szej or ga ni za cji. I wła śnie ich ar gu men ty zo sta ły uwy pu -
klo ne, wpro wa dza jąc w błąd mniej zo rien to wa nych
czy tel ni ków. Pa ni re dak tor ce lo wo do pa so wa ła te te ma ty,
któ re jej pa so wa ły i w złym świe tle przed sta wi ła Zwią zek
nie po ru sza jąc te ma tów praw dzi wych i istot nych.

W ar ty ku le czę sto przy ta cza ne jest zda nie, „że więk -
szość dys ku tu ją cych ma od mien ne zda nie niż PZD”.
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Dla zde cy do wa nej więk szo ści osób, któ re zna ją pra cę,
struk tu ry i war to ści, ja kie da je przy na leż ność do Polskiego
Związku Działkowców jest ja sne i czy tel ne, że ar ty kuł ten

zo stał ce lo wo tak na pi sa ny, aby przed sta wić dział kow ców,
ogro dy i Zwią zek w fał szy wym i złym świe tle.

W imie niu OZ War miń sko -Ma zur skie go PZD 
w Olsz ty nie

Pre zes 
/-/ Zbi gniew Ko ło dziej czak

Olsz tyn, 26 czerw ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

De ba ta, czy su ge ro wa nie orze cze nia??

Re dak cja „Rzecz po spo li tej” zor ga ni zo wa ła coś, co na -
zwa ła de ba tą, prze cząc sa mej so bie w ty tu le re dak cyj nym,
któ ry brzmi „Zwią zek dział kow ców pod ostrza łem”. Tak
też by ło w isto cie – na prze ciw dwóch przed sta wi cie li PZD
za sia dło sześć osób te mu ru cho wi prze ciw nych i re dak tor
pro wa dzą ca, nie ukry wa ją ca swo jej nie chę ci do Związ ku 
i je go władz. Dys ku sja spro wa dzi ła się do bez kry tycz ne -
go ata ku na Usta wę o ROD oraz Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, któ ry wszel kie go zła jest przy czy ną. Fak ty i lo-
gi ka po stę po wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym ze -
szły na plan dal szy – ra cja oczy wi ście jest po stro nie prze -
ciw ni ków usta wy, któ ra we dług nich ha mu je roz wój miast
i ge ne ru je kosz ty po stro nie sa mo rzą dów. W dzi siej szej
rze czy wi sto ści po li tycz no-spo łecz nej moż na pi sać róż ne
rze czy, nie ko niecz nie praw dzi we. Otóż rzu ca się za wrot -
ne kwo ty, któ re mia sto Gdańsk po nio sło ty tu łem li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych pod bu do wę sta dio nu i dróg, nie
wspo mi na jąc w ogó le o kosz tach in nych wy własz czeń, 
a prze cież by ło i jest ich spo ro. W in nym miej scu te go ma -
te ria łu p. mec. Ba nasz czyk wprost mó wi o ol brzy mich
kosz tach, któ re po no si pań stwo i sa mo rząd na utrzy ma nie
ogro dów – ja kie to ni by są kosz ty p. me ce na sie, sko ro
ogro dy utrzy mu ją się z wła snych środ ków. Mo że za się -
gnął by Pan in for ma cji ile mia sta wy da ją na utrzy ma nie
par ków i in nych form zie le ni miej skiej. In ny dys ku tant, 
p. mec. Mat czak oświad cza, że usta wa prze no si nas w la -
ta 60-te oraz 70-te ubie głe go wie ku i jak to po go dzić z fak -
tem, że ogro dy na zie miach pol skich funk cjo nu ją od 110
lat? Za wsze pa so wa ły do obo wią zu ją ce go usta wo daw -
stwa, tak jak pa su ją dzi siaj. Szko da, że „de ba ta”, któ ra 
z za ło że nia ma być wy mia ną po glą dów, prze obra zi ła się w
po kaz hi po kry zji i de ma go gii. Za wsze chcie li śmy i pod -
trzy mu je my to sta no wi sko, roz ma wiać o ro li i zna cze niu

na sze go ru chu, jak rów nież o je go przy szło ści, ale 
w otwar tej dys ku sji, po zba wio nej ele men tów lob bin gu.
To co za pro po no wa ła re dak cja „Rzecz po spo li tej” nie jest
dzien ni kar stwem oby wa tel skim, to jest wła śnie kla sycz -
ne udo stęp nie nie swo ich ła mów lob by stom, któ rych je dy -
nym ce lem jest prze ję cie atrak cyj nych te re nów w du żych
mia stach. A czy ktoś za sta no wił się nad tym, co sta nie się
z ogro da mi po ło żo ny mi w mniej atrak cyj nych miej scach,
je że li zmie ni się chro nią ce je pra wo? Dla cze go za wsze
mu si my być mą drzy po szko dzie, a nie prze wi dy wać ne -
ga tyw nych skut ków nie któ rych, nie prze my śla nych dzia -
łań? Dla cze go sen sow ne i lo gicz ne ar gu men ty, któ re
przed sta wi ły w dys ku sji oso by re pre zen tu ją ce PZD po mi -
nię to mil cze niem, nie od no sząc się do nich me ry to rycz -
nie? Oczy wi ście dla te go, że by ły sprzecz ne z je dy nie
słusz ną li nią przy ję tą przez re dak cję w myśl któ rej ogro -
dy w mia stach to sa mo zło, a Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców to or ga ni za cja mo no po li stycz na i szko dli wa. Ni ko mu
nie przy szło do gło wy, że gdy by nie sen sow ne i per spek -
ty wicz ne dzia ła nia tej or ga ni za cji na prze strze ni ostat nich
30 lat, to więk szość ogro dów nie prze trzy ma ła by trud nych
cza sów trans for ma cji ustro jo wej. Każ da de ba ta wy ma ga
pod su mo wa nia – w tym wy pad ku de ba ty nie by ło, a pod -
su mo wa nie sfor mu ło wa no przed roz po czę ciem spo tka nia.
Na sze mu Związ ko wi za rzu ca się, że po przez or ga ni za cję
„Ty go dnia Pro te stu” wy wie ra na cisk na Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny. Chce my pod kre ślić, że pro test dział kow ców ma
cha rak ter po ko jo wy – wręcz pa cy fi stycz ny, ogra ni cza ją cy
się do wy wie sze nia flag i ba ne rów związ ko wych, na to -
miast to co ro bi re dak cja „Rzecz po spo li tej” i nie któ re in -
ne re dak cje, jest ni czym in nym, jak wy wie ra niem pre sji
na nie za wi słym skła dzie orze ka ją cym – ma my na dzie ję,
że bez sku tecz nej.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach
Ka to wi ce, 25 czerw ca 2012 r.
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Po za po zna niu się z Pa ni ar ty ku łem „Zwią zek dział kow -
ców pod ostrza łem” za miesz czo ne go w Ga ze cie „Rzecz -
po spo li ta” w dniu 25 czerw ca, przy zna ję Pa ni ra cję że my
dział kow cy i nasz Zwią zek je ste śmy w trud nej sy tu acji, 
po za skar że niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go na szej
Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. do TK. 

Dla te go niech Pa ni nie dzi wi fakt, że dział kow cy wal czą
w obro nie swo jej Usta wy, któ ra gwa ran tu je być al bo nie
być na szych ogro dów.

Pi sze Pa ni, że jak chce się być dział kow cem to trze ba
być człon kiem Pol skie go Związ ku Dział ko w ców, prze cież
to jest lo gicz ne.

Tak sa mo jest w spół dziel niach miesz ka nio wych, Pol -
skim Związ ku Ło wiec kim, Pol skim Związ ku Węd kar -
skim.

Do Pol skie go Związ ku Dział kow ców na le ży prze waż nie
naj uboż sza część spo łe czeń stwa. Dla przy kła du na mo im
ogro dzie „Po święt ne” we Wro cła wiu li czą cym 
411 dzia łek, 65% to eme ry ci o bar dzo ni skich eme ry tu -
rach, dla któ rych dział ka jest je dy nym miej scem wy po -
czyn ku i uzu peł nie niem kuch ni do mo wej. Pro szę Pa ni
dział kow cy ni ko mu zie mi nie za bie ra li, to za kła dy pra cy
przy dzie la ły dział ki, ja ko po moc so cjal ną.

Roz wo ju miast nie blo ku je my, te re ny ogro dów na wyż -
sze ce le (dro gi, szpi ta le) prze ka zu je my.

Pa ni Re dak tor, ja oso bi ście wie rzę w opatrz ność Bo żą,
któ ra tak po kie ru je spra wa mi w TK, że ogro dy dział ko -
we, któ re ist nie ją od po nad 100 lat, bę dą da lej ist nieć tak
dłu go aż każ dy czło nek spo łe czeń stwa bę dzie miał wil lę
z ogro dem, a urlop spę dzał w Egip cie.

Z po zdro wie nia mi

Pre zes ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu
/-/ Jó zef Smo lis

Jó zef Smo lis z Wro cła wia

Pa ni Re dak tor Ga ze ty
„Rzecz po spo li ta”
Re na ta Kru pa -Dą brow ska

Wro cław, 25 czerw ca 2012 r.

Za rząd ROD „Od ra” w No wej So li

Pa ni Re dak tor
Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Re dak cja Dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”

Czy ta jąc Pa ni ar ty kuł, za miesz czo ny w dzien ni ku
„Rzecz po spo li ta” z dnia 25 czerw ca 2012 r. pt. „Zwią zek
dział kow ców pod ostrza łem” do cho dzę do wnio sku, że
oprócz na gmin nie emi to wa nych ar ty ku łów w tej ga ze cie
pod ad re sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
do cho dzą jesz cze ar ty ku ły ty pu „na gon ka”. Nie dzi wię się
lu dziom nie obe zna nym w „te ma cie” i nie po sia da ją cym
wy star cza ją cej wie dzy z za kre su pra wa usta wo daw cze go
w na szym kra ju, lecz o pal pi ta cję ser ca mo że przy pra wić
ta cią gła na gon ka nie tyl ko I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
ale rów nież i me diów.

Na gon ka ta ma za za da nie obar czyć Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, le gal nie funk cjo nu ją cy na pod sta wie Usta -
wy o ROD za wszel kie zło pa nu ją ce na płasz czyź nie nie -
udol no ści rzą dzą cych i pa zer no ści lob by prze my sło we go
oraz wmó wić spo łe czeń stwu, że tak wła śnie jest. Idąc da -
lej tym to kiem ro zu mo wa nia to moż na są dzić, że za brak

po go dy też moż na obar czyć PZD i jej ko mu ni stycz ną
Usta wę, no i oczy wi ście za obec ny Sta tut, w któ rym brak
wzmian ki jak ma ją po stę po wać dział kow cy w przy pad ku
osią gnię cia przez nich kiep skich plo nów spo wo do wa nych
złą po go dą. Po dob nych przy kła dów moż na przy to czyć
wię cej. Ja ko ewe ne ment moż na uznać rów nież przy to czo -
ne stwier dze nie, że aby stać się dział kow cem to naj pierw
trze ba na le żeć do PZD. Więk szej oczy wi sto ści, je że li tak
moż na po wie dzieć, nie ma w na szym ży ciu spo łecz nym.

Na do wód te go po słu żę się przy kła dem, bo nie mo gę so -
bie ja koś wy obra zić ta kiej sy tu acji tzn.: jak moż na węd ko -
wać nie po sia da jąc kar ty węd kar skiej, któ rej uzy ska nie
wa run ku je przy na leż ność do Pol skie go Związ ku Węd kar -
skie go? Jest to py ta nie ty po wo re to rycz ne, na któ re jest
tyl ko jed na od po wiedź, a mia no wi cie – nie moż na. Ta kich
przy kła dów moż na by przy to czyć wię cej, o czym Pa ni za -
pew ne wia do mo. My dział kow cy wie my, dla cze go jest ta
ca ła ba ta lia i na gon ka na nasz Zwią zek i Usta wę o ROD.
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Otóż mię dzy in ny mi dla te go, że w przy pad ku prób „wy -
ru go wa nia” po je dyn czo każ de go dział kow ca z użyt ko wa -
nia swo jej dział ki, wła ści cie lo wi te re nu po szło by na der
gład ko, jed nak że z ta ką or ga ni za cją ja ką jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców już tak ła two nie od bę dzie się, po nie -
waż jest to po nad mi lio no wa or ga ni za cja, ma ją ca za so bą
le gal ną i bar dzo do brą usta wę. Dla te go też pod płasz czy -
kiem pra wa /tyl ko ja kie go ?/ szu ka się wszel kich spo so -

bów i pre tek stów do jej unie waż nie nia i tak jest w tym
przy pad ku.

Uży wa jąc me ta fo ry to mu szę po wie dzieć tak: „na wet
skrom ny po si łek, lecz po da ny na czy stym ta le rzu bę dzie
sma ko wał wła ści wie, na to miast od wrot nie – ni gdy”.

Koń cząc to pi smo, ży czę wszel kiej po myśl no ści i więk -
sze go obiek ty wi zmu.

Za Za rząd 
/-/ Ry szard Li piń ski

Zie lo na Gó ra, 26 czerw ca 2012 r.

Wło dzi mierz Kaucz z Wro cła wia
Re dak tor Na czel ny
„Rze czy po spo li tej”

Sza now ny Pa nie re dak to rze, po za po zna niu się z Pań -
ską ga ze tą, z dnia 25 czerw ca 2012 r. i prze czy ta niu ar ty -
ku łów pt.: „Zwią zek Dział kow ców pod ostrza łem” i „Co
z re for mą ogro dów dział ko wych” uzna łem za ko niecz ne
ja ko wie lo let ni czło nek PZD i praw nik na eme ry tu rze
wnieść kil ka uwag.

We wnio skach by łe go I Pre ze sa SN z lu te go i wrze śnia
2010 r. skie ro wa nych do TK nie mo gę zro zu mieć jak usta -
wa z 8 lip ca 2005 r. o ROD, za wie ra ją ca 50 ar ty ku łów jest
w ca ło ści nie zgod na ze sto so wa ny mi prze pi sa mi Kon sty -
tu cji RP. Prze cież każ dy akt praw ny jest ba da ny przez sto -
sow ną ko mi sję ds. usta wo daw czych, przez ze spo ły
praw ni ków za trud nio nych w Sej mie i przez po słów. Prze -
cież za tą usta wą gło so wa ła znacz na ilość po słów obec nej
ka den cji po za Klu bem Par la men tar nym PiS-u. Po nad to
we wnio skach by łe go Pre ze sa SN na plan dru gi wy su wa
się za rzut, że usta wa i PZD są mo no po li sta mi, gdyż zmu -
sza ją swo ich człon ków do przy na leż no ści do PZD, ja ko
wa run ku praw człon kow skich, w tym pra wa do użyt ko -
wa nia dział ki. W związ ku z po wyż szym na su wa się py ta -
nie, kto więc po wi nien przy dzie lać dział ki jak nie PZD
zrze sza ją cy oko ło mln człon ków, co w po łą cze niu z bli ski -
mi sta no wi oko ło 3 mln lu dzi. Prze cież po dob nie dzie je
się w po dob nych dzia ła ją cych w kra ju or ga ni za cjach jak
PZŁ czy PZW. Na cze le tych Związ ków dzia ła ją kie row -
ni cze or ga na, któ re ni mi kie ru ją, po dob nie jak PZD w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kan dy da ci do tych związ ków wpierw mu szą stać się ich
człon ka mi, aby zo stać przy ję ci. Mu szą też skła dać dość
trud ne eg za mi ny zwią za ne z na zew nic twem tych zwie -
rząt, okre sa mi za bra nia ją cy mi po lo wań czy po ło wów. Mu -
szą też pła cić dość wy so kie staw ki na utrzy ma nie struk tur
Związ ku, do ży wia nie zwie rząt oraz ich ho dow le. Za uchy -
bie nia prze ciw ko obo wią zu ją cym prze pi som cze ka ich nie
tyl ko re le go wa nie ze Związ ku, ale tak że wy so kie grzyw -
ny lub ka ry po zba wie nia wol no ści np. za udo wod nio ne
kłu sow nic two.

W przy pad ku PZD wy ma ga na jest chęć wstą pie nia 
w sze re gi Związ ku i od by cie kil ku szko leń ze zna jo mo ści
przed mio tu, prze pi sów związ ko wych w za kre sie praw 
i obo wiąz ków. Wy klu cze nie ze Związ ku jest moż li we w
przy pad ku udo wod nie nia człon ko wi Związ ku kra dzie ży
do ko na nej na szko dę in ne go dział kow ca lub PZD. Do ty -
czy to rów nież kra dzie ży prą du i wo dy przez ko rzy sta nie
z nich po za re je strem licz ni ka. Za za nie dba nia w utrzy -
ma niu dzia łek gro żą ka ry po rząd ko we. Tak więc przy pad -
ki wy klu cze nia są nie licz ne i mo gą do ty czyć sa mo wo li
bu dow la nej, za miesz ki wa nia na dział ce lub wy jąt ko wo
po waż ne szko dze nie in te re som PZD. Stra szy się spo łe -
czeń stwo wy so ki mi opła ta mi na rzecz PZD, któ re co rocz -
nie zbie ra du że su my pie nięż ne. Ta ki za rzut po sta wił na
po sie dze niu w re dak cji w dniu 25 czerw ca br. p. W. Cza -
pliń ski by ły Pre zes Za rzą du PZD w Ostro łę ce. Obec nie
skład ka na rzecz struk tur PZD wy no si 19 gro szy za 1 m2.
Z tej skład ki tyl ko 35% jest prze ka zy wa ne na rzecz Kra -
jo wej Ra dy i na dzia łal ność Okrę go wych Za rzą dów PZD.
Po zo sta ła kwo ta po zo sta je w wy łącz nej dys po zy cji Za rzą -
dów ROD. Po zo sta łe opła ty zbie ra ne przez Za rzą dy na po -
trze by ogro du po zo sta ją w ka sie Ogro du. Stąd też wy po -
wiedź p. Cza pliń skie go jest przy kła dem kon ty nu owa nia
kłam li wej kam pa nii prze ciw ko PZD. P. Cza pliń ski zaj mo -
wał przed re or ga ni za cją wo je wództw wy so kie funk cje
spo łecz ne w PZD. Był człon kiem Kra jo wej Ra dy PZD, 
a nad to Pre ze sem Okrę go we go Za rzą du PZD w Ostro łę -
ce. W sku tek li kwi da cji czę ści okrę gów p. Cza pliń ski utra -
cił wy ko ny wa ne funk cje. W wy ni ku roz li czeń oka za ło się,
że przy własz czył on so bie w cza sie spra wo wa nia funk cji
Pre ze sa OZ nie na leż ne świad cze nie czym na ra ził PZD na
szko dę wy so ko ści oko ło 17.000 zł Od zy ska no tę su mę 
w wy ni ku po stę po wa nia są do we go. Na su wa się py ta nie
czy ta ki czło wiek po wi nien być za pro szo ny na spo tka nie
w re dak cji „Rzecz po spo li tej” z kil ku po waż ny mi oso ba mi
ma ją cy mi usto sun ko wać się co do isto ty, czy usta wa 
o ROD po win na zo stać w mo cy czy na le ży ją zmie nić?
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Po dob ne hi sto rie do ty czą kil ku in nych dy sy den tów – by -
łych człon ków PZD. Po usu nię ciu ich z sze re gu Związ ku
gdyż dzia ła li na je go szko dę do ko nu jąc na wła sną rę kę sa -
mo wo li bu dow la nej i in nych po waż nych wy kro czeń, 
w tym i na tu ry fi nan so wej. Lu dzie ci są ho łu bie ni przez
część środ ków prze ka zu, ja ko ofia ry rze ko mej sa mo wo li
PZD. Na to miast ogrom na rze sza dział kow ców a tak że
struk tur Związ ku nie mo że do stać się na ła my me diów,
aby pro sto wać kłam li wą kam pa nię wy mie rzo ną w PZD.

