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Szanowna Pani Redaktor,

Ze zdziwieniem przecz),talem pani artykul pt. Ogr6dkowa samowola,,, zamieszczony w numerze
Newsweeka 76 22.04.2072. Poniewaz bylem jednE z osdb udzielajqcych pani wywiadu, podczas
kt6rego staralem si9 wyjainia powody wystepowania na terenach njekt6rych ogroddw dzialkowych
opisanych w artykule zjawisk, chcialbym odnjesa sie do podniesionych kwesti i ,  szczeg6tnie
dotyczqcych kierowanego przeze mnle Okrqgu w poznaniu. Z ubolewaniem stwierdzam, ze artvkui
jest tendencyjny i w iadnej mierze nie oddaje rzeczywistej sytuacji ogrod6w dztatkowych. Nie
twierdzq,2e opisane zjawiska nie majq w og6le miejsca w niekt6rych ogrodach dzialkowych, ale
nawet przywolana w mojej wypowiedzi szacunkowa liczba okolo 20OO samowoli budowlanych w
zestawieniu z liczbE 56 000 dziatek w Okrqgu pozna6skim nje jest liczbq pora2ajacA, tym bardziej, ie
dotyczy ona wybranych ogrod6w, w kt6rych zjawjsko samowoli budowlanych wysaqpule ze
zwiqkszonq intensywnojciE. Tylko w jednym z ogrod6w - w ROD jm. ks. Maslowskiego w poznani!
mamy do czynienia z wystQpowaniem zjawiska na wiQkszosci dziatek (179 dziaiek), ale ten ogr6d,
utworzony w okresie ll Rzeczypospolitej, od momentu powstania byt przewidziany do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych. Zwracalem r6wniei uwagq, ie w walce ze zjawjskiem samowoli
budowlanych Polski Zwiqzek Dzialkowc6w nie ma skutecznego wsparcia ze strony administracji
paistwowej i samorzAdowej i praktycznie pozostaje na placu boju osamotniony. A przeciez to
zarzqdy ogrod6w prdbujE bronia obowiqzujAcego prawal A dla medi6w, w tym dla pani Redaktor,
bohaterami stajq sie dzialkowcy, kt6rzy dotknieci statutowymi sankcjami za naruszenia praw: w
stopniu uznawanym za raiace, sq kreowanj na ,,ofiary zlego Zwjqzku Dziafkowc6w,,. Bo jakzei
nazwaa zamjeszczone w Pani artykule fotografie i opisy przedstawiajece tych ,,bohater6w,, w osobach
lreneusza ldrzEbka iJ6zefa Wojnarowkiego. Dobrze chocia2, ie fotografie przedstawiajE ich na tle ich
,,tw6rczo3ci" budowlanej. Dzisiaj sa oni zdeterminowani w obronie swoich dom6w, meldujq siq na
dzialkach, choa tego zabrania ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych i daiE do ,,wyzwolenia,, sie
Z PZD.

Szanowna Pani Redaktor,

ChcQ odniegi siQ tak2e do opisanego procederu sprzeda2y 120 -metrowego domu przez jednE z
naszych d2ialkowiczek. Przywotane w wypowiedzi wla<cicielki tej samowoli budowlanej twierdzenia,
2e w opisany spos6b m02na weji i  w posiadanie takiego domu majq siQ ni jak do procedury zmiany
uZytkownika dzialki okreSlonej w Regujaminie ROD i statucie pZD j stosowanej w prakryce w naszycn
ogrodach. Proceder, o ktdrym pani pisze, jesli mial miejsce to jest kolejnym przypadkiem raiqcego
naruszenia prawa i jest okrei lany przez statut pZD jako samowoine rozporzEdzenie prawem do
dzialki.  To prawo siQ nie zmienilo od lat. Nie moina wiec dawaa wiary larzAbkom, Michalakom,
Wojnarowskim oraz im podobnym,) ,, ie pZD przymykal oko na rozbudowy i handlowanie
samowolami, a teraz nagle chce robii  porzqdki,,  (cyt. z artykulu). I  jeszcze z wypowjedzi p. J.
Wojnarowskiego. Twierdzi on,;e jedno paistwo (Rp) pozwoli lo mu siQ zameldowac, a drugie
(,,Zielona Rzeczpospolita", czyli nasz Zwiazek stojQcy na stra2y przepisu art. 13 ust 4 ustawy o ROD)
nie pozwala, by mieszkal w miejscu zameldowanja. Szkoda, 2e nie zauwa2yl on, ani pani Redaktor, ie
przepisy meldunkowe zgodnie z wyrokami sqd6w admjnistracyjnych nie legitymizujq legalnoici
zamieszkiwania, a sE jedynie potwierdzenlem faktu przebywania w danym miejscu. Ale w



Swiadomo6ci pan6w Wojnarowskiego,
wyrokdw. uwaiajE oni, 2e mieszkajq na
skoro tak, to tym gorzej dla ZwiEzku.
Sienkiewicza?

larzEbka, Michalaka jest interpretacja prawa inna od tych
dzialkach legalnie, a Zwiazek im tylko w tym przeszkadza, a
Czy to aby nie mentalnosi Kale8o ze znanego utworu H.

