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APEL
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
z dnia 17 grudnia 2011 roku

do działkowców o masowy udział w obronie swoich praw i ogrodów rodzinnych
Historia ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego w Polsce, to rozwój i odbudowa,
a od niedawna tak˝e za˝arta walka w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych. Zwyci´stwa i sukcesy naszego Êrodowiska zawsze by∏y
wynikiem wspólnego, konsekwentnego dzia∏ania oraz ci´˝kiej pracy wszystkich dzia∏kowców. OkolicznoÊci w jakich si´ znaleêliÊmy, obowiàzujàce obecnie realia polityczne, godzà w interesy dzia∏kowców i Zwiàzku. DziÊ, bardziej
ni˝ kiedykolwiek wczeÊniej, dzia∏kowcy muszà pokazaç swojà skupionà wol´, determinacj´ w dà˝eniu do celu. Ponownie musimy wykazaç te cechy, które po wojnie pozwoli∏y nam przekszta∏ciç poorane szrapnelami ugory w kwitnàce ogrody. Nie mo˝emy pozwalaç sobie na okresy przestoju, uÊpienia
i marazmu, gdy˝ nieprzychylne Êrodowiska tylko czekajà, by wykorzystaç t´
sytuacj´ do realizacji swoich celów. Wszyscy razem musimy obudziç w sobie
pok∏ady zaanga˝owania i ch´ç do wspólnego dzia∏ania, w imi´ obrony naszego wspólnego interesu i wartoÊci.
Wniosek I Prezesa Sàdu Najwy˝szego do Trybuna∏u Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà fundamentalnych zapisów ustawy
o ROD nie zapowiada nic dobrego. Nie mo˝emy jednak biernie czekaç na
rozwój wydarzeƒ. Tak niedawno, bo we wrzeÊniu tego roku, w czasie
II Kongresu PZD, liczni politycy zadeklarowali swojà pomoc i wsparcie dla
Zwiàzku. Nie bójmy si´ si´gnàç po pióro, by przypomnieç im o tym. Nie mo˝emy bowiem liczyç na to, ˝e oka˝à si´ wspania∏omyÊlnymi m´˝ami stanu,
którzy b´dà przejmowaç si´ losem milczàcej spo∏ecznoÊci. Musimy pami´taç, ˝e w pewnych dzia∏aniach nikt nas nie wyr´czy. Nawet najg∏oÊniejszy
sprzeciw kilku dzia∏kowców, nigdy nie b´dzie tak skuteczny, jak protest milionowej spo∏ecznoÊci cz∏onków PZD.
Nie zapominamy oczywiÊcie o dotychczasowych, budujàcych, ale i inspirujàcych protestach naszego Êrodowiska - 235 tysi´cy podpisów popierajàcych projekt tej ustawy, 620 tysi´cy podpisów w obronie ustawy o ROD, tysiàce listów protestacyjnych wysy∏anych do Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Marsza∏ka Sejmu, Prezydenta RP i innych depozytariuszy w∏adzy

w naszym kraju. Nie mo˝emy jednak zatrzymaç si´ na tych dzia∏aniach. JeÊli
nie poka˝emy naszej determinacji, konsekwencji i si∏y w sposób zdecydowany, i co najwa˝niejsze jednog∏oÊny, utracimy dziedzictwo Zielonej Rzeczpospolitej.
W historii naszej organizacji mo˝emy znaleêç wiele przyk∏adów potwierdzajàcych skutecznoÊç wspólnego dzia∏ania. Warto odwo∏aç si´ do lat 80. ubieg∏ego wieku, kiedy PZD powsta∏ jako samodzielna, niezale˝na organizacja
zrzeszajàca dzia∏kowców, co stworzy∏o sprzyjajàce warunki do rozwoju tradycji ogrodów dzia∏kowych. Innym przyk∏adem jest trwajàca od 1990 roku batalia w obronie ogrodów dzia∏kowych i praw dzia∏kowców. Batalia, którà udaje nam si´ skutecznie toczyç wy∏àcznie dzi´ki zaanga˝owaniu i kategorycznej postawie naszych cz∏onków.
Determinacja w obronie najcenniejszych wartoÊci ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego, jednoÊç w dzia∏aniu i zaanga˝owanie ca∏ego Êrodowiska by∏a od zawsze naszà najmocniejszà stronà i pozwala∏a od kilkunastu lat skutecznie
broniç ogrodów, Zwiàzku i praw dzia∏kowców. Nie osiàgalibyÊmy naszych celów, gdyby nie Êwietna organizacja oraz wielka praca wykonana przez milion
naszych cz∏onków rozsianych niemal po ca∏ej Polsce. Niebagatelnà rol´
w tych dzia∏aniach odegra∏ równie˝ PZD, scalajàcy i koordynujàcy dzia∏ania
na terenie ca∏ego kraju. Si∏a i upór dzia∏kowców zosta∏y w przemyÊlany sposób ukierunkowane na najlepsze tory i da∏y rezultaty, którymi dziÊ mo˝emy
si´ cieszyç. Warto, by ka˝dy z nas mia∏ w pami´ci stanowisko II Kongresu
PZD, który ustosunkowa∏ si´ do sprawy integracji dzia∏kowców w nast´pujàcych s∏owach: „(...) II Kongres PZD zwraca si´ do wszystkich dzia∏kowców i
struktur o zachowanie jednoÊci, o pe∏nà integracj´ naszego Êrodowiska, jest
to bowiem gwarancja istnienia ogrodów i Zwiàzku, gwarancja zachowania
praw dzia∏kowców ustanowionych ustawà o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych, a tak˝e gwarancja mo˝liwoÊci pe∏nego korzystania z przys∏ugujàcych
dzia∏kowcom praw. II Kongres zwraca si´ do wszystkich dzia∏kowców
i wszystkich struktur z wezwaniem:

„Nie dajmy si´ nigdy podzieliç!
Nie pozwólmy nigdy si´ rozbiç!
Tylko razem zachowamy nasze ogrody dla przysz∏ych pokoleƒ”.
DziÊ te s∏owa pozostajà bardziej aktualne ni˝ kiedykolwiek. Dzia∏kowcy! Obywatele Zielonej Rzeczpospolitej!
Nie k∏aniajmy si´ cudzym interesom! Nie pozwólmy sobie odebraç dorobku pokoleƒ! Nikt nam si∏à nie odbierze pi´dzi ziemi dzia∏kowej!
Niech ˝yje Zielona Rzeczpospolita!
Przewodniczàcy Zjazdu
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