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I Kongres
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 14 lipca 2009

Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Temat I Kongresu: „W obronie rodzinnych
ogrodów działkowych”
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Drodzy Działkowcy! Szanowni Goście!

Jesteśmy uczestnikami historycznego wydarzenia. 
I Kongres Polskiego Związku Działkowców bez wątpienia zasługuje na to miano. Zgodnie ze statutem PZD,

Kongres zwołuje się dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska przez Związek w sprawach szczególnie
istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Takie sprawy nas tu właśnie sprowadziły. Jak inaczej
określić zagrożenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, likwidację Polskiego Związku Dział-
kowców i nacjonalizację jego majątku, wreszcie wywłaszczenie działkowców z ich prywatnego majątku i
ustawowe otwarcie drogi dla wyrzucania ich z działek? 

Zgromadziliśmy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Kiedy 23 marca 2009 r. posłowie PiS złożyli w Sejmie
projekt ustawy o ogrodach działkowych, z całego kraju zaczęły lawinowo płynąć stanowiska i protesty od
indywidualnych działkowców, zarządów i walnych zebrań ROD. Ich ilość wzrosła, gdy projekt został skiero-
wany do pierwszego czytania. Działkowcy oczekiwali natychmiastowej reakcji w obronie swych praw i istnie-
nia ogrodów. Domagali się działań adekwatnych do skali zagrożenia. Pojawiało się żądanie zwołania
manifestacji pod Parlamentem i budynkami rządowymi, aby przedstawić stanowisko działkowców w sprawie
niszczycielskich propozycji PiS. Natychmiastową gotowość przybycia do stolicy deklarowali m.in. działkowcy
z Górnego i Dolnego Śląska, Pomorza, Zachodniopomorskiego, Mazowsza, Wielkopolski i Lubelszczyzny.
Obok wezwań do manifestacji pojawiało się inne – zwołania Kongresu, na którym przedstawiciele dział-
kowców z całej Polski zaprezentowaliby swoje stanowiska w sprawie projektu, który dla większości z polskich
ogrodów oznacza bliski koniec. 

Krajowa Rada nie miała zatem wyboru. Zwołanie Kongresu jest nie tylko jej prawem, ale i obowiązkiem.
Sytuacja dojrzała do tego, aby milion rodzin polskich działkowców zabrało głos w swojej sprawie. 

NIC O NAS BEZ NAS!

Eugeniusz Kondracki

I. SŁOWO WST¢PNE PREZESA PZD

II. INFORMACJE KONGRESOWE

1. Temat i Hasła I Kongresu

Temat:
„W obronie rodzinnych ogrodów działkowych

Hasła:
1. Związek to my – milion polskich działkowców
2. Nasza ustawa – tradycja i przyszłość polskich ogrodów działkowych

2. Porządek obrad:
• Gala sztandarowa
• Otwarcie Kongresu
• Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Kongresu
• Wybór Komisji ds. Stanowisk i Wniosków
• Referat Prezesa PZD
• Dyskusja. Wystąpienia zaproszonych gości
• Przyjęcie dokumentów kongresowych
• Zakończenie Kongresu
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• Kra jo wa Ra da PZD, po czet sztan da ro wy w skła dzie: An -
drzej Szy mi czek, Mał go rza ta Osiń ska, Ger tru da Stob be,

• OZ PZD w Byd gosz czy, po czet sztan da ro wy w skła -
dzie: Je rzy Rin ke, Jó zef Pie trzak, Zdzi sław Ty lic ki;

• OZ PZD w Czę sto cho wie, po czet sztan da ro wy w skła -
dzie: Jan Tau zow ski, Zdzi sław Ka roń, Zdzi sław Aren dar ski;

• OZ PZD w El blą gu, po czet sztan da ro wy w skła dzie:
Bo le sław Chmiel, Ur szu la Za su wa, Te re sa Po pław ska;

• OZ PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim, po czet sztan da -
ro wy w skła dzie: An drzej Czwoj drak, Wła dy sław Przy -
mu sza ła, Lu bo mir Ole śnie wicz;

• OZ PZD w Ka li szu, po czet sztan da ro wy w skła dzie:
Je rzy Ku ba siń ski, Ta de usz Wal czak, Syl we ster Pi lar czyk;

• OZ PZD w Le gni cy, po czet sztan da ro wy w skła dzie:
Jan Mi ko łaj czyk, Alek san dra Ja ni kow ska, Wio let ta Szkli -
niarz;

• OZ PZD w Lu bli nie, po czet sztan da ro wy w skła dzie: Ry -
szard Ja ne czek, Ma ria Go lian, Wie sła wa Goz dec ka -Ha łas;

• OZ PZD Łódz ki w Ło dzi, po czet sztan da ro wy w skła -
dzie: Cze sław Just, Hen ryk Ja strzęb ski, Wie sław Zię tek;

• OZ PZD Ma ło pol ski w Kra ko wie, po czet sztan da ro wy
w skła dzie : Ed mund Gmi truk, Krzysz tof Ja wor ski,Ro bert
Czech;

• OZ PZD Ma zo wiec ki w War sza wie, po czet sztan da -
ro wy w skła dzie: Zbi gniew Mał kie wicz, Krzysz tof Kap -
ciak, Sta ni sław Su li ga;

• OZ PZD Opol ski w Opo lu, po czet w skła dzie: Tchu -
rzew ski Lu dwik, Pocz ta rek Kryst na, Li siec ka Ma ria;

• OZ PZD Pod la ski w Bia łym sto ku, po czet w skła dzie:
Jan Sie mie niuk, Ste fan Grodz ki, Ja siu le wicz An to ni;

• OZ PZD w Po zna niu, po czet w skła dzie: Ma riusz Zie -
liń ski, An drzej Smo ła, Ja cek Pro bań ski;

• OZ PZD w Szcze ci nie, po czet sztan da ro wy: Cze sław
Ja gieł ka, Te re sa Na piór kow ska, Te re sa Smo lich,

• OZ PZD War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, po czet
sztan da ro wy: Bar ba ra An drze jew ska, Bo żen na Gra bow -
ska, Cze sław Woj sław,

• OZ PZD we Wro cła wiu, po czet sztan da ro wy: Jan Pin -
kie wicz, Ma rian na Ma li szew ska, Da nu ta Pa nek,

• OZ PZD w Zie lo nej Gó rze, po czet w skła dzie: Elż bie -
ta Go mu ła, Zbi gniew Na pie ra ła, Ali cja Ban dziak.

• ROD „Hut nik” w Ko ni nie, OZ w Ka li szu, po czet
sztan da ro wy w skła dzie: Jan Ka łu zny, Mi ro sław Bart ko -
wiak, Krzysz tof Ro jek;

• ROD „Ró ża” w Słup cy, OZ w Ka li szu, po czet sztan -
da ro wy w skła dzie: Ire ne usz Bą kow ski, An na Le oń ska,
Mie czy sław Mił kow ski;

• ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Skier nie wi cach, OZ
Łódz ki, po czet sztan da ro wy w skła dzie: Igna cy Ku rek,
Gra ży na Miel cza rek, Ha li na Ka pe lusz;

• ROD „Sto krot ka” w Beł cha to wie, OZ Łódz ki po czet

sztan da ro wy w skła dzie: Wła dy sław Pie tro wicz, Ma ria
Sty puł kow ska, Ja dwi ga Przy by ła;

• ROD „Obroń ców Po ko ju” w War sza wie, OZ Ma zo -
wiec ki, po czet sztan da ro wy w skła dzie: Ire na Wer ner, Ma -
ria Ba siak Sa ar, Eu ge niusz Chu dek;

• ROD „Ra ko wiec” w War sza wie, OZ Ma zo wiec ki, po -
czet sztan da ro wy w skła dzie: Krzysz tof Szy mań ski, An na
Wa li gó ra, Ire na Ku gliń ska;

• ROD „Sa dy Żo li bor skie” w War sza wie, OZ Ma zo -
wiec ki, po czet w skła dzie: Ta de usz Przy byl ski, Ma ria Ko -
row ko, Elż bie ta Za rę ba;

• ROD. im. Ta de usza Ko ściusz ki w Płoc ku, OZ Ma zo -
wiec ki, po czet sztan da ro wy w skła dzie: Ry szard Trąb ka,
Je rzy Pi sar ski, Ma ciej Bo czek;

• ROD im. K. Świer czew skie go w No wym To my ślu,
OZ w Po zna niu, po czet sztan da ro wy w skła dzie: Ser giusz
Pa ku ła, Adam Ko biń ski, Bo gu mi ła Choj na cj ka;

• ROD im. M. Ko per ni ka w Śre mie, OZ w Po zna niu,
po czet sztan da ro wy w skła dzie: Ed mund Der bich, Ma rek
We so łek, Krzysz tof Dzier żaw czyk;

• Ko le gium Pre ze sów Mia sta i Gmi ny Sza mo tu ły, OZ
w Po zna niu po czet sztan da ro wy: Sta ni sław Urban, Bog -
dan Ser ba, An to ni Men tek;

• ROD im. Za wadz kie go w Gry fi nie, OZ Szcze cin, po -
czet sztan da ro wy: Cze sław Sko nec ki, Mi ro sław Pio trow -
ski, An drzej Ko ło dziej czyk,

• ROD „ Be skid” w Biel sko Bia łej, OZ Ślą ski, po czet
sztan da ro wy: Jan Ogar, Zbi gniew Ko czoń, Ry szard Jan -
czew ski;

• ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Cho rzo wie - OZ Ślą -
ski, po czet sztan da ro wy: Adam Jóź wiak, An drzej Dąb kie -
wicz, Da mian Wie czo rek;

• ROD im. ks. Dzier żo na w Knu ro wie, OZ Ślą ski, po -
czet sztan da ro wy: Jó zef Wa sik, Ma rian No wak, Sta ni sław
Ka lisz;

• ROD „Sie lan ka” w Ru dzie Ślą skiej, OZ Ślą ski, po czet
sztan da ro wy: Adam Tchórz, Jan Ko maj da, Ma riusz Du -
biel;

• De le ga tu ra Re jo no wa PZD w Ryb ni ku, OZ Ślą ski, po -
czet sztan da ro wy: Jó zef Brzo zow ski, Jó zef To mas, Wer ner
Wy cisk;

• De le ga tu ra Re jo no wa PZD –re pre zen ta cja Miast: Cze -
ladź, Bę dzin, Dą bro wa Gór ni cza, So sno wiec, Za wier cie,
OZ Ślą ski, po czet sztan da ro wy: Ja cen ty Wor wa, Krzysz -
tof Po lcik, Ja nusz Bo chac ki;

• ROD im. J. Wie czor ka w Pie ka rach Ślą skich, OZ Ślą -
ski, po czet sztan da ro wy: Piotr Mio du szew ski, Krzysz tof
Cza ja, Ma rian Za wadz ki;

• ROD „Owoc na szej pra cy” w Pszczy nie, OZ Ślą ski,
po czet sztan da ro wy: Jó zef So lar ski, Ka zi mierz Ka sprzak,
Ma rian Ku la;

3. Gala sztandarowa

W uroczystej gali pocztów sztandarowych na I Kongresie PZD, poczty sztandarowe wystawiły:
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• ROD „We be ra” w Za brzu, OZ Ślą ski, po czet sztan da -
ro wy: Cze sław No wak, Eu ge niusz Ol bry chow ski, Jan
Świ der ski

• ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu, OZ To ruń -

sko –Wło cław ski, po czet sztan da ro wy: Jan Kur mi now ski,
Sta ni sław Ku le ta, Wal de mar Racz kiel;

• Cheł miń ska Ra da Dział kow ców w Chełm nie, OZ To -
ruń sko -Wło cław ski, po czet sztan da ro wy – Jan Ba ran, Eu -
ge niusz Klucz nik, Ry szard Ka li now ski;

Po nad to na sce nie zo sta ły za pre zen to wa ne na stę pu ją ce sztan da ry hi sto rycz ne:

• Okrę go wy Zwią zek To wa rzystw Ogro dów Ro dzin nych i Dział ko wych Wo je wódz twa Po znań skie go  –1934 r. 
• To wa rzy stwo Ogro dów i Osie dli Dział ko wych By tom – 1945 r.
• To wa rzy stwo Ogro dów Dział ko wych Ra dzion ków -Roj ca- 1948 r.
• Ogród ki Dział ko we „Świt” Za łę że 1948 r.

MK

4. Pre zy dium I Kon gre su

Ta de usz Ja rzę bak – czło nek Pre zy dium KR, Pre zes OZ w Szcze ci nie – Prze wod ni czą cy Kon gre su 

Win cen ty Ku lik – Wi ce pre zes KR PZD, Pre zes OZ Su dec kie go – Wi ce prze wod ni czą cy Kon gre su 
Syl we ster Chę ciń ski – czło nek Pre zy dium KR PZD i Pre zy dium OZ PZD w Po zna niu  

– Wi ce prze wod ni czą cy Kon gre su

Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes PZD  
Sta ni sław Cho dak – Wi ce pre zes KR PZD, Pre ze s OZ w Lu bli nie
An to ni Ko strze wa – Wi ce pre zes KR PZD, Pre ze s OZ Ma zo wiec kie go 
An to ni na Bo roń – czło nek KR PZD, Pre zes OZ Opol skie go 
Anie la Bu czek – Se kre tarz OZ Ślą skie go PZD
Bar ba ra Ko rol czuk – czło nek KR PZD, Pre zes Za rzą du ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu
Sa bi na Gra ży na Chi nal ska – Pre zes Za rzą du ROD im. Obroń ców Pocz ty Pol skiej w Gdań sku
Jan Czy ży kow ski – Pre zes Za rzą du ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu (OZ To ruń sko -Wło cław ski) 
Je rzy Mar ci niak – Pre ze s Za rzą du ROD im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie Wiel ko pol skim 

1. Zdzi sław Śli wa Po znań 
Prze wod ni czą cy

2. Ewa Bła chut Ma ło pol ski
Wi ce prze wod ni czą ca

3. An drzej Cwoj dziń ski Ma zo wiec ki
Wi ce prze wod ni czą cy

4. Ry szard Do rau To ruń sko -Wło cław ski
Wi ce prze wod ni czą cy

5. Gra ży na Wa tras Wro cław
Se kre tarz

6. Je rzy Ko mar nic ki Zie lo na Gó ra
Se kre tarz

7. Jó zef Brzo zow ski Ślą ski
Se kre tarz

8. Edward Am broż ko Opol ski
9. Wła dy sław Bie niek Pod kar pac ki
10. Jó zef Bier nac ki Su dec ki
11. Zyg munt Czar ny Pi ła
12. An to ni Da lak El bląg

5. Ko mi sja ds. Sta no wisk i Wnio sków

13. Edward Ga lus Świę to krzy ski
14. Jan Gru dziń ski Byd goszcz
15. Zbi gniew Ja siń ski Ma zo wiec ki
16. Hen ryk Jaś kow ski Lu blin
17. Ry szard Ka miń ski Ka lisz
18. Je rzy Kar piń ski Wro cław
19. Jó zef Ko ścio łek Szcze cin
20. Ge no we fa Ko te wicz Ko sza lin
21. Wal de mar Le wan dow ski Gdańsk
22. Adolf La buhn Gdańsk
23. Zbi gniew Łuń Ślą ski
24. Jó zef Mar czak Szcze cin
25. Sta ni sław Ma ro szek Le gni ca
26. Mi ro sław Sie le wicz War miń sko -Ma zur ski
27. Do na ta Stroń ska Po znań
28. An to ni Sta ni sław Szczę sny Pod la ski
29. Sła wo mir Śli wiń ski Łódz ki
30. Edward Tro ja now ski Lu blin
31. Ana tol Uści no wicz War miń sko -Ma zur ski
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32. Jan Wa si lew ski Słupsk
33. Adam Wię cła wik Czę sto cho wa
34. Al fred Wój to wicz Go rzów Wlkp.

35. Ali na Wró bel Łódz ki
36. Hen ryk Zio mek Su dec ki
37. Ro man Żu kow ski Opol ski

6. Na si go ście

Po sło wie i Se na to ro wie
1. Kry sty na Ły bac ka (SLD)
2. An na Bań kow ska (SLD)
3. Elż bie ta Stre ker-Dem biń ska(SLD)
4. Wie sław Szcze pań ski (SLD)
5. Hen ryk Mil carz (SLD)
6. Sta ni sław Stec (SLD)
7. Ro mu ald Aj chler(SLD)
8. Hen ryk Go łę biew ski (SLD)
9. Je rzy Wen der lich (SLD)
10. Wi told Gin towt-Dzie wał tow ski (SLD)
11. Ta de usz Mo to wi dło (SLD)
12. Le szek Alek san drzak (SLD)
13. Ta de usz To ma szew ski (SLD)
14. Sta ni sław Wzią tek (SLD)
15. To masz Ka miń ski (SLD)
16. Bo gu sław Won tor (SLD)
17. Krzysz tof Ma ty jasz czyk (SLD)
18. Ar tur Ostrow ski (SLD)

19. Ja nusz Kra soń (SLD)
20. Jan Ko cha now ski (SLD)
21. Jó zef Rac ki (PSL)
22. Piotr Wal kow ski (PSL)
23. Fran ci szek Ste fa niuk (PSL)
24. Ja nusz Pie cho ciń ski (PSL)
25. Eu ge niusz Grzesz czak (PSL)
26. An drzej Orze chow ski (PO)
27. Jan Ku las (PO)
28. Sła wo mir Neu mann (PO)
29. Sta ni sław Chmie lew ski (PO)
30. Ra do sław Wit kow ski (PO)
31. Zdzi sła wa Ja now ska (SDPL)
32. Bo że na Kot kow ska (nie zrze szo na)
33. Se na tor Mie czy sław Au gu styn (PO)
34. Se na tor- Ma rek Ko nop ka (PO)
35. Se na tor – Hen ryk Ma ciej Woź niak (PO)

1. Mar sza łek Sej mu RP, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Od po wie dzial no ści Kon sty tu cyj nej - Jó zef Zych 
2. Wi ce mar sza łek Sej mu RP - Je rzy Szmaj dziń ski
3. Wi ce pre mier, Mi ni ster Go spo dar ki - Wal de mar Paw lak 
4. Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go Le wi ca - Grze gorz Na pie ral ski
5. Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PSL - Sta ni sław Że li chow ski
6. Wi ce prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PSL - Sta ni sław Ka lem ba
7. Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi - Ta de usz Na le wa jek
8. Wo je wo da Ma zo wiec ki – Ja cek Ko złow ski

Par tie, Związ ki Za wo do we, in ne or ga ni za cje
1. Wi ce prze wod ni czą cy Stron nic twa De mo kra tycz ne go – Jan Kli mek
2. Prze wod ni czą cy Unii Pra cy – Wal de mar Wit kow ski 
3. Prze wod ni czą cy OPZZ – Jan Guz
4. Se kre tarz Ra dy Na czel nej SD  Zbi gniew Grzyb
5. Prze wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej SLD w Olsz ty nie – Wła dy sław Mań kut
6. Ra da Za chod nio po mor ska OPZZ Szcze cin – Sta ni sław Ba ry luk 
7. Skarb nik Za rzą du Głów ne go Li gi Ochro ny Przy ro dy – Ed mund Piotr Mu raw ski

Przed sta wi cie le Sa mo rzą dów
1. Pre zy dent Po zna nia, Prze wod ni czą cy Związ ku Miast Pol skich – Ry szard Gro bel ny 
2. Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Lu bel skie go – Ja cek Czer niak
3. Pre zy dent Mia sta Świ no uj ścia – Ja nusz Żmur kie wicz
4. Pre zy dent Mia sta Pi ły – Zbi gniew Ko smat ka 
5. Pre zy dent Mia sta Le gni cy – Ta de usz Krza kow ski
6. Pre zy dent Bo le sław ca – Piotr Ro man
7. Re pre zen tu ją cy Pre zy den ta Czę sto cho wy Ta de usza Wro nę – Krzysz tof La bu da Wy dział Ochro ny Śro do wi ska Rol -

nic twa i Le śnic twa Urzę du Mia sta Czę sto cho wy 
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8. Sta ro sta Po lko wic ki - Ma rek Tramś
9. Bur mistrz No we go To my śla - Hen ryk Her ling
10. Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu No wo to my skie go - Zbi gniew Mar kow ski
11. Dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i GŻ w UM w Po zna niu - Ma rek Sta cho wiak
12. Pre zes Za rzą du Pol skiej Izby Go spo dar czej „Eko ro zwój” w War sza wie - Krzysz tof Za rem ba
13. Re pre zen tu ją cy Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go Dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa i Roz wo ju Wsi 
w Wiel ko pol skim Urzę dzie Mar szał kow skim - Ma rek Be er
14. Re pre zen tu ją cy Mar szał ka Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go - Jó zef Ciu no wicz
15. Pre zes Wo je wódz kich Izb Rol ni czych - Piotr Wal kow ski
16. Sta ro sta Ełc ki - Krzysz tof Pi łat
17. Wi ce pre zy dent Eł ku - Ar tur Urbań ski
18. Bur mistrz Wy szko wa - Grze gorz No wo siel ski  
19. Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Wy szko wa - Jó zef Bier nac ki 
20. Bur mistrz Mia sta Ma ko wa Ma zo wiec kie go - Ja nusz Jan kow ski
21. Bur mistrz Py rzyc - Ka zi mierz Li piń ski 
22. Wi ce bur mistrz Choj ny - Woj ciech Dłu go bor ski 
23. Rad ny Bia łe go sto ku - Wie sław Ko by liń ski
24. Bur mistrz Cho dzie ży - Ja cek Gursz
25. Bur mistrz Iła wy - Wło dzi mierz Ptasz nik
26. Bur mistrz Zło to ryi - Ire ne usz Żu raw ski
27. Bur mistrz Brod ni cy - Wa cław Der lic ki
28. Bur mistrz Chełm ży - Je rzy Czer wiń ski
29. Bur mistrz Mia sta Ka zi mie rza Wiel ka - Adam Bo dzioch
30. Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Kiel ce - Cze sław Gru szew ski
31. Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Bie la wa - Mie czy sław Je doń
32.Rad ny Mia sta Pacz ków - Zdzi sław Mi cha el
33. Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Za brza - Je rzy We re ta

W I Kon gre sie uczest ni czy ło po nad 300 go ści z te re nu ca łe go kra ju.

7. Drzew ko Kon gre so we

Kra jo wa Ra da PZD ufun do wa ła dla wszyst kich okrę go wych za rzą dów PZD drzew ko kon gre so we. Wy bra no Ro bi nię
pseu do aka cję od mia na 'tor tu osa'. Drzew ko to wy bra no ze wzglę du na nie wiel kie wy ma ga nia gle bo we i bar dzo twar de
drze wo, nie do po ko na nia. Moż na je wy giąć, ale nie złamać.

Mi ja ją ce la ta by ły okre sem nie ustan nych ata ków na
Zwią zek, ogro dy i dział kow ców. Przy go to wu jąc ten Kon -
gres ob li czy li śmy, że w wol nej Pol sce funk cjo no wa ło już
10 pro jek tów ustaw, któ re w mniej lub bar dziej za wo alo -
wa ny spo sób zmie rza ły do li kwi da cji ogro dów dział ko -
wych i usu nię cia dział kow ców z zaj mo wa nych przez nich
te re nów. Zmia ny spo łecz no -go spo dar cze spo wo do wa ły,
że wy kształ ci ło się wpły wo we lob by „ama to rów” te re nów
zaj mo wa nych przez dział kow ców, któ re za wsze znaj do -
wa ło pew ną gru pę po słów skłon nych po przeć li kwi da cję

Nie daw no mi nę ła 20 rocz ni ca wy bo rów z 4 czerw ca
1989 r.  Ten ju bi le usz skła nia do pod su mo wań i re flek sji.
Ja kie by ły te la ta dla pol skich dział kow ców, ogro dów i ich
Związ ku? Od po wiedź nie jest ła twa. Z jed nej stro ny w mi -
nio nych la tach mie li śmy wie le ra do snych wy da rzeń, jak
cho ciaż by stu le cie ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, czy naj waż niej sze – uchwa le nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Z dru giej stro ny, nie bra ko wa ło
sy tu acji dra ma tycz nych, z któ rych jed nak wy cho dzi li śmy
zwy cię sko.

III. REFERAT

Dro dzy Dział kow cy! 
Sza now ni Re pre zen tan ci pol skich ogro dów ro dzin nych! 
Sza now ni Go ście Kon gre su!
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ogro dów. Stąd po ja wia ją ce się pro jek ty ustaw w tej spra -
wie.  Pierw szy z nich zo stał zgło szo ny już 27 lip ca 1990 r.,
kie dy 17 po słów z Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne -
go zło ży ło do Sej mu pro jekt usta wy o zna mien nym ty tu -
le „o li kwi da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych”.
Pod wpły wem ma so wych pro te stów dział kow ców i sze ro -
kie go po par cia spo łecz ne go i po li tycz ne go, au to rzy wy -
co fa li pro jekt usta wy z Sej mu. Co cha rak te ry stycz ne,
więk szość z nich nie do sta ła się już do na stęp ne go Par la -
men tu. 

Być mo że z te go po wo du ko lej ne za ma chy na pra wa
dział kow ców nie by ły już tak otwar te. Przy kła dem mo gą
być pro jek ty usta wy o tzw. po wszech nym uwłasz cze niu 
z 1998 r. re pry wa ty za cyj nej z 2001 r., czy cho ciaż by ostat -
nie pro po zy cje po słów PiS, któ rzy szer mu jąc ha słem
uwłasz cza nia dział kow ców, w rze czy wi sto ści chcą im „za -
fun do wać” wy własz cze nie.

Za gro że ni po tra fi li śmy się zjed no czyć i po ka zać, że idea
ogrod nic twa dział ko we go jest wspie ra na przez po tęż ny
ruch spo łecz ny, któ ry po wi nien być trak to wa ny przez wła -
dze w spo sób pod mio to wy, a nie przed mio to wy. 

Udo wod ni li śmy to bro niąc swych praw w 1990 r. i przy
oka zji póź niej szych pro jek tów ustaw, udo wod ni li śmy za -
bie ga jąc w 2005 r. o uchwa le nie usta wy o ROD, udo wad -
nia my to dzi siaj, gdy po sło wie PiS – idąc śla dem swych
za po mnia nych przez hi sto rię po przed ni ków – zno wu chcą
za gro zić pra wom mi lio na pol skich ro dzin. Do wo dem
świa do mo ści swych praw i oby wa tel skiej po sta wy dział -
kow ców jest obec ność kil ku ty się cy re pre zen tan tów ogro -
dów na tym Kon gre sie. Do wo da mi są też ty sią ce sta -
no wisk i pro te stów prze sła nych do po słów i se na to rów 
z ogro dów z ca łe go kra ju, pod któ ry mi zbio ro wo pod pi sy -
wa li się dział kow cy. Do wo dem w koń cu jest 619 000 pod -
pi sów obroń ców usta wy o ROD, któ re zło ży li śmy tu na
sce nie, aby świad czy ły o praw dzi wych ocze ki wa niach, ja -
kie wo bec par la men ta rzy stów ma ją dział kow cy. 

Te ty sią ce pod pi sów to po tęż ny głos, któ ry wo ła do po -
li ty ków – Zo staw cie ogro dy w spo ko ju!  Sa mi naj le piej
wie my cze go chce my i co jest dla nas do bre! Nie niszcz -
cie te go, co od lat spraw dza się nie tyl ko w Pol sce, ale 
w ca łej Eu ro pie, rów nież w tej Za chod niej, któ rą po dob -
no chce my do go nić! 

20 lat wal ki wy star czy! 

Sza now ni Ze bra ni,
Hi sto ria lu bi się po wta rzać. Ko lej ne dwu dzie sto le cie

wol nej i de mo kra tycz nej Pol ski roz po czę ło się pra wie tak
sa mo jak pierw sze – od usta wo wej pro po zy cji li kwi da cji
Związ ku i na szych ogro dów. 

Oto bo wiem po sło wie PiS zło ży li w Sej mie pro jekt usta -
wy o ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał szum nie ob wo -
ła ny przez je go au to rów ja ko pa na ceum na wszel kie
bo lącz ki ogro dów i dział kow ców. We dług nich pro jekt ma
uwłasz czyć dział kow ców oraz zmie nić po nad stu let ni
ustrój ogro dów. 

Mi mo tych no śnych ha seł pro jekt jest „kal ką” po przed -
nich pro po zy cji PiS. Wy star czy po rów nać obec ny pro jekt
z pro po zy cja mi PiS z 2006 ro ku, aby za uwa żyć, że przez
okres ostat nich trzech lat po seł An drzej De ra – au tor pro -
jek tu – nie zro bił prak tycz nie nic i zło żył w Sej mie do ku -
ment wy peł nio ny błę da mi i nie do rzecz no ścia mi. Szko da,
że w ta ki spo sób trak tu je się pol skich dział kow ców. Naj -
wy raź niej po sło wie z PiS my śle li, że dział kow cy nie po -
tra fią czy tać i uwie rzą we wszyst kie slo ga ny, któ re ser-
wu ją nam ocho czo w me diach. Au to rzy uni ka li jak ognia
ogól no pol skiej kon sul ta cji nad swo imi pro po zy cja mi.    

Trud no by ło by im wy ja śnić dział kow com, cze mu
„uwłasz cze nie” nie ozna cza nada nia wła sno ści dział ki, a
je dy nie pra wo do zło że nia wnio sku o jej od płat ny wy kup
bez gwa ran cji, że zo sta nie wła ści cie lem. „Uwłasz cze nie”
jest więc fik cją. Osta tecz na de cy zja ma na le żeć do gmin,
czy li obec nych wła ści cie li grun tów. Nie trud no so bie wy -
obra zić ich sta no wi sko, zwłasz cza gdy mia ły by od dać za
bez cen te re ny o znacz nej war to ści ryn ko wej. Do świad cze -
nia Związ ku wska zu ją, że gmi ny po dej mą każ de moż li we
dzia ła nie, aby za blo ko wać uwłasz cze nie pro po no wa ne
przez PiS. 

Praw dę mó wiąc, nie bę dą mu sia ły się szcze gól nie tru -
dzić. W więk szo ści przy pad ków sprze daż dzia łek jest i tak
nie moż li wa z uwa gi na ak tu al ny stan praw ny grun tów
ogro dów. Z moż li wo ści wy ku pu wy łą cze ni bę dą dział -
kow cy z ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi, nie uję tych 
w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz ogro -
dów o nie ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej, spo wo do wa nej
naj czę ściej bra kiem od po wied niej do ku men ta cji do ty czą -
cej po wsta nia ogro du. W efek cie zna ko mi ta więk szość
dział kow ców nie bę dzie mia ła żad nych szans na wy kup
swo ich dzia łek.

Po zo sta li dział kow cy zda ni bę dą na ła skę gmin, któ re
za de cy du ją, czy od dać swo je grun ty za bez cen, czy też je
za cho wać. Za ło że nie, że gmi ny po słusz nie bę dą wy zby -
wa ły się nie ru cho mo ści na rzecz dział kow ców jest uto pią,
zwłasz cza że PiS nie pro po nu je sa mo rzą dom żad nych re -
kom pen sat za ich stra ty, co jest sprzecz ne z Kon sty tu cją.
Po twier dza to rów nież opi nia Biu ra Ana liz Sej mo wych.
Czy gmi ny rze czy wi ście za czną roz da wać swo je grun ty
dział kow com wie dząc, że prze pi sy o uwłasz cze niu zo sta -
ną i tak uchy lo ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny? Któ ry
sa mo rząd na ra zi się na tak ol brzy mie stra ty? 

PiS swo bod nie roz po rzą dza cu dzą wła sno ścią, zu peł nie
nie zwa ża na kon se kwen cje swo ich po my słów dla fi nan -
sów pu blicz nych. W uza sad nie niu wnio sko daw cy stwier -
dzi li, że cyt. „Ni niej szy pro jekt nie spo wo du je dla bu dże tu
pań stwa, ani jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ne ga tyw -
nych skut ków fi nan so wych”. Sa mo to stwier dze nie kom -
pro mi tu je i dys kwa li fi ku je au to rów pro jek tu. Trud no nie
oce nić te go, ja ko nie udol nej pró by świa do me go wpro wa -
dza nia w błąd Sej mu, jak i ca łe go spo łe czeń stwa. Jest to
tym bar dziej obu rza ją ce, że pro jek to daw cy w ogó le nie
kon sul to wa li swo ich po my słów z sa mo rzą da mi, któ rym
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pro jekt wy rzą dza wie lo mi liar do we szko dy. Au to rzy zu -
peł nie nie li czą się z pod mio ta mi, na któ re spad nie brze -
mię ich in wen cji le gi sla cyj nej. Ła two do strzec tu po do -
bień stwo do po sta wy PiS wo bec dział kow ców i ich
Związ ku, z któ ry mi się nie roz ma wia, tyl ko z gó ry na rzu -
ca się roz wią za nia, a po wszech ne gło sy sprze ci wu igno ru -
je się lub trak tu je ja ko wro gą pro pa gan dę.    

Cel uświę ca środ ki. Bu do wa uto pij ne go ustro ju ogro -
dów dział ko wych ma uspra wie dli wić to tal ne znisz cze nie
po nad stu let nie go mo de lu dzia ła nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Re wo lu cja PiS wy ma ga ofiar. Na
jej oł ta rzu po sta no wio no zło żyć usta wę o ROD oraz Zwią -
zek. Nie jest to przy pa dek. Są to dwa fi la ry, na któ rych
opie ra się do brze dzia ła ją cy ustrój ogro dów dział ko wych,
któ ry spraw dził się w prak ty ce i przy czy nia się do trwa łe -
go za cho wa nia i roz wo ju na szych ogro dów. 

Za pi sy pro jek tu jed no znacz nie wska zu ją, że ce lem ini -
cja ty wy PiS nie jest uwłasz cze nie dział kow ców, ale uni ce -
stwie nie usta wy o ROD i Związ ku. Wszak o ile uwłasz -
cze nie ma być ob wa ro wa ne wie lo ma wa run ka mi, o ty le
uchy le nie usta wy o ROD oraz li kwi da cja PZD i na cjo na -
li za cja je go ma jąt ku ma na stą pić au to ma tycz nie – na tych -
miast po ewen tu al nym wej ściu w ży cie pro jek tu PiS. 

Prio ry te ty au to rów są więc ja sne. Pod nie re al ną pro po -
zy cją uwłasz cze nia usu nąć dwie głów ne prze szko dy na
dro dze do przej mo wa nia te re nów. 

Moż na więc po wie dzieć: Je że li nie wiesz o co cho dzi
dział kow cu, to za pew ne cho dzi o grunt Two je go ogro du.

I tak – nie ste ty – w tym przy pad ku jest. Au to rzy pro jek -
tu nie kry ją, że ich głów nym za mia rem jest uchy le nie usta -
wy o ROD, w któ rej obro nie opo wie dzia ło się po nad 619
ty się cy dział kow ców. Po sło wie PiS zu peł nie lek ce wa żą 
i ba ga te li zu ją ten prze są dza ją cy głos. Pod pi sy te zo sta ły
zło żo ne  prze ciw ko zmia nie lub uchy le niu obec nie obo -
wią zu ją cej usta wy o ROD. 

Sta no wi sko pol skich dział kow ców jest zu peł nie zro zu -
mia łe. Usta wa o ROD za wie ra dla nich wie le gwa ran cji,
np. bez płat ne pra wo do dzia łek, od ręb ną wła sność al tan 
i na sa dzeń, zwol nie nia po dat ko we i sku tecz ne za bez pie -
cze nia przed li kwi da cja mi. Po nad to usta wa za pew nia
ochro nę przed rosz cze nia mi do grun tów ogro dów. Na le ży
to pod kre ślić, gdyż w swo im wy stą pie niu sej mo wym po -
seł De ra stwier dził, że obec ny sys tem nie chro ni dział kow -
ców przed rosz cze nia mi. Py tał też cyt.: „(…) czy ist nie je
dzi siaj in sty tu cja, któ ra jest w sta nie ko goś obro nić przed
ta ki mi rosz cze nia mi?”. Po czym bez wa ha nia so bie od po -
wie dział cyt.: „Otóż nie ma ta kiej in sty tu cji. Sy tu acja jest
ja sna: te oso by mu szą opu ścić dział ki, któ re użyt ko wa li
naj czę ściej przez kil ka dzie siąt lat”. A prze cież wy star czy -
ło się gnąć do art. 24 usta wy o ROD, któ ry sta no wi, że za -
sad ne rosz cze nia oso by trze ciej do grun tów ogro dów
pod le ga ją za spo ko je niu wy łącz nie po przez wy pła tę od szko -
do wa nia lub za pew nie nie nie ru cho mo ści za mien nej, a skut -
ki tych rosz czeń nie ob cią ża ją dział kow ców i Związ ku.
Gdy usta wa o ROD bro ni ogro dów i dział kow ców, to pro -

jekt PiS po zo sta wia ich bez bron ny mi. Na próż no szu kać
w tym pro jek cie ochro ny przed la wi no wo ro sną cy mi rosz -
cze nia mi. Czy jest to przy pa dek? Wszak au to rzy pro jek tu
mo gli za sto so wać swo ją ulu bio ną me to dę le gi sla cyj ną 
i po pro stu sko pio wać od po wied ni prze pis z usta wy o
ROD. Cóż za tem sta ło na prze szko dzie? W koń cu po wie -
li li z obec nej usta wy m.in. roz wią za nia do ty czą ce li kwi da -
cji ogro dów, do ko nu jąc jed nak pew nej zna mien nej ko-
rek ty. Otóż PiS zna czą co li be ra li zu je wa ru nek do ko ny wa -
nia ta kich li kwi da cji. Nie mu szę chy ba ni ko mu tłu ma czyć,
ja kie bę dą skut ki ta kie go prze pi su.

Au to rzy nie wska zu ją me ry to rycz nych ar gu men tów,
któ re prze ma wia ją na rzecz pro po no wa nych roz wią zań.
Oni ogra ni cza ją się do ma ni pu la cji, oczer nia ją i dys kre -
dy tu ją usta wę o ROD. Ła twiej pluć i oskar żać, a trud niej
zna leźć praw dzi we ra cje uza sad nia ją ce ko niecz ność zmia -
ny ak tu al nych roz wią zań, któ re się spraw dzi ły, do brze
funk cjo nu ją i są po pie ra ne przez sa mych dział kow ców.
Czy sam fakt, że w dzi siej szej Pol sce dzia ła na dal nie mal
5 ty się cy ogro dów, nie jest naj lep szym do wo dem na sku -
tecz ność obec ne go sys te mu? Dział kow cy to do strze ga ją 
i gre mial nie opo wie dzie li się za za cho wa niem usta wy 
o ROD.

Ale świa tli po sło wie z PiS wie dzą le piej. Wy my śla ją
ko lej ne po wo dy, aby znisz czyć usta wę. Bez żad nych za -
ha mo wań twier dzą, że jest ona nie zgod na z Kon sty tu cją,
co ma uza sad niać na tych mia sto wą zmia nę ca łe go ustro ju.
Praw da jest jed nak ta ka, że spo śród wie lu prze pi sów usta -
wy o ROD, któ re za skar żo no do Try bu na łu, uchy lił on tyl -
ko czę ścio wo dwa prze pi sy – nie ma ją ce zresz tą
więk sze go zna cze nia dla funk cjo no wa nia ogro dów 
i Związ ku. Try bu nał więc oce niał już usta wę o ROD 
i w żad nym ra zie nie stwier dził, aby by ła ona w ca ło ści
nie zgod na z Kon sty tu cją. Po now nie kłam stwo za stę pu je
ar gu men ty.

Sza now ni Ze bra ni,
Ce ną za nie re al ne uwłasz cze nie ma być li kwi da cja or ga -

ni za cji pol skich dział kow ców i na cjo na li za cja jej do rob ku.
PiS chce uni ce stwić ogól no kra jo wy sa mo rząd dział kow -
ców, któ ry sku tecz nie bro ni ich praw za pi sa nych w usta -
wie o ROD. Trud no po jąć, jak te go ro dza ju pro po zy cje
mo gą być na wet roz wa ża ne w de mo kra tycz nym pań stwie
pra wa. Jest to me to da ro dem z lat po wo jen nych, kie dy
nisz czo no or ga ni za cje spo łecz ne i za własz cza no ich ma -
jąt ki na rzecz Pań stwa. By ło by czymś gro te sko wym, gdy -
by Pol ska – ja ko je dy ny kraj w UE – zli kwi do wa ła ogól-
nona ro do wy Zwią zek, któ ry re pre zen tu je in te re sy dział -
kow ców i pro wa dzi ogro dy dział ko we. 

Nie ste ty, w Pol sce ta kie za mia ry nie bu dzą po wszech ne -
go zgor sze nia. PiS jest wręcz dum ny ze swo je go po my słu.
Po seł De ra twier dzi, że PZD jest je dy ną or ga ni za cją, któ -
ra funk cjo nu je na pod sta wie usta wy. Wy pa da uświa do mić
pa na po sła, że w na szym sys te mie praw nym dzia ła wie le
or ga ni za cji, któ re zo sta ły po wo ła ne usta wą. Dla przy kła -
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du moż na tu wy mie nić Pol ski Zwią zek Ło wiec ki i Pol ski
Czer wo ny Krzyż. Czy te or ga ni za cje rów nież za słu gu ją
na li kwi da cję i na cjo na li za cję ich ma jąt ków? Prze cież po -
seł De ra wy my ślił so bie za sa dę praw ną, że sko ro usta wa
po wo ła ła or ga ni za cję spo łecz ną, to rów nież mo że ją zli -
kwi do wać. Zu peł nie in ne zda nie ma Rząd, któ ry za jął sta -
no wi sko, że sko ro PZD po sia da sa mo dziel ną oso bo wość
praw ną, to nie moż na go zli kwi do wać. Po seł De ra rów -
nież mi ja się z praw dą, gdy twier dzi, że PZD cyt. „Jest to
je dy na or ga ni za cja, któ ra nie pod le ga usta wie o sto wa rzy -
sze niach w Pol sce. Jed na je dy na. Je dy na, któ ra po wsta ła
po za sys te mem”. Nie wia do mo, skąd wy cią ga tak ku rio -
zal ne wnio ski. Wy star czy się gnąć do usta wy o sto wa rzy -
sze niach, aby prze ko nać się o nie praw dzi wo ści po wyż-
szych twier dzeń. 

Dla au to rów pro jek tu waż ne jest zbu rze nie obec ne go sa -
mo rzą du i znie sie nie sa mo dziel no ści i nie za leż no ści dział -
kow ców. W tym ce lu pro po nu ją tzw. wspól no ty ogro -
do we, czy li jed nost ki zu peł nie uza leż nio ne od gmin. To
sa mo rzą dy lo kal ne ma ją de cy do wać m.in. o po wo ła niu
wspól no ty, wy bo rze jej władz, ak cep ta cji re gu la mi nu
ogro du oraz po wo ły wa niu ku ra to ra ogro do we go. Po nad -
to – wbrew wy po wie dziom po sła De ry – pro jekt nie przy -
zna je wspól no tom oso bo wo ści praw nej, a więc od po wie-
dzial ność fi nan so wą za ich dzia łal ność po no sić bę dą sa mi
dział kow cy. Za kła da się też od płat ne za rzą dy bez upraw -
nień do eg ze kwo wa nia pra wa i utrzy ma nia po rząd ku 
w ogro dach. Wszel kie spo ry ma ją roz strzy gać są dy.
Wspól no ty bę dą więc ubez wła sno wol nio ny mi i cał ko wi -
cie uza leż nio ny mi od gmin jed nost ka mi, któ rych sku tecz -
ność w pro wa dze niu i obro nie ogro dów bę dzie żad na. 

Oto no wa tor ska wi zja ogrod nic twa dział ko we go we dług
po słów PiS!      

Ale we dług nich bę dzie to sys tem oby wa tel ski! Dla od -
róż nie nia od obec ne go sys te mu, któ ry po seł De ra na zwał
sys te mem ra dziec kim. Naj wy raź niej w PiS zna ją ra dziec -
ki mo del od pod szew ki, ale my – dział kow cy – bu do wa -
li śmy swój ustrój na in nych wzor cach, od po nad 110 lat
opie ra my się na za sa dach de mo kra cji, sa mo dziel no ści 
i sa mo rząd no ści. I już od nie mal 20 lat spo ty ka my się za
to z usta wicz ny mi ata ka mi, bol sze wic ki mi me to da mi pró -
bu je się nam ode brać na szą tra dy cję i do ro bek. Wma wia
nam się, że je ste śmy re lik tem ko mu ni zmu, pod czas gdy
to wła śnie na si prze ciw ni cy chcą zli kwi do wać nasz sa mo -
rząd i zna cjo na li zo wać do by tek pol skich dział kow ców. 

Py tam więc, kto tu pra gnie sys te mu ra dziec kie go, a kto
wal czy o de mo kra cję i sa mo rząd ność dla ogro dów?  

Dział kow cy od po wie dzie li już na to py ta nie w spo sób
jed no znacz ny. Pro jekt PiS zo stał przez nich gre mial nie od -
rzu co ny. Dział kow cy za po zna li się z ty mi pro po zy cja mi,
któ re gło szo ne pod ha słem uwłasz cze nia, w rze czy wi sto -
ści spro wa dza ją się do: 

• uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych;
• li kwi da cji sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji

dział kow ców – PZD,

• na cjo na li za cji ma jąt ku sa mo rzą du dział kow ców,
• ko mu na li za cji pry wat ne go ma jąt ku dział kow ców,
• pod po rząd ko wa nia ogro dów gmi nom oraz,
• ko mer cja li za cji grun tów ogro dów.
Nic więc dziw ne go, że dział kow cy oce ni li je:
• nie jak uwłasz cze nie, ale ja ko wy własz cze nie,
• nie jak za cho wa nie ogro dów dla przy szłych po ko leń,

ale ich li kwi da cję, 
• nie jak dzia ła nie na rzecz naj bied niej szych przez za -

pew nie nie po wszech ne go i bez płat ne go do stę pu do dzia -
łek, ale ja ko prze ka zy wa nie dzia łek naj bo gat szym,
któ rych bę dzie stać na wy kup dział ki, do któ rych ma też
tra fić ca ły ma ją tek ogro dów, mi mo że zo stał on wy pra co -
wa ny wspól nie przez wszyst kich dział kow ców.

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Hi sto ria lu bi się po wta rzać. Na prze strze ni ostat nich

dwu dzie stu lat by li śmy wie lo krot nie ata ko wa ni, ale za -
wsze pol scy dział kow cy wy cho dzi li zwy cię sko – sil niej -
si i bar dziej zin te gro wa ni. Je stem prze ko na ny, że hi sto ria
i tym ra zem się po wtó rzy, że po now nie głos roz sąd ku pły -
ną cy z mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców bę dzie
wy słu cha ny, pra wa dział kow ców zo sta ną za cho wa ne, że
na dal bę dą ist nia ły i roz wi ja ły się ro dzin ne ogro dy dział -
ko we w ra mach PZD, któ ry obok usta wy o ROD, jest
gwa ran tem ist nie nia ogro dów dział ko wych dla obec nych
i przy szłych po ko leń dział kow ców i ich ro dzin.

Sza now ni Ze bra ni,
Na le ży po sta wić dwa py ta nia – czy Zwią zek jest po -

trzeb ny dział kow com, ogro dom i spo łe czeń stwu oraz
czym jest Zwią zek?

Na pierw sze py ta nie moż na od po wie dzieć rów nież py -
ta niem – Jak dzi siaj funk cjo no wa ły by ogro dy, ja kie pra wa
mie li by dział kow cy, gdy by nie by ło Związ ku?

Mo że my dzi siaj uczest ni czyć w Kon gre sie PZD, bo
Zwią zek sta nął na wy so ko ści za da nia i obro nił pra wa
dział kow ców i ogro dów. Przed sta wi łem wcze śniej, ja ką
dro gę prze szli śmy od pa mięt ne go 1990 r. Czy by ło by to
moż li we, gdy by dział kow cy nie mie li swo jej sil nej sa mo -
rząd nej or ga ni za cji, z któ rą się utoż sa mia ją? 

Za trzy mu jąc się tyl ko chwi lę nad ko lej ny mi wy da rze -
nia mi, ta ki mi jak dwu krot na pró ba zmia ny pra wa bu dow -
la ne go, opo dat ko wa nie ogro dów, czy za pi sy spe cu sta wy
dro go wej, ła two moż na się prze ko nać, że tyl ko od po wied -
nia re ak cja Związ ku, sze ro kie po par cie śro do wi ska, mo gły
przy nieść efekt w po sta ci przy wró ce nia praw dział kow -
com. 

Oprócz obro ny, Zwią zek od lat pro wa dzi mo zol ną pra -
cę nad praw nym za bez pie cze niem każ de go po je dyn cze -
go ogro du. Cho dzi głów nie o rosz cze nia do grun tów
ROD. Zwią zek pro wa dzi set ki spraw są do wych i po stę -
po wań ad mi ni stra cyj nych w obro nie dział kow ców i ogro -
dów, choć wi nę za ten stan po no si pań stwo i je go
ad mi ni stra cja. 
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Trwa łość ist nie nia ROD za le ży też od pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Gdy by nie dzia ła nia Związ ku
ska la wy kre śleń ogro dów z pla nów by ła by jesz cze więk -
sza i trud na na wet dzi siaj do osza co wa nia. To do wód sku -
tecz no ści dział kow ców zrze szo nych w jed no li tej or ga ni-
za cji.

To wła śnie prze szka dza nie któ rym po li ty kom. Na dro -
dze stoi zwar ta i sil na or ga ni za cja po za rzą do wa. Dla te go
pra wie we wszyst kich pro jek tach po ja wia się je den wą tek
– li kwi da cja PZD. 

Czym wo bec te go jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców?
Już sa ma na zwa jed no znacz nie wska zu je, że jest to or ga ni -
za cja dział kow ców i jak każ da ogól no kra jo wa or ga ni za cja
ma swo je struk tu ry – te re no we i kra jo we. Dzię ki te mu PZD
sku tecz nie od pie ra za ku sy na ła twe i ta nie prze ję cie grun -
tów i wy rzu ce nie z nich dział kow ców. Dla te go na sza or ga -
ni za cja jest nie ustan nie ata ko wa na, za rzu ca się jej brak
de mo kra cji, choć de mo kra cji pa nu ją cej w Związ ku mo gli -
by się uczyć wła śnie ci, co ją tak za cie kle ata ku ją. 

Dział kow cy do brze wie dzą, że zjed no cze ni sta no wią si -
łę, gdy by nie by ło Ogól no pol skie go Związ ku, po ogro -
dach już daw no opadł by kurz. To dział kow cy, mi lion
człon ków na szej or ga ni za cji, sta no wią o jej si le, o trwa ło -
ści ogro dów, o przy szło ści na sze go ru chu.

Do świad cze nia ostat nich lat una ocz ni ły nam, że tyl ko
wspól nym dzia ła niem, mo że my prze ciw sta wić się za gro -
że niom i za pew nić do stęp do dzia łek w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych dla na stęp nych po ko leń, dla na szych
dzie ci i wnu ków.

Sza now ni Uczest ni cy Kon gre su,
Zwią zek kon se kwent nie przez mi nio ne 20 lat gło sił apo -

li tycz ność. Mi mo tak otwar tej po sta wy Zwią zek cią gle był
i jest po są dza ny o za an ga żo wa nie w po li ty kę, cze go naj -
lep szym przy kła dem ostat nia de ba ta w Sej mie.  

Mu si my się dzi siaj za sta no wić, jak się ma sto so wa na
przez mi nio ne 20 lat apo li tycz ność PZD do fak tycz nej ro -
li Związ ku. Bo czy mi lio no wa spo łecz na or ga ni za cja, wal -
cząc o ogro dy dział ko we, o pra wa dział kow ców w pol-
skich wa run kach mo że być apo li tycz na, gdy fak tycz nie
jest uczest ni kiem ży cia po li tycz ne go? Czym wła ści wie
jest po li ty ka? W na szym kra ju po wszech nie po strze ga na
jest ja ko wal ka o wła dzę. Nam jed nak nie o ten wy miar
po li ty ki cho dzi. My nie wal czy my o wła dzę, my wal czy -
my o przy szłość ogro dów i god ne ży cie dział ko wych ro -
dzin. 

Nasz Zwią zek jest uczest ni kiem ży cia pu blicz ne go. Wy -
peł nia jąc pu blicz ne za da nia pań stwa w za kre sie po mo cy
so cjal nej dla ro dzin, pro wa dząc ro dzin ne ogro dy dział ko -
we, bę dą ce urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, bie rze
czyn ny udział w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. 

Spo łe czeń stwo oby wa tel skie to fun da ment de mo kra -
tycz ne go pań stwa. Ta ki mo del spraw dził się w Eu ro pie.
Im mniej pań stwa w pań stwie, im wię cej sa mi za in te re so -
wa ni bio rą od po wie dzial ność za swo je wspól ne spra wy,

tym bar dziej jest to spo łe czeń stwo oby wa tel skie. W Pol -
sce po ziom roz wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go jest
nie za do wa la ją cy, a przy kład na sze go Związ ku naj do bit -
niej uka zu je, że na dal są po li ty cy i ugru po wa nia po li tycz -
ne, któ re z ca łą bez względ no ścią chcą nisz czyć każ dą
ini cja ty wę spo łecz ną, któ ra mó wi wła snym gło sem i nie
da je się pod po rząd ko wać. Li kwi da cja Związ ku, za pi sy -
wa na w ko lej nych pro jek tach po słów PiS, to nic in ne go
jak pró ba wy eli mi no wa nia or ga ni za cji spo łecz nej z ży cia
pu blicz ne go, zdła wie nia ak tyw no ści spo łecz nej i pu blicz -
nej oby wa te li, któ rzy chcą mó wić wła snym gło sem. Ta -
kie prze ja wy zwal cza nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
to naj lep szy przy kład re lik tu mi nio nej epo ki. Na ta kie poj -
mo wa nie po li ty ki i ta ki sto su nek do ma so wej or ga ni za cji
spo łecz nej nie mo że być przy zwo le nia. 

Dla te go ko niecz ne jest zwięk sze nie ak tyw no ści pu blicz -
nej na szych człon ków i ca łej or ga ni za cji, aby w przy szło -
ści w sa mo rzą dach te ry to rial nych i par la men cie pro ble my
dział kow ców by ły roz wią zy wa ne z ich czyn nym udzia -
łem. 

Aby do te go do pro wa dzić, aby dział kow cy nie do wia dy -
wa li się ostat ni o de cy zjach, któ re w sto sun ku do nich pod -
ję to, ko niecz na jest ak tyw na po sta wa wy bor cza wszy-
st kich na szych człon ków i peł na wie dza na te mat tych,
któ rzy po tem bę dą sta no wić o lo sie oby wa te li i ich pra -
wach. Na si człon ko wie, dys po nu jąc wie dzą o po sta wie
po li ty ków i sa mo rzą dow ców w róż nych sy tu acjach, po -
win ni do ko ny wać oce ny, czy ta cy lu dzie spro sta ją wy ma -
ga niom no wo cze sne go i de mo kra tycz ne go pań stwa, czy
ze chcą bu do wać i roz wi jać spo łe czeń stwo oby wa tel skie,
czy też bę dą nisz czyć każ dy prze jaw sa mo rząd no ści, każ -
de go, kto ma in ne zda nie, każ dą or ga ni za cję spo łecz ną,
któ ra nie chce się an ga żo wać w ich gry po li tycz ne. Ten
wy bór jest upra wia niem po li ty ki i ta ką po li ty kę po win ni -
śmy – ja ko dział kow cy i PZD – upra wiać.  

Mu si my jed nak mieć na uwa dze, że to mo że nie wy star -
czyć. Nie na le ży wy klu czyć, że dział kow cy uzna ją, iż sa -
mo po pie ra nie nie speł nia ocze ki wań i że nad szedł czas
sa mo dziel ne go za pre zen to wa nia się wy bor com. Ta kie gło -
sy na pły wa ją z ca łej Pol ski, by ło je sły chać cho ciaż by na
kon fe ren cjach przed kon gre so wych. 

Pa mię taj my, że sys tem de mo kra tycz ny wy ma ga ak tyw -
no ści od oby wa te li i or ga ni za cji spo łecz nych, a kto kol -
wiek ata ku je za to nasz Zwią zek, naj wy raź niej nie ro zu mie
sys te mu de mo kra tycz ne go.

Sza now ni Ze bra ni,
Nie któ rzy okre śla ją nasz ruch mia nem „spu ści zny PRL -

-u” i in ny mi epi te ta mi. Czy za tem na sze ogro dy to ewe ne -
ment w ska li Eu ro py? 

Nie, nie je ste śmy wy jąt kiem! 
Je ste śmy człon ka mi wiel kiej eu ro pej skiej ro dzi ny dział -

kow ców. Ogro dy dział ko we, ja ko zor ga ni zo wa ny ruch
słu żą cy nie za moż nym ro dzi nom miej skim, po wsta ły 
w po ło wie XIX wie ku w Niem czech. Po tem ruch ten roz -
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prze strze nił się w ca łej Eu ro pie. W na szym kra ju za po czą -
tek zor ga ni zo wa ne go ru chu dział ko we go uzna je się po -
wsta nie ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu w 1897 r.
Jesz cze star szy i chy ba naj star szy w Eu ro pie jest ROD im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie Wiel ko pol skim,
któ ry po wstał w 1823 r., ale po cząt ko wo dzia łał na in nych
za sa dach. 

Nie praw dą jest więc, że ogro dy i or ga ni za cja dział kow -
ców po wsta ły za cza sów PRL -u. Pol ski ruch dział ko wy
już przed II Woj ną Świa to wą był zjed no czo ny w ogól no -
pol skiej or ga ni za cji i na le żał do mię dzy na ro do wej or ga ni -
za cji dział kow ców, któ rej zresz tą był współ za ło ży cie lem.