I jeszcze maia lekcja z historii polskiego ogrodnictwa dzialkowego. Hymn Polskiego Zwiazku
Dzialkowc6w ,,Zielona Rzeczpospolita" zostal ustanowiony w 2010 r. przez KrajowA RadQ PZD. Stalo
siq to na wniosek zgloszony przez delegat6w okregu Poznaiskiego na Krajowym zje1dzie Delegatdw
w 2007r. Eylo to spelnienie woliioczekiwai pokolerl dzialkowc6w poniewaz slowa i melodia utworu

,,Zielona Rzeczpospolita" przez dziesiqtki lat byla uznawana, zwlaszcza w Srodowisku dzialkowc6w
poznadskich, za nieoficjalny hymn dzialkowc6w. Utw6r ten powstal w 1935 .. , a autorkE sl6w jest

zofia Drweska -Doeringowa. Nie ma on charakteru rewolucyjnej pieini, ale m6wio pokorze wobec

matki ziemi, wobec kt6rej r6wni sE wszyscy na niej pracujqcy ,,i wielcy i mali". Tak odbieraiE ten
hymn poznaiscy dzialkowcy, a od ubiegiego roku tak2e polscy dzialkowcy.

I na koniec jeszcze dwa spostrze2enia, ktdre pozwalajE mi wysnua twierdzenie, Ze nie byla Pani
obiektywna piszqc sw6j artykul. Znalazla bowiem Pani miejsce na przylvolanie stanowisk wyraianych
przez niechQtnych dzialkowcom kilku burmistrz6w polskich miast, nie znalazta Panijednak miejsca na

choeby stwierdzenie, 2e se to jednak wyjqtki i 2e wielu prezydent6w miast, burmistrz6w, starost6w,

a tak2e wojewod6w i marszalk6w wojew6d2tw w tej kwestii ma calkowicie odmienne zdanie.

UwaiajA oni, ie Zwiqzek dobrze zarzadza powierzonymi terenami, 2e wsp6lpraca samorzEdow ze
ZwiAzkiem jest wlaiciwa igwarantuje rozwiQzywanie nawet trudnych problem6w. Wystarcry to

sprawdzia na stronie PZD pod adresem !!4{4zd,pL. Podobnie postapita Pani z przedstawicielami

Parlamentu. stosunek posta Andrzeja Dery do Polskiego ZwiEzku Dzialkowc5w r6ini sie od lat od
postrzegania nas przez posl6w i senator6w z wielu partii. Dali oni wyraz ocenie znajomoici

ogrodowych reali6w przez posla A. Derq od12ucajqc ju2 w pierwszym czytaniu jego nierealny projekt

ustawy o uwlaszczeniu, kt6re nie mialo szans na praktycznE realizacje w odniesieniu do 70 % polskich

ogrod6w dzialkowych. O stanowiskach innych parlamentarzyst6w - przyjaci6l ogrod6w moina tei
poczyta6 pod ww. adresem mailowym. Ale o tym pani Redaktor nie wspomina. Chciaibym r6wniei
prosid Pania o podanie adres6w tych 17 dziatek w Poznaniu na kt6rych prowadzona byla Uest?)
hodowla kur. Jak sqdzQ, piszqc o tym w artykule miala Pani na mysli kurze fermy, o kt6rych istnieniu

nic mi nie jest wiadomo, bo sama hodowla ki lku kurek na dzialce, podobnie jak kr6l ik6w, a za zgodE

walnego zebrania takze i goiebi jest prawnie dopuszczalna i nie jest to iadne lamanie prawa.

Reasumujac zastanawia mnie skad nagle poczytny tygodnik Newsweek zajat siQ tematyka dzialek,

oBrod6w i Zwiqzku. Bo do tej pory nie czytalem w Paistwa piimie artykut6w o ogrodnictwie

dziatkowym. Czyrby na czyje6 zam6wienie??? Mam nadzieje prze.zytaa wkr6tce inny artykul o
prawdziwym obrazie polskich oBroddw dziaikowych. I aby mogla Pani poglqbla sobie wiedzQ na temat

ogrodnictwa dzialkowego zapraszam na konferencje prasowE ze zwiedzeniem ogrodu ROD im. ks-

Przyluskiego w Poznaniu w dniu 10 maja br. o godz. 12.00 na terenie tego ogrodu (imienne

zaproszenie przesylamy oddzielnie).
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