
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 21 października 2013 roku 
w sprawie ogólnopolskiej manifestacji działkowców 

Warszawie w dniu 10.X.2013. 

Drodzy Przyjaciele Działkowcy. 

Ostatnie lata upływają pod znakiem walki o przyszłość Naszych 
Ogrodów. Niestety zamiast cieszyć się efektami pracy na działkach jesteśmy 
zmuszeni do podejmowania rozmaitych inicjatyw, które mają na celu obronę 
naszych praw i dorobku. Zbyt często pojawiają się bowiem rozmaici 
„reformatorzy", którzy starają się nam wmówić, że wiedzą lepiej od nas jak 
powinno wyglądać funkcjonowanie ogrodów. 
Zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, wyrok TK, medialna 
nagonka na Polski Związek Działkowców i szereg innych działań 
wymierzonych w nasze środowisko wypłynęło z kręgów mających wpływ na 
życie publiczne w naszym kraju. 
To nikt inny jak politycy są odpowiedzialni za to. że przyszłość ogrodów 
działkowych stała się kartą przetargową w czasie sejmowych debat i kampanii. 
To właśnie ostatnie pomysły parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej 
i Solidarnej Polski doprowadziły do tego iż byliśmy zdeterminowani aby 
w publicznej manifestacji domagać się poszanowania naszych praw, tradycji 
i dorobku. 
Ogólnokrajowa manifestacja działkowców mająca miejsce w Warszawie w dniu 
10 października br. była wydarzeniem nie mającym precedensu w ponad 
stuletniej historii ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zostaliśmy zmuszeni, aby 
tą drogą dać wyraz naszego przywiązania do ogrodów i działek i do wspólnie 
wyznawanych wartości. 

Szanowni Działkowcy. 
Manifestacja okazała się wielkim sukcesem naszego ruchu. Pokazała siłę 
i jedność środowiska. Udowodniła sens istnienia działkowego samorządu. 
Potwierdziła jedno - że tylko wspólnie jesteśmy w stanie działać dla dobra 
ogrodów. Jej główne hasło „Razem obronimy to co stworzyliśmy" trafnie 
oddało przesłanie, które zostało skierowane do rządzących naszym krajem. 
Pokazaliśmy, że stanowimy realną siłę społeczną, której nie należy lekceważyć. 
To właśnie nasza determinacja sprawiła, że podczas manifestacji na mównicy 



przed Sejmem zaroiło się od posłów, a przedstawiciele wszystkich opcji 
politycznych i społecznych zapewniali o poparciu naszych racji. 
Presja manifestacji zmusiła Platformę Obywatelską do wycofania się 
z lansowanych przez to ugrupowanie propozycji i przyjęcia niemal wszystkich 
poprawek zgłoszonych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 
Dlatego z pewnością oceniając manifestację można mówić o j e j przełomowym 
znaczeniu w walce o obywatelski projekt ustawy. 

W blisko 15 tysięcznym tłumie manifestantów działkowcy z naszego 
okręgu stanowili niemal tysięczną grupę. Nie zawiedliśmy ! 
Tak jak w czasie kampanii promowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD 
zebraliśmy najwięcej podpisów w stosunku do liczby działek, tak i podczas 
manifestacji krajowej byliśmy aktywni i widoczni. 

Podkreślić trzeba perfekcyjną organizację tak dużego zgromadzenia, wzorowy 
przebieg i wyjątkową atmosferę manifestacji. 

Przyjaciele Działkowcy, 
Swoją postawą udowodniliśmy, że jesteśmy godnym partnerem do prowadzenia 
dialogu. Nasz Związek może być dumny, gdyż mając takich członków 
z pewnością może przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. 
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD pragnie tą drogą podziękować wszystkim 
uczestnikom manifestacji z naszego województwa. Gorące podziękowania 
należą się za olbrzymi wysiłek i wkład w pracy w przygotowanie udziału 
reprezentacji naszego okręgu, za dołożenie starań dzięki którym mogliśmy 
wnieść nasz wkład w batalię na rzecz praw polskich działkowców. 
Dziękujemy za wzorowa postawę, rozwagę i godne reprezentowanie okręgu na 
forum publicznym. 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD. 

Łódź, dnia 21 października 2013 roku 


