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Szanowny Panie Prezydencie,
DziS dzialkowcy z wszystkich kranc6w Polski spofykaj4 sig w Warszawie,na

Nadzwyczajnym X ZjeLdzie Delegat6w Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w. Nie
spodziewaliSmy sig, ze odbgdzie sig on trzy lata przed zaplanowanym terminem.
Zmusily nas jednak do tego v,rydarzenia ostatnich tygodni, na skutek kt6rych dalsza
przyszloll oraz ronvSj ogrodnictwa dzialkowego stangly pod duzym znakiem
zapytania. Nie chcemy i nie mozemy pozostawa6 bierni wobec zaistnialej syfuacji,
bo wiemy, 2e tylko w zjednoczonym dzialaniu mohemy ocali6 to, co nam jeszcze
zostawiono.

Szanowny Panie Prezydencie,
1l lipca br., na skutek wyroku Trybunalu Konsf5rtucyjnego, dziatrkowcy

utracili najwazniej sze z przystuguj4cych im praw, kt6re zapisane byb w ustawie o
ROD z 2005r. Mimo tego, 2e od wydania orzeczenia minglo prawie trzy miesi4ce,
sprawa ta nadal w nas zyje i trudno jest nam nozttmiel, dlaczego czteromilionowej
spolecznofici dzialkowej odebrane zostaly prawa, kt6re dobrze im stuzyty.DziS,
kiedy w Polsce zyje sig corz trudniej, pogrqhanie obywateli jeszeze bardziej,
zabieranie im jedynej oazy spokoju, jak4 w obecnych czasach stanowi4 ogrody
dzialkowe, jest dla nas niezrozumiaLe.

Mimo tego, 2e po raz kolejny rzucono nam klody pod nogi, walczymy, by
nie zostal zaprzepaszczony dorobek kilku pokoleri rodzin dziatkovtych. Temu m.in.
ma slu?y(, obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ry
jest glosem calej naszej dzialkowej spolecmoSci.

Wszyscy czlonkowie PZD mogli zglasza(, swoje propozycj e rozwiqzafl
prawnych i to one byty najwalniejszym punktem odniesieniaprryjego tworzeniu.



Projekt ten w pehri uwzglgdnia prawa dzialkowc6w, dorobek ogrod6w i tradycyjne
wartoSci ruchu ogrodnictwa dzialkowego. Podczas dzisiejszego Zjazdu projekt
poddany zostaN ostatecznej ocenie i dyskusji. Teraz trafi do dzialkowc6w, ktorry,
naznakpoparcia bEde mogli zloiryc pod nim sw6j podpis.

Szanowny Panie Prezydencie,
Projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowcy przekazany

zostanie tak2e na rgce Pana Prezydenta. JeZeIi prryjmie go Sejm, to ostateczny,
decyduj4cy podpis bgdzie nalehal do Pana. Zwracamy siQ wigc juz dzil z proSb4 o
uwzglgdnienie glosu naszej spolecznoSci. Wiemy, 2e r6wnolegle inicjatywy
przygotowuj4 niemal wszystkie partie polityczne. Poniewaz robi4 to bez
konsultacji z nam| nie spodziewamy sig, 2e uwzglgdnione zostanq najwu2niejsze
dla nas kwestie.
Czteromilionowa spoleczno56 polskich obywateli zwraca sig z pro!;bq o to, by
uwzglgdnil Pan Pre4rdent glos naszej spoleczno5ci. UwaZamy, ze nowa ustawa
powinna by6 tworzona przede wszystkim z myS14 o tych, kt6rym ma sluiryl.