Koń cząc swo je uwa gi wra cam do spo tka nia z dnia 
25 czerw ca br. Mie li oni wy po wie dzieć się w kwe stii „być
al bo nie być” dla usta wy o ROD. Na wstę pie spo tka nia
wy stę pu ją cy po za dwo ma przed sta wi cie la mi PZD nie
mie li za rzu tów pod ad re sem usta wy. Gdy do szło do kon -
kre ty za cji sta no wisk więk szość z nich nie wi dzia ła po trze -
by po zo sta wie nia ogro dów w cen trach du żych miast.
Po stu lo wa li po trze bę usu nię cia ich na pe ry fe ria aglo me ra -

cji miej skich. Przed sta wi ciel de we lo pe rów skry ty ko wał
upra wy w ogro dach miej skich w szcze gól no ści mar chew -
ki i pie trusz ki, uznał za ko niecz ne w miej sce tych ogro dów
po bu do wać osie dla miej skie na po trze by spo łe czeń stwa.
Za cho dzi py ta nie, o co więc cho dzi? Po trze by Pań stwa są
nie za gro żo ne i PZD nie bę dzie stał na prze szko dzie roz -
wo ju in fra struk tu ry miast i gmin. Tyl ko we Wro cła wiu
prze ka za no w ostat nich la tach 50 ha ogro dów na po trze -
by roz wo ju in fra struk tu ry miej skiej.

Jed nak w imie niu za cho wa nia ogro dów dla przy szłych
po ko leń, ochro ny zie le ni w mia stach PZD nie mo że się
go dzić na li kwi da cje ogro dów na każ dy cel.

W imię zrów no wa żo ne go roz wo ju za cho waj my zie leń
w mia stach. Gdy ją zli kwi du je my i za stą pi my bu dow la mi
z cza sem sta nie my się ofia rami smo gu i za truć. Nie mo że -
my do te go do pu ścić. Wie rzę w roz są dek władz i ich da -
le ko wzrocz ność, aby nie do szło do ka ta stro fy.

Dział ko wiec ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu czło nek
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej

/-/ mgr Wło dzi mierz Kaucz
Wro cław, 27 czerw ca 2012 r.

Aga ta Ko złow ska z Po zna nia

Pa ni Re dak tor
Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Re dak cja „Rzecz po spo li ta”

Sza now na Pa ni Re dak tor!
Ogro dy dział ko we ist nie ją w Pol sce od oko ło 120 lat.

Od 1981 ro ku dzia ła Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry
za rów no dba o po trze by swo ich człon ków, jak i o or ga ni -
za cję, ład i po rzą dek na ogro dach dział ko wych.

Bez pie czeń stwo dział kow com PZD za pew nia po przez
usta wę o ROD z 2005 r. To dzię ki niej ma ją oni pra wo do
swo ich al tan i na sa dzeń, do te go co two rzy li i pie lę gno wa -
li przez cza sa mi na wet kil ka dzie siąt lat. Grun ty na któ rych
znaj du ją się ogro dy nie są ich wła sno ścią, ani też wła sno -
ścią PZD. To naj czę ściej Skarb Pań stwa i Gmi ny. Tyl ko
dzię ki usta wie o ROD każ dy z dział kow ców ma za pew -
nio ne to, iż na sa dze nia i na nie sie nia na le żą do nich. Co się
sta nie, gdy za brak nie obec nie obo wią zu ją cej usta wy. Bę -
dzie moż na im ode brać wszyst ko to, co two rzy li cza sa mi
na wet przez ca łe ży cie.

Prze czy taw szy ar ty kuł Pa ni Re dak tor pt. „Zwią zek
dział kow ców pod ostrza łem” moż na by się za sta no wić czy
mia ła Pa ni kie dy kol wiek stycz ność z ogro da mi dział ko -
wy mi i z dział kow ca mi. Czy kie dy kol wiek by ła Pa ni na
ogro dzie dział ko wym i roz ma wia ła z użyt kow ni ka mi
dzia łek? Więk szość z nich wkła da ca łą swą ener gię w pra -
ce na dział ce i to wła śnie dział ka sta no wi wie lo krot nie
sens ich ży cia. Czy zgod ne z pra wa mi czło wie ka bę dzie
to, iż ogro dy dział ko we bę dą mo gły być bez żad nych kon -

se kwen cji li kwi do wa ne i że dział kow com, któ rzy dba ją i
pie lę gnu ją swo je dział ki od cza sa mi kil ku po ko leń zo sta -
nie to ode bra ne?

Pa ni Re dak tor pi sze o „mo no po lu” PZD. Nie jest to mo -
im zda niem zgod ne z praw dą, gdyż za rów no w re jo nie Po -
zna nia, jak i ca łe go kra ju ist nie ją ogro dy jak to Pa ni
na zy wa „nie ro dzin ne”, czy li nie zrze szo ne w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Prze cież zgod nie z obo wią zu ją -
cym pra wem Polski Związek Działkowców nie ma wy -
łącz no ści na two rze nie ogro dów dział ko wych. W Pol sce
mo gą po wsta wać or ga ni za cje i two rzyć ogro dy, roz wi jać
ogrod nic two dział ko we i nie jest to za bro nio ne. Na le ży tu
tak że za zna czyć, że prze cież Polski Związek Działkow-
ców nie zaj mu je się tyl ko funk cją or ga ni za cyj ną w ogro -
dach dział ko wych, ma my szko le nia, spo tka nia to wa rzy -
skie, im pre zy.

Ko rzy sta ją z te go tyl ko dział kow cy, któ rych licz ba się -
ga pra wie mi lion osób. Wie lu z nich to lu dzie, któ rzy nie
ma ją du żo pie nię dzy i nie stać ich na za ba wy w klu bach,
ka wiar niach czy ki nach. To dla nich wła śnie PZD or ga ni -
zu je spo tka nia i za ba wy.

Pa ni Re dak tor pi sze, iż je że li chce się być dział kow cem
trze ba obo wiąz ko wo na le żeć do PZD. Roz mi ja się Pa ni 
z praw dą, gdyż ist nie ją ogro dy „po za związ ko we” i każ dy
czło wiek sam ma pra wo zde cy do wać, w ja kim ogro dzie
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chce użyt ko wać dział kę. Ist nie je wol na wo la i ani PZD,
ani nikt in ny nie ma na to wpły wu.

Pi sze Pa ni, że oso by użyt ku ją ce dział ki w Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych nie mo gą otrzy my wać przy dzia -
łu od in nej or ga ni za cji. Jest to cał ko wi cie zro zu mia łe. Czy
miesz ka nia w spół dziel niach miesz ka nio wych przy dzie la
ktoś zu peł nie ob cy, ze spół dziel nią nie zwią za ny? Z pew -
no ścią nie. Tak sa mo dział ki na te re nach ROD, gdzie funk -
cjo nu je PZD są przez nich przy dzie la ne. Nie wy obra żal na
sy tu acja by ła by, aby ja kieś in ne or ga ni za cje dzia ła ły 
i przy dzie la ły dział ki.

Pa ni Re dak tor, grun ty pod ogro dy dział ko we by ły prze -
ka zy wa ne przez mia sta i gmi ny w użyt ko wa nie dział kow -
com. Nikt wte dy nie wspo mi nał, że to są te re ny pry wat ne
i że za pa rę dzie siąt lat znaj dą się spad ko bier cy i bę dą
chcie li ich zwro tu. Nikt nie mó wił, że dział kow cy do sta -

ją te ren na ja kiś czas, bo nie wia do mo kto jest je go wła ści -
cie lem. Dla cze go te raz to wła śnie dział kow cy ma ja pła cić
za błę dy po peł nia ne przez urzęd ni ków przed la ty?

Pi sze Pa ni, iż mia sta i gmi ny nie mo gę za go spo da ro wy -
wać te re nów, na któ rych znaj du ją się ogro dy na in ne ce le
pu blicz ne. To już jest to tal ne nie po ro zu mie nie. Usta wa 
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi ja sno de fi niu je in sty tu -
cję ce lu pu blicz ne go i po da je tryb po zy ski wa nia te go te -
re nu. Usta wa o ROD do strze ga moż li wość wy własz cza nia
ogro dów na ce le pu blicz ne (art. 17 ust. 3). Na le ży tu zwró -
cić uwa gę, iż ogro dy dział ko we to nie tyl ko al ta ny, drze -
wa i krze wy, to przede wszyst kim lu dzie – dział kow cy. Ci
dla któ ry ten skra wek zie mi jest cza sa mi ca łym ży ciem.
Dla te go pa mię taj my, że nie mó wi my tu tyl ko o te re nie zie -
lo nym, ale o lu dziach, nie mów my o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych bez oso bo wo....

/-/ Aga ta Ko złow ska 

Po znań, 26 czerw ca 2012 r.

Je rzy Te luk z Zie lo nej Gó ry

„Rzecz po spo li ta”
Pa ni Re dak tor Re na ta Kru pa -Dą brow ska

W po nie dział ko wym wy da niu Rzecz po spo li tej do no si
Pa ni w sty lu wo jen nym iż, „Zwią zek dział kow ców pod
ostrza łem” za iste moc ne to sło wa – ład nie brzmią cy ty tuł
nie przy no si opi su ba ta lii a tyl ko sta re okle pa ne za ża le nia
jak to dział kow com do brze. Jest i dru gie spo strze że nie, że
jest i więk szy krzyw dzi ciel – Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, bo on do pro wa dza do ru iny Pań stwo Pol skie i Sa mo -
rząd Te ry to rial ny. Wiel ką nie spra wie dli wość czy ni też ten
Zwią zek de we lo pe rom, po krzyw dzo nym przez PRL, wy -
rzu co nym z PZD dział kow com (za nie prze strze ga nie obo -
wią zu ją ce go w PŻD po rząd ku praw ne go), oraz wła snych
człon ków.

Ale ko niec tej nie spra wie dli wo ści, bo oto by ły I Pre zes
Są du Naj wyż sze go wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z wnio skiem o za koń cze nie te go zła i stwier dze nie,
że Sejm w swo im bra ku roz sąd ku sie dem lat te mu, uchwa -
lił nie mą drą i nie spra wie dli wą usta wę. Dla zo bra zo wa nia
zła ja kie czy nią dział kow cy dla mia sta Gdańsk po da je Pa -
ni re dak tor ta be lę z ko rzy ścia mi ja kie otrzy mał zwią zek
za od da nie użyt ko wa nej przez dział kow ców zie mi i mie -
nie po zo sta wio ne na od da nej zie mi, za po mi na Pa ni jed -
nak do dać, że dział kow cy ustą pi li z dzia łek w po ro zu -
mie niu z mia stem, bo to w try bie eks pre so wym po trze bo -
wa ło ono te re nów pod in we sty cje zwią za ne z Eu ro 2012.

Dla pod bu do wa nia tez za war tych w tym ar ty ku le przy -
ta cza Pa ni na stro nie 3 te go sa me go wy da nia Rzecz po spo -
li tej dys ku sję, ja ka się od by ła w ubie gły pią tek w re dak cji,

Prze czy ta łem re la cję z tej dys ku sji wie lo krot nie i na bo ga
nic z niej nie wy ni ka, moż na by ją skwi to wać sło wa mi
pio sen ki „każ dy po wie dział co kto wie dział”.

Przed sta wi ciel pa le stry Mar cin Mat czak wi dzi wiel kie
zło w za mknię tej usta wie jak mó wi z lat 60-70, któ ra ła mie
de mo kra cję w Pol sce, a nie wi dzi oczy wi ście nic złe go 
w usta wie o za wo dzie rad cy praw ne go i ad wo ka tu rze –
któ re cał ko wi cie za my ka ją do stęp do za wo du rad cy praw -
ne go i ad wo ka ta oso bom, któ re nie zo sta ną „na masz czo -
ne” przez sa mo rząd rad cow ski i ad wo kac ki, któ re też
zbie ra ją skład ki od człon ków swo ich kor po ra cji (no ta be -
ne kil ka dzie siąt ra zy więk sze niż te zbie ra ne przez PZD),
ma ją swo je struk tu ry itd. tu nie wi dzi Pan me ce nas ob ra -
zy kon sty tu cji.

Pan me ce nas Ba nasz czyk bo le je nad tym, że mia sta po -
no szą „ol brzy mie kosz ty funk cjo no wa nia tych ogro dów”
cie ka we, któ re to mia sta bo ja nie znam ta kich. Usta wa ta
ha mu je też jak mó wi Pan me ce nas roz wój miast, cie ka -
we, że zna ko mi ta więk szość Pre zy den tów i Bur mi strzów
nie po twier dza te go twier dze nia, dla Pa na me ce na sa pew -
nie je dy ny mi mia sta mi w Pol sce są War sza wa, Wro cław 
i kil ka in nych więk szych aglo me ra cji. Pan pre zes ilu zo -
rycz ne go To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych mó wi, że
też mu się nie po do ba usta wa o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych jest oczy wi ste dla mnie, prze cież le piej za -
własz czyć czyjś do ro bek niż sa me mu go mo zol nie two -
rzyć. Pan Ry szard Pło choc ki też wi dzi krzyw dę spo łe-
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czeń stwa, a przede wszyst kim de we lo pe rów, któ rzy mo gli -
by wy bu do wać pięk ne za mknię te osie dla dla bo ga tych,
apar ta men tow ce, biu row ce, su per mar ke ty itd. gdy by nie pa -
no szą cy się ze swo imi kwiat ka mi i pie trusz ką dział kow cy.

Za po mi na przy tym ten pan, że już na bu do wa li i nikt te -
go nie chce ku po wać bo nie umie ją bu do wać tak, by to co
wy bu du ją speł nia ło po trze by i ocze ki wa nia spo łe czeń stwa
i biz ne su, po tra fią zban kru to wać na wet na bu do wie chy -
ba naj droż szych au to strad na świe cie. Udział w dys ku sji
wzię li też przed sta wi cie le Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oni oczy wi ście bro ni li idei ogrod nic twa dział ko we go,
któ ra jest chro nio na Usta wą o ROD. Re asu mu jąc oba -
wiam się, że dział kow cy zo sta li wy zna cze ni na ko lej ną
ofia rę kry zy su w Pol sce po cho rych, eme ry tach, czy klien -

tach Otwar tych Fun du szy Eme ry tal nych tak jak nie gdyś
pra cow ni cy prze my słu, PGR-ów, czy na byw cy świa dectw
udzia ło wych Na ro do wych Fun du szy In we sty cyj nych.

Na za koń cze nie mo ich wy wo dów po zwo lę so bie stwier -
dzić, że ca ła na dzie ja w roz sąd ku i po czu ciu spra wie dli -
wo ści Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

Bo mo że się oka zać, że da le ko idą ca zmia na Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych uczy ni krzyw dę nie
tyl ko dział kow com, ale też mia stom, gmi nom, de we lo pe -
rom a przede wszyst kim lo kal nym spo łecz no ściom, któ re
ko rzy sta ją z sa me go fak tu że ogro dy są, że do star cza ją tle -
nu, są schro nie niem dla pta ków i drob nych zwie rząt i da -
ją za ję cie i uko je nie tym któ rzy nie ko rzy sta ją z do bro-
dziejstw zmian w na szym kra ju.

/-/ Je rzy Te luk
Zie lo na Gó ra, 25 czerw ca 2012 r.

Jan Pin kie wicz z Wro cła wia

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Re dak tor „Rzecz po spo li ta”

Po za po zna niu się z ar ty ku ła mi au tor stwa Pa ni re dak -
tor, zwró ci łem szcze gól ną uwa gę na ty tuł: „Zwią zek dział -
kow ców pod ostrza łem”. Za sta na wiam się i po krót kim
cza sie do sze dłem do wnio sku, iż ostrzał, i to du że go ka li -
bru na Ogro dy i Zwią zek pro wa dzo ny jest od dłuż sze go
cza su przez Pa nią re dak tor z pew no ścią z po le ce nia na -
czelne go „Rz”. Przy go to wu jąc de ba tę „Rz” Pa ni re dak tor
za pew ne wy ka za ła du żo ener gii i si ły, do ko nu jąc ba dań w
ple ne rze, a być mo że spró bo wa ła stu dio wać hi sto rię
ogrod nic twa dział ko we go.

Ja ko dział ko wiec z trzy dzie sto let nim sta żem, mo gę
przy po mnieć Sza now nej Pa ni, iż ta ak cja pro wa dzo na
przez Pa nią cuch nie ten den cyj no ścią, stron ni czo ścią i tym
sa mym roz sze rza za rze wie ognia na ca ły kraj.

Wy bra ne przez Pa nią oso by do de ba ty „Rz” to są spe cja -
li ści do otwie ra nia dro gi do wiel kie go biz ne su kosz tem
dział kow ców.

Uty tu ło wa ni me ce na si, dok to rzy z Uni wer sy te tu war -
szaw skie go, znaw cy pra wa kon sty tu cjo nal ne go, mo gą
mieć po ję cie o re al no ści by tu mi lio no wej rze szy ro da ków
w Pol skim Pań stwie.

Wszyst ko to co przed sta wia Pa ni w swej pu bli ka cji wy -
ka zu je, iż Pa ni naj wi docz niej ma szcze gól nie za mó wie nia
na pro wa dze nie ta kiej po li ty ki, któ ra do pro wa dzi do tra ge -
dii ty się cy eme ry tów i ren ci stów.

P.S. Być mo że Pa ni w ten spo sób przy czy nia się do
zmniej sze nia kry zy su. Bra wo – ge nial ny po mysł!

/-/ Jan Pin kie wicz

Wro cław, 26 czerw ca 2012 r.

14. „Ogród to lu dzie” roz mo wa Oksa ny Ha ła tyn -Bur dy z Fak tów i mi tów 
z Pre ze sem KR PZD Eu ge niu szem Kon drac kim 

– Ja ki jest obec nie sta tut Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców?

– Ta ki jak do tych czas. PZD jest ogól no pol ską, sa mo -
dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną re pre zen tu ją -
cą pra wa i in te re sy dział kow ców. Usta wa o ROD z 2005 r.

bę dzie obo wią zy wa ła przez 18 mie się cy li cząc od 
23 lip ca br., kie dy w Dzien ni ku Ustaw opu bli ko wa ny zo -
stał wy rok TK, chy ba że Sejm wcze śniej uchwa li in ną
usta wę. Obec nie ca ły Zwią zek, wszyst kie ogro dy dział -
ko we, funk cjo nu ją bez żad nych za kłó ceń. Dział kow cy
wy po czy wa ją i pra cu ją na dział kach. Za rzą dy ro dzin nych
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ogro dów dział ko wych dba ją o ich funk cjo no wa nie. Jest to
przede wszyst kim za słu ga dział kow ców, jak rów nież za -
rzą dów ROD i lu dzi Związ ku.

– Pan czu je się „kró lem dzia łek”?

– Swo ją funk cję peł nię zgod nie ze Sta tu tem PZD. Na
Pre ze sa Związ ku by łem wy bie ra ny w de mo kra tycz nych
wy bo rach ośmio krot nie przez Kra jo we Zjaz dy De le ga tów
PZD. Czu ję się, wraz z osiem dzie się cio ty sięcz nym ak ty -
wem spo łecz nym pra cu ją cym w struk tu rach kra jo wych 
i ogro do wych, od po wie dzial ny za ist nie nie i funk cjo no -
wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Uży cie przez ty -
go dnik „Po li ty ka” sfor mu ło wa nia „król dzia łek” uwa żam
za krzyw dzą ce, ob raź li we i nie od po wia da ją ce praw dzie.
Mo gę ża ło wać tyl ko, że do wal ki ze Związ kiem wy ko rzy -
stu je się nie praw dzi we in for ma cje. Ta kie dzia ła nia nie wy -
ma ga ją ani wie dzy, ani in te lek tu. A że au tor ka mi ja się z
praw dą, co nie przy stoi pra cow ni ko wi po waż ne go ty go -
dni ka, to już in na kwe stia.

– To mo że jest pan dyk ta to rem, co wie lu pa nu za -
rzu ca, bio rąc pod uwa gę 31-let nie nie po dziel ne pa -
no wa nie w PZD?