Jak jest dzi siaj w Eu ro pie? Ogro dy dział ko we i na ro do -
we or ga ni za cje dział kow ców dzia ła ją w 15 kra jach Eu ro -
py, w tym w 13 kra jach UE i w 2 kra jach nie zrze szo nych
w UE – w Szwaj ca rii i Nor we gii. 

W Eu ro pie ogro dy i związ ki są wspie ra ne przez sa mo -
rzą dy i wła dze pań stwo we. Na sze ogro dy i nasz Zwią zek
są nie ustan nie ata ko wa ne, a ogro dy po strze ga się tyl ko
przez pry zmat war to ści grun tu. Oczy wi ście, nie wszy scy
są prze ciw ogro dom dział ko wym w Pol sce. Obec ność na
tej sa li ty lu przed sta wi cie li sa mo rzą dów te ry to rial nych,
przy by łych ra zem z na szy mi de le ga cja mi, świad czy o do -
ce nia niu zna cze nia ogro dów dział ko wych w mia stach.
Tak że wie lu par la men ta rzy stów wspie ra nasz ruch. Nie -
któ rzy z nich są dziś wśród nas. 

Wszyst kie związ ki na ro do we – sku pio ne w Mię dzy na -
ro do wym Biu rze Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych 
z sie dzi bą w Luk sem bur gu – dba ją o przy szłość ogro dów,
ich roz wój i utrwa lo ną po zy cję w kra jo bra zie miast.
Szcze gól nie o przy szło ści ogro dów wy po wie dział się
XXXV Mię dzy na ro do wy Kon gres Dział kow ców, któ ry
od był się w ubie głym ro ku w Kra ko wie. Pod ję ta tam Re -
zo lu cja wska zu je kie run ki dzia ła nia i skie ro wa na jest do
Par la men tu Eu ro pej skie go, Unii Eu ro pej skiej, Rzą dów 
i par la men tów kra jów Eu ro py, do sa mo rzą dów te ry to rial -
nych i na ro do wych związ ków dział kow ców. Mię dzy na -
ro do wy Kon gres stwier dził, że ogro dy bę dą po trzeb ne dla
przy szłych po ko leń, dla te go pod sta wo we zna cze nie ma
za bez pie cze nie przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go na
dro dze praw nej, od po wied nia po li ty ka państw i rzą dów.
W Pol sce ma my do brą usta wę o ROD, ocze ku je my na to -
miast na wspie ra nie przez pań stwo na sze go ru chu. 

Dla te go zgro ma dze ni dzi siaj, z wo li człon ków ROD 
z te re nu ca łe go kra ju, po win ni śmy zwró cić się do sa mo -
rzą dów te ry to rial nych, par la men tu i rzą du – sza nuj cie nas
i po ma gaj cie we wspól nym dzie le po mo cy pol skiej ro dzi -
nie. Je śli już nie mo że cie po móc, to cho ciaż nie prze szka -
dzaj cie, nie niszcz cie te go, co wy pra co wa ły po ko le nia
dział ko wych ro dzin w Pol sce i Eu ro pie.

Sza now ni Ze bra ni,
Dział ka by ła za wsze spe cy ficz nym świad cze niem so -

cjal nym. Nie przy pad ko wo naj in ten syw niej szy roz wój
ogro dów na stę po wał w spo łecz nie i eko no micz nie trud -

nych cza sach. Tak by ło rów nież w Pol sce na po cząt ku lat
80-tych XX wie ku, gdy nasz kraj do tknął bar dzo po waż -
ny kry zys go spo dar czy, spo łecz ny i po li tycz ny. Wte dy
ogro dy w peł ni wy ka za ły swo je wa lo ry. Zwią zek – przy
ofiar no ści swo ich spo łecz nych struk tur – zor ga ni zo wał
wów czas no we i do brze za go spo da ro wa ne ogro dy dział -
ko we dla 360 ty się cy ro dzin.

Dzi siaj, kie dy kry zys go spo dar czy za czy na do ty kać co -
raz więk szą licz bę ro dzin, idea ogrod nic twa dział ko we go
sta je się nie zwy kle ak tu al na, a ogro dy i dział ki mo gą wspo -
móc ro dzi ny po szko do wa ne spo łecz nie i eko no micz nie. 

Tak się dzie je w wie lu kra jach eu ro pej skich. W Wiel kiej
Bry ta nii ze wzglę du na kry zys licz ba osób ocze ku ją cych
na dział kę wy no si już sto ty się cy. 

Kry zys po stę pu je i ko niecz na sta je się pro mo cja pro duk -
cji na dział kach zdro wej żyw no ści. Bę dzie się to wią za ło
z przy go to wa niem i wdro że niem od po wied nie go pro gra -
mu dzia ła nia wszyst kich struk tur Związ ku. Po trzeb na bę -
dzie wła ści wa dzia łal ność pro mo cyj na, in for ma cyj na 
i szko le nio wa. 

Je ste śmy go to wi wspo móc wła dze pu blicz ne i przyjść 
z po mo cą ro dzi nom do tknię tym bez ro bo ciem i bie dą, któ -
re są re zul ta tem dzi siej sze go kry zy su. 

Dro dzy dział kow cy! Sza now ni go ście!
Do świad cze nia eu ro pej skie wska zu ją, iż idea ogrod nic -

twa dział ko we go jest na dal ży wa, a ogro dy – ja ko for ma
wspar cia dla ro dzin nie za moż nych – są w Pol sce po trzeb -
ne. Znaj du ją uzna nie w kra jach Eu ro py Za chod niej, któ -
rych oby wa te le ży ją na po zio mie, do ja kie go Po la cy bę dą
jesz cze dą żyć przez dłu gie la ta. Dla te go też zwra ca my się
do pol skich po li ty ków: czerp my z do świad czeń in nych
kra jów, na ucz cie się pa trzeć na ogro dy dział ko we przez
pry zmat ich funk cji spo łecz nej, a nie tyl ko war to ści te re -
nów. Pa mię taj cie, że ogro dy to nie tyl ko grun ty, to przede
wszyst kim mi lion ro dzin. 

Na tu ral nym jest py ta nie, ja kie po win ny być ogro dy
przy szło ści? Czy ma ją być one – jak nie re al nie za kła da
po seł De ra – zlep kiem kil ku set me tro wych dzia łek, każ da
z in nym wła ści cie lem ro bią cym na niej, co mu się żyw nie
po do ba, któ re nie chyb nie bę dą pod le gać sla mi za cji lub
stop nio wej ko ma sa cji i ko mer cja li za cji? Czy mo że – tak
jak obec nie – ogro dy dział ko we po win ny po zo stać zwar -
ty mi kom plek sa mi dzia łek?

Od po wiedź jest tyl ko jed na. Ogro dy po win ny za cho wać
do tych cza so wy cha rak ter, tzn. słu żyć za miej sce wy po -
czyn ku i re kre acji oraz pro wa dze nia upraw ogrod ni czych
na wła sne po trze by przez ro dzi ny, któ re nie stać na za kup
dział ki na wła sność. Aby tak się sta ło, za cho wa na mu si
być re gu ła, że ogro dy są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu -
blicz nej utrzy my wa ny mi na grun tach pu blicz nych, któ re
dział kow cy - zor ga ni zo wa ni w ra mach swe go sa mo rzą du
– użyt ku ją na pre fe ren cyj nych wa run kach. Tyl ko w ten
spo sób moż li we jest za pew nie nie ta nie go i po wszech ne go
do stę pu do dzia łek w ogro dach wszyst kim, rów nież tym
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mniej za moż nym, człon kom pol skie go spo łe czeń stwa.
Osob ną kwe stią jest funk cja, ja ką ogro dy dział ko we po -
win ny peł nić na rzecz swe go oto cze nia. Ich po ten cjał ja -
ko te re nów zie lo nych słu żą cych spo łecz no ści lo kal nej jest
wy ko rzy sty wa ny zde cy do wa nie nie do sta tecz nie. Ko niecz -
ne są w tym za kre sie zmia ny. Jed nak aby to na stą pi ło,
szer sza niż do tych czas, po win na być współ pra ca sa mo -
rzą dów lo kal nych z dział kow ca mi. Do tych cza so we do -
świad cze nia z ogro da mi, ja ko otwar ty mi te re na mi zie -
lo ny mi do stęp ny mi ogó ło wi spo łe czeń stwa są bar dzo za -
chę ca ją ce. To sa mo na le ży stwier dzić o wy ko rzy sty wa niu
po ten cja łu spo łecz no ści ogro do wych ja ko part ne rów we
współ pra cy ze szko ła mi, do ma mi dziec ka czy or ga ni za -
cja mi spo łecz ny mi. Je ste śmy otwar ci na współ pra cę!   

Mó wiąc o przy szło ści ogro dów, nie moż na też za po mi -
nać o po trze bie ich mo der ni za cji. Zwią zek czy ni sta ra nia
w tym za kre sie. Jed nak ba rie rą są środ ki, ja kie mo że my
wy go spo da ro wać. Tu rów nież wi dzi my po le do współ pra -
cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi. Już dziś nie któ re gmi ny
wspie ra ją ma te rial nie ogro dy, ale w ska li kra ju nie jest to
zja wi sko ma so we, zwłasz cza je że li po rów nać to z sy tu -
acją w in nych kra jach człon kow skich UE. 

Zmia ny w ogro dach są ko niecz ne i moż li we. Dział kow -
cy i ich Zwią zek są te go świa do mi i otwar ci na współ pra -
cę, zwłasz cza z sa mo rzą da mi lo kal ny mi, ja ko na tu ral ny mi
part ne ra mi dla ogro dów. Jed nak przez zmia ny ro zu mie -
my  roz wój i po pra wia nie stan dar dów usług, ja kie ogro dy
świad czą na rzecz dział kow ców i spo łe czeń stwa lo kal ne -
go, a nie ich uni ce stwie nie i wy rzu ca nie dział kow ców.
Tym cza sem do świad cze nia, w tym te z ostat nich dni,
wska zu ją, że na dal ist nie ją śro do wi ska, któ re nie ro zu mie -
jąc ro li, zna cze nia i cha rak te ru dzia łal no ści ogro dów, dą -
żą do ich li kwi da cji. 

Stąd na szym po stu la tem by ło i jest utrzy ma nie gwa ran -
cji, ja kie ogro dom da je usta wa o ROD oraz zor ga ni zo wa -
nie w ogól no pol skim Związ ku. Są to fun da men ty, na
któ rych moż na bu do wać przy szłość ogro dów dział ko -
wych, któ re bę dą słu żyć ko lej nym po ko le niom pol skich
dział kow ców oraz ogó ło wi spo łe czeń stwa.  

Dro dzy Dział kow cy! Sza now ni Go ście!
28 lat te mu od ro dził się zor ga ni zo wa ny ruch ogrod nic -

twa dział ko we go w Pol sce. Dzi siaj, w de mo kra tycz nej 
i wol nej Pol sce, je ste śmy zmu sze ni bro nić na szych idei 
i na sze go sty lu ży cia, któ re ucie le śnia ją ogro dy dział ko we
– od za wsze słu żą ce po trze bu ją cym i spo łe czeń stwu. Te
ogro dy to na sze wspól ne dzie dzic two, to jest do bro na ro -
do we, któ re po zo sta wi li nam na si przod ko wie, aby je za -
cho wać i roz wi jać dla na stęp nych po ko leń. 

Czy po tom ni wy ba czą nam utra tę te go dzie dzic twa, czy
też do ce nią na sze sta ra nia i wy sił ki, aby po zo sta wić im to
do bro, któ re jest wi docz nym zna kiem pra cy i de ter mi na -
cji kil ku ge ne ra cji pol skich dział kow ców? Czy cię żar tej
ogrom nej od po wie dzial no ści nas przy tło czy, czy ra czej
do da nam no wych sił do obro ny na szych po nad cza so wych
idei i war to ści?

Dzi siaj, tu w Sa li Kon gre so wej, 
– gdy tak pa trzę na Wa szą jed ność i zde cy do wa nie,
– kie dy wi dzę przed so bą de ter mi na cję przed sta wi cie li

dział kow ców z Ma zow sza, Gór ne go i Dol ne go Ślą ska,
Opolsz czy zny, Po mo rza, Wiel ko pol ski, Ku jaw, Lu bel skie -
go, Pod kar pa cia, War mii i Ma zur, Za chod nio po mor skie -
go, Pod la sia, Świę to krzy skie go, Lu bu skie go, Ma ło pol ski
i Łódz kie go,

– gdy czy tam te ty sią ce wy stą pień dział kow ców z ca łej
Pol ski, pro te stu ją cych prze ciw ko ko lej nym ata kom na na -
sze ogro dy i or ga ni za cję, 

– i kie dy wresz cie wi dzę tu przed so bą ten MUR zbu do -
wa ny z prze ko nań i wo li kil ku set ty się cy pol skich dział -
kow ców, to wiem, że two rzy my wiel ką i nie po dziel ną
ro dzi nę sku pio ną w jed nym sil nym Związ ku bro nią cym
idei za pi sa nych w tra dy cjach i usta wie o ROD i dla te go nie
mam naj mniej szych wąt pli wo ści, że zwy cię ży my, że obro -
ni my na sze wspól ne dzie dzic two, że przy szłe po ko le nia
bę dą z nas dum ne i uzna ją, że 14 lip ca 2009 ro ku pol scy
dział kow cy do ko na li cze goś wiel kie go i prze ło mo we go 
– że otwo rzy li no wą, wspa nia łą kar tę w dzie jach po nad
110-let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Dzię ku ję za uwa gę.

IV. WYSTÑPIENIA WYGŁOSZONE 
PODCZAS I KONGRESU PZD

Sza now ny Pa nie Mar szał ku, Pa nie i Pa no wie 
Po sło wie, Pa nie Pre ze sie, Sza now ni Pań stwo!
Spo ty ka my się w nie zwy kłej sy tu acji, bo moż na by

za dać py ta nie co to za Pań stwo, któ re oba wia się dział -
kow ców, co to za śro do wi ska po li tycz ne, któ re chcą
znisz czyć tak pięk ny i z tak wiel ki mi tra dy cja mi ruch

A. WYSTÑPIENIA GOÂCI

1. Wicepremier Wal de mar Paw lak
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spo łecz ny i czy tu cho dzi tyl ko o grun ty, prze cież grun -
tów jest u nas do sta tek. Ostat nio zmie ni li śmy prze pi sy 
i ła twiej jest o grun ty bu dow la ne, bo w gra ni cach miast
nie po trze ba „od rol nień”, a na te re nach wiej skich tyl ko te
naj wyż sze kla sy zie mi wy ma ga ją tej pro ce du ry. Czy mo -
że tu głów nie cho dzi wła śnie o za to mi zo wa nie i roz bi -
cie tej struk tu ry spo łecz nej i tych re la cji mię dzy lu-
dź mi, bo kie dy lu dzie są po dzie le ni to ła two ich wy ko -
rzy stać, ła two ich też spo nie wie rać i być mo że jest to je -
den z tych nie pi sa nych ce lów te go ty pu roz wią zań.
Za uważ cie pań stwo, że kie dy cho dzi o sprze daż, pry wa ty -
za cję, czy cza sa mi wy prze daż wiel kich ob sza rów na szej
go spo dar ki, to ta kiej de ter mi na cji w obro nie tej pol skiej
wła sno ści, pol skiej toż sa mo ści trud no się w nie któ rych
śro do wi skach po li tycz nych do szu kać. Je śli cho dzi o po -
my sły, że by po ło żyć rę kę na go to we, na już upo rząd ko -
wa ne, to cza sa mi Ci, któ rzy w ży ciu wie le nie osią gnę li
ma ją wy jąt ko wą umie jęt ność się ga nia po cu dze. Dzi siaj,
kie dy spo ty ka my się tu, na tej sa li, że by roz ma wiać o tak
zda wa ło by się pod sta wo wej, pro stej i bar dzo oczy wi stej
spra wie dla każ de go czło wie ka, któ ry ma umi ło wa nie dla
na tu ry, dla przy ro dy, dla ta kie go sty lu ży cia, gdzie po cięż -
kiej pra cy chce od po cząć w kon tak cie z na tu rą, zde rza my
się z za dzi wia ją cą po li ty ką. Ale tak, jak Pan Pre zes wspo -
mniał te ćwi cze nia ma my już dłuż szy czas. Pa mię tam 
z po cząt ku lat 90-tych ta kie bar dzo dra ma tycz ne wy da -
rze nia do ty czą ce spół dziel czo ści, szcze gól nie roz bi cia
związ ków spół dziel czych. Za rzu ca no tam róż ne spra wy, 
a dzi siaj jak po pa trzy my, w miej sce tych związ ków spół -
dziel czych, któ re gro ma dzi ły po je dyn cze spół dziel nie do
wspól ne go dzia ła nia, po wsta ły czę sto sie ci dys try bu cji 
i han dlu, któ re są po za na szą ja ką kol wiek kon tro lą. Z jed -
nej stro ny du szą pro du cen tów kra jo wych, a z dru giej stro -
ny bar dzo su ro wo wy sta wia ją ce ny dla kon su men tów. Po
tych 20 la tach do świad czeń war to wy cią gać z nich wnio -
ski, bo je śli pa trzy my na te rze czy pod sta wo we to war to na
chwi lę się za sta no wić. Pa dło tu py ta nie, co to jest po li ty -
ka w ta kim po zy tyw nym okre śle niu bar dzo ład nie ujął to
je den z my śli cie li Ber nard Crick, któ ry po wie dział, że po -
li ty ka to jest umie jęt ność za rzą dza nia zróż ni co wa nym
spo łe czeń stwem bez zbęd ne go uży cia si ły. Je że li dzi siaj
pa trzy my na te wy da rze nia XX wie ku, gdzie zde rza ły się
wiel kie ide olo gie tych, któ rzy uwa ża li, że rów ność po nad
wszyst ko, z ty mi któ rzy uwa ża li, że wol ność po nad
wszyst ko, to szu ka jąc ta kie go zło te go środ ka trze ba zwró -
cić uwa gę na po trze bę po moc ni czo ści, po trze bę wspar cia,
czy po ludz ku pro sto mó wiąc bra ter stwa, o któ rym za po -
mnie li śmy i sza cun ku dla do rob ku lu dzi. Je śli cho dzi 
o mo je śro do wi sko po li tycz ne, o PSL to mó wi my o na -
szym pla nie, pro gra mie po li tycz nym w ta kich trzech prze -
strze niach: ak tyw ne spo łe czeń stwo, in no wa cyj na go spo -
dar ka, spraw ne in sty tu cje. Ak tyw ne spo łe czeń stwo to
jest wła śnie spo łe czeń stwo, któ re or ga ni zu je się w róż -
ne dzia ła nia, bo na wet je że li czas kry zy su, tak jak Pre -
zes Kon drac ki wspo mniał przy cho dzi, kie dy są

trud no ści w utrzy ma niu pra cy, to je śli lu dzie są ak tyw -
ni, je śli so bie po ma ga ją, je śli ma ja moż li wo ści ak tyw -
ne go ży cia to po tra fią so bie w tym kry zy sie i po móc 
i po ra dzić. Je śli spoj rzy my na te do świad cze nia 20 lat 
i spoj rzy my na to co dzi siaj się szy ku je, to wia do mo, z
son da ży wy ni ka, że pod wy żek po dat ków, czy da nin nie
bę dzie, bo by ło by to nie po pu lar ne, ale wy glą da na to, że
ry su je się plan ta kiej ge ne ral nej wy prze da ży. Z jed nej stro -
ny moż na by za sta na wiać się jak się obro nić, a z dru giej
stro ny czy nie za pro po no wać ta kie go po zy tyw ne go po -
my słu, po zy tyw nej idei, bo dzi siaj moż na po tych 20 la -
tach po wie dzieć, że je że li fir ma pań stwo wa za cho wa ła
swo ja ży wot ność, miej sce na ryn ku, po ra dzi ła so bie 
w tych trud nych do świad cze niach trans for ma cji, to zna -
czy, że pra wo wła sno ści do tej fir my na by li jej pra cow ni -
cy i jej kie row nic two. Mo że to nie jest fak tycz nie praw nie,
ale tak mo ral nie, bo pra cow ni cy tą fir mę utrzy ma li. Dzi -
siaj bar dzo waż ne by ło by, że by w tych prze obra że niach
stwo rzyć wa run ki do te go, aby wpro wa dzić ta ki pro gram
po wszech nej wła sno ści, w któ rym pra cow ni cy bę dą mo -
gli uczest ni czyć w tych prze obra że niach i bę dą mie li swe -
go ro dza ju pra wo pier wo ku pu. Wspo mi nam o tym tu, 
w tym miej scu, bo pań stwo też w swo ich prze cież oso bi -
stych do świad cze niach czę sto to umi ło wa nie kon tak tu 
z na tu rą dział ki łą czy cie z ak tyw na pra cą za wo do wą i war -
to te pro jek ty po li tycz ne też w ta ki spo sób otwar ty pre -
zen to wać. My ślę, że by ło by tro chę ry zy kow ne, gdy by
pójść w ta kim kie run ku, że każ de śro do wi sko  mu si mieć
swo ją par tię po li tycz ną, bo wte dy speł ni się ten me cha -
nizm peł ne go roz drob nie nia, wszy scy bę dą szli ma ły mi
grup ka mi, a wte dy bar dzo ła two mo gą zo stać wy pro wa -
dze ni na ma now ce al bo roz dep ta ni czy po ko na ni. Ja mo -
gę po wie dzieć o ta kim oso bi stym do świad cze niu, bo przez
la ta mam za szczyt i wiel ki ho nor uczest ni czyć i two rzyć
śro do wi sko Ochot ni czych Stra ży Po żar nych. Tam jest tro -
chę in na struk tu ra, bo każ da straż po żar na jest od ręb nym
sto wa rzy sze niem, a Zwią zek jest związ kiem sto wa rzy -
szeń, mi mo te go pro ble my są cza sa mi po dob ne, po ja wia -
ją się róż ne go ro dza ju ini cja ty wy, jak to roz drob nić, jak to
upań stwo wić, jak to pod po rząd ko wać. Pa mię tam ta kie za -
baw ne sy tu acje, jak nie któ rzy nie ro zu mie li tych pro ble -
mów, kie dy prze cho dzi li śmy z re je stru ad mi ni stra cyj ne go
na są do wy, to w jed nej ze stra ży, któ ra mia ła po nad sto lat
zło żo no wnio sek o re je stra cje, mło dy ase sor są do wy
spraw dził te do ku men ty i wy sto so wał ta kie pi smo, że straż
ma w cią gu 7 dni uzu peł nić wnio sek o na zwi ska i nu me -
ry pe sel za ło ży cie li pod ry go rem wy kre śle nia z ewi den -
cji. Tu taj ma cie po dob ne sy tu acje, że część mo że nie
ro zu mie, jak dzia ła to śro do wi sko. Prze cież w te go ty -
pu spo łecz no ściach lu dzie ma ją prze ko na nie i ma ją za -
ufa nie do osób, któ re je pro wa dzą, wy bie ra ją je
wła śnie w de mo kra tycz nych wy bo rach, je śli ktoś coś
na broi, to nie ma zmi łuj, nie ma li to ści i przy cho dzi na -
stęp ca. Tu pań stwo zna cie się du żo le piej, niż ci le ka rze
po li tycz ni, któ rzy chcie li by uszczę śli wiać. Ma my też
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przy kła dy do ty czą ce spół dziel czo ści prze cież wpro wa dzo -
no ta kie roz wią za nia na spół dziel czość, któ re na kła da ją
swe go ro dza ju wę dzi dła, czy róż ne go ro dza ju ogra ni cze -
nia w po rów na niu do in nych form wła sno ści i dla cze go
tu taj nie mó wi się o na ło żo nych 2 la ta te mu na spół dziel -
czość miesz ka nio wą roz wią za niach, któ re utrud nia ją ży -
cie, w po rów na niu do firm pry wat nych, czy wspól not
miesz ka nio wych. Je że li mó wi my o rów no ści dzia ła nia
wo bec pra wa to wszyst kie for my wła sno ści po win ny być
do zwo lo ne i spół dziel nia i sto wa rzy sze nie i pry wat na wła -
sność. Gdy by te for my by ły tak jed no znacz nie naj lep sze to
prze cież na świe cie do mi no wa ła by wy łącz nie jed na for -
ma, a czę sto nie mie li by śmy ta kich pro ble mów jak ostat -
nio, że fir my któ re by ły bar dzo ko mer cyj ne, prze sad nie
ko mer cyj ne, za chłan ne do pro wa dzi ły do ru iny prak tycz nie
go spo dar kę świa to wą i dla te go po trzeb na jest ta ka roz sąd -
na rów no wa ga.

Na za koń cze nie chcę kró ciut ko za cy to wać sta no wi sko
rzą du, któ re przy go to wał urząd Pa na Mi ni stra Gra bar czy -
ka, Mi ni ster stwo In fra struk tu ry: „Rząd do strze ga jąc po -
trze bę dys ku sji nad ewen tu al ną zmia ną prze pi sów zwra ca

uwa gę, że cześć roz wią zań pro po no wa nych przez au to -
rów pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych ma cha rak -
ter zbyt ra dy kal ny i da le ko idą cy. Pro jekt za ło żeń no wych
re gu la cji praw nych po wi nien być zda niem rzą du wy ni -
kiem sze ro kich kon sul ta cji spo łecz nych z udzia łem or ga -
ni za cji sku pia ją cych dział kow ców oraz przed sta wi cie li
or ga ni za cji sa mo rzą du te ry to rial ne go. Zwa żyw szy, iż
przed ło że nie pro jek tu usta wy oraz wnio sko daw ców nie
zo sta ło po prze dzo ne ta ką dys ku sją i kon sul ta cja mi oraz z
uwa gi na wska za ną wy żej nie traf ność pro po no wa nych
roz wią zań jak rów nież brak oce ny skut ków fi nan so wych
i spo łecz nych pro po no wa nych ure gu lo wań rząd wno si 
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych za -
war te go w dru ku 1886”. Tu na tej sa li są śro do wi ska po -
li tycz ne, któ re je śli tyl ko bę dą chcia ły to spo koj nie
od rzu cą ten pro jekt i nie bę dzie żad ne go ry zy ka. Je śli cho -
dzi o mo je śro do wi sko je ste śmy tu taj ra zem z ko le ga mi
Sta ni sła wem Ka lem bą, któ ry wie le lat po świę cił też obro -
nie Wa sze go pięk ne go ide ału spo łecz nej dzia łal no ści, Je -
rzym Ste fa niu kiem, ko le gą Rac kim, czy Wal kow skim. Na
nas mo że cie li czyć. Dzię ku ję.

2. Wicemar sza łek Sejmu RP Je rzy Szmaj dziń ski SLD

Sza now ni Dział kow cy, Pa nie Pre mie rze!
14 lip ca zbu rzo no Ba sty lię. My dzi siaj tu taj w Sa li

Kon gre so wej Pa ła cu Kul tu ry 14 lip ca chce my po ko -
nać prze ciw ni ków pra cow ni czych ogród ków dział ko -
wych. Je ste śmy tu po sło wie Le wi cy z Wa mi, bo Le wi ca
za wsze bro ni ła i bro nić bę dzie pra cow ni czych ogród -
ków dział ko wych. Czy ni my to w naj głęb szym prze ko -
na niu o sen sie i wiel kim in dy wi du al nym i spo łecz nym
zna cze niu ru chu, któ re go je ste ście re pre zen tan ta mi.
Te ma tem Kon gre su, naj waż niej szą spra wą uczy ni li ście
przy szłość ogród ków dział ko wych, to dzia ła nie w od po -
wied nim mo men cie, w od po wied nim cza sie, no i chcia ło -
by się po wie dzieć że szko da, że tak bar dzo ak tu al ne,
dla te go że tam, gdzie jest spo łecz na ak tyw ność, gdzie jest
spo łe czeń stwo oby wa tel skie, tam po win ny obo wią zy wać
sta bil ne re gu ły i za sa dy, tam nie po win no być ni cze go nad -
zwy czaj ne go. Tro ską władz, tro ską pań stwa, któ re wy co -
fu je się z wie lu ob sza rów po win no być stwo rze nie jak
naj lep szych wa run ków do te go, że by spo łecz na ak tyw -
ność się roz wi ja ła, że by lu dzie mo gli re ali zo wać swo je
po trze by. Gdy by tak się dzia ło nie mu sie li by ście tu dzi -
siaj wy peł niać tej sa li tak licz nie. Szko da, że te 20 lat wol -
nej Pol ski to dla dział kow ców i ich Związ ku sta ła wal ka
z za gro że nia mi. Nie któ re z nich ma ją cha rak ter obiek tyw -
ny, one wy ni ka ją z pro ce sów cy wi li za cyj nych, ze zde rza -
nia się roz ma itych kon cep cji za go spo da ro wa nia prze s-
trze ni pu blicz nej, róż nie poj mo wa nych po trzeb spo łecz -
nych, róż nych wy obra żeń co do or ga ni za cji spo łe czeń stwa
i za kre su je go pra wa, ze zróż ni co wa ne go sto sun ku do tra -

dy cji, z róż ni cy in te re sów i si ły i re ali zo wa nia. In ne są bar -
dziej su biek tyw ne, pod szy te in te re sa mi i po li tycz nym
kon tek stem. Tak jest u nas, tak jest w Pol sce, gdzie aspekt
po li tycz ny jest do mi nu ją cy co trze ba stwier dzić z ubo le -
wa niem i przy kro ścią, to po li ty ka w swo im bar dzo zde -
ge ne ro wa nym pra wi co wym uję ciu, stwo rzy ła na szym
dział kow com pro ble my, któ re od wie lu lat spę dza ją im sen
z po wiek i za kłó ca ją po czu cie bez pie czeń stwa i na dzie je
na spo koj ną sta bil ną per spek ty wę. Aby tym za gro że niom
spro stać po trzeb ny jest sil ny Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, po trzeb na jest sku tecz na Wa sza mię dzy na ro do wa so -
li dar ność, któ rą re ali zo wa li ście przez dłu gi czas kie dy
prze wod ni czy li ście Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Ogro -
dów Dział ko wych, po trzeb na Wam jest współ pra ca ze
związ ka mi za wo do wy mi, bo to prze cież pra cow ni cze
ogro dy dział ko we. Sza now ni Pań stwo, my lu dzie le wi cy
do ce nia my ogrom ny wpływ, ogrom ne zna cze nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, bo to jest prze strzeń przy ja -
zna czło wie ko wi i przy ro dzie, ro dzi nie i mia stu, ma wiel ki
wpływ na ży cie ro dzin ne, na spo sób spę dza nia cza su wol -
ne go, na zdro wie fi zycz ne i psy chicz ne na kon dy cję spo -
łecz ną, na bu dże ty do mo we i eko lo gię wresz cie. To azyl
we współ cze snym świe cie i mó wię dla te go, że by nie by -
ło wąt pli wo ści, że my śli my tak sa mo, że je ste śmy na praw -
dę z Wa mi, nie tyl ko z po wo dów po li tycz nych, tyl ko je -
ste śmy z Wa mi z po wo du wię zi emo cjo nal nej. Ta wal ka
bę dzie zwy cię ska, ta wal ka bę dzie sku tecz na, je śli bę dą te
so ju sze, a one są, Jest Jan Guz i jest te go naj lep szym do -
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wo dem, jak sil ne ma cie wspar cie w ru chu za wo do wym,
ale to jest też wy ja śnia nie przez Was po li ty kom, że obo -
wiąz kiem po li ty ka jest udzie la nie dział kow com wspar cia
i po mo cy, tak sa mo jak jest to obo wiąz kiem pań stwa, tu
żad nej róż ni cy być nie mo że. Na stro nie in ter ne to wej PZD
jest wie le li stów, nie któ re są przej mu ją ce. Zna la złem
wśród nich list Pa ni Mi ro sła wy Kru piń skiej -Cho dak, wła -
ści ciel ki dział ki od po nad 30 lat, głę bo ko za nie po ko jo nej,
któ ra py ta czy ktoś nas słuch, czy ktoś się li czy z na szą
opi nią. Od po wia dam tak Pa ni Mi ro sła wo, są po li ty cy, są
par tie po li tycz ne, któ re Pa nią sły szą i któ re re spek tu ją pra -
wa dział kow ców i nie mó wią te go go ło słow nie. Mo je
ugru po wa nie udzie la sku tecz ne go wspar cia pol skim dział -
kow com, w IV ka den cji Sej mu RP w la tach 2001–2005
Klub Par la men tar ny SLD przy go to wał i przed ło żył pro -
jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rej
ce lem by ło stwo rze nie od po wied nich me cha ni zmów
praw nych umoż li wia ją cych pra wi dło we funk cjo no wa nie,
a tym sa mym na le ży te wy ko ny wa nie waż nych za dań na
rzecz spo łecz no ści lo kal nych. Pro jekt ten re spek to wał
fakt, że naj licz niej szą gru pą wśród dział kow ców sta no wią
przed sta wi cie le naj uboż szych warstw spo łe czeń stwa, a ich
dział ki gwa ran tu ją im nie tyl ko moż li wość od po czyn ku,
lecz tak że istot ne wspar cie skrom nych ro dzin nych bu dże -
tów. Usta wa ta uchwa lo na przez Sejm 8 lip ca 2005 r. przy
sprze ci wie po słów PiS, PO i LPR zo sta ła przy ję ta przez
śro do wi sko dział kow ców z za do wo le niem i sa tys fak cją,
ja ko ta któ ra speł nia Wa sze ocze ki wa nia, ale jak wi dać nic
nie jest da ne raz na za wsze. Wła śnie szko da, wciąż po ja -
wia ją się opi nie ze stro ny PiS, a tak że w nie co bar dziej
skry wa ny spo sób ze stro ny PO o po trze bie re wi zji tej usta -
wy. Ce lem jest li kwi da cja struk tur PZD i otwar cie dro gi,
na któ rej koń cu jest prze ję cie atrak cyj nych prze cież in we -

stor sko te re nów ogro dów dział ko wych i ich za go spo da -
ro wa nie na bar dziej in trat ne fi nan so wo ce le. Klub Po sel -
ski Le wi ca sta now czo sprze ci wia się i bę dzie kon se -
kwent nie dzia łał na rzecz nie do pusz cze nia do zre ali zo wa -
nia tej ini cja ty wy i po dob nych ini cja tyw. W czwar tek
wie czo rem w gło so wa niu da my wy raz na szej po sta wy.
Nie zga dza my się na ilu zo rycz ne uwłasz cze nie i au to ma -
tycz ne wy własz cze nie. To dziw ne, jak moż na mó wić, że
pra wi ca jest pro spo łecz na, że od bie ra Le wi cy po le do
dzia ła nia. Prze cież jest an ty spo łecz na i an ty pra cow ni cza 
i to wi dać każ de go dnia. Waż ne jest to, że ten spo sób my -
śle nia po dzie la wie le sa mo rzą dów te ry to rial nych i obec -
ność ko le ża nek, ko le gów, sa mo rzą dow ców na tej sa li jest
te go naj lep szym do wo dem. Waż ne jest rów nież, że tak sa -
mo my śli Unia Eu ro pej ska i Ra da Eu ro py, któ re do ce nia -
ją dzia łal ność na ro do wych związ ków dział kow ców 
i wi dza po trze bę wspie ra nia przez pań stwo dzia łal no ści
dział kow ców, ich słusz nych praw i za pew nie nia po czu cia
bez pie czeń stwa. Na szym za da niem par la men ta rzy stów
jest py ta nie rzą du, jak te za le ce nia i dy rek ty wy, uchwa ły
Unii Eu ro pej skiej i Ra dy Eu ro py re ali zu je pol ski rząd, pol -
skie wła dze. Do bre prze mó wie nie, to krót kie prze mó wie -
nie. 

Ma rek Gre chu ta, kie dyś zna ko mi ty pol ski ba ryt za śpie -
wał ta ki utwór, któ re go pierw sze sło wa za czy na ją się pa -
mię taj cie o ogro dach prze cież stam tąd wy szli ście.

I dzi siaj te sło wa, ten Kon gres kie ru je do pol skiej opi nii
pu blicz nej, że by pa mię tać o ogro dach, po nie waż wszy scy
z tych ogro dów wy szli śmy. My nie usta nie my w pół dro -
gi, choć by w oczy ciął wiatr i bę dzie my wal czyć o ogro -
dy dział ko we, bę dzie my wal czyć o ich naj lep sze wa-
run ki dla roz wo ju. Wszyst kie go do bre go.

3. Se na tor Mie czy sław Au gu styn PO

Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Sza now ni De le ga ci, Go ście!
Ży cie peł ne jest nie spo dzia nek, oka za ło się, że na wet

Pan Mar sza łek Szmaj dziń ski wie rzy, że wszy scy wzię li -
śmy się z ra ju. To do brze, że wzy wa by śmy ni gdy o tym
nie za po mnie li. Na to miast chcia łem Pań stwa za pew nić,
że nie ma żad nej skry wa nej nie chę ci wo bec pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych w PO, nie ma żad ne go pod -
tek stu w sta no wi sku, ofi cjal nym sta no wi sku PO i je go
Klu bu, któ re chciał bym Pań stwu przed sta wić. Mia no wi -
cie chcia łem wy ra zić ra dość, że rów nież po sło wie, a za -
pew ne gdy by by ła ta ka ko niecz ność se na to ro wie 
z in nych Klu bów przy łą czą się do nas, by w czwar tek
od rzu cić ten zły, nie prze my śla ny pro jekt PiS. Ro bi my
tak dla te go, że chce my oprzeć bu do wę pol skiej de mo -
kra cji na fun da men cie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.
Ce ni my dzia łal ność or ga ni za cji po za rzą do wych, tak że

tych któ re być mo że wy wo dzą się z in nych nur tów i in -
nych kie run ków, ale trze ba tu moc no po wie dzieć, że le ży
to w na szym ży wot nym in te re sie po li tycz nym, po nie waż
wszy scy do brze wie cie, jak ogrom na rze sza dział kow ców
to szcze rzy, praw dzi wi zwo len ni cy PO. Nikt żad ne ugru -
po wa nie, ża den świa to po gląd nie ma pra wa za własz czać
so bie te go fan ta stycz ne go do rob ku, kil ku dzie się ciu lat pra -
cy dział kow ców dla roz wo ju ich pa sji, dla roz wo ju te go,
co po ko cha li. Dla te go ma Pan ra cję Pa nie Prze wod ni czą -
cy, po li ty cy niech zo sta wią ogro dy w spo ko ju, a ni mi
niech zaj mą się dział kow cy. Opo wia da my się za sa mo -
rząd no ścią, chce my prze ka zy wać jak naj wię cej moż li wo -
ści dzia ła nia sa mo rzą dom, ale tak że or ga ni za cjom po za-
rzą do wym. Za sa da po moc ni czo ści jest w cen trum ca łej
idei bu do wy PO, jak że mo gli by śmy po przeć pro jekt,
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któ ry idzie w po przek tym dą że niom, któ ry nie li czy
się z gło sem sa mo rzą dów, a wręcz im szko dzi, dla te go
to na sze sta no wi sko, nie ze wzglę dów ści śle po li tycz nych
i z sza cun ku dla wie lu spo śród Pań stwa, ale tak że z roz -
sąd ku bie rze swo je źró dło. Ja oso bi ście, ja ko Prze wod ni -
czą cy Se nac kiej Ko mi sji Ro dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej,
pa trzę na ro dzin ne ogro dy dział ko we pod in nym ką tem, 
o któ rym cie szę się, że się tu taj nie za po mi na. Ogro dy
dzia ło we to jest praw dzi wy azyl, praw dzi we miej sce wy -
tchnie nia dla ogrom nej rze szy se nio rów. Do dam tu taj, to
nie przy pa dek, że jest tu taj po słan ka Ja now ska, że jest Pan
po seł Rac ki, bo oni są mo imi wi ce prze wod ni czą cy mi w
Par la men tar nym Ze spo le ds. Osób Star szych. Cie szę się,
że po dzie la ją tę opi nię, jak waż ne są ogro dy dział ko we dla
lu dzi trze cie go wie ku. Je śli Eu ro pa sta je przed wy zwa -
niem, ja kim jest sta rze nie się spo łe czeństw, je śli Pol ska
ma te mu wy zwa niu po do łać, to mu si i bę dzie do ce niać
dzia łal ność ta kich or ga ni za cji, jak Wa sza. Chciał bym jesz -
cze ja ko Prze wod ni czą cy Ko mi sji Ro dzi ny i Po li ty ki Spo -

łecz nej po wie dzieć, że nie raz zda rza ło nam się szu ka jąc,
choć by ja kiejś czę ścio wej od po wie dzi na pro ble my lu dzi,
któ rym gro zi wy klu cze nie, któ rym za glą da w oczy bie da,
nie raz po pie ra li śmy te współ pra cę, któ ra jest ko niecz na,
by choć by w nie wiel ki stop niu dać tym lu dziom szan -
sę po przez moż li wość wy pro du ko wa nia wła sny mi rę -
ka mi te go, co po trzeb ne na dziś, za raz do prze trwa nia.
Ogro dy peł ni ły i peł nią tę ro lę na szczę ście co raz rza dziej,
ale jesz cze wciąż zwłasz cza te raz na no wo jest to ro la waż -
na. War to do ce niać tę struk tu rę, któ ra to umoż li wia. War -
to wi dzieć war to ści, któ re kie ru ją pań stwem i wie rzę, że
trzy ma jąc po li ty ków z da le ka Zwią zek bę dzie się trzy -
mać ra zem i jak praw dzi wy ruch oby wa tel ski, bę dzie
się do ma gał rów no upraw nie nia. Wła sność jest waż na
dla wol no ści, ale wła sność nie jest je dy ną de mo kra tycz ną
war to ścią, któ rej war to bro nić. Sa mo rząd ność, spo łe czeń -
stwo oby wa tel skie by wa cza sem waż niej sze i te raz wła -
śnie chcia łem o tym pań stwa za pew nić. Dzię ku ję.

4. Po seł Zdzi sła wa Ja now ska SDPL

Pa nie Pre ze sie, Sza now ni De le ga ci, 
Sza now ni Dział kow cy, 
Wspa nia li Przed sta wi cie le dzi siej sze go Kon gre su!
Przy je cha li ście z ca łej Pol ski, że by de ba to wać o nie zwy -

kle dla Was waż nej spra wie. Chcia ła bym w swo im wy stą -
pie niu przy po mnieć ostat nie na sze mie sią ce wal ki o ogro -
dy dział ko we, chcia ła bym rów nież za pew nić, że je ste śmy
pew ni, że wy gra my tę ba ta lię. Wy stę pu je tu taj w imie niu
ko le gów bę dą cych po le wej stro nie Sej mu, a ostat nio nie -
wiel kie go ko ła SDPL. Pan Ma rek Bo row ski za mie rzał
rów nież w dzi siej szym spo tka niu uczest ni czyć, ale trwa
de ba ta o fi nan sach pań stwa, o bu dże cie. W związ ku z tym
ja bę dę sta ra ła się tu taj wy stą pić w na szym imie niu. Jest
prze cież tak du żo osób, któ re zgła sza ły Wa sze pro po zy -
cje i moc no wal czy ły, tak że nie je stem tu taj tyl ko w imie -
niu na sze go Ko ła, ale tak że wie lu, wie lu po słów. Chcę
jesz cze raz przy po mnieć, że Pań stwo je ste ście przed -
sta wi cie la mi wspa nia łe go śro do wi ska, je ste ście ty mi,
któ rzy pra co wa li i któ rzy na swo je doj rza łe la ta za mie -
rza li i za mie rza ją być w oa zie spo ko ju w ogro dach
dział ko wych. Je ste ście oso ba mi, któ re wień czą swo je
dzie ło wła śnie w tym miej scu. Ogro dy dział ko we wspa -
nia le zor ga ni zo wa ne po przez or ga ni za cje, ja ką jest
Kra jo wy Zwią zek funk cjo nu ją w tak wie lu miej scach
i w tak wie lu miej sco wo ściach w ca łej Pol sce. Kie dy wy -
stę po wa łam ostat nio w de ba cie do ty czą cej przed ło żo ne -
go pro jek tu Pa na De ry, pro jek tu rze ko me go uwłasz cze nia
ogro dów dział ko wych, mia łam w rę ku set ki wa szych li -
stów, świa do mie wnio słam je na try bu ny, jed no cze śnie
mó wiąc, że te li sty na pły nę ły z ca łej Pol ski, a więc Po -
znań, Wro cław, Ząb ko wi ce Ślą skie, No wy Sącz, Strze lin,

Trzeb ni ca, Ostro łę ka, Ole śni ca, To ruń, Byd goszcz, Mi licz,
Ka mie niec Wro cław ski, Słupsk, Kra ków, War sza wa,
Łódź, Wy tu je ste ście wszy scy, wi tam ser decz nie tych,
któ rzy nie ustan nie bo jąc się o swój los, alar mu ją nas jak
Wam jest cięż ko i przy kro. Otóż przy to czę sło wa ne sto ra
Pa na Ste fa na Waw rzy no wi cza, z biu le ty nu in for ma cyj ne -
go, Pre ze sa stu le cia pol skich ogro dów dział ko wych. Pan
Waw rzy no wicz w imie niu Pań stwa wła śnie mó wił o idei,
o isto cie, o tym wiel kim skar bie, któ rym są ogro dy dział -
ko we, mó wił o wiel kiej po trze bie zor ga ni zo wa nia się 
i o wiel kiej po trze bie utrzy ma nia sta tus quo or ga ni za cji
ja ką są pol skie ogro dy dział ko we. Cha rak te ry stycz ne dla
pań stwa wy po wie dzi i chy ba jest zro zu mia łe, jest to, że
Ci któ rzy przy cho dzą do ogro dów, któ rzy tam są, któ rzy
po ko le nia mi są w tych ogro dach, ale są rów nież i no we
oso by nie po tra fi ły by w myśl pro jek tu Pa na De ry za rzą -
dzać, two rzyć wspól not. Ogród ki dział ko we nie ma ją
szans na prze trwa nie bez so lid nie wy kwali fi ko wa nych
struk tur. Przy cho dzą no wi dział ko wi cze, któ rzy nie ma -
ją od po wied niej wie dzy, nie są do te go przy go to wa ni, a
więc ta struk tu ra, któ ra jest, któ ra się spraw dzi ła, któ -
ra jest de mo kra tycz na nie mo że jed ne go dnia być zli -
kwi do wa na. Otóż jesz cze raz chce pod kre ślić, że pro jekt
usta wy jest wła ści wie ma mie niem Pań stwa. Tak jak pod -
kre ślał Pan Pre zes w swo im wy stą pie niu, to jest ilu zo rycz -
ne do cho dze nie do wła sno ści, to jest zło że nie wnio sku 
o wła sność w sy tu acji, kie dy gmi ny nie ma ją upo rząd ko -
wa ne go swo je go sta nu praw ne go. 80% grun tów, na któ -
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rych je ste ście nie ma ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go,
więc do ko go jest skie ro wa na ta pro po zy cja. Pro po zy cja
jest skie ro wa na do osób, któ re po pierw sze ma ja pie nią -
dze, któ re ma ją ja kieś dziw ne po my sły i z na szych tu taj
do my słów i in for ma cji wy ni ka jed no znacz nie, że ktoś np.
chciał by za bez cen się uwłasz czyć. Za łóż my, że mu się to
uda, ale za cho dzi py ta nie czy przy pad kiem nie czy ni te go
w okre ślo nym, swo im wła snym in te re sie, czy nie chciał -
by te go swo je go za bez cen ku pio ne go grun tu i ewen tu al -
nie po więk szo ne go sprze dać, wte dy kie dy wej dzie na
te ren ogród ków dział ko wych np. de we lo per i bę dzie
chciał bu do wać apar ta men tow ce. Wte dy grunt bę dzie rze -
czy wi ście bar dzo wie le wart. Pra gnę przy po mnieć ten za -
pis, któ ry mó wi o tym, że gmi na ma się po zby wać grun -
tów. Ja każ to roz sąd na gmi na bę dzie chcia ła się po zby wać
grun tów i to jesz cze za bez cen i bez re kom pen sa ty, a więc
to jest to ma mie nie Pań stwa. Stąd też za wszel ka ce nę
trze ba utrzy mać sta tus quo. Ja chce po wie dzieć, że sto -
czy li śmy wiel ką ba ta lię pa rę mie się cy te mu, cie szę się, że
PO zmie ni ła swo je sta no wi sko, cie szę się że Pan se na tor
wspo mi na jąc o na szej wspa nia łej pra cy w se nac kiej Ko -
mi sji na rzecz Osób Star szych za de kla ro wał dzi siaj sta no -
wi sko Plat for my. Ono uspo ka ja, ono mu si Pań stwa uspo-
ko ić, ale jesz cze nie tak daw no z sie dzą cym tu taj na sa li
ko le gą Szcze pań skim wy cho dzi li śmy ze skó ry, że by wy -
grać za pis, któ ry mó wił, że w wy ni ku bu do wa nia dróg,
ogro dy dział ko we bę dą mia ły szan se na od two rze nie, to
by ła wiel ka ba ta lia. Przy kro mi mó wić, bo dzi siaj kry ty -
ku je my PiS, ale to wów czas PiS nam po mo gło i my śmy
jed nym gło sem od rzu ci li osta tecz nie po praw kę Se na tu 
i że by sta ło się to, co jest dzi siaj, aże by Pań stwo bę dą cy 
w ogro dach dział ko wych, w sy tu acji po ja wie nia się po -
trze by bu do wa nia dróg mie li szan sę na prze nie sie nie się

gdzie in dziej, bo te go nie by ło. A więc wi dzi cie Pań stwo,
a jed no cze śnie mó wi cie niech po li ty cy zo sta wią dział kow -
ców w spo ko ju, jak to jest moż li we, kie dy co chwi lę coś
się dzie je, raz PiS, czy li dzi siaj, ale 2–3 mie sią ce wcze -
śniej PO mia ła po my sły po zba wie nia Pań stwa ogro dów
dział ko wych w sy tu acji bu do wy dróg, jak moż na zo sta -
wić Was w spo ko ju. Je stem ab so lut nie prze ko na na, że ju -
tro nam się uda od rzu cić w I czy ta niu pro jekt PiS, ale czy
to bę dzie ko niec, czy coś się nie uro dzi w gło wach po li ty -
ków, aże by jesz cze na nie szczę ście Pań stwa nie po ko ić.
Mnie jest ogrom nie przy kro, że je ste ście nę ka ni, że żyj cie
w nie bez pie czeń stwie, że ma cie za gro żo ne po czu cie bez -
pie czeń stwa, Pań stwo nie ma cie 20–30 lat, je ste śmy tu
gru pą bar dzo doj rza łą, na sa li sie dzą doj rza li lu dzie, któ -
rzy chcie li by mieć spo kój na tych swo ich ogro dach dział -
ko wych i ja wiem jak wy się bo icie, jak się mar twi cie,
ży je cie cią gle w sta nie nie po ko ju, do wo dem jest to, że cią -
gle mu si cie się ak ty wi zo wać i z peł ną de ter mi na cją wal -
czyć o to, co uko cha li ście. Z te go po wo du jest mi ogro-
m nie przy kro i na ko niec chcia ła bym w związ ku z tym do -
ce nia jąc isto tę ogro dów, tą wspa nia łą so li dar ność mię dzy -
po ko le nio wą, tą po trze bę by cia w ogro dach szcze gól nie
w sy tu acji bar dzo trud nej eko no micz nie, a więc te wszyst -
kie spra wy do ty czą ce ak tyw ne go wy po czyn ku, łą cze nia
się so li da ry zo wa nia, za spo ko je nia świad czeń rów nież so -
cjal nych, bo Pań stwo prze cież ko rzy sta cie z tych ogro dów
w tych bar dzo trud nych cza sach jest to szcze gól nie waż -
ne. Na ko niec chcia łam Pań stwa za pew nić, że nie mo że -
my zo sta wić was bez opie ki, ca ły czas chce my być
ak tyw ni i bez względ nie pro szę się uspo ko ić na naj bliż sze
ty go dnie, mie sią ce, la ta po nie waż tę ju trzej szą ba ta lię na
pew no wy gra my. Wszyst kie go do bre go.

5. Po seł Sta ni sław Ka lem ba Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Pa nie Pre ze sie, Pa nie Mar szał ku, Za cni De le ga ci!
W imie niu Klu bu Po sel skie go Pol skie go Stron nic twa

Lu do we go ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na dzi siej -
szy, hi sto rycz ny, pierw szy Kon gres Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Jest mi szcze gól nie mi ło w nim uczest ni -
czyć, gdyż spra wy dział kow ców za wsze by ły mi bli skie i
chęt nie prze ze mnie, ja ko po sła by ły po dej mo wa ne. Pra -
gnę prze ka zać wszyst kim uczest ni kom dzi siej sze go spo -
tka nia ser decz ne po zdro wie nia od ca łe go na sze go Klu bu,
a szcze gól nie Prze wod ni czą ce go Klu bu Po sel skie go PSL
Sta ni sła wa Że li chow skie go. Po zdra wiam wszyst kich
dział kow ców pol skich, ale nie kry ję, że szcze gól nie je -
stem wdzięcz ny za tą edu ka cje i kon tak ty dział kow com
wiel ko pol skim, a szcze gól nie Za rzą dom Okrę go wym 
w Pi le i w Po zna niu. Sta no wi sko PSL jest bar dzo ja sne,
wy so ko oce nia my usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -

ko wych z 8 lip ca 2005 r., któ rą prze cież go rą co po pie ra li -
śmy.

W imie niu ca łe go na sze go klu bu Po sel skie go PSL
oraz ca łe go Stron nic twa, któ re za wsze dba ło o pol skich
dział kow ców, pra gnę tu dzi siaj przed Pań stwem
oświad czyć i za pew nić, że pro po no wa nych zmian z te -
go dru ku Pi S-ow skie go nie po prze my, to gło so wa nie
bę dzie w czwar tek. Po ta kiej do głęb nej ana li zie Klub
uzna je, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest
no wo cze sna i zgod na ze stan dar da mi eu ro pej ski mi, oraz
wła ści wie re gu lu je te re la cje we wnątrz związ ku przez re -
la cje PZD z or ga na mi ad mi ni stra cyj ny mi. Słusz nie chro -
ni ona dział kow ców. Za utrzy ma niem obo wią zu ją ce go
pra wa są tak że dział kow cy, ja dzię ku ję za te ty sią ce li stów,
któ re do cie ra ją do Klu bu, na nie trud no od po wie dzieć, ale
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to są ca łe se gre ga to ry i sta no wi ska in dy wi du al ne, Za rzą -
dów Okrę gów, ale co jest chy ba naj bar dziej istot ne sa -
mych ro dzin nych ogro dów dział ko wych i po nad te 600
ty się cy pod pi sów. Dział kow cy przed sta wi li swo je uza sad -
nio ne oba wy co do za po wia da ne go uwłasz cze nia, a ra czej
i tu je ste śmy zgod ni prze ko na nie, że zo sta ną oni w więk -
szo ści wy własz cze ni bo wiem szcze gól nie w du żych mia -
stach po nad po ło wa dzia łek nie jest uję ta w pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na te re ny zie lo ne

Na szym zda niem pro jekt za pro po no wa ny przez PiS
na ru sza za sa dy pań stwa de mo kra tycz ne go i bu dzi fak -
tycz nie za strze że nia co do zgod no ści z Kon sty tu cją,
oba wy, że na stą pi na cjo na li za cja mie nia bę dą ce go wła -
sno ścią dział kow ców. Po nad to mo że roz bić i osła bić
dział kow ców, ze wzglę du na róż ny stan praw ny (wła -
sność, dzier ża wa, użyt ko wa nie – co ze wspól ną in fra struk -
tu rą) i fak tycz nie mo że do pro wa dzić do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Na szym zda niem nie moż na pro po no wać tak ra dy kal -
nych, dra stycz nych roz wią zań bez żad nych roz mów, kon -
sul ta cji z oko ło mi lio no wą or ga ni za cją obej mu ją cą mi -
lio ny osób, a więc wal cząc z ni mi, czy też dzia ła jąc zde -
cy do wa nie prze ciw ko nim, szcze gól nie kie dy do ty czy to
oko ło mi lio na ro dzin o nie wiel kich do cho dach, dla któ -
rych dział ka jest ca łym ży ciem, pra cą, zdro wiem, wy po -
czyn kiem, oa zą spo ko ju, czę sto wy jąt ko wym do rob kiem
ca łe go ży cia. Nie chce my, aby Wa sze śro do wi sko spo -
tkał ta ki los, ja ki spo tkał śro do wi sko po nad 400 ty się -
cy by łych pra cow ni ków pań stwo wych go spo darstw
rol nych, tyl ko dla te go, że oni nie mie li re pre zen ta cji.
Tu Pan Pre zes mó wił ja kie są wzor ce, do świad cze nia,
prze cież to są na wią za nia do naj lep szych wzor ców eu ro -
pej skich, dzi siaj unij nych. Ale co szcze gól nie dla PSL jest
waż ne, że ta tra dy cja Wa sza i ta no wo cze sność, wpi sa na w
or ga ni za cję i dzia łal ność PSL też po nad 110 lat, my ni -
gdy nie zo sta wi my Was sa mych i nie bę dzie my w sto -
sun ku do Was obo jęt ni.

Dla te go je ste śmy też za za cho wa niem po nad 112-let niej
idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, a dzi siaj
szcze gól nie te go ro dzin ne go. Wszel kie zmia ny w pra wie

po win ny być wdra ża ne we współ pra cy, kon sul ta cji,
współ dzia ła niu, a nie na za sa dzie dzia ła nia prze ciw. I tu -
taj Sza now ni De le ga ci trze ba wie dzieć, że przy tych zmia -
nach w spe cu sta wie dro go wej na dro gi pu blicz ne to Klub
PSL zde cy do wał o tym, że dzi siaj przy wró co no prze pi sy
o od szko do wa niu za na sa dze nie, za ma ją tek na dział kach
i te re ny za mien ne. I tu chciał bym po dzię ko wać ko le gom
z mo je go Klu bu i po praw ka, któ ra zo sta ła przy ję ta przez
Sejm by ła zgło szo na przez nasz Klub, a przy go to wa na
przez Po sła Ja nu sza Pie cho ciń skie go, co przy wró ci ło za -
pi sy wła śnie z tej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Zda niem Pol skie go Stron nic twa Lu do we go nie na le ży
uszczę śli wiać Was dział kow ców na si łę, wbrew Wa szym
po stu la tom. Na le ży dać Wam świę ty spo kój do pra cy i wy -
po czyn ku na dział kach. Na le ży po ma gać a nie stra szyć
nie pew no ścią o lo sy dzia łek i ich or ga ni za cji. W imie niu
Klu bu Po sel skie go PSL mo gę Was za pew nić, że wszel kie
zmia ny pro po no wa ne w pol skich prze pi sach praw nych
bę dzie my kon sul to wać z Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców i moc no wsłu chi wać się w Wa sze gło sy.

