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Kolejny raz w swoim pi5mie zmuszona jestem do sformufowania proSby w sprawie
obrorly przez Paniq Rodzinnych Ogrodow Dziatkowych i praw ich uZytkownikow.
Naleiq do ich grona jLr2 kilkanascie lat, ale dopiero od piqciu lat zaczqiam wqtpii
w sens dzialania polskiego prawa i niestety, to przekonanie nieustannie we mnie narasta.
Wszystl(o zaczqlo siq od za kwost ionowa n ia zgodnosci zapisow ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych i prawa zrzeszania siq dzialkowc6w, w ktorej polawity siq zarzuty o jakiei zwiqzki
dziatkowcow spokojnie siejqcych pietruszki imarchewki z re2imem komunistycznym. Solq w
oku okazai siq glownie Polski Zwiqzek Dzialkowcow broniqcy praw u2ytkowanja ziemj tak2e
przel rasz ROD rm. 1000-Lecia w Swiebodzinie.
W wyniku dlugie; batalii, w oparciu o szerokie konsultacje spoleczne zostal stworzony
projekt obywatelski Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia.lkowych, ale to nadal budzilo
niepokoj w okreslonych krqgach zainteresowanych tatwym pozyskaniem ziemi dziatkowej,
wiqc po1awiiy siq bezsensowne idee uwtaszczenia i mo2liwoici obrotu wolnorynkowego tq
ziemiE. W miqdzyczasie podobne zabiegi negujqce zapisy Ustawy zostaly zainicjowane przez
Zwiqzek Miast Polskich. Koiejny raz opor dzia'lkowcow poskutkowat szczq6liwie zarzuceniem
tych pomyslow. W koncu uchwalona Ustawa wydawalo siq,2e polo2yla kres wszelkim
zakusom, ale to byly takze p16zne nadzieje, bo zaraz pojawily siq ataki p. lreny Lipowicz w
sprawie rvolnosci zrzeszania siq dzialkowcow. Kolejna akcja przeciwko dzialkowcom
dotyczyia definicji budowlanych altan i ni€dawno znalazla swoj final w zapisach innego aktu
p ra l! n eBo.
Nlestety, poczucie wzglqdnego spokoju zostalo znowu bezwzglqdnie naruszone, tvm
razem z inicjatywy Pani Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy, kt6rq dotqd uwazalam za
osobE godnq szacunl<u. Tymczasem jej postgpowanie wobec dzialkowcow zakrawa na jakii
absurd, gdy2 neguje praworzEdno6c wyboru delegatow na zjazd, w oparciu o zarzut braku
statLrtu, ktory miai byi przez nich zatwierdzony na mocy postanowien ustawy obowiQzuiQcej
od roku, l(torej zapisy naktadaiq na PZD obowiqzek uchwalenie tego regulaminu..Jui siq w
tvm zakiqtym krqgu pogubilam. Co to za 2onglowanie prawem? pytanie z serii co bylo
pierwsze kura czy jajko? Niestety, przypomina mi to inne czasy, gdy panstwo, rownie2 z mocy
prawa, chcialo decydowac o zyciLr obywateli w ka2dej dzieclzinie zycia. Nie muszq chyba
dodawac. Jak stq to skonczylo.
wediug jakich kryteri6w iw czyim imieniu sq wywierane naciski na polski zwiqzek
Dzialkowcow, dlaczego za wszelkq cenq chce siq doprowadzic do parali2u finansowego tej
instytucji? Nie wiem czy kto( chce siq kreowai na nowego Gombrowicza, by ,,upupii,,
dziaikowcow, czy chce sprawdzii w praktyce schemat iwiata wedlug Mro2ka, ale to co w
literaturze moze byi arcydz elem, w realnym 6wiecie lest dowodem na lekcewa2enie 2ycia
zwyl(lych obywateli i stare siq kpinq z praworzEdnojci i demokracji, zwtaszcza, gdy ratwo
mozna dostrzec podteksty ekonomiczne i finansowe takich poczynad, ktore kosztem
zwyklych szarych obywateli, czqsto dysponujqcych niewielkimi zasobami d6br materialnvch

majq dostarczyi potqinych pieniqdzy na realizacjq nieokre(lonych przedsiqwziqi. W moim

to niehumanitarne.
DlateSo teszcze raz apelujg do Pani Prer'rer o zaangazowaaie siq w obronq
dzralkowcow, tym bardziej, 2e 1ui wczesniej dala siq Pani poznai jako osoba uznajqca racje
odczu ciu

dzlatkowcow i ich praw.
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