– Wy star czy za po znać się ze sta tu tem PZD, że by od rzu -
cić te go ty pu okre śle nie, ale rów nież py ta nie ze wzglę du
na je go nie traf ność. Mo ja 31-let nia pra ca w Związ ku to
głów nie wal ka dla ro dzin dział ko wych i ogro dów. W la -
tach 80. wraz z ty sią ca mi in nych ofiar nych dzia ła czy
Związ ku za ło ży li śmy ro dzin ne ogro dy dział ko we na po -
wierzch ni 14,5 tys. ha, na któ rych dział ki otrzy ma ło 
360 tys. ro dzin. By ły to no wo cze sne ogro dy. Od 1990 ro -
ku pro wa dzi my wal kę o pra wo do ist nie nia ogro dów
dział ko wych, pra wa dział kow ców, o za cho wa nie ogro dów
dla nas i na stęp nych po ko leń. Trze ba cięż ko pra co wać 
i po świę cić się cał ko wi cie idei, a przede wszyst kim wie -
rzyć w nią, że by przez 31 lat być po zy tyw nie oce nia nym
przez mi lio no we śro do wi sko dział kow ców i co czte ry la -
ta być wy bie ra nym na pre ze sa PZD. Ży czył bym wie lu po -
li ty kom, że by po tra fi li bez resz ty za an ga żo wać się 
w wy zna wa ne idee i słu żyć pol skie mu spo łe czeń stwu tak,
jak to ro bi ty sią ce dzia ła czy PZD.

– Przed sta wia się dziś Zwią zek nie tyl ko ja ko re likt
po przed niej epo ki, ale rów nież ja ko cie mię ży cie la,
któ ry łu pi dział kow ców z ich cięż ko wy pra co wa nych
pie nię dzy. Po wiedz my wresz cie ja sno – o ja kich kwo -
tach mo wa?

– Jed na ja skół ka wio sny nie czy ni. Kil ka kłamstw w nie -
któ rych ga ze tach, nie prze kształ ca się w fak ty. PZD jest
trans pa rent ną or ga ni za cją, rów nież w spra wach fi nan so -
wych. Wpły wy ze skład ki człon kow skiej usta la ne są każ -
de go ro ku w opar ciu o po wierzch nię pod dział ka mi. W

uchwa le nr 1/2012 Pre zy dium KR PZD usta li ło, że pod sta -
wą przy go to wa nia pre li mi na rzy fi nan so wych na 2012 rok
jest 32 256,8065 ha. Za tem wpły wy ze skład ki wy no szą -
cej w 2012 r. 19 gr. za mkw. win ny wy no sić dla ca łe go
Związ ku – 61 291 732,35 zł. Ja kie bę dą fak tycz ne – zo sta -
nie usta lo ne na ko niec ro ku. Jak po ka zu je spra woz da nie fi -
nan so we za 2011 r. wpły wy ze skład ki bie żą cej, ja ki mi
dys po no wał ca ły Zwią zek, a nie Kra jo wa Ra da, na re ali -
za cję za dań sta tu to wych wy nio sły 54,7 mln zł. Zgod nie 
z uchwa łą KR PZD po dział skład ki był na stę pu ją cy: 
65 proc. po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych; 35 proc. prze ka zy wa ne jest do
okrę go wych za rzą dów PZD, gdzie su ma ta pod le ga dal -
sze mu po dzia ło wi – 5 proc. kwo ty otrzy ma nej od ROD
okrę go we za rzą dy prze ka zu ją na Fun dusz Obro ny Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Z po zo sta łej kwo ty 
2/3 zo sta je w dys po zy cji okrę go wych za rzą dów PZD, 
a 1/3 prze ka zy wa ne jest do Kra jo wej Ra dy PZD. Pod su -
mo wu jąc – po nad 35 mln zł po zo sta ło do wy łącz nej dys -
po zy cji ogro dów dział ko wych, 12 mln zł tra fi ło do dys-
po zy cji Okrę go wych Za rzą dów PZD, a 6 mln zł – do Kra -
jo wej Ra dy PZD.

– Na co te pie nią dze zo sta ły przez Kra jo wą Ra dę
prze zna czo ne?

– Ze środ ków tych pro wa dzo na jest dzia łal ność kon kur -
so wa, szko le nio wa (szko le nia plus ma te ria ły), prze zna -
cza ne są tak że na do ta cje ce lo we, ta kie jak in we sty cje 
w ogro dach – w ten spo sób spo ra kwo ta wra ca w róż nej
po sta ci do jed no stek PZD. Zwią zek roz li cza się z każ dej
zło tów ki pod czas wal nych ze brań, w bli sko 5000 ogro -
dach dział ko wych oraz na po sie dze niach 26 Okrę go wych
Za rzą dów i po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD. Kon tro le 
w Związ ku spra wu je 5000 Ogro do wych Ko mi sji Re wi -
zyj nych, 26 Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych i Kra jo wa
Ko mi sja Re wi zyj na. Or ga ny te są nie za leż ne od or ga nów
za rzą dza ją cych, z Kra jo wą Ra dą na cze le. Śro do wi sko
dział kow ców jest rze tel nie in for mo wa ne o tym, na co są
prze zna cza ne pie nią dze. Pro ble mem Związ ku jest brak
wy star cza ją cych środ ków, głów nie na in we sty cje, któ re
re ali zo wa ne są tyl ko dzię ki pra cy i środ kom dział kow ców,
a tak że wspie ra ne do ta cja mi przez Kra jo wą Ra dę i Okrę -
go we Za rzą dy, któ re tak że po sia da ją je ze skła dek. Zwią -
zek cie szy się peł nym po par ciem swo ich człon ków,
za rzą dów ogro dów i to jest naj waż niej sze. Do pi sy wa nie
róż ne go ty pu okre śleń ty pu „cie mię ży ciel” itp. przez nie -
któ re me dia i śro do wi ska po li tycz ne słu ży tyl ko i wy łącz -
nie dla po par cia ar gu men tów, że Zwią zek trze ba
zli kwi do wać.

– A mo że trze ba?

– Praw da jest in na. Zwią zek chce się zli kwi do wać, bo
wy po sa żo ny w usta wę o ROD od 30 lat sku tecz nie bro ni
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in te re sów dział kow ców i ogro dów. Chciał bym, że by
wszy scy któ rzy dys po nu ją środ ka mi pań stwo wy mi i spo -
łecz ny mi, po tra fi li wy ko rzy stać je z po żyt kiem dla spo łe -
czeń stwa, jak to ro bi PZD. Zwią zek utrzy mu je się tyl ko 
z wła snych środ ków po cho dzą cych ze skła dek, któ re prze -
zna cza ne są m.in. na in we sty cje, za rzą dza nie, szko le nia 
i wszel kie in ne for my dzia ła nia.

– Me dia przed sta wia ją wy rok Try bu na łu ja ko zba -
wie nie dla gnę bio nych przez PZD dział kow ców. A jak
pan go trak tu je?

– Nie tyl ko me dia tak przed sta wia ją wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, ale rów nież śro do wi ska po li tycz ne, któ -
re przez la ta wal czy ły z dział kow ca mi i ogro da mi dział ko -
wy mi. Kie dy prze sta nie funk cjo no wać na sza usta wa
dział kow cy stra cą pra wo do grun tów, na któ rych po sia da -
ją dział ki. Ozna cza to wy ga śnię cie pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go oraz użyt ko wa nia do grun tów ogro dów, ja -
kie obec nie przy słu gu ją Związ ko wi. Do tych cza so we pra -
wa dział kow ców by ły opar te na pra wach Związ ku i gwa -
ran to wa ne ochro ną są do wą. Gdy wy ga sną pra wa Pols-
kiego Związku Działkowców, wy ga sną więc pra wa dział -
kow ców do dzia łek. O tym nikt nie mó wi, ale ko niec
Polskiego Związku Działkowców to ko niec praw dział -
kow ców. Aby po zo stać na dział ce, każ dy bę dzie mu siał
na być no we pra wo. Ja kie? Try bu nał wska zał na dzier ża -
wę – za wsze łą czy się ona z czyn szem, z któ re go to czyn -
szu dział kow cy by li do tych czas zwol nie ni. Te raz ma ją
pła cić gmi nom za ko rzy sta nie z ich grun tów. Ja kie to bę -
dą kosz ty nie wia do mo, ale nie wąt pli wie ryn ko wa war -
tość grun tu bę dzie mia ła de cy du ją ce zna cze nie. Od gmi ny
bę dzie też za le ża ło na jak dłu go dział kow cy mo gą wy -
dzier ża wić dział ki – do tych czas by ło to pra wo bez ter mi -
no we. Twier dze nie, że wy rok do ty czy wy łącz nie Związ ku,
jest więc cał ko wi cie nie praw dzi we.

– „Orze cze nie TK w ża den spo sób nie od bi je się na
użyt kow ni kach dzia łek, mo gę za pew nić to z ca łą mo -
cą” – mó wi tym cza sem Pa weł Ol szew ski z PO. Pan
po dzie la ów po gląd?

– Obec na sy tu acja dział kow ców, ogro dów i Związ ku
jest wy ni kiem dzia łań PO. Do strze żo no te re ny, ich war -
tość, moż li wość wy ko rzy sta nia na in ne ce le. Do strze żo no
pie nią dze, nie do strze żo no mi lio na ro dzin. Pew nie oce ni
to hi sto ria, ale je stem pe wien, że wcze śniej oce nią to dział -
kow cy i spo łe czeń stwo. Li kwi da cja ROD to też pro blem
miast, w któ rych ogro dy funk cjo nu ją, ja ko te re ny zie lo ne
i fa bry ki tle nu. Miesz kań com ogro dy za pew nia ją do bre
wa run ki by to wa nia i wy po czyn ku. Au to ra mi po glą du, że
dział kow cy nie ma ją się cze go oba wiać są po li ty cy, któ rzy
już wy rzą dzi li krzyw dę dział kow com. Nie da się zmie nić
fak tu, że dział kow cy zo sta li skrzyw dze ni. Nie od wró cą te -
go za pew nie nia me dial ne. Zwią zek re pre zen to wał i wal -

czył tyl ko o in te re sy dział kow ców. Dziś przed sta wia nie, że
to Zwią zek naj wię cej stra cił, a nie dział kow cy jest zwy kłą
nie uczci wo ścią. Nie jest też do brym roz wią za niem trak to -
wa nie dział ko wych ro dzin ja ko tych, któ re nie po tra fią
wy cią gać lo gicz nych wnio sków. Uwa żam, że wie lu po li -
ty ków mo gło by się jesz cze wie le na uczyć od dział kow -
ców w służ bie spo łe czeń stwu i na ro du.

– Czy rze czy wi ście – jak czy tam w pra sie – w ślad za
wy ro kiem TK na dział kach roz po czął się bunt?

– My ta kich in for ma cji nie ma my. Od by wa ją się na ra dy
pre ze sów ROD i wie my, że dział kow cy i za rzą dy są zbul -
wer so wa ni wy ro kiem TK, kry tycz nie się do nie go od no -
szą i do brze wie dzą, że nie był wy mie rzo ny w Zwią zek,
tyl ko w dział kow ców. Wszyst kie skut ki wy ro ku po nio są
dział kow cy. Bę dzie to mia ło miej sce nie tyl ko dziś, ale
tak że na prze strze ni ko lej nych lat. Wy rok TK po zba wił
dział kow ców naj waż niej szych praw i otwo rzył do stęp do
te re nów ROD dla wszyst kich, któ rzy od 20 lat o to za bie -
ga li. Go ło słow ne de kla ra cje nie zmie nią fak tów. Dział -
kow cy już o tym wie dzą.

– A czy PZD – aby uchro nić dział kow ców przed
kon se kwen cja mi wy ro ku - nie mo gło by od sprze dać
swo je go użyt ko wa nia wie czy ste go np. sto wa rzy sze -
niom dział kow ców, któ re za wią za ły by się w każ dym
ogro dzie?

– Zwią zek nie mo że sprze da wać grun tów bę dą cych 
w użyt ko wa niu wie czy stym. Wy ni ka to z umów za wie ra -
nych mie dzy Związ kiem a gmi na mi i Skar bem Pań stwa.
To wy ma ga ure gu lo wa nia w no wej usta wie.

– Ile jest obec nie ogro dów, któ re ofi cjal nie wy ra zi -
ły chęć odłą cze nia się od PZD?

– Nie po sia dam ja kich kol wiek in for ma cji na ten te mat.
Gdy by ta kie sy tu acje mia ły miej sce, na tych miast by do
mnie do tar ły.

– A ile odłą czy ło się przed wy ro kiem?

– W 1990 r. ze wzglę dów czy sto am bi cjo nal nych i oso -
bi stych w by łym okrę gu kro śnień skim po wsta ło sto wa -
rzy sze nie dział kow ców, któ re or ga ni za cyj nie odłą czy ło się
od PZD. Jed nak przez te wszyst kie la ta Zwią zek wo bec
tych ogro dów na dal wy peł nia wszyst kie obo wiąz ki wy ni -
ka ją ce z pra wa, gdyż wspo mnia ne sto wa rzy sze nie nie jest
w sta nie im spro stać, ani nie chce te go ro bić. My ro bi my
to ze wzglę du na do bro dział kow ców, któ rzy nie ma ją
świa do mo ści, że przez swo ich wo dzów po zba wie ni zo sta -
li or ga ni za cyj nej wię zi ze Związ kiem. Aby prze ko nać się,
ja kie są skut ki odłą cze nia, wy star czy po pa trzeć na ogro dy
w Kro śnie.
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– Czym róż nią się od in nych?

– Naj czę ściej dział kow cy nie wie dzą, że ogro da mi za -
rzą dza sto wa rzy sze nie. Są prze ko na ni, że są człon ka mi
PZD.

– Dla cze go PZD blo ko wał do tąd moż li wość za kła -
da nia sto wa rzy szeń dział kow ców, któ rzy chcie li się
od związ ku unie za leż nić?

– PZD ni cze go nie blo ko wał. Funk cjo no wał i funk cjo -
nu je w opar ciu o usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, prze strze gał tej usta wy, a nie na le ży czy nić za rzu tu
z prze strze ga nia pra wa. Sto wa rzy szeń pro wa dzą cych
ogro dy dział ko we po za PZD jest du żo. Ogro dy, któ re są 
w Związ ku, trud no by ło prze ka zy wać ma łym grup kom
chęt nych do za rzą dza nia ni mi. Ogro da mi w ra mach
Związ ku za rzą dza ją za rzą dy ROD wy bra ne przez wal ne
ze bra nia człon ków.

– Li de rzy ist nie ją cych obec nie sto wa rzy szeń zwy kle
wy wo dzą się z by łych władz PZD. Czy rze czy wi ście po -
zby wał się pan każ de go, kto za da wał za wie le py tań?

– Nie jest to praw da. Je den z tych li de rów – ze Sto wa -
rzy sze nia Dział kow ców w Ostro łę ce był pre ze sem Okrę -
go we go Za rzą du i człon kiem Kra jo wej Ra dy PZD.
Po nie waż nie pod po rząd ko wał się uchwa łom KR PZD,
któ ra do sto so wa ła struk tu rę Związ ku do struk tu ry pań stwa
mu siał zo stać wy łą czo ny ze Związ ku. Mi mo te go czło -
wiek ten na dal wy pła cał so bie pen sje. W wy ni ku te go Sąd
na ka zał mu zwrot nie słusz nie po bra nych środ ków. Je śli
cho dzi o dru gą część py ta nia, to nie wiem skąd u pa ni te -
go ty pu stwier dze nie, z któ rym po raz pierw szy się spo ty -
kam. Jesz cze raz przy po mi nam, że de cy zję o „po zby wa niu
się człon ków” – jak to pa ni okre śla – po dej mu je pra wo -
moc ny or gan Związ ku, a więc Kra jo wa Ra da, Okrę go wy
Za rząd, Za rząd ROD i nie ma tu miej sca na in dy wi du al ne
dzia ła nia.

– Ja ka pa na zda niem jest przy szłość ogro dów dział -
ko wych? Bę dą dzia łać – jak chcą nie któ rzy – na wzór
wspól not miesz ka nio wych?

– W tej chwi li trud no pro gno zo wać. Ruch ogrod nic twa
li czy 120 lat, ma swo je do świad cze nie, tra dy cje i bez za -
cho wa nia do tych cza so wych praw dział kow ców i ogro dów
re al ne sta nie się two rze nie sztucz nych by tów do za rzą dza -
nia ROD. Ogród to nie tyl ko te ren, któ rym się le piej lub
go rzej za rzą dza. Ogród to przede wszyst kim lu dzie, ży cie
oraz wie le in nych funk cji, któ re speł nia wo bec swo ich
człon ków, mia sta i ca łej spo łecz no ści.

– Ste fan Nie sio łow ski uwa ża, że dział ki to bu dy sto -
ją ce na dro dze roz wo ju miast. Słusz nie?

– Li der PO po wi nien prze pro sić dział kow ców za ta kie
okre śle nie. Na dział kach są skrom ne al tan ki, ale są one ta -
kie, na ja kie ich wła ści cie li by ło stać. Przez 20 lat nie usu -
nię to w Pol sce bie dy, że by mo gły to być pięk ne al tan ki.
Pan Nie sio łow ski po wi nien pa trzeć na to ja ko mąż sta nu,
po li tyk rzą dzą cej par tii, a nie za cie trze wio ny sze re go wy
po seł, któ ry nie jest przy chyl ny wo bec dział kow ców i lu -
dzi naj bied niej szych.

– A ist nie je układ po par cia po mię dzy PZD a SLD?

– SLD za de kla ro wa ło chęć po mo cy dział kow com,
uczest ni cze nia w zbie ra niu pod pi sów w obro nie dział kow -
cow, a tak że w pra cach nad pro jek tem usta wy o ogro dach
dział ko wych. Ta ką sa mą de kla ra cję zło ży ły in ne par tie,
m.in. PSL i Ruch Pa li ko ta, a tak że dzie siąt ki po słów z in -
nych ugru po wań po li tycz nych.

– Ma rek Ko tli now ski, je den z sę dziów Try bu na łu,
wąt pi, aby Sejm zdą żył z no wą usta wą w wy zna czo -
nym przez TK ter mi nie. Co to bę dzie ozna cza ło dla
dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych?

– Bę dzie to ozna cza ło utra tę wszel kich praw do grun -
tów, a tak że wpro wa dze nie po dat ków, za rów no od dzia łek
jak i te re nów ogól nych. Bę dzie to też ozna cza ło tak że do -
wol ność w li kwi da cji ogro dów, bez uwzględ nia nia do -
tych cza so wych praw wy ni ka ją cych z do tych cza so wej
usta wy o ROD. Bę dzie to też ozna cza ło krzyw dę, któ ra
spo tka mi lion pol skich ro dzin bez moż li wo ści ja kiej kol -
wiek jej na pra wy.

– Czy wie pan już o ogro dach, któ re zo sta ną przez
wła ści cie li grun tów prze zna czo ne na ko mer cyj ne ce le?

– W tej spra wie wy po wia da ją się przede wszyst kim 
w me diach róż ne sto wa rzy sze nia i fir my de we lo per skie,
któ re za in te re so wa ne są grun ta mi. My ta kich re je strów nie
pro wa dzi my, bo pó ki co usta wa o ROD funk cjo nu je, 
a dział kow cy są na dal zor ga ni zo wa ni w jed ną, wspól ną
wiel ką ro dzi nę.

– Je ste śmy świad ka mi po cząt ku koń ca ROD?

– Głę bo ko wie rzę, że tak nie bę dzie, bo ROD to nie tyl -
ko grun ty, ale po nad mi lion ro dzin, któ re łą czy wspól na
idea, tra dy cja i krzyw da. Nie na le ży się spo dzie wać, że ci
lu dzie nic nie zro bią, aby bro nić in te re su swo ich ro dzin
dzi siaj i na przy szłość. Zwią zek zro bi wszyst ko, aby na dal
bro nić pol skich ro dzin dział kow ców.
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Na prze strze ni ostat nich mie się cy dział kow cy wy sła li
ty sią ce li stów w obro nie usta wy o ROD. Kie ro wa li je do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, pre zy den ta RP Bro ni sła wa
Ko mo row skie go, Pre mie ra RP Do nal da Tu ska, Mar sza łek
Sej mu Ewy Ko pacz, Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i
Go spo dar ki Mor skiej Sła wo mi ra No wa ka oraz Par la men -
ta rzy stów i Sa mo rzą dow ców. Wie le z li stów w ca ło ści
opu bli ko wa nych zo sta ło w kil ku nu me rach „Biu le ty nu In -
for ma cyj ne go”. Licz ba nie opu bli ko wa nych jesz cze tek -
stów po zo sta je jed nak tak du ża, że zmu sze ni je ste śmy
przy jąć nie co in ną for mę. Od bie żą ce go nu me ru wysz-

czególniać  bę dzie my tyl ko au to rów li stów. Pro si my jed -
nak, by dział kow cy nie od bie ra li te go w ne ga tyw ny spo -
sób. Za pew nia my, że wszyst kie li sty trak tu je my na rów ni
i każ dy z nich z osob na do ce nia my. Ze wzglę du na cykl
wy daw ni czy je ste śmy zmu sze ni na przy ję cie ta kiej, a nie
in nej for my.