W dzi siej szym dniu, z oka zji Kon gre su, pra gnę, w imie -
niu swo im i wszyst kich lu do wców, ży czyć Wam kon struk -
tyw nych dys ku sji, cie ka wych wnio sków, a przede wszy-
st kim  ży czyć Wam jed no ści. Nie daj cie się po dzie lić. Za -
dbaj cie o to, by ście mie li god ną re pre zen ta cję, z któ rą
wszy scy bę dą mu sie li się li czyć. 

Na ko niec ta kie spo strze że nie trze ba znać praw dę obo -
jęt nie jak a ona jest. Ja z wiel kim sza cun kiem do Pa ni Po -
seł Ja now skiej nas by ło kil ku, któ rzy sta nę li na pierw szej
li nii, ale też trze ba po wie dzieć, że w osta tecz nym gło so -
wa niu z Klu bu Pa ni Po seł tyl ko Pa ni gło so wa ła za przy -
wró ce niem te re nów za mien nych i od szko do wań, dwóch
po słów gło so wa ło prze ciw, a po zo sta łych nie by ło i też
trze ba znać ta ka praw dę, bo ina czej wszy scy pięk nie mó -
wią, póź niej są efek ty ta kie, ja kie są. Wszyst kie go do bre -
go. Po zwo lę so bie zo sta wić na sze sta no wi sko Pa nu
Prze wod ni czą ce mu, że by był do ku ment o ja snym, pre cy -
zyj nym sta no wi sku Klu bu Par la men tar ne go PSL. Dzię ku -
je za uwa gę.

6. Po seł Jan Ku las PO

Pa nie Prze wod ni czą cy, Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ne Pre zy dium, Sza now ni Go ście,
Czci god ne Pa nie, Czci god ni Pa no wie, 
Sza now ni Dział kow cy!
Chciał bym ser decz nie Was po zdro wić ja ko dział ko wiec.

Po li ty cy skła da ją pięk ne de kla ra cje i do brze, ale je stem
tak że dział kow cem, nie tyl ko par la men ta rzy stą PO – Pra -
cow ni czy Ogród Dział ko wy im. Ja na Ka spro wi cza Tczew,
pięk ny re gion po mor ski. Pa nie i Pa no wie pra cow ni cze
ogro dy dział ko we to coś dla nas bli skie go i waż ne go, to

naj bliż sze na sze ro dzi ny, to tak że ro dzi ce, krew ni, pięk ny
czas, któ ry my spę dza my w week en dy, ale pa trząc na mo -
je mia sto ro dzin ne – Tczew, bo ma łe oj czy zny naj le piej
uczą rze czy wi sto ści. W Tcze wie mie ście 60 ty sięcz nym
w pięk nym re gio nie po mor skim ma my kil ka na ście ogro -
dów dział ko wych, zna ko mi cie utrzy ma nych, pro wa dzo -
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nych, 3–4 ty sią ce miesz kań ców Tcze wa chlu bi się, że je -
ste śmy dział kow ca mi, to też mia sto Tczew wy róż nia 
w ska li kra ju, nie tyl ko re gio nu po mor skie go. Jest to mia -
sto pięk nych wspa nia łych ogro dów dział ko wych. Wła dze
Tcze wa są dum ne, że ma ją ta kich dział kow ców, to jest
przy kład współ pra cy, to jest przy jaźń, to jest współ dzia ła -
nie od wie lu, wie lu lat. Bar dzo chciał bym po dzię ko wać
Pa nom Pre ze som ogro dów dział ko wych z Tcze wa, ale
tak że z ca łe go re gio nu po mor skie go. My ślę, że Tczew 
i Po mo rze to pięk ny przy kład wspa nia łe go współ dzia ła -
nia. Pa nie Pre ze sie, Pa nie i Pa no wie 200 gło sów PO,
oko ło 30 gło sów PSL, oko ło 60 gło sów Le wi cy, ra zem
bli sko 300 gło sów, to w naj bliż szy czwar tek zde cy du je
o na szym zwy cię stwie. Tu nie ma żad nych wąt pli wo ści,
tu się nie da my po dzie lić, tu nie bę dzie my upra wia li ry wa -
li za cji po li tycz nej, tu je ste śmy zgod nie, tu jest so li dar ność
w tej spra wie. Zde cy duj my pro sto, ja sno i sku tecz nie usta -
wa o ogro dach dział ko wych PiS -u jest zła z wie lu po -
wo dów, przede wszyst kim trze ba przy to czyć ar gu ment
o jej nie zgod no ści z Kon sty tu cją, na ru sza ona do bra
tak że sa mo rzą du te ry to rial ne go. W tak waż nej spra -

wie dla mi lio na oby wa te li, a prak tycz nie z ro dzi na mi
kil ku mi lio nów oby wa te li nie by ło uczci wych kon sul ta -
cji i dia lo gu spo łecz ne go, tak sta no wić pra wa nie wol -
no. Pa nie i Pa no wie ja z po czu ciem sa tys fak cji, z peł nym
prze ko na niem do ło żę ten swój je den głos na te trzy sta. Tu
mo że cie być te go pew ni, z prze ko na niem i sa tys fak cja, to
jest waż ne, bo je ste śmy dział kow ca mi. Ale po nie waż naj -
krót sze prze mó wie nia są naj lep sze to Pa nie Prze wod ni -
czą cy, sza now ni Pań stwo chciał bym ży czyć po ludz ku
każ de mu du żo zdro wia, aby na ko lej nym Kon gre sie ni ko -
go z nas nie bra ko wa ło. Pro szę to so bie wziąć do ser ca 
i dbać o zdro wie, bo ogro dy dział ko we wspie ra ją na sze
zdro wie oczy wi ście. Ja ży czę do bre go sa mo po czu cia,
pięk ne go la ta. 

W koń cu sierp nia spo tka my się w Tcze wie, Gdań sku lub
gdzie in dziej na na szych pięk nych do żyn kach ogrod ni -
czych. To wspa nia ła tra dy cja, do żyn ki ogrod ni cze nikt 
o tym jesz cze nie mó wił, jak my się z te go cie szy my i ra -
du je my. Praw dzi we świę to plo nów na szych ogro dów
dział ko wych. I zu peł nie na za koń cze nie do brych owoc -
nych, przy ja znych ob rad ży czę. Dzię ku ję.

7. Mar sza łek Jó zef Zych Przewodniczący Komisji Odpowiedzielności Konstytucyjnej

Pa nie Prze wod ni czą cy, Pa nie i Pa no wie!
Ser decz nie dzię ku je za za pro sze nie na I Kon gres Związ -

ku Dział kow ców, co praw da bar dziej czu ję się ja ko dział -
ko wiec uczest ni kiem niż go ściem, ale tak czy owak cie szę
się z moż li wo ści uczest ni cze nia w Kon gre sie. Ja ko Po seł
na Sejm Rzecz po spo li tej przez 20 lat, bo od ty lu lat je stem
nie prze rwa nie w Sej mie, bra łem udział za rów no w obro -
nie usta wy, jak i w pro po no wa niu okre ślo nych roz wią zań,
wy stę po wa łem w tym cza sie w róż nych ro lach i pro wa -
dzi łem ob ra dy wte dy, kie dy by ły zgła sza ne zmia ny usta -
wy. Mam za tem pra wo wy ra zić swój po gląd na spra wę,
któ ra do ty czy wszyst kich pol skich dział kow ców, w spo -
sób ra cjo nal ny, zgod ny z Kon sty tu cja, a przede wszyst -
kim od po wia da ją cy ich ży wot nym in te re som, a te
po win ny de ter mi no wać wszel kie dzia ła nia wła dzy. Pa -
nie i Pa no wie tak się dzie je w pol skiej rze czy wi sto ści, że
gdy okre ślo ne ugru po wa nie, czy ugru po wa nia za mie rza -
ją prze for so wać swo ja kon cep cję go spo dar czą czy spo -
łecz ną uza sad nia ją to wy łącz nie in te re sem spo łecz nym 
i tro ską o oby wa te li od że gnu jąc się od po li tycz nych wpły -
wów i po li tycz ne go in te re su. Prak ty ka jest jed nak nie co
in na. Oczy wi ście w XX -le ciu li cząc od pierw szych de mo -
kra tycz nych wy bo rów by ły i są ugru po wa nia par la men -
tar ne i po za par la men tar ne, któ re tro skę o oby wa te li, 
a szcze gól nie tro skę o naj bar dziej po trze bu ją cych trak to -
wa ły po waż nie. Nie prze sa dzę, je śli po wiem, że jed nym 
z tych ugru po wań by ło PSL. Jed nym z za rzu tów sta wia -
nych Związ ko wi, a zwłasz cza obo wiąz ko wej przy na -

leż no ści jest rze ko ma nie zgod ność z Kon sty tu cją, co do
tej nie zgod no ści moż na przy to czyć tu kil ka przy kła -
dów. Na grun cie pol skie go pra wa wspa nia le dzia ła ją
związ ki, a zwłasz cza sa mo rzą dy, do któ rych przy na -
leż ność jest obo wiąz ko wa, wy mie nię tu taj cho ciaż by
sa mo rząd ad wo kac ki, rad cow ski czy no ta rial ny. By -
łem współ twór cą sa mo rzą dów rad ców praw nych, naj -
więk szej z kor po ra cji praw ni czych i mo gę stwier dzić,
że gdy by nie obo wiąz ko wa przy na leż ność do sa mo rzą -
du rad ców praw nych, do po cząt ku trud no by ło by osią -
gnąć to, co dziś jest we wła da niu te go sa mo rzą du.
Nie chęć po li tycz na czy ide olo gicz na, ni gdy nie po win na
sta no wić pod sta wy do dzia ła nia, któ re mo gą przy nieść
wię cej szko dy niż po żyt ku. Pa nie i Pa no wie z da nych
przed sta wio nych na Kon gres wy ni ka, że Zwią zek zrze sza
mi lion człon ków, moż na za tem w przy bli że niu przy jąć, że
bez po śred nie po żyt ki z dzia łek uzy sku je o wie le wię cej
człon ków ro dzin dział kow ców, że na dział kach od po czy -
nek spę dza co naj mniej dru gie ty le człon ków ro dzin. Za -
cho dzi za tem py ta nie, czy trosz cząc się o dział ki przez
wie le lat, cie sząc się z ich po sia da nia, na si ro da cy nie
za słu gu ją na to, aby ich za py tać, jak oni wi dza dal szą
przy szłość i swo ją i upra wia nych dzia łek. Do sko na le
ro zu mie my, że każ dy z nas chciał by być wła ści cie lem
dział ki, ale chciał by, aby po sia da nie to zo sta ło przy zna ne
bez łą cze nia te go z li kwi da cją Związ ku, czy też przez de -
cy zje ad mi ni stra cyj ne. Nie mie li by śmy nic prze ciw ko te -
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mu, gdy by usta wo wo ure gu lo wać spra wę wła sno ści, bez
opłat, bez wcze śniej sze go prze ka zy wa nia dzia łek or ga -
nom sa mo rzą du i bez in ge ro wa nia w spra wę przy na leż -
no ści do Związ ku. Po nie waż jed nak wię cej jest wąt pli -
wo ści, co do pro po no wa nych roz wią zań, lo gi ka na ka zu je,
aby chro nić to, co na dzień dzi siej szy przy no si po ży tek 
i sa tys fak cję dział kow com. Nie ozna cza to wca le, iż na le -
ży po szu ki wać ko rzyst niej szych i sa tys fak cjo nu ją cych
roz wią zań. Pa nie i Pa no wie to, co nasz Zwią zek, mój
Zwią zek uczy nił na rzecz dział kow ców, co uczy nił 
w dniu dzi siej szym i ta wa sza obec ność świad czy o tym,
że my po trze bu je my dzia łek, że my ak cep tu je my dzia -
ła nia, któ re są po dej mo wa ne i w tym za kre sie ma my
sze ro kie po par cie. Są dzę, że wy ni ki dzi siej sze go zjaz du
i te ty sią ce ze bra nych uchwał i oświad czeń mu sza być

zna ne rów nież w Eu ro pie. To nie jest tak, jak nie któ rzy
chcie li by, że by po ka zać, że my je ste śmy en kla wą, któ ra
nie ro zu mie Eu ro py i te do świad cze nia wy ma ga ją spo pu -
la ry zo wa nia. I pro szę po zwo lić na oso bi ste od nie sie nie,
po nie waż tak się skła da, że na po cząt ku sierp nia uka zu je
się IV wy da nie mo jej książ ki „Trud na lek cja de mo kra cji”
trak tu ją ca o 20 la tach na szej dzia łal no ści par la men tar nej,
po li tycz nej. Za koń czę ją spra woz da niem z dzi siej sze go
zjaz du i po zwo lę so bie prze słać te eg zem pla rze na rę ce
za rzą du, a pó ki co po zwo lę so bie wrę czyć na rę ce Pa na
Pre ze sa III wer sję tej że książ ki. Pa nie i Pa no wie je stem
ca łym ser cem z Wa mi bo je stem jed nym z Was. I ja bym
nie chciał dzi siaj was za pew niać, że my zwy cię ży my, bo
my nie mu si my zwy cię żać, bo my je ste śmy u sie bie, bo
my bę dzie my de cy do wać. Dzię ku ję.

8. Jan Gu z, Prze wod ni czą cy Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych

Pa nie Pre ze sie, sza now ne Pre zy dium 
a na de wszyst ko bra cia dział kow cy! 
Je stem dzi siaj z Wa mi, bo hi sto ria ogro dów dział ko -

wych jest wspól na z ru chem za wo do wym. To wie le ogro -
dów jest na dal ogro da mi pra cow ni czy mi. Dziś ko le żan ki
i ko le dzy z ust wie lu po li ty ków pły ną sło wa po par cia 
i sym pa tii. Dziś ma cie wie lu przy ja ciół i bar dzo cie płe ser -
decz ne po zdro wie nia, a tak że de kla ra cje. Przy łą czam się
do tych gło sów, któ re mó wią że trze ba być ostroż nym i
bacz nym i uwa żać na pa da ją ce pro po zy cje, za pi sy wać je
w wie lu pro to ko łach, al bo wiem oprócz tych de kla ra cji, że
ma cie po par cie, że złą usta wę od rzu ci my to za ra zem pa -
da ją sło wa- ale za pro po nu je my no wą usta wę. Ale już 
w tych pro po zy cjach nie mó wi się co bę dzie w tej no wej
usta wie. Dla te go bę dąc tak że, jed no cze śnie wi ce prze wod -
ni czą cym Ko mi sji Trój stron nej pod no si łem nie jed no krot -
nie pro blem ogro dów dział ko wych, zwra ca jąc uwa gę że ta
nie ko rzyst na usta wa po pro stu nie by ła kon sul to wa na spo -
łecz nie. Nie za się ga no in for ma cji i opi nii. Czy ta ka moż -
li wość w na szym par la men cie mo że za ist nieć, czy ta ką
usta wę moż na uchwa lić? Zde cy do wa nie od po wia da my
nie. Z pew nym zdzi wie niem i za że no wa niem ode bra łem
gło sy, wcze śniej pro po zy cje klu bu pi sow skie go, pro po nu -
ją ce tak złą usta wę. Al bo wiem ten klub wie lo krot nie na
ustach miał sło wa o do bro pol skiej ro dzi ny, o pol ską ro dzi -
nę. To py ta nie, dla cze go pro po nu je li kwi da cję ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Przy tej tro sce o ro dzi nę wy po wia -
da nych przez po li ty ków na pew no trze ba do pi sać i tą tro -
skę, tą tro skę o ogro dy dział ko we, o moż li wość wy po -
czyn ku. Dro dzy przy ja cie le, jak ogro dy dział ko we w du -
żej czę ści bra ły swój po czą tek od ogro dów pra cow ni -
czych, to na tej sa li trze ba przy po mnieć, że już ode bra no

nam wie le upraw nień, ode bra no nam go dzi we eme ry tu ry
i ren ty, ode bra no nam go dzi wą wa lo ry za cję, za ni żo no wy -
na gro dze nia z pra cy a te raz chce się ode brać ogro dy dział -
ko we, czy li moż li wość spę dze nia cza su wol ne go. My 
w związ kach za wo do wych wspie ra jąc te ini cja ty wy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i po szcze gól nych ogro dów
uzna li śmy, że pró ba prze pro wa dze nia uwłasz cze nia to jest
po pro stu atak po li tycz ny i być mo że tak jak dzi siaj z wie -
lu ust pły nę ły sło wa po par cia szko da, że nie by ło tych któ -
rzy by li au to ra mi tej usta wy, bo być mo że na tej sa li
za de kla ro wa li by ze chcie li by do brze i za pew ne ta kie de -
kla ra cje dzi siaj by ły by po trzeb ne. De kla ru je my dro dzy
przy ja cie le po par cie do do tych cza so wych Wa szych dzia -
łań, uwa ża my, że ogro dy po win ny mieć cha rak ter ro dzin -
ny, po win ny zo stać w do tych cza so wej for mie, a to
dział kow cy sa mi po win ni de cy do wać o ich przy szło ści.
Dla te go z du żą uwa gą bę dzie my ana li zo wać i śle dzić dal -
sze pro po zy cje, któ re bę dą pły nę ły ze stro ny rzą du. Je ste -
śmy otwar ci na dal szą z ko le ga mi i ko le żan ka mi
współ pra cę Uwa żam, że tak jak do tych czas wspól nie bę -
dzie my wy stę po wać w obro nie ogro dów dział ko wych i
wspól nie bę dzie my się trosz czyć o to, aby do bra na któ -
rych pra cu je cie po zo sta ły w Wa szym wła da niu. I nikt in -
ny tyl ko dział kow cy po win ni de cy do wać o swo jej
przy szło ści. Ży czę Wam dal szej de ter mi na cji w wal ce 
o Wa sze upraw nie nia, ży czę zdro wia wszyst kim, któ rzy
pra cu ją na dział kach. Ży czę po myśl no ści i po wo dze nia 
w dal szej re ali za cji tych za dań, któ re so bie przy ję li ście.
Wszyst kie go naj lep sze go.
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Pa nie Prze wod ni czą cy, sza now ni Pań stwo! 
Przy je cha łem do Pań stwa z Le gni cy, stu ty sięcz ne go

mia sta na dol nym Ślą sku wraz z gru pą sa mo rzą dow ców,
kie ru jąc się tro ską o przy szłość ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Sie dzą tam na ga le rii – po zdra wiam Was. My ślę,
że są jesz cze in ni sa mo rzą dow cy, są tu ko le dzy z Zło to ryi
i Po lko wic i in nych miast, ale rów nież sa mo rzą dów któ re
z pew no ścią trosz czą się o ogro dy dział ko we i ro dzin ne
ogro dy dział ko we wi dząc w Pań stwa struk tu rach part ne -
rów. Dro dzy Pań stwo je ste ście trwa łym ele men tem prze -
strze ni spo łecz nej, ale i prze strze ni ma te rial nej na szych
miast. Ja mo gę po wie dzieć, że tak jak w Bo le sław cu, Zło -
to ryi i Po lko wi cach ma my ure gu lo wa ne sta ny praw ne,
miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go obej -
mu ją wszyst kie ogro dy dział ko we, więc nie ma my tu taj
do czy nie nia z pro ble mem praw nym, któ ry sta wiał by pod
zna kiem za py ta nia przy szłość tych ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. I tak przy słu chu jąc się tej dys ku sji mo gę po -
wie dzieć, że w za sa dzie Kon gres już osią gnął swój cel;
pa dły de kla ra cje, pa dły zo bo wią za nia. Tyl ko ro dzi się py -
ta nie o źró dła, po co to by ło, czy rze czy wi ście trze ba
wpro wa dzać ta kie za mie sza nie, wpro wa dzać pew ne go ro -
dza ju cha os in for ma cyj ny by tu taj na tej sa li uzy skać jed -
ność śro do wisk, któ re wspie ra ją ruch ogród ków dział -
ko wych? Ja wy wo dzę się z śro do wi ska le wi co we go i po -
wiem Pań stwu, że za wsze ogro dy dział ko we by ły trwa -
łym tym ele men tem tro ski na szych dzia łań. I dzi siaj pa trzę
ze zdu mie niem jak dys ku sja wo kół ogro dów dział ko wych
na bie ra zu peł nie in ne go wy mia ru ani że li ten, któ ry jest
zwią za ny bez po śred nio z miej scem gdzie one funk cjo nu -
ją, z miej scem gdzie lu dzie spę dza ją wol ny czas, z miej -
scem któ re za go spo da ro wa li ście, któ re sta no wi wspa nia ły
ele ment prze strze ni ar chi tek to nicz nej na szych miast.
Oczy wi ście czę sto są to rów nież cen ne grun ty znaj du ją ce
się w środ ku na szych miast. Ale ja po wiem Pań stwu, ja
mam dość wol nych te re nów na te re nie mia sta, któ re jesz -
cze mu szę za go spo da ro wać. I ogród ki dział ko we na praw -
dę mo gą funk cjo no wać dzi siaj i my ślę, że da le kiej
przy szło ści wie le po ko leń bę dzie mo gło spo koj nie na nich
funk cjo no wać. Jest na Sa li rów nież pan Ry szard Gro bel -

ny, Pre zes Związ ku Miast Pol skich, któ re go ja mam za -
szczyt być człon kiem ja ko mia sto, ale i rów nież ja ko re -
pre zen tant sa mo rzą dów – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi -
zyj nej. Z pew no ścią Pan Pre zes prze ka że Pań stwu in for -
ma cję od no śnie sta no wi ska Związ ku Miast Pol skich, ja kie
zo sta ło prze gło so wa ne, czy opi nię ja ka zo sta ła prze gło so -
wa na na ostat nim po sie dze niu w Dą bro wie Gór ni czej. Ja
tyl ko mo gę po wie dzieć, że jest do bra. Zwią zek Miast Pol -
skich zrze sza po nad 300 miast w Pol sce, to jest 75% spo -
łecz no ści miast pol skich a więc re pre zen tu jąc tą spo łe-
cz ność wy ra ża jąc tą opi nię człon ko wie Za rzą du wy ra ża ją
tą opi nię w imie niu więk szo ści miesz kań ców tych miast
na te re nie Pol ski. I dro dzy Pań stwo, pa dły tu sło wa o two -
rze niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, o tro sce o spo łe -
czeń stwo oby wa tel skie. Wy ra zem tej tro ski jest bu do-
wa nie struk tur, któ re funk cjo nu ją spraw nie i na dą ża ją za
po stę pem i zmia na mi, któ re to wa rzy szą nam w ży ciu co -
dzien nym. Ze zdu mie niem pa trzę jak w tym pro jek cie
usta wy po sel skiej dą ży się do li kwi da cji struk tur, któ re
gwa ran tu ją funk cjo no wa nie wszyst kich ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Je że li chce my bu do wać spo łe czeń stwo
oby wa tel skie to nie zna czy, że mu si my coś bu rzyć i ruj no -
wać. To, że bę dzie ina czej nie zna czy, że bę dzie le piej. Ja
po wiem, że jest do brze a mo że być jesz cze le piej – nie ko -
niecz nie li kwi du jąc to co jest. Dla te go ży czę Pań stwu
owoc nych ob rad. Ży czę Pań stwu, aby ście spo tka li się na
ko lej nych kon gre sach nie wal cząc i bu du jąc mu rów z pod -
pi sów ze bra nych w obro nie in te re sów człon ków ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, tyl ko aby ście bu do wa li
przy szłość spo łecz no ści lo kal nych w opar ciu o ide ały
współ cze snej Eu ro py. I dziś tak jak pan Mar sza łek Szmaj -
dziń ski po wie dział jest rocz ni ca zbu rze nia Ba sty lii. Dzi siaj
też jest dzień, w któ rym za przy się żo ny zo sta nie no wy Par -
la ment Eu ro pej ski. Tam zo sta li wy bra ni na si przed sta wi -
cie le do Par la men tu Eu ro pej skie go. Tak jak ro dzi się ten
no wy Par la ment Eu ro pej ski, tak przez ten Kon gres niech
zro dzi się no wa przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Te go Pań stwu ży czę.

9. Ta de usz Krza kow ski Pre zy dent Le gni cy

10. Ry szard Gro bel ny Pre zes Związ ku Miast Pol skich, Pre zy dent Po zna nia

Sza now ni Pań stwo!
Tak na praw dę ten Kon gres od by wa się w mo men cie,

kie dy to czy się de ba ta nad zmia na mi usta wo wy mi. Pań -
stwo i więk szość dział kow ców ma okre ślo ny sto su nek do
tych zmian usta wo wych, tak że Zwią zek Miast Pol skich 
– bo ja jak już Pań stwo po zwo li cie już bar dziej bę dę wy -
stę po wał w imie niu Związ ku Miast Pol skich niż w imie -
niu mia sta Po zna nia. Tu na mar gi ne sie chciał bym tyl ko

po wie dzieć, że z mo je go punk tu wi dze nia, do świad cze nia
ze współ pra cy z przed sta wi cie la mi ogro dów dział ko wych
są bar dzo po zy tyw ne, nie za wsze ła twe, ale roz wią zu je -
my te pro ble my, któ re wy stę pu ją jak w każ dym nor mal -
nym mie ście. Ale Zwią zek Miast Pol skich tak że da je swój
głos do zmian usta wo wych, któ re są prze cież dys ku to wa -
ne nie tyl ko dzi siaj, ale tak na praw dę już od ja kie goś cza -
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su. Zwią zek Miast Pol skich pod tym wzglę dem jest kon -
se kwent ny. Do tych cza so we pro po zy cje, któ re się po ja wi -
ły – tak że tą ostat nią, mo gę skwi to wać bar dzo krót ko.
Zwią zek opi niu je ją ne ga tyw nie. Ne ga tyw nie, ale wy cho -
dząc z jed no znacz nych prze sła nek. Po zwól cie pań stwo,
że po świę cę chwi lę na me ry to rycz ne wy tłu ma cze nie, dla -
cze go ma my ta kie a nie in ne sta no wi sko. My ślę że Pań -
stwo je do brze zro zu mie cie.

Po pierw sze, dla te go, że przed sta wi cie le władz miej -
skich do strze ga ją dwie istot ne ro le ogro dów dział ko wych
w struk tu rze mia sta. Po pierw sze funk cję prze strzen ną. To
są istot ne te re ny zie lo ne wpi sa ne w struk tu ry prze strzen -
ne i urba ni stycz ne miast. Z punk tu wi dze nia eko no mii są
to naj tań sze te re ny zie lo ne, ja kie moż na za ło żyć i ja kie
moż na utrzy mać. Ża den te ren zie lo ny z punk tu wi dze nia
władz miej skich nie jest tak ta ni w bu do wie i utrzy ma niu.
Mó wiąc bar dzo try wial nie - Pań stwo mo że cie so bie wy -
obra zić ile kosz tu je za ło że nie par ku miej skie go i ile kosz -
tu je bu dżet mia sta utrzy ma nie ja kie go kol wiek par ku
miej skie go. Tak na praw dę za ło że nie i utrzy ma nie ogro -
dów dział ko wych z punk tu wi dze nia bu dże tu mia sta nic
nie kosz tu je, a te re ny zie lo ne w mie ście są po trzeb ne. To
jest pierw sza funk cja.

Dru ga funk cja jest tak na praw dę per spek ty wicz na. Spo -
łe czeń stwo pol skie jest spo łe czeń stwem co raz star szym.
Wie my że za dwa dzie ścia lat osób któ re już są na eme ry -
tu rach, nie pra cu ją a są zdro we i peł ne ener gii bę dzie co -
raz wię cej. Jed nym z istot nych pro ble mów spo łecz ne go
ży cia mia sta jest po ka za nie czy też da nie tym lu dziom
moż li wo ści. Ogro dy dział ko we w du żym stop niu wła śnie
za go spo da ro wu ją tę część spo łe czeń stwa, da jąc im moż -
li wo ści roz wo ju w ta ki spo sób, któ ry bu du je ich za do wo -
le nie, ich zdro wie, umoż li wia im ży cie w spo łecz no ści.
Te go nie moż na lek ce wa żyć z punk tu wi dze nia spo łecz ne -
go. W związ ku z tym wszel kie zmia ny, któ re kie dy kol -
wiek mia ły by mieć miej sce w za kre sie ogro dów dział -
ko wych mu szą te dwa aspek ty bar dzo istot nie uwzględ -
niać. Dla te go Zwią zek Miast pol skich uwa ża, że po pierw -
sze – ogro dy dział ko we po win ny mieć pew ną in te gral ność
na swo im te re nie. Po win ny mieć wspól ny Za rząd, wspól -
ne za rzą dza nie, tak że by jed no znacz nie zde fi nio wa ny był
wspól ny pod miot, z któ rym się dys ku tu je i roz wią zu je te
pro ble my. Nie wy obra ża my so bie roz bi cia ta kich ogro -
dów dział ko wych na kil ka dzie siąt czy kil ka set osob nych
in te re sów, gdzie z każ dym trze ba by in dy wi du al nie ne go -
cjo wać, bo to jest tech nicz nie nie moż li we. My uwa ża my,
że mu si być je den za rząd ca czę ści wspól nej ogro dów
dział ko wych, dla te go, że w in nym przy pad ku mo że dojść
do sy tu acji, gdy te czę ści wspól ne pod le ga ły bę dą de gra -
da cji, stra cą na war to ści. Mu szą być jed no znacz ne za sa dy
uwłasz cza nia i ewen tu al nej zmia ny wła sno ści ogro dów
dział ko wych tak, aby by ły po sza no wa ne wszel kie ro le, bo
Pań stwo też zda je cie so bie spra wę, że cza sa mi do cho dzi
do ta kich sy tu acji, że cza sa mi na le ża ło by ja kiś ogród
dział ko wy zli kwi do wać. Ale zli kwi do wać tak na praw dę

moż na w mo im prze ko na niu tyl ko, kie dy ten te ren jest po -
trzeb ny pod bu do wę in fra struk tu ry. Nie wy obra żam so bie
tak na praw dę li kwi da cji pod bu do wę in nych funk cji, bo
to jest tak na praw dę jak by park chcieć za własz czyć pod
in ną funk cję. To bar dzo rzad ko się zda rza, aby w mie ście
ktoś de cy do wał się na li kwi da cję par ków prze zna cza jąc
je pod cen tra han dlo we, bu dow nic two miesz ka nio we i in -
ne go w tym ro dza ju. W związ ku z tym te struk tu ry wła -
sno ści też mu szą być w peł ni po sza no wa ne. Nie moż na
do pusz czać rów nież do ta kich sy tu acji, w któ rych słab sze
pod mio ty mo gły by być wy ko rzysty wa ne, słab sze eko no -
micz nie, mó wiąc wprost mniej bo ga te przez tych, któ rzy
są bo ga ci. My ja ko mia sta ma my du że do świad cze nie 
w za rzą dza niu wspól no ta mi w bu dyn kach miesz ka nio -
wych i wie my ja kie zja wi ska pra wi dło we i nie pra wi dło we
za cho dzą w ta kich wspól no tach. Nie wol no do pu ścić do
te go, że by więk sze struk tu ry, ja ki mi są ogro dy dział ko we
mia ły te sa me pro ble my, któ re ma ją wspól no ty miesz ka -
nio we, po nie waż so bie ni gdy z ni mi nie po ra dzą. A jak
Pań stwo wi dzi cie ja bym mógł to na praw dę jesz cze roz bu -
do wy wać. Sta no wi sko Związ ku Miast Pol skich nie ma
cha rak te ru po li tycz ne go, my się nie wy po wia da my we -
dług ja kichś par tii, czy te go, kto ide olo gicz nie ma ra cję.
My wy cho dzi my z bar dzo pro ste go, me ry to rycz ne go ce -
lu funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych na te re nie miast.
Uwa ża my, że ich ro la jest waż na dla bu do wy miast i ta ro -
la mu si zo stać utrzy ma na a na wet wzmac nia na, je śli to
moż li we. Ale na pew no nie mo że być osła bia na. Z te go
punk tu wi dze nia dla nas, dla tych, któ rzy za rzą dza ją mia -
sta mi jest je den po stu lat, któ ry jest bar dzo istot ny, któ ry
nie po ja wia się w tej dys ku sji a na le ża ło by go pod kre ślać.
Ogro dy dział ko we są miej scem re kre acji, spę dza nia wol -
ne go cza su, ale nie są miej scem sta łe go za miesz ka nia.
Dla te go na te re nie ogro dów dział ko wych po win na być
jed no znacz nie na po zio mie usta wo wym wy łą czo na moż -
li wość po by tu sta łe go jak i cza so we go. To w tej chwi li jest
za pi sa ne, na ty le jed no znacz nie, że by na przy kład obo wią -
zy wa ły rów nież prze pi sy mel dun ko we. W tej chwi li ist -
nie ją moż li wo ści za mel do wa nia ko goś na po byt sta ły, 
a więc jest sprzecz ność mię dzy prze pi sa mi pra wa. Tak na -
praw dę przy tych wszyst kich dys ku sjach jed nym z po stu -
la tów istot nych do ure gu lo wa nia na le ża ło by ure gu lo wać
to, by by ły jed no znacz ne w za pi sy, że za miesz ki wa nie na
ogro dach dział ko wych nie jest moż li we. Oczy wi ście je śli
ogród dział ko wy zmie ni swo ja funk cję, prze sta nie być
ogro dem dział ko wym i sta nie się te re nem miesz ka nio -
wym, to już nie bę dzie ogro dem dział ko wym. Je że li jest
ogro dem dział ko wym jest te re nem prze zna czo nym na po -
byt cza so wy, tak na praw dę na re kre ację i spę dza nie wol -
ne go cza su tyl ko w tym za kre sie. Pro szę Pań stwa
za uważ cie, że choć sta no wi sko Związ ku Miast Pol skich
jest moc no kon kret ne, to spój ne z tym co tak na praw dę
ocze ku je więk szość dział kow ców. Z resz tą rze czy wi ście
jest tak, że na tej sa li jest du żo przed sta wi cie li władz miej -
skich spo ro pre zy den tów i tych, któ rych mój ko le ga ze
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Związ ku Miast wy mie nił. Ale tak że wi dzia łem tu jesz cze
pa ru in nych, więc my ślę że to zna czy że jest do bra współ -
pra ca w znacz nej czę ści miast pol skich mię dzy przed sta -
wi cie la mi Pań stwa Związ ku i wła dza mi miej ski mi. Tak że
ży czę Pań stwu wszyst kie go naj lep sze go. Je stem prze ko -

na ny, że w efek cie róż nych dys ku sji te zmia ny usta wo we,
je śli bę dą ko niecz ne to bę dą szły w do brym kie run ku, ale
nie w kie run ku zdo mi no wa nym ide olo gią a mó gą cym na -
ra zić wszyst kich - tak że mia sta pol skie – na spo re kło po -
ty. Dzię ku ję bar dzo.

11. Po seł Je rzy Wen der li ch SLD

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, sza now ni Pań stwo!
Ten po mruk życz li wo ści bar dzo mnie de pry mu je i o ile

zma gam się w róż nych de ba tach z po li ty ka mi PI Su i nie
mam tre my a przed Pań stwem, mi mo że to przy ja cie le ja -
kąś drob ną nu tę stre mo wa nia czu ję. 

Sza now ni Pań stwo, więc gdy by śmy mie li mó wić, kto w
dwu dzie sto le ciu po 89 ro ku za słu gu je na mia no naj więk -
szych kom ba tan tów w Pol sce to z ca łą pew no ścią ogro dy
dział ko we i dział ko wi cze. Nikt nie mu si w Pol sce nie ste -
ty tak wal czyć – nie o coś wiel kie go, ale o coś co zda wa -
ło by się jest nor mal ne – tak jak dział kow cy. Ja nie tak
daw no by łem go ściem – chy ba dwa trzy dni te mu, wczo -
raj uda ło mi się pa rę zdań o tym po wie dzieć w po ran nej
au dy cji te le wi zyj nej – go ściem w ogro dach dział ko wych
na te re nie Wło cław ka. Wcze śniej by wa łem i w swo im ro -
dzin nym To ru niu, i w Cheł mie, Brod ni cy, Gru dzią dzu 
u Jan ka Czy ży kow skie go, któ ry tu taj sie dzi za Pre zy dium,
u Ry sia Cho dy nic kie go, któ ry jest fan ta stycz nym au to ry -
te tem, pre ze sa Śmi giel skie go wie lu in nych fan ta stycz nych
lu dzi. Sza now ni pań stwo, na praw dę nie bój my się tych,
któ rzy nie ustan nie bie ga ją z ko są, sie kie rą, sier pem, z ki -
jem bejs bo lo wym, aby tu czy tam ude rzyć dział kow ców.
To zbyt du ża, zbyt moc na ro dzi na, to zbyt sil na gru pa, aby
ja ka kol wiek ko sa czy kij bejs bo lo wy nam wszyst kie ko ści.
Dział ki się obro nią. Tak czę sto tu taj był przy wo ły wa ny 

w wy stą pie niu pa na pre ze sa Kon drac kie go po seł Pra wa 
i Spra wie dli wo ści, po seł De ra. Otóż Sza now ni Pań stwo
w lu tym od by wał się ta ki kon cert na de skach kra kow skie -
go Te atru Gro te ska, gdzie po li ty cy śpie wa ją, prze bra ni są
w ja kieś stro je, pre zen tu ją ja kąś ludz ką twarz. Ja też tam
wy stę po wa łem, śpie wa łem gra łem. Tam w tym przed sta -
wie niu brał udział po seł De ra z PiS-u, wcie lał się w po stać
śmier ci i bie gał po sce nie z ko są. I pro szę pań stwa, je śli
po sło wi De rze z Pra wa i Spra wie dli wo ści wy da je się, że
tą swo ją sce nicz ną ro lę po tra fi wdro żyć i wpro wa dzić 
w ży cie wo bec dział kow ców to się gru bo my li. Tam z tą
ko są niech zo sta nie na sce nie a dział kow com niech da spo -
kój. My bez uży cia ko sy te po my sły w po ko jo wy spo sób,
po sło wi De rze wy bi je my z gło wy. Sza now ni Pań stwo, ta
at mos fe ra na praw dę i tu taj i na dział kach nie ma pra wa
być at mos fe ra nie ustan ne go stra chu. Dział kow cy ma ją te
ogro dy po to, aby żyć w spo ko ju, że by z ni kim się nie wa -
dzić a ze wszyst ki mi się przy jaź nić. W czwar tek bę dzie
gło so wa nie. Ty le pięk nych do brych słów tu pań stwo wy -
słu cha li ście i ja my ślę, że to wszyst ko bę dzie mia ło swo -
je do bre zwień cze nie, pu en tę wła śnie w czwart ko wych
gło so wa niach i wie rzę, że na sej mo wej sa li sza leń ców bę -
dzie mniej niż po słów nor mal nych. 

12. Pro fe sor Jan Kli mek I Wi ce prze wod ni czą cy SD

Pa nie Pre ze sie, Pa nie i Pa no wie!
Chcia ło by się po wie dzieć, że je śli ty lu lu dzi do brej wo -

li i po li ty ków de kla ru je, że nie ma pro ble mu to tak na -
praw dę gdzie jest pro blem? Mój ko le ga pro fe sor Ma rio
Re ich ze Szwaj ca rii kie dyś po wie dział mi „wiesz, jed ne -
go cze go się w Pol sce na uczy łem to je śli ktoś mó wi że nie
ma pro ble mu to wła śnie tu jest pro blem”. Ja dzi siaj chcia -
łem po dzię ko wać za umoż li wie nie nam wy stą pie nia na
tym Kon gre sie, chcia łem po zdro wić od prze wod ni czą ce -
go Paw ła Pi skor skie go, sze fa par tii, pa na An drze ja Ole -
chow skie go sze fa ra dy pro gra mo wej. Chcę Pań stwu
po wie dzieć, że dzi siaj chcę za brać głos rów nież ja ko wi -
ce pre zes Związ ku Rze mio sła Pol skie go. A dla cze go chcę
za brać głos rów nież ja ko wi ce pre zes. A to dla te go, że pan

Pre zes w pierw szych sło wach z tej try bu ny od niósł się do
okre su trans for ma cji. Ja chcę po wie dzieć, że wła śnie w
okre sie trans for ma cji, w ro ku 1989 na 800 000 wszyst kich
firm w tym kra ju, rze mio sło pol skie li czy ło 600 000 za kła -
dów. Po 20 la tach jest nas już o po ło wę mniej. I wszy scy
chcie li do brze. Utra ci li śmy 100 000 uczniów, po nad 
300 000 za kła dów rze mieśl ni czych. Pa nie Pre ze sie, pa nie
i pa no wie – je śli czło wiek nie wie gdzie chce dojść to na
praw dę do cho dzi do ni kąd. Ja my ślę, że ta sa la wie do kąd
chce dojść. Pań stwo je ste ście zde ter mi no wa ni i dla te go
wie cie jak wal czyć i obro nić swo je in te re sy. Jak pan Pre -
zes po wie dział, w Pol sce jest oko ło 5 ty się cy ogród ków
dział ko wych, mi lion po mniej szych dzia łek. Ale rów nież
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jak wspo mniał pan Mar sza łek Szmaj dziń ski pra wie 48%
osób na tych dział kach to są eme ry ci i ren ci ści, bli sko 24%
to są ro bot ni cy. I tu jest pro blem, ich na le ży bro nić. Ta gru -
pa się ni gdy nie obro ni, je śli ta sa la, któ re re pre zen tu je dzi -
siaj rze sze tych, któ rych tu nie ma nie bę dzie mó wi ła
jed nym zde cy do wa nym i zde ter mi no wa nym gło sem. Pro -
szę Pań stwa, dla ko goś, kto cze ka tak na praw dę wszyst ko
przy cho dzi za póź no. Ja cie szę się, że mo gę dziś do Pań -
stwa prze mó wić na pierw szym Kon gre sie, ale cze mu do -
pie ro pierw szym? Szko da, bo ta ka si ła, ty lu lu dzi, ta ka
wiel ka de mon stra cja jest po trzeb na wszyst kim tym, któ rzy
dzi siaj nie wie rzą, że te ogród ki dział ko we są tak na praw -
dę bar dzo po trzeb ne. Zda niem Stron nic twa De mo kra tycz -
ne go ruch ogrod nic twa dział ko we go w Eu ro pie był i jest
trak to wa ny, ja ko jed na z form po mo cy so cjal nej dla bied -
niej szej czę ści spo łe czeń stwa. Te go bę dzie my bro nić.
Stron nic two De mo kra tycz ne, par tia któ ra swój ro do wód
ma od 1937 ro ku, z sza cun kiem od no si się do 112 lat idei
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, oraz jej do rob -
ku. Ja ko kraj roz wi ja my się do brze, ewo lu uje my, ale tak
na praw dę jak po ka za łem bro ni cie swo je go tak jak to rze -
mio sło bro ni ło, ale broń cie że by ście nie utra ci li te go, co
my śmy utra ci li, choć wszy scy de kla ro wa li, że są nam bar -
dzo bli scy. Uwa ża my rów nież, że na le ży po ma gać dział -
kow com a nie stra szyć ich nie pew no ścią o lo sy dzia łek 
i ich or ga ni za cji. Na le ży za dbać o roz wój ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w Pol sce. I nie moż na pro po no wać

roz wią zań do ty czą cych or ga ni za cji li czą cej oko ło mi lio na
dział kow ców – jak ty le ra zy tu już zo sta ło po wie dzia ne 
– bez żad nych roz mów i kon sul ta cji z sa mo rzą da mi lo kal -
ny mi. Szcze gól nie do ty czy to ro dzin o tak na praw dę naj -
niż szych al bo nie wiel kich do cho dach. Stron nic two De mo-
kra tycz ne opo wia da się za utrzy ma niem za pi sów o wła ści -
wym od szko do wa niu za ma ją tek, a tak że za bez pie cze niu
te re nów za mien nych w przy pad ku li kwi da cji ogród ków
dział ko wych przy re ali za cji in we sty cji dro go wych. Stron -
nic two rów nież de kla ru je kon ty nu owa nie współ pra cy z Pre -
ze sem, kie row nic twem, oraz pod ję cie roz mów z in ny mi
za in te re so wa ny mi pod mio ta mi w ce lu zna le zie nia tak na -
praw dę do bre go i sa tys fak cjo nu ją ce go wszyst kie stro ny
roz wią za nia pro ble mów pol skie go ogrod nic twa dział ko we -
go. Pa nie Pre ze sie, Pa nie i Pa no wie, wszyst kim de le ga tom
w imie niu wszyst kich człon ków Stron nic twa De mo kra tycz -
ne go, ale i w imie niu ca łe go rze mio sła pol skie go ży czę, aby
ta sil na de ter mi na cja, ta wo la obro ny te go co jest Wa sze by -
ła Wa szym udzia łem i ży czę Wam, aby ście mie li po czu cie
sa tys fak cji wte dy kie dy wyj dzie cie z tej sa li. Ja je stem eko -
no mi stą, na to miast kie dy przy słu chi wa łem się mo im ko le -
gom, bar dzo czę sto od no si li się do Ba sty lii, od no si li się do
róż nych rocz nic ale jest jesz cze jed na zna mien na rocz ni ca,
któ rej da ta przy pa da ju tro. Wła śnie 15 lip ca 1410 r. by ła bi -
twa pod Grun wal dem. Ży czę Wam aby ście wy szli tak jak
wte dy ca ło, zdro wo i zwy cię sko. Wszyst kie go do bre go.
Dzię ku ję bar dzo. 

13. Ja cek Ko złow ski, Wo je wo da Ma zo wiec ki

Sza now ni Pań stwo!
Bar dzo się cie szę że pierw szy tak licz ny zjazd, Kon gres

Pol skie go Związ ku Dział kow ców od by wa się tu taj w War -
sza wie w ser cu wo je wódz twa, któ re go je stem współ go -
spo da rzem, oczy wi ście dzie lę tę ro lę z sa mo rzą dem wo-
je wódz twa ma zo wiec kie go. Wi tam wszyst kich Pań stwa
w wo je wódz twie ma zo wiec kim. Sza now ni Pań stwo, do -
brze że przy po mnia no te da ty Ba sty lii, Grun wal du, ale ja
my ślę, ba pew ny je stem że ten pro jekt usta wy, o któ rym
tu taj już spo ro mó wio no bez po trze by he ro icz nych czy -
nów, bez po trze by prze le wa nia krwi zo sta nie w naj bliż -
szych dniach w pierw szym czy ta niu od rzu co ny w par-
la men cie. Pa da ło wie le ar gu men tów za po trze bą de sta bi -
li za cji tak na praw dę obec nej pew no ści go spo da ro wa nia
na te re nach ogród ków dział ko wych, co pro po nu je ten pro -
jekt. Jed nym z nich, czę sto pod no szo nym, w mo im prze -
ko na niu de ma go gicz nym, w du żym stop niu de ma go-
gicz nym ar gu men tem, był ar gu ment ta ki otóż, że ogród ki
dział ko we są, mo gą być ba rie rą w two rze niu naj waż niej -
szych in we sty cji, w tym in we sty cji in fra struk tu ral nych.
Ja ko wo je wo da ma zo wiec ki od po wia dam za naj waż niej -
sze in we sty cje in fra struk tu ral ne na te re nie na sze go wo je -
wódz twa a to jest wo je wódz two szcze gól ne, tyl ko do ro ku

2015 wy da my w wo je wódz twie ma zo wiec kim po nad 45
mi liar dów zło tych na dro gi eks pre so we, au to stra dy, ob -
wod ni ce War sza wy. Od po wia da jąc za re ali za cję tych in -
we sty cji, od po wia da jąc za, do nie daw na za wy da wa nie
de cy zji śro do wi sko wych – te raz prze ję ła to re gio nal na dy -
rek cja ochro ny śro do wi ska, od po wia da jąc za wy da wa nie
de cy zji lo ka li za cyj nych, za wy da wa nie po zwo leń na bu -
do wę – chcę tu taj pu blicz nie po wie dzieć, że nie spo tka -
łem się z żad nym wy pad kiem, by ogród ki dział ko we by ły
po wo dem za trzy ma nia pro ce su de cy zyj ne go, czy unie -
moż li wie nia bu do wy ja kie go kol wiek waż ne go dla roz wo -
ju te go re gio nu, dla roz wo ju sto li cy pań stwa obiek tu, dro gi
eks pre so wej, au to stra dy. I nie znam też ta kie go przy pad -
ku, je śli cho dzi o naj waż niej sze, klu czo we in we sty cje dla
roz wo ju mia sta sto łecz ne go War sza wy, z któ rym na co
dzień współ pra cu ję, któ re też nie na po ty ka na te go ty pu
ba rie rę w swo ich de cy zjach. Wy da je mi się, że ten pro -
blem jest pro ble mem mi tycz nym, że są pro ble my do ty -
czą ce przej mo wa nych nie ru cho mo ści, ale nie ma pro-
ble mów w po ro zu mie niu, w uzgod nie niu prze bie gu naj -
waż niej szych in we sty cji z dział kow ca mi i to chcę bar dzo
moc no pod kre ślić. Nie trze ba z te go po wo du zmie niać 
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w Pol sce pra wa do ty czą ce go ogro dów dział ko wych. Ja z
per spek ty wy wo je wo dy ma zo wiec kie go i miesz kań ca
War sza wy chcę też po wie dzieć i pod kre ślić to o czym mó -
wił wcze śniej, chwi lę przede mną, pan pre zy dent Gro bel -
ny. Ogród ki dział ko we peł nią w wie lu mia stach pol skich,
na wie lu te re nach zur ba ni zo wa nych bądź urba ni zu ją cych
się w tej chwi li bar dzo szyb ko – bar dzo istot ną, po ży tecz -
ną ro lę te re nów zie lo nych, któ rych w wie lu pol skich mia -
stach jest wciąż za ma ło. Szcze gól na jest to ro la,
szcze gól nie na te re nie mia sta sto łecz ne go War sza wy, ale
to do ty czy tez pew nie kil ku in nych miast. W sy tu acji bra -
ku pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, w sy tu acji 
– co jest cha rak te ry stycz ne zwłasz cza dla War sza wy nie -
ure gu lo wa ne go sta tu su praw ne go wie lu nie ru cho mo ści
tak że tych, na któ rych go spo da ru ją dział kow cy – dzi siaj
ogród ki dział ko we są czę sto gwa ran cją, że ich te re ny nie
zo sta ną za bu do wa ne sub stan dar do wym bu dow nic twem,
w któ rym nie li czy się do stęp ność te re nu a li czy się je dy -
nie moż li wość szyb kie go zbu do wa nia i szyb kie go sprze -
da nia miesz kań. Na szczę ście, szczę ście w nie szczę ściu
oczy wi ście, bo kry zys jest uciąż li wy dla nas wszyst kich,
na szczę ście kry zys nie co wy ha mo wał ten pro ces pre sji
de ve lo pe rów na każ dą wol ną, atrak cyj nie po ło żo ną 
– a ogród ki dział ko we są atrak cyj nym miej scem  – to jest
te ren zie lo ny, zie leń jest miej scem atrak cyj nym. Więc kry -
zys tro chę przy ha mo wał nam ten pęd de ve lo pe rów na każ -
dą wol ną piędź zie mi. W sy tu acji bra ku pla nów za go s-
po da ro wa nia prze strzen ne go cza sa mi ogród ki dział ko we
ja wią się, ja ko być mo że bez piecz niej sze na wet roz wią -
za nie chro nią ce te re ny zie lo ne niż urzą dze nie na nich par -
ku – z czym nie daw no w War sza wie mie li śmy oka zję do
czy nie nia w spo rze do ty czą cym bra ku pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go dla Po la Mo ko tow skie go i za ku sów
de ve lo pe rów na ten te ren, któ ry po wi nien zo stać te re nem
zie lo nym, te re nem uży tecz no ści pu blicz nej. Więc ta ro la
prze strzen na ogród ków dział ko wych, o któ rej mó wił pan
pre zy dent Gro bel ny jest nie do prze ce nie nia i w tym też
kon tek ście ro lą Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest za -
pew nie nie te go bez pie czeń stwa, że prze zna cze nie te re nu
na któ rym go spo da ru ją dział kow cy się nie zmie ni. W tej
per spek ty wie my ślę, że ad mi ni stra cji rzą do wej, tak że ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wej po trzeb ny jest ta ki part ner, ja -
kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry od po wia da
za ca łość, od po wia da rów nież za część wspól ną ogród -
ków dział ko wych, ma jąc od po wied nią si łę dba w jed no li -
ty spo sób, o in te res dział kow ców i ich re pre zen ta cję praw-
ną. Z mo je go punk tu wi dze nia Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców jest do brym part ne rem do roz mo wy, za rów no w spra -
wach in we sty cyj nych, jak i w spra wach zwią za nych 
z użyt ko wa niem te re nu, lub z pla no wa niem prze strzen -
nym. To bar dzo waż na ro la. Wy da je mi się że le piej jest
po sia dać ta kie go jed ne go sil ne go part ne ra, niż roz drob -
nio ną, nie upo rząd ko wa ną mgła wi cę róż nych in te re sów,
zwłasz cza na ta kich te re nach jak w użyt ko wa niu ogród -
ków dział ko wych w War sza wie. Nie do prze ce nie nia jest

też ro la spo łecz na ogród ków dział ko wych  i to też pod -
kre śla no tu taj kil ka krot nie na tej sa li. Wo je wo da w du żym
stop niu od po wia da rów nież za po li ty kę spo łecz ną. Ten
pro fil wie ko wy dział kow ców z prze wa gą lu dzi star szych
po ka zu je, jak ogrom ną i bez al ter na tyw ną ro lę spo łecz ną
dla wie lu star szych i uboż szych lu dzi, eme ry tów i ren ci -
stów peł nią ogród ki dział ko we. Bo dzi siaj do wy po czyn -
ku na ogród kach dział ko wych, dla lu dzi ubo gich, sła bo
za ra bia ją cych, ko rzy sta ją cych czę sto do dat ko wo jesz cze
ze wspar cia pań stwa – ci lu dzie czę sto nie ma ją al ter na ty -
wy wy po czyn ku, spę dze nia wol ne go cza su, nie stać ich
na dro gie wy jaz dy, czy to kra jo we czy za gra nicz ne. I tą
ro lę ogród ków dział ko wych cie szę się że co raz po wszech -
niej się do ce nia. My ślę że tak jak tu wie lo krot nie mó wio -
no na ogród ki dział ko we trze ba spoj rzeć z in nej niż
ide olo gicz na per spek ty wy. W Pol skim Związ ku Dział -
kow ców trze ba do strzec part ne ra a nie po zo sta łość po ja -
kiejś bli żej nie na zwa nej prze szło ści. Trze ba do strzec sil ną,
po waż ną or ga ni za cję po za rzą do wą, któ ra współ two rzy
spo łe czeń stwo oby wa tel skie, a nie funk cjo nu je po za spo -
łe czeń stwem oby wa tel skim. Nie moż na w pra cach nad tak
za sad ni czym ak tem praw nym wy klu czyć z pro ce du ry
uzgod nień, z pro ce du ry kon sul ta cji spo łecz nych Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców i po sta wić go po za spo łe czeń -
stwem oby wa tel skim. Je śli mógł bym zwró cić Pań stwu
uwa gę na trzy spra wy, któ re mo im zda niem wy ma ga ją pil -
nej Pań stwa i sta łej Pań stwa tro ski – przede wszyst kim na
ta kich te re nach jak War sza wa, ko niecz na jest tro ska o re -
gu la cję sta nów praw nych te re nów na któ rych go spo da ru -
ją dział kow cy. Dru ga spra wa. W wie lu mia stach w Pol sce
to ogród ki dział ko we są miej sca mi, dla któ rych są two -
rzo ne pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. My ślę, że
na wie lu ob sza rach ini cja ty wa dział kow ców w tym za kre -
sie by ła by bar dzo cen na, że by two rzyć no we pla ny za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go obej mu ją ce ogród ki dział-
ko we tam, gdzie ich jesz cze nie ma. W Pań stwa in te re sie
jest sta ra nie się o te pla ny. I wresz cie ostat nia rzecz. Je -
stem miesz kań cem War sza wy i mam to szczę ście, że pod
mo imi okna mi nie bu du je się ko lej ne go blo ku, tyl ko są
ogród ki dział ko we. Oglą dam te ogród ki dział ko we i my -
ślę, że war tość mo je go miesz ka nia, war tość miej sca, 
w któ rym miesz ka mi i ra dość z miesz ka nia w tym miej scu
w du żym stop niu zwią za ne są z tym, że mam ta ki wła śnie
wi dok pod oknem. Moi są sie dzi oba wia ją się, że ogród ki
dział ko we kie dyś znik ną i ktoś zbu du je w tam tym miej scu
ko lej ne osie dle miesz ka nio we. Mam na dzie ję że tak się
nie sta nie. Ma rzył bym też, aby ogród ki dział ko we ma ją
speł nia ły w współ cze snych mia stach tą ro lę, o któ rej mó -
wił pan Gro bel ny, aby te ogro dy by ły tro chę bar dziej
otwar te, że by nie by ły od gro dzo ne od miesz kań ców ota -
cza ją ce go osie dla pło tem i aby nie za my ka no ich na klucz,
aby sta ły się ogro da mi bar dziej otwar ty mi. Wiem, że ta kie
ogro dy dział ko we co raz czę ściej są. My ślę że war to my -
śleć o tym, że by ogro dy dział ko we by ły miej scem do któ -
re go moi są sie dzi na przy kład mo gli by wyjść z ma lu cha mi
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i z wóz kiem, wte dy kie dy ja je stem w pra cy na spa cer.
Dzi siaj tak nie jest. My ślę, że na dłuż szą me tę war to by
by ło za dbać o to, że by te ogro dy zwłasz cza w cen trach
miast stop nio wo prze kształ ca ły się w te re ny nie co bar dziej
otwar te, w któ rych współ ist nie je in te res lu dzi star szych,
któ rzy ko rzy sta ją z te go ogro du dział ko we go i tam mo gą
wy po czy wać, upra wiać swo je ro śli ny – z in te re sem lo kal -
nej spo łecz no ści, któ rej ob sza ru ten ogród użyt ku je. Ogro -

dy ta kie mo gły by być ta ki mi tro chę par ka mi, miej sca mi
gdzie przy bra ku par ku w są siedz twie moż na wyjść na
spa cer, moż na wyjść po bie gać, po spa ce ro wać, być mo że
z ma ły mi dzieć mi. My ślę, że jest to in te res, któ ry war to
pró bo wać po go dzić. Ży czę Pań stwu jesz cze raz owoc nych
ob rad, wszyst kie go naj lep sze go, cie szę się, że spo ty ka cie
się tu w War sza wie i za pra szam na dru gi zjazd po now nie
do War sza wy. 

