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podjgta na posiedzeniuz okazji3S-lecia pZD
w dniu 2 wrzeSnia 2016 roku
Krajowa RadaPZD na wsp6lnymjubileuszowymposiedzeniuz Krajow4 Komisjq
RewizyjnqPZD
sklada
glgbokie podzigkowania wszystkim dzialaczom i dziatkowcom, ktorzy w
jakikolwiek spos6b przyczynili sig, kultywuj?c i chroni4c ideg ogrodnictwa
dzialkowego w Polsce, do zbudowania solidnych podstaw prawnych
doprowadzaJ}cdo uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 6 maja 1981 roku o
pracowniczych ogrodach dzialkowych, powstania PZD i do rozwoju ogrod6w
dziatkowychw Polsce.
Marzenia i dzialaniatysigcy ludzi w latach 70-tych i 80+ych XX wieku
staty sig faktem. Ruch ogrodnictwa dzialkowego od4rskaL samodzielno5i,
samorzqdnoSd
i zaczqlm6wi6 wlasnym glosem w swoich sprawach.
wyrazy uznania i podziwu skradamy czlonkom Krajowej Rady
Pracowniczych Ogrod6w Dzialkowych, kt6rzy 6 pafudziernika1980 roku ziScili
te marzenia i oczekiwania pryrzez podjgcie uchwaly o wyLqczeniuogrod6w
dziaLkowychspod jurysdykcj i Zwiqzk6w Zawodowych i podjgcie samodzielnej
dzialalnoSciw trudnych 6wczesnychczasach.
Krajowa Rada PZD stwierdza, 2e bylo to mozliwe tylko i wylqczniedzigki
postgpuj4cym zmianom politycznym i spolecznym w iryciu paristwa i
spoleczeristwa,a przede wszystkim rodzqcemu sig ruchowi
,,Solidarnos6,,
gtoszqcegohasla wolnosci, sprawiedliwosci, niezaleinoScii samorzadno6ci.
Niewielu dzisiaj mozemy jeszcze podzigkowal, dlatego teL chwala i
wiecznapamigi tym,ktorzy,byli znarni w tym czasie,a dzisiaj s4 juzpo drugiej
stronie.
Krajowa Rada PZD serdeczniedzigkuje dziesi4tkomtysigcy dzialac4, i
dzialkowc6w, ktorry w 1981 roku przystqpili do tytanicznej pracy rozwoju
ogrod6w dzialkowych w Polsce z ogtomnym spolecznym zaangazowaniem.To
ich oddaniei wiara w sukcesspowodowaly,Zewci4gu parulatw polscepowstalo

okolo 1 500 ogrod6w dzialkowych na powierzchni 16 500 ha, a dzialki otrzymalo
360 000 polskich rodzin.
Slowa podzigkowaniai podziwu Krajowa RadaPZD kieruje do wszystkich
6wczesnych dziaLowc6w,kt6rzy podjgli sig trudu budowy ogrod6w, zdobywania
Srodk6wi mateiaN6w,nie pytajqc zaiIe, poSwigcaj4csw6j czasi wiedzg.
R6wnolegle z rozwojem i budow4 ogrod6w dzialkowych tworzona byla
nowa organizacja spoleczna. Budowane byly statuty, regulaminy i systemy
prawne. Zwiqzek stawal sig coraz bndziej zorganizowanQi zintegrowan4silq
spoleczn4. Dlatego teL lSajowa Rada PZD dzigkuje tym wszystkim spoSr6d
dziaLkowc6wi dzialaczy, kt6rzy podjgli sig tego trudu, ale takhe wszystkim,
kt6rzy cenili ogrody dzialkowe i ich rozw6j,kt6rzy uwa2ali, ze powinny istnie6 i
stufiI ludziom i wnieSli wklad we wszystkich dziedzinach i na wszystkich
etapachrozwoju.
Szczegolneslowa uznaniaKrajowa RadaPZD kieruje do wielu polityk6w,
dziaLaczyspolecznych,posl6w, senator6wiwladzparistwowychzaczgstqpomoc
i poparciew trudnych chwilach.
Wyrazy uznania i podzigkowania kierujemy do samorz4d6w, kt6re
znacznieprzyazynily sig do rozwoju ogrod6w dzialkowych.
Du2q pomoc4 w ronvoju ogrod6w byly liczne zaldady praay, a zwlaszcza
ich komisje socjalne.
Dzigkujemy tym wszystkim, Ictorzy widzieli sens i potrzebE zalcLadania
ogrod6w dzialkowych i niesieniapomocy spoleczefstwu.Szkoda,2e dzisiajwiele
teren6w tych ogrodow dzialkowych stworzonych dla pracownikow zaldad6w
pracy i za ich pieni4dze z funduszu socjalnegojest przedmiotem roszczeh i
spor6w z nowymi wlaScicielami tyeh zaIdad6w.
Wreszcie Krajowa Rada PZD dzigkuje wladzom Zwiqzku wszystkich
kadencji, dzialaczom i dzialkowcom za wiernoSi idealom ruchu ogrodnictwa
dziaLkowego,za pracA i dziaLalno56na rzecz dzialkowych rodzin, a przecie? i
calego spoleczeristwa, za zbudowanie Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
spolecznej, niezalehnej,samorz4dnejorganizacji dzialkowc6w. Za przekucie w
czynmarzeh, mySli i dzialantysigcy dzialkowc6w.
Krajowa Rada PZD sklada serdecmie podzigkowanie spoleczeristwu
polskiemu za poparciedla ogrod6w dzialov,rychvrryra?ane
w slowach, czynachi
dzialaniach.

Krajowa Rada PZD jest przekonana,ze dorobek i doSwiadczenieruchu
ogrodnictwa dziakowego w Polsce skupionego w PZD, bgdzie przehJadadsig
przez dziesi4tki lat na rozwijanie ogrod6w dzialkowych z pozytkiem dla
dzialkowych rodzin i calego spoleczeristwa.
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