Wszyst kie li sty, w ca ło ści za miesz czo ne zo sta ły na stro -
nie in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy PZD, dla te go za chę ca my
do za po zna nia się z ich tre ścią. Ad res na szej stro ny to
www.pzd.pl. W ko lej nym nu me rze BI za mie ści my li stę
po zo sta łych autorów.

Dział Medialny KR PZD

IV. JAK DZIAŁKOWCY BRONILI USTAWY O ROD

Ty sią ce li stów dział kow ców w obro nie usta wy o ROD

1. Li sty do Pre zy den ta RP

Mil cze nie pre mie ra RP Do nal da Tu ska, Mar sza łek Sej -
mu Ewy Ko pacz i Mi ni stra Transportu, Bu dow nic twa i
Go spo dar ki Mor skiej Sła wo mi ra No wa ka spo wo do wa ło,
że dział kow cy za czę li swo je proś by kie ro wać do Pre zy -
den ta RP, ja ko do naj wyż szej po sta wio nej oso by w Pol sce.
„Pa nie Pre zy den cie, czy w de mo kra tycz nym kra ju moż na
bez kar nie za brać wie lo let ni, a czę sto po ko le nio wy do ro bek
dział kow ców”– set ki py tań i ty sią ce próśb po ja wi ło się 
w li stach i ape lach skie ro wa nych do Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go. „Ani Pre zy den ci II RP Na ru to wicz, Mo ścic ki,
ani Pił sud ski nie chcie li li kwi do wać ogro dów, mi mo że
część tych ogro dów two rzy li jesz cze za bor cy.” „Pa nie Pre -
zy den cie ten ka wa łek zie mi, z któ rym je ste śmy bar dzo sil -
nie zwią za ni emo cjo nal nie to czę sto je dy ny do ro bek
na sze go ży cia, któ ry jest jed no cze śnie odro bi ną Pol ski” 
– pod kre śla li użyt kow ni cy dzia łek pro sząc o wspar cie dą -
żeń dział kow ców do za cho wa nia usta wy o rod. „Znisz czyć
jest ła two – od bu do wać trud niej” – pi sa li dział kow cy.
„Sta je my na sta no wi sku, że ha sło wy bor cze, któ re pro mo -
wał pan pod czas swo jej kam pa nii pre zy denc kiej „Zgo da
bu du je” jest dla nas człon ków PZD wią żą ce.” Kto je śli
nie naj waż niej sza oso ba w Pa ństwie, cie szą ca się po par -
ciem spo łecz nym i au to ry te tem, po win na dbać o do bro
spo łe czeń stwa pol skie go? To wła śnie w Pa nu Pre zy den cie
wie lu lu dzi upa try wa ło swo ją na dzie ję na oca le nie ogrod -
nic twa dział ko we go, by w miej sca ogro dów nie po wsta -
wa ły ko lej ne mar ke ty czy de we lo per skie osie dla dla
bo ga czy. 

„Czym na ra zi li śmy się tym wszyst kim, któ rzy dział kow -
ców tak nie na wi dzą? W cią głej go ni twie wśród róż nych
ugru po wań po li tycz nych za tra ca się tro skę o lu dzi, dla któ -
rych po wie lu la tach pra cy za wo do wej, u schył ku swe go
ży cia, upra wa dział ki to przy jem ność i re laks.” – czy ta my
w li stach kie ro wa nych na rę ce Bro ni sła wa Ko mo row skie -
go. Jak za uwa ża ją dział kow cy eu ro pej scy po li ty cy do sko -
na le ro zu mie ją, że mu sza ist nieć ob szar, gdzie przy ro da 
i czło wiek są waż niej si niż in te res wiel kie go biz ne su czy
in te res po li tycz ny i że ogro dy to nie tyl ko ka wa łek atrak -
cyj nej zie mi, ale przede wszyst kim ca łe po ko le nia lu dzi,
któ rzy o nie dba ją. Tak jest m.in. w Niem czech i Wiel kiej
Bry ta nii. Mil cze nie pol skich władz w tej spra wie użyt -
kow ni cy dzia łek uzna ją za mil czą cą ak cep ta cję za ku sów
na li kwi da cje ogro dów. Oprócz ape li o za in te re so wa nie
się sy tu acją dział kow ców, po zo sta wie nie usta wy o rod w
nie zmie nio nym kształ cie, pro szo no tak że Pre zy den ta RP
o wpły nie cie na par la men ta rzy stów, a na wet o zor ga ni zo -
wa nie pu blicz nej de ba ty. „Wo bec mil cze nia in sty tu cji Pań -
stwa – ad re sa tów wy stą pień i pro te stów dział kow ców w
obro nie na szych ogro dów – ośmie la my się pro sić o zor ga -
ni zo wa nie przez pod le głą Pa nu Pre zy den to wi Kan ce la rię
de ba ty na te mat 120-let niej tra dy cji ogro dów dział ko wych
w Pol sce i utrzy ma niu ru chu dział ko we go w in te re sie
ogól no spo łecz nym”. 

Pi sząc sta no wi ska, ode zwy i li sty do Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go dział kow cy wie lo krot nie pod kre śla li isto tę
spra wy. „Li czy my, że naj waż niej sze or ga ny w na szym pań -

O czym pi sa li dział kow cy do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go
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stwie nie ze zwo lą na pro wa dze nie kru cja ty prze ciw oby -
wa te lom swe go kra ju, w któ rym peł nią naj waż niej sze funk -
cje z wy bo ru te go na ro du.” Re pre zen tan ci kil ku mi lio nów
pol skich oby wa te li li czy li, że Pre zy dent RP ze chce po -
świę cić uwa gę jed ne mu z naj bar dziej licz nych śro do wisk
spo łecz nych w Pol sce i po dej mie z ni mi dia log. Na dzie ja
ta wią za ła się tak że z tym, że dział kow cy ja ko naj więk sza
or ga ni za cja po za rzą do wa, re ali zu ją ideę spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go i są  źró dłem wie lu do świad czeń, któ re
po win ny być wy ko rzy sty wa ne przez wła dzę w ce lu bu do -
wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, po pra wy by tu, a
tak że ja ko ści ży cia. „Czy po nad stu let nią pol ską tra dy cję
ogrod nic twa dział ko we go na le ży zli kwi do wać, aby ogło -
sić, że Pol skę re for mu je my? – py ta ją dział kow cy – Po sta -
wa rzą dzą cych, któ rzy nie li czą się z na szą opi nią,
do pro wa dza do po więk sza ją ce go się po dzia łu spo łe czeń -

stwa na MY i WY”. „Ogro dy to miej sce, gdzie uczy my się
sa mo rząd no ści i de mo kra tycz nych za sad oraz ma my po -
czu cie od po wie dzial no ści za wspól ny ma ją tek” Dział kow -
cy przy po mnie li też o 620. tys. pod pi sach zło żo nych przez
użyt kow ni ków dzia łek w obro nie za pi sów usta wy o rod z
8 lip ca 2005 r.  – „czas by i wła dza pu blicz na wresz cie to
za uwa ży ła”. „Pan Pre zy dent jest ostat nią „de ską ra tun -
ku” dla nas dział kow ców.” Brak re ak cji na set ki li stów
zroz pa czo nych dział kow ców świad czy, że ła ma nie praw
na by tych przez mi lio no wą rze szę pol skich ro dzin, człon -
ków PZD, jest Pa nu Pre zy den to wi obo jęt ne. „Ocze ku je -
my od Pa na speł nie nia przy się gi zło żo nej w dniu ślu-
bo wa nia, iż sta je się Pan straż ni kiem Praw Kon sty tu cyj -
nych i Swo bód Oby wa tel skich i nic z tych de kla ra cji nie
jest w sta nie Pa na zwol nić.”

Au to rzy li stów do pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go

1. Wal ne ze bra nie ROD „Nar cyz” ze Zgie rza
2. Wal ne ze bra nie ROD „Sza rot ka” z Byd gosz czy
3. Wal ne ze bra nie ROD „Sza fi rek” z Łę czy cy
4. Wal ne ze bra nie ROD „No we Sa dy” z Ło dzi
5. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Mia sto” z Wał brzy cha
6. Ar tur Szy mań ski Pre zes ROD „Wł. Rey mon ta” 
z Pra sz ki
7. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Plon” z Wro cła wia
8. Zbi gniew Woj cie chow ski, dział ko wiec z Wro cła wia
9. Wal ne ze bra nie ROD „Bra tek” z El blą ga
10. Wal ne ze bra nie ROD „Zie lo ne Wzgó rze” 
z Gru dzią dza
11. Wal ne ze bra nie ROD „No wa lij ka” z Go rzo wa Wlkp.
12. Dział kow cy ROD im. Che mik z Bo le sław ca
13. Wal ne ze bra nie ROD „Tu li pan” z Ło dzi
14. Za rząd ROD „Aza lia” z Wi dzi sze wa
15. Wal ne ze bra nie ROD „Ra dość” z Ło dzi
16. Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD 
im. T. Ko ściusz ki z San do mie rza
17. Sta no wi sko ze bra nia ogól ne go ROD „Zdro wie” 
z Ze lo wa
18. Wal ne ze bra nie ROD „Ko twi ca” ze Świ no uj ścia
19. Za rząd ROD „Kro kus” z So snow ca
20. Pa weł Szy mań ski z ROD z By to mia
21. Dział kow cy ROD „Cho pi na” z Star gar du 
Szcze ciń skie go
22. Wal ne ze bra nie ROD „Mal wa” w Szcze ci nie
23. Spo łecz ni In struk to rzy Ogrod nic twa z ROD 
Okrę gu Ko sza liń skie go
24. Sta no wi sko pre ze sów ROD, człon ków OZ, 
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej PZD 
w Pi le
25. Dział kow cy z ROD „Sto krot ka” z Bie ru nia Sta re go
26. Dział kow cy z ROD „Przy jaźń” z By to mia

27. Wal ne ze bra nie ROD „Or lik” z Tych
28. Dział kow cy z ROD „Jed ność ro bot ni cza” 
z By to mia
29. Dział kow cy z ROD im. Jed ność z Nie kło nic
30. Za rząd ROD „Po wsta niec” z Cho rzo wa
31. Pre zes ROD „Han dlo wiec” z No wej So li
32. Człon ko wie ROD „U Bo gu mi ła” z Unie jo wa
33. Dział kow cy z ROD „Re laks” z Ło dzi
34. Dział kow cy z ROD „Elek tron” z Wro cła wia
35. Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD „Do li na Zgo dy”
z Ka to wic
36. Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD
„Przy jaźń z Wro cła wia
37. Wal ne ze bra nie ROD „Aster” z Żor
38. Ta de usz Kraw czyk, dział ko wiec z ROD „Tu li pan” 
w Ję drze jo wie
39. Wal ne ze bra nie ROD „Mi ko ła ja z Ryń ska” 
w Gru dzią dzu
40. Wal ne ze bra nie ROD „Szcze pin” z Wro cła wia
41. Za rząd ROD „Sę pol no” z Wro cła wia
42. Wal ne ze bra nie ROD „Złot ni ki” we Wro cła wiu
43. Wal ne ze bra nie ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle
44. Dział kow cy ROD „Ja śmin” z By to mia
45. Wal ne ze bra nie ROD „Me ta lo wiec” z Tar no wa
46. Wal ne ze bra nie ROD im. Sta szi ca z Ka to wic
47. Dział kow cy z ROD im. b. An drze jew skie go z Ny sy
48. Wło dzi mierz Kaucz, czło nek Okrę go wej 
Ko mi sji Roz jem czej z Wro cła wia
49. Za rząd ROD „Sa wan na” z Ochli
50. Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Prze wod ni czą cy Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych
PZD z War sza wy
51. Wal ne ze bra nie ROD „Lot nia” z Alek san dro wa

Łódz kie go
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52. Wal ne ze bra nie ROD im. Cy ry la Ra taj skie go 
w Po zna niu
53. Dział kow cy ROD im. De zy de re go Chła pow skie go
z Ko ścia na
54. Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka z Tar no wa

55. Dział ko wiec z ROD im. 400-le cia Goł da pi 
z Goł da pi
56. Dział kow cy z ROD „Ja rzyn ka” z Bia łej Pod la ski
57. Dział kow cy z ROD „Eko lo gicz ny” z Bia łe go sto ku
58. Wal ne ze bra nie ROD im. S. Dąb ka z Ru mi

2. Li sty do Mar sza łek Sej mu RP

„Dla cze go Pa ni Mar sza łek nie chcia ła do tąd usły szeć
gło su dział kow ców?” – ta kie pytania po ja wia ły się w li -
stach dział kow ców kie ro wa nych do Ewy Ko pacz jesz cze
przed za pad nię ciem wy ro ku TK. W cią gu 2 lat od zło że nia
wnio sków przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do spra wy
tej od nio sły się set ki ty się cy dział kow ców wska zu jąc w
swo ich li stach, sta no wi skach, pe ty cjach, ze usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych do brze słu ży spo łe czeń -
stwu pol skie mu i że po win na być utrzy ma na w mo cy.
„Usta wa ta od po wia da po trze bom i ocze ki wa niom dział -
kow ców” – wy ra ża li swo je opi nie użyt kow ni cy dzia łek.
Spo łecz ność dział ko wa w Pol sce  opo wie dzia ła się za nie -
na ru szal no ścią usta wy oraz za ist nie niem Sil ne go Związ -
ku, któ ry nie jed no krot nie udo wod nił, że po tra fi bro nić
dział kow ców i od pie rać ata ki po li ty ków i ugru po wań po -
li tycz nych na sta wio nych wro go do ru chu ogrod nic twa 
w Pol sce. Po zy tyw ne dla dzia łow ców orze cze nie TK mo -
gło by , zda niem dział kow ców, za ist nieć tyl ko wte dy, gdy
po sta no wień usta wy bro ni li by po sło wie, któ rzy w prze -
szło ści opo wie dzie li się za ta ki mi, a nie in ny mi za pi sa mi tej
usta wy i w ta kim kształ cie ją po par li. Ta kie go wa run ku nie
speł ni li zaś wy zna cze ni przez Sej mo wa Ko mi sję Usta wo -
daw czą po sło wie: An drzej De ra i Sta ni sław Pię ta. Dla te go
w swo ich li stach dział kow cy wie lo krot nie pro si li pa nią
mar sza łek o zmia nę przed sta wi cie li z ra mie nia Sej mu, któ -
rzy mie li bro nić za skar żo nej przez by łe go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. „Zdu mie wa i obu rza fakt, że na szy mi obroń -
ca mi z ra mie nia Sej mu przed TK zo sta li nie chcia ni po sło -
wie, za twar dzia li prze ciw ni cy PZD.” Je ste śmy obu rze ni
ta kim skła dem – nie chce my ta kie go „obroń cy” – pi sa li 
w li stach. Szcze gól nie ak cen to wa no po stać po sła An drze -
ja De ry, któ ry w swo ich wy stą pie niach bar dzo ne ga tyw nie
wy ra żał się o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pod trzy -
my wa nie de cy zji i re pre zen to wa nie Sej mu przez A. De rę
uzna no za po gwał ce nie du cha de mo kra cji i za sad lo gi ki.
„Ogrom za rzu tów wo bec ta kiej re pre zen ta cji wi nien już
daw no spo wo do wać zmia nę re pre zen tan tów. De ra ni gdy
nie po tra fił wy ka zać się obiek ty wi zmem i bez stron no ścią.”
„Za punkt ho no ru sta wia so bie li kwi da cję ogrod nic twa

dzia ło we go w Pol sce. Po seł ten kie ru je się oso bi sty mi ani -
mo zja mi oraz par ty ku lar ny mi in ten cja mi po li tycz ny mi. To
co mó wi pan De ra jest zgod ne ze sta no wi skiem par tii, któ -
rej jest człon kiem, a nie dział kow ców, więc nie mo że być
na szym obroń cą” – ar gu men to wa li dział kow cy swo je proś -
by o wy klucze nie An drze ja De ry ja ko re pre zen tan ta Sej -
mu w roz pra wie przez Try bu na łem. Wąt pli wo ści bu dzi ła
tak że po stać po sła An drze ja Pię ty, któ ry w prze szło ści
okre ślił się ja ko prze ciw nik usta wy o ROD. „Po seł S. Pię -
ta po cho dzi z Biel ska -Bia łej – ni gdy nie był na żad nym spo -
tka niu z dział kow ca mi i ni gdy nie za py tał o zda nie sa mych
dział kow ców.” „Ta kie dzia ła nie świad czy o tym, że PO nie
chce nas bro nić” – pi sa li w li stach do Mar sza łek Ko pacz
użyt kow ni cy dzia łek. Pol scy dział kow cy za słu gu ją na re -
pre zen ta cję ze stro ny ta kie go po sła, któ ry bę dzie re pre -
zento wać rów nież licz ne ar gu men ty prze ma wia ją ce za
kon sty tu cyj no ścią usta wy. „Wśród po słów wie lu po li ty ków
róż nych ugru po wań na sta wio nych jest przy jaź nie do dział -
kow ców. Jed nak że z nie zro zu mia łych wzglę dów obro na in -
te re sów i praw dział kow ców zo sta ła po wie rzo na oso bie,
któ ra nie jest w sta nie bez stron nie, spra wie dli wie i kom pe -
tent nie re pre zen to wać wie lo ty sięcz ną rze szę użyt kow ni ków
dzia łek.” Re pre zen tan tem Sej mu przed TK, w opi nii pi szą -
cych, po wi nien być ini cja tor usta wy czy li po seł SLD.

„Dział kow cy chcą bro nić te go, co do brze słu ży – upra -
wiać dział ki, a nie po li ty kę.” Wie lo krot nie pod kre śla no
wa gę ogro dów dział ko wych ja ko zie lo nych płuc miast,
miej sca ak tyw ne go wy po czyn ku, a nie jed no krot nie zde -
gra do wa ne te re ny przy wró co ne spo łe czeń stwu i przy ro -
dzie. Ogro dy to tak że ak tyw na edu ka cja eko lo gicz na,
in te gra cja spo łecz na, to miej sce dzia łal no ści so cjal nej 
i ak ty wi za cji spo łecz nej. Ta gru pa spo łecz na nie ma moż -
li wo ści wy po czyn ku za gra ni ca bądź w kra ju po za te re na -
mi za miesz ka nia w Związ ku z ni ski mi za rob ka mi. Ogro dy
dział ko we to nie tyl ko pięk ne oa zy zie le ni wśród su ro wej,
be to no wej ar chi tek tu ry miast, ale rów nież spo sób na ży cie
dla mi lio no wej rze szy spo łe czeń stwa pol skie go. „Ro dzin -
na, edu ka cyj na i eko lo gicz na ro la tych te re nów nie po win -
na pod le gać żad nej wy ce nie i prze tar gom po li tycz nym” 
– ak cen to wa no w li stach.