14. Zbi gniew Ko smat ka Pre zy dent mia sta Pi ły

Pa nie Pre ze sie, sza now ni pań stwo!
Kil ku wy stę pu ją cych przed prze rwą par la men ta rzy stów

mó wi ło o łą cze niu dwóch rze czy, dłu go ści wy stą pie nia 
z je go ja ko ścią. Su ge ru jąc się tym wła ści wie po wi nie nem
to co chcę po wie dzieć zmie ścić w trzech zda niach, ale nie -
ste ty się nie da. Ale naj pierw te trzy zda nia. Pan Pre zes
Kon drac ki pew nie pa mię ta jak kil ka lat te mu na wiel ko -
pol skich ob cho dach Dnia Dział kow ca przy po mnia łem tą
pieśń Gre chu ty, oka zu je się że ona funk cjo nu je da lej, ba
ma ło te go, ilość par la men ta rzy stów któ rzy dzi siaj za szczy -
ci li ten Kon gres świad czy o tym, że rze czy wi ście oni pa -
mię ta ją a to co po wie dzie li, te dwie trze cie par la men tu,
któ re mó wi że w czwar tek usta wa czy pro jekt usta wy
przej dzie do hi sto rii mo gła by po zwo lić za koń czyć w tym
mo men cie ten Kon gres, bo on osią gnął pe wien suk ces, ten
krót ko fa lo wy na któ rym wszyst kim Pań stwu za le ża ło. Ale
jesz cze kil ka zdań po zwól cie Pań stwo. Pan po seł Wen der -
lich ko kie to wał nas tym, ze czu je się stre mo wa ny. Ja kie -
dy wsze dłem na tą sa lę po my śla łem bo że ja z tej try bu ny
przed tak ogrom ną pu blicz no ścią, ale za mo ment skon sta -
to wa łem, że gdy by śmy chcie li pil skich dział kow ców po -
sa dzić tu na tej sa li, to miejsc by za bra kło. A więc ona
wca le nie jest ta ka ogrom na. Dro dzy Pań stwo na sze mia -
sto to po nad dzie sięć ty się cy hek ta rów, z któ rych kil ka set
zaj mu ją ogro dy, któ re zo sta ły wpi sa ne za rów no w stu dium
uwa run ko wań za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, jak
rów nież w pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ -
ry mi mia sto po kry te jest pra wie w ca ło ści. Mój ko le ga,
pan pre zy dent Gro bel ny mó wił o tych wszyst kich uwa -

run ko wa niach, któ re z tym się wią żą, więc ja już nie bę dę
do nich wra cał. I że by nie prze dłu żać swo je go wy stą pie -
nia, po wiem o dwóch rze czach jesz cze. Dzi siaj z ra na wia -
do mo ści te le wi zyj ne eks po no wa ły dwie in for ma cje szcze -
gól nie, jed na z Bruk se li mó wią ca o tym, że cze ka my z nie -
cier pli wo ścią, kie dy Pre mier Bu zek zo sta nie prze wod ni -
czą cym Par la men tu Eu ro pej skie go. Sko ro tak się tym
chce my szczy cić, no to więk szość państw, o czym by ła tu
mo wa wcho dzą cych w skład unii eu ro pej skiej to pań stwa,
w któ rych ogro dy funk cjo nu ją zu peł nie spo koj nie od dzie -
się cio le ci- nie chcę po wie dzieć stu le ci. I dru ga wia do -
mość, wia do mość z za przy jaź nio ne go z Pi łą mia sta
fran cu skie go i tu wca le nie bę dzie mo wy o Ba sty lii -
- Châte au ro ux dwie ście ki lo me trów na po łu dnie od Pa ry -
ża, w któ rym ist niał za kład, ist nie je jesz cze za kład
pro du ku ją cy czę ści do peu ge otów, re nault. Za kład ma być
za mknię ty, pra cow ni cy te go za kła du za mi no wa li go, usta -
wi li bu tle z tle nem, pod łą czy li od po wied nie urzą dze nia 
i gro żą że go wy sa dzą. Dla cze go to mó wię? Te wszyst kie
dzia ła nia, któ re do tej po ry wo kół ist nie nia ogro dów dział -
ko wych się dzie ją przez ostat nich 20 lat, a ostat nich 
8 szcze gól nie przy po mi na ją za ba wy ama to rów pi ro tech ni -
ków, przy czym w od róż nie niu od sa pe rów pi ro tech ni cy
czę ściej sa mi się wy sa dza ją, ani że li wy sa dza ją coś. 
W związ ku z czym, aby to przy po mnia ne przez wspo -
mnia ne go prze ze mnie po sła Wen der li cha wy stę po wa nie
pew ne go po sła w ro li śmier ci z ko są nie by ło swo istym
me men to dla nie go. 

15. Ja nusz Żmur kie wicz Pre zy dent mia sta Świ no uj ścia

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy, 
sza now ni tak licz nie ze bra ni dział kow cy!
Bar dzo cie szę się z za pro sze nia, bo za wsze uwa ża łem,

że sa mo rzą dow cy i dział kow cy to jed na ro dzi na, że to
wszyst ko co my re ali zu je my ja ko sa mo rzą dow cy – re ali -
zu je my wspól nie z dział kow ca mi. My ma my wspól ny cel.
Na szym ce lem jest roz wój na szych miast, w któ rych funk -
cjo nu ją od za wsze dział ki. Przy je cha łem do Pań stwa 

z Świ no uj ścia, mia sta gdzie funk cjo nu je 10 ogro dów
dział ko wych, gdzie ogro dy zaj mu ją oko ło 150 hek ta rów,
gdzie po nad 2800 ro dzin upra wia dział ki. Ale jed no cze -
śnie mia sta, gdzie nie dys po nu je my wie lo ma te re na mi,
któ ry mi mo gli by śmy dys po no wać pro po nu jąc dla ogro -
dów dział ko wych ko lej ne te re ny, na przy kład za te któ ry -
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mi dzi siaj dys po nu ją. Funk cjo nu je my na wy spach, 
w związ ku z czym te re nów wol nych na te go ty pu ce le
prze zna czo nych fak tycz nie nie ma. Stąd bar dzo waż ną
rze czą jest, aby to czym dzi siaj dys po nu ją na si dział kow -
cy za cho wać i aby nie mo gło wy da rzyć się w przy szło ści
zda rze nie, któ re by do pro wa dzi ło, że po szcze gól ne ogro -
dy by ły by na przy kład li kwi do wa ne. Stąd pod ję li śmy
wiel ki trud, aby wszyst kie ogro dy dział ko we, któ re funk -
cjo nu ją w mie ście by ły od po wied nio za pi sa ne w pla nach
za go spo da ro wa nia i ta kie pla ny po sia da my. I to da je gwa -
ran cję dla tych któ rzy dzi siaj funk cjo nu ją na dział kach, że
mo gą spo koj nie przy jeż dżać, prze by wać tam, od po czy -
wać, ale rów nież cięż ko pra co wać. Jak po wie dzia łem na
po cząt ku przy je cha łem ze Świ no uj ścia. Po zwo lę so bie
wró cić do hi sto rii. Po czą tek lat 90, pierw sza ka den cja no -
we go Sej mu. Je den z po słów ze Świ no uj ścia – jak ko le ga
przed chwi lą mó wił – sa per – zgło sił pro jekt usta wy, któ -
ry zmie rzał do li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Na zy wał
się Bog dan Kop czyń ski, to jest ten nie chlub ny przy kład,
któ ry wspo mi nam, ale mam na dzie ję, że Pań stwo wy ba -
czy cie, nam miesz kań com Świ no uj ścia, że ta ki wła śnie
nasz przed sta wi ciel kie dyś się po ja wił. I to jest prze stro -
ga dla tych, któ rzy bę dą ta kie pro po zy cje w przy szło ści
zgła sza li, bo mo gą skoń czyć tak jak dok tor , by ły po seł
Kop czyń ski. Nie war to, nie war to po dej mo wać de cy zji,
któ re nie ma ją szans po wo dze nia, któ re są nie roz sąd ne,
mo gę okre ślić je wręcz, do sad nie  głu pie. Nie war to. Pro -
szę Pań stwa na to miast co mo że gro zić ogro dom dział ko -
wym je że li nie zo sta ną pod ję te de cy zje i dzia ła nia wspól-
ne, ale przede wszyst kim sa mych dział kow ców i ich re -
pre zen ta cji w za kre sie utrzy ma nia te go sta nu, któ ry tu dzi -
siaj jest. To co do strze gam u sie bie w Świ no uj ściu, ale
my ślę że nie jest to przy kład od osob nio ny, że w każ dym
mie ście moż na by po ka zać po dob ne przy kła dy. Ne ga tyw -
ne przy kła dy, któ re po ja wia ją się na na szych dział kach,
któ re mo gą do pro wa dzić w kon se kwen cji do te go, że sta -
tus tych dzia łek bę dzie za gro żo ny. Przede wszyst kim nie -
le gal ne bu do wy, sa mo wo le bu dow la ne. Dzi siaj je ste śmy
po pew nych kon tro lach, któ re pod ję li śmy w na szym mie -
ście, a jest to mia sto wy jąt ko we, ja ko że w okre sie se zo -
nu bar dzo wie lu miesz kań ców prze pro wa dza się na

dział ki, udo stęp nia jąc miesz ka nia dla go ści, któ rym wy -
naj mu je. Bar dzo wie lu miesz kań ców po sia da szam ba, 
z któ rych nie wy wo zi nie czy sto ści – po pro stu są to szam -
ba nie szczel ne. Bar dzo wie lu miesz kań ców po sia da nie -
ure gu lo wa ne kwe stie zwią za ne z po bo rem wo dy, nie le-
gal ne stud nie w po bli żu ko mu nal nych ujęć wo dy. go spo -
dar ka od pa da mi rów nież nie jest ure gu lo wa na. Wresz cie
na dział kach miesz ka wie lu lu dzi bez dom nych. Oczy wi -
ście nie do ty czy to wszyst kich, do ty czy to nie wiel kiej gru -
py w su mie, ale sta no wi to ogrom ny pro blem. I pierw szy
ta ki mój wnio sek to da nie ar gu men tów dla Za rzą dów
ogro dów dział ko wych, bo to one tak na praw dę od po wia -
da ją za to co się dzie je na tych dział kach. Da nie ar gu men -
tów, da nie in stru men tów że by mo gły sku tecz nie wal czyć.
One to ro bią, wal czą, ale czę sto nie sku tecz nie. Da nie ar -
gu men tów po zwo li sku tecz nie eg ze kwo wać prze pi sy, któ -
re na dział kach obo wią zu ją. Bo je że li te go nie uczy ni my,
to po pro stu co raz mniej bę dzie chęt nych, że by w ogó le 
w za rzą dach ogro dów funk cjo no wać. Da nie in stru men -
tów dla za rzą dów spo wo du je rów nież to, że bę dą czu li się
bez piecz nie, bo oni za chwi lę bę dą po no si li kon se kwen cje
za to co na tych dział kach się dzie je. A po czy na nia nie któ -
rych osób są, czę sto trud ne do za ak cep to wa nia dla więk -
szo ści. Ale jed no cze śnie jak trud no wy eg ze kwo wać
obo wią zu ją ce w tym za kre sie pra wo. I to my ślę re ali za cja
te go wła śnie po stu la tu jest znacz nie waż niej sza, jak to 
o czym tu dzi siaj tak wie le by ło mó wio ne – uwłasz cze nie.
Uwłasz cze nie dział kow ców bę dzie koń cem ogro dów
dział ko wych w Pol sce. Ko niec nie bę dzie dzia łek. Je stem
prze ko na ny, że Sejm ni gdy tej usta wy nie przyj mie. Na to -
miast znacz nie bar dziej groź ne dla ogro dów jest to, 
o czym po wie dzia łem na po cząt ku. I koń cząc ży czę
wszyst kim pań stwu dział kow com – ja też kie dyś by łem
dział kow cem – dzi siaj już nie ste ty nie je stem – i my ślę ze
już nie bę dę bo wszyst kie dział ki są za go spo da ro wa ne 
i bar dzo trud no o dział kę w Świ no uj ściu – ży czę Pań stwu
aby cięż ko pra cu jąc a po tem od po czy wa jąc że by ście nie
mu sie li my śleć o tych pro ble mach, o któ rych tu dzi siaj
mó wi my, o tych sza lo nych po my słach, któ re nie któ rym
przy szły do gło wy, bo one na pew no nie bę dą zre ali zo wa -
ne. Wszyst kie go naj lep sze go. Dzię ku ję. 

W związ ku z tym, że wcze śniej sze wy stą pie nia wy czer -
pa ły te ma ty kę ro li ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce,
chciał bym po dzie lić się z Pań stwem mo im do świad cze -
niem z dzi siej sze go po by tu w War sza wie.

W sa li kon gre so wej by łem wie lo krot nie, ale po raz
pierw szy po brze gi wy peł nio nej au ten tycz ny mi ludź mi,
ma ją cy mi je den wspól ny uświę co ny dzie się cio le cia mi cel.
Nie wi dzia łem tak du żej licz by mą drze i z do sto jeń stwem
zde ter mi no wa nych lu dzi, któ rzy wie dzą, do kąd zmie rzać.

Gra tu lu ję. Po wo dem te go jest fakt, że wszy scy z tej sa li
wy ja dą dzi siaj zwy cięz ca mi. 

Chciał bym po zdro wić w imie niu No we go To my śla 
– mia sta za chod niej Wiel ko pol ski, a tak że w imie niu prze -
wod ni czą ce go ra dy po wia tu, któ ry sie dzi wśród człon ków
de le ga cji z Wiel ko pol ski, z mia sta i po wia tu no wo to my -
skie go. Chciał bym rów nież za pew nić, że je ste śmy tu -
taj w ce lu po twier dze nia, że pa mię ta my, że przy ja ciół
po zna je się w bie dzie. Dziś na sze miej sce jest tu taj.

16. Hen ryk Her ling Bur mistrz Mia sta i Gmi ny No wy To myśl 
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Wszyst kie go do bre go. Z wiel kim uzna niem dla kie row -
nic twa w War sza wie, po szcze gól nych okrę gach, w okrę -
gu po znań skim i pil skim (gdzie jest nam naj bli żej) oraz
dla ca łej Pol ski ze bra nej w War sza wie, któ ra świę ci triumf

i zwy cię stwo wiel kiej spra wy. Spra wy, któ ra nie no si, nie
no si ła i nie bę dzie no sić żad nych zna mion po li tycz nych
Wszyst kie go do bre go, trzy ma my kciu ki za sta bil ność, 
a nie chwiej ność Wa szych dzia łek. 

17. Poseł Wie sław Szcze pań ski  SLD

Pa nie prze wod ni czą cy! Pa nie pre ze sie! 
Ko le żan ki i ko le dzy dział kow cy! 
Sza now ni Pań stwo! 
W po po łu dnio wym prze mó wie niu pan Mar sza łek po -

wie dział, pa mię taj cie o ogro dach. Ale ja chciał bym po -
wie dzieć, że bę dzie cie o nich pa mię tać. Nie ste ty, co
chwi la bę dą Wam przy po mi nać o nich po li ty cy. Dla te go,
że ma ją Pań stwo w dniu wy bo rów mi lion „krzy ży ków
wy bor czych”, o któ re wal czy każ dy po li tyk. To od Was
za le ży, przy któ rym po li ty ku po sta wi cie ten „krzy żyk”. 

Dru gą rze czą, któ rą Pań stwo ma cie to bo gac two 44 tyś.
hek ta rów zie mi, po ło żo nych cza sa mi w naj lep szych czę -
ściach mia sta. Nie o Zwią zek to czy się bój, lecz o zie mię,
bę dą cą we wła da niu PZD, po któ rą nie moż na dziś się gnąć.
Od sa me go po cząt ku uchwa le nia usta wy o ROD po li ty cy
nie da wa li Pań stwu spo ko ju. Naj pierw pro jekt PiS i 619 171
pod pi sów zło żo nych pod obro ną usta wy. Po tem, spe cu sta -
wa dro go wa i ja kaś dziw na nie wiel ka po praw ka art. 11 j.
Gdy by nie pan pre zes E. Kon drac ki oka za ło by się dzi siaj,
że kil ka dzie siąt, mo że na wet kil ka set ogro dów moż na by -
ło by ciąć „na pra wo i na le wo”, bu du jąc dro gi bez ja kie go -
kol wiek od szko do wa nia, bez ogro du za mien ne go. Wspól na
na sza wal ka do pro wa dzi ła do te go, iż zo sta ło przy wró co ne
Pań stwu pra wo do za dość uczy nie nia za wy własz cze nie 
i ode bra ny ogród. Jak po wie dzia ła pa ni po seł Ja now ska, PiS
za gło so wał „za” przy wró ce niem te re nu za mien ne go dla
Związ ku, aby by ło po tem, co wy własz czać i na cjo na li zo -
wać. Po tem, dziw na po praw ka w ar ty ku le 20 usta wy Pra wo
bu dow la ne, od no śnie al tan. PO wpro wa dzi ła obo wią zek
zgła sza nia bu do wy al tan ogro do wych, tym sa mym po sia da -
nia przez Pań stwo pro jek tu bu dow la ne go. I zno wu in ter -
wen cja pa na pre ze sa i po now na pró ba od wra ca nia te go 
w Se na cie. W koń cu po sel ski pro jekt PiS usta wy o ogro -
dach dział ko wych z 23 mar ca 2009 r. Po wiem tak, szkod -
nik ogro do wy pan po seł De ra nie zro bił by te go, gdy by nie
miał przy zwo le nia pa na Ja ro sła wa Ka czyń skie go. Na zy -
wam go szkod ni kiem ogro do wym, ale jed no cze śnie wła -
ści cie lem dział ki bu dow la nej. Kto po cho dzi z Ka li sza, ten
wie, że pan po seł De ra ma dział kę o po wierzch ni 613 m.
Dla te go też w usta wie prze wi du je dział ki 600, 1500 m 
– nor mal ne dział ki bu dow la ne. O to mu wła śnie cho dzi.
Wła ści cie lem dział ki mo że być jed na oso ba, dwie oso by,
fir ma. Na roż ni ko wą dział kę moż na za raz prze kształ cić i po -
sta wić dom jed no ro dzin ny, prze su wa jąc się da lej i li kwi do -
wać ogród ki.  Kie dy pa trzy łem na tą sa lę do po łu dnia, pan
prze wod ni czą cy wi tał za pro szo nych go ści – no ta bli z PSL,

SLD, wi ce mar szał ka, prze wod ni czą ce go klu bu i sze fa par -
tii. Z PO zo ba czy li ście Pań stwo jed ne go se na to ra, jed ne -
go po sła, ni ko go z klu bu par la men tar ne go i z kie row-
nic twa, Py tam się, dla cze go (?). Pan prze wod ni czą cy przy-
wi tał Wi ce mi ni stra Rol nic twa. Ale dzi siaj wio dą cym dla
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i dla Pań stwa jest Mi -
ni ster In fra struk tu ry. Py tam się, dla cze go na tej sa li
nie ma przed sta wi cie la Mi ni stra In fra struk tu ry. Po -
wiem dla cze go. Dla te go, że sie dzi i pi sze w za uł ku swo -
je go mi ni ster stwa no we li za cję usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nie za gło su je on za tą usta wą,
bo jest ona PiS. Gdy by to by ła usta wa PO, to dzi siaj by -
ło by ina czej. Pan Mi ni ster nie my śli, w ja ki spo sób
uwłasz czyć. Plat for ma nie roz da je ni cze go. My śli, 
w ja ki spo sób zli kwi do wać Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców i utwo rzyć 4, 5 or ga ni za cji, któ re moż na mię dzy so -
bą skłó cić. Nie ma dziś tu taj Mi ni stra In fra struk tu ry,
gdyż nie wie dział by co Pań stwu po wie dzieć. Miał by skła -
mać, że PO nie ro bi no we li za cji (?).W czwar tek, Pań stwo
ra zem z na mi wy gra cie bi twę, ale nie wy gra cie woj ny.
Bę dzie ko lej na no we li za cja i pró ba się gnię cia po ma ją -
tek Pol skie go Związ ku Dział ko we go – przez tych, któ rzy
chcą roz bić jed ność, w któ rej jest si ła. 

Kie dy je cha łem do Pań stwa, za py ta ła mnie „Pa no ra ma”,
któ ra przy go to wu je dzi siej sze wia do mo ści, dla cze go So -
jusz Le wi cy De mo kra tycz nej bro ni tak ana chro nicz ną or -
ga ni za cję, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Od po wie dzia łem dzien ni ka rzo wi, pro szę przy je chać do
sa li kon gre so wej, spo tkać się z pra wie 3 ty sią ca mi lu dzi
oraz za py tać ich, czy oni uzna ją PZD za ana chro nicz ną
or ga ni za cję. 

619 tys. pod pi sów w obro nie usta wy ROD to Pań stwa
si ła. Si ła le ży rów nież w kie row nic twie Związ ku. Chy -
lę czo ło w sto sun ku do pa na pre ze sa, któ ry mu siał wy -
trzy my wać ostat nie ty go dnie i ata ki, głów nie „Fak tu”.
Na pi sał ktoś, że jeź dzi do brym sa mo cho dem, tyl ko nie na -
pi sał, ilu let nim. Ale za to na pi sał, że no wy sa mo chód
kosz tu je 100 tyś. zł. Chcia łem po wie dzieć, w PiS pa nu je
uwłasz cze nio ma nia. Uwłasz czo no spół dziel ców, w nie -
kon sty tu cyj nej usta wie. Ju tro Try bu nał roz strzy gnie, czy
jest ona w ca ło ści nie kon sty tu cyj na. Te raz chce się uwłasz -
czyć dział kow ców. Kto im po zo stał jesz cze, miesz ka nia
ko mu nal ne i la sy (?). Te raz, przed każ dy mi ko lej ny mi wy -
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bo ra mi bę dą rzu ca li usta wę uwłasz cze nio wą. Bo to jest
wal ka o elek to rat. 

Chcia łem po wie dzieć, że KP Le wi ca za wsze jest 
z Pań stwem. Usta wa z 2005 ro ku jest na szym wspól -
nym dziec kiem. Pa mię tam dni roz mo wy z pa nem pre ze -
sem i proś bę, na wet wbrew na sze mu mar szał ko wi, że by
usta wa po wsta ła. Jest tu na sa li pan Jan Ko cha now ski, któ -
ry był wte dy prze wod ni czą cym ko mi sji, któ ra pra co wa ła
nad tą usta wą. Usta wa po wsta ła w bar dzo szyb kim tem pie.
Po wiem krót ko, nie po zwo li my tej usta wy znisz czyć.

Bę dzie my jej bro ni li. Je że li na wet po wsta nie no we li za -
cja, zmie nia ją ca obec ną usta wę na gor szą, to klub So -
ju szu za skar ży ją do Try bu na łu. W imie niu mo im oraz
swo ich ko le ża nek i ko le gów za pew niam, bę dzie my Pań -
stwa za wsze wspie rać. Je ste śmy z Pań stwem, na co dzień.
Wie my, jak trud ne la ta by ły Pań stwa pra cy i że te dział ki
są dla Pań stwa osto ją. Nie jest praw dą, że każ dy za zło -
tów kę chciał by do stać dział kę. Jest to ułu da (jak po wie -
dział pre zes) bo jest to nor mal ne wy własz cze nie przez
uwłasz cze nie. Dzię ku ję bar dzo.

18. Ra fał Zię ba w imieniu Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go

Sz. P. Eu ge niusz Kon drac ki, 
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 
Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
Ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na I Kon gres Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców. Ruch ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce, jak i w Eu ro pie ma dłu gie tra dy cje. 
W za ło że niu, miał on sta no wić po moc so cjal ną dla uboż -
szej czę ści spo łe czeń stwa, ze stro ny władz sa mo rzą do -
wych i pań stwo wych. Dziś, dla oko ło mi lio na pol skich
ro dzin o nie wiel kich do cho dach, dział ki są nie tyl ko oa zą
spo ko ju i miej scem wy po czyn ku, ale sta no wią wy jąt ko -
wy do ro bek ca łe go ży cia. Or ga ni zo wa ny przez Pań stwo 
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców to waż na 
i cen na ini cja ty wa, bę dą ca od po wie dzią na po sel ski pro -
jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo ny przez Pra -
wo i Spra wie dli wość. Pro jekt, któ ry w spo sób zna czą cy
osła bia po zy cje dział kow ców, a w efek cie mo że do pro wa -

dzić do li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce. Uwa -
żam, że ze wzglę du na ochro nę śro do wi ska, zdro wia, wy -
po czyn ku i re kre acji oraz funk cję spo łecz ną i kul tu ro-
twór czą ogro dów dział ko wych, na le ży utrzy mać ich obec -
ny stan praw ny. Dzię ki te mu moż li wy bę dzie dal szy roz -
wój te re nów zie lo nych - ro dzin nych ogro dów dział ko wych
w pol skich mia stach. Wie rzę, że Kon gres – wy da rze nie tak
waż ne dla ca łe go śro do wi ska dział kow ców przy czy ni się
do wy pra co wa nia wspól ne go sta no wi ska wo bec po sel skie -
go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych i dal szych me -
tod dzia ła nia, ma ją cych na ce lu ochro nę cen ne go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Wszyst kich uczest ni -
ków kon gre su ser decz nie po zdra wiam i ży czę wszel kiej po -
myśl no ści. Łą czę wy ra zy sza cun ku. 

1. Iza be la Oże gal ska OZ Łódz ki

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Sza now ni uczest ni cy I Kon gre su PZD,
Do stoj ni Go ście,
Za bie ra jąc głos w imie niu de le ga cji re pre zen tu ją cej 

46 tys. ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ogro dach okrę gu
łódz kie go pra gnę za pew nić, że dział kow cy ci są zgod ni, iż
pod ję ta przez gru pę po słów PiS ini cja ty wa wpro wa dze nia
in nej od do tych cza so wej for my za rzą dza nia ogro da mi
dział ko wy mi jest za gro że niem dla dal sze go ist nie nia pol -
skich ogro dów dział ko wych, a rów nież praw dział kow -
ców i funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Pro jekt pro ce do wa nej w Sej mie usta wy o ogro dach
dział ko wych nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że jej uchwa le -
nie bę dzie po cząt kiem koń ca ogro dów dział ko wych 

w wie lu mia stach wo je wódz twa łódz kie go. Dział kow cy
są ro zum ni i wie dzą, że speł nie nie licz nych wa run ków for -
mal nych w ce lu uzy ska nia wła sno ści dział ki jest ma ło re -
al ne. Ta ka sy tu acja wy ni ka z za pi sów w stu dium lub
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go z któ rych wy -
ni ka, że w ta kich mia stach, jak np. w Ło dzi, To ma szo wie
Ma zo wiec kim, Piotr ko wie Try bu nal skim, Wie lu niu, Zgie -
rzu gmi ny prze wi du ją prze zna cze nie te re nów in ne niż na
ogro dy dział ko we. Po nad to wie le te re nów dzi siaj za ję tych
pod ogro dy ma nie ure gu lo wa ny stan praw ny, a nie jed no -
krot nie wy su wa ne są rosz cze nia osób fi zycz nych i praw -

B. WYSTÑPIENIA UCZESTNIKÓW
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nych. Ozna cza to, że 65% ro dzin użyt ku ją cych dział ki 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych okrę gu łódz kie go nie
ma szans na ich wy kup. 

Dla te go też dział kow cy sprze ci wia ją się pu stym ha słom
o rze ko mym uwłasz cze niu i nie zmien nie sto ją na sta no -
wi sku, że obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do brze słu ży mi lio no wej rze szy dział kow -
ców. Pro jekt usta wy przy go to wa nej przez po słów PiS  po -
strze ga ją ja ko je dy nie kon ty nu ację ata ku na Zwią zek 
i ko lej ną pró bę roz bi cia ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, bo wiem ko lej ny już raz po dej mu ją wal kę z mi -
lio no wym ru chem spo łecz nym, do brze zor ga ni zo wa nym,
do brze za rzą dza nym, sa mo dziel nym, de mo kra tycz nym 
i sa mo rząd nym pod mio tem po sia da ją cym ogrom ny do ro -
bek jak i tra dy cje.

Trud ne do świad cze nia dział kow ców i Związ ku w ostat -
nich mie sią cach wska zu ją, że ża den, na wet naj więk szy
ogród nie po ra dził by so bie w sy tu acji za gro żeń, ja kie nio -
sły zmia ny za pi sów tzw. spe cu sta wy dro go wej czy pra wa
bu dow la ne go. Tyl ko two rząc jed ną sil ną wspól no tę ja ką
jest na sza or ga ni za cja, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, by -
li śmy w sta nie prze ciw dzia łać nie ko rzyst nym zmia nom
pra wo daw stwa. 

Dzi siaj pro po no wa nie dział kow com two rze nia wspól -
not ogro do wych jest osła bie niem ich po zy cji w sy tu acji
bar dzo czę sto no we li zo wa ne go pra wa w na szym kra ju.
Być mo że po słów PiS urze kło po wie dze nie „ma łe jest
pięk ne”, ale jest i in ne po wie dze nie: „du ży mo że wię cej”
i to wła śnie bar dziej prze ko nu je dział kow ców.  Dla te go
twier dzi my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest już
wspól no tą mi lio na pol skich ro dzin. I to roz wią za nie dział -
kow com od po wia da. Przy na leż ność do Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców da je nam ochro nę praw ną i jest naj-
lep szym gwa ran tem w ob li czu za gro żeń ja kich do świad -
cza ją dział kow cy i ogro dy. 

W tym miej scu pra gnę wy ra zić uzna nie za ak tyw ność
kie row nic twa Związ ku, szcze gól nie dla Pre ze sa Eu ge niu -
sza Kon drac kie go, za nie złom ność w obro nie in te re sów
dział kow ców i Związ ku i jed no cze śnie pro sić o nie pod -
da wa nie się tym wszyst kim, któ rzy wąt pią w bez in te re -

sow ność dzia łań na rzecz trwa ło ści ist nie nia ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Pro szę wie rzyć, że dział -
kow cy do ce nia ją Pa na oso bi ste za an ga żo wa nie i tro skę 
o przy szłość ogro dów dział ko wych i mi lio na ro dzin pol -
skich dział kow ców. Jed no cze śnie de kla ru ję, że w tych
dzia ła niach człon ko wie łódz kiej or ga ni za cji bę dą ra zem 
z Pa nem, bo wiem o tym, jak waż ną ro lę peł ni Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców nie trze ba prze ko ny wać je go człon ków.

A że Zwią zek do brze peł ni swo ją ro lę świad czyć mo że
fakt, że są jesz cze ogro dy nie zrze szo ne w Związ ku, np.
ogród „Mi kro bus” w ba łuc kiej dziel ni cy Ło dzi, od dłuż -
sze go już cza su bar dzo za bie ga ją cy o przy na leż ność do
PZD. Po nie waż jest to ogród dzia ła ją cy na za sa dzie umo -
wy cy wil no-praw nej za war tej z gmi ną, to je go sy tu acja
za le ży przede wszyst kim od sta no wi ska władz sa mo rzą do -
wych Ło dzi. I niech i ten przy pa dek bę dzie ko lej nym po -
twier dze niem na to, że PZD nie ma mo no po lu na ogro dy,
a przy na leż ność do na szej or ga ni za cji nie jest na ka zem.

Sza now ni Ze bra ni, 
Po nie waż Kon gres da je szan se, aby to głos dział kow -

ców do tarł do sta no wią cych pra wo w na szym pań stwie,
aby usły sze li na sze sta no wi sko w spra wie usta wy o ogro -
dach dział ko wych wy stą pie nie pra gnę za koń czyć frag -
men tem z li stu otwar te go kon fe ren cji przed kon gre so wej
Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD skie ro wa ne go do
par la men ta rzy stów. 

„Sza now ni Par la men ta rzy ści, je śli nie moż na al bo się
nie chce po móc, to przy naj mniej nie na le ży prze szka dzać,
a w ża den spo sób ni we czyć ludz kie go dzie ła. W sy tu acji
gdy cho dzi o los mi lio na pol skich ro dzin i byt 5 tys. ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce, sza nuj cie na -
sze pra wo do udzia łu w de cy do wa niu o nas. Wy zna je my
pro stą za sa dę: „NIC O NAS BEZ NAS”.

Mam na dzie ję, że po sło wie po dzie lą po gląd dział kow -
ców o ko niecz no ści od rzu ce nia już w pierw szym czy ta -
niu pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych 
i usza nu ją wo lę dział kow ców o utrzy ma nie obo wią zu ją cej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie zmie -
nio nym kształ cie. 

Dzię ku ję za uwa gę.

2. Ry szard Nie dba ła OZ Ma zo wiec ki

Pa nie Prze wod ni czą cy
Sza now ni Go ście, 
Dro dzy Dział kow cy.
Hi sto rii ogro dów dział ko wych trud no nie za uwa żyć. 

I choć ogro dy ist nia ły od wie lu już lat - w Eu ro pie za chod -
niej, na Po mo rzu (1897 r. „Ką pie le Sło necz ne” – Gru -
dziądz) i na Ślą sku – to po za po je dyn czy mi w War sza wie
(1902 r. „Obroń ców Po ko ju”) ogro dów nie przy by wa ło.

Do pie ro za ło że nie To wa rzy stwa Ogród ków Ro dzin nych
w War sza wie w 1926 r. roz po czę ło zor ga ni zo wa ne za kła -
da nie ogro dów dział ko wych na te re nie sto li cy: „Ste fa na
Okrzei”, „Ra ko wiec”, „Ju trzen ka”, „Sa dy Żo li bor skie”, 
i wie lu in nych.



31

Obec nie w Eu ro pie ogrod nic two dział ko we roz wi ja się,
a u nas pro ble mem jest prze trwa nie, oca le nie ist nie ją cych
ogro dów dla na stęp nych po ko leń. Z re gu lar no ścią god ną
lep szej spra wy po ja wia ją się po my sły li kwi da cji ogro dów
dział ko wych. Nie któ rzy po li ty cy uwa ża ją je za re likt mi -
nio ne go ustro ju. Pa zer ni in we sto rzy ma rzą o ko mer cyj -
nych in we sty cjach za miast „grzą dek z mar chew ką”. Za -
gro że nia te są przede wszyst kim wi docz ne w mia stach, 
a szcze gól nie w War sza wie. W sto li cy skie ro wa nych jest
171 po zwów rosz cze nio wych przez by łe go Pre zy den ta m.
st. War sza wy, 18 rosz czeń od osób fi zycz nych, 7 rosz czeń
osób praw nych. Pa ni Pre zy dent w kam pa nii wy bor czej
obie cy wa ła wy co fa nie tych po zwów z są dów, co nie na stą -
pi ło do dnia dzi siej sze go.

W War sza wie, po za jed nym ogro dem („Sa dy Żo li bor -
skie”), po zo sta łe ogro dy nie uję to w pla nach za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. Co ofe ru je spo łecz no ści dział -
kow ców pro jekt usta wy PiS o ogro dach dział ko wych, sko -
ro stwier dza w § 6 pkt. 5 „Nie jest do pusz czal na (tyl ko) li -
kwi da cja ogro du dział ko we go, któ re go ob szar wska za ny
jest w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go ja ko te ren ogro dów dział ko wych”?

Po za pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na
prze szko dzie uwłasz cze nia dział kow ców lub obro ny przed
li kwi da cją ROD sta ły by tak że istot ne ure gu lo wa nia, ta kie
jak: 

• stan praw ny grun tów ROD,
• wy co fa nie po zwów są do wych przez Pre zy den ta m. st.

War sza wy,
• ure gu lo wa nie spraw rosz cze nio wych.
Ogro dy dział ko we po win ny być umiesz cza ne w pla nach

za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ja ko ogro dy dział ko -
we, a nie te re ny zie lo ne. Ta kie prze zna cze nie te re nów da -
wa ło by ogro dom szan sę prze trwa nia i roz wo ju.

W zło żo nym przez po słów PiS pro jek cie 23 mar ca
2009r nie za pro po no wa no ogro dom nic kon kret ne go i no -
wa tor skie go, a je dy nie za ofe ro wa no wy kup te re nu in dy wi -
du al nym dział kow com po zo sta wia jąc ich bez in fra struk-
tu ry i moż li wo ści roz wo ju. Wpro wa dzo no tym wie le nie -
do bre go w ru chu ogrod nic twa, dzie ląc wy raź nie ogro dy
na te re nach aglo me ra cji miej skich i po za miej skich. Na
pew no prze zna cze nie i za go spo da ro wa nie tych ogro dów
są róż ne. Jed ne są przede wszyst kim zie lo ny mi płu ca mi
miast, oa zą ru chu i od po czyn ku, dru gie są upra wo wo -re -
kre acyj ne. Nie za leż nie od usy tu owa nia wszyst kich dział -
kow ców łą czy za mi ło wa nie do przy ro dy, a pro po no wa ne
roz wią za nie wpro wa dza jąc do mi na cję war to ści ma te rial -
nych po zba wi ło by znacz ną część dział kow ców wło żo -
nych oszczęd no ści i efek tów wie lo let niej wy tę żo nej pra cy.

Utra ta ogro dów war szaw skich wy da je się tym bar dziej
re al na z dwóch po wo dów, a mia no wi cie: nie sły cha nie wy -
gó ro wa nych cen grun tów i nie chę ci sa mo rzą dow ców do
po zby wa nia się czę sto atrak cyj nie po ło żo nych te re nów.
Za tra co na zo sta ła by ge ne za i idea za kła da nych pierw szych
ogro dów wła śnie na te re nach miej skich, w któ rych nie -

użyt ki dział kow cy za mie nia li w oa zy zie le ni i miej sca od -
po czyn ku. Po nad to pro po zy cja utra ty mo cy praw nej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r, w tym
li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po zba wi ła by
oby wa te li gwa ran ta chro nią ce go ich mie nie. Tym bar dziej,
że brak prze pi sów wy ko naw czych po głę bił by je dy nie cha -
os w przej mo wa niu te re nów gmin nych, czy skar bu pań -
stwa. Pro po no wa ne roz wią za nia nie są po wią za ne z umo -
co wa nia mi praw ny mi sa mo rzą dów i do pro wa dzą ra czej
do li kwi da cji wie lu ogro dów niż po lep sze nia wa run ków
ich roz wo ju. 

W War sza wie po wej ściu w ży cie pro jek tu PiS dział -
kow cy ze wszyst kich ogro dów, po za jed nym, nie mie li by
szans na uwłasz cze nie.

Nie wi dząc moż li wo ści re ali za cyj nych pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych wnio sku je my o od rzu ce nie te go
pro jek tu w ca ło ści. Ape lu je my do Mar szał ka Sej mu i Se -
na tu,  Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych i do
wszyst kich Par la men ta rzy stów Rze czy po spo li tej Pol skiej
o nie do pusz cze nie do no we li za cji usta wy o ROD.

Utrzy ma nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
jest roz wią za niem kom pro mi so wym w ne go cja cjach
przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych z człon ka mi PZD.
W okre sie swo je go ist nie nia Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców ani ra zu nie od mó wił prze ka za nia grun tów na nie -
zbęd ne ce le ogól no miej skie, czy in we sty cje ko mu ni -
ka cyj ne. Je dy ny sta wia ny wa ru nek to pro wa dze nie li kwi -
da cji ogro dów na wa run kach usta wo wych tzn. od szko do -
wa nia dla dział kow ców za na nie sie nia i na sa dze nia,
od szko do wa nia za ma ją tek ogro du oraz uzy ska nie te re nu
za mien ne go.

Nie do pusz czal ne jest bez tro skie li kwi do wa nie ogro dów,
kie dy dział ki sta ją się czę ścią prze strze ni pu blicz nej,
otwar tej dla wszyst kich. W cza sach gro dze nia osie dli i za -
my ka nia bram przed ob cy mi - ogro dy za pra sza ją każ de go,
kto we współ cze snym, ka mien nym mie ście szu ka wy -
tchnie nia wśród zie le ni. Bez wzglę du na spo sób pro wa -
dze nia dzia łek ogród za wsze łą czył pięk ne z po ży tecz nym.
Dla eme ry tów i ren ci stów dział ka jest cen na ze wzglę du
na moż li wość pra cy fi zycz nej na świe żym po wie trzu, co
utrzy mu je ich w do brym sta nie zdro wia. Dla pra cow ni -
ków umy sło wych da je bez cen ny wy si łek fi zycz ny, uko je -
nie ner wów. A wszyst kim do star cza za do wo le nia mo ral-
ne go z wy ni ków pra cy. To wszyst ko spra wia, że cią gle nie
usta je za in te re so wa nie ideą ogro dów dział ko wych.

Zna cze nie ogro dów dział ko wych w mia stach jest tym
więk sze, im więk sze jest mia sto. Czę sto peł nią one bar -
dzo róż no rod ne funk cje: od kra jo bra zo wych, kli ma tycz -
nych, na wie trza ją cych, po śro do wi sko wo -spo łecz ne
(or ga ni za cja róż nych form wcza sów i wy po czyn ku dla se -
nio rów i dzie ci oraz licz nych fe sty nów, wy staw i do ży -
nek). Sa mo or ga ni zo wa nie się dział kow ców w struk tu ry
wspól no to we jest ma ło praw do po dob ne, po nie waż zde cy -
do wa na ich więk szość nie chce an ga żo wać się w żad ną
dzia łal ność spo łecz ną, wy ka zu jąc zde cy do wa ną po sta wę
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pa syw ną. Ist nie nie po szcze gól nej dział ki jest moż li we tyl -
ko w do brze zor ga ni zo wa nej struk tu rze. I ta wie dza jest
głów ną przy czy ną ata ku na Pol ski Zwią zek Dział ko wy,
któ re go roz bi cie pro wa dzić ma do ła twe go do stę pu do
atrak cyj nie po ło żo nych te re nów i kro cio wych zy sków wy -
bra nych grup spo łecz nych.

Dzię ki sta ra niom ca łe go Związ ku od pie ra ne są cią głe
ata ki zmie rza ją ce do prak tycz nej li kwi da cji ru chu dział -
ko we go w Pol sce, bro nio ne jest pra wo do zrze sza nia się
lu dzi o po dob nych za in te re so wa niach. Do tych cza so wa de -
ter mi na cja i ak tyw ność związ kow ców, a przede wszyst -
kim Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców ini cju j-
ą ce go uda ne po my sły. Na sze dzia ła nia przy nio sły ko rzyst -

ne i kon kret ne dla dział kow ców efek ty, ja ki mi są: no wa
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (2005 r.), no -
wy – zgod ny z usta wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych – sta tut Związ ku (2006 r.), zno we li zo wa ny Re gu la-
min ROD (2006 r.). W praw nych prze pi sach tych za war -
to wy kształ co ne przez dzie się cio le cia za sa dy ko rzy sta nia
z dzia łek i ich za go spo da ro wa nia, co by ło ocze ki wa ne
przez set ki ty się cy dział kow ców.

Skła da my po dzię ko wa nia za ogrom pra cy na rzecz
dział kow ców i wy ra zy sza cun ku Pre ze so wi Związ ku Pa -
nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu ży cząc dal szej wy trwa -
ło ści w ak tyw nym prze wod ni cze niu nie za wi słej i nie za-
leż nej or ga ni za cji dział kow ców.

3. Ma rian Ro siń ski OZ Su dec ki

Sza now ne Ko le żan ki Sza now ni Ko le dzy,
Dział kow cy, Za pro sze ni Go ście
Dzi siej szy Kon gres jest wiel kim wy da rze niem dla dział -

kow ców, jest to pierw szy kon gres w hi sto rii ru chu dział -
ko we go, jest on szcze gól nym fo rum na któ rym mo że my
wy po wie dzieć się co do ak tu al nej sy tu acji ru chu dział ko -
we go.

Sy tu acja ta zo sta ła zde ter mi no wa na pro jek tem usta wy
o ogro dach dział ko wych, nad któ rym pra cu je Sejm Rzecz -
po spo li tej Pol skiej, pro jek tem au tor stwa po słów Pra wa 
i Spra wie dli wo ści.

Pro jekt ten w Okrę gu Su dec kim zo stał po wszech nie
skry ty ko wa ny, po wszech nie rów nież ape lo wa no do Mar -
szał ka Sej mu RP Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go, Klu -
bów Po sel skich oraz do Po słów okrę gu wał brzy skie go 
i je le nio gór skie go o od rzu ce nie pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych zgło szo ne go przez po słów Pra wa i
Spra wie dli wo ści.

W tej spra wie wy po wia da ły się wal ne ze bra nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, za rzą dy, ko mi sje sta tu to we,
tą dro ga swo je ne ga tyw ne sta no wi sko wo bec pro jek tu
prze ka za ło 105 ro dzin nych ogro dów dział ko wych Okrę gu
Su dec kie go oraz wie lu dział kow ców w in dy wi du al nych
wy stą pie niach.

Tą wła śnie dro gą swo je ne ga tyw ne sta no wi sko wo bec
zmia ny za sad funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych i li -
kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców przed sta wi ło
oko ło 20 ty się cy su dec kich dział kow ców.

Na ta ką oce nę pro jek tu zło ży ło się mię dzy in ny mi to, że
ma my do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z 2005 r. któ ra da je do bre pod sta wy praw ne funk cjo no -
wa nia ogro dom dział ko wym, w spo sób wła ści wy za bez -
pie cza in te re sy ma jąt ko we dział kow ców za utrzy ma niem
któ rej w na szym okrę gu opo wie dzia ło się na pi śmie oko -
ło 45 ty się cy dział kow ców.

Po nad to po wszech na jest świa do mość, że ogro dy dział -
ko we w ca łej swej po nad 100-let niej hi sto rii ni gdy nie by -
ły bu do wa ne i urzą dza ne z my ślą o ich sprze da ży 
i uczy nie nia z nich pry wat nych wła sno ści, za wsze mia ły
one cha rak ter urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, do stęp nej
dla wszyst kich, a w szcze gól no ści dla lu dzi ubo gich, któ -
rych nie stać by ło i dziś rów nież nie stać na kup no wła snej
nie ru cho mo ści. Ogro dy o ta kim cha rak te rze i o ta kim
prze zna cze niu otrzy ma ło na sze po ko le nie i na szym obo -
wiąz kiem jest prze ka zać je dla na szych na stęp ców. Tak
jak zro bi ła to Bab cia i Ro dzi ce Pa na Po sła De ry co po -
zwo li ła Pa nu Po sło wi po sia dać dział kę.

Nikt nie ma mo ral ne go pra wa by tak bru tal nie i nie ludz -
ko prze rwać hi sto rię ogro dów dział ko wych roz prze da jąc
dział ki, co w bliż szym lub dal szym cza sie do pro wa dzi do
uni ce stwie nia ogro dów dział ko wych.

Nie jest zna ny przy pa dek, ani w Pol sce, ani w Eu ro pie
funk cjo no wa nia ogro du dział ko we go na pry wat nym grun -
cie al bo ja ko zrze sze nie pry wat nych wła ści cie li dzia łek.

Nie słu chaj my i nie to le ruj my fał szy wych Mi ko ła jów
co to gar ną się roz da wać nie swo je, choć by mie li na imię
Mi ko łaj tak jak po seł An drzej Mi ko łaj De ra.

Sza now ni Ze bra ni!
Za po zna łem się z pro jek tem usta wy Pra wa i Spra wie -

dli wo ści i je go uza sad nie niem, ze szcze gól ną uwa gą wy -
słu cha łem w in ter ne cie re la cji z pierw sze go czy ta nia
wy mie nio nej usta wy i nie mo gę się po go dzić, że wy brań -
cy na ro du mo gą w tak cy nicz ny spo sób uza sad niać ko -
niecz ność stwo rze nie no we go pra wa w tym przy pad ku
dział ko we go.

Po seł Spra woz daw ca An drzej De ra na mów ni cy sej mo -
wej po wia da, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie pod le -
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ga żad ne mu nad zo ro wi - jest to oczy wi sta nie praw da.
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w art. 38 sta -
no wi „Nad zór nad dzia łal no ścią PZD spra wu je mi ni ster
wła ści wy do spraw śro do wi ska".

Zgod nie ze Sta tu tem tak jak każ da or ga ni za cja spo łecz -
na Zwią zek po sia da na każ dym szcze blu or ga ni za cyj nym
wła sne or ga ny kon tro l ne i roz jem cze, a po nad to pod le ga
kon tro li są do wej w za kre sie człon ko stwa i w za kre sie
spraw ma jąt ko wych i od szko do waw czych oraz Kra jo we -
go Re je stru Są do we go w za kre sie re je stra cji Związ ku.

Po nad to po seł A. De ra po strze ga ro dzin ne ogro dy dział -
ko we i Zwią zek ja ko po zo sta łość sys te mu ra dziec kie go,
co rów nież nie po le ga na praw dzie, bo wiem w Związ ku
ra dziec kim nie by ło i w pań stwach któ re po wsta ły po je -
go upad ku nie ma ogro dów dział ko wych.

Na sze pol skie ogro dy dział ko we funk cjo nu ją tak jak 
w Niem czech, Fran cji, An glii i po zo sta łych kra jach zjed -
no czo nej Eu ro py, nie sta no wią żad ne go ku rio zum na
dział ko wej ma pie Zjed no czo nej Eu ro py. Ma ło, po wej ściu
do Zjed no czo nej Eu ro py, choć ta kie go wy mo gu nie by ło,
nie mu sie li śmy do sto so wy wać na szych ogro dów do wa -
run ków eu ro pej skich, my śmy tam by li od lat trzy dzie stych
ubie głe go wie ku.

Pa trząc hi sto rycz nie to pierw sze pol skie ogro dy dział -
ko we po wsta wa ły w za bo rze pru skim na Po mo rzu, Wiel -
ko pol sce i Ślą sku i wg wy pra co wa nych ów cze śnie wzo -
rów po wsta wa ły na stęp ne ogro dy w tym rów nież po 
II woj nie świa to wej. Do praw dy trze ba mieć szcze gól nie
buj ną wy obraź nię by do szu ki wać się w tej hi sto rii ogrod -
nic twa dział ko we go sys te my ra dziec kie go.

Ko lej nym prze kła ma niem ja kie sły sze li śmy w de ba cie
sej mo wej ze stro ny Po sła An drze ja De ry jak i Po sła Ar -
ka diu sza Czar to ry skie go to to, że obec nie dział kow cy są
tak gnę bie ni skład ką człon kow ską i ja kie to są nie bo tycz -
ne kwo ty w ska li ca łe go kra ju – 50 mi lio nów zł. Na to miast
z chwi lą uchwa le nia pro jek tu Pra wa i Spra wie dli wo ści ob -
cią że nie dział kow ców by ły by znacz nie niż sze bo pła ci li -
by tyl ko po da tek rol ny i od nie ru cho mo ści, a to by ło by
znacz nie mniej niż obec na skład ka człon kow ska.

Na do wód te go Pan De ra po ka zu je to na wy li cze niach
dot. wła snej dział ki. Z wy li czeń tych wy ni ka ,że po dat ku
bę dzie pła cił 60 zł, a skład ki pła ci 90 zł, do wy li czeń tych
Pan De ra przy jął staw kę po dat ku od nie ru cho mo ści od al -
ta ny 2.25 zł gdy fak tycz nie w Ostro wie Wiel ko pol skim
/do spraw dze nia w In ter ne cie/ staw ka od po zo sta łych bu -
dyn ków m.in. al tan wy no si 5.50 zł od 1 m2 więc Pan De -
ra od al ta ny za pła cił by po da tek nie 42 zł, tak jak przy jął to
w wy li cze niach, ale za pła cił by 110 zł łącz nie za tem po da -
tek wy niósł by 128 zł. i fak tycz nie ob cią że nie po dat ko we
by ło by wyż sze od obec nie pła co nej skład ki o 38 zł.

Gdy by nie to po zor nie ma łe kłam stew ko pa dła by ta
część uza sad nie nia pro jek tu usta wy Pra wa i Spra wie dli -
wo ści.

W wy li cze niach po mi nię to kosz ty za rzą dza nia wspól -
no tą ogro do wą, któ re bę dą po wie lo kroć wyż sze od obec -

nej skład ki człon kow skiej, prze mil cza się te kosz ty roz -
myśl nie bo wiem ina czej prysł by mit ta niej dział ki w wy -
da niu Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Ko lej nym nie rze tel nym ar gu men tem, któ rym po słu ży ło
się Pra wo i Spra wie dli wość jest stwier dze nie, że pro jekt
nie po cią ga żad nych ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych
dla bu dże tów Pań stwa i sa mo rzą dów i ne ga tyw nych skut -
ków spo łecz nych.

Nie mam wie dzy by oce niać skut ki fi nan so we dla te go
po mi nę je, na to miast co do skut ków spo łecz nych, to z ca -
łą od po wie dzial no ścią stwier dzam, że ne ga tyw ne skut ki
spo łecz ne bę dą ogrom ne i bar dzo do tkli we, bo wiem w
cza sie nie zbyt od le głym znik nie więk szość ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, a te któ re się osta ną, nie bę dą dla
lu dzi ubo gich.

Dział ki sta ną się to wa rem i to naj czę ściej dla lu dzi bo -
ga tych, dział ki nie bę dą po wszech nie do stęp ne, tak jak to
jest dzi siaj, dział ki prze sta ną być swo istym świad cze niem
so cjal nym Pań stwa dla swo ich oby wa te li.

Nie wie rzę, by tej świa do mo ści nie miał Pan Po seł 
A. De ra jak i po zo sta li po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo -
ści, któ rzy pod pi sa li się pod pro jek tem usta wy o ogro dach
dział ko wych.

Sza now ne Ko le żan ki Sza now ni Ko le dzy
Cze go ocze ku ją dział kow cy od Kon gre su, ocze ku ją zde -

cy do wa ne go sta no wi ska Kon gre su stwier dza ją ce go, że
pro jekt usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści jest złym pro jek -
tem, nie słu ży trwa ło ści i roz wo jo wi ogro dów dział ko -
wych, po zba wia dział kow ców obec nie obo wią zu ją cych
praw i z po bu dek ide olo gicz nych, nie ma ją cych żad ne go
uza sad nie nia, li kwi du je Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– z tych wzglę dów pro jekt ten po wi nien zo stać od rzu co ny.

Dział kow cy nie ocze ku ją zmian obec nie obo wią zu ją cej
do brej usta wy z 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, cze mu da li do bit ny wy raz swo imi pod pi sa mi 
w licz bie po nad 600 ty się cy. Dział kow cy ocze ku ją, by po -
li ty cy da li im spo koj nie pra co wać, od po czy wać i wy cho -
wy wać na dział kach swo je dzie ci i wnu ki w po sza no wa niu
pra cy i mi ło ści do przy ro dy.

Sa dzę rów nież, że dzi siej szy Kon gres jest tym fo rum,
na któ rym win ni śmy się jed no myśl nie wy po wie dzieć za
utrzy ma niem na szej do tych cza so wej jed no ści gwa ran tu ją -
cej utrzy ma nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go dla obec -
ne go po ko le nia, jak rów nież dla przy szłych po ko leń.

Na prze strze ni ostat nich 20 lat na sza do tych cza so wa jed -
ność po zwo li ła sku tecz nie bro nić i chro nić ro dzin ne ogro -
dy dział ko we.

Koń cząc swo je wy stą pie nie chciał bym w imie niu dział -
kow ców Okrę gu Su dec kie go po dzię ko wać wszyst kim Po -
słom, któ rzy w de ba cie sej mo wej w dniu 2 lip ca br.
wy po wia da li się za od rzu ce nie pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych, a w szcze gól no ści Klu bom Po sel skim
Plat for my Oby wa tel skiej, Le wi cy, Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go i No wej Le wi cy.
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Dzię ku ję rów nież Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców za sku tecz ną wie lo let nią obro nę ru chu
dział ko we go, a w szcze gól no ści jej Pre ze so wi Pa nu Eu ge -
niu szo wi Kon drac kie mu za wiel kie od da nie ru cho wi

ogrod nic twa dział ko we go i za ogrom ne za an ga żo wa nie w
je go obro nie, za co jest tak za cie kle ata ko wa ny przez nie -
któ re krę gi po li tycz ne i pod po rząd ko wa ne im me dia.

Pa nie Pre ze sie wy trwa ło ści, dział kow cy są z Pa nem.
Dzię ku ję za uwa gę.