Znajqc Pana dotychczasowy, iryczlivrry stosunek do dzialkowc6w, wyraharrry
nadziejg,2e nie pozrvoli Pan Prezydent na to, by stala sig nam krzyrvda. Pamigtamy
Pana slowa skierowane do uczesfirik6w II Kongresu PZD, kiedy m6wil Pan,2e;

,jeste5my Srodowiskiem szczeg6lnie ceni4cym sobie pigkno i blisko56 natury,
kt6rzy dzigki wytrwalej pracy i pomyslowo6ci uczynili ze swoich dziatrek
prawdziwe oazy zielem, miejsca harmonijnego, relaksuj4cego wsp6tistnienia z
przyrodq. W spoleczeristwach naszego krgg,r cywtlizacyjnego aoraz wigcej uwagi
poSwigca sig negatywnym skutkom zerwania wigzi lqczEcych czlowieka z jego

Srodowiskiem przyrodniazym. W Swietle badait. nad dzisiejszq psychiczn4 i
fizyczny kondycj4 czlowieka haslo powrotu do natury nabiera nowego znaczenia.
Polscy dzialkowcy juz od lat dajq przyldad,jak pigknie moma vrzecrywistnia6 tg
ideg na co dzieh". Panie Prezydencie chcemy nadal iry6 tymi ideami i szerzy| je w
spoleczeristwie, chcemy, by te slowa byly jak najdtuzej aktualne. W tym wszystkim
potrzebujemy jednak wsparcia i solidaryzmu.

Szanowny Panie Prezydencie,
Nie mozemy na koniec nie odnie66 sig do wyroku Trybunalu

Konst5rtucyjnego, kt6ry zapadl 11 lipca 2012 rokt. Z 2aIem stwierdzamy, ze jest

on wyj4tkowo niesprawiedliwy i I<rzywdz4cy. Decyzja sgdziow TK sprawila, ze
zachwialo sig nasze zatfarie do s4downictwa w Polsce. Bo jak inaczej mozemy
traktowa6 rozprawg, podczas kt6rej zabrania sig nam zaprezentowania wlasnego
stanowiska, jak inaczej moZemy sig czu6, kiedy nie wpuszczeni jesteSmy na salg
rozpraw i zostajemy przed bramq TK, jak inaczej mozemy sig czu6, jezeli TK



lekcewazy 620 tys. podpis6w naszych dzialkowc6w, w kt6rych wyraziliSmy swoje
poparcie dla ustawy o ROD 22005r.

Podobne przyldady mozemy niestety mno\c. R6wnoczeSnie pr4rpominajq
sig nam slowa Pana Prezydenta wypowiedziane w 20. rocznicg odrodzenia S4du
Najwyzszego, kiedy m6wil Parr, 2e ,,SAdy i trybunaty pekri4 w spoleczeristwie
ogromng funkcjg edukacyjn4, ksztaltuj4c SwiadomoS6 prawn? obywateli.
Profesjonalizm, etyka, doSwiadczenie {ciowe, a takhe wrazliwo56 spoleczna to
cechy, kt6re powinny cechowa6 kazdego sgdziego. Od predyspozycji i wiedzy
sgdzi6w zaleiry nie tylko realizacja konst;rfuryjnego prawa do s4du, aIe takae
autorytet paristwa, zlctorym sgdziowie s4 utozsamiani".

Maj4c w pamigci te slowa z jeszcze wigkszym rozgoryczeniem stwierdzamy,
2e sgdziom Trybunalu Konst5rturyjnego owej wrazliwo5ci zabraMo. Swoim
wyrokiem stworzyli bowiem szerokie moZliwoSci przeznaczenia i sprzedufi
naszych ukochanych ogrod6w na cele komercyjne i deweloperskie. Takiego
orzeczenia nie mozemy, jako obywatele tego kraju przyjmowad ze spokojem. I
ci4gle zyjew nas pytanie - czemu to wszystko ma sLuiryf?

W tym trudnym dla nas czasie zwraaamy sig do Pana Prerydenta z proibq,
by nie zostawial nas Pan samym sobie. To w duirym stopniu w Pana rgkach
spoczRva nasz los. Mimo tego, ze obecny czas nie jest latwy, nadal tli sig w nas
iskierka nadzie|2e jeszcze nie wszystko zostalo stracone. Ci4gle Iiczymy nato,2e
bgdzie nam dane oddycha6 Swiezym powietrzem ogrod6w i przez dlugie Iata
bgdziemy mogli spotka6 sig w naszych ogrodach, do kt6rych serdecznie Pana
Prcrydenta zaptaszamy.
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