„Nic o nas bez nas” – ape le i li sty Dział kow ców do Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz
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Ob ser wu jąc dzia ła nia wo kół usta wy o ROD dział kow -
cy wy ra ża li swo je oba wy o dal szy los swo ich ogro dów, 
a tak że przy szłość ogrod nic twa i Związ ku. „Ogro dy nie
mo gą być miej scem wszel kich roz gry wek po li tycz nych”.
Dział kow cy po zo sta ją w głę bo kim prze ko na niu, ze ka -
mien ne pu sty nie nie mo gą wy grać z zie le nią ich dzia łek i
bro nią swo je go sta no wi ska. Z nie po ko jem od no si li się do
śro do wisk i dzia łań po dej mo wa nych przez róż ne gru py
in te re su dą żą ce do po zba wie nia dział kow ców praw wy ni -
ka ją cych z usta wy o ROD. „Cią głe po li tycz ne ma ni pu lo -
wa nie przy usta wie to ce lo wa pra ca na rzecz oba le nia
praw dział kow ców”. „Z za zdro ścią pa trzy my na nie miec -
kich dział kow ców, któ rzy ma ją po li tycz ne po par cie w oso -
bie kanc lerz An ge li Mer kel. Dla Kanc le rza Nie miec
nie miec ki ruch ogrod ni czy to po zy tyw ny fakt od dzia ły wa -
nia ogro dów na wzo ro wo do ko nu ją ce się zmia ny po ko le -
nio we za bez pie cza ją ce przy szłość. 

„Czy Pa ni Mar sza łek i jej au to ry tet jest w sta nie po przeć
dą że nia do za cho wa nia ist nie nia ogro dów i Związ ku?”
– py ta no w li stach. „Czy je ste śmy trak to wa ni tyl ko ja ko
ma sa wy bor cza, aby gło so wać na Was i Wa szą par tię? Po
wy bo rach zaś mu si my już ra dzić so bie sa mi, a na sze pro -
ble my nie są Wa szy mi” – w ten spo sób ko men to wa no brak
re ak cji na ty sią ce li stów kie ro wa nych do Mar sza łek Sej -
mu. Dział kow cy czu ją się zlek ce wa że ni ja ko oby wa te le
RP i nie ukry wa ją swo ich emo cji i prze my śleń z tym zwią -
za nych.  „Ocze ku je my od władz po sza no wa nia na szej god -
no ści, na szych praw, ale też dia lo gu spo łecz ne go, któ ry
miał by wpływ na de cy zje do ty czą ce ca łe go śro do wi ska
dział kow ców.  Igno ro wa nie ty się cy sta no wisk i pro te stów,

skie ro wa nych do TK, wy da je się być po wszech ną prak ty -
ką rzą du.” „Brak re ak cji i dal sze mil cze nie bę dzie do wo -
dem bra ku sza cun ku dla bli sko mi lio na pol skich ro dzin 
i wska zów ką dla nas do za cho wa nia się przed urną wy -
bor czą pod czas naj bliż szych wy bo rów par la men tar nych.”
Cze go ocze ki wa li dział kow cy od Mar sza łek Sej mu Ewy
Ko pacz? Przede wszyst kim ja sne go sta no wi ska i kon kret -
ne go dzia ła nia na rzecz obro ny ogro dów i praw dział kow -
ców.  „Proś ba o wspar cie tak licz nej gru py spo łecz nej 
w wal ce o na by te od wie lu lat pra wa oraz być al bo nie być
Związ ku, nie po win no być dla Pa ni spra wą obo jęt ną, nie
war tą uwa gi i za sta no wie nia się co mo że się stać z na mi 
i na szym do byt kiem w przy szło ści” – pi sa li dział kow cy.
Zdzi wie nie i za nie po ko je nie bu dzi ła obo jęt ność Pa ni Ko -
pacz.„Nie mo że nas Pa ni lek ce wa żyć ja ko re pre zen tant
naj wyż sze go or ga nu usta wo daw cze go wsłu chu ją cy się w
oby wa te li.” „Na sze pań stwo po win no za pew niać oby wa -
te lom po czu cie bez pie czeń stwa, a spra wia, że ży je my w
cią głym stre sie od wie lu już lat.” „Mil cze nie Pa ni w spra -
wie ROD utwier dza nas w prze ko na niu, że wspie ra Pa ni
kry ty ko wa ną przez na szą spo łecz ność ini cja ty wę Le cha
Gar doc kie go, że po mi mo ape li i pro te stów dział kow ców
ak cep tu je Pa ni de le ga cję re pre zen ta cji Sej mu przed TK.
Ma my na dzie ję, że głos lu dzi, któ rzy chcą je dy nie spo ko -
ju u moż li wo ści re ali zo wa nia swo je go hob by, zo sta nie wy -
słu cha ny i wzię ty pod uwa gę” „Nic o nas bez nas” – pi sa li
dział kow cy. W de mo kra tycz nym pań stwie pra wa wszel kie
zmia ny w usta wie po win ny być sza no wa ne i kon sul to wa -
ne z dział kow ca mi i Związ kiem.

Dział me dial ny KR PZD
/-/ AH

Au to rzy li stów do Mar sza łek Sejmu RP  Ewy Ko pacz

1. Za rzą dy ROD mia sta Cho dzie ży w imie niu 1150
ro dzin dział ko wych
2. Człon ko wie ROD „Kro kus” w Mie cho wie
3. Dział kow cy z ROD im. Bo ha te rów War sza wy 
w Szcze ci nie
4. ROD im. „Pusz cza” w Szcze ci nie – uchwa ła 
z dnia 20.IV.2012 r.
5. ROD im. Do za met w No wej So li
6. Wal ne ze bra nie ROD Po mo wian ka w Bo le sław cu
7. Wal ne ze bra nie ROD im. Re laks w Szcze ci nie
8. Dział kow cy z ROD „Kop ców ka” w Wo li Kop co wej
9. Za rząd ROD „Wspól no ta” w Gnieź nie
10. ROD „Bu dow la ni: w No wej So li
11. Za rząd ROD „Ma lin ka” w Su wał kach
12. Ko le gium Pre ze sów ROD mia sta i re jo nu Gru dzią -

dza
13. Za rząd ROD im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Czarn ko wie

14. Wal ne zgro ma dze nie dział kow ców z ROD „Bra tek”
w Rud kach

15. Za rząd ROD im. S. Że rom skie go w Kiel cach
16. Wal ne ze bra nie ROD w Opa to wie
17. Wal ne ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Skar ży sku -Kam.
18. Ko le gium Pre ze sów ROD w Kwi dzy nie
19. Za rząd ROD „Tu li pan” w Ję drze jo wie
20. Wal ne ze bra nie ROD „Sza fi rek” w Łę czy cy
21. ROD im. Wa cho wia ka w Wą grow cu
22. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
23. Sta no wi sko Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
w Opo lu
24. Wal ne ze bra nie ROD Jam no w Ko sza li nie
25. ROD im. Szcze pa na Pie niąż ka w Pi le
26. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ra dość” 
we Wro cła wiu
27. Dział kow cy ROD „Mie dzian ka” w Po lko wi cach



164

28. Za rząd ROD im. Szy mo na Wa cho wia ka 
w Wą grow cu
29. Wal ne ze bra nie ROD „Aster” w Kiel cach
30. Je rzy Ko mar nic ki dział ko wiec z ROD 
w Zie lo nej Gó rze
31. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD 
„Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie
32. Za rząd ROD „1000-le cia” w Świe bo dzi nie 
33. Człon ko wie Za rzą du PZD oraz Prze wod ni czą cy
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej 
Ko mi sji Roz jem czej PZD w Pi le
34. ROD im. Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu
35. ROD „Na sza wio sna” we Wro cła wiu
36. ROD „Ko le jarz” we Wro cła wiu
37. Apel Wal ne go Ze bra nia rod „Pro myk” w Za mo ściu
38. Mi ro sław Jar mo ło wicz z ROD „1000-le cia” 
w Świe bo dzi nie
39.Woj ciech Ma li szew ski z ROD „Jed ność” 
w Świe bo dzi nie
40. ROD „Wrzos” w Zie lon ce k. War sza wy
41. Za rząd ROD „Bia ło łę ka Dwor ska” w War sza wie
42. Za rząd ROD „Sie kier ki” w War sza wie
43. Uczest ni cy Na ra dy Pre ze sów ROD w Ra do miu
44. ROD „pro myk” we Wro cła wiu
45. Wal ne ze bra nie ROD „Klau dy ny” w War sza wie
46. ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
47. Dział kow cy z ROD „Bra tek” w Prze my ślu
48. Dział kow cy z ROD „Czaj ka” w Ja ro sła wiu
49. Dział kow cy z ROD „Hut nik” w Ja ro sła wiu
50. Dział kow cy z ROD „Ja rek” w Ja ro sła wiu
51. Dział kow cy z ORD „Kę pa” w Dę bi cy
52. Dział kow cy z ROD „Kur ni ki” w Ja ro sła wiu
53. Dział kow cy z ROD „Ma li na” w Ja ro sła wiu
54. Dział kow cy z ROD „Na Ja zie ZNP” w Prze my ślu
55. Dział kow cy z ROD „Na dzie ja” w Prze my ślu
56. Dział kow cy z ROD „Mię dzy za kła do wy” 
w No wej Sa rzy nie
57. Dział kow cy z ROD „Ko le jarz II” w Prze wor sku
58. Dział kow cy z ROD „Po lna” w Prze my ślu 
59. Dział kow cy z ROD „Re laks” w No wej Sa rzy nie
60. Dział kow cy z ROD „Sło necz ne” w Ja ro sła wiu
61. Dział kow cy z ROD ”So li dar ność” w Miel cu
62. Dział kow cy z ROD im. W. Sza fe ra w Rze szo wie
63. Dział kow cy z ROD „Sza niec” w Prze my ślu
64. Dział kow cy z ROD „Sza rot ka” w Dę bi cy
65. Dział kow cy z ROD „Trans por to wiec: w Dę bi cy
66. Dział kow cy z ROD „Zdro wie: w Ja ro sła wiu
67. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD „Sza rot ka” 
w Ru dzie Ślą skiej
68. An to ni Gre czew ski dział ko wiec z ROD w Ło dzi
69. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
70. Szy mon Mar czew ski dział ko wiec z ROD w Za brzu
71. Wal ne ze bra nie ROD „Wy po czy nek” 
w Ru dzie Ślą skiej
72. Wal ne ze bra nie ROD im. Nad Za le wem w Po rę bie

73. Cze sław No wak – dział ko wiec z ROD w Za brzu
74. Dział kow cy z ROD „Niedź wie dzi niec” 
w Cho rzo wie
75. Za rząd ROD im. F. Cho pi na w No wej So li
76. Ko mi sja Re wi zyj na ROD im. F. Cho pi na 
w No wej So li
77. Dział kow cy z ROD „Ra fe mat” 
w Kuź ni Ra ci bor skiej
78. Dział kow cy z ROD „Ko le jarz” w Ryb ni ku
79. Dział kow cy z ROD „Zgo da” w Cie szy nie
80. Zo fia Bier nat z ROD „Che mik w Żo rach
81. Kry sty na i Je rzy Kraw czyk z ROD „Che mik” 
w Żo rach
82. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Che mik” w Żo rach
83. Se ba stian Cią gwa dział ko wiec z ROD w Gli wi cach
84. Dział kow cy z ROD „Ja gód ka” w Żo rach
85. Za rząd ROD „Aga wa” w Ra ci bo rzu
86. Za rząd ROD „Ka ro lin ka” w Cie szy nie
87. Anie la Bu czek dział ko wiec z ROD w Ty chach
88. Ste fan Za rę biń ski, dział ko wiec z ROD „Irys” 
w My sło wi cach
89. Dział kow cy z ROD „Wy po czy nek” w Gli wi cach
90. Ma ria Owczorz z ROD w Ryb ni ku
91. Dział kow cy z ROD „Jed ność Ro bot ni ca” 
w By to miu
92. Dział kow cy z ROD „22 lip ca” w By to miu
93. Sta no wi sko Za rzą du Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Ko mi sji Roz jem czej ROD w Głub czy cach
94. Za rząd ROD im. 35-le cia w Ża rach
95. Wła dy sław Stę pień, dział ko wiec z ROD 
im. F. Cho pi na w No wej So li
96. Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu
97. Jó zef Pra sz kie wicz, Kie row nik De le ga tu ry 
Re jo no wej w So snow cu
98. Sta no wi sko ROD im. T. Ko ściusz ki w Cze la dzi
99. Wal ne ze bra nie ROD im. Pstrow skie go w By to miu
100. Dział kow cy z ROD „Łuk Tę czy” w By to miu
101. Wal ne Ze bra nie ROD „Przy jaźń” w By to miu
102. Za rząd ROD „22 lip ca” w Zie lo nej Gó rze
103. Wal ne ze bra nie ROD i. Ne kla w Ne kli
104. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
105. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ra dość” 
we Wro cła wiu
106. Dział kow cy z ROD „Wi ta mi na” w Wień cu Za le siu 
107. Sta no wi sko Ko le gium Pre ze sów De le ga tu ry 
Re jo no wej PZD w Biel sku -Bia łej
108. Sta no wi sko Za rzą du ROD „War pie” w Ja worz nie
109. Za rząd ROD „Skał ka” w Bie ru niu
110. Za rząd ROD „Bia ło łę ka dwor ska” w War sza wie
111. Za rząd ROD „Po wsta niec” w Cho rzo wie
112. Ka ri na To lar czyk z ROD „Przy szłość” w Za brzu
113. Ze no bia i Kon rad Szwed z Za brza
114. Bo że na Ry biń ska z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu 
115. Bo że na Za staw na z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
116. Ma ria Ma ślan ka z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
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117. Ewa i Jan Czmok z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
118. An na i Krzysz tof Soć ko z ROD „Bia ła Ró ża” 
w Za brzu
119. Ka zi mierz Ko wa lik z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
120. Le szek De ręcz z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
121. Ka zi mierz Ja błon ka z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
122. Cze sław Kra kow ski z ROD „Bia ła Ró ża” 
w Za brzu
123. Ka zi mierz Ozga z ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
124. Dział kow cy z ROD „Kok sow nik” w Za brzu
125. Ja dwi ga Po go da z ROD „Kok sow nik” w Za brzu
126. Za rząd ROD „Elż bie ta” w Cho rzo wie
127. Hen ryk Dzi wis z ROD im. Ks. Dam ro ta
128. Ewa Fuchs, Bo gu mi ła Pa weł czyk, Jó zef Ta ta trek 
z ROD im. Strzel ców By tom skich w Cho rzo wie
129. Adam Juź wiak z  ROD im. Strzel ców By tom skich
w Cho rzo wie
130. Dział kow cy z ROD „Pro mień” w Ru dzie Ślą skiej
131. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Na ru to wi cza w By to miu
132. Sta ni sław Słu pek z ROD im. 1-go Ma ja 
w Gli wi cach
133. Za rząd ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
134. Za rząd ROD „Jed ność” w Pi le
135. Za rząd ROD im. Ko le jarz w Pi le
136. Dział kow cy z ROD im. GWDA w Pi le
137. Ali cja i Jan Kor blo wie z ROD im. „1 Ma ja” 
w Gli wi cach
138. Jan Dwor ni czak z ROD im. „1 Ma ja” w Gli wi cach
139. Cze sław Sko nec ki z ROD im. A. Za wadz kie go
140. Za rząd ROD „re laks” w Ole śni cy
141. Za rząd ROD „Ma rze nie” w Gó rze
142. Cze sław Bły ga - Pre zes ROD „Ma rze nie” w Gó rze
143. Wal ne Ze bra nie ROD „Okól nik” w El blą gu
144. Za rząd ROD im. H. Sien kie wi cza w Woł czy nie
145. An drzej Paw li czak z ROD „Pod dę ba mi” 
w Mi li czu
146. Wal ne ze bra nie ROD „Wy po czy nek: 
w Mysz ko wie
147. Za rząd ROD im. Ko ściusz ki w El blą gu
148. Jó zef Bier nac ki z ROD „Pod Świer kiem” 
w Stro niu Ślą skim
149. Wal ne Ze bra nie ROD „Źró deł ko” 
w Skar ży sku -Ka mien na
150. Za rząd ROD „Bar bór ka” w Sie mia no wi cach
151. Wal ne ze bra nie ROD „Ba il don” w Ka to wi cach
152. Wal ne ze bra nie ROD „Go nar” w Ka to wi cach
153. Dział kow cy z ROD im. B. Chro bre go w Kiel cach
154. Dział kow cy ROD „We so ła” w My sło wi cach
155. ROD „Za ci sze 2” w Kiel cach
156. Dział kow cy z ROD „IRYS: w Wo li Kop co wej
157. Wal ne ze bra nie ROD „Pod Czu bat ką” 
w Ma ło gosz czy
158. Wal ne ze bra nie ROD „Gór nik II” w Ka to wi cach
159. Za rząd ROD „Flo rian” w Ka to wi cach

160. Wal ne ze bra nie ROD „Bar ba ra” w Ka to wi cach
161. Dział kow cy z ROD „Szczęść Bo że” 
w Sie mia no wi cach Śl.
162. Wal ne ze bra nie ROD „Pszczel nik” 
w Sie mia no wi cach Śl.
163. Wal ne ze bra nie ROD „Gór ka” w Szy plisz kach
164. ROD im. U Bo gu mi ła” w Unie jo wie
165. Wal ne ze bra nie ROD „Włók niarz I” w Tur ku
166. Wal ne ze bra nie ROD im. „22 lip ca” 
w Ostro wie Wiel ko pol skim
167. Wal ne ze bra nie ROD im. 3. Ma ja” 
w Ostro wie Wiel ko pol skim
168. Wal ne ze bra nie ROD im. Czar niec kie go 
w Ostro wie Wielk.
169. Dział kow cy ROD im. Ka sprza ka w El blą gu
170. Wal ne ze bra nie ROD Be mo wo II w War sza wie
171. Wal ne ze bra nie ROD „Lu strzan ka” w Wał brzy chu
172. Wal ne ze bra nie ROD „Sto krot ka” 
w Świe bo dzi cach
173. ROD „Ra dość” w Dusz ni kach -Zdrój
174. Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD „Sie lan ka” 
w By to miu
175. Dział kow cy z ROD „Kom ba tant” w Ka to wi cach
176. Dział kow cy z ROD im. J. Li go nia w Ka to wi cach
177. Dział kow cy z ROD „Na sza Pra ca” w Ka to wi cach
178. Wal ne ze bra nie ROD „Wie sia” w Ka to wi cach
179. Dział kow cy z ROD „Zgo da” w Ka to wi cach
180. Wal ne ze bra nie ROD im. A. Za wadz kie go 
w Ka to wi cach
181. Wal ne ze bra nie ROD „Ra dość” w Ka to wi cach
182. Wal ne ze bra nie ROD „Ma rze nie” w Bo ga ty ni
183. Wal ne ze bra nie ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze
184. Dział kow cy z ROD „Do lin ka” we Wro cła wiu
185. Wal ne ze bra nie ROD „Ma luch” 
w Sie mia no wi cach Śl.
186. Za rząd ROD „Pod gó rze” w Sie mia no wi cach Śl.
187. Za rząd ROD „Che mik” w Sie mia no wi cach Śl.
188. Dział kow cy z ROD „Po kój” w Sie mia no wi cach Śl.
189. Wal ne ze bra nie ROD „Sło wik” 
w Sie mia no wi cach Śl.
190. Za rząd ROD „Mal wa” w To ma szo wie Maz.
191. Dział kow cy ROD im. S. Sta szi ca w Kiel cach
192. Dział kow cy ROD im. „Bar ba ry” w Ję drze jo wie
193. Wal ne ze bra nie ROD „Za ci sze 1” w Kiel cach
194. Wal ne ze bra nie ROD „Stor czyk” w Kiel cach
195. Za rząd ROD „Trans por to wiec” w Wień cu -Za le siu
196. Dział kow cy ROD „Pta si Raj” w Gli wi cach
197. Dział kow cy ROD „Mo sto stal” w Po zna niu
198. Dział kow cy z ROD „Elek tron: we Wro cła wiu
199. Dział kow cy z ROD „Ja rzę bi na” we Wro cła wiu
200. Dział kow cy ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu
201. Dział kow cy z ROD „Ka mion ka” w Su che dnio wie
202. Wal ne ze bra nie ROD im. „Wia rus – ZNP” 
w Szcze ci nie
203. Dział kow cy ROD im. „Po la na” w Szcze ci nie
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204. Dział kow cy z ROD „Re laks” 
w Ostrow cu Świę to krzy skim
205. Za rząd ROD im. Me ta lo wiec w Tar no wie
206. Za rząd ROD im. T. Ko ściusz ki w Ka to wi cach
207. Dział kow cy z ROD „Jed ność” w Ka to wi cach
208. Za rząd ROD „Tę cza” w Ka to wi cach
209. Za rząd ROD „ŚWIT” w Ka to wi cach
210. Za rząd ROD „Re laks” w Bie ru niu
211. Wal ne ze bra nie ROD „Re ze da I” w Ka to wi cach
212. Wal ne ze bra nie ROD „Wi no grad” w By to miu
213. Wal ne ze bra nie ROD „Przy szłość” w By to miu
214. ROD „Ma li na” w Ty chach
215. Apel ROD „Sza rot ka” w Ty chach
216. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie
217. Wal ne ze bra nie ROD „Wrzos” w Świe bo dzi cach
218. Wal ne ze bra nie ROD im. „Bursz tyn” 
w Mię dzyz dro jach
219. An to ni Fal kow ski z ROD „Re laks” 
w Kę dzie rzy nie -Koź lu
220. Wal ne ze bra nie ROD „Za gro da” we Wro cła wiu
221. Wal ne ze bra nie ROD „Woj nów” we Wro cła wiu
222. Wal ne ze bra nie ROD „Złot ni ki” we Wro cła wiu
223. Dział kow cy ROD „Ra dość ży cia” 
we Wro cła wiu
224. Wal ne ze bra nie ROD „Da lie” we Wro cła wiu
225. Za rząd ROD „Sę pol no” we Wro cła wiu
226. Wal ne ze bra nie ROD „Stor czyk” w Trzeb ni cy
227. Dział kow cy ROD „Ga je” we Wro cła wiu
228. Wal ne ze bra nie ROD „Źró dło zdro wia” 
we Wro cła wiu
229. Ka rol Woj ty siak z ROD „Za ci sze” w Ża ga niu
230. Bo gu sła wa Ku biak z ROD im. F. Cho pi na 
w No wej So li
231. Za rząd ROD „Miej ski” w Py rzy cach
232. Sta ni sław Grat ka z ROD im. F. Cho pi na 
w No wej So li
233. Za rząd ROD „Nad Bu ko wą” w Szcze ci nie
234. Dział kow cy z ROD „Mo ry sin” w War sza wie
235. Wal ne ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Od ra no Wo li 
236. Dział kow cy z ROD „Przy jaźń” w Ko wa rach
237. Dział kow cy i Za rząd ROD „Szy bo wiec” 
w Je żo wie Su dec kim
238. Wal ne ze bra nie ROD „Zie lo na Do li na” 
w No wej Ru dzie
239. Apel Dział kow ców ROD „Re laks” 
w Świe bo dzi cach
240. Dział kow cy ROD „Gór nik” w Zgo rzel cu
241. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD 
„Ma rze nie” w Gó rze
242. Da nu ta Pa nek z ROD we Wro cła wiu
243. Dział kow cy z ROD „Pro myk” we Wro cła wiu
244. Za rząd ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
245. Dział kow cy ze Szcze ci na, Świ no uj ścia, 
Star gar du Szcze ciń skie go, Go le nio wa, Choszcz na, 
Ka mie nia Po mor skie go, My śli bo rza i Po lic