4. Ja nusz Mosz kow ski OZ we Wro cła wiu

Sza now ni de le ga ci!
Sza now ni go ście!
Ja ko re pre zen tan ci ro dzin nych ogro dów dział ko wych

ze bra li śmy się tu w War sza wie na I KON GRE SIE Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w sy tu acji szcze gól nej, w
sy tu acji nad zwy czaj ne go za gro że nia dla ro dzin nych
ogro dów dział ko wych spo wo do wa ne go pro jek tem
usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści, któ rej głów nym au to -
rem jest po seł An drzej De ra. Pan Po seł nam wma wia, że
pro jekt PiS -u chro ni i bro ni ogro dy, a każ dy do tych cza so -
wy użyt kow nik dział ki sta nie się jej wła ści cie lem. Ja ko
re pre zen tant wro cław skich ogro dów chciał bym za pro te -
sto wać prze ciw ko tej ma ni pu la cji.

Pa nie Po śle, dział kow cy to lu dzie z bo ga tym ba ga żem
do świad czeń, to lu dzie ro zum ni i nie moż na ich tak oszu -
ki wać. We Wro cła wiu 90% ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych ma in ne prze zna cze nie i to po mi mo wie lu
pro te stów i próśb kie ro wa nych do Pre zy den ta Wro cła wia.

Tu we Wro cła wiu 142 ogro dy zo sta ły wy kre ślo ne 
z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i prze zna czo -
ne na ce le ko mer cyj ne i de we lo per skie.

Trud no so bie wręcz wy obra zić by Pre zy dent Wro cła wia
po zy tyw nie roz pa try wał wnio ski dział kow ców o prze ka -
za nie im dział ki na wła sność. Wręcz od wrot nie w przy -
pad ku wej ścia w ży cie pro jek tu PiS -u zgod nie z za pi sem,
jed nym po cią gnię ciem pió ra, jed nym pod pi sem zde cy du -
je o li kwi da cji wie lu, ba zde cy do wa nej więk szo ści ogro -
dów. Ta kie są bo wiem po sta no wie nia i ta kie bę dą efek ty
pro jek tu usta wy.

Dzi siaj je dy nym gwa ran tem ist nie nia ogro dów jest
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. To ta usta -
wa za wie ra re gu la cje do ty czą ce li kwi da cji te re nów ROD,
za wie ra gwa ran cje od szko do wań i pra wo do ogro du za -
stęp cze go. To ta usta wa za wie ra re gu la cje do ty czą ce funk -
cjo no wa nia ogro dów w ra mach Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców, Związ ku, za słu żo ne go, któ ry jest jed nym z wie -
lu w Unii Eu ro pej skiej.

Za rów no usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
jak i Zwią zek spraw dzi ły się w prak ty ce, w dzia ła niach 
i w efek tach. To jest na sza usta wa, in nej nie chce my. Nie
ma my żad nych złu dzeń, co do in ten cji po słów PiS -u, któ -
rzy chcą znisz czyć ogrod nic two dział ko we, or ga ni za cję
dział kow ców. Czy po sło wie PiS -u nie ma ją in nych pro -

ble mów. Ruch dział ko wy li czy po nad 110 lat i za wsze je -
go dą że niem by ło zjed no cze nie się w jed ną ogól no kra -
jo wą or ga ni za cję, tak też by ło przed woj ną w la tach
30-tych. Ale Pan Po seł De ra nie zna hi sto rii ogrod nic twa
dział ko we go. Nie wie, że urzą dze nia ogro do we by ły bu -
do wa ne przez wie le po ko leń dział kow ców. W rze czy wi -
sto ści ten ma ją tek jest w dys po zy cji sa mych dział kow ców,
człon ków Związ ku, to oni de cy du ją o je go utrzy ma niu,
mo der ni za cji. Nie jest praw dą Pa nie Po śle De ra, że to jest
ma ją tek struk tur. Spo łecz ne struk tu ry wy bra ne przez dział -
kow ców je dy nie dba ją, by był on we wła ści wym, do brym
sta nie.

Ja kim pra wem, to co sa mi dział kow cy wy pra co wa li
ma być zna cjo na li zo wa ne. Prze cież jest to jaw na gra bież.

Po mi mo za gro żeń, wro cław skie ogro dy roz wi ja ją się,
uno wo cze śnia ją, dział kow cy szczy cą się, że ma ją co raz
lep sze wa run ki upra wy i spę dza nia wol ne go cza su wraz 
z ro dzi na mi. Tu na ogro dach kwit nie ży cie to wa rzy skie,
tu za wią zu ją się przy jaź nie, tu lu dzie so bie po ma ga ją,
po ma ga ją żyć, prze trwać i te go zmar no wać nie po zwo -
li my. Ogro dy są na sze, dla na szych dzie ci i wnu ków, dla
ko lej nych po ko leń dział kow ców, któ rzy przyj dą po nas.
Ko lej ne ty sią ce ro dzin nie tyl ko ocze ku je, ale też otrzy -
mu je co rocz nie dział ki do użyt ko wa nia. I na tym wła śnie
Par ne Po śle An drze ju De ra po le ga idea ogrod nic twa dział -
ko we go.

Nie moż na za my kać dro gi do dział ki ko lej nym ro dzi -
nom dział kow ców, oni tych dzia łek po trze bu ją.

Dział kow cy okrę gu z Wro cła wia. Strze li na, Mi li cza,
Ole śni cy, Oła wy, Sy co wa i z wie lu in nych miast zwra ca -
ją się do po słów Plat for my Oby wa tel skiej, po słów So ju -
szu Le wi cy De mo kra tycz nej, po słów Pol skie go Stron-
nic twa Lu do we go, No wej Le wi cy, do wszyst kich, któ rym
le ży na ser cu do bro dział kow ców i ogro dów, ale też i
miast, nie po zwa laj cie, by pro jekt Pra wa i Spra wie dli wość
uj rzał świa tło dzien ne. Jest to pro jekt zły, nie kon sty tu cyj -
ny, na ru sza ją cy na szą hi sto rię, tra dy cję i nasz do ro bek.

Zwra ca my się do Was, od rzuć cie ten pro jekt i pa mię -
taj cie o ogro dach oraz o ak tu al nym ha śle „nic o nas
bez nas”.
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Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy 
Sza now ny Pa nie Pre ze sie, Wy so kie Pre zy dium 
Pa nie i Pa no wie De le ga ci 
Sza now ni za pro sze ni Go ście
Je stem użyt kow ni kiem dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie

Dział ko wym „Za le sia ny” w Nie wod ni cy Ko ściel nej
k/Bia łe go sto ku. Sta tus dział kow ca, a przy tym sta tus Sę -
dzie go Są du Okrę go we go, nie tyl ko że upo waż nia, 
a wręcz ob li gu je mnie do do ko na nia oce ny i przed sta wie -
nia swo je go sta no wi ska w spra wie zło żo ne go do la ski
mar szał kow skiej przez po słów PiS pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych hucz nie na zwa nym przez pro jek -
to daw ców „uwłasz cze niem dział kow ców”. Do głęb na ana -
li za przed mio to we go pro jek tu da je pod sta wy do stwier-
dze nia, że je go ce lem nie jest uwłasz cze nie wszyst kich
do tych cza so wych użyt kow ni ków dzia łek, a ce lem jest
uchy le nie ak tu al nie ist nie ją cej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych sta no wią cej obec nie gwa ran cję
praw dział kow ców i ist nie ją cych ogro dów, roz wią za nie
PZD – sa mo rząd nej, de mo kra tycz nej i sa mo dziel nej or -
ga ni za cji spo łecz nej i na cjo na li za cja ma jąt ku wy pra co wa -
ne go przez kil ka po ko leń dział kow ców. Już na wstę pie
na le ży zwró cić uwa gę na nie kon sty tu cyj ność przed mio -
to we go pro jek tu za kła da ją ce go de le ga li za cję spo łecz nej
or ga ni za cji bez pod staw wy mie nio nych w art.13 Kon sty -
tu cji RP. Żad na bo wiem z pod staw okre ślo nych w po wo -
ła nej wy żej nor mie kon sty tu cyj nej nie do ty czy or ga ni za cji
spo łecz nej, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Bo
czyż PZD jest or ga ni za cją od wo łu ją cą się w swo im pro -
gra mie do to ta li tar nych me tod i prak tyk dzia ła nia na zi -
zmu, fa szy zmu, czy też ko mu ni zmu? Czy dzia łal ność
PZD za kła da bądź do pusz cza nie na wiść ra so wą i na ro do -
wo ścio wą, sto su je prze moc w ce lu zdo by cia wła dzy lub
wpły wu na po li ty kę pań stwa, a prze cież tyl ko ist nie nie ta -
kich prze sła nek kon sty tu cyj nych mo że uza sad niać de le -
ga li za cję or ga ni za cji spo łecz nej. Po wszech nie zna ny jest
ne ga tyw ny sto su nek PiS do obec nie obo wią zu ją cej Kon -
sty tu cji, ale czy ta oko licz ność ma uspra wie dli wiać za nie -
cha nie jej prze strze ga nia, a wręcz do ra żą ce go jej
na ru sza nia? Nie kon sty tu cyj ne są rów nież po my sły PiS do -
ty czą ce uwłasz cze nia dział kow ców na ma jąt ku gmin, pod -
czas kie dy orzecz nic two Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wska zu je na nie zgod ność ta kich za pi sów z Kon sty tu cją
RP. Fik cja uwłasz cze nia dział kow ców jest tym więk sza, że
dział kow cy mie li by przej mo wać za bez cen grun ty gmin,
któ rym w pro jek cie usta wy nie za pew nia się żad nej re -
kom pen sa ty za utra co ną wła sność. Naj dziw niej szym jest
to, że de cy zję w spra wie od da nia grun tu za bez cen ma po -
dej mo wać ten sam pod miot (or gan sa mo rzą du te ry to rial -
ne go), któ re mu te grun ty się od bie ra. Czy tak zre da-
go wa ne prze pi sy praw ne mo gą skut ko wać uwłasz cze niem
dział kow ców i to za przy sło wio wy grosz? Czy ta jąc ów

pro jekt moż na od nieść wra że nie iż pro jek to daw cy, 
a przede wszyst kim wnio sko daw ca po seł An drzej De ra,
nie zna tre ści usta wy za sad ni czej, bądź od ma wia jej sto so -
wa nia. Moż na rów nież na brać wąt pli wo ści, co do je go
wie dzy praw ni czej.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je art. 21 pro jek to wa nej
usta wy, w myśl któ re go do tych cza so wy użyt kow nik dział -
ki mo że zło żyć wnio sek o od płat ne prze kształ ce nie pra -
wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno ści. Przy zna nie
te go „pra wa” jest je dy nym pra wem dział kow ca i do ty -
czy tyl ko dzia łek sta no wią cych wła sność bądź to Skar bu
Pań stwa bądź jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Ża den
z za pi sów pro jek to wa nej usta wy nie na kła da obo wiąz ku
na or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go po zy tyw ne go za ła -
twie nia wnio sku tj. wy da nia de cy zji prze kształ ca ją cej pra -
wo użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści. A co z po zo sta ły mi
użyt kow ni ka mi dzia łek? Po wo ła ny bo wiem art. 21 nie da -
je pra wa do zło że nia wnio sku o wy kup dział ki do tych cza -
so wym dział kow com z ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi,
na wet w sy tu acji bez za sad nych rosz czeń, a nad to z ogro -
dów nie uję tych w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, jak rów nież z ogro dów o nie ure gu lo wa nej sy tu acji
praw nej, bez od po wied niej do ku men ta cji praw nej, któ re
dzia ła ją tyl ko w opar ciu o obec ną usta wę o ROD. Więk -
szość ogro dów w du żych mia stach ma nie ure gu lo wa ny
stan praw ny, a gmi ny sys te ma tycz nie wy pro wa dza ją ogro -
dy z pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. W tych
oko licz no ściach efek tem wpro wa dze nia w ży cie pro jek -
to wa nej usta wy bę dzie po zba wie nie oko ło 700 ty się cy ro -
dzin szan sy wy ku pu dzia łek. Czyż nie jest to kla sycz ne
wy własz cze nie? Dla cze go w pro jek cie usta wy nie uwzglę-
d nio no tych kwe stii? przy czy ną jest brak wie dzy w tym
za kre sie, czy też świa do me dzia ła nie ma ją ce i ce lu roz bi -
cie sa mo rzą du dział kow ców, ode bra nie im ich gwa ran cji
praw nych prze ję cie te re nów, któ re obec nie za ję te są przez
ogro dy i udo stęp nie nie te re nów wszel kim in we sto rom bez
po trze by re spek to wa nia wa run ków usta wy o ROD 
w przy pad ku li kwi da cji tych że ogro dów.

Nie spo sób nie zwró cić uwa gi na fakt, że ak tu al nie
wszel kie skład ni ki ma jąt ko we zwią za ne z dział ką (al ta na,
na sa dze nia itd.) sta no wią pry wat ną wła sność dział kow ca
i są ob ję te ochro ną praw ną. Obo wią zu ją ca usta wa o. ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych – w art. 15 ust. 2 – sta no -
wi, że ów ma ją tek jest wła sno ścią użyt kow ni ka dział ki. 
A co w tej kwe stii wy ni ka z pro jek tu PiS? Wy ni ka to, że
w mo men cie wej ścia w ży cie pro jek to wa nej usta wy dział -
ko wiec au to ma tycz nie prze sta nie być wła ści cie lem skład -
ni ków ma jąt ko wych znaj du ją cych się na je go dział ce.

5. Ol ga Ochry miuk OZ Pod la ski
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Przy pad ną one – na mo cy prze pi sów ko dek su cy wil ne go
-wła ści cie lo wi grun tu czy li gmi nom i Skar bo wi Pań stwa.
Czyż nie jest to ko mu na li za cja ma jąt ku pry wat ne go dział -
kow ców i ukry te wy własz cze nie?

A co z kosz ta mi zwią za ny mi z ewen tu al nym wy ku pem
dział ki? Na wet przy pro jek to wa nych bo ni fi ka tach wy dat ki
zwią za ne z kup nem dział ki bę dą wy so kie i bę dą ob cią żać
dział kow ców, w więk szo ści eme ry tów, ren ci stów i bez ro -
bot nych, któ rych na przed mio to wy za kup po pro stu nie bę -
dzie stać. Czy w tych oko licz no ściach zwięk sze nie
wiel ko ści dział ki z 500 m2 do 1500 m2 nie jest świa do mym
li cze niem pro jek to daw ców na uwłasz cze nie się bo ga tych
kosz tem bied nych? Czyż brak ogra ni czeń, co do za go spo -
da ro wa nia dzia łek, brak za ka zu ko ma sa cji dzia łek, jak też
brak za ka zu na by wa nia ich przez fir my, nie jest po zba wie -
niem dzia łek sta tu su re kre acji i pro wa dze nia upraw ogrod -
ni czych, a przez to utaj nio ną li kwi da cją ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i prze zna cze nie dzia łek na in ne ce le?

Przed mio to wy pro jekt PiS jest ko lej nym zlep kiem
wcze śniej szych pro jek tów PiS i śmiem twier dzić, że jest
ko lej nym bu blem le gi sla cyj nym. Za że no wa nie bu dzi fakt,

że pro jekt ów, o ta kich, a nie in nych roz wią za niach, zo -
stał przy go to wa ny przez praw ni ka po sła An drze ja De rę 
i pod pi sa ny przez 17 po słów PiS, bez kon sul ta cji z sze ro -
kim śro do wi skiem dział kow ców i or ga na mi ich re pre zen -
tu ją cy mi, bez ich ak cep ta cji i wbrew ich ocze ki wa niom.
Efek tem ta kie go po stę po wa nia jest przed mio to wy pro jekt
usta wy bu dzą cy ogrom wąt pli wo ści praw nych, pod wa ża -
ją cy – i to w spo sób za sad ni czy – za sa dę de mo kra cji.

Czy wska zy wa ne wąt pli wo ści i py ta nia nie są wy star -
cza ją cy mi do bez względ ne go od rzu ce nia zło żo ne go przez
PiS do la ski mar szał kow skiej pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, a tym sa mym po zo sta wie nia do tych cza so -
we go sta nu praw ne go, sta no wią ce go ochro nę przed za ku -
sa mi znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go i ochro nę
przed skrzyw dze niem po nad mi lio no wej rze szy dział kow -
ców i ich ro dzin. Mam na dzie ję, że po zo sta li po sło wie 
– po za pro jek to daw ca mi po sła mi PiS – w spo sób zde cy -
do wa ny po wie dzą NIE pro po no wa ne mu przez PiS bu blo -
wi le gi sla cyj ne mu i od rzu cą ów pro jekt ja ko nie kon sty-
tu cyj ny, na ru sza ją cy za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa
pra wa i wo lę je go oby wa te li.

6. Wła dy sław Ol czyk OZ Szcze cin

Dla cze go je ste śmy prze ciw ko po my słom re for ma cji 
w ogro dach za pro po no wa nej przez PiS?

Je ste śmy du żą sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną o bo -
ga tym do rob ku or ga ni za cyj nym, się ga ją cym pra wie 120
lat. Ze zdzi wie niem ob ser wu je my cy klicz nie po dej mo wa -
ne pró by roz mon to wy wa nia do brze funk cjo nu ją ce go
ogól no kra jo we go związ ku dział kow ców. 

Ce le, ja kie przy świe ca ją tym dzia ła niom są róż ne i róż -
nie mo ty wo wa ne. Ostat nio lan so wa na uto pij na teo ria
uwłasz cze nia ob li czo na jest na na iw ność śro do wi ska
dział kow ców i zmie rza do po par cia tak po my śla nych dzia -
łań, aby ogro dy sa me zli kwi do wa ły się przy po mo cy
dział kow ców. Bo cóż in ne go mo że ozna czać li kwi da cja
sa mo rzą dów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych i li kwi -
da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców na prze kór te mu,
ja kie tren dy ob ser wu je my w in nych kra jach eu ro pej skich.

Ogród nasz, któ re go je stem re pre zen tan tem, gwa ran tu -
je wy po czy nek i moż li wość upraw dla 1500 ro dzin dział -
kow ców oraz dla ota cza ją ce go go wo kół osie dla miesz-
ka nio we go. Ogród utwo rzo ny zo stał za li kwi do wa ne
ogro dy pod bu dow nic two miesz ka nio we. Two rzo no go na
grun tach o nie naj lep szej ja ko ści. Po prze ci na ny jest wie -
lo ma li nia mi wy so kie go na pię cia. Zo stał od pod staw two -
rzo ny, do in we sto wa ny w nie zbęd ne ele men ty in fra stru-
k tu ry, gwa ran tu ją ce je go do bre funk cjo no wa nie. 

Jak do tych czas, nie by ło na nie go za ku sów li kwi da cyj -
nych, ogród był uję ty w pla nie roz wo ju mia sta, ale do
chwi li zmia ny obo wią zu ją ce go pla nu. Dziś je go los nie jest
w peł ni wia do my, bo wiem nie ma ani pla nu, ani za twier -

dzo ne go stu dium uwa run ko wań do pla nu. Dla te go wy cho -
dze nie z pro po zy cją uwłasz cze nia jest czy stą ilu zją, a pro -
po no wa na for ma użyt ko wa nia nie da je nam gwa ran cji 
w przy szło ści. A co ma ją po wie dzieć ogro dy w Szcze ci -
nie, któ re nie ma ją na wet po twier dzo ne go użyt ko wa nia,
mi mo że ist nie ją po nad 70 lat. To wła śnie usta wa o POD
oraz obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ROD da ła i da je im
gwa ran cję by tu, a w ra zie ko niecz nej li kwi da cji otrzy ma -
nia re kom pen sat ma jąt ko wych i te re nu za stęp cze go. 

Od wie lu, wie lu lat bro ni my tych na szych ogro dów, po -
świę ca jąc środ ki i si ły na dzia ła nia, któ re mo gły by być le -
piej spo żyt ko wa ne.

Ogród mi mo pro ble mów roz wi ja się sta le i po sia da wi -
docz ne re zul ta ty.

Czu je my się w tym na szym ogro dzie go spo da rza mi. Jest
nam w nim do brze i nie ma ab so lut nie po trze by ruj no wa -
nia te go co jest, a to sta ło by się w mo men cie przy ję cia pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział kow cy zgło szo ne go w Sej -
mie przez po słów PiS.

Po my sło daw cy nie zro bi li ra chun ku eko no micz ne go,
ani w ska li mi kro, ani w ska li ma kro eko no micz nej. Nie
do pa trzo no się wa lo rów spo łecz nych w ogro dach. Nie
uwzględ nia się idei ogrod nic twa i je go bo ga tej tra dy cji.
Umo ty wo wa no je dy nie swo je po my sły wzglę da mi po li -
tycz ny mi i ustro jo wy mi. Do wo dzi to jed nak wiel kie go za -
śle pie nia i bra ku spoj rze nia w przy szłość. Uza sad nie nie
do pro jek tu usta wy nie wy trzy mu je kry ty ki. Ale że by po -
de przeć swo je po my sły do pi sa no ca łą teo rię uwłasz cze -
nia. 
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Ta kie urzą dze nia po żyt ku pu blicz ne go, ja ki mi są ogro -
dy dział ko we, po win ny być wła sno ścią ogól no na ro do wą
lub wła sno ścią sa mo rzą dów. Ogro dy słu żą prze cież spo -
łecz no ści lo kal nej. Do nich ma do stęp każ dy kto speł nia
wa run ki usta wo we. W tym przy pad ku for ma wła sno ści,
na wet gdy by by ła ona moż li wa, nie jest naj lep szą for mą
użyt ko wa nia ze wzglę dów spo łecz nych. Jesz cze pro jekt
usta wy PiS nie zo stał przy ję ty, a już za czę ły się ru chy ob -
ro tem dział ka mi, pró by sca la nia w jed nym rę ku, ko ma sa -
cji, two rze nia sku pisk itd. A co by by ło gdy by?

Nie je ste śmy prze ciw ni ka mi wła sno ści, bo tej gru pie spo -
łecz nej, któ ra re pre zen tu ją dział kow cy na praw dę by się coś
na le ża ło, ze wzglę du na sta tus ma jąt ko wy. Ale stan ist nie -
ją cy pra wa w spo sób wy star cza ją cy speł nia po trze by spo -
łecz ne i nie za my ka dro gi do stę pu do dział ki i in nym. 

W ogro dzie ży cie tęt ni. Kosz tem pra cy spo łecz nej od da -
nych lu dzi ma my to co ma my. Nikt nie li czył cza su ani
wy sił ku dla roz wo ju ogro du i te go ka pi ta łu nie wol no
zmar no wać.

Czę sto za da je my so bie py ta nie, co tak na praw dę le gło u
pod staw za my słu te go pro jek tu usta wy? Czy za ćma po li -
tycz na, czy biz ne so we po wią za nia? Być mo że jed no i dru -
gie, bo ra cjo nal ne go uza sad nie nia nie moż na się do szu kać.

Zmie niać moż na wszyst ko, ale my ślą prze wod nią zmian
po win no być do sko na le nie i roz wój oraz dą że nie do po stę -
pu, a nie two rze nie no we go na gru zach sys te mu ist nie ją -
ce go, w imię wą skiej gru py in te re su. Nie moż na do pu ścić
do de wa sta cji ogro dów, a po trzeb ne re for my rób my 
w spo ko ju, z my ślą o przy szło ści i po żyt ku spo łecz nym.

Każ da re wo lu cja nie sie ze so bą ofia ry, a to nam w pro -
jek cie usta wy za pro po no wa no.

Ape lu je my więc do par la men ta rzy stów – nie daj my się
uno sić ułu dzie. Re for muj my spo koj nie i z roz sąd kiem, je -
że li jest ta ka po trze ba, po głę bo kiej ana li zie skut ków
zwłasz cza spo łecz nych, każ dej pro po no wa nej zmia ny.
Radź my się lu dzi, któ rzy się na tym zna ją i tych któ rym
do bro ogro dów le ży na ser cu a nie tych, któ rzy wi dza tyl -
ko swój wła sny in te res.

Dzię ku je my wła dzom Kra jo wym Związ ku pod prze -
wod nic twem Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go za roz -
sąd ne ste ro wa nie tym okrę tem ROD. A to, że ja ko Pre zes
prze wo dzi Związ ko wi od po nad 25 lat jest je dy nie do wo -
dem je go wy so kie go kunsz tu i zdol no ści or ga ni za cyj nych.
My dział kow cy to do ce nia my i za pew nia my, że za wsze
mo że li czyć na praw dzi wych i od po wie dzial nych dział -
kow ców. 

7. Je rzy Le śniak OZ Ślą ski

Sza now ni Pań stwo 
Za pro sze ni go ście i uczest ni cy 
I Kon gre su na sze go Związ ku.
Przy padł mi w udzia le za szczyt wy po wie dze nia się

przed Pań stwem w imie niu dział kow ców re pre zen tu ją -
cych Okręg Ślą ski. 

Nasz okręg, naj więk szy w kra ju, dzia ła ją cy na te re nie
Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia, sku pia w su mie 625 Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, funk cjo nu ją cych na po -
nad 4000 ha grun tów. Przy je cha li śmy na Kon gres 
w licz nej gru pie – 260 uczest ni ków, to przed sta wi cie le bli -
sko stu ty sięcz nej rze szy człon ków PZD, upra wia ją cych
swo je dział ki w na szej aglo me ra cji. 

Ogro dy dział ko we od po nad stu lat są trwa łym ele men -
tem na sze go kra jo bra zu i za wsze by ły trak to wa ne, ja ko
waż ny skład nik miej sco wej kul tu ry i tra dy cji. Jest rze czą
oczy wi stą, że zmie nia ła się ich ro la z upły wem cza su, kie -
dyś peł ni ły waż ną ro lę apro wi za cyj ną, dziś po strze ga się
je głów nie ja ko miej sce re kre acji i wy po czyn ku.

Cią głe ata ki na Zwią zek i je go struk tu ry ro dzą py ta nie,
czym jest ten ruch, któ ry stał się tak po wszech ny, że zrze -
sza mi lion ro dzin w Pol sce, go spo da ru ją cych w pię ciu ty -
sią cach ogro dów. że po tra fił do pro wa dzić do po wsta nia
wła snej sa mo dziel nej, sa mo rząd nej i de mo kra tycz nej or -
ga ni za cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców? 

Od po wiedź tkwi w zna cze niu ogro dów dla ro dzin i spo -
łe czeń stwa. Two rzo ne by ły one z ni cze go. Dział kow cy nie

przy cho dzi li bo wiem na go to we. Wcho dzi li na ugo ry 
i nie użyt ki. Wie le po tu, wy sił ku i de ter mi na cji kosz to wa -
ło przy wró ce nie tych te re nów przy ro dzie i czło wie ko wi,
stwo rze nie te re nów zie lo nych słu żą cych nie tyl ko nam,
ale i miesz kań com miast. Za ten wy si łek win ni śmy
wszyst kim tym, któ rzy two rzy li ogro dy ni sko się po kło nić
i po dzię ko wać.

Trwa ją ca od cza su prze mian ustro jo wych wal ka – for -
mal nie z Pol skim Związ kiem Dział kow ców – a fak tycz nie
z ideą ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej,
zmę czy ła dział kow ców, a nie któ rych na wet po zba wi ła na -
dziei na spo koj ne użyt ko wa nie dzia łek i ak tyw ne ko rzy -
sta nie z moż li wo ści, ja kie da ją ogro dy. 

Smut ne jest to, że po su nię to się w tej nie czy stej grze do
me tod żyw cem prze ję tych z in nej epo ki, a mia no wi cie do
pró by osła bie nia, czy wręcz roz bi cia or ga ni za cji, z wy ko -
rzy sta niem naj niż szych in stynk tów spo łecz nych, czym
nie wąt pli wie by ło po chop nie rzu co ne ha sło „po wszech -
ne go uwłasz cze nia”. Po chop nie – bo chy ba sa mi po my -
sło daw cy nie spo dzie wa li się efek tu, bę dą ce go wy ni kiem
tych dzia łań, czy li gwał tow ne go przy ro stu licz by dział -
kow ców oraz wy raź ne go wzro stu war to ści tzw. „od stęp -
ne go”. Nie ste ty zja wi sko to bar dzo nie ko rzyst nie wpły wa
na co dzien ność ogro do wą. „Kan dy da ci na mi lio ne rów”
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nie utoż sa mia ją się ze spo łecz no ścia mi ogro do wy mi,
wzra sta licz ba dzia łek nie upra wia nych, ale ter mi no wo
opła ca nych, trak to wa nych ja ko swo ista lo ka ta ka pi ta łu.
Ob ni ża się dys cy pli na na ogro dach, wła dze sta tu to we są
lek ce wa żo ne, czę sto ob ra ża ne. Lu dzie, któ rzy spo łecz nie
prze pra co wa li w struk tu rach związ ko wych wie le lat – wy -
co fu ją się z dzia łal no ści. Oczy wi ście nie do ty czy to
wszyst kich. Ale tzw. „mil czą ca więk szość” cze ka na roz -
wój wy da rzeń, nie an ga żu jąc się w dzia łal ność bie żą cą.
Je ste śmy prze ko na ni, że to ocze ki wa nie za koń czy się 
w naj bliż szym cza sie, tzn. po gło so wa niu w spra wie pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, au tor stwa gru py
po słów re pre zen tu ją cych Pra wo i Spra wie dli wość. 

Chcę pod kre ślić, że pro jekt ten zo stał przez na sze śro do -
wi sko oce nio ny bar dzo ne ga tyw nie, nie tyl ko z po wo dów
me ry to rycz nych, ale rów nież z po wo du nie przy chyl nej dla
nas me dial nej wrza wy, ja ką wo kół nie go wy two rzo no.

Za pew ne po sło wie dys po nu ją od po wied ni mi opi nia mi
praw ny mi, do ty czą cy mi przed mio to we go pro jek tu, nie -
któ re z nich, upu blicz nio ne przez Kan ce la rię Sej mu są
zna ne po wszech nie – wy ni ka z nich ja sno, że do ku ment
ten w wie lu punk tach nie speł nia wy mo gów zgod no ści 
z Kon sty tu cją. Nie za leż nie od te go pro jekt jest ab sur dal -
ny w swo ich za ło że niach i sprzecz ny z ideą ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go. 

Ogro dy dział ko we z za sa dy two rzo ne są na grun tach bę -
dą cych wła sno ścią gmin – tak jest w Pol sce i w in nych
kra jach eu ro pej skich. Prze cież je że li ko goś stać na za kup
do mu z ogro dem, to nie bę dzie do dat ko wo upra wiać
ogród ka dział ko we go. Nikt nie ku pu je grun tu po to, aby
wstę po wać do ja kiejś wspól no ty, wręcz od wrot nie – bu du -
jąc dom na wła snej dział ce z gó ry za kła da my, że bę dzie to
na sza „oa za pry wat no ści i spo ko ju”.  

Każ de no wo sta no wio ne pra wo po win no za wie rać rów -
nież ele men ty za po bie ga ją ce wy stą pie niu nad użyć i nie -
pra wi dło wo ści po je go wpro wa dze niu, tym cza sem
PiS -owski pro jekt jest wręcz za chę tą dla wszel kiej ma ści
kom bi na to rów i spe ku lan tów, któ rzy nie ukry wa ją, że
stwa rza się im wy jąt ko wą oka zję do ła twe go i szyb kie go
za rob ku. 

Mam na dzie ję, że Pań stwo to do strze ga cie, bo eks per ci
nie za wsze. Mó wię o tym pro ble mie dla te go, że już w tej
chwi li wi dać je go pierw sze symp to my – na ogro dach po -
ja wia ją się lu dzie, zgła sza ją cy go to wość wy ku pu grun tu,
po ewen tu al nym wej ściu w ży cie no wej usta wy. Za tem ab -
sur dal ne pro po zy cje skut ku ją na tych miast dzia ła nia mi, któ -
re w każ dym pań stwie mu szą bu dzić uczu cia ne ga tyw ne.

Ten pro jekt jest po pro stu zły, za rów no w wy mia rze praw -
nym, jak i zwy kłym, ludz kim. Dzia ła nia pro pa gan do we au -
to rów pro jek tu usta wy, to wa rzy szą ce je go pre zen ta cji by ły
brud ne, nie uczci we, ba zu ją ce na naj niż szych ludz kich in -
stynk tach.  Po słom PiS -u, do któ rych rów nież kie ru ję to wy -
stą pie nie, mó wię wy raź nie – to co zro bi li ście nie ma nic
wspól ne go ani z pra wem, ani ze spra wie dli wo ścią. 

My dział kow cy Okrę gu Ślą skie go, ma my głę bo kie prze -
ko na nie, że za rów no w Sej mie jak i w spo łe czeń stwie
funk cjo nu ją jed nak ta kie po ję cia jak uczci wość, od po wie -
dzial ność, po czu cie ele men tar nej spra wie dli wo ści i po sza -
no wa nie pra wa, naj wy raź niej ob ce po my sło daw com 
i au to rom pro jek tu usta wy. 

Dla te go, z tej kon gre so wej try bu ny mó wi my gło śno 
i wy raź nie do po li ty ków i na szych przed sta wi cie li w par -
la men cie – sta je my w obro nie na sze go do rob ku i tra dy cji,
w obro nie na szych praw, na sze go Związ ku, na szych ogro -
dów i dział kow ców.

Chce my upra wiać dział ki, a nie po li ty kę!

8. Je rzy Bo dak OZ Lu blin

Sza now ni Go ście Kon gre su. 
Ko le żan ki i Ko le dzy.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców już nie mal od 20 lat bo -

ry ka się z po li tycz ny mi pro ble ma mi za gra ża ją cy mi je go
ist nie niu. Wy two rzo na wo kół nas at mos fe ra, obec nie
przez ugru po wa nie po li tycz ne Pra wo i Spra wie dli wość,
wy wo ła ła w du żej mie rze dez or ga ni za cję ży cia or ga ni za -
cyj ne go i pro gra mo we go na szej dział ko wej or ga ni za cji.
Po stu la ty pro jek tu PiS -owskiej usta wy o li kwi da cji Związ -
ku i kon fi ska cie je go ma jąt ku, a tak że ma jąt ku dział kow -
ców wy wo ła ły po wszech ną fru stra cję, zwłasz cza, gdy
zwa ży się, iż zna ko mi ty pro cent dział kow ców to eme ry -
ci, ren ci ści czy bez ro bot ni. Lu dzie, dla któ rych dział ka ro -
dzin na, jak i znaj du ją cy się na niej ma ją tek, to czę sto
do ro bek ca łe go ży cia, a tak że wy jąt ko wo zna czą ca po moc
w za pew nie niu ro dzi nie środ ków do ży cia, Trud no ści wy -

ni ka ją ce z prze ży wa ne go kry zy su, ten stan rze czy tyl ko
po głę bia ją.

W ro ku bie żą cym prze pro wa dzi li śmy kam pa nię spra -
woz daw czą w na szych pod sta wo wych jed nost kach, a tak -
że od by li śmy wie le ze brań przed kon gre so wych cha rak-
te ry zu ją cych się po waż ną i za an ga żo wa ną dys ku sją na te -
mat przy szło ści na sze go Związ ku w kon tek ście pro jek tu
usta wy PiS -owskiej.

Sta no wi sko dział kow ców okrę gu lu bel skie go by ło jed -
no znacz ne; peł ne po tę pie nie nie tyl ko dla ca ło ści zgło szo -
ne go do roz pa trze nia pro jek tu usta wy, ale i dla ugru-
po wa nia po li tycz ne go, któ re jest je go au to rem.

Wśród wie lu prze my śleń dys ku tan tów na szych ze brań
do mi no wał jed nak po gląd, że pro jekt usta wy, to krok
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wstęp ny do sze ro kie go pro gra mu zmian po li tycz nych 
i spo łecz nych w na szym kra ju w kie run ku peł nej ko mer -
cja li za cji ukła du spo łecz ne go. Ogro dy dział ko we to po -
czą tek tej ak cji. Je że li po wio dą się za mia ry śro do wi ska
re ali zu ją ce go ten cel w od nie sie niu do na sze go Związ ku i
użyt ko wa nych przez nas grun tów, to za na mi pój dą in ne
or ga ni za cje spo łecz ne zrze sza ją ce lu dzi, któ rych łą czy in -
ne po ży tecz ne hob by. Na przy kład; je że li znaj dą się za in -
te re so wa ni za ku pem za du że pie nią dze akwe nów wo-
d nych, to za cznie się dzia ła nie w kie run ku li kwi da cji
Związ ku Węd kar skie go, je że li znaj dą się chęt ne oso by fi -
zycz ne do dzier ża wie nia za znacz ne pie nią dze te re nów ło -
wiec kich, to mo że oba wiać się o swo je ist nie nie Zwią zek
Ło wiec ki. Ta kich sy tu acji mo że być bar dzo du żo. We
wszyst kich ta kich sy tu acjach po li tycz nym wy try chem jest
za wsze za rzut „po zo sta ło ści po ko mu nie”. Cho ciaż tak na -
praw dę to ci, któ rzy sza sta ją ta kim za rzu tem też są po zo -
sta ło ścią po ko mu nie. Nie sły szy my jed nak, że by zdo by te
dy plo my szkół wyż szych i śred nich, al bo zdo by te w okre -
sie ko mu ny do świad cze nie za wo do we zo sta ło de mon stra -
cyj ne od rzu co ne, a dy plo my spa lo ne.

Dla cze go pierw szym ce lem są ro dzin ne ogro dy dział -
ko we i PZD? Bo to po za władz twem co naj mniej mi lio -
nem dusz, ści ślej, mi lio no we go elek to ra tu, to tak że
mi lio no we wpły wy za grun ty ode bra ne te mu elek to ra to wi
pod szczyt nym ha słem „uwłasz cze nia dział kow ców”, 
o czym ma rzy PiS. Te go prze ce nić się nie da. Szer mu jąc
ha słem uwłasz cze nia w spo sób za kła ma ny i bez czel ny, co
ewi dent nie wy ni ka z za pi sów pro jek tu usta wy, chcia no
uzy skać ten wy ma rzo ny elek to rat nie mó wiąc o in nych
zy skach. Dziś już wie my, jak sro dze za wie dli się au to rzy
po my słu, wi dząc z ja ką de ter mi na cją wy stą pił nie mal ca -
ły dział ko wy stan, da jąc od pór ma rze niom po li tycz nych
gra czy, jak traf nie od czy tał ich in ten cje i za mia ry oraz z ja -
ka si łą po tra fi wy stą pić w obro nie swo ich słusz nych
spraw.

Dział kow cy na si wy ro bi li so bie nie przy chyl ną opi nię o
pro jek cie usta wy i wy ra zi li po gląd, że ta ini cja ty wa PiS,
któ ra zgro ma dzi ła nas dziś na I Kon gre sie PZD, jest ol -

brzy mim za gro że niem nie tyl ko dla ru chu dział ko we go,
ale dla ca łe go de mo kra tycz ne go sys te mu pań stwa pol skie -
go. Wska zu je na to pro jek to wa nie w usta wie bez pod staw -
nej li kwi da cji or ga ni za cji spo łecz nej opie ra ją cej swo je
dzia ła nie na de mo kra tycz nych za sa dach sto so wa nych
rów nież w in nych sto wa rzy sze niach, a tak że pro po no wa -
nie kon fi ska ty jej mie nia na by te go zgod nie z obo wią zu ją -
cym pra wem. Pro po zy cje ta kich roz wią zań nie by ły
kon sul to wa ne nie tyl ko ze śro do wi skiem, któ re go mia ły
do ty czyć, ale tak że z in ny mi ugru po wa nia mi po li tycz ny -
mi i związ ka mi za wo do wy mi. Z te go po wo du, re ak cje in -
nych niż PiS śro do wisk po li tycz nych za wie ra ją zdzi wie nie
i wy raź ną dez apro ba tę dla PiS -owskie go pro jek tu usta wy.

Pod ję ta obro na ro dzin nych ogro dów dział ko wych na
wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych zo sta je uwień czo -
na zwo ła niem te go Kon gre su przez Kra jo wą Ra dę PZD 
i jej kie row nic two. Kon gres ten bę dzie ze spo le niem sta no -
wisk za war tych w licz nych wy stą pie niach ogro dów i or -
ga nów PZD do władz pań stwo wych, par la men tu i władz
ugru po wań po li tycz nych, bę dzie wy ra że niem pro te stu
dział kow ców prze ciw ko cią głe mu na ru sza niu spo koj ne go
upra wia nia na szych dzia łek z po żyt kiem dla zdro wia ich
użyt kow ni ków i ca łe go śro do wi ska, w któ rym ży je my.

Wy ra ża my prze ko na nie, że ten Kon gres sta nie się nie
tyl ko istot nym przy czyn kiem do obro ny ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i od wró ce nia za ist nia łych nie bez piecz -
nych ten den cji po li tycz nych za gra ża ją cych pol skie mu
ży ciu pu blicz ne mu, ale za pew ni nam dal szą spo koj ną
moż li wość od da wa nia się na sze mu szla chet ne mu hob by.
Sza now ni uczest ni cy!

Niech mi wol no bę dzie w imie niu de le ga cji Lu belsz czy -
zny za ma ni fe sto wać so li dar ność Związ ko wą i wy ra zić
głę bo ki sprze ciw w po czy na niach li kwi da cji ogro dów
dział ko wych i ru chu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
przez par tię, któ ra w swo im ha śle ma pra wo i spra wie dli -
wość. Jed no cze śnie ży czyć Kie row nic twu Związ ku na
cze le z Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim du żo wy -
trwa ło ści w obro nie dział kow ców i Związ ku, dzię ku jąc za
do tych cza so we dzia ła nia.

9. Jó zef Ka sprzak OZ Po znań

Sza now ny Pa nie Pre ze sie
Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy, za pro sze ni go ście,

Ko le żan ki i Ko le dzy de le ga ci I Kon gre su Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców od by wa ją -
cy się dzi siaj po raz pierw szy w hi sto rii zgro ma dził na tej
sa li de le ga tów na sze go Związ ku z ca łej Pol ski, by wspól -
nie za sta no wić się nad dal szym dzia ła niem i funk cjo no -
wa niem ogrod nic twa dział ko we go i na sze go Związ ku w
re aliach dnia dzi siej sze go i w przy szło ści. Ogro dy dział -
ko we w co raz więk szym stop niu otwie ra ją się i wy cho dzą

do spo łe czeń stwa lo kal ne go stwa rza jąc wa run ki do wy -
po czyn ku i prze by wa nia na te re nie ogro du wszyst kim
chęt nym miesz kań com miast i osie dli. To przy do brej
współ pra cy za rzą dów ogro dów z lo kal ny mi wła dza mi sa -
mo rzą do wy mi moż na pod jąć wie le ini cja tyw słu żą cych
do brze na szym miesz kań com.

Ja ko prze wod ni czą cy po wia to we go Ko le gium Pre ze sów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła ją ce go na te re nie
po wia tu no wo to my skie go mo gę stwier dzić, że wza jem na
współ pra ca w na szym po wie cie ukła da się bar dzo do brze.
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Przed sta wi cie le na szych ogro dów bio rą czyn ny udział 
w róż nych im pre zach, fe sty nach, do żyn kach, Jar mar kach,
uro czy sto ściach lo kal nych i pa trio tycz nych or ga ni zo wa -
nych przez wła dze po wia to we i miej skie. Za rzą dy ogro -
dów za pra sza ją sta ro stę i bur mi strzów, prze wod ni czą cych
rad miast na spo tka nia, by wspól nie oma wiać pro ble my 
i po trze by, ja kie do ty ka ją ogro dy dział ko we i użyt kow ni -
ków dzia łek. To wła dze sa mo rzą do we w Opa le ni cy w du -
żym stop niu po mo gły zmo der ni zo wać świe tli cę ogro do wą
do sto so wu jąc ją do dwu dzie ste go pierw sze go wie ku,
a w dru gim ogro dzie opa le nic kim sa mo rząd zle cił wy ko -
na nie do ku men ta cji roz pro wa dze nia sie ci ener ge tycz nej
w ogro dzie i wy ko na nie na swój koszt czę ści ro bót zwią -
za nych z elek try fi ka cją ogro du. Tak że ogro dy dział ko we
w Lwów ku Wlkp., No wym To my ślu otrzy mu ją wspar cie,
fi nan so we i rze czo we od władz sa mo rzą do wych. To dzię -
ki zro zu mie niu dzia łań, ja kie po dej mu ją za rzą dy mo der ni -
zu jąc ogro dy, wła dze sa mo rzą do we po ma ga ją i wspie ra ją
nas uwa ża jąc, że ogro dy dział ko we mo gą być wi zy tów ką
miast, pięk ny mi te re na mi zie le ni i kwia tów, oa zą ci szy 
i spo ko ju, wspa nia ły mi zie lo ny mi płu ca mi tak po trzeb ny -
mi w mia stach, na któ re sa mo rzą dy nie mu szą wy da wać
wiel kich pie nię dzy w po rów na niu do kosz tów po nie sio -
nych na utrzy ma nie zie le ni miej skiej.

Bur mi strzo wie na szych miast chęt nie uczest ni czą co ro -
ku w Wal nych Ze bra niach Dział ko wych, w ob cho dach
Dnia Dział kow ca, czy w spo tka niach i szko le niach or ga -
ni zo wa nych przez Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu.

Ma my za szczyt, że Sta ro sta no wo to my ski Pan An drzej
Wit kow ski jest dział kow cem w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym w Zbą szy niu a Prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu w No wym To my ślu Pan Zbi gniew Mar kow ski, któ -
ry uczest ni czy w Kon gre sie jest wi ce pre ze sem ogro du
Zło te Pia ski. Tak że wie lu na szych dział kow ców za sia da
w ra dach po wia to wych i miej skich. Pan Bur mistrz No we -
go To my śla Hen ryk Hel wing, uczest nik na sze go Kon gre -
su, za ak tyw ną współ pra cę i dzia ła nie na rzecz Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zo stał uho no ro wa ny naj wyż szym
od zna cze niem Za za słu gi dla PZD. Ta kie sa mo od zna cze -
nie za wie lo let nią wspól ną wal kę w obro nie ogro dów
dział ko wych w Pol sce otrzy mał czło wiek od da ny spra -
wom dział ko wym i na sze go Związ ku Po seł na Sejm RP
Pan Sta ni sław Ka lem ba.

Sza now ni Pań stwo
Już od 9 lat or ga ni zu je my Po wia to wy Dzień Dział kow -

ca, któ ry jest wiel kim świę tem dział ko wym. Za rzą dy
ogro dów dział ko wych or ga ni zu ją na te re nie ogro du fe sty -
ny z oka zji Dnia Dziec ka dla wszyst kich dzie ci, or ga ni -
zo wa ne są spo tka nia in te gra cyj ne z oso ba mi spraw ny mi
ina czej, w wie lu ogro dach od by wa ją się ma jów ki z za ba -
wa mi do bia łe go ra na. W Ogro dach pręż nie dzia ła ją Ogro -
do we Ko mi sje Po li ty ki Spo łecz nej, któ re ini cju ją wie le
ak cji i wy ko nu ją za da nia w ra mach za dań dla or ga ni za cji
po za rzą do wych. Wy cho dząc na prze ciw lu dziom sa mot -

nym, star szym i ubo gim, któ rych nie stać na wy po czy nek
w ośrod kach wcza so wych, or ga ni zu je my na te re nie ogro -
dów wcza sy na dział kach. Z ro ku na rok ta for ma wy po -
czyn ku zdo by wa co raz wię cej zwo len ni ków, to za da nie
mo że my re ali zo wać dzię ki wspar ciu fi nan so wym Urzę du
Wo je wódz kie go, Sta ro stwa Po wia to we go i Urzę du Miej -
skie go. Or ga ni za to rzy wcza sów za pew nia ją uczest ni kom
re ha bi li ta cję, za ję cia pla stycz ne, ku li nar ne, wy kła dy, par -
kie to te ra pię, wy ciecz ki itp. Or ga ni zu je my pik nik z oka zji
Po że gna nia La ta czy też pik nik pie czo ne go ziem nia ka 
w ROD im. Świ tal skie go w Lwów ku. To z ini cja ty wy za -
rzą du na ogro dach od by wa ją się róż ne ak cje pro fi lak tycz -
ne i zdro wot ne dla wszyst kich miesz kań ców, cho ciaż by
ta kie jak bez płat ne ba da nie słu chu, któ re prze pro wa dzo ne
bę dzie w dniu 24 lip ca 2009 r.

Współ pra cu je my z przed szko la mi i szko ła mi pod sta wo -
wy mi i gim na zjal ny mi. do ogro dów przy cho dzą dzie ci
przed szkol ne, ko rzy sta jąc z pla ców za baw, ob ser wu jąc
przy ro dę i zmia ny ja kie za cho dzą w ogro dzie od wio sny
do zi my. Mło dzież szkol na bar dzo czę sto od by wa na te re -
nie ogro dów za ję cia lek cyj ne. Na sze ogro dy dział ko we są
otwar te dla wszyst kich któ rzy ma ją ocho tę i przy jem ność
prze by wa nia i mi łe go spę dze nia wol ne go cza su ko rzy sta -
jąc z obiek tów ogól no do stęp nych .

Sza now ni de le ga ci i za pro sze ni go ście
My dział kow cy i nasz Zwią zek od wie lu lat je ste śmy

nę ka ni przez róż ne ugru po wa nia po li tycz ne chę cią znisz -
cze nia ogro dów dział ko wych w Pol sce, ogro dów, któ re
do stęp ne są dla wszyst kich i tak wie le ro bią dla spo łe czeń -
stwa lo kal ne go re ali zu jąc za da nia zle co ne przez sa mo rzą -
dy or ga ni za cjom po za rzą do wym, do któ rych i my się
za li cza my. Wkrót ce w Sej mie ma się od być gło so wa nie
nad pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa
Po sła An drze ja De ry i je go kil ku ko le gów po słów z Pra -
wa i Spra wie dli wość. Ma my na dzie ję, że więk szość po -
słów któ rym ogrod nic two dział ko we i kil ku mi lio no wa
ro dzi na dział ko wa jest bli ska ser cu w pierw szym czy ta -
niu od rzu cą ten bzdur ny pro jekt usta wy zmie rza ją cy do li -
kwi da cji ogro dów dział ko wych.

Sza now ni Po sło wie, dział kow cy na licz nych spo tka -
niach wy ra ża ją swo je sta no wi sko, że Usta wa z dnia 8 lip -
ca 2005 r. jest Usta wą do brą, gwa ran tu je i za bez pie cza im
wszel kie pra wa do użyt ko wa nia dzia łek i in te re sy sa mo -
rząd nej, sa mo fi nan su ją cej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, ja -
ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców i nie na le ży jej
zmie niać.

Sza now ni de le ga ci I Kon gre su, w nie da le kiej przy szło -
ści od bę dą się wy bo ry par la men tar ne i wy bo ry sa mo rzą -
do we, więc zwróć my już dzi siaj uwa gę, któ re ugru -
po wa nia po li tycz ne są z dział kow ca mi i bro nią nas, a któ -
re są prze ciw ne, prze ciw ni kom na szym po dzię kuj my 
w od po wied ni spo sób przy urnach wy bor czych pod czas
gło so wa nia.

Dzię ku ję za uwa gę
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Pa nie Prze wod ni czą cy
Sza now ni De le ga ci
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we naj czę ściej ko ja rzo ne są

z po let ka mi zie mi pod za gon ka mi wa rzyw. A prze cież
obok za go nów wa rzyw, ra ba tów z kwia ta mi, nie zli czo nej
róż no rod no ści krze wów i drzew owo co wych w Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych od po ko leń trwa kształ to -
wa nie ludz kich po staw wo bec pań stwa, śro do wi ska,
wo bec dru gie go czło wie ka. Śmia ło rzec moż na, że ogro -
dy dział ko we to wiel ka szko ła bu do wy pań stwa oby wa tel -
skie go. Na uczy cie lem w tej szko le jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Je go Sta tut to ka te chizm de mo kra cji i tro -
ski o czło wie ka. Ogro da mi i Związ kiem za rzą dza ją or ga -
ny wy ło nio ne w wy bo rach, do któ rych pra wo przy słu gu je
każ de mu pa ra ją ce mu się dział ko wą ro bo tą. Tak w Związ -
ku jak i w ogro dach obo wią zu je kla sycz ny de mo kra tycz -
ny po dział wła dzy na uchwa ło daw czą – Wal ne Ze bra nia,
Kon fe ren cje - Zjazd, wy ko naw czą – Za rzą dy, kon tro l ną 
– Ko mi sje Re wi zyj ne. Są to or ga ny sa mo ist ne, sa mo sta -
no wią ce. W wy ła nia niu tych or ga nów czyn ny udział co
czte ry la ta bie rze pra wie 600 ty się cy dział kow ców. Czyż
to nie wspa nia ła szko ła pod sta wo wych za sad de mo kra cji?
W or ga nach ogro dów i Związ ku w ska li kra ju za sia da po -
nad sto ty się cy lu dzi. Ta ka to ar mia kształ tu je sa mo rząd -
ność i ak tyw ność oby wa tel ską.

Wiem, że tak z ak tyw no ścią jak i z ko rzy sta niem po -
przez udział w wy bo rach z pra wa do kształ to wa nia tej ak -
tyw no ści by wa róż nie. Zwią zek to mi lio no wa ro dzi na,
przy cho dzą cych do niej nikt nie py ta o sta tus na uko wy, o
sym pa tie po li tycz ne, po cho dze nie czy wia rę. Łą czy umi -
ło wa nie skraw ka zie mi. In te gra cja spo łecz na w ogro dzie
to nie slo gan. Tam naj do bit niej wi dać, jak po znoj nej pra -
cy ło pa tą i gra bia mi do wspól nej gril lo wej bie sia dy za sia -
da pro fe sor i ro bo ciarz, na uczy ciel, po li cjant i pie lę-
gniar ka. Ogro dy to praw dzi we ma łe oby wa tel skie oj czy -
zny. Ogro do we do świad cze nia sa mo rząd no ści i ak tyw no -
ści bar dzo czę sto prze kła da ją się na ak tyw ność ogól-
no spo łecz ną. Na ma pie Pol ski jest wie le miast, mia ste czek
i po wia tów, gdzie w sa mo rzą dach za sia da ją dział kow cy.
PZD to dla wie lu je dy ne po le, gdzie moż na do brze spo żyt -
ko wać ak tyw ność spo łecz ną. To nikt in ny jak rzą dzą ca PO
w swym pro gra mie wy bor czym za pi sa ła, iż jej prio ry te tem
bę dzie bu dze nie ak tyw no ści oby wa tel skiej.  

Ro le i zna cze nie ogro dów dział ko wych i ich Związ ku
w ży ciu do ce ni ły za pi sy usta wy z 8 lip ca 2005 r. Chro ni 

i bro ni ona do sko na le po nad wie ko wy do ro bek ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, sa mo rząd nej, sa mo fi nan su ją -
cej się spo łecz nej or ga ni za cji po za rzą do wej. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców za kła da jąc, or ga ni zu jąc i pro wa dząc
ogro dy dział ko we w za stęp stwie pań stwa za pew nia ty siąc -
om ro dzin god ny wy po czy nek na ło nie na tu ry, za peł nia
sto ły i spi żar nie wa rzy wa mi i owo ca mi. Jest to czę sto kroć
je dy na wy mier na po moc dla wie lu ro dzin. Te go eme ry -
tom, ren ci stom za bie rać nie wol no. Ogród to czę sto je dy -
na ra dość w sza ro ści ich dnia po wszech ne go.

Dla te go zdu mie nie i obu rze nie bu dzi ak tyw ność nie któ -
rych po li ty ków zmie rza ją ca do roz bi cia, a w kon se kwen -
cji do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go. Od 20 lat 
w ogro dach i ich Związ ku pa nu je oba wa i nie po kój o przy -
szłość. Pod nie cił go ostat nio pro jekt PiS -u.

Li kwi da cja Związ ku i na cjo na li za cja je go ma jąt ku, to
nie tyl ko za mach na pra wa oby wa tel skie i pra wo rząd ność,
to tak że za mach na obroń cę, na uczy cie la i prze wod ni ka
praw mi lio na dział ko wych ro dzin. To nie kto in ny jak PZD
w swo im sta tu cie chro ni i bro ni praw ro dzi ny do dział ki.
To Zwią zek gwa ran tu je ogól no do stęp ność do dział ki. Wy -
star czy chęć i za pał do jej upra wy. Pro jekt PiS to ka sa, 
w efek cie li kwi da cja ma so we go ogrod nic twa dział ko we -
go. Pod rzą da mi pro po no wa nej usta wy z mi lio na dzia łek
o po wszech nej do stęp no ści po zo sta nie nie wię cej niż sto
ty się cy dzia łek eli tar nych – w rę kach lu dzi po sia da ją cych
ka sę. Ta kiej po li ty ce ta kiej przy szło ści dział kow cy Ku jaw
i Po mo rza jesz cze raz mó wią sta now cze NIE.

Dział kow cy, tak jak mi lio ny pol skich ro dzin, przez ca -
łe po ko le nia ży li so bie spo koj nie bez po li ty ki. Dziś po li -
ty ka bru tal nie wtar gnę ła do każ de go do mu, do każ de go
ogro du. Dla te go nie mo że my dziś już mó wić, że PZD to
or ga ni za cja apo li tycz na. Sza nu jąc wol ność oso bi stą do
sło wa i po glą dów każ de go dział kow ca, mu si my ja ko
Zwią zek okre ślić się po li tycz nie i to nie ko niunk tu ral nie 
w jed nej czy dru giej kam pa nii wy bor czej, ale na dłu gą
przy szłość. Pa mię tać przy tym na le ży, że wol ność to świa -
do mość i wo la ogra ni czo na ce lem.

Ce lem PZD by ło i jest za spo ko je nie spo łecz ne go za po -
trze bo wa nia na dział ki, ochro na ich użyt kow ni ków, pod -
no sze nie świa do mo ści ogrod ni czej i spo łecz nej.

Wy raz ta kiej po sta wie wi nien dać dzi siej szy Kon gres 
w sto sow nej uchwa le lub sta no wi sku. 

