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do działkowców o masowy udział w obronie swoich praw
i ogrodów rodzinnych
Historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, to rozwój i odbudowa,
a od niedawna także zażarta walka w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. Zwycięstwa i sukcesy naszego środowiska zawsze były wynikiem
wspólnego, konsekwentnego działania oraz ciężkiej pracy wszystkich
działkowców. Okoliczności w jakich się znaleźliśmy, obowiązujące obecnie
realia polityczne, godzą w interesy działkowców i Związku. Dziś, bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej, działkowcy muszą pokazać swoją skupioną wolę,
determinację w dążeniu do celu. Ponownie musimy wykazać te cechy, które po
wojnie pozwoliły nam przekształcić poorane szrapnelami ugory w kwitnące
ogrody. Nie możemy pozwalać sobie na okresy przestoju, uśpienia i marazmu,
gdyż nieprzychylne środowiska tylko czekają, by wykorzystać tę sytuację do
realizacji swoich celów. Wszyscy razem musimy obudzić w sobie pokłady
zaangażowania i chęć do wspólnego działania, w imię obrony naszego
wspólnego interesu i wartości.
Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie niezgodności z Konstytucją fundamentalnych zapisów ustawy o
ROD nie zapowiada nic dobrego. Nie możemy jednak biernie czekać na rozwój
wydarzeń. Tak niedawno, bo w we wrześniu tego roku, w czasie II Kongresu
PZD, liczni politycy zadeklarowali swoją pomoc i wsparcie dla Związku. Nie
bójmy się sięgnąć po pióro, by przypomnieć im o tym. Nie możemy bowiem
liczyć na to, że okażą się wspaniałomyślnymi mężami stanu, którzy będą
przejmować się losem milczącej społeczności. Musimy pamiętać, że w pewnych
działaniach nikt nas nie wyręczy. Nawet najgłośniejszy sprzeciw kilku
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działkowców, nigdy nie będzie tak skuteczny, jak protest milionowej
społeczności członków PZD.
Nie zapominamy oczywiście o dotychczasowych, budujących, ale i
inspirujących protestach naszego środowiska - 235 tysięcy podpisów
popierających projekt tej ustawy, 620 tysięcy podpisów w obronie ustawy o
ROD, tysiące listów protestacyjnych wysyłanych do Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, Marszałka Sejmu, Prezydenta RP i innych depozytariuszy władzy
w naszym kraju. Nie możemy jednak zatrzymać się na tych działaniach. Jeśli nie
pokażemy naszej determinacji, konsekwencji i siły w sposób zdecydowany, i co
najważniejsze jednogłośny, utracimy dziedzictwo Zielonej Rzeczpospolitej.
W historii naszej organizacji możemy znaleźć wiele przykładów
potwierdzających skuteczność wspólnego działania. Warto odwołać się do lat
80. ubiegłego wieku, kiedy PZD powstał jako samodzielna, niezależna
organizacja zrzeszająca działkowców, co stworzyło sprzyjające warunki do
rozwoju tradycji ogrodów działkowych. Innym przykładem jest trwająca od
1990 roku batalia w obronie ogrodów działkowych i praw działkowców. Batalia,
którą udaje nam się skutecznie toczyć wyłącznie dzięki zaangażowaniu i
kategorycznej postawie naszych członków.
Determinacja w obronie najcenniejszych wartości ruchu ogrodnictwa
działkowego, jedność w działaniu i zaangażowanie całego środowiska była od
zawsze naszą najmocniejszą stroną i pozwalała od kilkunastu lat skutecznie
bronić ogrodów, Związku i praw działkowców. Nie osiągalibyśmy naszych
celów, gdyby nie świetna organizacja oraz wielka praca wykonana przez milion
naszych członków rozsianych niemal po całej Polsce. Niebagatelną rolę w tych
działaniach odegrał również PZD, scalający i koordynujący działania na terenie
całego kraju. Siłą i upór działkowców zostały w przemyślany sposób
ukierunkowane na najlepsze tory i dały rezultaty, którymi dziś możemy się
cieszyć. Warto, by każdy z nas miał w pamięci stanowisko II Kongresu PZD,
który ustosunkował się do sprawy integracji działkowców w następujących
słowach: „(…) II Kongres PZD zwraca się do wszystkich działkowców i
struktur o zachowanie jedności, o pełną integrację naszego środowiska, jest to
bo wiem gwarancja istnienia ogrodów i Związku, gwarancja zachowania praw
działkowców ustanowionych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a
także gwarancja możliwości pełnego korzystania z przysługujących
działkowcom praw. II Kongres zwraca się do wszystkich działkowców i
wszystkich struktur z wezwaniem:
Nie daj my się nigdy po dzielić!
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Nie pozwólmy nigdy się rozbić!
Tylko razem zachowamy nasze ogrody dla przyszłych pokoleń”.
Dziś te słowa pozostają bardziej aktualnie niż kiedykolwiek. Działkowcy!
Obywatele Zielone Rzeczpospolitej! Nie kłaniajmy się cudzym interesom! Nie
pozwólmy sobie odebrać dorobku pokoleń! Nikt nam siłą nie odbierze piędzi
ziemi działkowej! Niech żyje Zielona Rzeczpospolita!
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