Szanowni Uczestnicy
II Kongresu PZD
Panie i Panowie
Goście Kongresu
Pragnę w wystąpieniu przekazać opinie, przemyślenia i stanowiska w
tak ważnych sprawach dla naszego społecznego ruchu, jakim jest Polski
Związek Działkowców a formułowane przez działkowców i działaczy
Okręgu Legnickiego.
Nikt nie ma wątpliwości, że argumenty, które były wyrażane przez
moich przedmówców a odnoszące się do obrony ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. są konkretne, zasadne i nie
podlegają dyskusji.
Dlatego na wstępie chcę podziękować Krajowej Radzie i jej
Prezydium a przede wszystkim Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu
Prezesowi Związku za wytrwałość i poczucie wielkiej odpowiedzialności
za los ogrodów i organizacji przez minione 30 lat tj. od uchwalenia ustawy
z 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, którą nazywamy
„matką”

naszych

samodzielność

najnowszych

dziejów,

gdyż

zapoczątkowała

i szeroko rozumianą samorządność od ogrodów

działkowych, na szczeblu okręgu po Krajową Radę PZD.
Na tej Sali są reprezentanci wszystkich pokoleń działkowców.
Każdy z nas ma własne dokonania i doświadczenia w budowie
rodzinnych ogrodów działkowych, demokracji wewnątrzzwiązkowej
i ocenę wydarzeń, które przeżywamy przez ostatnie 20 lat.
Oczywiście były potknięcia, słabości w naszej społecznej pracy ale
kompromis był kluczem do wypracowania wspólnych stanowisk i decyzji.
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Dziś atakują nas przeciwnicy za jedność, za to, że nie udało się nas
rozbić obiecując uwłaszczenie za przysłowiową złotówkę. Adwersarze
ponieśli kolejną porażkę w ostatnich dwóch latach.
Nie godząc się z faktem, że dalej trwamy i trudno nas pokonać, angażują
najwyższe organy Rzeczypospolitej do unicestwienia Polskiego Związku
Działkowców oraz likwidację rodzinnych ogrodów działkowych.
Cel był i jest oczywisty, bo indywidualny członek Związku nie mając
swojego ustawowego przedstawiciela traci wszystkie prawa, pozbawiony
jest obrony a rodzinne ogrody działkowe staną się terenami rezerwowymi.
Dlatego, każdy członek PZD a nie tylko funkcyjni działacze mają
obowiązek włączyć się w obronę obowiązującej ustawy a nie czekać, że to
inni zakończą walkę z sukcesem dla istnienia i rozwoju ogrodnictwa
działkowego. Nikt z nas nie może stać z boku i tylko kibicować.
Niebezpieczeństwo dotyka wszystkich niezależnie od miejscowości,
w której zlokalizowane są nasze ogrody.
Niech przykładem dla naszych działań będą działkowcy i aktyw
społeczny z lat osiemdziesiątych minionego wieku. Nie będzie przesadą,
że są to nestorzy, którzy wykonali niezwykłą pracę, tworząc od podstaw
nowe ogrody, nowe struktury związkowe, wpoili, że warto służyć innym.
W tym miejscu i z tej mównicy bardzo i serdecznie dziękuję im w imieniu
własnym i działkowców oraz ich rodzin z okręgu legnickiego.
Panie i Panowie Posłowie, Kandydaci do Sejmu i Senatu RP,
prawicowych ugrupowań,
dlaczego nie chcieliście działkowców wspierać, dlaczego nas obrażaliście,
siejąc nienawiść i pogardę dla ludzi trzeciego wieku, bo przecież ich jest
najwięcej w naszym środowisku? To oni oczekują pomocy socjalnej,
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którą - wyręczając instytucje państwowe - gwarantuje Polski Związek
Działkowców. Przecież działka to przedłużenie sprawności ruchowej, to
wyeliminowanie samotności, to zapomnienie o kłopotach zdrowotnych.
Pozbawienie ich działek w rodzinnych ogrodach działkowych to odebranie
szansy na spokojne i bezpieczne życie, na które zasługują tak jak Wasi
Rodzice i Dziadkowie na szacunek i dar serca.
Panie Premierze, Pierwszy Prezesie Sądu Najwyższego, Prezesie
Najwyższej Izby Kontroli, Prezesie Trybunału Konstytucyjnego, a w
szczególności te słowa kieruję do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego
Grabarczyka
niech przemówi wiara w drugiego człowieka, niech zaowocuje rozsadek
a przede wszystkim poruszą Was sumienia, bo nie wierzę, że nie
posiadacie elementarnej wiedzy na temat ponad 100-letniego ruchu na
ziemiach polskich.
Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Ponad 20 lat sprzymierzeńcami i rzecznikami naszych działań
i obrony praw są i mamy nadzieję, że będą Posłowie SLD i PSL, im należy
się słowo dziękuję i oczekujemy, że razem z nami obronią działkowców,
rodzinne ogrody działkowe i stanowczo potwierdzą, że powołany Polski
Związek Działkowców realizując cele i zadania statutowe w oparciu
o przepisy związkowe oraz obowiązującą ustawę nie narusza przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Powiem wprost „szukajcie a znajdziecie”, bo tak należy odbierać
zaskarżenie 4 artykułów naszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
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Kończąc, niech mi będzie wolno zacytować słowa Pana Eugeniusza
Kondrackiego, od 30 lat pełniącego funkcję Prezesa Polskiego Związku
Działkowców, które skreślił na dyplomach przyznanych 28.06.2001 r.
w dowód pamięci i uznania z okazji 20 lecia ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 r. dla działaczy, którzy wdrażali
ówczesną ustawę. Dziś są oni honorowymi gośćmi II Kongresu, którzy
w gronie 15 osób – członków pierwszego Prezydium Krajowej Rady PZD,
wybranego dnia 28 czerwca 1981 r. stworzyli fundamenty i podstawy
prawne zawarte w statucie, by nasza organizacja była wolna od polityki
i nacisków, by nikt nie dzielił to, co sami stworzyliśmy własnymi rękami, a
mianowicie majątek na działce i w ogrodzie.
Jakże wyrażone wówczas słowa nie straciły na wartości pomimo upływu
czasu a one brzmią:
„Choć podążamy wieloma drogami,
przyświeca nam jeden cel,
dobro działkowców,
dobro ogrodów działkowych
dobro Polski”.
Ja dodam od siebie: „niech poglądy polityczne nie dzielą polskich
działkowców, niech prawo zbójnickie omija nasze tereny działkowe”.
Pragnę poinformować Szanownych Zebranych i Szanowne Prezydium
II Kongresu, że uczestnicy z okręgu legnickiego: reprezentanci ponad 39
tysięcznej rzeszy członków PZD i ich rodzin, przekazują przesłanie:
„- Tak dla istnienia Polskiego Związku Działkowców,
- Tak dla poszanowania i obrony praw Polskich Działkowców, życzymy
by nasi następcy za 30 lat świętowali rocznicę uchwalenia ustawy
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z 8 lipca ·2005 r. tak jak my uroczyście obchodzimy 30 – lecie Polskiego
Związku Działkowców,
- Tak dla rozwoju i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych,
- Tak dla działań Krajowej Rady PZD”.

Pozdrawiam wszystkich na tej Sali.
Dziękuję za uwagę
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy
Antoni Molka

Warszawa, 22 września 2011 r.