10. Cze sław Ko zi kow ski OZ To ruń sko -Wło cław ski

11. Elż bie ta Dzie dzic OZ Le gni ca

Sza now ni Pań stwo, 
Uczest ni cy oraz Go ście Kon gre su!
Przy go to wu jąc głos w dys ku sji za sta na wia łam się, co

jesz cze wy ra zić, ja kie aspek ty i ar gu men ty w tak istot nej
spra wie dla na sze go ru chu po ru szyć i za sy gna li zo wać.
Prze cież ty le mi lio nów słów, set ki ty się cy zdań. któ re zo -
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sta ły sfor mu ło wa ne w obro nie praw na by tych dział kow -
ców przez człon ków or ga ni za cji, dzia ła czy i sym pa ty ków,
a skie ro wa nych do naj wyż szych władz pań stwo wych, sa -
mo rzą dów te ry to rial nych, ape li do dział kow ców świad -
czą, że sprze ci wia my się ka te go rycz nie pro jek to wi usta wy
o ogro dach dział ko wych Pra wa i Spra wie dli wo ści. O co
wła ści wie cho dzi?

Sło wa za war te w ha śle na pla ka cie na sze go I Kon gre su
– Grunt to in te res – od da ją praw dę i od sła nia ją in ten cje
au to rów. Dla te go ugru po wa nie po li tycz ne Pra wo i Spra -
wie dli wość wy ty czy ło ko lej ne ata ki na Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Nie od stę pu jąc z po la bi twy, za wszel ką ce -
nę, nie ba cząc na skut ki praw ne, spo łecz ne, a przede
wszyst kim nie li cząc się z opi nią pu blicz ną, ar gu men ta mi
człon ków PZD oraz re pre zen tu ją cych ich przez wszyst kie
struk tu ry or ga ni za cji spo łecz nej, któ re od 15 lat udo wad -
niać mu szą, że na pol skiej zie mi sprzed 112 lat na si po -
przed ni cy, za ło ży cie le pierw szych ogro dów dział ko wych,
wraż li wi na ludz ką bie dę, trosz cząc się o los po krzyw dzo -
nych przez I i II woj nę świa to wą pod ję li dzia ła nia, by każ -
da Pol ska Ro dzi na w tam tych la tach i po woj nie móc
prze trwać, prze żyć, za go spo da ro wy wa ła znisz czo ne, zde -
gra do wa ne, na fa sze ro wa ne po ci ska mi grun ty. O tym mu -
si my pa mię tać i wra cać do tam tych lat. Od mo rza po gó ry,
od za cho du na wschód w Pol sce mi mo od bu do wy wa nia
in fra struk tu ry po wsta wa ły rów no le gle osie dlo we dział ki,
któ re da ły po czą tek dziś ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym.

Dziś na tej sa li, uczest ni czą w hi sto rycz nym spo tka -
niu(w dzie jach na sze go ru chu trzy po ko le nia dział kow -
ców. Z tej try bu ny niech mi bę dzie wol no ni sko się
po kło nić i po dzię ko wać se nio rom na szej or ga ni za cji za to,
że za szcze pi li w nas spo łecz ni kow skie dzia ła nie, na uczy -
li wraż li wo ści na ludz kie pro ble my i tro ski.

My nie mu si my wza jem nie się prze ko ny wać, ja ką ro lę
peł ni ogród i dział ka, a szcze gól nie w sza le ją cej urba ni za -
cji miast oraz te re nów wiej skich i po go nią za zy skiem
kosz tem słab szych.

Na te re nie każ de go okrę gu od no to wu je my fakt, że 
w sze re gi na szej or ga ni za cji wstę pu ją trzy dzie sto lat ko wie.
Mło de po ko le nie zmę czo ne po go nią za pra cą i pie nią -
dzem, a któ re do ty ka ją cho ro by cy wi li za cyj ne XXI wie ku,
szu ka miej sca ci szy, wy łą cze nia się z trud no ści dnia co -
dzien ne go spę dza jąc czas w gro nie ro dzin nym, bo prze -
cież dział ka to spo sób na ży cie. No we po ko le nie dział-
kow ców wno si do na szej or ga ni za cji cie ka we ini cja ty wy
i po my sły w mo der ni za cję ogro dów, a przede wszyst kim
zmie nia jąc wi ze ru nek dzia łek, za to pra gnę im po dzię ko -
wać, a za ra zem pro sić, aby nie za prze pa ści li na sze go do -
rob ku i z sza cun kiem od no si li się do bez in te re sow nej
spo łecz nej pra cy dzia ła czy szcze gól nie w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Zmia na po ko leń jest rze czą na tu ral ną tak jak róż nie nie
się w po glą dach na wie le kwe stii i pro ble mów, któ re nie
omi ja ją Pol skie go Związ ku Dział kow ców. To my dział -

kow cy wie my, co zmie nić, po pra wić, do sko na lić, ja kie
for my dzia ła nia i me to dy współ pra cy pro po no wać na szym
sa mo rzą dom lo kal nym, śro do wi sku, w któ rym dzia ła my 
i funk cjo nu je my, ja ko miesz kań cy. Wy so ko ce ni my każ dy
gest, każ dą po moc, ja ką świad czą wło da rze miast i gmin,
któ rzy są wśród nas na tej sa li. Dzię ku ję im rów nież za to,
co czy ni li i czy nią.

Sza now ne Pa nie i Pa no wie, 
Ko le żan ki i Ko le dzy!
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest naj więk szą or ga ni za -

cją spo łecz ną i ma so wą w Pol sce, dla te go na sze ży cie 
i bez pie czeń stwo w ro dzin nych ogro dach dział ko wych za -
le ży od lu dzi, któ rym po wie rzy li śmy służ bę spo łecz ną,
peł nią cy obo wiąz ki z wy bo ru de mo kra tycz ne go. Tak jest
od lat po cząw szy od ro dzin ne go ogro du dział ko we go po
Kra jo wą Ra dę PZD. Je stem prze ko na na, że sło wa któ re
wy po wia dam, a są to: dzię ku ję, wy ra żą sza cu nek za nie -
sa mo wi tą wo lę dzia ła nia, cha ry zmę, wie dzę, do świad cze -
nie, któ re kie ru ję pod ad re sem Sza now ne go Pa na Eu ge-
niusz Kon drac kie go – Pre ze sa Związ ku, że uczest ni cy
Kon gre su pod pi su ją się pod ni mi obie ma rę ko ma.

Pa nie Pre ze sie! je stem prze ko na na, że to co Pan uczy nił
i bę dzie czy nił zo sta nie wpi sa ne do kart hi sto rii na sze go
spo łecz ne go ru chu.

Z te go miej sca ape lu ję i pro szę, nie daj my się po dzie lić,
nie słu chaj my tych, któ rzy pro wo ku ją i wzy wa ją do nie -
po słu szeń stwa. któ rych dą że niem i ce lem jest wy ma zać
ro dzin ne ogro dy dział ko we, a nam po zo sta wić wspo mnie -
nia na sta rych fo to gra fiach.

Nie spo sób jest po mi nąć wy po wie dzi Po słów Pra wa 
i Spra wie dli wo ści, a przede wszyst kim Po sła spra woz -
daw cę Pa na An drze ja Mi ko ła ja De rę, któ ry dnia 2 lip ca
br. w Sej mie przed sta wił pro jekt usta wy o ogro dach dział -
ko wych. Po zwo lę so bie za cy to wać, nie któ re wy po wie dzi:

• or ga ni za cja jej sta tus i upraw nie nia bu dzą kon tro wer -
sje i nie pod le ga żad ne mu nad zo ro wi,

• zmu sza nie każ de go pod mio tu do przy na leż no ści 
– człon ko stwa PZD,

• dzi siej szy sys tem ogro dów dział ko wych, to sys tem ra -
dziec ki,

• wszy scy dział kow cy mu szą pła cić, ale ko rzy ści czer -
pie tyl ko okre ślo na, nie wiel ka gru pa lu dzi, bar dzo nie wiel -
ka,

• nie ma in sty tu cji, któ ra mo gła by skon tro lo wać wy da -
wa nie pie nię dzy,

• ile pre zes za ra bia, kto tam jest za trud nio ny, ja kie ma -
ją pie nią dze,

• kon struk cja ogro dów jest żyw cem prze nie sio na ze sta -
re go sys te mu,

• ogro dy dział ko we nie mo gą mieć za bar wie nia po li -
tycz ne go i an ga żo wa nia się w dzia łal ność po li tycz ną.

Ile w tych sło wach jest hi po kry zji, kłam stwa, ob łu dy,
po gar dy dla spo łecz nej pra cy i ofiar no ści se tek ty się cy lu -
dzi. Z obu rze niem przyj mu ję te ar gu men ty i nie za mie -



43

rzam je ko men to wać. Te go ty pu opi nie to sta ra pły ta i mo -
że for mu ło wać ten, co nie zna hi sto rii na sze go ru chu.

W tym miej scu za da ję py ta nie re to rycz ne, czy Pan, Pa -
nie Po śle De ra chce po wo łać naj więk szy ko mi tet wy bor -
czy w Eu ro pie skła da ją cy się z mi lio na dział kow ców, po
to że by za ist nieć? Na po par cie i sza cu nek trze ba so bie za -
słu żyć. Pa mięć ludz ka jest nie za wod na.

Pa nie Po śle An drze ju Mi ko ła ju De ra, trze ba zdjąć or nat
i prze stać dzwo nić na mszę zwa ną Kon wen cją Pra wa 
i Spra wie dli wo ści, a Po sło wie te go ugru po wa nia niech nie
idą dro gą wska za ną przez Pa na. Je stem prze ko na na, że
wśród Po słów Pa na par tii są sym pa ty cy na szej or ga ni za -
cji, sza nu ją dział kow ców, tak jak sza nu ją swo ich ro dzi -
ców i dziad ków.

Sza now ne Gre mium!
Przy na leż ność do Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest

za gwa ran to wa na Kon sty tu cją – ja ko pra wo zrze sza nia się.
Każ dy z nas do bro wol ne do ko nał świa do me go wy bo ru
sta jąc się człon kiem PZD.

Wy bra li śmy Pol ski Zwią zek Dział kow ców, na do bre 
i na złe.

Dziś, żą da my i ko lej ny raz wno si my – pro szę dać nam
świę ty spo kój! Czy to jest trud no po jąć, zro zu mieć i przy -
jąć do wia do mo ści Pa nie i Pa no wie Po sło wie Pra wa 
i Spra wie dli wo ści?

Nie ma skut ków bez przy czy ny, dla te go za jed no moż -
na po dzię ko wać Po słom te go ugru po wa nia, że dziś w Sa -
li Kon gre so wej od by wa się I Kon gres Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, że Pol scy dział kow cy i dział kow cy Eu ro -
py, miesz kań cy na sze go kra ju sły szą gło sy pro te stów 
i sprze ci wu dla roz wią zań praw nych za war tych w pro jek -

cie usta wy, dzię ku je my za tro skę. Po pie ra li śmy i bę dzie -
my po pie rać usta wę z 8 lip ca z 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest wy da -
rze niem hi sto rycz nym. Przed sta wi cie le spo łecz no ści
dział ko wej wy ty po wa ni przez kon fe ren cje przed kon gre so -
we, wśród któ rych rów nież na tej sa li są sym pa ty cy, zwo -
len ni cy róż nych opcji po li tycz nych, róż nych wy znań 
i świa to po glą dów, po cho dze nia, na ro do wo ści, wy kształ ce -
nia, w spo sób po ko jo wy i so li dar nie wy ra ża ją dez apro ba -
tę i mó wią dość i nie dla po czy nań prze ciw ni ków i ad wer-
sa rzy na szej or ga ni za cji. O tym je stem prze ko na na.

Wie rzę, że w Par la men cie za sia da ją w więk szo ści Po -
sło wie – lu dzie roz sąd ku, do brej wo li, po tra fią wsłu chać
się w gło sy spo łe czeń stwa i nie bę dą sta no wić pra wa
wbrew ocze ki wa niom Pol skich Dział kow ców.

Do wo dem na po wyż sze, to wystą pie nia Po słów Klu bów
Par la men tar nych PO, PSL, SLD, No wa Le wi ca oraz nie -
zrze szo nych. któ rzy w de ba cie po sel skiej za wnio sko wa li
o od rzu ce nie pro jek tu w pierw szym czy ta niu, z uwa gi na
brak spo łecz ne go uza sad nie nia wpro wa dze nia ni niej sze go
do ku men tu w ży cie.

Pra gnę Po słom w imie niu człon ków PZD z okrę gu le -
gnic kie go, re pre zen tan tom ze 168 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych – uczest ni ków Kon gre su oraz w imie niu wła -
snym po wie dzieć sło wo – ser decz nie dzię ku ję.

Wie rzę, że pod ję te dzia ła nia, któ re kosz to wa ły nas wie -
le wy sił ku, de ter mi na cji i wy trwa ło ści w obro nie dział -
kow ców, ogro dów za owo cu ją że wró ci my do swo ich
ogro dów i dział kow ców bar dziej zin te gro wa ni, z tar czą,
a nie na tar czy, uwierz my, że to jest nasz bój ostat ni. Na -
dzie ja umie ra ostat nia.

Wszyst kie go naj lep sze go !
Dzię ku ję za uwa gę.

12. Je rzy Te luk OZ Zie lo na Gó ra

Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Sza now ni Go ście!
Mi łe Ko le żan ki i Ko le dzy!
Dzień 14 lip ca 2009 ro ku już na za wsze po zo sta nie w hi -

sto rii na sze go Związ ku dniem nad zwy czaj nym. Oto po raz
pierw szy dział kow cy, aby bro nić się przed za ku sa mi grup
in te re sów i nie przy ja znej nam czę ści wła dzy usta wo daw -
czej, tłum nie zje cha li do Sto li cy.

W tej sy tu acji, ja ko uczci wy, lo jal ny i po słusz ny oby -
wa tel na sze go de mo kra tycz ne go Pań stwa, ma ją cy świa -
do mość swo ich praw oby wa tel skich i bę dą cy człon kiem
wiel kiej or ga ni za cji, two rzą cej struk tu ry spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, po sta no wi łem po wie dzieć kil ka słów na -
szej de mo kra tycz nej pań stwo wej wła dzy usta wo daw czej
i wy ko naw czej.  Na sza wi zy ta w War sza wie nie ma cha -
rak te ru de mon stra cji po dob nej do tych, ja kie or ga ni zu ją

in ne gru py na ci sku. My, dział kow cy, nie przy wieź li śmy
opon, ben zy ny, sy ren, nie wie sza my ku kieł po li ty ków na
strycz kach, nie ob ra ża my ni ko go.

My przy je cha li śmy do War sza wy, Pa nie i Pa no wie Po -
li ty cy, by obu dzić Wa sze su mie nie, by prze mó wić do Wa -
sze go ro zu mu. Chce my też po ka zać Wam, Sza now ni
Po li ty cy, iż  nie brak nam roz sąd ku,  by do strzec praw dzi -
we in ten cje tych, któ rzy pod po zo rem uwłasz cze nia chcą
nam wy drzeć na sze dział ki, zli kwi do wać nasz Zwią zek,
za własz czyć nasz związ ko wy – skład ko wy ma ją tek.

Stąd, z wiel kiej Sa li Kon gre so wej, chce my wy raź nie 
i gło śno po wie dzieć, że nie da my się na brać na obiet ni ce
bez żad ne go po kry cia! 
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Zna my już nie uczci we, ale i nie pro fe sjo nal ne me to dy
„pra wo daw cze”, któ rych przy kła dem jest pro ce do wa nie
no we li za cji pra wa dro go we go.

Wie my, że dla osią gnię cia do raź nych ce lów po li tycz -
nych, czy też go spo dar czych, nie któ rzy po li ty cy go to wi
są na wie le, na wet na świa do me zła ma nie kon sty tu cji, co
ośmie sza ich oso bi ście i ich ugru po wa nie po li tycz ne. 

Do brze ro zu mie my, że z pie de sta łu wła dzy nie wi dać
żad nych ra cji, by usza no wać wo lę nie mal że czte rech mi -
lio nów użyt kow ni ków dzia łek na le żą cych do na sze go
Związ ku.

Stwier dzić trze ba z przy kro ścią, że nie któ rzy de cy den -
ci nie ma ją w so bie dość po ko ry, by po słu chać na sze go
gło su, nie wi dzą też po trze by kon sul to wa nia swo ich pro -
jek tów z tą czte ro mi lio no wą rze szą. By uza sad nić swo je
po stę po wa nie i ukryć nie czy ste in ten cje, prze kra cza ją gra -
ni ce śmiesz no ści, co w mo ich oczach jest zbrod nią na au -
to ry te cie par la men ta rzy sty.

By nie być go ło słow nym po zwo lę so bie po wie dzieć, iż
je den z au to rów pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział -
ko wych na kon fe ren cji przed kon gre so wej w Zie lo nej Gó -
rze usi ło wał wmó wić dział kow com, że obec nie al ta na nie
jest ich wła sno ścią  i su ge ro wał,  że no wa usta wa nada im
tę al ta nę na wła sność.

Sza now ni Pań stwo!
Wiel ki świat na no wo od kry wa uro ki na tu ral nej żyw no -

ści, wi dzą wiel ką war tość w związ ku czło wie ka z zie mią
i jej pło da mi. Przy Bia łym Do mu w Wa szyng to nie pierw -
sza da ma USA upra wia wa rzy wa, przy pa ła cu Buc kin -

gham pie lę gnu je się grząd ki z wa rzy wa mi dla go ści Kró -
lo wej An giel skiej.

Wła dze Lon dy nu i in nych eu ro pej skich miast po szu ku -
ją moż li wo ści wy go spo da ro wa nia choć by naj mniej szych
dzia łek dla swo ich mniej za moż nych oby wa te li. 

Cy wi li zo wa ny świat co raz bar dziej usi łu je żyć w zgo -
dzie z na tu rą, na bie ra ją mo cy ru chy eko lo gicz ne.

A co dzie je się w na szym kra ju, kra ju gdzie skut ki kry -
zy su są znacz nie bo le śniej sze dla więk szej czę ści spo łe -
czeń stwa niż w więk szo ści roz wi nię tych państw Unii
Eu ro pej skiej?

U nas po wsta ją pro jek ty ak tów pra wych na no wo re gu -
lu ją cych pra wa dział kow ców.

Tyl ko że są to ak ty praw ne dość spe cy ficz ne, bo pro wa -
dzą do re duk cji o 70% po wierzch ni ogro dów dział ko -
wych, za kła da ją de le ga li za cję de mo kra tycz nej or ga ni za cji
i ode bra nie praw na by tych mi lio no wej rze szy dział kow -
ców, chcą też bez praw nie za własz czyć ma ją tek le gal nej
or ga ni za cji.

Co my dział kow cy mo że my w tej sy tu acji zro bić? Są -
dzę, że mo że my pro sić, ape lo wać, prze ma wiać do roz sąd -
ku, pa mię tać o tych, któ rzy tak „spo le gli wie” opie ku ją się
na mi i dba ją o na sze dział ko we in te re sy pod czas wy bo -
rów, ale na de wszyst ko mu si my w jed no ści trwać przy na -
szym Związ ku i je go le gal nych wła dzach, bo w jed no ści
i ma so wo ści tkwi na sza si ła, bez któ rej zo sta nie my uni ce -
stwie ni.

Wiem też, że już nie dłu go na wet naj za go rzal si prze ciw -
ni cy Dział kow ców od szu ka ją nas w życz li wej pa mię ci, bo
ko lej ne wy bo ry za pa sem. 

Pa nie Prze wod ni czą cy! Pa nie Pre ze sie! 
Ko le żan ki i Ko le dzy! Sza now ni Go ście!
Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie ma ją cy

do tych czas pre ce den su, mo że być zwo ła ny dla oce ny sy -
tu acji i wy ra że nia sta no wi ska PZD w spra wach szcze gól -
nie istot nych dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Ta kie szcze gól ne oko licz no ści, ta ki czas wy wo ła ny nie -
prze jed na nym sta no wi skiem par tii „Pra wo i Spra wie dli -
wość” wła śnie nad szedł.

Szes na stu po słów PiS -u pod wo dzą An drze ja De ry zło -
ży ło w dniu 23.III.2009 r. za po wia da ny od wie lu mie się -
cy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, wg któ re go 
w nie od le głej przy szło ści po ogro dach dział ko wych i
dział kow cach nic nie zo sta nie. Wła ści wie po zo sta ną w
kro ni kach wspo mnie nia po pięk nych ogro dach i lu dziach,
któ rzy za mie ni li nie chcia ne przez sa mo rzą dy wy sy pi ska,
hał dy, mo kra dła, chasz cze i za chwasz czo ne ugo ry w prze -
pięk ne te re ny zie lo ne, nie mal że par ki.

Do lu dzi ta kich jak au tor pro jek tu usta wy i je go oto cze -
nie, któ rzy sta wia ją so bie za cel ży cia zli kwi do wa nie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców nie tra fia ją żad ne lo gicz ne
ar gu men ty. Ani to, że pro jekt w swo ich pod sta wo wych za -
ło że niach za wie ra za pi sy nie zgod ne z Kon sty tu cją RP. Ani
to, że na wią zu je bez po śred nio do lat czter dzie stych i pięć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku, gdy Pol ską rzą dzi ły de kre ty
na cjo na li zu ją ce pry wat ną wła sność i de le ga li zu ją ce de -
mo kra tycz ne or ga ni za cje spo łecz ne. Ani to, że w de mo -
kra cjach za chod nich do brze funk cjo nu ją na ro do we
związ ki dział kow ców dzia ła ją ce na po dob nych za sa dach
jak w Pol sce. Ani też to, co na le ży okre ślić ja ko naj waż -
niej sze w ogrod nic twie dział ko wym, że set ki ty się cy dział -
kow ców, lu dzi w więk szo ści w wie ku po pro duk cyj nym,
zo sta nie za mknię tych w czte rech ścia nach swo ich miesz -
kań, że zo sta ną po zba wie ni do stę pu do świad cze nia so -
cjal ne go pań stwa, ja kim jest upra wa dział ki. Ani to, że

13. Wie sław Sa wic ki OZ Pod la ski
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zo sta nie znisz czo ne na zie miach pol skich ist nie ją ce od po -
nad stu dzie się ciu lat ogrod nic two dział ko we.

Do cho dzi my tu do nie zwy kle waż ne go pro ble mu, pro -
ble mu spo łecz ne go ja kim jest za go spo da ro wa nie wol ne go
cza su lu dzi w wie ku po pro duk cyj nym i zdro wie fi zycz ne
i psy chicz ne eme ry tów i ren ci stów. My ślę, że ni ko go nie
trze ba prze ko ny wać do zdro wych plo nów otrzy my wa nych
z dzia łek i ich po zy tyw nym wpły wie na or ga nizm lu dzi.
Nie trze ba też ni ko go prze ko ny wać, że ruch na świe żym
po wie trzu, na dział ce, w dział ko wej po god nej at mos fe rze
ma do dat ni wpływ na kon dy cję fi zycz ną i psy chicz ną
dział kow ców. Nikt też nie za prze czy te mu, że ogro dy
dział ko we są wiel ki mi pro du cen ta mi tle nu dla ca łe go spo -
łe czeń stwa w na szych za dy mio nych mia stach.

Wszyst ko to mo że być utra co ne jed ną nie prze my śla ną,
że by nie po wie dzieć bez myśl ną, usta wą. Do po słów PiS -
-u pod pi sa nych pod pro jek tem usta wy nie tra fia też ar gu -
ment, że na mo cy usta wy wpro wa dza ją dys kry mi nu ją cy
po dział na bo ga tych wła ści cie li i bied nych użyt kow ni ków,
róż ni cu ją cy do tych cza so wych dział kow ców w za leż no ści
od za war to ści port fe la.

Nie tra fia też ar gu ment, że pro jekt jest nie de mo kra tycz -
ny, eli mi nu je z ży cia pu blicz ne go or ga ni za cję spo łecz ną,
eli mi nu je Zwią zek, któ ry bro ni i bie rze w opie kę naj słab -
sze gru py spo łecz ne. Ci po sło wie chcą się po zbyć or ga ni -
za cji, nie bę dą cej par tią po li tycz ną, któ ra za go spo da ro wu je
prze strzeń pu blicz ną nie zwy kle istot ną dla pro wa dze nia
dzia łal no ści spo łecz nej.

Po mi mo te go, że ist nie je my po nad no lat usi łu ją wmó -
wić spo łe czeń stwu, tak jak „dziad ka z we rmach tu” pre -
mie ro wi Tu sko wi, że je ste śmy re lik tem mi nio nej epo ki
tzw. „ko mu ny”. To nie PZD jest re lik tem lecz ci, któ rzy
ogra ni cza ją ro lę i zna cze nie PZD w sfe rze dzia łal no ści pu -
blicz nej i spo łecz nej, ci któ rzy od lat wzo ru jąc się na dzia -
łal no ści władz wszel kich szcze bli z lat 1944–1990 chcą
ogra ni czyć idee gło szo ne przez PZD i zli kwi do wać ta ką
or ga ni za cję, któ ra sza nu je pra wo rząd ność, a sa mo dziel -
ność i sa mo rząd ność uzna je za jed ną z waż niej szych za sad
ży cia pu blicz ne go.

Au to rzy pro jek tu kłam li wy mi wy po wie dzia mi na sta -
wia ją ne ga tyw nie do dział kow ców i do PZD me dia, 
a w szcze gól no ści do Pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza Kon -

drac kie go. Przy kła dem niech bę dą cho ciaż by dwie pu bli -
ka cje w bru ko wej bul wa rów ce „Fakt” z 7 i 8.VII.2009 r.
zresz tą i w in nych ty tu łach, gdzie pro du ku ją się lu dzie nie
ma ją cy naj mniej sze go po ję cia o za sa dach funk cjo no wa -
nia na sze go Związ ku.

W związ ku z tym wno szę do kon gre so wej Ko mi sji Sta -
no wisk i Wnio sków o zre da go wa nie sta no wi ska w obro -
nie Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go i po tę pia-
ją ce go kłam li wy pasz kwil ja ki uka zał się 8.VII.09 r. w ga -
ze cie „Fakt” au tor stwa Mag dy Ka zi kie wicz i wy stą pie nie
do Pre zy dium KR PZD o pod ję cie kro ków praw nych 
w sto sun ku do ga ze ty „Fakt” i au tor ki o sze rze nie nie -
praw dzi wych, oszczer czych i oczer nia ją cych oso bę Pre ze -
sa PZD in for ma cji.

Nic więc dziw ne go, że ma jąc dzien ni ka rzy ta kich jak
Mag da Ka zi kie wicz spo łe czeń stwo okre śla to tyl ko dwo -
ma sło wa mi: „pra sa kła mie”.

Pa nie Pre ze sie! Dział kow cy pod la scy są za Pa nem i ży -
czą du żo sił i od por no ści psy chicz nej na te go ro dza ju pasz -
kwi le.

Pod la scy dział kow cy ży czą też Kon gre so wi pod ję cia
sta no wisk bę dą cych ma ni fe sta cją na szej jed no ści i si ły,
okre śle niem na sze go miej sca w spo łe czeń stwie oraz kie -
run ków w dal szej pra cy na rzecz dział kow ców i lo kal nych
spo łecz no ści.

Na szczę ście są w Pol sce par tie po li tycz ne, któ re do ce -
nia ją dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców i upra -
wę dział ki przez jed ną z uboż szych grup na sze go spo-
łe czeń stwa, któ re wi dzą w upra wie dział ki nie prze mi ja ją -
ce war to ści przy wią za nia do na szej zie mi, a moż na przez
to po wie dzieć i do na szej oj czy zny.

Te go nie moż na zmar no wać, po dzie lić usta wą na mniej -
sze czy więk sze ka wał ki zie mi i sprze dać. In ne par tie po -
li tycz ne wie dzą, że spo łe czeń stwo skła da się z bo ga tych,
któ rym po ma gać nie trze ba i bied nych, któ rym po moc
pań stwa jest po trzeb na. I z te go wzglę du nie usi łu ją zli -
kwi do wać te go co się spraw dzi ło, co od wie lu lat do brze
dzia ła, co słu ży lu dziom i co lu dzie ak cep tu ją.

Wie rzy my, że po sło wie w dniu ju trzej szym zde cy do wa -
nie od rzu cą ten nie przy sta ją cy do po li ty ki pań stwa, pro -
jekt.

Dzię ku ję z uwa gę

14. Ste fan Cho cho ło wicz OZ Opo le

Wy so kie Gre mium
Sza now ne Pre zy dium I Kon gre su Pol skie go 
Związ ku Dział kow ców
W imie niu i z upo waż nie nia uczest ni ków Przed kon gre -

so wej Kon fe ren cji przed sta wi cie li 112 ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. prze ka zu ję za ję te sta no wi sko w spra -
wie pro jek tu usta wy PiS -u o ogro dach dział ko wych.

Uczest ni cy kon fe ren cji w spo sób – zde cy do wa ny i bez -
kom pro mi so wy sprze ci wia ją się pro jek to wi PiS w spra wie
ogro dów dział ko wych. Pro jekt ten zmie rza do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców – sa mo dziel nej i sa mo -
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rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej oraz na cjo na li za cję je go ma -
jąt ku, a na stęp nie je go gra bież, wy pra co wa ne go przez je -
go człon ków. Roz wią za nia za war te w pro jek cie ra żą co
ła mią pa nu ją cy w Pań stwie ład kon sty tu cyj ny. Zmie rza ją
one do uchy le nia ustaw, któ re sta no wią pod sta wy praw ne
dzia łal no ści PZD je go struk tur i or ga nów. W szcze gól no -
ści pro jek to daw cy chcą uchy le nia usta wy z 6 ma ja 1981 r.
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych oraz usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W zgło szo nym przez PiS pro jek cie usta wy aż roi się od
pro po zy cji roz wią zań na ru sza ją cych ra żą co pra wo, pra wa
na by te dział kow ców i Kon sty tu cję RP. W przy ję tym Sta -
no wi sku uczest ni cy Kon fe ren cji sku pia ją się na wy bra -
nych za gad nie niach roz wią zań przy ję tych w pro jek cie PiS
sta no wią cych nie re al ne obiet ni ce i ży cze nia wo bec przy -
szłych użyt kow ni ków dzia łek.

Chwy tli we ha sto uwłasz cze nia dział kow ców w swo jej
isto cie spro wa dza się do pra wa zło że nia wnio sku o od -
płat ne prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra -
wo wła sno ści. Dal sze moż li we roz wią za nia sta no wią już
tyl ko jed ną wiel ką nie wia do mą

Obec nie pod sta wo wą gru pę człon ków PZD sta no wią
eme ry ci i ren ci ści, a więc ta gru pa spo łecz na któ ra już nie
ma czę sto sił, zdro wia ani pie nię dzy, aby w po stę po wa -
niach sa do wych, ad mi ni stra cyj nych i in nych do cho dzić
swo ich praw.

Pro jekt usta wy PiS prze wi du je nie zwy kle hoj ne, wręcz
uto pij ne bo ni fi ka ty po mniej sza ją ce ce nę za wy kup dział -
ki. Każ dy rok użyt ko wa nia dział ki ma ozna czać 10% upu -
stu, na to miast eme ry ci, ren ci ści lub wdo wy (wdow cy)
ma ją mieć 99% ob niż kę (?!) – i to nie za leż nie od okre su
użyt ko wa nia dział ki. Cze ka nas więc szturm tych grup na
dział ki w du żych mia stach. Za pew ne też dra stycz nie
wzro śnie licz ba osób nie zdol nych do pra cy ubie ga ją cych
się o ren ty w ZUS w tym sa mym jesz cze bar dziej zdy stan -
su je my in ne kra je, co do naj więk szej licz by ren ci stów 
w spo łe czeń stwie. Dział kow cy, któ rzy z uwa gi na staż nie
otrzy ma ją bo ni fi kat nie bę dą w sta nie ich wy ku pić.

Bo ni fi ka ty są więc czy stą ilu zją przed wy bor czą, zwłasz -
cza że spo wo do wa ły by ist ne spu sto sze nie w bu dże tach 
i ma jąt kach gmin, czy li ak tu al nych wła ści cie lach gran tów
za ję tych przez ogro dy dział ko we. Trud no przy pusz czać,
aby gmi ny od da wa ły za bez cen swo je te re ny, czy li ma ją -
tek pu blicz ny, pod gi gan tycz ną spe ku la cję. Za pew ne upo -
mną się cho ciaż o re kom pen sa tę z bu dże tu Pań stwa, co
zna czy ło by, że każ dy po dat nik mu siał by się zło żyć na pre -
zent nie okre ślo nej gru py, któ ra prze ję ła by mie nie pu blicz -
ne na wła sne po trze by. Moż na za tem z ca łą od po wie -
dzial no ścią stwier dzić, że ża den dział ko wiec nie sko rzy -
sta z bo ni fi kat, bo naj zwy czaj niej nikt się na ta kie roz wią -
za nie nie zgo dzi. W re aliach Okrę gu Opol skie go PZD
oko ło 70% dział kow ców nie ma naj mniej szych szans na

spe cy ficz ne uwłasz cze nie, któ rym ma mi pro jekt usta wy
PiS. Dział kow cy ci bę dą mo gli co naj wy żej ubie gać się 
o pra wo użyt ko wa nia dział ki. Jest to żad ne pra wo. Na le -
ży za py tać, czy dział ko wiec użyt ku ją cy dział kę na tak kru -
chej pod sta wie praw nej bę dzie dbał o dział kę i ją pie-
lę gno wał oraz in we sto wał środ ki na in fra struk tu rę dział ki?
Pra wo użyt ko wa nia dział ki nie bę dzie oczy wi ście dzie -
dzicz ne, a jej użyt kow nik bez żad ne go pro ble mu mo że
być z dział ki usu nię ty bez pra wa od szko do wa nia za po -
zo sta wio ne na dział ce na nie sie nia i na sa dze nia. Przez
okres mi ni mum 2 lat dziat ki po zo sta ną prak tycz nie bez
ad mi ni stra cji, dział kow cy zo sta ną po zba wie ni ja kiej kol -
wiek ochro ny praw nej. Mię dzy dział kow ca mi doj dzie do
kon flik tów al bo wiem część z nich uwłasz czy się, a in ni
nie. Użyt kow ni cy dzia łek bę dą zmu sze ni utrzy mać na rzu -
co ną przez urzę dy gmin ad mi ni stra cję. Pro po no wa ny
przez PiS li kwi da tor ogro du nie bę dzie za in te re so wa ny
roz wo jem ogro du i je go utrzy ma niem. Jak sa ma na zwa
wska zu je li kwi da tor bę dzie sprze da wać dział ki na ce le ko -
mer cyj ne, a z uzy ska nych pie nię dzy w pierw szej ko lej no -
ści bę dzie za spa ka jać kosz ty ad mi ni stro wa nia ogro dem.
Roz wi nie się biu ro kra cja, han del dział ka mi i idą ca za tym
ogrom na ko rup cja. Zro dzą się spo ry i kon flik ty spo łecz ne
na ogrom ną ska lę. Do tych cza so we kosz ty po no szo ne
przez dział kow ca w związ ku z użyt ko wa niem dział ki 
w obec nym kształ cie praw nym wzro sną kil ka krot nie.

Pod rzą da mi usta wy PiS użyt kow nik dział ki bę dzie mu -
siał po no sić kosz ty ad mi ni stro wa nia ogro dem, pła cić po -
da tek grun to wy i od nie ru cho mo ści.

Dział kow cy, któ rzy uwłasz czą się i sta ną się pry wat ny -
mi wła ści cie la mi grun tów bę dą mie li pra wo za bro nić
wstę pu oso bom po stron nym na te ren dzia łek, czy ogro -
dów. Dział ka stra ci swój do tych cza so wy przy miot by cia
nie zwy kle waż nym i nie zbęd nym ele men tem in fra struk tu -
ry miast i gmin. Ogro dy w obec nym kształ cie speł nia ją
swo ją po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko sys te mie miast
i gmin, sta no wią te re ny zie lo ne w ro zu mie niu in nych
ustaw, któ rych funk cja po le ga w szcze gól no ści na przy -
wra ca niu spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde gra do wa -
nych, ochro nie śro do wi ska przy rod ni cze go i kształ to -
wa niu zdro we go śro do wi ska czło wie ka. Dzi siaj na sze
ogro dy sta no wią wdzięcz ny obiekt wy cie czek dzie ci 
w wie ku przed szkol nym i szkol nym, sta no wią waż ny ele -
ment w łań cu chu edu ka cji mło de go czło wie ka.

Pod rzą da mi pro po no wa nej usta wy PiS ogro dy za mie -
nią się w be to no we pu sty nie, a śro do wi sko zo sta nie zde -
gra do wa ne. Do ta kiej sy tu acji do pu ścić nie moż na, ta ka
usta wa nie mo że być za ak cep to wa na. W po go ni za ko mer -
cją 1 pie nią dzem nie moż na nisz czyć czło wie ka i je go śro -
do wi ska. Pro jekt ta kiej usta wy po wi nien być zde cy-
do wa nie od rzu co ny, a au to rzy ta kie go pro jek tu po tę pie ni.



47

Sza now ni Go ście Kon gre su! Ko le żan ki i Ko le dzy!
Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców!
Je stem człon kiem mo jej spo łecz nej, po za rzą do wej, sa -

mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji, do któ rej wstą pi -
łem do bro wol nie. Od cza su, gdy z róż ną si łą i nie zro zu -
mia łą dla mnie i dział kow ców z me go ogro du ata ko wa ny
jest nasz Zwią zek za sta na wiam się, czy po sło wie na Sejm
RP głów nie z Pra wa i Spra wie dli wo ści, jesz cze pa mię ta -
ją sło wa przy się gi, któ rą skła da li.

Bę dąc świa do mym Oby wa te lem wiem, do cze go są zo -
bo wią za ni przy się gą i nor ma mi etycz ny mi po sło wie na
Sejm RP. Wiem, że ma ją słu żyć Na ro do wi a więc nam
Oby wa te lom, a nie żad nej par tii! Ma ją być lo jal ni w sto -
sun ku do nas Oby wa te li a nie do sze fa swo jej par tii!

To ja Oby wa tel mam przy wi lej oraz pra wo wy eg ze kwo -
wa nia od po słów te go zo bo wią za nia i za pew niam, że kon -
se kwent nie bę dę to czy nił!

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest na szą spo łecz ną, po -

za rzą do wą or ga ni za cją, dzia ła z wła snej ini cja ty wy oraz
co na le ży wresz cie gło śno po wie dzieć - dla re ali za cji
swych sta tu to wych ce lów nie po bie ra rzą do wych środ ków
fi nan so wych. Na sze ro dzin ne ogro dy dział ko we:

– są do brze zor ga ni zo wa ną ca ło ścią peł nią cą istot ne i
waż ne funk cje spo łecz ne, re kre acyj ne, in te gra cyj ne, proz -
dro wot ne i pro eko lo gicz ne,

– po wsta ły w zde cy do wa nej mie rze dzię ki pra cy wie lu
po ko leń dział kow ców i ich Związ ku, by w ten spo sób
przy wró cić spo łe czeń stwu i przy ro dzie po przed nio otrzy -
ma ne zde gra do wa ne te re ny,

– są tak że urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej. Po -
przez ta ki sta tus pu blicz na wła dza uzna ła, że ogro dy to
część in fra struk tu ry, któ rej bez po śred nim prze zna cze niem
jest bie żą ce i sta łe za spo ka ja nie zbio ro wych po trzeb oby -
wa te li.

W ro dzin nych ogro dach dział ko wych zrze szo nych w
Pol skim Związ ku Dział kow ców wy peł nia my za tem część
za dań pu blicz nych Pań stwa w sto sun ku do spo łe czeń stwa.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zrze szo ne w Pol skim
Związ ku Dział ko wym są przy kła dem, jak mo że funk cjo -
no wać w Pol sce spo łe czeń stwo oby wa tel skie.

Ta ką uwa gę na ostat nim VIII Kra jo wym Zjeź dzie De le -
ga tów PZD w grud niu 2007 ro ku zgło sił Pre zes na sze go
Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki i jest ona wciąż ak tu al na.

Dział kow cy i Zwią zek cha rak te ry zu ją się ak tyw no ścią 
i zdol no ścią do sa mo or ga ni za cji oraz okre śla nia i osią ga -
nia za kre ślo nych ce lów bez im pul su ze stro ny wła dzy pu -
blicz nej i dla te go ma my pra wo ocze ki wać, by two rzo no
wła ści we i ocze ki wa ne przez na sze śro do wi sko ra my
praw ne dla ak tyw no ści spo łecz nej uła twia ją ce a nie utrud -
nia ją ce.

Uwa żam, że trze ba w tym miej scu przy po mnieć sta no -
wią cym pra wo i rzą dzą cym, że Pol skę obo wią zu je Za le -
ce nie Ko mi te tu Mi ni strów dla państw człon kow skich 
w spra wie sta tu su praw ne go or ga ni za cji po za rzą do wych 
z 10 paź dzier ni ka 2007 ro ku. Wiel ka szko da, że po sło wie
PiS przed na pi sa niem pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych nie za po zna li się z za pi sa mi tych obo wią zu ją cych
za le ceń.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Sza now ni Go ście Kon gre su!
Na czel ne, sta tu to we or ga ny na sze go Związ ku z Pre ze -

sem Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le, od pra wie 20 lat
są de fac to je dy ny mi obroń ca mi na szych ogro dów i praw
na by tych dział kow ców.

Wszy scy wie my, że bez nas dział kow ców i na szych, de -
mo kra tycz nie wy bra nych sta tu to wych or ga nów wszyst -
kich szcze bli or ga ni za cyj nych, ogrom nej de ter mi na cji 
i nie ustę pli wo ści w obro nie usta wy z 2005 ro ku, spra wy
nas bez po śred nio do ty ka ją ce to czy ły by się zwy kłym bie -
giem, a z ja kim skut kiem dla Pol skich dział kow ców, wie -
my aż nad to do brze!

Czy nie uwa ża cie, że przy szedł już ta ki czas, aby 
w obro nę PZD przed uzur pa to ra mi i pseu do na pra wia cza -
mi wszel kiej ma ści, za an ga żo wa ły się na czel ne or ga ny
Pań stwa?

Szko da, że po sło wie PiS nie wie dzą lub nie chcą wie -
dzieć, że nie ma w Pol sce dru giej ta kiej spo łecz nej or ga -
ni za cji, jak nasz Zwią zek li czą cej mi lion człon ków. Wraz
z na szy mi ro dzi na mi na sza dział ko wa spo łecz ność to pra -
wie 12% spo łe czeń stwa pol skie go!

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Sza now ni Przed sta wi cie le Sa mo rzą du 
Te ry to rial ne go i Po sło wie na Sejm RP!
Tra dy cja, do świad cze nie, ogrom ne przy wią za nie nas

dział kow ców do na szych ogro dów i na sze go, wła sne go
Związ ku, trwa nie w uzna nej przez nas sa mo rząd no ści i sa -
mo dziel no ści po przez re ali za cję de mo kra cji peł nio nej
god nie we wszyst kich struk tu rach Związ ku spra wia ją, że
usta wa z 2005 ro ku, ogro dy i nasz Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców do dziś ist nie ją.

Na czel ny or gan za rząd czy, Kra jo wa Ra da PZD z Pre ze -
sem Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le, za wsze po tra fi li
sku tecz nie zin te gro wać na szą spo łecz ność dział ko wą do
obro ny na szych praw i na szych ogro dów.

Za zna czyć na le ży rów nież, że dział kow cy i ich sta tu to -
we or ga ny po tra fi li w ostat nim okre sie rów nież zin te gro -
wać wła dze sa mo rzą do we i par la men ta rzy stów w obro nie
na szej spraw dzo nej w prak ty ce usta wy o ro dzin nych ogro -

15. Bo gu sław Dą brow ski OZ Gdańsk
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dach dział ko wych. Po sło wie na Sejm RP z for ma cji po li -
tycz nych przy ja znych nam dział kow com i na sze mu
Związ ko wi, w dniu 2 lip ca 2009 ro ku w cza sie de ba ty sej -
mo wej, jed no znacz nie okre śli li swój ne ga tyw ny sto su nek
do pro jek tu usta wy.

Przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych i par la men ta rzy -
ści w tym z te re nu dzia ła nia Okrę gu Gdań skie go przy by -
li na nasz Kon gres nie dla ka rie ry, ale dla te go, że są 
z dział kow ca mi i na szy mi ogro da mi. Na le żą im się za to
od nas du że sło wa uzna nia. Po dzię kuj my im go rą cy mi
bra wa mi.

Wie dzą o nas, o ogro dach, o Związ ku, o na szej spo łecz -
nej dzia łal no ści wię cej niż pro jek to daw cy te go ku rio zal ne -
go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych z Pra wa 
i Spra wie dli wo ści.

Zwo ła nie I Kon gre su PZD w mo jej oce nie i dział kow -
ców z me go Gdań skie go Okrę gu by ło ze wszech miar
słusz ne, bo po raz pierw szy od po cząt ku ist nie nia ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce zo stał za gro żo ny byt ogro -
dów i Związ ku.

Zło żo nym w Sej mie pro jek tem usta wy szcze gól nie roz -
cza ro wa ni są ci dział kow cy, któ rzy swój głos w ostat nich
wy bo rach par la men tar nych od da li na PiS.

Nie zga dzam się, aby po zba wia no nas praw na by tych 
i ła ma no kon sty tu cyj ne gwa ran cje przy na leż ne nam Oby -
wa te lom. Nie po zwól my więc, by w imię par tyj nych i par -
ty ku lar nych in te re sów ści śle okre ślo nej for ma cji po li -
tycz nej znisz czyć po nad 100 let ni do ro bek i tra dy cję pol -
skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Dzię ku ję  za uwa gę

16. Jan Wa si lew ski OZ Słupsk

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni De le ga ci!
Na pi sa no już ty sią ce ape li, li stów i sta no wisk dział kow -

ców i or ga nów sta tu to wych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych z 2005 ro ku. Zło żo no 614 tys. pod pi sów w jej
obro nie, Sejm od rzu cił po pierw szym czy ta niu kil ka pro -
jek tów jej zmian. Wy da wać by się mo gło, że po sło wie za -
nie cha ją już dal szych ma ni pu la cji przy tej usta wie. Jed nak
nie. Na dal po dej mo wa ne są pró by uchwa le nia ta kie go pra -
wa, by moż na prze jąć te re ny ogro dów dział ko wych. Po -
nie waż praw dział kow ców chro ni le gal na, sa mo dziel na
or ga ni za cja PZD, na le ży ją roz wią zać. Nie waż ne, że jest
to nie zgod ne z Kon sty tu cją. Pró bo wać na le ży, mo że się
uda. Nie, nie uda się. Pó ki je ste śmy zor ga ni zo wa ni w Pol -
skiem Związ ku Dział kow ców, sta now czo bro nić bę dzie -
my swo ich le gal nych praw i swo ich ra cji. Na te re ny
zaj mo wa ne przez ogro dy dział ko we pa trzą ła ko mym
okiem róż ni ge szef cia rze, de we lo pe rzy, han dlow cy i in ni
biz nes me ni. Po co pła cić dział kow com od szko do wa nia,
po co sta rać się o te re ny za stęp cze pod ogro dy. Le piej
wejść w kon takt z po sła mi, któ rzy za ła twią to jed ną usta -
wą. Wia do mo jest, że zgod nie z pro po no wa ną przez PiS
usta wą oko ło 70% obec nie ist nie ją cych ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych nie bę dzie uwłasz cza na. Są to bo wiem
te re ny, do któ rych rosz czą so bie pre ten sje oso by fi zycz ne
i praw ne lub nie są uję te ja ko ogro dy dział ko we w pla -
nach prze strzen ne go za go spo da ro wa nia gmi ny. Ja ki bę -
dzie los dział kow ców na tych te re nach? Na wet na nie sie nia
tzn. al ta ny, drzew ka i in ne ele men ty prze sta ną być wła -
sno ścią dział kow ców. W tych ogro dach, w któ rych bę dą
mo gli dział kow cy ku pić dział kę, bę dą dział kow ca mi tyl -
ko bo ga ci, któ rych stać bę dzie na wy kup za kil ka ty się cy
zło tych oraz na co rocz ne wy so kie opła ty. Eme ry ci i ren ci -
ści od pa da ją, ro dzi ny wie lo dziet ne od pa da ją, bez ro bot ni

od pa da ją.  Po zo sta ją tyl ko do brze za ra bia ją cy oraz ci, któ -
rzy wy ku pią dział kę po od sprze da ży. W miej sco wo ściach
o wa lo rach tu ry stycz nych, a do ta kich za li cza się mo je
mia sto Ust ka, ogro dy dział ko we na wet po wy ku pie niu
przez dział kow ców prze sta ną ist nieć. Dział ki zo sta ną wy -
ku pio ne przez ma jęt nych lu dzi z in nych re jo nów kra ju. 
W okre sie wa ka cyj nym na dział kach bę dzie tyl ko mu zy -
ka, spa li ny sa mo cho dów i dy my z gril la i ogni ska. W po -
zo sta łych po rach ro ku bę dą dział ki pu ste i za ro śnię te. 
A co z ty mi dział kow ca mi, któ rzy bę dą chcie li po sta re mu
upra wiać swo je dział ki, siać pie trusz kę, sa ła tę i kwiat ki, a
nie stać ich bę dzie na wy kup dział ki na wła sność? Ci bę -
dą mo gli z ła ski urzęd ni ków dzier ża wić swo ją dział kę od
gmi ny, pła cić po kil ka set zło tych rocz nie dzier żaw cy i na
kosz ty za rzą dza nia. Sie dząc pod al tan ką, z któ rej w każ -
dej chwi li mo gą być wy rzu ce ni, bę dą wspo mi nać sta re do -
bre cza sy, gdy ist niał Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a oni
by li go spo da rza mi ogro du.

W zro zu mie niu sen su pro po no wa nej przez PiS usta wy,
po mo gły nam bar dzo do brze na pi sa ne opra co wa nia pt.
„Ogro dy dziś, czy ogro dy ju tro” oraz „Prze wod nik po pro -
jek cie usta wy PiS o ogród kach dział ko wych”. Opra co wa nia
te, wy ko na ne przez ze spół pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy
PZD, wy da ne w for mie bro szu rek do tar ły w na szym ogro -
dzie pra wie do wszyst kich dział kow ców. Po ich prze czy ta -
niu wie lu dział kow com otwar ły się oczy, ja kie to pseu do
uwłasz cze nie pro po nu je im PiS. Pa nie i Pa no wie po sło wie
PiS, któ rzy wnie śli ście w mar cu pro jekt no wej usta wy do
la ski mar szał kow skiej, bę dzie my pa mię ta li o Was w przy -
szłych wy bo rach do Sej mu. Nie po zwo li my by gru pa naj -
ja śniej szej Rze czy po spo li tej wy bra na do sta no wie nia pra wa
i po rząd ku sia ła fer ment i nie po kój, pro po nu jąc usta wy nie -
zgod ne z Kon sty tu cją i spra wie dli wo ścią spo łecz ną. 
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Nie po zwo li my by przez dzie siąt ki lat wy pra co wa ne for -
my i za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w
Pol sce, for my i me to dy spraw dzo ne i sa tys fak cjo nu ją ce
dział kow ców, mia ły być przez Was ruj no wa ne. Pro po no -
wa na przez Was usta wa w spo sób pa zer ny i nie etycz ny
chce po zba wić ma jąt ku nasz Zwią zek i kil ku set ty sięcz ną
rze szę dział kow ców ich dzia łek. Dział kow cy Wam te go
nie za po mną. Zwra cam się do Ko mi sji Uchwał i Wnio -

sków dzi siej sze go Kon gre su Dział kow ców aby za pro po -
no wał uchwa łę o po zo sta wie niu bez zmian usta wy z 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, aby w tre ści uchwa -
ły Kon gres wy ra ził po par cie dla struk tur i or ga nów sta tu -
to wych na sze go Związ ku. Na le ży rów nież za ape lo wać do
po słów o od rzu ce nie w pierw szym czy ta niu pro jek tu usta -
wy au tor stwa PiS o ogro dach dział ko wych, wnie sio nej do
la ski mar szał kow skiej w mar cu 2009 r.

17. Ro mu ald No cuń OZ w Kra ko wie

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
Pa nie i Pa no wie, Mi li Go ście.
Po zwól cie Pań stwo, że na wstę pie kil ka słów skie ru ję

do Pa na Pre ze sa Kon drac kie go. Pa nie Pre ze sie w imie niu
okrę gu ma ło pol skie go i wła snym skła dam ser decz ne po -
dzię ko wa nia za dzi siej sze wie lo ty sięcz ne spo tka nie, tu 
w tym hi sto rycz nym bu dyn ku. Pa na he ro izm oraz in wen -
cja w obro nie praw na by tych przez pol skich dział kow ców
za słu gu je na szcze gól ne uzna nie. Dzię ku je my CI PRE ZE -
SIE.

Ja ko przed sta wi cie le mi lio na dział kow ców z ca łej Pol -
ski dzi siej szym spo tka niem da je my wy raz swej kon so li da -
cji w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
te go co ma my, co słu ży nam dział kow com i Pol sce, niech
te zie lo ne płu ca miast trwa ją wiecz nie. Ogro dy, któ re ist -
nie ją dzie siąt ki lat, w tym kil ka z nich ma ją ce po nad 100-
let nią tra dy cję mu szą ist nieć. 

Od kil ku na stu lat, co pe wien czas, jak bu me rang wra -
ca ją za ku sy na li kwi da cję ogro dów dział ko wych, i ten
ostat ni z 23 mar ca 2009 r. Ha sła wznio słe, mó wią ce 
o uwłasz cze niu, o na by ciu cen nych grun tów szcze gól nie
w mia stach za mie szek srebr ni ków. Głów ny po my sło daw -
ca pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych z 23 mar ca
br. po gu bił się w wi zji, jak w przy szło ści ogro dy mo gły -
by funk cjo no wać, śmiem twier dzić, że stu dent dru gie go
ro ku ta kich ba na łów by nie pi sał. Nie ma au to ra pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych na Sa li, więc i nie bę dę
się od no sił do bu bla le gi sla cyj ne go. Na to miast ubo le wam
że mi mo trzy krot nych wcze śniej szych za po wie dzi i uzgo-
d nień nie zo sta łem za pro szo ny na spo tka nie w Kra ko wie
z Pa nem po słem De rą.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, za wie ra sze -
reg luk tech nicz nych, nie bez piecz nych tak dla dział kow -
ców jak i dla gmin. 

W do bre in ten cje po li ty ków PiS nie wie rzę, ma miąc
dział kow ców uwłasz cze niem win ni ra czej mó wić o wy -
własz cze niu. Pro jekt nie przy zna je dział kow com wła sno -
ści, da je im na to miast tyl ko pra wo do zło że nia wnio sku 
o wy kup dział ki w okre sie dwu lat. W ge ście rze ko me go
do bro dziej stwa za po mnia no wspo mnieć o rosz cze niach
daw nych wła ści cie li, któ rym wła dze PRL ode bra ły te re ny
z po gwał ce niem obo wią zu ją ce go pra wa. Gmi ny, któ re są

wła ści cie la mi grun tów, na któ rych są ogro dy dział ko we
nie zgo dzą się od dać ich na wła sno ści za sym bo licz ną zło -
tów kę. Oso bi ście nie wi dzę ta kiej gmi ny, któ ra do bro wol -
nie od da ła by za bez cen swo ją wła sność. Na wa dli wość
roz daw nic twa wska zał już Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
w swym uza sad nie niu do wy ro ku z dnia 09.12. 2008 r., 
a od no sząc się do art. 10 usta wy o ROD po twier dził na ru -
sza nie za sa dy ochro ny pra wa wła sno ści jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, gdzie mie nie ko mu nal ne sta no wi
kon se kwen cję ist nie nia tych jed no stek, ja ko pod mio tów
pra wa pu blicz ne go. Ma ją tek ten ma za bez pie czać pod mio -
to wość praw ną, mó wi o tym rów nież ar. 165 ust. 1 Kon -
sty tu cji, wska zu jąc na ści słą więź pra wa wła sno ści je-
d nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go z jej pod mio to wo ścią,
stąd każ de usta wo we uszczu ple nie ma jąt ku sa mo rzą du
wy ma ga szcze gól nej roz wa gi i wni kli wo ści.

Ale te go po li ty cy PiS nie do strze ga ją. W swo ich po czy -
na niach chęt nie wi dzie li by Plat for mę Oby wa tel ską, chy -
ba tyl ko po to, aby po tem po wie dzieć sa mo rzą dom, to
prze cież nie my śmy o tym za de cy do wa li tyl ko Plat for ma
dys po nu ją ca więk szo ścią. Mam jed nak na dzie ję że Plat -
for ma Oby wa tel ska, któ ra wspie ra sa mo rzą dy, nie po prze
bu bla le gi sla cyj ne go, któ ry za kła da roz da nie mie nia sa -
mo rzą do we go, de le ga li za cję or ga ni za cji spo łecz nej, na -
cjo na li za cję pry wat ne go ma jąt ku. 

Stan praw ny grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wska zu je że sy tu acja dział kow ców Kra ko wa, War sza wy 
i in nych du żych miast jest zło żo na. Zde cy do wa na więk -
szość ogro dów w tych mia stach ma nie ure gu lo wa ny stan
praw ny, a na do da tek gmi ny sys te ma tycz nie wy pro wa dza -
ją lub usi łu ją wy pro wa dzić ogro dy dział ko we z mia sta jak
to ma miej sce w re jo nie ma ło pol ski. 