246. Wal ne ze bra nie ROD „Ci cha Do li na” 
we Wro cła wiu
247. Ode zwa Za rzą du i Ko mi sji Sta tu to wych ROD
„Zło cień” we Wro cła wiu
248. Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD 
„Ju lian ka” w Pie ka rach Ślą skich
249. Za rząd ROD „Elek tro car bon” 
w Tar now skich Gó rach
250. Krzysz tof Szo stak z ROD „Nasz Przy szłość” 
w Ra dzion ko wie
251. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Nasz Przy szłość” 
w Ra dzion ko wie
252. Za rząd ROD „Nasz Przy szłość” w Ra dzion ko wie
253. Sta no wi sko Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
w Opo lu
254. Dział kow cy z ROD „Nie za po mi naj ka” 
w Gru dzią dzu
255. Wal ne ze bra nie ROD im. Na ru to wi cza w By to miu
256. Za rząd ROD „AWF” w Bia łej Pod la skiej
257. Sta no wi sko Kon fe ren cji De le ga tów ROD 
im. Przy jaźń w Szcze ci nie
258. Wal ne ze bra nie ROD im. „Wi ta min ka” w Eł ku
259. Wal ne ze bra nie ROD „Wy zwo le nie” w Strze li nie
260. Za rząd ROD „Ko le jarz” w Strze li nie
261. Wal ne ze bra nie ROD „Wi sien ka” w Ło dzi
262. Wal ne ze bra nie ROD „Pół noc ny” w Sia no wie
263. Pre zes ROD „Mal wa” w To ma szo wie Maz. 
264. Wal ne ze bra nie ROD im. Bo rek we Wron kach
265. Dział kow cy ROD „Nad Wi da wą” we Wro cła wiu
266. Wal ne ze bra nie ROD „Księ ży Młyn” w Ło dzi
267. Za rząd ROD im. S. Sta szi ca w Czarn ko wie
268. Wal ne ze bra nie ROD im. S. Sta szi ca 
w Czarn ko wie
269. Wal ne ze bra nie ROD im. Po lna w Zło to wie
270. Dział kow cy z mia sta Pi ły
271. Za rząd ROD im. Po lam w Pi le
272. Edward Ma met z ROD im. B, Chro bre go 
we Wron kach
273. Dział kow cy z ROD „Pod Sło necz ni kiem” 
w Wy rzy sku
274. Wal ne ze bra nie ROD im. Jan ka Czarn ko wa 
w Czarn ko wie
275. Wal ne ze bra nie ROD „Ko le jarz” 
w Sta rym Mie ście k. Wro nek
276. Wal ne ze bra nie ROD im. „Po wstań ców 
Wiel ko pol skich” w Cho dzie ży
277. Pre ze si ROD z Za brza
278. Wal ne ze bra nie ROD im. Ko le jarz w Pi le
279. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Po łu dnie” 
we Wło cław ku
280. Wal ne ze bra nie ROD „Nie za po mi naj ka” w To ru niu
281. Dział kow cy z ROD „Od ro dze nie” w By to wie
282. Ogro do wa Ko mi sja Re wi zyj na w ROD „Che mik”
w Gru dzią dzu
283. Wal ne ze bra nie ROD „Ka li na” w To ru niu
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284. Ro man Fiał kow ski z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
285. Wal ne ze bra nie ROD „Nie za po mi naj ka” w To ru niu
286. Wal ne ze bra nie ROD „Pod La sem” w To ru niu
287. To masz Zdro jew ski ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
288. Wal ne ze bra nie ROD „Che mik” w Gru dzią dzu
289. Wal ne ze bra nie ROD „Za le sie” we Wło cław ku
290. Wal ne ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Cho cia no wie
291. Ogro do wa Ko mi sja Re wi zyj na ROD 
„Zie lo ne Wzgó rze” w Gru dzią dzu
292. Za rząd ROD „Zie lo ne Wzgó rze” w Gru dzią dzu
293. Wal ne ze bra nie ROD „Most ki” w Most kach
294. Ko le gium Pre ze sów ROD To ru nia i oko lic
295. Wal ne ze bra nie ROD „No wy Ka nał” 
we Wro cła wiu
296. Wal ne ze bra nie ROD „Po ni dzie I” w Piń czo wie
297. Dział kow cy ROD „Zdro wie” w Czer wo nej -Gó rze,
w Chę ci nach
298. Dział kow cy ROD im. Lot nic twa Pol skie go 
w Po zna niu
299. Ko mi sja Po li ty ki Oświa to wej i Za go spo da ro wa nia
Ogro dów oraz Mo der ni za cji Dzia łek, Bia ły stok
300. Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Za gó rze” 
w So snow cu
301. Wal ne ze bra nie ROD „Zgo da” 
w Sie mia no wi cach Śl.
302. Dział kow cy ROD „Na dzie ja -Ja śmin” 
w Sie mia no wi cach Śl.
303. Wal ne ze bra nie ROD im. T. Ko ściusz ki w By to miu
304. Dział kow cy ROD „Zie mia By tom ska” 
w Ru dzie Ślą skiej
305. Apel człon ków ROD „Brat niak” w Ty chach
306. Szy mon Mar czew ski w Za brza
307. Dział kow cy z ROD „OAZA” w Piotr ko wie 
Try bu nal skim
308. Wal ne ze bra nie ROD „Sło necz ny” w Au gu sto wie 
309. Gra ży na Sied nien ko z OZ PZD we Wro cła wiu
310. Dział kow cy ROD „Re laks” w Oża ro wie
311. Wal ne ze bra nie ROD „OAZA” w Ku ko wie 
gm. Su wał ki
312. Dział kow cy ROD im. Włók niarz w Za wier ciu
313. Dział kow cy ROD im. Me ta lo wiec w So snow cu
314. Za rząd ROD „Tu li pan” w Ru dzie Ślą skiej
315. Zo fia Ko czar z ROD w Ty chach
316. Pa weł He imann z ROD „Nad Po to kiem” 
w Ty chach
317. Dział kow cy ROD „Tę cza” w Ru dzie Ślą skiej
318. Pre ze si ROD De le ga tu ry Re jo no wej 
w Tar now skich Gó rach
319. Bro ni sław Dzie dzic z ROD w Tar now skich Gó rach
320. Zbi gniew Maj dań ski z ROD „Bu dow la ni” 
w No wo gro dzie Bo brzań skim
321. Wal ne ze bra nie ROD im. Żwir ki i Wi gu ry
w El blą gu

322. Wal ne ze bra nie ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu
323. Ko mi sja Roz jem cza i Re wi zyj na ROD 
„Pier wio snek” w Oła wie
324. Jó zef Sa wic ki z ROD „1-go Ma ja” w Gli wi cach
325. Dzia ło wiec z ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu
326. Jó zef Bier nac ki z ROD „Pod Świer kiem” 
w Stro niu Ślą skim
327. Za rząd ROD im. „Pod Li pa mi” we Wrze śni
328. Wal ne ze bra nie ROD „Tu li pan” 
w Tar now skich Gó rach
329. Dział kow cy ROD „Aza lia Pol ska” 
w Pie ka rach Ślą skich
330. Za rząd ROD „Wy zwo le nie” z Tar now skich Gór
331. ROD „Pod To po la mi” we Wro cła wiu
332. Wal ne ze bra nie ROD „Cy nia” we Wro cła wiu
333. Za rząd ROD „Sza rot ka” w Gli wi cach
334. Wal ne ze bra nie ROD „Tu li pan” w Cie szy nie
335. Dział kow cy ROD im. „Ja na sa” w Ru dzie Ślą skiej
336. Dział kow cy z ROD im. J. Li go nia 
w Ru dzie Śla skiej
337. Za rząd I Ko mi sja Roz jem cza oraz Re wi zyj na 
ROD „Ko le jarz” w Ko strzy nie nad Od rą
338. Dział kow cy ROD im. For tu na w Skór czu
339. Za rząd oraz dział kow cy ROD „Mie dzian ka” 
w Po lko wi cach
340. Kry sty na Szym bor ska z ROD „Bia ła Ró ża” 
w Za brzu
341. Za rząd ROD „Lep sze ju tro” w Ra dzion ko wie
342. Re gi na Czesz kie wicz z ROD „Cha bry” w Opo lu
343. Alek san der Naj bar z ROD „Cha bry” w Opo lu
344. Dział kow cy z ROD „Cha bry” w Opo lu
345. Dział kow cy z ROD „Od ra” w Opo lu
346. Człon ko wie ROD „Jed ność” 
w Kę dzie rzy nie -Koź lu
347. ROD im. Ce ra mik w Cho dzie ży
348. ROD „Ty siąc le cia” w Czę sto cho wie
349. ROD „Flo ra” w Ża rach
350. ROD im. Kro kus w Mi ro sła wiu Uj skim
351. ROD im. Szcze pa na Pie niąż ka w Pi le
352. ROD „Ża bi niec” w Czę sto cho wie?
353. ROD im. B. Chro bre go we Wron kach
354. ROD „Ka prys” w Płoc ku
355. ROD „Piast” w Szcze ci nie
356. ROD im. „Ma rii Ko nop nic kiej” w Su wał kach
357. ROD „Sło necz nik” w Trzcian ce
358. ROD im. B. Chro bre go we Wron kach
359. Sta no wi sko Pre zy dium OZ Opol skie go PZD 
w Opo lu
360. Sta no wi sko człon ków PZD ze bra nych na 
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD 
„Ma lin ka” w Za wi do wie
361. Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza przy ROD 
„Por to wa” w Płoc ku
362. Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia spra woz daw cze go
ROD „Ma lin ka” w Za wi do wie
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363. Dział kow cy z ROD „Za ci sze” w Rze szo wie
364. Dział kow cy z ROD „Bu dow la ni” w Rze szo wie
365. Za rząd ROD im. „Po lam” w Pi le
366. Dział kow cy ROD „Za chód” w Bie la wie
367. Dział kow cy z ROD „Gór nik” w Wał brzy chu
368. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Po kój” w Czę sto cho wie
369. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Zło cień” w Ra wi czu
370. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Ja gód ka” w Lesz nie
371. Dział kow cy ROD im. T. Ko ściusz ki” w Zbą szy niu
372. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Zo rza” w Ra wi czu -Sar no wej
373. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD im. M. Ko per ni ka 
w Bia łym sto ku
374. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Pod Dę ba mi – Kon wa lia” 
w Go sty niu
375. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „im. Ta de usza Ko ściusz ki” 
w Bo ja no wie
376. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Mię dzy le sie” w Lesz nie
377. Dział kow cy z ROD „Mar chlew skie go” 
w Pi le uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym
378. Sta no wi sko Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„Jed ność” w Ko żu cho wie
379. Dział kow cy z ROD „Mar chlew skie go” w Pi le
uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym
380. Człon ko wie Związ ku ROD „Ja gód ka” w Lip sku
re jo nu su wal skie go uczest ni czą cy w Wal nym 
Ze bra niu Spra woz daw czym
381. Ma rian Am bro sie wicz z ROD „Bar to sze wo” 
k. Szcze ci na
382. Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
człon ków ROD im. Piast w Szcze ci nie
383. Oświad cze nie Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Bar to sze wo” k. Szcze ci na
384. Dział kow cy ROD „Fa lu baz” w Zie lo nej Gó rze
385. Ob ra du ją cy na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym człon ko wie ROD „Lu we na” 
w Lub sku
386. Bo żen na Gra bow ska z ROD „Re laks” w Olsz ty nie
387. Dział kow cy ROD „Ma lin ka” w Byd gosz czy 
zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
388. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Zdro wie” w Zło to ryi
389. Sta no wi sko ROD „Włók niarz” w Tur ku
390. Za rząd ROD „Mal wa” w Kon stan ty no wie 
Łódz kim
391. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD |Ka li na” 
w Kon stan ty no wie Łódz kim

392. Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „700-le cia” w Bu ku
393. Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. „Bu dow la ni” w Ro ścię ci nie k/Ko ło brze gu
394. Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Lot nik” w War sza wie
395. Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na, Ko mi sja Roz jem cza
oraz dział kow cy ROD „Zdro wie” w War sza wie 
ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym 
396. Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia ROD 
„Stocz nio wiec” w Szcze ci nie
397. Sta no wi sko ROD im. Żwir ki i Wi gu ry w El blą gu
398. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Dział kow ców ROD „Ba rycz” w Żmi gro dzie 
399. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. 40-le cia w Strzel cach Opol skich
400. Wal ne Ze bra nie Człon ków PZD ROD „Se nior” 
w No wym Są czu
401. Sta no wi sko człon ków ROD 
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Cho rzo wie
402. Dział kow cy ROD „Ja śmin” w Lub sku
403. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Obroń ców Ke py Oksyw skiej (Po gó rze)
404. Kon fe ren cja De le ga tów ROD im. I -go Puł ku 
Uła nów w Sław nie
405. Sta ni sław Grat ka z ROD im. F. Cho pi na 
w No wej So li
406. Za rząd ROD im. „35-le cia” – Ko ło nr IV 
w Zie lo nej Gó rze
407. Uczest ni cy 
408. Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Pod Gru szą” 
w Krusz wi cy
409. Mar ta Wik tor ska z ROD im. F. Cho pi na 
w No wej So li
410. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu ROD
„Pil czy ce” we Wro cła wiu
411. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki w War sza wie 
– De le ga tu ra Cie cha nów
412. Ja nusz Wi śniew ski z ro dzi ną z ROD „Grę dzi ce” 
w Cie cha no wie
413. Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Re laks” 
w Gó rze
414. Za rząd ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu
415. Za rząd ROD „Flo ra” w Ża rach
416. Sta no wi sko dział kow ców z ROD „Wi seł ka” 
w Wy szo gro dzie zgro ma dze ni na szko le niu 
związ ko wym
417. Ob ra du ją cy na Wal nym Ze bra niu człon ko wie 
ROD „Me ta lo wiec” w Ja sie niu
418. Człon ko wie ze bra nia spra woz daw cze go ROD 
im. Bo le sła wa Chro bre go w Szpro ta wie
419. Krzysz tof Gbyl z ROD w Szpro ta wie
420. Za rząd ROD im. F. Cho pi na w No wej So li
421. Hen ryk Ja giel ski z ROD „Krę pa – Ro sa” 
w Krę pie
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422. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Zwy cię stwo” w Pi ła wie
423. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
ROD „Za chód” w Bie la wie
424. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu ROD
„Wy po czy nek” w Ząb ko wi cach Ślą skich
425. Mi ro sław Przy siec ki z ROD w Po zna niu
426. Dział kow cy ROD „Krze ko wo” w Szcze ci nie
427. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Zwy cię stwo” 
w Pi ła wie Gór nej
428. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Me ta lo wiec” we Wło cław ku
429. Bur mistrz Mia sta Gu bi na – Bar tło miej Bart czak
430. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD im. M. Ko per ni ka 
w Bia łym sto ku
431. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Ma śli ce” we Wro cła wiu
432. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Zło te Pia ski” w Mi li czu
433. Dział kow cy ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
434. Wło dzi mierz Kaucz z ROD „Obroń ca” 
we Wro cła wiu
435. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tu li pan” w Zło cień cu
436. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Da rzyn ka” w Po zna niu
437. Uczest ni cy sta tu to we go ze bra nia w ROD 
im. „Wan da” w Ża rach
438. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD i. Kró la Sta ni sła wa Lesz czyń skie go w Lesz nie
439. Dział kow cy z ROD „Śląsk” w Ru dzie Ślą skiej
440. Sta no wi sko człon ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD im. M. Ko nop nic kiej 
w Bia łym sto ku
441. Człon ko wie ROD „Ener ge tyk” 
w Ła zi skach Gór nych
442. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD „ Ko le jarz” 
w Zduń skiej Wo li
443. Sta no wi sko człon ków or ga nów sa mo rzą du ROD
„Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu
444. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD im. Lu do we go Lot nic twa 
Pol skie go w Wit ko wie
445. Sta no wi sko Ko mi sji Po li ty ki Oświa to wej Ogro dów
oraz Mo der ni za cji Dzia łek
446. Jan Kaź mier czak z ROD „Hut nik” w Po li cach
447. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD im. „Ka ro la Świer czew skie go”
w Bu ku
448. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD „Za le sie” w Pi le
449. Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym ROD im. Ku so ciń skie go w Pi le

