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Walne zebranie sprawozdawcze ROD 
im M. Konopnickiej w Łodzi z dnia 21.04.2012 r. 

Pragniemy prosić Pana Prezydenta o odpowiedź na pytanie zawarte w liście otwartym 
uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, które dotyczy przyszłości Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Polsce. Chcemy wiedzieć czy o przyszłość naszych ogrodów przed 
Trybunałem Konstytucyjnym mają wypowiadać się p. Dera i p. Pięta, którzy nie dość , że nie 
ukrywają niechęci do nas to wykazują wręcz wrogość w swoich wypowiedziach/ patrz 
Newsweek Nr 16/2012/? 

Chcemy przypomnieć, że tradycje naszego Związku sięgają przeszło 120 lat. Ogrody 
istnieją w krajach całego świata i są wspierane przez swoich przywódców politycznych. 

Nasz ogród im. M. Konopnickiej w Łodzi powstał w 1947 roku na wysypisku śmieci i 
miał uatrakcyjnić wygląd okolicy a przy tym wspomóc biednych robotników skromnymi 
plonami rolno-sadowniczymi. Ogród założony 65 lat temu skupia na swoim terenie trzy a 
niekiedy cztery pokolenia działkowców. Tu rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami 
zatrzymują na chwile rozpędzone konsumpcyjne życie by odpocząć po pracy, szkole i spędzić 
ze sobą czas którego wszyscy mamy tak mało. Odbierając działkowcom te skrawki zieleni 
skarzemy ich na siedzenie w blokowiskach przed telewizorem a dzieci i młodzież przed 
komputerem bez możliwości obcowania z przyrodą. 

Żywimy nadzieje iż p. Prezydent stanie po stronie przeszło miliona działkowców i w 
ramach Swoich kompetencji wyznaczy inne osoby, które charakteryzują się nie tylko 
merytorycznym przygotowaniem, ale również ludzką wrażliwością mogłyby w sposób 
rzetelny bez negatywnych uprzedzeń reprezentować argumentację strony sejmowej w 
postanowieniu przed T.K. 

Prosimy o pozostawienie naszej organizacji w spokoju i zajęcie się naprawdę istotnymi 
kwestiami naszych emerytów, którzy zostaną po 120 latach pozbawieni miejsca odpoczynku. 
W przyszłości przechodziliśmy różne koleje losu, zaborcy i okupanci okazywali się 
niejednokrotnie bardziej tolerancyjni w nastawieniu do naszego związku i nie ingerowali w 
jego prawa, a robią to przedstawiciele najwyższych władz w Polsce wybrani między innymi 
przez milion działkowców i ich rodziny w demokratycznych wyborach. 

Zwracamy się więc z gorącą prośbą do Pana Prezydenta o obronę praw działkowców i 
nie zmienianie Ustawy, którą dobrze spełniła swoją służebną rolę wobec działkowych rodzin. 
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