W me tro po liach nie uwzględ nia się ogro dów w pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, jest to pro blem trud -
ny i dość zło żo ny. Ogro dy by ły za kła da ne na grun tach
wska za nych przez ad mi ni stra cję te re no wą, za jej to przy -
zwo le niem dział kow cy czę sto na te re nach wy ma ga ją cych
re kul ty wa cji two rzy li swo je dział ki, dziś w sze re gu przy -
pad kach są dziec kiem nie chcia nym. Dział kow cy świa do -
mi są te go, że mia sta mu szą się roz wi jać, ale bez tro sko nie
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za le waj my be to nem tych zie lo nych en klaw. Ak tu al ne
unor mo wa nia praw ne wy star cza ją co re gu lu ją współ pra cę
sa mo rzą du te ry to rial ne go i ogro dów dział ko wych, czy za -
tem war to dziś bu dzić emo cje spo łecz ne, czy jest to nam
dziś po trzeb ne?, w tym sty lu wy po wia da się też je den 
z czo ło wych po li ty ków – dzię ku ję Pa nie Po śle.

Dział kow cy ni gdy nie wy cho dzi li na uli cę, aby do cho -
dzić swych praw, przyj mu jąc in ne roz wią za nia, cho ciaż -
by ta kie, jak dzi siej szy Kon gres, ale też mu si my zwra cać
uwa gę na to, co dzie je się wo kół nas. Za pew ne w naj bliż -
szych dniach doj dzie do ko lej nej od sło ny sta no wi ska Sej -
mu w za kre sie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Na szą ro lą jest ba cze nie na tych, co swym przy ci skiem
da dzą wy raz, ja ki ma ją sto su nek do dział kow ców. Uwa -
żam, że na szym mo ral nym obo wiąz kiem ja ko dział kow -
ców, jest re wan żo wa nie się gło sa mi przy urnach wy-
bor czych. 

To bie Mat ko, Kró lo wo Pol ski, któ rej w Czę sto cho wie
8 wrze śnia 2007 r. za wie rzy li śmy, po mni pa mię ci tych co
ode szli i nie ma ich dziś z na mi w or dyn ku pro szę, abyś
dla nas i dla na szych na stęp ców do da ła si ły i otu chy do
obro ny te go co ma my, by dział kow cy i ogro dy zrze szo ne
w Pol skim Związ ku Dział kow ców  da lej ist nia ły.

Dzię ku ję za uwa gę.

18. Jan Kut OZ Pod kar pac ki

Sza now ni Pań stwo!
Klub Par la men tar ny PiS po raz ko lej ny „uszczę śli wił”

nas pro jek tem usta wy o ogród kach dział ko wych zło żo -
nym w Sej mie ja ko pro jekt po sel ski. Do ku ment ten za -
wie ra wie le sprzecz no ści praw nych, a nie któ re pro po -
no wa ne roz wią za nia są nie zgod ne z Kon sty tu cją. Wie le
ar ty ku łów jest prze pi sa nych wprost z na szej usta wy 
o ROD. Pro jekt ten, na gła śnia ny przez me dia, źle wpły nął
na men tal ność dział kow ców, szcze gól nie tych w po de -
szłym wie ku. Ci lu dzie, nie ana li zu jąc kom plek so wo ca -
łej tre ści pro jek tu, wy chwy ci li z nie go tyl ko to, co jest dla
nich naj waż niej sze, czy li obiet ni cę otrzy ma nia dzia łek na
wła sność za dar mo lub za przy sło wio wą zło tów kę. Nie -
ste ty, praw da jest in na: pro pa go wa na przez PiS kon cep cja
po wszech ne go uwłasz cze nia jest fik cją i zwy kłym for te -
lem. W rze czy wi sto ści pro jekt nie za pew nia dział kow com
wła sno ści, tyl ko pra wo do zło że nia wnio sku o od płat ny
wy kup dział ki. I choć ma mi się dział kow ców nie zwy kle
hoj ny mi bo ni fi ka ta mi, to trze ba wy raź nie pod kre ślić, że
pre fe ren cyj ny wy kup dzia łek był by czy stą ilu zją, zwłasz -
cza że to gmi na mia ła by po dej mo wać de cy zję o sprze da -
ży wła snych grun tów za bez cen. Stąd też w więk szo ści
przy pad ków ta ka sprze daż by ła by zu peł nie nie moż li wa.
Nie wąt pli wie ini cja ty wa PiS na ru sza kon sty tu cyj ną za sa -
dę rów no ści oby wa te li wo bec pra wa po przez po zba wie nie
więk szo ści dział kow ców moż li wo ści na by cia wła sno ści
dzia łek w ogro dach, któ rych stan praw ny nie speł nia okre -
ślo nych wy mo gów. Cho dzi tu głów nie o ogro dy nie uję te
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, ogro dy o nie ure gu lo wa nym sta tu sie praw nym, a tak -
że ogro dy po ło żo ne na te re nach ob ję tych rosz cze nia mi
osób trze cich. Ba da nia prze pro wa dzo ne przez nasz Okręg
wy ka za ły, że z po wyż szych przy czyn pro jekt PiS wy klu -
cza kil ka ty się cy dział kow ców z gro na osób, któ re mo gły -
by na być swo ją dział kę na wła sność. Do dać do te go
na le ży, że w ostat nim cza sie ogro dy by ły ma so wo wy rzu -
ca ne z przy go to wy wa nych pla nów za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go. Rów no cze śnie wie le pod kar pac kich gmin
w ogó le nie ma ta kich pla nów. Swo je za mie rze nia pla ni -
stycz ne opie ra ją głów nie na stu diach uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ re wca le nie
gwa ran tu ją te go, że ogro dy zo sta ną póź niej uwzględ nio ne
w opra co wa nych na ich pod sta wie pla nach miej sco wych. 

Pro jek to daw cy nie ra czy li po in for mo wać dział kow ców
o tym, że po roz wią za niu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców te re ny ogro dów zo sta ną od da ne Gmi nom lub Skar bo -
wi Pań stwa w za leż no ści od sy tu acji praw nej grun tu kon-
kret ne go ogro du. Stąd też ci dział kow cy, któ rzy nie wy ku -
pią dzia łek, bę dą zda ni na ła skę gmin, któ re za de cy du ją,
czy od dać swo ją zie mię nie mal za dar mo, czy też prze jąć
ją na wła sne po trze by. W re zul ta cie pro jekt znie sie pra wa,
któ re obec nie bro nią dział kow ców i ogro dy przed naj po -
waż niej szy mi za gro że nia mi. Usta wa o ROD gwa ran tu je
bo wiem dział kow com m.in. bez płat ne pra wo do dzia łek,
od ręb ną wła sność al tan i na sa dzeń, zwol nie nia po dat ko we,
sku tecz ne za bez pie cze nia przed li kwi da cja mi ogro dów
oraz ochro nę przed rosz cze nia mi do grun tów za ję tych
przez ogro dy. Zgod nie z pro po zy cją PiS więk szość dział -
kow ców ska za na bę dzie na od płat ne ko rzy sta nie z dział -
ki na pod sta wie sto sun ku cy wil no praw ne go. PiS nie prze-
wi du je przy tym żad nych me cha ni zmów re kom pen su ją -
cych utra tę wła sno ści przy słu gu ją cej obec nie oso bom,
któ re nie bę dą mo gły na być dział ki. Zgod nie z art. 15 ust
2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych dział ko wiec
jest wła ści cie lem na sa dzeń i na nie sień znaj du ją cych się
na dział ce. Uchy le nie w ca ło ści usta wy o ROD (a więc
rów nież te go prze pi su) au to ma tycz nie spo wo du je utra tę
tej wła sno ści, je że li dział ki nie zo sta ną wy ku pio ne. Tak
więc szum nie za po wia da ne uwłasz cze nie za mie ni się 
w wy własz cze nie dział kow ców.

Wy ra zem lek ce wa że nia rze szy dział kow ców jest tak że
kon cep cja li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej o po -
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nad stu let niej tra dy cji. Tym cza sem art. 12 Kon sty tu cji za -
pew nia wol ność dzia ła nia wszyst kich or ga ni za cji po za -
rzą do wych. Li kwi da cja PZD stoi w sprzecz no ści z art. 13
Kon sty tu cji, gdyż za mie rza się zli kwi do wać nie pań stwo -
wą, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję spo łecz ną, któ -
rej dzia łal ność w ża den spo sób nie wy peł nia zna mion
to ta li ta ry zmu, na zi zmu, fa szy zmu i ko mu ni zmu, nie na wi -
ści ra so wej i sto so wa nia prze mo cy. Li kwi da cja PZD po -
łą czo na zo sta ła z po my słem na cjo na li za cji ma jąt ku Zwią-
z ku. Te go ro dza ju pro jek ty nie ma ją nic wspól ne go z cy -
wi li zo wa ny mi me to da mi spra wo wa nia wła dzy, a ko ja rzą
się ra czej z naj ciem niej szy mi kar ta mi Pol ski po wo jen nej.
Pro jek to daw cy wi docz nie za po mnie li o tym, że za pi sy
Kon sty tu cji gwa ran tu ją ochro nę wła sno ści i nie do pusz -
cza ją na cjo na li za cji, a je dy ną for mą prze ję cia wła sno ści
przez pań stwo w dro dze przy mu su jest obec nie wy własz -
cze nie.

Z pew no ścią pro jekt PiS – po je go ewen tu al nym uchwa -
le niu przez Sejm – zo sta nie za skar żo ny do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i za blo ku je ja kie kol wiek uwłasz cze nie.
Pa mię ta my prze cież, że Try bu nał już pod wa żył po dob ne
po my sły, do ty czą ce tzw. uwłasz cze nia spół dziel ców. Naj -
bar dziej praw do po dob ny sce na riusz był by ta ki, że wy kup
dzia łek bę dzie wstrzy ma ny przez gmi ny do cza su wy da -
nia wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Jed nak że 
w tym okre sie do szło by do fak tycz nej li kwi da cji więk szo -
ści ogro dów z uwa gi na uchy le nie usta wy o ROD oraz
brak Pol skie go Związ ku Dział kow ców zdol ne go bro nić
praw swo ich człon ków. By ło by to nie zwy kle wy god ne dla
tych, któ rzy za chłan nie pa trzą na grun ty za ję te obec nie
przez ogro dy. Wpro wa dzo na w pro jek cie li be ra li za cja za -
sad li kwi da cji ogro dów, po zo sta wia ją ca gmi nom de cy zję
od no śnie oce ny czy wy stą pi ły tzw. „szcze gól ne wzglę dy
spo łecz ne lub go spo dar cze”, jest bar dzo nie bez piecz na.
Po ję cie to jest na ty le ob szer ne, że mo że obej mo wać za -
rów no bu do wę hi per mar ke tu, jak i biu row ca, od któ rych
po wierzch ni gmi na po bie rać bę dzie pod wyż szo ne po dat -
ki. Nie ste ty, po raz ko lej ny mo że się oka zać, że pod
wznio sły mi ha sła mi PiS -owskiej usta wy ukry te są roz wią -
za nia pro wa dzą ce wprost do osta tecz ne go uni ce stwie nia
ogro dów i uwol nie nia ty się cy hek ta rów grun tów, któ re
wca le nie zo sta ną prze ka za ne dział kow com na wła sność.

W wy ni ku ze bra nych in for ma cji od człon ków Okrę go -
we go Za rzą du, moż na stwier dzić, że dział kow cy zo sta li
wpro wa dze ni w błąd wi zją uwłasz cze nia za bez cen i ocze -
ku ją re ali za cji tej obiet ni cy. Na sze ar gu men ty do cie ra ją
tyl ko do wą skiej gru py dział kow ców, a zwłasz cza do tych,
któ rzy uczest ni czy li w wal nych ze bra niach i w ży ciu spo -
łecz no ści ogro do wych. Po zo sta li, mó wiąc w prze no śni,
„wie dzą swo je” i li czą na to, że bę dą mieć zie mię na wła -
sność. Ist nie je też spo ra gru pa dział kow ców, któ rzy nie
uwie rzy li w uwłasz cze nie i w ogó le nie zaj mu ją się tym,
ja kie prze pi sy pra wa re gu lu ją funk cjo no wa nie ogro dów
dział ko wych. In te re su je ich tyl ko wy po czy nek na dział ce
i tzw. świę ty spo kój. 

Sta no wi sko pod kar pac kich gmin od no śnie pro jek tu
usta wy jest ostroż ne. Więk sze mia sta nie bę dą za in te re so -
wa ne w umoż li wie niu dział kow com wy ku pu grun tu, gdyż
chęt nie prze zna czą te re ny ogro dów pod róż ne go ro dza ju
in we sty cje. Nie jest wy klu czo ne, że gdy po ja wią się in -
we sto rzy, dys po nu ją cy du żą go tów ką z ofer tą za ku pu
więk szej ilo ści dzia łek, np. pod bu dow nic two, czy też
wiel ko po wierzch nio we obiek ty han dlo we, to gmi ny sko -
rzy sta ją z ta kiej pro po zy cji. Je że li usta wa wej dzie w ży cie,
to oczy wi ście gmi ny bę dą mu sia ły ją sto so wać. We dług
na szej wie dzy do tych cza so wa sy tu acja praw na ogro dów
dział ko wych bar dziej od po wia da gmi nom, gdyż nie mu -
szą mieć „na gło wie” ko lej ne go pro ble mu w po sta ci rze -
szy dział kow ców -wła ści cie li po je dyn czych ogród ków
dział ko wych. 

W na szym Okrę gu zor ga ni zo wa no na ra dy pre ze sów
ROD w dniach 4–8 ma ja 2009 r., opra co wa no „Apel do
dział kow ców z Pod kar pa cia”, któ ry opu bli ko wa li śmy 
w me diach lo kal nych: „Ży cie Pod kar pac kie” i „Su per No -
wo ści” oraz na na szej stro nie in ter ne to wej. Do szło tak że
do spo tka nia z pa nem Lesz kiem Dep tu łą, po słem na Sejm
z PSL i pa nem To ma szem Ka miń skim, po słem na Sejm 
z Le wi cy. Uzy ska li śmy za pew nie nie, że oba te ugru po wa -
nia nie po prą PiS -owskie go pro jek tu usta wy.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we z te re nu Pod kar pa cia są za
na szą usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Chce -
my, aby pro jekt usta wy PiS zo stał od rzu co ny i to już 
w pierw szym czy ta niu w Sej mie. Pod kar pac kie ogro dy
dział ko we wciąż da ją wy ra zy dez apro ba ty pro jek to wi 
w swo ich wy stą pie niach do Po słów, Mar szał ka Sej mu 
i Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych.

Człon ko wie Za rzą du Okrę go we go ob słu gu ją cy wal ne
ze bra nia spra woz daw cze, wy ja śni li dział kow com za ło że -
nia za war te w pro jek cie PiS i wy tłu ma czy li, o co fak tycz -
nie pro jek to daw com cho dzi. Przy go to wa li śmy in for ma cje
na te mat pro jek tu, wska zu jąc błę dy i nie do cią gnię cia
praw ne oraz nie zgod ność pro jek tu z Kon sty tu cją RP. Do
wy obraź ni dział kow ców prze ma wia ły jed nak głów nie ar -
gu men ty fi nan so we. Kon kret ne licz by wska za ły dział -
kow com, ile mu sie li by za pła cić za „uwłasz cze nie” i ile
pła ci li by po tem, ja ko wła ści cie le dzia łek.

Pod sta wo wą funk cją ogro dów dział ko wych jest umoż -
li wie nie naj ni żej sy tu owa nym człon kom spo łe czeń stwa
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych w po łą cze niu z ak tyw -
nym wy po czyn kiem i kon tak tem z przy ro dą. Na dział kach
utrwa la ją się wię zi ro dzin ne i po sta wy współ od po wie -
dzial no ści za „ma łe ogro do we oj czy zny”. Od za wsze
ogro dy dział ko we peł ni ły też funk cję kom plek sów zie le -
ni na ob sza rach miast, a tak że spraw dzi ły się ja ko sku tecz -
ne na rzę dzie re wi ta li za cji i przy wra ca nia spo łe czeń stwu
te re nów zde gra do wa nych, po prze my sło wych, ugo rów 
i nie użyt ków. Wbrew twier dze niom nie któ rych pseu do -
nau kow ców, idea ogrod nic twa dział ko we go jest wciąż ży -
wa. Na dal ist nie ją – i nie ste ty z każ dym ro kiem po wię-
k sza ją swo ją li czeb ność – gru py spo łecz ne, dla któ rych
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dział ka ro dzin na jest je dy nym ta nim miej scem wy po czyn -
ku i re kre acji oraz pro wa dze nia eko lo gicz nych upraw na
wła sne po trze by. Przy kła dem niech bę dzie fakt, że ak tu al -
nie w Miel cu brak jest wol nych dzia łek, a w Za rzą dach
ogro dów znaj du je się po kil ka na ście po dań o przy dzie le -
nie dzia łek. Nie od dziś wia do mo, że Pod kar pa cie na le ży
do gro na naj bied niej szych re gio nów kra ju. W na szym re -
gio nie dla bar dzo wie lu dział kow ców kosz ty za ku pu dział -
ki na wła sność by ły by ba rie rą nie do po ko na nia, na wet po
za sto so wa niu owych mi tycz nych bo ni fi kat i upu stów.

Wy stę pu jąc w imie niu pod kar pac kich dział kow ców
uwa ża my za ko niecz ne za cho wa nie do tych cza so wych
norm or ga ni za cyj nych i praw nych re gu lu ją cych funk cjo -
no wa nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ape lu je my
do Pań i Pa nów Po słów de ba tu ją cych wła śnie dziś w Sej -
mie nad pro jek tem usta wy – któ ra w rze czy wi sto ści mo -
że do pro wa dzić do znisz cze nia ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go – o od rzu ce nie tych wy so ce szko dli wych pro po -
zy cji już w pierw szym czy ta niu.

Dzię ku ję za uwa gę.

19. Elż bie ta Tho mas OZ w Pi le

Pa nie Prze wod ni czą cy! Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni Go ście i De le ga ci!
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców to hi sto -

rycz ne wy da rze nie dla mi lio no wej rze szy pol skich dział -
kow ców. Szko da, że to waż ne spo tka nie w Sto li cy zor ga-
ni zo wa ne zo sta ło ja ko pro test wo bec ewi dent ne go za ma -
chu na pra wa i do ro bek dział kow ców. Pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych zło żo ny przez Pra wo i Spra wie -
dli wość go dzi w Pol ski Zwią zek Dział kow ców, or ga ni za -
cję apo li tycz ną, któ ra do brze słu ży lu dziom, sa mo rzą dom
wszyst kich szcze bli, a tym sa mym kra jo wi. Usta wa o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych gwa ran tu je dział kow -
com nie zbęd ne wa run ki do spo koj nej pra cy na dział kach
i za pew nia peł ną ochro nę praw ną dział kow com i ogro -
dom. Speł nia ogrom ne za da nie na rzecz spo łe czeń stwa,
tym sa mym wy rę cza wła dze lo kal ne z wie lu obo wiąz ków.
Zwią zek oraz ogro dy dział ko we to struk tu ry otwar te na
współ pra cę z sa mo rzą da mi i or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi wszyst kich szcze bli. Zwią zek i ogro dy wręcz wspo ma -
ga ją wła dze lo kal ne w re ali za cji za dań spo czy wa ją cych
na sa mo rzą dach gmin nych. Or ga ni zu ją wcza sy dla eme ry -
tów i ren ci stów – naj uboż szej rze szy lu dzi w Pol sce, a sta -
rze ją ce się spo łe czeń stwo jest wiel kim pro ble mem. Ta ką
dłu go let nią tra dy cją w or ga ni za cji wy po czyn ku dla osób
star szych i dzie ci na ogro dzie po chwa lić się mo że mia sto
Cho dzież. Za rzą dy ogro dów słu żą ba zą i ob słu gą, a fi nan -
so wo te ak cje w ca ło ści wspie ra ne są przez wła dze sa mo -
rzą do we. Ta kie for my wy po czyn ku cie szą się du żym
po wo dze niem i uzna niem ko rzy sta ją cych z tej po mo cy.
In te gru ją one roż ne gru py wie ko we, a szcze gól nie oso by
star sze i sa mot ne.

Na te re nach re kre acyj nych urzą dza ne są pla ce za baw, 
z któ rych ko rzy sta ją dzie ci i mło dzież, nie tyl ko dział kow -
ców, lecz rów nież ze śro do wi ska lo kal ne go. W ostat nich
la tach po mo cy w za go spo da ro wa niu pla ców za baw udzie -
la ją sa mo rzą dy, któ re za ku pu ją urzą dze nia do wy po sa że -
nia, a dział kow cy mon tu ją je na swo ich ogro dach 
i spra wu ją nad ni mi opie kę. Są to do sko na łe miej sca do
or ga ni za cji roż nych im prez i fe sty nów np. z oka zji Dnia

Dziec ka, Dnia Dział kow ca czy wy staw do rob ku dział -
kow ców i ogro dów. W wie lu mia stach or ga ni za cją tych
uro czy sto ści zaj mu ją się wy łącz nie za rzą dy ogro dów
dział ko wych. To sa mo rzą dy lo kal ne zle ca ją nam ta kie za -
da nia, bo spraw dzi li śmy się w tym dzia ła niu i ro bi my to
do brze. 

Dział kow cy wspo ma ga ją in sty tu cje cha ry ta tyw ne ta kie
jak: Do my Dziec ka, Ca ri tas, przy tu li ska, ja dło daj nie dla
bez dom nych nad wyż ką swo ich plo nów. Jest to ewi dent na,
kon kret na po moc dla czę sto nie do fi nan so wa nych or ga ni -
za cji i in sty tu cji. Żyw ność wy pro du ko wa na na dział kach
od zna cza się do sko na łą ja ko ścią i z wiel ką ra do ścią przyj -
mo wa na jest przez ob da ro wa nych. 

Pra wo i Spra wie dli wość za rzu ca Związ ko wi i ogro dom,
że fi nan se Związ ku są bez kon tro li. Pa no wie z Pra wa 
i Spra wie dli wo ści nie ma cie po ję cia jak roz li cza ne są
przez dział kow ców środ ki przez nich wnie sio ne. Sa mo -
rzą dy gmin ne wie dzą, bo uczest ni czą w na szych ze bra -
niach i bez żad ne go wa ha nia nie bo ją się prze ka zy wać
fun du szy na or ga ni za cję im prez, czy na do fi nan so wa nie
re ali zo wa nych in we sty cji. Każ dy grosz prze ka za ny na te
ce le wy da wa ny jest z roz wa gą i po go spo dar sku. Wiel ko -
pol ska z te go sły nie. Fi nan se ogro dów pod le ga ją ści słej,
we wnętrz nej kon tro li i są do wglą du pu blicz ne go. Za rzut
Pra wa i Spra wie dli wo ści, że fi nan se w ogro dach wy dat ko -
wa ne są bez kon tro li mi ja się z praw dą.

Wła dze sa mo rzą do we wspie ra ją nas i są za wsze z dział -
kow ca mi. Zwra cam się do obec nych na Kon gre sie par la -
men ta rzy stów, przed sta wi cie li wła dzy usta wo daw czej 
o wspar cie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 2005 r. i od rzu ce nie pro jek tu Pra wa i Spra wie dli wo ści,
ja ko nie zgod ne go z Kon sty tu cją i nie spra wie dli we go. 

W na szym Okrę gu Pil skim jak za wsze pro si li śmy o opi -
nię o pro jek cie Pra wa i Spra wie dli wo ści wła ści cie li grun -
tów pod ogro da mi. Wy nik kon sul ta cji dla twór ców usta wy
Pra wa i Spra wie dli wo ści jest dru zgo cą cy. Wła dze sa mo -
rzą do we po pie ra ją obec ną for mę funk cjo no wa nia ogro -
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dów i za rzą dza nia ni mi przez Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców w opar ciu o usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych i po par ły sta no wi sko dział kow ców o od rzu ce nie
pro jek tu Pra wa i Spra wie dli wo ści. Ar gu men to wa no to m.
in. tym, że ogro dy dział ko we zo sta ły zor ga ni zo wa ne w
więk szo ści przy pad ków na ugo rach i nie użyt kach. Tak
zwa ne uwłasz cze nie dział kow ców mo że po zba wić dzia łek
do tych cza so wych ich użyt kow ni ków. Szcze gól nie w cen -
trach miast grun ty te prze ję te zo sta ną przez sa mo rzą dy
gmin i prze zna czo ne na ce le in we sty cyj ne. Pro jekt tej
usta wy nie był pod da ny kon sul ta cji spo łecz nej, a głos 619
ty się cy dział kow ców nie do cie ra do au to rów pro jek tu Pra -
wa i Spra wie dli wo ści. 

Sa mo rzą dy sta no wią że la zne wspar cie dla dział kow ców
m. in. rów nież dla te go, że dział kow cy są gwa ran tem
utrzy ma nia te re nów zie lo nych w peł nej es te ty ce bez kosz -
tów sa mo rzą du lo kal ne go. Jest to bez in te re sow ne dzia ła -
nie ogrom nej rze szy dział kow ców na rzecz śro do wi ska
lo kal ne go. Nie wol no nisz czyć te go, co do brze funk cjo -
nu je. Wła dze sa mo rzą do we róż nych szcze bli po pie ra ją
usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i swo je po -
par cie wy ra ża ją przez po dej mo wa nie uchwał rad miej -
skich i gmin nych, rad po wia to wych i za wsze ak tyw nie
uczest ni czy ły w two rze niu pra wa dział ko we go. Rów nież
swój głos w tej waż nej dla nas spra wie za jął pre zy dent
mia sta Pi ły i bur mistrz Cho dzie ży i Wą grow ca. Kie dy
przy cho dzi nam bro nić pra wa dział kow ców, wszyst kie sa -
mo rzą dy, na któ rych znaj du ją się ogro dy, wspie ra ją nas 
i wy wią zu ją się ze swo ich sta no wisk. Wszyst kim z tej try -
bu ny ser decz nie dzię ku je my. 

Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i Ogro dy Dział ko we już od dwu dzie stu lat
wal czą o swo je pra wa szu ka jąc wspar cia wszę dzie i w tej
wal ce sa mo rzą dy lo kal ne ni gdy nas nie za wio dły. 

Stwier dza my, że usta wa Pra wa i Spra wie dli wo ści jest du -
żym za gro że niem dla przy szło ści ogro dów. Pod ha słem
„uwłasz cze nia” na stą pi wy własz cze nie i po zba wie nie dział -

kow ców, szcze gól nie eme ry tów i ren ci stów te go, co uko -
cha li, po świę ci li znacz ną część swe go ży cia, co sta no wi
czę sto je go sens, a rów nież wspo ma ga skrom ny ich bu dżet.

Ogro dy po zba wio ne zo sta ną wła dzy sa mo dziel nej, sa -
mo rząd nej, a uza leż nio ne bę dą od gmin, co po zba wi ich
pod sta wo wych praw. Pro jekt ten jest za pew ne au tor stwa
lu dzi, któ rzy nie wie le wspól ne go ma ją z upra wą dział ki 
i ho dow lą ro ślin. Usta wa ta spo wo du je li kwi da cję Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, któ ry bro ni praw dział kow ców
i nie do pusz cza do zu peł ne go ogra ni cze nia sa mo dziel no -
ści i sa mo rząd no ści ogro dów. 

Dział kow cy nie wy ra ża ją zgo dy na prze ję cie wła dzy 
w ogro dach przez tzw. „wspól no ty ogro do we”. Jest to roz -
wią za nie cał ko wi cie nie przy sto so wa ne do ich spe cy fi ki 
i po trzeb. Ogród to nie bu dy nek miesz kal ny. „Wspól no ty
ogro do we” w ca ło ści ma ją być w tym pro jek cie za leż ne od
gmi ny. Ra da gmi ny we dług usta wy Pra wa i Spra wie dli -
wo ści bę dzie mo gła pod jąć uchwa łę o po wsta niu i li kwi -
da cji ogro du dział ko we go. W przy pad ku ma łych gmin
bę dzie to w ge stii 15 rad nych. A mo że cho dzi o pła ce nie
po dat ków od do cho dów od naj uboż szej gru py spo łecz nej? 

Pol ska ja ko je dy ny kraj w Unii Eu ro pej skiej ma zli kwi -
do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Dość po ni ża nia Związ ku i Dział kow ców. 

Pa nie Pre ze sie!
Pa na pra ca i ogrom ne za an ga żo wa nie w obro nę ru chu

ogro dów dział ko wych gwa ran to wa ło i w dal szym cią gu
gwa ran tu je, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców i Ogro dy
pod Pa na prze wod nic twem się bro nią. De le ga ci Okrę gu
Pil skie go dzię ku ją za ogrom pra cy wy ko na nej przez Kra -
jo wą Ra dę, któ rej Pan prze wo dzi. Ży czy my du żo zdro wia
i sił do dal szej wy tę żo nej pra cy nad peł ną re ali za cją usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Niech I Kon -
gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców speł ni na sze
ocze ki wa nia. 

20. Je rzy Wdow czyk OZ Ka lisz

Sza now ni Pań stwo! 
Sza now ni za pro sze ni Go ście!
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w związ ku z po waż ny mi za gro że nia mi praw mi lio na pol -
skich ro dzin dział ko wych, użyt ku ją cych dział ki w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych uzna ła, że nie zbęd ne jest
zwo ła nie ta kie go Kon gre su.

Ce lem I Kon gre su PZD jest do ko na nie oce ny ak tu al nej
sy tu acji dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w związ ku z pierw -
szym czy ta niem w Sej mie RP no we go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych zło żo ne go przez Klub Par la men -
tar ny PiS-u.

Za da niem I Kon gre su PZD jest tak że wy ra że nie sta no -
wi ska pol skich dział kow ców i Związ ku w tej spra wie.

Po nad 22 ty sią ce ro dzin dział ko wych z Wiel ko pol ski
po łu dnio wo-wschod niej, upra wia ją cych dział ki na te re nie
dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu, z za nie -
po ko je niem i obu rze niem przy ję ło in for ma cję o zło że niu
w Sej mie RP przez 18 po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści
no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Je ste śmy zbul wer so wa ni i obu rze ni tym bar dziej, że jed -
nym z ar chi tek tów no we go pro jek tu usta wy jest nasz dział -
ko wiec z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 22 Lip ca
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w Ostro wie Wiel ko pol skim Pan po seł An drzej De ra. 
W tym miej scu na le ży wspo mnieć, że Wal ne Ze bra nie
Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 
im. 22 Lip ca w Ostro wie Wlkp., któ re od by ło się w dniu
26 kwiet nia 2009 ro ku i w któ rym uczest ni czył Pan po seł
An drzej De ra, opo wie dzia ło się zde cy do wa nie prze ciw ko
no we mu pro jek to wi usta wy i pod ję ło w tej spra wie sto -
sow ną uchwa łę o cał ko wi tym po par ciu dla do tych cza so -
wej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych.

Wiel ko pol ska Po łu dnio wa jest ko leb ką ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. To na na szym te re nie dzia ła nia 
w 1824 ro ku w Koź mi nie Wiel ko pol skim po wstał naj star -
szy ogród dział ko wy w Pol sce i w Eu ro pie, Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy im. Po wstań ców Wiel ko pol skich, któ -
ry w tym ro ku bę dzie ob cho dził swój ju bi le usz 185-le cia
po wsta nia. Po nad to na na szym te re nie funk cjo nu je wie le
in nych bar dzo sta rych i za słu żo nych ogro dów jak po nad
100-let ni ROD im. Ste fa na Czar niec kie go i bli sko 90-let -
ni ROD im. 3 Ma ja w Ostro wie Wlkp., 85-let ni ROD im.
ks. Nie sio łow skie go w Ple sze wie, bli sko 80-let ni ROD
im. A. Mic kie wi cza w Ka li szu i wie le in nych z kil ku dzie -
się cio let nią tra dy cją.

Ma my za tem mo ral ne pra wo i obo wią zek wy stę po wa nia
w obro nie dział kow ców i Związ ku.

Je ste śmy zde cy do wa nie prze ciw ni pro po no wa nym roz -
wią za niom za war tych w no wym pro jek cie usta wy au tor -
stwa PiS-u.

Pro jekt nie za wie ra nic no we go, a po wie la je dy nie nie -
kon sty tu cyj ne roz wią za nia z po przed nich pro jek tów PiS.
Pod pod chwy tli wy mi ha sła mi rze ko me go uwłasz cze nia
kry ją się roz wią za nia, któ re po zba wią dział kow ców pol -
skich ich do tych cza so wych praw na by tych przez dzie się -
cio le cia.

No wy pro jekt usta wy zmu sza dział kow ców do po nie -
sie nia do dat ko wych kosz tów jak: kosz tów wy ku pu i wy -
ce ny dział ki, kosz tów kar to gra ficz nych i geo de zyj nych,

kosz tów no ta rial nych, za ło że nia księ gi wie czy stej i wpi su
do niej.

Wy stę pu je my zde cy do wa nie w obro nie do tych cza so -
wych roz wią zań praw nych za war tych w do brze funk cjo -
nu ją cej usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra cał ko wi cie za bez pie cza po trze by i in -
te re sy dział kow ców, w obro nie któ rej ze bra no w ca łym
kra ju 620 ty się cy pod pi sów, na na szym te re nie bli sko 2
0 ty się cy pod pi sów.

Pro po zy cję li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
- sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji po za rzą do wej
za re je stro wa nej w Kra jo wym Re je strze Są do wym oraz
na cjo na li za cję ma jąt ku Związ ku – ro dem z in ne go okre su,
do rob ku kil ku po ko leń dział kow ców, uwa ża my za dzia ła -
nia prze ciw ko dział kow com i Związ ko wi.

W imie niu dział kow ców z Wiel ko pol ski po łu dnio wo 
-wschod niej, ze 138 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
prze ka zu ję peł ne po par cie dla Kra jo wej Ra dy PZD i Kie -
row nic twa Związ ku za do tych cza so we dzia ła nia i nie ustę -
pli wą wal kę w obro nie dział kow ców i Związ ku. To dzię ki
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców ist nie ją i roz wi ja ją
się ogro dy dział ko we w pol skich mia stach, zie lo ne płu ca
tych miast.

Zwra cam się do Pa nów Po słów RP i Klu bów Par la men -
tar nych o wzię cie pod uwa gę na sze go sta no wi ska i od rzu -
ce nie w pierw szym czy ta niu w Sej mie RP no we go
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Klu -
bu PiS-u ja ko szko dli we go dla dział kow ców pol skich.

Sza now ni Pań stwo!
W imie niu dział kow ców z Okrę gu Ka li skie go po zdra -

wiam ser decz nie wszyst kich uczest ni ków I Kon gre su Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców oraz za pro szo nych Go ści,
ży cząc rów no cze śnie owoc nych ob rad, du żo sa tys fak cji, 
a w ży ciu oso bi stym wszel kiej po myśl no ści i wszyst kie -
go naj lep sze go.

Z dział ko wym po zdro wie niem

21. Piotr Wilms OZ Go rzów Wiel ko pol ski

Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Dział kow cy i Za pro sze ni Go ście!
Ze bra li śmy się w tym miej scu w ce lu za ma ni fe sto wa -

nia i przy ję cia sta no wisk na te mat ist nie nia ogro dów dział -
ko wych. By wa ją skwe ry, par ki na wet pięk nie urzą dzo ne,
ale bez oso bo we i bez dusz ne. Wcho dzi się do nich i czu je
jed nak jak w ga le rii, al bo w te atrze. 

Dział ki ro dzin nych ogro dów dział ko wych są ma leń kie,
ale po prze kro cze ni furt ki czu je się za cza ro wa ny świat.
Od zwier cie dla ją w ja kiś spo sób du szę swo ich wła ści cie -
li. Są ich azy lem, miej scem wy po czyn ku, spo tkań z przy -
ja ciół mi. Dział ka da je szan sę spo koj nej kon tem pla cji

na tu ry, bez po li tycz nej bu rzy i gro te sko wych awan tur 
w wal ce o po li tycz ne sta no wi ska. 

9 par ków i 3 skwe ry w Go rzo wie zaj mu ją po wierzch nię
ok. 120 ha na któ re Mia sto prze zna cza z na szych po dat -
ków kwo tę 500.000 zł, na to miast 39 ogro dów dział ko -
wych gdzie znaj du je się ok. 16 tys. dzia łek zaj mu ją po-
wierzch nię pra wie 3 x więk szą tj. 342,82 ha, któ re utrzy -
mu je my sa mi. Ogro dy to spo kój i ci sza. Po śród zie le ni
czło wiek czu je się zre lak so wa ny, mo że się po czuć szczę -
śli wym, po ga dać z są sia dem, za po mnieć o tro skach co -
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dzien ne go ży cia. Co raz wię cej miesz kań ców miast zmę -
czo nych ży ciem wśród be to nu, as fal tu, ha ła su i spa lin,
szu ka ra tun ku w ob co wa niu z przy ro dą. Od czu wa my znu -
że nie cy wi li za cją, szu ka my kon tak tu z na tu rą, ci szą, pra -
gnie my od po czy wać na świe żym po wie trzu. Z tej wła śnie
przy czy ny po wsta ła idea ogro dów dział ko wych. 

Ruch nasz w Pol sce li czy po nad 150 lat. Pierw szy ogród
dział ko wy w Go rzo wie Wlkp. zo stał za ło żo ny w 1889 r.
przez prze my słow ca Max’a Bahr’a, nie mark si stę. Dla
bar dzo wie lu osób ten kil ku set me tro wy skra wek zie mi
był i jest miej scem od po czyn ku. Wie lu dział kow ców spę -
dza tam więk szość swo je go wol ne go cza su. Peł ni on istot -
ną ro lę w za si le niu do mo we go bu dże tu, któ ry nie in te-
re su je do brze za ra bia ją cych, utrzy my wa nych przez spo -
łe czeń stwo (w tym dział kow ców) po li ty ków. 

Co za tem in te re su je po li ty ków tak wal czą cych o li kwi -
da cję dzia łek? 

Te mat po wra ca jak bu me rang i po wstał już ko lej ny pro -
jekt pe łen błę dów i za kła ma nych obiet nic. Ogro dy dział -
ko we to naj bar dziej burz li wy i kon tro wer syj ny te mat
ostat nich lat. Ko mu więc one prze szka dza ją? Dla cze go są
tak ata ko wa ne?

Py tam tyl ko, czy po li ty cy mu szą w po szu ki wa niu wła -
snych ko rzy ści ata ko wać do brze funk cjo nu ją cą or ga ni za -
cję spo łecz ną? W kra ju ma my wie le związ ków, ale po-
li ty cy PiS ata ku ją tyl ko Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Dla cze go? My ślą, że fał szy we obiet ni ce do ty czą ce świe -
tla nej przy szło ści dział kow ców przy spo rzą im elek to ra tu,
a prze ję ty ma ją tek PZD bę dzie ła tał dziu rę bu dże to wą.
Dla cze go nisz czyć coś co spraw nie funk cjo nu je od wie lu
lat, mo że za tem roz wiąż my wszyst kie związ ki i or ga ni za -
cje spo łecz ne i roz wie śmy ha sło: „wła dza jest jed na, nie -
omyl na, ab so lut na”. Czyż nie wróć my do mi nio nej epo ki?

Nie łudź my się, że po li ty cy PiS my ślą o do bru i szczę -
ściu prze cięt ne go Po la ka – dział kow ca, bo gdy by tak by -
ło, gdy by dru gi czło wiek sta no wił war tość naj wyż szą to
„do brze za ra bia ją cy” utrzy my wa ni przez spo łe czeń stwo
po li ty cy dzie li li by się wła snym ma jąt kiem, a nie wy cią -
ga li rę ce po nasz wspól ny ma ją tek, zwy kłych oby wa te li,
dział kow ców.

Ko mu ma słu żyć ten no wy pro jekt usta wy. Z ca łą pew -
no ścią nie nam dział kow com. Pro jekt ten jest ni czym in -
nym jak za ma chem na na sze pra wa i do bra. Te mu

pro jek to wi moż na by by ło nada wać ty tuł „jak uto pić ideę
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i jak zli kwi do wać
ogro dy”. 

Pod sta wo wym ce lem te go pro jek tu jest li kwi da cja sa -
mo rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji spo łecz nej ja ką jest
PZD, któ ra ma wła sny głos i w do dat ku po tra fi sku tecz nie
wal czyć o pra wa swo ich człon ków. Wy star czy cho ciaż by
przy po mnieć dzia ła nia pod ję te przez Zwią zek w przy wró -
ce niu praw w tzw. spec usta wie dro go wej, czy pra wie bu -
dow la nym. Mój kry tycz ny sto su nek do te go pro jek tu
wy ni ka z fak tu, że wal ka PiS -u ze Związ kiem wy ni ka 
z czy stych wzglę dów po li tycz nych.

Ja ko wi ce pre zes OZ PZD, dy rek tor biu ra oraz in struk -
tor ogrod ni czy z głę bo kim za że no wa niem spo glą dam na tę
pro po zy cję, po nie waż ko lej ny już raz mi lion dział kow ców
na ra ża się na stres, nie pew ność, na ru sza się spo kój na
ogro dach. Trud no uwie rzyć, że two rzy się coś bez kon sul -
ta cji z na mi i uszczę śli wia się nas na si łę. Wbrew na szej
wo li przy własz cza się pra wo de cy do wa nia o przy szłych
lo sach dział kow ców. Jest to wy raz wy jąt ko wej aro gan cji
w sto sun ku do na sze go śro do wi ska.

Na tej sa li są oso by, któ re pa mię ta ją la ta po wo jen ne 
i na cjo na li za cję ma jąt ku – cza sa mi swo ich ro dzi ców. Ja te
strasz ne cza sy pa mię tam tyl ko z lek cji hi sto rii. Nie są dzi -
łem, że w wol nej Pol sce znaj dzie się ta ka par tia jak PiS,
któ ra bę dzie chcia ła po wie lić błę dy mi nio nej epo ki.

Dla te go ja ko ogrod nik z dzia da pra dzia da oraz zwy kły
dział ko wiec ape lu ję do Pa na Pre zy den ta RP, Mar szał ka
Sej mu i Se na tu, Pre mie ra oraz wszyst kich po słów i se na -
to rów o dal szy roz wój idei ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Ape lu ję rów nież o to, aby to co odzie dzi czy li -
śmy po na szych przod kach prze ka zać w jak naj lep szej
kon dy cji na szym dzie ciom oraz wnu kom. 

Koń cząc swo je wy stą pie nie przy to czę frag men tem tek -
stu pio sen ki Ja nu sza Ko fty:

„…Pa mię taj cie o ogro dach 
Prze cież stam tąd przy szli ście 
W żar epo ki uży czą wam chło du 
Tyl ko drze wa, tyl ko li ście
Pa mię taj cie o ogro dach 
Czy tak trud no być po etą 
W żar epo ki nie uży czy wam chło du 
Ża den schron, ża den be ton.” 

22. An na To ma szew ska OZ To ruń sko – Wło cław ski

Sza now ni Pań stwo.
Od wie lu lat ro dzin ne ogro dy dział ko we Pol skie go

Związ ku Dział kow ców peł nią wie lo ra kie funk cje  – re kre -
acyj ne, za opa tru ją ce go spo dar stwa do mo we w świe że pro -
duk ty ro ślin ne, to wa rzy skie. Nie gdyś zlo ka li zo wa ne na
obrze żach miast, dzi siaj wie le z nich zna la zło się w cen -
trum za in te re so wa nia róż nych pod mio tów go spo dar czych

ze wzglę du na swo je usy tu owa nie i do brą in fra struk tu rę.
Za po mi na się, że kwit ną ce dzi siaj ogro dy po wsta wa ły na
nie użyt kach i tyl ko pra co wi te rę ce dział kow ców i ich na -
kła dy fi nan so we do pro wa dzi ły do kul tu ry za nie dba ne
ugo ry.
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Dzi siaj po to ze bra li śmy się na Kon gre sie w War sza wie,
by za pro te sto wać w spo sób po ko jo wy prze ciw ko no wej
usta wie PiS zło żo nej do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej
23 mar ca 2009 ro ku, nie po przez pa le nie gum i wy bi ja nie
szyb, ale po przez wy ra że nie wła snych sta no wisk.

Re pre zen tu ję Okręg To ruń sko-Wło cław ski, prze szło 
25 tys. dział kow ców z 204 ogro dów. Na na szej Kon fe ren -
cji Przed kon gre so wej 28.05.2009 r. w To ru niu za sta na -
wia li śmy się nad PiS -owski mi pro po zy cja mi uwłasz c-
ze nio wy mi, czy li uszczę śli wia niem dział kow ców wbrew
ich wo li, po przez na pi sa nie w ta jem ni cy przed ni mi i bez
sze ro kich kon sul ta cji spo łecz nych usta wy, ma ją cej zna -
mio na nie do pra co wa nej, ko rup cjo gen nej i nie da ją cej
dział kow com po czu cia bez pie czeń stwa praw ne go. Wszy -
scy prze ma wia ją cy na na szej kon fe ren cji de le ga ci, przed -
sta wi cie le ogro dów Wło cław ka, To ru nia, Gru dzią dza,
Chełm ży i oko lic by li zgod ni, że ta ki bu bel praw ny nie
mo że zna leźć uzna nia w pań stwie de mo kra tycz nym. Od
2005 ro ku je ste śmy wciąż nę ka ni no wy mi po my sła mi PiS
na uszczę śli wie nie dział kow ców. Jest to za pew ne ce lo wa
me to da, pro wa dzą ca do de sta bi li za cji, roz sa dze nia od we -
wnątrz do brze dzia ła ją cej or ga ni za cji, zna na dzia ła czom
PiS z lat osiem dzie sią tych, dzie więć dzie sią tych ubie głe go
stu le cia. Me to da jest spraw dzo na - na le ży gło śno mó wić
ja kie to nie pra wo ści dzie ją się w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców, za an ga żo wać me dia, zli kwi do wać związ ko we
pi sma in for ma cyj ne i dro ga do no wych sta no wisk i pie -
nię dzy stoi otwo rem. Tyl ko my już prze ży li śmy spo ro lat
i nie ma rzy nam się po wrót do cza sów anar chii.

W swo im wy stą pie niu, ze wzglę du na ogra ni cze nia cza -
so we, skon cen tru ję się tyl ko na kil ku punk tach no wej usta -
wy PiS. Z do kład ne go wczy ta nia się w po szcze gól ne
pa ra gra fy owej usta wy wy ni ka, że au to rom pro jek tu cho -
dzi przede wszyst kim o prze ka za nie sa mo rzą dom gmin -
nym wła ści ciel stwa ogro dów dział ko wych, a więc zie mi,
któ rą, po usta niu wie czy ste go użyt ko wa nia i usu nię ciu
nie wy god ne go Pol skie go Związ ku Dział kow ców, sku tecz -
nie bro nią ce go praw dział kow ców, bę dzie mo gła prze jąć
gmi na i oprócz po bie ra nia po dat ków, dość do wol nie nią
dys po no wać, na wet in trat nie sprze dać bo ga tym in we sto -
rom, o czym in for mu je po słów na 45 po sie dze niu Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 2 lip ca 2009 r. sam spra -
woz daw ca, po seł An drzej De ra:

„Po nie waż w sy tu acji, kie dy gmi na na przy kład bę -
dzie chcia ła bu do wać w ce lach pu blicz nych ja kąś dro -
gę, szpi tal, szko łę, to wów czas ist nie je moż li wość wy-
własz cze nia ogro du dział ko we go”.

Co do sta nie dział ko wiec? – być mo że te ren za stęp czy,
no we ugo ry do upra wie nia. A cel pu blicz ny – moż na pod
to pod cią gnąć wszyst ko, na wet bu do wę su per mar ke tu lub
uboj ni. Pie niądz jest waż niej szy od pie trusz ki ja kie goś
dział kow ca. Za sto su je się prze wrot nie Ja no si ko we pra wo
– ode brać bied nym, a dać bo ga tym.

Dział kow cy to nie zbyt za moż na gru pa spo łecz na, lu -
dzie, któ rych nie stać na kup no wła snej par ce li. Jak ich

uszczę śli wić? Dać im wi zję pry wat nej dział ki. Tyl ko wi -
zję. Bo tam gdzie w grę wcho dzą pie nią dze, du że pie nią -
dze – nie ma sen ty men tów. Trze ba tyl ko praw nie zli kwi -
do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców i dro ga do prze ję cia
zie mi i kont PZD stoi otwo rem. Dla te go pro po nu ję prze -
czy tać do kład nie usta wę PiS od koń ca.

W art. 32 pro jek tu PiS czy ta my 
1. Z dniem wej ścia w ży cie usta wy wy ga sa ją wszel kie

upraw nie nia i kom pe ten cje przy zna ne PZD… w szcze -
gól no ści wy ga sa przy słu gu ją ce PZD użyt ko wa nie wie -
czy ste.

2. Ma ją tek PZD prze cho dzi na Skarb Pań stwa…
3. Fun dusz Roz wo ju PZD… prze cho dzi w stan li kwi -

da cji. Ak ty wa i pa sy wa Fun du szu sta ją się ak ty wa mi 
i pa sy wa mi Skar bu Pań stwa.

Dla cze go Pań stwo ma prze jąć na sze skład ki zbie ra ne
przez la ta?. Prze cież to bez pra wie w ma je sta cie pra wa.
Ro zu mie my, że jest re ce sja, bra ku je pie nię dzy, ale dla cze -
go się ga się do kie sze ni eme ry tów, bo to oni są naj czę ściej
użyt kow ni ka mi dzia łek. Dla cze go za mie rza się zli kwi do -
wać spraw nie dzia ła ją cą or ga ni za cję, ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, gdzie w de mo kra tycz nych wy bo -
rach po wo ły wa ne są spo łecz nie dzia ła ją ce za rzą dy, ko mi -
sje re wi zyj ne i roz jem cze w ogro dach, okrę gach i w Kra-
jo wej Ra dzie. Ma my swój sta tut i re gu la min.

Mo że w do bie po go ni za pie niędz mi, bo ga ce niem się za
wszel ką ce nę, dziw nie brzmią sło wa „spo łecz ni dzia ła -
cze”. To je ste śmy my, tu taj sie dzą cy na Sa li (oprócz za pro -
szo nych go ści); jest nas prze szło 100 tys. w Pol skim
Związ ku Dział kow ców; po świę ca my swój czas dla do bra
ogrod nic twa dział ko we go, nie li cząc na ja kieś pro fi ty. Nie
jest też praw dą ja ko by w biu rach okrę go wych PZD pra co -
wa li urzęd ni cy po bie ra ją cy ogrom ne apa na że. Za trud nie -
ni spe cja li ści ogrod nic twa, geo de ci, księ go wi, praw ni cy
do sta ją wy na gro dze nia po ni żej śred niej kra jo wej, nie li -
czą go dzin pra cy or ga ni zu jąc w so bo ty szko le nia, spo tka -
nia z dział kow ca mi ce lem roz wią zy wa nia bie żą cych
pro ble mów.

Nie do pra co wa ny, ak tu al ny pro jekt PiS, prze wi du je ra -
bun ko wą na cjo na li za cję ma jąt ku PZD, po za rzą do wej i sa -
mo fi nan su ją cej się or ga ni za cji spo łecz nej. Z chwi lą
przy mu so wej li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ca ły ma ją tek wy pra co wa ny przez po ko le nia dział kow ców
(ak ty wa) przej mą sa mo rzą dy. Stwo rzy się lu kra tyw ne
sta no wi ska dla lu dzi wła dzy – urzę dy li kwi da to rów 
z za ple czem oraz za rząd ców w ogro dach, opła ca nych
przez dział kow ców. Kto ich skon tro lu je?

Pro jekt PiS po zba wia dział kow ców do tych cza so wej
ochro ny praw nej w po sta ci usta wy ROD uchwa lo nej przez
Sejm RP w 2005 r. W za mian da je mgli stą per spek ty wę
wy ku pie nia dzia łek, bez szans na re al ne speł nie nie, bo nie
na da je dział kow com wła sno ści z mo cy pra wa, za pew nia
je dy nie pra wo zło że nia wnio sku o wy kup dział ki w cią gu
dwóch lat, bez gwa ran cji po zy tyw ne go roz pa trze nia przez
urzęd ni ków. Ja kiż to sa mo rząd po zbę dzie się za gro sze in -
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trat nych te re nów?! Na le ży też so bie uzmy sło wić, że po -
mysł zmu sze nia gmin do sprze da ży zie mi jest nie kon sty -
tu cyj ny i nie ma szans na re ali za cję. Po co więc to ca łe
za mie sza nie z no wą pro po zy cją uwłasz cze nio wą PiS?

Nie gdyś lo kal ny cwa nia czek ofe ro wał przy by łym do
sto li cy na iw nia kom sprze daż Ko lum ny Zyg mun ta. Dziś
PiS ofe ru je nam, dział kow com to, co przed wie lo ma la ty
zo sta ło nam od da ne w użyt ko wa nie i za gwa ran to wa ne
praw nie. Eme ry ci i ren ci ści, chce cie za 1 pro cent dział ki
na wła sność? Pro szę bar dzo, ma cie, ale mu si cie za pła cić
za wy ce nę dział ki, po dział geo de zyj ny, księ gi wie czy ste;
za do rad ców, po wo ła nych li kwi da to rów, a mo że trze ba bę -
dzie jesz cze opła cać kil ku oso bo we za rzą dy ogro dów,
utrzy mać in fra struk tu rę, za ło żyć in dy wi du al ne licz ni ki
ener ge tycz ne i pod pi sać in dy wi du al ne umo wy na do sta wę
ener gii i wo dy, no i od pro wa dzać po dat ki do gmi ny za zie -
mię i al ta ny. Być mo że też za po wie trze w miej sco wo -
ściach uzdro wi sko wych. Jak bę dą spo ry to tyl ko sąd, bo
nie bę dzie ogro do wych, okrę go wych i kra jo wych ko mi sji
roz jem czych i re wi zyj nych, w któ rych spo łecz ni dzia ła -
cze wy bra ni w de mo kra tycz nych wy bo rach ła go dzą spo -
ry, sku tecz nie kon tro lu ją wy dat ki za rzą dów ogro dów,
okrę gów, Kra jo wej Ra dy. Oczy wi ście, to urzęd nik gmi ny
za de cy du je, czy w ogó le bę dzie my mieć pra wo do swo jej
dział ki. Jak udo wod ni my okres użyt ko wa nia, gdy PZD
prze sta nie ist nieć.

Jesz cze je den za pis usta wy PiS, przed sta wio ny przez po -
sła An drze ja De rę, bu dzi nasz szcze gól ny nie po kój. 

Ak tu al nie, zgod nie z art. 15 ust. 2 usta wy o ROD z 2005 r.,
dział ko wiec, choć nie jest wła ści cie lem grun tu, jest wła -
ści cie lem na nie sień i na sa dzeń znaj du ją cych się na dział -
ce. W sy tu acji gdy ogród jest li kwi do wa ny pod in fra s-
truk tu rę, to dział ko wiec otrzy mu je na leż ne mu od szko do -

wa nie za na sa dze nia i na nie sie nia na swo jej dział ce. Pro -
jekt PiS wy łą cza sto so wa nie te go prze pi su. W kon se kwen -
cji za cznie obo wią zy wać ogól na za sa da, że wszyst ko co
jest zwią za ne trwa le z grun tem sta no wi wła sność je go
wła ści cie la (Ko deks cy wil ny § 140). Usta wa PiS spo wo -
du je, że z mo cy pra wa wła sność al tan i in nych urzą dzeń
przej dzie na rzecz gmi ny (ko mu na li za cja) lub Skar bu Pań -
stwa (na cjo na li za cja). Rosz cze nia osób trze cich do grun -
tu unie moż li wią dział kow com na wet sta ra nie się 
o prze ję cie dział ki na wła sność. Ty po wa po wo jen na na -
cjo na li za cja w de mo kra tycz nym pań stwie, ja kim jest
Pol ska, jest nie do przy ję cia. 

Po pie ra nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do któ re -
go na le ży pra wie mi lion dział kow ców, le ży w in te re sie
wszyst kich Par tii Po li tycz nych, bo prze cież nie trze ba nas
fi nan so wać, ani an ga żo wać róż nych in sty tu cji (są dów, ad -
mi ni stra cji pań stwo wej) do na szych we wnętrz nych spraw.
Ta kie sa mo fi nan su ją ce się, sa mo rząd ne or ga ni za cje (nie
ko rzy sta my na wet z od pi sów po dat ko wych) po win ny być
pod szcze gól ną ochro ną pań stwa.

Dla te go zwra ca my się ko lej ny raz z ape lem do Sza now -
nych Par la men ta rzy stów na sze go de mo kra tycz ne go pań -
stwa – od rzuć cie tę nie do pra co wa ną, ko rup cjo gen ną
usta wę PiS o uwłasz cze niu ogro dów, na wet je śli w Sej -
mie są ogrom ne na ci ski lob by stów.

Daj cie nam spo koj nie upra wiać na sze grząd ki, bo są
waż niej sze spra wy w na szym pań stwie, wy ma ga ją ce roz -
sąd nych ustaw uchwa lo nych przez Sejm VI Ka den cji.
Niech na sze kwit ną ce ogro dy ko ło be to no wych blo ko wisk
,bę dą wi zy tów ką miast. Dzię ku je my wszyst kim bur mi -
strzom, wój tom i pre zy den tom miast za do tych cza so wą
po moc w two rze niu do brej in fra struk tu ry. Pro si my o dal -
szą współ pra cę.

1. Ry szard Ła ko ta OZ Ma zo wiec ki

Sza now ni De le ga ci  Dro dzy Go ście!
W obec nej sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej ist nie je po -

waż ne za gro że nie dla ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, a tym sa mym po zo sta je pod zna kiem za py ta nia
ist nie nie na ma pie Pol ski więk szo ści Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych.

