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Hi sto ria ru chu ogrod nic twa dzia∏ ko we go w Pol sce, to roz wój i od bu do wa, 
a od nie daw na tak ̋ e za ̋ ar ta wal ka w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dzia∏ ko wych. Zwy ci´ stwa i suk ce sy na sze go Êro do wi ska za wsze by ∏y
wy ni kiem wspól ne go, kon se kwent ne go dzia ∏a nia oraz ci´˝ kiej pra cy wszyst -
kich dzia∏ kow ców. Oko licz no Êci w ja kich si´ zna leê li Êmy, obo wià zu jà ce obec -
nie re alia po li tycz ne, go dzà w in te re sy dzia∏ kow ców i Zwiàz ku. DziÊ, bar dziej
ni˝ kie dy kol wiek wcze Êniej, dzia∏ kow cy mu szà po ka zaç swo jà sku pio nà wo -
l´, de ter mi na cj´ w dà ̋ e niu do ce lu. Po now nie mu si my wy ka zaç te ce chy, któ -
re po woj nie po zwo li ∏y nam prze kszta∏ ciç po ora ne szrap ne la mi ugo ry w kwit -
nà ce ogro dy. Nie mo ̋ e my po zwa laç so bie na okre sy prze sto ju, uÊpie nia 
i ma ra zmu, gdy˝ nie przy chyl ne Êro do wi ska tyl ko cze ka jà, by wy ko rzy staç t´
sy tu acj´ do re ali za cji swo ich ce lów. Wszy scy ra zem mu si my obu dziç w so bie
po k∏a dy za an ga ̋ o wa nia i ch´ç do wspól ne go dzia ∏a nia, w imi´ obro ny na -
sze go wspól ne go in te re su i war to Êci.

Wnio sek I Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go do Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no Êci z Kon sty tu cjà fun da men tal nych za pi sów usta wy
o ROD nie za po wia da nic do bre go. Nie mo ̋ e my jed nak bier nie cze kaç na
roz wój wy da rzeƒ. Tak nie daw no, bo we wrze Êniu te go ro ku, w cza sie 
II Kon gre su PZD, licz ni po li ty cy za de kla ro wa li swo jà po moc i wspar cie dla
Zwiàz ku. Nie bój my si´ si´ gnàç po pió ro, by przy po mnieç im o tym. Nie mo -
˝e my bo wiem li czyç na to, ˝e oka ̋ à si´ wspa nia ∏o myÊl ny mi m´ ̋ a mi sta nu,
któ rzy b´ dà przej mo waç si´ lo sem mil czà cej spo ∏ecz no Êci. Mu si my pa mi´ -
taç, ˝e w pew nych dzia ∏a niach nikt nas nie wy r´ czy. Na wet naj g∏o Êniej szy
sprze ciw kil ku dzia∏ kow ców, ni gdy nie b´ dzie tak sku tecz ny, jak pro test mi lio -
no wej spo ∏ecz no Êci cz∏on ków PZD.

Nie za po mi na my oczy wi Êcie o do tych cza so wych, bu du jà cych, ale i in spi ru -
jà cych pro te stach na sze go Êro do wi ska - 235 ty si´ cy pod pi sów po pie ra jà -
cych pro jekt tej usta wy, 620 ty si´ cy pod pi sów w obro nie usta wy o ROD, ty -
sià ce li stów pro te sta cyj nych wy sy ∏a nych do Pierw sze go Pre ze sa Sà du Naj -
wy˝ sze go, Mar sza∏ ka Sej mu, Pre zy den ta RP i in nych de po zy ta riu szy w∏a dzy

w na szym kra ju. Nie mo ̋ e my jed nak za trzy maç si´ na tych dzia ∏a niach. Je Êli
nie po ka ̋ e my na szej de ter mi na cji, kon se kwen cji i si ∏y w spo sób zde cy do wa -
ny, i co naj wa˝ niej sze jed no g∏o Êny, utra ci my dzie dzic two Zie lo nej Rzecz po -
spo li tej.