450. Sta no wi sko ROD „Ju trzen ka” w Su szu
451. Sta no wi sko człon ków Ko le gium Pre ze sów ROD
pra wo brzeż nej stro ny Wi sły To ru nia i oko lic
452. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Ko le jarz” 
w Bo le sław cu
453. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Lesz czyn ko” w Lesz nie
454. Dział kow cy ROD „Irys” w Ra do miu
455. In struk to rzy ze Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
PZD Okrę gu Ślą skie go w Ka to wi cach
456. Dział kow cy i Za rząd ROD im. K. Pu ła skie go 
w Lu bli nie
457. Człon ko wie i Za rząd Ko ła nr 19 – Sto wa rzy sze nie
„Po ko le nia” w Lu bli nie
458. Za rząd ROD „Ma lin ka” w Su wał kach
459. Człon ko wie i Za rząd Wo je wódz ki Sto wa rzy sze nia
„Po ko le nia” w Lu bli nie
460. Za rząd ROD „Pła szów” w Kra ko wie
461. Sta no wi sko Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
przy Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Po zna niu
462. Vio let ta Rze ziń ska z ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie
463. Dział kow cy ROD „Wia rus” w Ba li cach bio rą cy
udział w sta tu to wym Wal nym Ze bra niu
464. Dział kow cy ROD im. Fran cisz ka Wal cza ka 
w Go rzo wie Wlkp. bio rą cy udział w Wal nym 
Ze bra niu Spra woz daw czym
465. Ko le gium Pre ze sów PZD śro do wi ska 
Wo dzi sław Ślą ski
466. Ja nusz Ra dom ski z ROD „Ga jów ka” 
w Wo dzi sła wiu Ślą skim 
467. Dział kow cy ROD „Ga jów ka” w Wo dzi sła wiu 
Ślą skim
468. Sta ni sław Dra bik z ROD „Pod zam cze” 
w Wał brzy chu
469. Zgro ma dze ni na kon fe ren cji de le ga tów ROD 
„Po stęp” w Chełm ży
470. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Sto krot ka” 
w Od ra no Wo li gm. Gro dzisk Maz.
471. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Gór nik I” w Ka to wi cach
472. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pod La sem” w Ka to wi cach
473. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „Pa no ra ma” w Szcze ci nie
474. Za rząd ROD „Zo rza” w Sie mia no wi cach Ślą skich
475. Pre ze si ROD po wia tu ko ściań skie go
476. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „ Od no wa” w Chełm ży
477. Sta no wi sko przy ję te przez Wal ne Ze bra nie 
Spra woz daw cze ROD „Ró ża” w Gło go wie
478. Za rząd ROD „Sto krot ka” w Bo le sław cu
479. Uczest ni cy Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD 
„Pod Dę bem” w Szcze ci nie
480. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Gór nik” 
w Ja nusz ko wi cach
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481. List in struk to rów ogro do wych i kan dy da tów 
na in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
Okrę gu Su dec kie go PZD
482. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „For sy cja” w Ło dzi
483. Człon ko wie Ko mi sji ds. In we sty cji i re mon tów
przy Okrę go wym Za rzą dzie Ślą skim PZD 
w Ka to wi cach
484. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Kro kus” w Gru dzią dzu
485. Apel Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 
ROD „Me lio rant” w Kut nie
486. Za rząd ROD im. „Ty siąc le cia” w Czę sto cho wie
487. Dział kow cy z ROD „Czę sto cho wian ka” 
w Czę sto cho wie ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym
488. Za rząd i użyt kow ni cy dzia łek w ROD „Ener ge tyk”
w Lu bliń cu zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym
489. Dział kow cy ROD „Przy jaźń” w Czę sto cho wie
zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym
490. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Bła wa tek” 
w Gru dzią dzu
491. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Tram wa jarz”
- Gru dziądz -Rządz
492. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD XX-le cia 
w Gru dzią dzu
493. Za rząd ROD „Agro met – Unia” w Gru dzią dzu
494. Za rząd ROD „Nad Nie lbą” w Wą grow cu
495. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wa go wo II” w Wa go wie
496. Ko le gium Pre ze sów ROD w Sza mo tu łach
497. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD im. Re laks 
w Szcze ci nie
498. Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Kro kus” w Zbą szy niu
499. Za rząd ROD „Mo sto stal” w Po zna niu
500. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wi śnie wo” w Wa go wie
501. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze -

go ROD „Oto wo” 
502. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Do bra Myśl” w Ka to wi cach
503. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sto krot ka” w Ru dzie Ślą skiej
504. Za rząd ROD „Zo rza” w Ru dzie Ślą skiej 
505. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „No wa Ju trzen ka” w Ru dzie Ślą skiej
506. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „XX-le cia” w Ru dzie Ślą skiej
507. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „Sto krot ka” w Bę dzi nie -Ła gi szy 
508. Dział kow cy ROD „Wi sien ka” w Ty chach
509. Łu cja Gwóźdź z Su le cho wa
510. Ko le gium Pre ze sów w Lub sku

511. Jan Se ku ła z ROD „Przy le sie” w Su le cho wie
512. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. F. Cho pi na w No wej So li
513. Za rząd ROD im. F. Cho pi na w No wej So li
514. Ka zi mie ra Wdo wik z ROD „Jed ność” w Ża ga niu
515. Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD 
w Zie lo nej Gó rze
516. Urząd Miej ski w Zło tym Sto ku 
(bur mistrz Sta ni sław Go łę biow ski)
517. Urząd Miej ski w Ko lusz kach 
(bur mistrz Wal de mar Cha łat)
518. Sta no wi sko Za rzą du ROD „Ła giew ni ki” 
w Ło dzi
519. Za rząd ROD im. Gar ni zo no wy 
w Kro śnie Od rzań skim obec ny na Wal nym 
Ze bra niu Spra woz daw czym
520. Człon ko wie ROD „Ja śmin” w Lub sku
521. Sta no wi sko de le ga tów pod ję te na Kon fe ren cji
Spra woz daw czej ROD im. „Związ ko wiec” 
we Wscho wie
522. Za rząd ROD „Przy szłość w Lub sku
523. Wan da Fe ciuch z ROD „Le śna Po la na” 
w Zie lo nej Gó rze
524. Dział kow cy ROD „Kę py” w Bił go ra ju
525. Dział kow cy „Sza rot ka” w Ki ko le
526. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Eli zy Orzesz ko wej w Gru dzią dzu
527. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Uro dzaj” w Dę bi cy
528. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wy my słów” w Tar no brze gu
529. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sło necz ko” w Dę bi cy
530. Uczest ni cy wal ne go ze bra nia wy bor cze go ROD
„Sza rot ka” w Uher cach Mi ne ral nych
531. Dział kow cy i Za rząd ROD „Ja stro bet” 
w Ja stro wiu
532. Za rząd ROD „Sto krot ka” w Bo le sław cu
533. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. A. Mic kie wi cza w Ja ro ci nie
534. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Woj ska Pol skie go w Ple sze wie
535. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Urbań skie go -Ka li na w Ple sze wie
536. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Mal wa w Ple sze wie
537. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Bo nan za” w Ka li szu
538. Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Łącz ność” we Wro cła wiu
539. Dział kow cy z ROD „Zie lo ny Za ką tek” 
w Cho dzie ży
540. Za rząd ROD „Ko le jarz” w Wą grow cu
541. Dział kow cy z ROD „Sło necz ko” 
w So ko ło wie Pod la skim
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542. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Łu ka sie wi cza w Łań cu cie
543. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nasz Gaj” w Rze szo wie
544. Za rząd i dział kow cy ROD „Ener ge tyk I” 
w Rze szo wie uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym
545. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ka ba nos” w Rze szo wie
546. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ko le jarz” w Ja ro sła wiu
547. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pio nier” w Prze wor sku
548. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „To po lan ka” w Łań cu cie
549. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tu li pan” w Kol bu szo wej
550. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tu li pan” w Prze my ślu
551. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Zwie rzy niec” w Tar no brze gu
552. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „1000-le cia” w Kol bu szo wej
553. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 
ROD „Ju bi lat” w Miel cu
554. Mro zek Pa weł z ROD „Ustro nie” 
w Pień kach Kró lew skich
555. Bar ba ra Miel ni czek z ROD „Ustro nie” 
w Pień kach Kró lew skich
556. Jan Gol czyk z ROD „Ustro nie” 
w Pień kach Kró lew skich
557. Hie ro nim Mie sza ła z ROD „Wi śnie wo” 
w Wa go wie
558. Wła dy sław Ko sia da z ROD „Ju trzen ka” w Lub sku
559. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ustro nie” w Pień kach Kró lew skich
560. Za rząd ROD „Nad Nie lbą” w Wą grow cu
561. Wal ne Ze bra nie ROD „Gór nik” 
w Ja nusz ko wi cach
562. Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD 
w Zie lo nej Gó rze
563. Zdzi sław Śli wa z ROD im. 2 Ar mii WP w Po zna -

niu
564. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Aster” w Lu ba czo wie
565. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Na Ja zie MZK” w Prze my ślu
566. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ma ło po la nin” w Rze szo wie
567. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ma li na” w Ja ro sła wiu
568. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Kro kus” w Dę bi cy
569. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Związ ko wiec” w Łań cu cie

570. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Zie lon ka” w Prze my ślu
571. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sto krot ka” w Dy no wie
572. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Re lax” w Strzy żo wie
573. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ze lme ro wiec” w Rze szo wie
574. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Za le sie” w Rze szo wie
575. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Bar ba ra” w Rop czy cach
576. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wir nik” w War sza wie
577. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ustro nie” w Pień kach Kró lew skich
578. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ana nas” w Ka lon ce
579. ROD im. „U Bo gu mi ła” w Unie jo wie
580. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Nar cyz” 
w Ra wie Ma zo wiec kiej
581. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Je lo nek” 
w Wie lu niu
582. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tu li pan” w Dę bi cy
583. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wo li ca” w Dę bi cy
584. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Szron” w Dę bi cy
585. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sto krot ka” w Dę bi cy
586. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Re laks” w Dę bi cy
587. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ko le jarz” w Dę bi cy
588. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Jed ność” w Dę bi cy
589. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Mo sto stal” w Sta lo wej Wo li
590. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Raj” w Go rzy cach
591. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Han dlo wiec” w Rze szo wie
592. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Kro kus” w Rze szo wie
593. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ma li na” w Rze szo wie
594. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. H. Wie niaw skie go w Rze szo wie
595. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wspól na Ni wa” w Rze szo wie
596. Apel ze bra nia Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Fe lik sa Ko tow skie go w Skier nie wi cach
597. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Hor ten sja” w Zgie rzu
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598. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
„Raj ski Ogród” w Zgie rzu
599. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Ra dość” w Ło dzi
600. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ja rzę bi na” w Ło dzi
601. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „For sy cja” w Ło dzi
602. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Kon wa lia pod Dę bem” 
w Ło dzi
603. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Bu dow la ni” 
w Piotr ko wie Try bu nal skim
604. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Cze rem cha” w Ło dzi
605. Sta no wi sko Za rzą du ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi
606. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD  im. M. Ko nop nic kiej w Ło dzi
607. Apel Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 
ROD „Ró ża” w To ma szo wie Maz.
608. Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tram wa jarz II” w Ło dzi
609. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Ra dość” w Ło dzi
610. Zdzi sław Śli wa z ROD im. 2 Ar mii WP 
w Po zna niu
611. Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
PZD w Ło dzi
612.List in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD z okrę gów go rzow skie go, 
le gnic kie go, opol skie go, su dec kie go, wro cław skie go 
i zie lo no gór skie go
613. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD im. „Bu ko wi na” w Szcze ci nie
614. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD im. „22 lip ca” w Cho ciw lu
615. Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pa no ra ma” w Kra ko wie
616. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wy zwo le nie” w Le gni cy
617. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ty siąc le cia” w Czę sto cho wie
618. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sie ro sław II” w Do pie wie
619. Apel Wal ne go Ze bra nia dział kow ców ROD 
im. Za gaj nik w Po zna niu
620. Wal ne Ze bra nie ROD im. „Se nior” 
w Sie mia ty czach
621. ROD „Bra tek” w Lesz nie
622. Apel uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Re laks” w Ra wi czu
623. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sa dy Żo li bor skie” w War sza wie
624. Dział kow cy ROD „Tu li pan” w Ło dzi

625. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Gru dzią dzu
626. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Grun wald” w Kut nie
627. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Brze ziń skie go” w Kro śnie Odrz.
628. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Mar chlew skie go” w Pi le
629. Iza bel la Ba biarz z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
630. Krzysz tof Pior z ROD „Pod Dę bem” w Gru dzią dzu
631. Ma rze na Kern ste in z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
632. Za rząd ROD „Pod Dę bem” w Gru dzią dzu
633. Za rząd ROD „Elek tro chem” w Gru dzią dzu
634. Uczest ni cy sta tu to we go Za rzą du ROD „Wod nik”
w Chełm ży
635. Za rząd ROD „Od ra” w Świ no uj ściu
636. Sta no wi sko Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
„Nad Za le wem” w Świ no uj ściu
637. We ra Stro czyń ska z ROD „Nad Za le wem” 
w Świ no uj ściu
638. Wal ne Ze bra nie człon ków ROD im. „Sza fe ra” 
w Gol cze wie
639. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nad Za le wem” w Świ no uj ściu
640. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nie mie rzyn” w Szcze ci nie
641. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD
„Zie lo ny Fort” w Ra wicz -Sie ra ko wo
642. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pod To po la mi II” w To ru niu
643. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Si kor skie go w Pi le
644. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Po lna w Zło to wie
645. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ka lin ka” w Pi le
646. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. 40-le cia w Strzel cach Opol skich
647. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. M. Ko per ni ka w Pa bia ni cach
648. Ma rio la i Ka zi mierz Woj cie chow scy z ROD 
„Pod Dę bem” w Gru dzią dzu
649. Ire na Ga dzi kow ska z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
650. Sta no wi sko Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
„Che mik” w Gru dzią dzu
651. Sta no wi sko Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
„Zie lo ne Wzgó rze” w Gru dzią dzu
652. Sta no wi sko Wal ne go Zgro ma dze nia 
Spra woz daw cze go człon ków ROD „Dol no ślą zak” 
w Lu bi nie
653. Człon ko wie Ogro do wej Ko mi sji Roz jem czej ROD
„Cha bry” w Opo lu
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654. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „Brze ziń skie go” w Kro śnie Od rzań skim
655. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ka li na” w Ba ka ła rzew skie
656. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Cha bry” w Opo lu
657. Alek san der Naj bar z ROD „Cha bry” w Opo lu
658. Re gi na Czesz kie wicz z ROD „Cha bry” 
w Opo lu
659. Gra ży na i An drzej Müller z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
660. Ro man Fiał kow ski z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
661. To masz Zdro jew ski z ROD „Pod Dę bem” 
w Gru dzią dzu
662. Ma rze na Mi ko łaj czak z ROD „XX-le cia” 
w Gru dzią dzu
663. Sta no wi sko Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
„Pod Dę bem” w Gru dzią dzu
664. Ta de usz Net czuk z ROD „Po kój” we Wro cła wiu
665. He le na Si kor ska z ROD „Po kój” we Wro cła wiu
666. Da nu ta Zbie rak z ROD „Po kój” we Wro cła wiu
667. Wła dy sła wa Czu pry na z ROD „Po kój” 
we Wro cła wiu
668. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD im. „Po święt ne” 
we Wro cła wiu
669. An to ni Fal kow ski z ROD „Re laks” 
w Kę dzie rzy nie -Koź lu
670. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nad By strzy kiem” w No wej Dę bie
671. Za rząd oraz dział kow cy z ROD „Woj ciech” 
w Kro śnie uczest ni czą cy na Wal nym Ze bra niu 
Spra woz daw czym
672. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Po rę by” w Miel cu
673. Dział kow cy z ROD „Re laks” w Ty chach
674. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD im. „Wia rus -Se zam” 
w Tar now skich Gó rach
675. Apel człon ków ROD „Ka cze niec” w Ty chach
676. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Ko le jarz” w Kut nie
677. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Przą śnicz ka” w Zgie rzu
678. Dział kow cy z ROD „Oa za” w Piotr ko wie 
Try bu nal skim
679. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Wio sen ka II”
w Pa bia ni cach
680. Apel dzia łow ców z ROD „Re laks” w Ło dzi
681. Sta no wi sko dział kow ców z ROD „Tu li pan” 
w Ło dzi
682. Dział kow cy z ROD im. Piast w Szcze ci nie
683. Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej przy OZ PZD 
w Po zna niu

684. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Re laks” w Kro sno wi cach
685. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go ROD „Kasz ta no wiec” 
w Alek san dro wie Łódz kim
686. ROD „Od ra” w No wej So li
687. Sta no wi sko Za rzą du ROD „Ma lin ka” 
w Su wał kach
688. Da riusz Ha ik – dział ko wiec z Kro sna 
Od rzań skie go
689. Sta no wi sko ROD „Sa dy -Ma li ny” w Płoc ku
690. Je rzy Kar piń ski z ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
691. Dział kow cy Okrę gu Po znań skie go PZD
692. Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD 
w Zie lo nej Gó rze
693. Apel Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD 
im. „ks. Bol ko” w Świd ni cy
694. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Uzdro wi sko” w Po la ni cy Zdro ju
695. Człon ko wie Okrę go we go za rzą du PZD w Zie lo nej
Gó rze zgro ma dze ni na po sie dze niu ple nar nym
696. Dział kow cy ROD „Bu dow la ni” w Ty chach
697. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Po rę ba” w Choj nem
698. List Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„Bu dow la ni” w Kut nie
699. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Aster” w So snow cu
700. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Fa kop” w So snow cu
701. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „P. dzie ka na” w So snow cu
702. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „ For met” w Byd gosz czy
703. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Zie lo na Do li na” w Wo li Kop co wej
704. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Win ni ca I” w Ostrow cu Św. 
705. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pro chow nia” w Kiel cach
706. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu
707. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Mal wa” w To ma szo wie Ma zo wiec kim
708. Je rzy Kar piń ski z ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
709. Sta no wi sko Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
z okrę gu to ruń sko -wło cław skie go PZD
710. Sta no wi sko Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du 
To ruń sko -Wło cław skie go PZD
711. Nad zwy czaj ne Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo
-Wy bor cze ROD „Mo drze wie” w Ło dzi
712. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pier wio snek” w Ła sku
713. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
człon ków ROD „Ustro nie” we Wło cław ku
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714. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tu li pa ny” w Lu bi nie
715. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. J. So bie skie go w Świe bo dzi nie
716. Dział kow cy ROD „Ju trzen ka” w Lub sku
717. Pre zy dium Okrę go we go za rzą du War miń sko -
Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie
718. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Czarn ko wie
719. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Gą do wian ka” we Wro cła wiu
720. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Ja go da” 
we Wro cła wiu
721. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Pio nie rów we Wro cła wiu
722. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Re lax ZPP” w Prze my ślu
723. Dział kow cy ROD „Nad brze zie” w San do mie rzu
724. Wal ne Ze bra nie oraz Za rząd ROD „For ty na 
Wzgó rzu” w Piąt ni cy
725. Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Gdań sku
726. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pod Bo rem” w Kon stan ty no wie Łódz kim
727. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Fo ni ka” w Ło dzi
728. PZD Okrę go wy Za rząd w Po zna niu
729. Bo gu sław Dą brow ski z ROD im. kmdr ppor. Ja na
Gru dziń skie go w Gdy ni
730. Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
w Szczaw nie Zdro ju
731. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Pod To po la mi” w Ty chach
732. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Tu li pan” w Lu bli nie
733. Dział kow cy z ROD „Pod La sem” 
w Bia łej Pod la skiej
734. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD im. „Re laks”
w Gnieź nie
735. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. „No wy Start” w Gli wi cach
736. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Sto krot ka” w Zie lo nej Gó rze
737. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. Wła dy sła wa Pu chal skie go w Przy le pie 
k/Zie lo nej Gó ry
738. Dział kow cy z ROD „Przy le sie” w Su le cho wie
739. Dział kow cy z ROD „Sło necz ko” w Krze szo wi cach
740. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nad Stru my kiem” w Ostrow cu Św.
741. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Win ni ca II” w Ostrow cu Św.
742. Dział kow cy z ROD im. „Spo łem” w Kiel cach
743. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Lot nik” w War sza wie

744. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD im. „Mam ry”
w Wę go rze wie
745. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ka li na” w Kon stan ty no wie Łódz kim
746. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „1 Ma ja – Wol ność” w Czę sto cho wie
747. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Sa san ka” 
w So bót ce
748. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Po lam” w Pi le
749. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
„Park Pia stów” w Czę sto cho wie
750. Okrę go wy za rząd Ślą ski – ROD „Jed ność” 
w My sło wi cach
751. Sta no wi sko Spo łecz nych In struk to rów 
Ogro do wych uczest ni ków wio sen ne go szko le nia 
w Ośrod ku Szko le nio wym De le ga tu ry re jo no wej OZŚL
PZD w Za brzu
752. Dział kow cy ROD „Ró ża” w Za brzu
753. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Per ła” 
w By to miu
754. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. J. Wie czor ka w Pie ka rach Ślą skich
755. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nie za po mi naj ka” w Bu sku -Zdro ju 
756. Sta no wi sko Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej 
oraz Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej ROD „Tu li pan”
w Ję drze jo wie
757. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Hor ten sja” w Kiel cach
758. Dział kow cy z ROD „Pol ska Weł na” 
w Zie lo nej Gó rze
759. Dział kow cy z ROD „Swo bo da” 
w Byd gosz czy
760. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Me ta lo wiec” w No wej Dę bie
761. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Re lax” w Ra dym nie
762. Dział kow cy z ROD im. Gro du Le cha w Gnieź nie
763. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ka mie niec” w Ka mień cu Wro cław skim
764. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Si kor skie go w Pi le
765. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Po lna w Zło to wie 
766. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ka lin ka” w Pi le
767. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Jed ność” 
w Sie mia no wi cach
768. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. Spół dziel ca w Trzcian ce 
769. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Na sza Wio sna” 
we Wro cła wiu
770. Ko mi sja Re wi zyj na w ROD „Na sza Wio sna” 
we Wro cła wiu
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771. Człon ko wie Za rzą du ROD „Je dyn ka” 
w No wej So li
772. Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Roz jem czej 
oraz Re wi zyj nej ROD im. „Cho pi na” 
w Star gar dzie Szcze ciń skim
773. De le gat na IX Kra jo wy Zjazd PZD, sy gna ta riusz 
i stu otwar te go – Te re sa Na piór kow ska
774. Jo lan ta Szo stak, Pre zes ROD „Na sza Przy szłość” 
w Ra dzion ko wie
775. Je rzy La bisz z ROD „Na sza Przy szłość” 
w Ra dzion ko wie
776. Dział kow cy i Za rząd ROD „Kon wa lia” 
w Tar now skich Gó rach
777. Dział kow cy i Za rząd ROD „Osie dle Le śne” 
w Ko strzy nie nad Od rą

778. Cze sław To lar czyk z ROD „Przy szłość” w Za brzu
779. Sta ni sław Buk, czło nek Okrę go we go Za rzą du 
Ślą skie go
780. Dział kow cy z ROD „Che mik” w Żo rach
781. Be ata, Jan i Jaś Ko wal scy z ROD im. 1-go Ma ja 
w Gli wi cach
782. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Wy po czy nek” w Bę dzi nie
783. Krzysz tof i Bry gi da Ja rosz z ROD im. 1-go Ma ja
w Gli wi cach
784. Uczest ni cy kon fe ren cji szko le nio wej 
„Mo der ni za cja dzia łek i ogro dów” zor ga ni zo wa nej
przez OZ Ślą ski w Mi ko ło wie
785. Ma ria Dusz czak z ROD „Lu we na” w Lub sku

3. Li sty do mi ni stra trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej 
Sła wo mi ra No wa ka

Przed orze cze niem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do Kra -
jo wej Ra dy PZD na pły nę ło wie le ko pii li stów prze peł nio -
nych sło wa mi wy ra ża ją cy mi tro skę i oba wę o przy szłe
lo sy ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, któ rych ad re sa -
tem jest Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej – Sła wo mir No wak. Ta ka po sta wa spo wo do wa -
na by ła nie po ko ją cy mi in for ma cja mi do cie ra ją cy mi do
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Au to rzy li stów wy ra ża ją w nich swo je obu rze nie
spowodowane fak tem, że Mi ni ster stwo pro wa dzi pra ce
nad zmia na mi w usta wie o ROD z 2005 r. i w tej spra wie
pro wa dzi kon sul ta cje je dy nie z prze ciw ni ka mi PZD.

– „Pa na Mi ni ster stwo pro wa dzi in ten syw ne pra ce nad
no wą usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z cał -
ko wi tym po mi nię ciem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Fakt ten bar dzo nas bul wer su je i od czy tu je my to ja ko wy -
raz lek ce wa żą ce go sto sun ku Pa na re sor tu do Pol skie go
Związ ku Dział kow ców” – czy ta my w jed nym z li stów. 

Dział kow cy we wszyst kich swo ich wy po wie dziach jed -
no gło śnie da ją wy raz po czu ciu nie spra wie dli wo ści spo -
wo do wa nym od su nię ciu ich na „bocz ny tor” w mo men cie
tak prze ło mo wym, ja kim by ła pra ca nad no wym pro jek -
tem usta wy.  

– „Po zba wie nie nas udzia łu w kon sul ta cjach nad zmia -
ną pra wa, któ re nas do ty czy jest tym bar dziej przy kre, że
obec ni na I i II Kon gre sie przed sta wi cie le Rzą du RP skła -
da li za pew nie nia, że przy ewen tu al nych pra cach nad usta -
wą bę dą li czyć się z na szą opi nią. Obec ne dzia ła nia
Mi ni ster stwa od bie ra my ja ko lek ce wa że nie mi lio no wej
rze szy dział kow ców w kra ju, a tym sa mym naj więk szej po -
za rzą do wej or ga ni za cji spo łecz nej i jej człon ków” – tłu -
ma czą w swo ich wy po wie dziach.

– „Pra gnie my Pa na Mi ni stra po in for mo wać, że part ne -
rem spo łecz nym do pro wa dze nia dia lo gu w imie niu człon -

ków Związ ku, użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców i nikt wię -
cej”. 

Dział kow cy są za do wo le ni z obec nej sy tu acji, nie chcą
żad nych zmian. Uwa ża ją, że są one nie po trzeb ne: – „Ape -
lu je my, zo staw cie ogro dy sa mym dział kow com i ich or ga -
ni za cji PZD, któ ra spraw dzi ła się w swo ich dzia ła niach”. 

W swo ich li stach człon ko wie PZD czę sto pod kre śla ją,
że kon sul to wa nie spraw do ty czą cych po nad mi lio no wej
spo łecz no ści dział kow ców m.in. z tzw. sto wa rzy sze nia mi
sku pia ją cy mi garst kę osób naj czę ściej słusz nie wy klu czo -
nych z PZD za ra żą ce na ru sze nie pra wa, jest nie do za ak -
cep to wa nia. 

– „Wzbu rze nie na sze go śro do wi ska jest tym więk sze, że
Mi ni ster stwo nie kry je się z fak tem, że pro wa dzi kon sul ta -
cje z part ne ra mi spo łecz ny mi wy wo dzą cy mi się z prze ciw -
ni ków PZD, któ rzy zo sta li re le go wa ni ze Związ ku 
w wy ni ku na ru sze nia w stop niu ra żą cym prze pi sów pra wa,
zwłasz cza bu dow la ne go, któ re go prze strze ga nie pod le ga
ju rys dyk cji pod le ga ją ce go Pa nu Mi ni stro wi nad zo ru bu -
dow la ne go” – pi szą dział kow cy, dzi wiąc się, że owe sto -
wa rzy sze nia, któ rych źró dło le ży w bez pra wiu, są nie mal
glo ry fi ko wa ne i do pusz cza ne do za bie ra nia gło su w kwe -
stii tak fun da men tal nej, ja ką jest usta wa o ROD.

W swo ich wy po wie dziach człon ko wie PZD oświad cza -
ją, że nie go dzą się na to, by kosz tem dział kow ców, głów -
nie eme ry tów i ren ci stów, po więk sza li swo je for tu ny
biz nes me ni  i de we lo pe rzy, czy ha ją cy tyl ko na prze ję cie
grun tów.  

„Ape lu je my do Pa na Mi ni stra o ludz kie i zgod ne z in te re -
sem spo łecz no ści miast i mia ste czek po trak to wa nie śro do -
wi ska dział kow ców. Nie moż na bo wiem wszyst kie go
za be to no wać i opleść sta lą. Nie moż na do pro wa dzić do za -
gła dy ty się cy hek ta rów grun tu – czę sto zre kul ty wo wa ne go
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wy sił kiem dział kow ców, po przez usu nię cie ich z dzia łek”.
Po nad to w wy po wie dziach dział kow cy wy ra ża ją tak że

po par cie dla usta wy o ROD, któ ra jest je dy ną ochro ną ich
praw. 

– „Sza now ny Pa nie Mi ni strze, mo ja po sta wa jest wy raź -
na i zde cy do wa na: usta wa o ROD jest do bra, ma pew ne
po par cie w śro do wi sku dział kow ców. Trze ba jej moc no
bro nić, bo lep szej już nie bę dzie” – czy ta my w jed nym 
z li stów. Ta kie go sa me go zda nia są wszy scy dział kow cy,
któ rzy zwra ca ją się do Mi ni stra No wa ka z ape lem o po zo -
sta wie nie usta wy w nie zmie nio nej for mie. 

– „Dział kow cy nie mo gą zro zu mieć, dla cze go Pan Mi ni -
ster chce zmie nić usta wę o ROD, któ ra zo sta ła 7 lat te mu
uchwa lo na przez Sejm, za ak cep to wa na przez Se nat i pod -
pi sa na przez Pre zy den ta RP. Czy 7 lat te mu usta wa by ła
do bra, a te raz jest nie do bra? – pi szą człon ko wie PZD, nie
mo gąc zro zu mieć po wsta nia na gle tak wiel kie go szu mu
wo kół usta wy.

Po za tym, w swo ich li stach ape lu ją do Mi ni stra No wa -
ka o zso li da ry zo wa nie się ze spo łecz no ścią dział kow ców
i po zy tyw ne usto sun ko wa nie się do ich próśb.

– „Li czy my, Pa nie Mi ni strze, że uzna Pan ra cje mi lio na
ro dzin dział ko wych, dla któ rych dział ka jest sen sem ży cia
i za pi sze się Pan w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go ja -
ko obroń ca ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a nie ktoś,
kto przy czy ni się do ich po wol nej li kwi da cji” – wy ra ża ją
swo ją na dzie ję au to rzy li stów.

– „Li czy my, że Pan Mi ni ster i pod le gły Mu re sort sta nie
w obro nie dział kow ców i na szej usta wy i nie do pu ści do
od da nia zie mi, któ rą wy ko rzy stu ją ogro dy bo ga tym, kosz -
tem po trze bu ją cych” – ty mi sło wa mi zwra ca ją się do Mi -
ni stra, li cząc na je go wspar cie i zro zu mie nie.

Dział kow cy nie chcą tra cić ener gii na wal kę o swo je
pra wa i żyć w per ma nent nej oba wie o swój los: „Chce my,
aby na sze ogro dy by ły oa zą spo ko ju i re lak su, a nie miej -
scem wal ki o ich przy szłość i zwią za ny z tym nie po kój”. 

Dział Medialny KR PZD

Au to rzy li stów do Sła wo mi ra No wa ka, Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej 

1. Sta no wi sko Wal ne go ze bra nia człon ków ROD 
Re lax 27 w Po zna niu
2. Za rząd ROD „Sę pol no” we Wro cła wiu
3. Jan Kaź mier czak z ROD „Hut nik” w Szcze ci nie
4. Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ro kit nik” w Miel nie
5. Człon ko wie ROD im. Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go
w Moń kach
6. Dział kow cy ROD im. Róż ka w Wolsz ty nie
7. Za rząd ROD im. Szy mo na Wa cho wia ka 
w Wą grow cu
8. Dział kow cy ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu
9. Ma rian Ka miń ski, De le gat na II Kon gres PZD, ROD
„Re laks” w Ole śnie
10. Sta no wi sko uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go „Ikar” w Pol skiej No wej Wsi 
k/Opo la
11. Dział kow cy ROD im. M. Ko per ni ka w Śre mie
12. Ol gierd Kow nac ki z ROD w Ko ło brze gu
13. Dział kow cy z ROD „Ko zi ce” w Wał brzy chu
14. ROD im. Wła dy sła wa Rey mon ta w Po zna niu
15. Człon ko wie ROD im. Ma ria nów ka w Bra nie wie 
ze bra ni na wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym
16. Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej 
PZD w Opo lu
17. Za rząd ROD „Jed ność” w Nie kło ni cach
18. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie
19. An to ni Fal kow ski z ROD „Re laks” 
w Kę dzie rzy nie -Koź lu 
20. Człon ko wie ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu
21. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Spo masz” w Ża rach

22. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Stor czyk” w Trzeb ni cy
23. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Me tal chem” w Kę dzie rzy nie -Koź lu
24. De le ga ci Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD 
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Klucz bor ku
25. Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej ROD 
im. Szy mo na Wa cho wia ka w Wą grow cu
26. Człon ko wie OZ Pod la skie go PZD
27. Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD
28. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD 
im. „Ju liu sza Sło wac kie go” w Zie lo nej Gó rze
29. An to ni Fal kow ski, Pre zes Za rzą du ROD „Re laks”
w Kę dzie rzy nie -Koź lu
30. Pre ze si ROD Okrę gu Pil skie go, człon ko wie 
OZ PZD w Pi le, człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji 
Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
w Pi le
31. Człon ko wie Za rzą du ROD im. „Po mor ska” 
w Star gar dzie Szcze ciń skim 
32. Dział kow cy ROD „Piast” ze Szcze ci na
33. Za rząd ROD im. „Ka ta rzyn ki” w Bra nie wie
34. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Po lder” w Bra nie wie
35. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Ma ria nów ka” w Bra nie wie
36. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Nad Za le wem” we From bor ku
37. Dział kow cy ROD „No we Osie dle” w Wał brzy chu
38. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im Hen ry ka Sien kie wi cza w Opo lu



Po nad 95% ro dzin nych ogro dów
dział ko wych wzię ło udział w ogło szo -
nym przez Kra jo wą Ra dę w dniach
23-29 czerw ca 2012 r. i prze dłu żo nym
do dnia 12 lip ca 2012 r. Ty go dniu Pro -
te stu Pol skich Dział kow ców. Przed
wej ściem do ogro dów i na te re nie sa -
mych ogro dów wy wie szo no fla gi
związ ko we, na ogro dze niach i przed
wej ściem na te ren ogro du za wi sły ba -
ne ry in for mu ją ce o pro te ście. Dział -
kow cy wy ka za li się ogrom nym
za an ga żo wa niem. Po za wy wie sze niem
ba ne rów i flag na bra mach i pło tach
ogro dów dział kow cy z licz nych okrę -
go wych jed no stek PZD pod ję li tak że
in ne dzia ła nia, któ rych ce lem by ła sze -
ro ko za kro jo na ak cja in for ma cyj na
wśród me diów i spo łe czeń stwa. Przed -
sta wi cie le OZ wy ku pi li miej sca na ta -
bli cach re kla mo wych, bill boar dach
ty pu LED i w środ kach ko mu ni ka cji
miej skiej. Or ga ni zo wa no kon fe ren cje
pra so we i spo tka nia z dział kow ca mi.
Ak cja pro te sta cyj na zo sta ła do strze żo -
na nie tyl ko przez lo kal ną spo łecz ność,
ale tak że przez me dia. Dzię ki te mu
dział kow cy mo gli przed sta wić swo je
ra cje w au dy cjach w lo kal nych te le wi -
zjach ka blo wych, w rozgłośniach 
lo kal nych i ogól no pol skich. Tak że 
w pra sie uka za ły się licz ne ar ty ku ły
zwią za ne z dział kow ca mi i pro wa dzo -
nym pro te stem. 

Relacja z Tygodnia Protestu
Polskich Działkowców

1. ROD „Pod Dębem” Okręg Toruńsko-Włocławski
2. ROD „Jedność” we Wrocławiu
3. ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie
4. ROD „Omex” w Głuchołazach

1.

2.

3.

4.



5. ROD „Tulipan” w Gorzowie Wlkp.
6. ROD „Miejski” w Działdowie
7. ROD „Kolejarz” w Lublinie
8. ROD „Kadzielnia” w Kielcach

• Nie niszcz cie dzia łek – to zie lo ne płu ca mia sta
• Pro test – zo staw cie, co na sze
• Zo staw cie na sze dział ki! Precz od usta wy z 2005 r.
• Bro ni my na szych, praw, tra dy cji i przy szło ści
• Dzia łek nie od da my, bo swo ją usta wę ma my
• Za wsze w ogro dzie bę dzie my i ni gdy się to nie zmie ni
• Dział ki dla dział kow ców, nie dla po li ty ków
• Zo staw cie coś zie lo ne go w mie ście dla przy szłych po ko leń – nie tyl ko be ton
• Urzę da sy! Rę ce precz od na szych dzia łek, nie zmie niaj cie do bre go na złe
• Try bu na le Kon sty tu cyj ny, usta wa o ROD słu ży do brze mia stu i pań stwu, nie zmie niaj cie jej
• Nie od da my dzia łek, ogro dów i Związ ku

Ha sła pre zen to wa ne na ba ne rach
in for mu ją cych o pro te ście to m.in.:

5.

7. 8.

6.



Dział kow cy ma ją na dzie ję, że ba ne ry z
ha sła mi uka zu ją cy mi ich sta no wi sko w
spra wie uchy le nia usta wy o ROD z 2005
ro ku zo sta ły do strze żo ne nie tyl ko przez
lo kal ną spo łecz ność, ale też przez de cy -
den tów na sze go kra ju.  - Ofla go wa nie
bram wjaz do wych oraz wy wie sze nie
trans pa ren tów pro te sta cyj nych, z tre ścią
któ re go utoż sa mia się zde cy do wa na
więk szość dział kow ców, to prze jaw na -
szej de ter mi na cji w wal ce z si ła mi chcą -
cy mi znisz czyć do ro bek po ko leń pol skich
dział kow ców - po wie dział Zdzi sław Śli -
wa, pre zes ROD im. 2 Ar mii WP i pre zes
OZ PZD Po znań.  

Ak cja pro te sta cyj na prze ciw ko pro po -
no wa nym zmia nom w za pi sach usta wy o
ROD wy wo ła ła wie le dys ku sji tak że
wśród lu dzi nie zwią za nych z ogrod nic -
twem.  - Je ste śmy za dział kow ca mi, za
usta wą, któ ra ich bro ni – to jest bar dzo
po trzeb ne – mó wi li miesz kań cy od wie -
dza ją cy pro te stu ją ce ogro dy dział ko we. –
Jak tu wcho dzi my, to czu je my się jak w
in nym świe cie – ptasz ki, ci sza, zie lo no –
zu peł nie in ne po wie trze. Uni ce stwie nie
dzia łek i po nad 120-let nie go ru chu dział -
ko we go by ło by tra ge dią nie tyl ko dla
dział kow ców, ale dla du żej czę ści spo łe -
czeń stwa pol skie go. Wie lu oso bom otwo -
rzy ły się oczy, dzię ki ak cji pro te sta cyj nej
do strze gli, że za gro że nie uchy le niem
usta wy  i praw dział kow ców jest re al ne.
W cią gu pa ru go dzin ro ze szły się set ki
ulo tek – mó wi Ra fał Haw ry luk, in struk -
tor ds. ogrod ni czych z OZ PZD w 
Zie lo nej  Gó rze. 

Dzię ki te mu pro te sto wi wie le osób mo -
gło za po znać się z pro ble ma mi, z ja ki mi
bo ry ka ją się obec nie dział kow cy. Set ki
ty się cy lu dzi za ma ni fe sto wa ło swo je po -
par cie dla Związ ku i obo wią zu ją cej usta -
wy. Tak du ża jed ność śro do wi ska, ja ka
zo sta ła po ka za na po przez „Ty dzień Pro -
te stu”, to wy da rze nie wy jąt ko we w ska li
ca łe go kra ju. 

AH

9.

10.
11.

12.

9. ROD „Raków” w Psarach
10. ROD „Kolejarz” w Siedlcach
11. ROD „Lenpol” w Szczytnie
12. ROD „Mickiewicza” w Szczecinie



13. ROD „Bielany” we Wrocławiu
14. ROD „Przyjaźń” w Częstochowie
15. im. B. Chrobrego we Wronkach
16. ROD „Przyjaźń” w Szczecinie
17. ROD „Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu

13.

14.

15.

16.

17.


