
STANOWISKO
IX Okrpgowe go Zjazdu Delegat6w polskiego Zwiqzku Dzialkowcriw

w Opolu w dniu 13 czerwca 2015 r.

w sprawie znaczBnia jednosci ruchu ogrodnictwa dzialkowego oraz
posiadania prznz dzialkowcriw og6lnokrajowej reprezentacji dla dalszego
istnienia Rodzinnych ogrod6w Dzialkor*ych i zachowania praw polskich
dzialkowc6w

DoSwiadczenia ostatnich lat, choiby lych zwi4zanych z uchwaleniem
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych sq iednoznaczne. Bez wsp6lnego
dzialania nie odnieslibysmy sukces6w. Gdyby nie bylo powszechnego dzialania
spoleczno6ci zrzeszonej w Polskim zwiqzku Dzialkowc6w nie mielibydmy
wplywu ani na powstanie ustaw, ani na ich ksztalt. Element arnqtezq polityczn4
jest,2e w demokracj i prawdg ustala sig przez glosowania. prawda bowiem to
prawomocno6i. Racjg ma wigkszo5i. Tylko razem wystqpuj4c mamy szansQ na
realizaciE naszych aspiracji. Niech historia bgdzie stale nasza nauczycielk4
wyprowadzmy zatem wniosek z tych niedawny ch zdarzeir tylko jedno$6 ruchu
zwiqzkowego jest gwarancjq jego trwalodci.

Wsp6lnota daje nie tylko poczucie bezpieczeristwa. Nie tylko zatem
chodzi o to, 2e z oddzielnymi ogrodami nikt nie bpdzie siq riczyl, ze razem
mozemy wigcej zrobii dla ochrony i rozwoju ruchu dzialkowego. Rzecz
dotyczy r6wnie2 innej kwestii, mianowicie tego, ze tylko wsp6lni e dzialaiqc
tworzymy zbiorow4 m4droSi. Z wielu szczap ogieri jest wiEkszy. W dyskusjach
na r62nych poziomach powstaj4 opinie, projekty, stanowiska, kt6re sq
korygowane, modyfikowane, by osi4gn46 zbiorowym wysilkiem ostateczn4
dojrzaloSi.

W demokratycznym spoleczeristwie jesteSmy na wskrof demokratyczn4
organizacj4. Wsrystkie funkcje w niej pelnione sq z wyboru. To na poziomie
najnilszym, na zebraniach sprawozdawczo - wyborc zych w ogrodach
dzialkowych zapad,ajq kluczowe d,ecyzle meD/toryczne i personalne, tam
wladnie wybierani s4 delegaci na zjazdy wyzszego szczebra. Ta zbiorowa
mqdro6d to wypracowa na przez ruch dzialkowy umiejqtno6d przenoszenia



uchwal na coraz WZszy poziom. To r6wnie2 umiejqtnoS6 liczeni sig z
mniejszo5ciami.

By nasze wsp6lne dzialania mialy sens potrzebna jest og6lnokrajowa
reprezentacja. To jest jakby glowa zwiqTkowego organizmu. Dzipki temu ruch
dzialkowy jest jednym organizmem, sprawnym i dobrze funkcjonujqcym. W ten
spos6b stanowimy calo6i - sprawnq i skuteczn4 z kt6rq wszyscy muszq sig
liczy6,.
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