W hi sto rii na szej or ga ni za cji mo ̋ e my zna leêç wie le przy k∏a dów po twier dza -
jà cych sku tecz noÊç wspól ne go dzia ∏a nia. War to od wo ∏aç si´ do lat 80. ubie -
g∏e go wie ku, kie dy PZD po wsta∏ ja ko sa mo dziel na, nie za le˝ na or ga ni za cja
zrze sza jà ca dzia∏ kow ców, co stwo rzy ∏o sprzy ja jà ce wa run ki do roz wo ju tra dy -
cji ogro dów dzia∏ ko wych. In nym przy k∏a dem jest trwa jà ca od 1990 ro ku ba -
ta lia w obro nie ogro dów dzia∏ ko wych i praw dzia∏ kow ców. Ba ta lia, któ rà uda -
je nam si´ sku tecz nie to czyç wy ∏àcz nie dzi´ ki za an ga ̋ o wa niu i ka te go rycz -
nej po sta wie na szych cz∏on ków.

De ter mi na cja w obro nie naj cen niej szych war to Êci ru chu ogrod nic twa dzia∏ -
ko we go, jed noÊç w dzia ∏a niu i za an ga ̋ o wa nie ca ∏e go Êro do wi ska by ∏a od za -
wsze na szà naj moc niej szà stro nà i po zwa la ∏a od kil ku na stu lat sku tecz nie
bro niç ogro dów, Zwiàz ku i praw dzia∏ kow ców. Nie osià ga li by Êmy na szych ce -
lów, gdy by nie Êwiet na or ga ni za cja oraz wiel ka pra ca wy ko na na przez mi lion
na szych cz∏on ków roz sia nych nie mal po ca ∏ej Pol sce. Nie ba ga tel nà ro l´ 
w tych dzia ∏a niach ode gra∏ rów nie˝ PZD, sca la jà cy i ko or dy nu jà cy dzia ∏a nia
na te re nie ca ∏e go kra ju. Si ∏a i upór dzia∏ kow ców zo sta ∏y w prze my Êla ny spo -
sób ukie run ko wa ne na naj lep sze to ry i da ∏y re zul ta ty, któ ry mi dziÊ mo ̋ e my
si´ cie szyç. War to, by ka˝ dy z nas mia∏ w pa mi´ ci sta no wi sko II Kon gre su
PZD, któ ry usto sun ko wa∏ si´ do spra wy in te gra cji dzia∏ kow ców w na st´ pu jà -
cych s∏o wach: „(...) II Kon gres PZD zwra ca si´ do wszyst kich dzia∏ kow ców i
struk tur o za cho wa nie jed no Êci, o pe∏ nà in te gra cj´ na sze go Êro do wi ska, jest
to bowiem gwa ran cja ist nie nia ogro dów i Zwiàz ku, gwa ran cja za cho wa nia
praw dzia∏ kow ców usta no wio nych usta wà o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko -
wych, a tak ̋ e gwa ran cja mo˝ li wo Êci pe∏ ne go ko rzy sta nia z przy s∏u gu jà cych
dzia∏ kow com praw. II Kon gres zwra ca si´ do wszyst kich dzia∏ kow ców 
i wszyst kich struk tur z we zwa niem:

„Nie daj my si´ ni gdy po dzie liç!
Nie po zwól my ni gdy si´ roz biç!

Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy dla przy sz∏ych po ko leƒ”.

DziÊ te s∏o wa po zo sta jà bar dziej ak tu al ne ni˝ kie dy kol wiek. Dzia∏ kow cy! Oby wa te le Zie lo nej Rzecz po spo li tej! 
Nie k∏a niaj my si´ cu dzym in te re som! Nie po zwól my so bie ode braç do rob ku po ko leƒ! Nikt nam si ∏à nie od bie rze pi´ dzi zie mi dzia∏ ko wej! 

Niech ˝y je Zie lo na Rzecz po spo li ta!