Sy tu acja ta do ty czy przede wszyst kim ROD po ło żo nych
na te re nie du żych aglo me ra cji miej skich, gdzie więk szość
ogro dów jest nie uję ta w stu diach i pla nach za go spo da ro -
wa nia, nie po sia da umów na dzier ża wę, to jest użyt ko wa -
nie wie czy ste lub tyl ko użyt ko wa nie, ma nie ure gu lo wa ny
stan praw ny, nie ma ksiąg wie czy stych – wpi sy. Wy żej
przed sta wio ną sy tu ację pra gnę przed sta wić Pań stwu par -

la men ta rzy stom na przy kła dzie sied miu miast Pol ski, li -
czą cych od 250.000 do 500.000 lud no ści: 

– na 397 ROD jest uję te w stu dium i pla nach za go spo -
da ro wa nia 128, na 397 ROD, ak ty no ta rial ne na użyt ko -
wa nie wie czy ste ma 155, a na użyt ko wa nie 56 ROD, na
397 ROD ure gu lo wa ny stan praw ny ma 110, a nie ure gu -
lo wa ny 287 – na dzień dzi siej szy ogro dy te ist nie ją, po nie -
waż chro ni je usta wa o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Po wy żej przed sta wio na w licz bach sy tu acja wy ka zu je,
że uchwa le nie opra co wa nej usta wy o ROD przez PiS
ozna cza li kwi da cję 110-let nie go ru chu dział ko we go,
więk szo ści ROD, po zba wia dział kow ców praw za gwa ran -

C. WYSTÑPIENIA ZGŁOSZONE DO PROTOKOŁU
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to wa nych usta wą o ROD z 8 lip ca 2005 r., czy li po zba wia
nas wol no ści i de mo kra cji, ja ko jed nej z naj więk szych or -
ga ni za cji po za rzą do wej, a za kła da na cjo na li za cję – upań -
stwo wie nie do rob ku kil ku na stu po ko leń ca łe go spo łe -
czeń stwa dział ko we go.

Sza now ne Pa nie i Pa no wie Par la men ta rzy ści!
Pro jekt usta wy o ROD, zło żo ny do la ski mar szał kow -

skiej przez PiS po sia da za pi sy nie zgod ne z kon sty tu cją: tj.
na mo cy pra wa li kwi da cję naj więk szej pol skiej or ga ni za -
cji spo łecz nej i na cjo na li za cję ma jąt ku, stwo rzo ne go przez
człon ków ROD i Fun dusz Roz wo ju. Wszyst kie na nie sie -
nia na te re nie ogro dów, sta no wią rze czy wi stą i bez po śred -
nią wła sność dział kow ców, pie nią dze zgro ma dzo ne na
kon cie Fun du szu Roz wo ju po cho dzą ze skła dek człon -
kow skich PZD oraz od pi sów.

Wo bec po wyż sze go człon ko wie ROD, dzia ła ją cych 
w ob rę bie de le ga tu ry w Cie cha no wie, dzia ła ją cej na te re nie
po wia tów: prza sny skie go, mław skie go, cie cha now skie go
oraz Ma ko wa Ma zo wiec kie go pro szą o nie uchwa la nie pro -
jek tu usta wy o ROD opra co wa nej przez PiS.

Sza now ni De le ga ci Dro dzy go ście!
Ro dzin ne ogro dy w mia stach są na tu ral ny mi te re na mi

zie le ni – są na szy mi płu ca mi, któ rych utrzy ma nie nic nie
kosz tu je sa mo rzą dy i Pań stwo. Dział ki za pew nia ją bier ny
i ak tyw ny wy po czy nek dział kow com, ich ro dzi nom i zna -
jo mym. Ro dzi nom nie za moż nym do star cza ją owo ców 
i wa rzyw. Na te re nie ogro dów pro wa dzo ne są lek cje po -
glą do we dla przed szko la ków i dzie ci ze szkół pod sta wo -
wych. Or ga ni zo wa ne są im pre zy in te gra cyj ne – to jest
róż ne kon kur sy, dzień dziec ka, świę to zbio rów, spo tka nia
opłat ko we i ja jecz ko we, świę to dział kow ca, wcza sy dla
se nio rów i in ne.

Sza now ne Pa nie i Pa no wie Par la men ta rzy ści!
Jesz cze raz ape lu je my i na wo łu je my o od rzu ce nie i nie

uchwa la nie pro jek tu usta wy o ROD, przed ło żo nej do la -
ski mar szał kow skiej. Uchwa le nie ta kiej usta wy spo wo do -
wa ło by li kwi da cję 110-let niej i chlub nej tra dy cji ru chu
dział ko we go, ROD i PZD w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku z upo waż nie nia de le ga tów na
kon gres z de le ga tu ry cie cha now skiej.

2. To ma szew ski Hen ryk OZ we Wro cła wiu

Sza now ni De le ga ci
Dzi siej szy Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

po zwo li do ko nać oce ny na szej sy tu acji oraz wy pra co wać
nasz punkt wi dze nia w spra wach szcze gól nie istot nych dla
dział kow ców i Związ ku.

Po trze ba zwo ła nia Kon gre su wy ni ka z za gro żeń dla
funk cjo no wa nia Związ ku i ogro dów, a tak że dla praw
dział kow ców, spo wo do wa ne go zło że niem w Sej mie przez
po słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Mo im i mo ich ko le gów dział kow ców zda niem wej ście
w ży cie pro jek tu PiS -owskiej usta wy ozna cza cał ko wi tą li -
kwi da cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Przy ję cie przez sejm te go pro jek tu skut ko wać bę dzie
ma so wą li kwi da cję ogro dów dział ko wych, po zba wie niem
dział kow ców praw za gwa ran to wa nych usta wą o ROD.
Ozna czać to bę dzie sprzecz ną z kon sty tu cyj ny mi za sa da -
mi wol no ści i de mo kra cji li kwi da cją PZD.

A więc pa no wie z PiS, ci w któ rych na zwie jest pra wo 
i spra wie dli wość, chcą li kwi da cji PZD, któ ry jest ogól no -
pol ską i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną, po wo ła ną do
re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon -
ków. Pa nom z PiS war to przy po mnieć, że prze cież pod sta -
wą dzia łal no ści PZD jest usta wa z 8 lip ca 2005 r. oraz
sta tut PZD z 6 kwiet nia 2006 r. wpi sa ny do re je stru w Kra -
jo wym Re je strze Są do wym.

Or ga ny pod le głe PZD usta na wia ją w dro dze uchwa ły
człon ko stwo Związ ku z jed no cze snym bez płat nym i bez -
ter mi no wym pra wem do użyt ko wa nia dział ki w okre ślo -

nym ogro dzie. PZD oprócz pro pa go wa nia idei ogrod nic -
twa dział ko we go w spo łe czeń stwie, dba o ochro nę i obro -
nę swych człon ków. Wy ra ża się to w or ga ni zo wa niu 
i udzie la niu po mo cy, w po rad nic twie z za kre su za go spo -
da ro wa nia dział ki i pro wa dze nia upraw.

Po nad to PZD pro pa gu je wśród swo ich człon ków i sym -
pa ty ków wie dzę ogrod ni czą oraz dzia łal ność spo łecz ną na
rzecz przy ro dy i ochro ny śro do wi ska.

Nie za leż nie od tych waż nych za dań PZD bro ni i chro ni
ogrod nic two dział ko we, któ re ist nie je na zie miach pol -
skich od 180 lat.

To wszyst ko PiS swo im pro jek tem chce znisz czyć.
W tej sy tu acji na su wa się py ta nie: ja ka by ła by re ak cja

po li ty ków PiS, gdy by ktoś rzu cił pro jekt de le ga li za cji PiS
za oplu wa nie lu dzi in nych opcji po li tycz nych, za dzie le nie
spo łe czeń stwa na czer wo nych i bia łych, za nisz cze nie au -
to ry te tów, za bru ta li za cję po li ty ki i ży cia spo łecz ne go, za
szko dze nie Pol sce przez pod sy ca nie nie ko rzyst nych za -
szło ści z są sia da mi?

Ta kie sta wia nie spra wy i okre śla nie jej po imie niu po -
wo do wa ne jest tym, że my dział kow cy ma my obec nie do
czy nie nia z 7-mym pro jek tem li kwi da cji PZD. Do strze -
ga my, że dla po li ty ków PiS PZD jest pod sta wo wą prze -
szko dą do prze ję cia ogro dów na in ne ce le. To co na sze
po ko le nie w tym kra ju zbu do wa ło, po woj nie już roz prze -
da no, po zo sta ły jesz cze ogro dy i PZD, co moż na zna cjo -
na li zo wać i spie nię żyć.
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Nie wy god nym jest rów nież to, że nasz Zwią zek wal czy
o god ne od szko do wa nia dla dział kow ców za ich po zo sta -
wia ne w li kwi do wa nych ogro dach mie nie i na sa dze nia.
My dział kow cy zda je my so bie spra wę, że tyl ko nasz
Zwią zek i na sza jed ność jest gwa ran tem po sza no wa nia na -
szych praw. Wła śnie w tym na le ży do szu ki wać się po wo -
dów, dla któ rych po nad 618 tys. dział kow ców zło ży ło
swo je pod pi sy w obro nie Związ ku i nie na ru szal no ści usta -
wy z 8.07.2005 r. Bę dzie my bro nić na sze go Związ ku,
gdyż jest on gwa ran tem na sze go bez pie czeń stwa i ist nie -
nia ogro dów w kra jo bra zie na szych miast i osie dli.

Nie zga dza my się z po li ty ką PiS, po le ga ją cą na pusz -
cza niu w ni wecz wszyst ko co do ty ka mi nio nej epo ki. Bez
wzglę du na to, czy to do bre czy złe, czy oby wa te lom te go
kra ju od po wia da czy nie. Au to rom no wych po my słów 
o ogro dach dział ko wych za le ży na tym, by stwo rzyć so bie

wa run ki do prze pro wa dze nia re for my po le ga ją cej na tzw.
„uwłasz cze niu” dział kow ców na za sa dach przez sie bie
wy my ślo nych nie py ta jąc nas o zda nie.

Dział kow cy z mo je go ogro du twier dzą jed no znacz nie,
że wspól no ta, w któ rej przez ca łe la ta ży li i na dal chcą żyć,
nam od po wia da. Pa nie po śle De ra oświad cza my Pa nu, że
w Pa na wy da niu uwłasz cze nie nam nie jest po trzeb ne. No
i star si ko le dzy mó wią: „Na le ży my do po ko le nia, któ re mu
woj na za bra ła dzie ciń stwo, do ro bek ca łe go ży cia po zo sta -
wi li śmy na wscho dzie, ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
za kła da li śmy w 1946 r. Pa no wie z PiS dzi siaj dzię ku je my,
za wasz „dar”, w ży ciu za bra no nam wszyst ko, po zo staw -
cie nas w spo ko ju. Ma my na dzie ję, że w Sej mie RP zwy -
cię ży zdro wy roz są dek po li ty ków PO, SLD, PSL, któ rzy
nie do pusz czą do uchwa le nia po twor ka le gi sla cyj ne go 
w wy da niu PiS.

3. Da nu ta Bar ba ra OZ Ślą ski 

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Za rząd ROD „Ba il don” w Ka to wi cach w imie niu dział -

kow ców przed sta wia ne ga tyw ne sta no wi sko od no śnie
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych au -
tor stwa klu bu par la men tar ne go po słów PiS, zwra ca jąc
uwa gę na:

1. Nie zgod ną z kon sty tu cją li kwi da cję ja kie go kol wiek
Związ ku – tu PZD.

2. Moż li wość nad użyć w trak cie prze kształ ceń, któ re
mo że do pro wa dzić do roz bi cia do brze funk cjo nu ją cej or -
ga ni za cji – PZD.

3. Za bra nie eme ry tom i ren ci stom oraz licz nym zu bo -
ża łym ro dzi nom ich je dy ne go do stęp ne go miej sca wy po -
czyn ku i re kre acji, a w  wie lu przy pad kach sen su ży cia.

Re asu mu jąc, wy ra ża my ne ga tyw ną opi nię o po wyż -
szym pro jek cie.

4. Jan Skó ra OZ w Zie lo nej Gó rze

Już fa ma po Pol sce w pra wie się nie sie
Żeś nam się zmie nił Eu ge niu szu pre ze sie.
Wie ści nam wszyst kim z pła czem i bó lem
Tyś wiel kim wład cą, bo ga czem, kró lem
Wie my: za mi lio ny cier pi i wal czy
Do pó ki wspar cia dział kow ców mu star czy.
Ka mień rzu co ny fa lą prze no si
W dal, to o co rę ka po pro si
Kon gres jest sprzecz ny pra wom na tu ry
Fa le z na ro du idą do gó ry
Chce my spo ko ju, ko pać, siać, zbie rać
A nie po blo kach się po nie wie rać.

Po li ty ku – tyś jak pies na łań cu chu
Wol nyś? War czysz i gry ziesz w idei po słu chu.
Na dział ce każ dy wal czy z chwa sta mi
My ra zem! Wy je ste ście sa mi
Każ dy plon zdro wy, pięk ny, pach ną cy
Na twa rzy uśmiech sło necz ny, go rą cy
Pa nie? Czy pła cić po dat ki trze ba?
Zie mia ce sa rza? Czy aby od nie ba?
I tu każ dy przy po wieść przy to czyć mo że 
Od dać Bo gu – co bo że! Co bo że!
A kto na zie mi, w zie mi się tru dzi
To co ludz kie–- daj my dla lu dzi.

5. Jan Kaź mier czak OZ w Szcze ci nie

Sza now na Kra jo wa Ra do Pol skie go 
Związ ku Dział kow ców,
Sza now ni De le ga ci i za pro sze ni go ście!
Re pre zen tu ję ogród o imie niu „Hut nik” w Szcze ci nie,

skła da ją cy się z trzech ko lo nii. Ogród nasz był ogro dem
pra cow ni czym dla pra cow ni ków hu ty „Szcze cin” je dy nej
na pół no cy Pol ski, za kła du z tra dy cja mi i wie lo ty sięcz ną
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za ło gą.Obec nie po li kwi da cji Hu ty „Szcze cin” za cho wa -
ły się te tra dy cje tyl ko w pa mię ci nie licz nych już pra cow -
ni ków i ich ro dzin.

Po dob ny los szy ku je nam PiS, któ ry w wal ce, jak to na -
zy wa, z po zo sta ło ścia mi okre su so cja li zmu, nie zwa ża jąc
na tra dy cje i po trze by ogrom nej rze szy lu dzi star szych,
eme ry tów i ren ci stów, wal czy o za bra nie tra dy cji PZD 
i wspo mnień dział kow ców.

PiS dą ży do po zba wie nia pra wa re kre acji i czyn ne go od -
po czyn ku lu dzi, bez cze go szyb ciej opusz czą ten świat, co
jest me dycz nie udo wod nio ne.

PiS dą ży do po gor sze nia by tu i wa run ków god ne go do -
ży cia dla tej czę ści uboż sze go spo łe czeń stwa.

Ha sła PiS za po wia da ją ce moż li wo ści uwłasz cze nia
dział kow ców, to sto so wa nie me to dy „mar chew ki i ki ja”.

Mar chew ka to za po wia da na moż li wość – Kij to wy so -
kie kosz ty tej pro ce du ry dla bied niej szych dział kow ców,
unie moż li wia ją ce osią gnię cie pra wa wła sno ści do upra -
wia nej od lat dział ki.

Wśród dział kow ców za uwa ża my i na na szym ogro dzie
nie po ko ją ce zja wi sko bra ku za in te re so wa nia dal szy mi lo -
sa mi prze trwa nia ogro du i PZD w do tych cza so wej struk -
tu rze i po sta ci.

Jest to oka zy wa ne przez nie licz ną gru pę dział kow ców
tych, któ rzy w szcze gól nie dra stycz ny spo sób i cią gły,
przez wie le lat na ru sza li pra wo w PZD, a któ rym nasz no -
wy za rząd po sta wił ta mę w upra wia niu bez pra wia, w tym:

– w re ali za cji sa mo wo li bu dow la nej,
– w upra wach dzia łek w ilo ści po nad jed ną,
– w pro wa dze niu dzia łal no ści go spo dar czej w ROD,
– w kra dzie ży mie nia i ka sy w PZD.
W od we cie dział kow cy ci czu jąc się na pięt no wa ni, a za -

ra zem po krzyw dze ni pi szą na za rząd, skar gi, do no sy, pu -
blicz nie ne gu ją po trze by in we sto wa nia i re mon tów 
w ROD, po dej mu ją licz ne pró by od wo ła nia za rzą du ROD,
po da ją spra wy do są du, pro ku ra tu ry, wy zy wa ją, prze kli na -
ją człon ków za rzą du, a na wet po bi li je go pre ze sa.

Jak dłu go moż na to wy trzy my wać? Do kąd zmie rza my,
je że li ta kie przy pad ku nie są od osob nio ne?

Za stra sza nia uczci wi dział kow cy nie chcą i nie bę dą wy -
ra żać zgo dy na wy bór do za rzą du w naj bliż szych wy bo -
rach. Nie uczci wi zaś zwy cię żą te wy bo ry i bę dą ni we czyć

do ro bek po przed ni ków i idee PZD w imię wła snych in te -
re sów, nie za wsze zbież nych ze związ ko wy mi.

PZD pil nie po wi nien zwe ry fi ko wać ta kie ten den cje 
i pod jąć dzia ła nia, zmie rza ją ce do wzmoc nie nia ka dro we -
go i fa cho we go OZ w ce lu:

1. pod ję cia sys te ma tycz nej pra cy szko le nio wej dla
człon ków za rzą dów, a w szcze gól no ści pre ze sów (a nie
jak obec nie raz w ro ku lub dwa spo tka nia po dwie go dzi -
ny),

2. szyb kie go re ago wa nia okrę go wych za rzą dów na pro -
ble my za rzą dów ROD, sy gna li zu ją cych two rze nie nie po -
koi i rosz czeń przez grup ki dział kow ców, aby na wspól-
nych spo tka niach neu tra li zo wać na pię cia,

3. in for mo wa nia każ do ra zo wo przez okrę go we za rzą dy
o skar gach na za rzą dy ROD i ści słe prze strze ga nie re gu -
la mi nu ROD i sta tu tu PZD, w za kre sie za po zna wa nia się
ze sta no wi skiem za rzą dów ROD w tych spra wach.

In for ma cje w Biu le ty nie KR PZD nie za stą pią szko leń
dla człon ków za rzą dów i ko mi sji pro ble mo wych, są zbyt
ogól ne al bo wy biór cze.

Do chwi li obec nej brak jest pod ręcz ni ka pod na zwą „Po -
rad nik dla za rzą dów ROD i ko mi sji pro ble mo wych” za -
wie ra ją ce go nie zbęd ną wie dzę, jak i po rad nic two praw ne
i in ter pre ta cję pra wa w PZD oraz wzo ry dru ków.

Po rad nik wi nien być tak przy go to wa ny, aby za rzą dy 
i ko mi sje mo gły przy swo ić so bie szyb ko za kres wie dzy, 
a pro sty spo sób prze ka zu mógł być wy ko rzy sta ny w udo -
stęp nie niu tym dział kow com, któ rzy są w po de szłym wie -
ku i nie ma ją od po wied nie go wy kształ ce nia.

Za kre sy dzia łań za rzą du i ko mi sji win ny być ob szer nie
wy ja śnio ne. Tak też sa mo win ny być ob ja śnio ne sze ro ko
pra wa i obo wiąz ki człon ków PZD.

Koń cząc prze ka zu ję na stę pu ją ce wnio ski w imie niu za -
rzą du ROD i ogrom nej więk szo ści człon ków na sze go
ogro du oraz ich ro dzin.

1. Po zo sta wić PZD w do tych cza so wym ukła dzie, 
a ROD po zo sta wić w je go za rzą dzie.

2. Zwięk szyć ilość i po ziom wie dzy dla za rzą dów ROD
i ko mi sji, aby spraw niej re ali zo wa ły sta tu to we obo wiąz ki.

3. Zwięk sze nie wy sił ku w OZ PZD, aby po mo gły za -
rzą dom uwol nić się od pseu do -dział kow ców, szka lu ją cych
PZD i dzia ła ją cych na je go szko dę.

6. Ja dwi ga Lu ci miń ska OZ Łódz ki

Za rząd ROD „Wo lin ka” w Zduń skiej Wo li sta now czo
pro te stu je w imie niu dział kow ców prze ciw ko pro jek to wi
usta wy PiS, wnie sio nej do la ski mar szał kow skiej w dniu
23.03.09 r. druk nr 1886.

Ogród nasz li czy 233 dział ki, ist nie je po nad 30 lat, przy -
czy ni ły się do ich po wsta nia za kła dy pra cy prze zna cza jąc
fun dusz so cjal ny dla swo ich pra cow ni ków. Te ren ten był
nie użyt kiem, któ ry zo stał przez dział kow ców do pro wa -

dzo ny do obec ne go sta nu. Są to pięk ne ogro dy, eko lo gicz -
ne, moż na pro pa go wać je ja ko „zie lo ne płu ca mia sta”.

Prze by wa ją tu ca łe ro dzi ny, eme ry ci i ren ci ści, dzie ci
ka le kie na wóz kach in wa lidz kich, a tak że bez ro bot ni.

Dział ki te są do bro dziej stwem dla lu dzi bo ga tych i bied -
nych, któ rych nie stać na ja kie kol wiek in ne for my wy po -
czyn ku, np. wcza sy, ko lo nie dla dzie ci. W wie lu przy-
pad kach dział ki są uzu peł nie niem, a wręcz je dy nym za -
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opa trze niem w wa rzy wa owo ce i kwia ty. W na szym mie -
ście Zduń ska Wo la jest 11 ta kich ogro dów. My dział kow -
cy zwra ca my się do Par la men tu o do ce nie nie do rob ku
dział kow ców i na szej or ga ni za cji oraz po trze by za cho wa -
nia ogro dów i ru chu dział ko we go dla przy szłych po ko leń.

Nie po zwól cie, aby po nad 100-let nia tra dy cja ogro dów
dział ko wych w na szym kra ju zo sta ła znisz czo na. Wy ra -
ża my głę bo kie prze ko na nie, że sta ra nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców o roz wój ist nie ją cych i po wsta wa nie
no wych ogro dów na dal bę dą cie szy ły się po par ciem władz
pu blicz nych. Li czy my, że ogro dy dział ko we przy ja zne
spo łecz no ściom miej skim i słu żą ce ogó ło wi bę dą mo gły
ko rzy stać z po mo cy ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą dów
lo kal nych.

My dział kow cy po pie ra my obo wią zu ją cą usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8.07.2005 r., któ -
ra za bez pie cza ich roz wój i speł nia ocze ki wa nia dział -
kow ców, re gu lu je naj istot niej sze za gad nie nia do ty czą ce
funk cjo no wa nia ogro dów, sta tu su dział kow ców, użyt ko -
wa nia dzia łek oraz po zy cji praw nej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Za wie ra nie zbęd ne in stru men ty za pew nia -
ją ce ist nie nie i dal szy roz wój na szym ogro dom i or ga ni za -
cji.

Tyl ko dzię ki usta wie o ROD, pol skie ogro dy funk cjo -
nu ją i słu żą mi lio nom dział kow ców.

Po pie ra my sa mo rząd ną or ga ni za cję zrze sza ją cą dział -
kow ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców – je go wie lo let -
ni do ro bek cie szy się ol brzy mim uzna niem w spo łe -
czeń stwie oraz cie szy się po par ciem w spo łecz no ści eu -

ro pej skich dział kow ców.  W tym miej scu trze ba pod kre -
ślić, że Pol ska na le ży do Unii Eu ro pej skiej, gdzie Mię dzy -
na ro do we Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych jest
or ga ni za cją sku pia ją cą 15 eu ro pej skich na ro do wych zwią-
z ków, zrze sza ją cych po nad 3 mi lio ny dział kow ców w Au -
strii, Bel gii, Cze chach, Da nii, Fin lan dii, Fran cji, Ho lan -
dii, Luk sem bur gu, Nor we gii, Niem czech, Pol ski, Sło -
wa cji, Szwaj ca rii, Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii.

Zde cy do wa na więk szość dzia łań Związ ku re ali zo wa na
jest za po śred nic twem struk tur or ga ni za cyj nych, w tym
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Wie lo let nia mię dzy na ro do wa ak tyw ność i współ pra ca
PZD, zrze sza ją ce go ro dzin ne ogro dy dział ko we w Pol sce
spra wi ła, iż jest on od bie ra ny w Eu ro pie ja ko do świad czo -
na i doj rza ła or ga ni za cja spo łecz na do brze re pre zen tu ją ca
in te re sy ogro dów i dział kow ców w swo im kra ju.

Wie rzy my, iż pro blem za gro że nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców zo sta nie
bez wąt pie nia ne ga tyw nie przy ję ty nie tyl ko przez dział -
kow ców, ale i ogół spo łe czeństw we wszyst kich kra jach
eu ro pej skich.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wo lin ka” 
w Zduń skiej Wo li zwra ca się z proś bą do Sej mu, Se na tu,
Pre zy den ta RP, do klu bów par la men tar nych, do po słów 
i se na to rów o od rzu ce nie pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, wnie sio nej przez PiS (druk nr 1886), ja ko
nie zgod nej z pra wem i naj bar dziej szko dli wej in te re som
dział kow ców.

7. We ra Stro czyń ska OZ w Szcze ci nie

Sz. P. Eu ge niusz Kon drac ki,
Sza now ni Go ście za pro sze ni,
Ko le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy!
Dzię ku ję Pa nie Pre ze sie za zwo ła nie Kon gre su, je stem

prze ko na na, że pod sztan da rem PZD bę dą na stęp ne. Je -
ste śmy tu dziś po to, aby udo wod nić, że nie chce my
uwłasz cze nia. 

Do ce nia my Pań ski ogrom ny wy si łek, wręcz wal kę o nie
znisz cze nie wie lo po ko le nio wej ilo ści ogród ków dział ko -
wych. Oczy wi ście jest dwu dzie sty pierw szy wiek, cy wi -
li za cja się roz wi ja, cza sa mi trze ba ogro dy prze nieść 
w in ne miej sce dla do bra ogó łu. Ale uwłasz czać – ko mu
to jest po trzeb ne. Dzier ża wi my ten ka wa łek zie mi, upra -
wia my, zbie ra my efek ty na szej pra cy wy po czy wa my 
i wra ca my do wła snych miesz kań. Bo le sne dla nas jest to,
że lu dziom, któ rym nie po do ba ją się re gu la mi ny, sta tu ty,
któ re gwa ran tu ją dział kow com pra wa, ale też sta wia ją wy -
ma ga nia, a prze kra cza jąc nor my współ ży cia i wręcz za -
gra ża ją swo im po stę po wa niem za nie czysz cze nie wód
grun to wych i ujęć wod nych, szu ka ją róż nych dojść do po -
li ty ków, władz, aby tyl ko za spo ko ić swo je wy gó ro wa ne

am bi cje. Dział ko wicz nie mu si mieć ogrom nych pie nię -
dzy do urzą dze nia dział ki. Opła ty za dzier ża wę w PZD
nie są wy gó ro wa ne. A do wy po czyn ku na dział ce wil la nie
jest po trzeb na. Po trzeb ne są pod sta wo we wa run ki do za -
cho wa nia dys cy pli ny sa ni tar nej i to moż na i na le ży prze -
strze gać. A do te go nie po trze ba bie gać do po li ty ków.
Zwró cę się do Pa na Po sła De ry. Pa nie po śle, po dob no jest
Pan człon kiem PZD, ja ka to dzie je się pa nu krzyw da, że
tak bar dzo chce Pan nas uwłasz czyć.

Je że li mnie oso bi ście nie bę dzie od po wia dać za rzą dza -
nie w tym Związ ku. Od dam dzier ża wę do Związ ku, po -
pro szę o roz li cze nie mych na sa dzeń i roz wią żę umo wę.
My ślę, że to bę dzie uczci we i mo ral ne. Ale by cie w tym 
i na ma wia nie dział kow ców, mó wiąc nie praw dę, to jest
nie mo ral ne. Bo cóż Pań stwo da cie za dar mo, kto da coś
ko muś za dar mo. Chce cie Pań stwo prze jąć to co my wy -
pra co wa li śmy i jesz cze bę dzie my gru bo za to pła cić. Pa -
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nie Po śle De ra, pro szę nie ro bić z dział kow ców ciem nia -
ków, umie my li czyć. Ty le jest zie mi, któ rą mo że cie pań -
stwo ku pić od agen cji rol nej i pro szę stwo rzyć no we
ogro dy, uwłasz czo ne. Ja po 31 la tach za py tam tych dział -
kow ców, jak so bie ra dzą.

Nas nie jest stać na ta ki luk sus, jak uwłasz cze nie. Pro -
sty ra chu nek – mam dział kę 420 m2 pła cę 15 gr od m2

65% zo sta je na mo im ogro dzie, 15% KR, 20% ZO. Ale
je że li mój ogród ma spra wy in we sty cyj ne, ogro dzić dom
dział kow ca, za ło że nie ener gii, wo dy to przed sta wia się
peł ną do ku men ta cję i otrzy mu je każ dy ogród do ta cje z ZO
i KR. A jak uwłasz czą ogro dy Pa nie Po śle, kto da do ta -
cje? Pa na już w sej mie nie bę dzie i co?

Pro szę zo staw cie nasz Zwią zek w spo ko ju. Po sło wie
ma ją ty le in nych pro ble mów do zro bie nia i pro szę nie
nisz czyć te go, co jest do bre i do brze za rzą dza ne.

Już raz znisz czo no pe ge ery i dziś zie mia, któ ra po win -
na ro dzić le ży odło giem. My do brze wie my, kto chce te -
go uwłasz cze nia. Ale my nie chce my ogrom nych wil li, ani
że by ogro dy dział ko we by ły za mie nio ne w osie dla miesz -
ka nio we. Ma my swo je wła dze w mie ście, z któ ry mi ogro -
dy współ pra cu ją, bo ja ko miesz kań cy te go mia sta mu si my
bar dzo dbać o to, aby nie ska żać wód, pil no wać dys cy pli -
ny sa ni tar nej. Pro szę nie obie cy wać lu dziom te go cze go

nie moż na speł nić. My ma my do bre za rzą dy okrę gu, 
a szcze gól nie lu dzi, któ rzy tam pra cu ją. Ma my praw ni -
ków, do któ rych mo że my się zwró cić, za rząd Kra jo wej
Ra dy z Pa nem Pre ze sem Kon drac kim, jak do chwi li obec -
nej za wsze dbał o wszyst kie ogro dy w Pol sce i pro szę
prze stań cie pa no wie lob bo wać tych, co wi docz nie ma ją
in ne pla ny niż ko sić tra wę i siać kwiat ki. A jak bę dzie my
źle za rzą dza ni, to po ra dzi my so bie ja ko dział kow cy, bez
udzia łu po li ty ków.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie ży czę Pa nu i ca łe mu Związ -
ko wi, aby śmy jesz cze by li na ty le zdro wi, aby móc upra -
wiać na sze ogro dy pod do brym za rzą dza niem.

Chcia ła bym tu, z te go miej sca po dzię ko wać na szym
wła dzom w Świ no uj ściu, Pa nu Pre zy den to wi Ja nu szo wi
Żmur kie wi czo wi, Pa nu Wi ce pre zy den to wi An drze jo wi
Szczo dre mu, Na czel ni ko wi Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi -
ska Krzysz to fo wi Szpyt ko z ca łym ze spo łem, na szym rad -
nym – p. Bu czyń skiej i Sój ce, dy rek to ro wi St. San. Ep. 2
dr Zbi gnie wo wi Ko la nek – za ogrom ny wkład pra cy 
w roz wią zy wa niu na szych pro ble mów, nie szczę dząc nam
ni gdy swo je go cza su.

Ży czę, że by wszyst kie mia sta i gmi ny w Pol sce mia ły
tak mą dre i do bre wła dze.

8. Jan Pia sek OZ Ma zo wiec ki

Sza now ni Pań stwo i Go ście 
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców!
Nasz ogród z nie po ko jem przy jął wia do mość o ko lej -

nym pro jek cie zmia ny usta wy o ROD, ja ki zo stał wnie -
sio ny do Sej mu RP w dniu 23 mar ca 2009 r. przez po słów.

Nasz ogród zo stał za ło żo ny 1902 r. ma 107 lat. Prze ży -
ło w nim już pięć po ko leń, nie któ rzy w nim się uro dzi li.

Ogród prze trwał I i II Woj nę Świa to wą, prze szedł la ta
PRL, nic mu nie za gra ża ło.

Aż do ży li śmy praw dzi wej nie pod le gło ści i tu za czę ły
się kło po ty. A to dla te go, że Par tia Pra wo i Spra wie dli -
wość, chce na si łę uszczę śli wić dział kow ców, ma miąc ich
uwłasz cze niem, a w rze czy wi sto ści wy własz cze niem, 
o czym do brze wie dzą po my sło daw cy, a świad czy o tym
spo tka nie po słów z dział kow ca mi w dniu 30 ma ja 2009 r.

Pan po seł De ra, tak się plą tał w swych wy ja śnie niach, iż
wy ni ka ło z nich tyl ko to, że nie zna usta wy o ROD i nie
do koń ca ro zu mie swój wła sny pro jekt jej zmian. Nie był
w sta nie wy ja śnić dział kow com ani jed nej my śli za war tej
w pro jek cie PiS, a je śli coś wy ja śnił to nie skład nie.

Efekt był ta ki, że wy szedł z sa li przed za koń cze niem
spo tka nia.

Nie wie my dla cze go PiS tak się uwziął na te dział ki, któ -
re świet nie so bie ra dzą, do brze dzia ła ją, lu dzie są za do -
wo le ni. A tu co ja kiś czas po ja wia się no wy pro jekt zmia ny
usta wy, tyl ko po to, że by wszyst ko ze psuć. A to za spra -

wą Par tii, któ ra zwie się Pra wo i Spra wie dli wość, do te go
kłam stwa do łą czy ły me dia, mię dzy in ny mi ga ze ta „Fakt”,
któ ry pi sze z dnia 7 lip ca 2009 r. Oto cy tat: „Bę dą dział ki
za zło tów kę. Pro jekt no wej usta wy, to na dzie ja dział kow -
ców. To mo że być re wo lu cja, sejm zaj mie się usta wą, któ -
ra po zwa la wy ku pić dział kę, na wet za je den pro cent jej
war to ści, czy li za przy sło wio wą zło tów kę. Wszy scy dział -
kow cy prze ję li by swe ogród ki na wła sność od skar bu pań -
stwa” – ko niec cy ta tu.

Otóż pro szę pań stwa jest to kłam stwo tej ga ze ty tak jak
kła mie pro jekt PiS. Ich nie in te re su je, co bę dzie da lej po
zmia nie usta wy o ROD z 2005 r.

Ich je dy nym ce lem jest po psuć to co do brze dzia ła, ga -
ze ta „Fakt” nie ra czy ła przy słać swo je go przed sta wi cie la
w dniu 2 lip ca 2009 r. do Sej mu na pierw sze czy ta nie pro -
jek tu PiS ich to nie ob cho dzi, ale pi sać bzdu ry, tak bo za
to nie ma żad nej od po wie dzial no ści.

Ca łe szczę ście, że po pierw szym czy ta niu za od rzu ce -
niem pro jek tu usta wy opo wie dzia ło się PO, SLD, PSL.
Gło so wa nie od bę dzie się 16 lip ca, to jest po na szym Kon -
gre su mam na dzie ję, że pro jekt PiS prze pad nie.

Pro szę Pań stwa na su wa się py ta nie, na jak dłu go bę dzie
spo kój, otóż zna jąc dzia ła czy PiS, oni są mści wi, jak wi -
dać po seł De ra ro bi co mo że, do tarł do dzien ni ka „Fakt”,
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aby przed gło so wa niem oma mić jak naj wię cej lu dzi, do
te go oni ma ją nad przy ro dzo ną zdol ność.

Pró bu ją oczer nić Pa na Pre ze sa Kon drac kie go. „Fakt” 
8 lip ca 2009 r., któ ry tak du żo zro bił dla ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce i nie tyl ko.

Chcie li śmy wszyst kim prze ciw ni kom ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych przy po mnieć, że ma cie do czy nie nia 
z mi lio no wą rze szą po ten cjal nych wy bor ców, a je śli weź -
mie my jesz cze ich ro dzi ny, to już cał kiem po kaź ny elek -
to rat. Tak by ło w wy bo rach do sej mu i do Eu ro par la men tu.
Czy to nie da je wam do my śle nia.

Na praw dę chce cie wszyst ko po psuć, na wet wy eli mi no -
wać sie bie ze sce ny po li tycz nej.

Nie wia ry god ne jest twier dze nie, że ogród ki dział ko we
to wy mysł PRL. Nasz ogród jak już wspo mnia łem ist nie -
je już 107 lat i ni jak się to ma do PRL.

PiS do brze wie, że nie ste ty, do więk szo ści te re nów,
gdzie są ogro dy, rosz czą so bie pra wo spad ko bier cy przed -
wo jen nych wła ści cie li i w związ ku z tym, nie jest żad ną
ta jem ni cą, że w ta kich przy pad kach uwłasz cze nie nie jest
moż li we. To świad czy tyl ko o tym, że PiS z peł ną świa do -
mo ścią chce oszu kać rze sze lu dzi. Pro te stu je my prze ciw -
ko ta kie mu trak to wa niu nas. Na sze śro do wi sko do sko na le
wie, że praw dzi wym ce lem ko lej nych pro po zy cji tzw.
uwłasz cze nia jest cel ko mer cyj ny, o czym świad czy pla kat
Kon gre su.

PiS nie li czy się z 619 tys. pod pi sów dział kow ców,
sprze ci wia ją cych się ta kim zmia nom. Czy to na praw dę nie
da je do my śle nia i nic dla was nie zna czy. Wo bec po wyż -

sze go na su wa się twier dze nie, że je ste ście par tią, dla któ -
rej głos lu dzi jest bez zna cze nia, naj waż niej sze jest tyl ko
wa sze zda nie. Usta wa o ROD speł nia ocze ki wa nia dział -
kow ców. 

Za wie ra spraw dzo ne me cha ni zmy funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych i da je ro dzi nom dział kow ców moż -
li wość ko rzy sta nia z naj tań szej for my wy po czyn ku na
wła snej dział ce.

Nie zga dza my się, że by ko lej ne kon cep cje PiS do pro -
wa dzi ły do zmia ny usta wy o ROD. Za prze pasz cze nia do -
rob ku po nad 100-let niej tra dy cji ogrod nic twa w Pol sce.

Je ste śmy prze ciw ni wszel kim zmia nom w usta wie jak 
i li kwi do wa niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Jest to
na sza osto ja i obroń ca na szych praw. Każ dy ko lej ny pro -
jekt zmian ma na ce lu tyl ko i wy łącz nie li kwi da cję PZD,
a co za tym idzie li kwi da cję ROD. O tym świad czą, m. in.
wiel kość dzia łek prze wi dy wa ne w pro jek cie – od 600 do
1500 m2, zgo da na zmia nę prze zna cze nia dzia łek.

Dzie le nie dział kow ców na dwie ka te go rie wła ści cie li 
i tych gor szych użyt kow ni ków, gdzie każ dej gru pie przy -
pi su je się od ręb ne pra wa i obo wiąz ki, na ra ża dział kow -
ców na po no sze nie ko lej nych kosz tów zwią za nych 
z opła ta mi są do wy mi, no ta rial ny mi i geo de zyj ny mi. Na
tej pod sta wie stwier dzam, że każ dy ko lej ny pro jekt jest
skie ro wa ny dla lu dzi bo ga tych, dla in we sto rów cze ka ją -
cych na ta nią zie mię. Dla te go chcę gło śno za wo łać.

Precz od ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Precz od Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Nie chce my po ma zań ców.

9. Ed mund Piotr Mu raw ski Skarb nik Za rzą du Głów ne go Li gi Ochro ny Przy ro dy

Sza now ni De le ga ci!
Mam za szczyt wy stę po wać w po dwój nej ro li na tym hi -

sto rycz nym kon gre sie.
Po pierw sze: ja ko dział ko wiec z wie lo let nim sta żem 

z woj. po mor skie go.
Po dru gie: ja ko czło nek pre zy dium sto wa rzy sze nia o po -

dob nej struk tu rze or ga ni za cyj nej, tj. Li gi Ochro ny Przy ro -
dy. Obie or ga ni za cje współ pra cu ją na wszyst kich szcze-
blach swo ich struk tur w kra ju. Obie or ga ni za cje ma ją po -
zy tyw ny sto su nek do śro do wi ska na tu ral ne go i ko cha ją

przy ro dę. To ROD są trwa łym ele men tem zie lo nych płuc
każ dej aglo me ra cji, a zwłasz cza w du żych mia stach.

Słu cha jąc wy stą pień p. pre mie ra Paw la ka, mar szał ka
oraz in nych przed sta wi cie li z wiel ką sa tys fak cją przy ją -
łem do wia do mo ści, iż pro jekt PiS, tak zły z grun tu dla
ROD, zo sta nie od rzu co ny w pierw szym czy ta niu.

Dla te go uwa żam, że Kon gres speł nił swo je za da nie i cel,
a tak że po ka zał po li ty kom, że je ste śmy zjed no cze ni i sil -
ni w dzia ła niu.

10. Ol gierd Kow nac ki OZ w Ko sza li nie

Sza now ni Go ści Kon gre su, Sza now ni Dział kow cy
Sza now ny Pa nie Pre ze sie 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Od 40 lat je stem użyt kow ni kiem dział ki w ko ło brze skim

ogro dzie. Od cza su na ro dzin Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, po wo ła ne go usta wą o POD z 6 ma ja 1981 r.
Włą czy łem się ak tyw nie do prac spo łecz nych, w tym
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Związ ku. Przez 25 lat peł ni łem funk cję pre ze sa w ko ło -
brze skim ogro dzie, a przez 20 lat do dat ko wo kie ro wa łem
dział kow ca mi ja ko prze wod ni czą cy ko le gium pre ze sów
ko ło brze skich ogro dów. W tym okre sie współ pra co wa łem
z ko ło brze ski mi dział kow ca mi, po dzi wia łem ich za pał do
pra cy, ra zem z ni mi bu do wa li śmy w ko ło brze skich ogro -
dach do my dział kow ców i świe tli ce, uru cha mia li śmy hy -
dro for nie, gro dzi li śmy no wo pow sta łe ogro dy. Wi dzia łem
ich ra dość z otrzy ma nej no wej le gi ty ma cji PZD w no wym
ogro dzie. Cie szy li śmy się z osią gnięć w ko ło brze skich
ogro dach i ra zem ubo le wa li śmy nad na szy mi nie po wo -
dze nia mi, ma jąc na dzie ję, że po ko na my je w przy szło ści.

Kie dy już okrze pły ogro dy i kie dy dział kow cy urzą dzi -
li już swo je dział ki i mo gli na nich nie tyl ko spo koj nie pra -
co wać, lecz i od po czy wać, za czę ły się wy da rze nia nie zro -
zu mia łe dla dział kow ców. Przed każ dy mi wy bo ra mi do
Sej mu RP i sa mo rzą dów lo kal nych za czę ły się uka zy wać
w me diach pro po zy cje po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści,
do ty czą ce pro jek tów ustaw o ogro dach dział ko wych, bar -
dzo nie ko rzyst ne dla użyt kow ni ków dzia łek. Na wo ły wa -
ły one do li kwi da cji na sze go Związ ku, do zna cjo na li zo -
wa nia ma jąt ku wy pra co wa ne go przez dział kow ców 
i prze ka za nie je go nie od płat nie dla gmin.

Za każ dym ra zem po uka za niu się w me diach te go ro -
dza ju pro jek tów PiS, dział kow cy pod kie row nic twem Kra -
jo wej Ra dy PZD i pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go, na-
tych miast roz po czy na li wal kę o nie do pusz cze nie tych pro -
jek tów do roz pa trze nia przez sejm. Kie ro wa li pi sma do
Pre zy den ta, Pre mie ra, Rzą du, Sej mu do ma ga jąc się utrzy -
ma nia nie na ru szo nej na szej usta wy o ROD, któ ra jest gwa -
ran tem ochro ny dział kow ców przed li kwi da cją ogro dów.

Te wal ki dział kow ców zo sta ły wy gra ne, na co nie wąt pli -
wie miał wpływ 614 tys. pod pi sów dział kow ców pod pe ty -
cją o ko niecz no ści utrzy ma nia w do tych cza so wym kształ cie
na szej usta wy o ROD. Te pod pi sy za de cy do wa ły, że au to -
rzy swo ich pro jek tów ustaw nie zło ży li w sej mie.

Sza now ni Pań stwo!
Przed te go rocz ny mi wy bo ra mi do Eu ro par la men tu po -

now nie uka zał się pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
au tor stwa PiS, któ ry tym ra zem zo stał w dniu 23 mar ca
br. skie ro wa ny do sej mu. Pro jekt ten re kla mo wa ny przez
au to rów ja ko usta wa „uwłasz cze nia dział kow ców” nie
gwa ran tu je jed nak żad ne go uwłasz cze nia, prze wi du je je -

dy nie moż li wość zło że nia wnio sku o wy kup dział ki.
Dział kow cy ab so lut nie nie go dzą się z za pi sa mi te go pro -
jek tu i wy stę pu ją do par la men ta rzy stów, głow nie au to rów
pro jek tu usta wy o nie na ru sze nie na szej obec nie obo wią zu -
ją cej usta wy o ROD.

Dział kow cy w swo ich wy stą pie niach wska zu ją na po -
trze bę usto sun ko wa nia się Związ ku do za gro żeń, ja kie dla
ru chu ogrod nic twa dział ko we go nie sie ten pro jekt usta wy
o ogro dach dział ko wych.

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD zde cy do wa ła się zwo -
łać pierw szy w hi sto rii na sze go ru chu Kon gres PZD. Z te -
go ty tu łu, my dział kow cy ze bra ni w dniu dzi siej szym na
tym pierw szym Kon gre sie mu si my sta now czo za pro te sto -
wać prze ciw dzia ła niom PiS i mu si my po wie dzieć:

– nie wol no li kwi do wać na sze go Związ ku, któ ry zrze sza
pra wie mi lion człon ków i jest obroń cą dział kow ców,

– nie wol no zna cjo na li zo wać na sze go ma jąt ku wy pra co -
wa ne go rę ka mi pol skich dział kow ców,

– nie wol no od bie rać dział kow com le gi ty ma cji PZD 
i za mie nić je na le gi ty ma cje wspól not ogro do wych.

Po nad to mu si my po sta wić py ta nia au to rom pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych, skie ro wa ny do sej mu:

– co się sta nie z dział kow ca mi ogro dów, któ re nie są uję -
te do miej sco wych pla nów za go spo da ro wa ni prze strzen -
ne go miast?

– co się sta nie z dział kow ca mi ogro dów, któ re mi po -
sia da ją ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej i dzia ła ją tyl ko 
w opar ciu o obec ną na szą usta wę o ROD?

W tych ogro dach po sia da my oko ło 680 tys. użyt kow ni -
ków dzia łek, tj. po nad 60% człon ków na szej or ga ni za cji.
O tym au to rzy pro jek tów mil czą. My ślę, że od po wiedź na
te py ta nia jest jed na. Te ogro dy zo sta ną zli kwi do wa ne,
dział kow cy wy własz cze ni, a grun ty zo sta ną przez gmi ny
sprze da ne na ce le ko mer cyj ne.

Sza now ni Dział kow cy!
Do te go do pu ścić nie mo że my. Dla te go też dzi siaj na

pierw szym Kon gre sie mu si my po wie dzieć, że do ma ga my
się od wszyst kich po słów sej mu RP, aby przy pierw szym
czy ta niu pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych au tor -
stwa PiS zo stał od rzu co ny.

Nie mo że my do pu ścić do wy rzu ce nia z na szych ogro -
dów pol skich dział kow ców na żą da nie po słów, któ rzy na -
le żą do par tii o na zwie Pra wo i Spra wie dli wość.

11. Ka rol Swod czyk OZ w Czę sto cho wie

Zna cze nie i ro la ogród ków dział ko wych w obec nym
kry zy sie go spo dar czym w Pol sce.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma po nad stu let nią tra -
dy cję i znacz ne osią gnię cia na are nie świa to wej, ale
przede wszyst kim wno si nie współ mier ny wkład dla spo -
łe czeń stwa w re ali za cji ta kich za dań jak: pod no sze nie kul -

tu ry współ ży cia czło wie ka z na tu ral nym śro do wi skiem,
wy cho wy wa nia mło dych po ko leń na ba zie pra cy na użyt -
ko wa nej dział ce, a przede wszyst kim da je zrze szo nym ro -
dzi nom moż li wość wy po czyn ku i re kre acji w po łą cze niu
z wie lo ma pa sja mi re ali zo wa ny mi w ogro dach. A wszyst -
ko to w bli skim kon tak cie z przy ro dą.  
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Każ dy kto wstą pił w sze re gi dział ko wi czów, zde cy do -
wał się ak cep to wać za sa dy i ca łą struk tu rę władz ja ka
dzia ła na te re nie da ne go ogro du.  Jed nak ani za sa dy, ani
Okrę go we Za rzą dy nie są w sta nie cał ko wi cie za ra dzić
czyn ni kom ze wnętrz nym ta kim jak: kry zys go spo dar czy,
wzra sta ją ce bez ro bo cie.

Kry zys go spo dar czy ja ki ma my te raz w kra ju, do ty ka
każ de go z nas w mniej szym lub więk szym stop niu, do ty -
czy to na sze go ży cia za wo do we go i ogól nych kosz tów
utrzy ma nia. Wła śnie w tak trud nym okre sie po sia da nie
dział ki jest w pew nym sen sie wy ba wie niem. 

Użyt kow ni ka mi dzia łek są naj czę ściej eme ry ci, ren ci -
ści i bez ro bot ni, dla któ rych po sia da nie swo je go ogró decz -
ka jest wszyst kim, co ma ją. Ten skra wek zie mi po zwa la
im prze trwać. Dział ka jest swo istą oa zą spo ko ju, gdzie
moż na od po cząć i jed no cze śnie po świę cić się w sa mo re -
ali za cji, ja ko ogrod ni cy. Dzię ki moż li wo ści po zy ski wa nia
eko lo gicz nej żyw no ści z wła snych upraw naj bied niej si
mo gą pod ra to wać swój bu dżet, któ ry jest co raz bar dziej
uszczu pla ny przez cią głe pod wyż ki. Po sia da nie dział ki nie
jest uciąż li wym obo wiąz kiem, dział kow cy to pa sjo na ci i
mi ło śni cy przy ro dy i ogro dów. Po sia da nie dział ki da je naj -
star szym użyt kow ni kom spo koj ną pra cę oraz moż li wość
cie sze nia się pięk nem przy ro dy. Dla wie lu z nich to je dy -
ne do bro, ja kie im po zo sta ło w je sie ni ży cia.  

Ogro dy dział ko we nie bez przy czy ny są ro dzin ny mi
ogro da mi dział ko wy mi, każ dy po je dyn czy ogród two rzy
w pew nym sen sie ro dzi nę. Na na szych sza rych blo ko wi -
skach nie ma moż li wo ści, że by się wszy scy zna li na to -
miast w mniej szych ogro dach jest to moż li we. 

Sam je stem od da nym dział ko wi czem, dla mnie dział ka
to in na rze czy wi stość, tam za po mi nam o pra cy, o ra chun -
kach, o wsze la kich zo bo wią za niach. Czu ję się tam, jak by
oto cze nie mnie wchła nia ło, a to za spra wą ota cza ją ce go
pięk na i przede wszyst kim wszech ogar nia ją cej ci szy. Kie -
dy za czy na ją się ład ne po go dy czte ry ścia ny ro bią się co -
raz cia śniej sze, wte dy od ra zu czło wiek wy ry wa na
dział kę, do tych prze strze ni, cho ciaż mo że nie aż ta kich
wiel kich, do śpie wu pta ków, do szu mu wo dy i oczy wi ście
cał kiem in ne go po wie trza. Wspa nia le jest ob ser wo wać jak
ro śli ny, któ re za sa dzi ło się wła sny mi rę ka mi i dba ło o nie,
od wdzię cza ją się nam pięk ny mi kwia ta mi i owo ca mi, mo -
że nie tak pięk ny mi jak z ob raz ka, ale wła sny mi i bez
sztucz nych uzdat nia czy.  Wśród te go wszyst kie go nie od -
czu wa się po go ni za suk ce sem i pie nią dzem ja ka ak tu al -
nie wszyst kich ogar nia. 

Za trwa ża ją ca jest myśl, że tą odro bi nę szczę ścia mo że
zni we czyć tak do tkli wa usta wa ja ką chcą pol scy po li ty cy
prze for so wać w sej mie. Od wie lu lat pod przy kryw ką do -
bra dział ko wych ro dzin po li ty cy, w któ rych po kła da li śmy
na sze na dzie je na lep sze ju tro, nie py ta jąc nas o zda nie
chcą zni we czyć nasz do ro bek. 

Przez ta kich lu dzi i ich cho re po my sły, PZD za miast
sku piać się na bie żą cych pro ble mach pod le ga ją cych mu
ogro dów i dział ko wi czów, zwal cza wszel kie nie koń czą ce
się ata ki na Zwią zek.  

Prze cież dla wie lu z nas dział ka to tak, jak by do dat ko -
wa część cia ła, bez któ rej bę dzie bar dzo trud no funk cjo no -
wać. Już ma my wy star cza ją cą ilość trosk na gło wach,
prze cież praw dzi we mu dział ko wi czo wi nie wy star czy bal -
kon ob sa dzo ny pe lar go nia mi. Co mie li by zro bić ci, któ -
rzy nie by li by w sta nie za trzy mać swo je go ka wał ka zie mi?
Każ dy z nas, kto użyt ku je dział kę wie le lat, od dał swo je
ser ce te mu ka wał ko wi grun tu, a po zba wie nie nas te go by -
ło by dra stycz nym po su nię ciem. To nie przez nas świat ob -
jął kry zys, i to nie my po win ni śmy po no sić je go kon se -
kwen cje. 

Za bie ra nie nam te go co ko cha my nie po pra wi trud nej
sy tu acji, w ja kiej zna lazł się kraj.  

Na to miast nie in ge ro wa nie w spra wy od daw na po ukła -
da ne, ura tu ją wie le Pol skich ro dzin i po zwo lą w trud nych
chwi lach, po utra cie pra cy zre ge ne ro wać si ły i nie za ła -
mu jąc się wró cić do spo łe czeń stwa. 

Ogro dy dział ko we speł nia ją istot ne funk cje te re nów zie -
lo nych w aglo me ra cjach miej skich, na utrzy ma nie któ rych
„mia sto” nie ło ży ani gro sza. Dal sze utrzy ma nie pa sów
zie le ni w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
miast, to sys te ma tycz ne po lep sza nie śro do wi ska, do sta wa
tle nu i wzbo ga ca nie kra jo bra zu mia sta. 

Prze cież z ogro dów dział ko wych ko rzy sta ją też oso by
nie zrze szo ne, przy cho dząc na spa ce ry, i za miast oglą dać
be to ny i stal, cie szą oczy tą odro bi ną przy ro dy ja ką za -
pew nia ją ogro dy w za tło czo nych mia stach. 

Nie da się przed sta wić w dwóch sło wach, ja kie ma zna -
cze nie dział ka, dla każ de go z nas, dział ko wi czów. 

Pod su mo wu jąc, po zo sta je nam ape lo wać - czas za jąć się
spra wa mi dla kra ju waż niej szy mi, sku pić się na two rze niu
no wych miejsc pra cy, ni we lo wa niu skut ków kry zy su, 
a Pol ski Zwią zek Dział ko wy zo sta wić w spo ko ju. Ma my
na dzie ję, że wresz cie Pa no wie Po sło wie przej rzą na oczy,
bo ta kie po su nię cia ja kie sto su ją, na pew no zwo len ni ków
im nie przy spo rzą.

Je stem czyn nym spo łecz nie dział kow cem w ogro dzie,
w któ rym użyt ku ję dział kę. Orien tu ję się w prze pi sach

Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Znam usta wę o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Zna ne mi są za sa dy, na

12. Ewa Bła chut OZ Ma ło pol ski

LIST OTWAR TY
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któ rych opie ra się funk cjo no wa nie ogro dów, dla te go nie
dam się wy pro wa dzić w po le lu dziom, pla nu ją cym za -
mach na pra wo rząd ną, sa mo rząd ną i sa mo dziel ną or ga ni -
za cję, któ rą jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Obie cy wa ne w pro jek cie usta wy au tor stwa Pa na Po sła
An drze ja De ry, zmia ny or ga ni za cyj ne w ogro dach i moż -
li wo ści wy ku pu dzia łek za 1% ich war to ści ryn ko wej są
tyl ko na rzę dziem w dro dze do li kwi da cji ogro dów i PZD,
dzię ki któ re mu ist nie ją jesz cze ogro dy w Pol sce w nie -
zmie nio nej for mie od prze szło stu lat.

Pro jekt usta wy pro po nu je zna cjo na li zo wa nie ma jąt ku
PZD, czy li na sze go wspól ne go mie nia, któ re po wsta ło ze
skła dek i słu ży nam dział kow com. Py tam, czy w Pań stwie
pra wa jest moż li we, aby cu dzą wła sność bez kar nie i bez -
par do no wo od bie rać bez po wo du?

Kon sty tu cja wy raź nie okre śla kie dy ta kie pro ce du ry
moż na za sto so wać, ale że by upra wa wa rzyw, owo ców 
i kwia tów by ła po wo dem li kwi da cji?  

Pa nie po śle De ra, dla cze go bę dąc sam dział kow cem
czy ni Pan zło? Cze mu Pan jest człon kiem or ga ni za cji tak
bar dzo znie na wi dzo nej przez sie bie? Cze mu Pan dez -
orien tu je i skłó ca lu dzi? Czy Pa na su mie nie znie sie krzyw -
dę pa ru mi lio nów lu dzi?

Zwo len ni cy pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
au tor stwa Pa na A. De ry z PiS -u, to tak na praw dę bied ni
zdez o rien to wa ni, nie do in for mo wa ni lu dzie, wie rzą cy 
w kłam li we i nie cne obie can ki, uję te w ra my pro jek tu
usta wy o zu peł nie in nym ogrod nic twie niż to obec ne.

Ogrod nic twie na pry wat nych dział kach, ja kich jest mi lio -
ny wo kół pry wat nych do mów w Pol sce, ale nie ma ją cych
nic wspól ne go z ogrod nic twem dział ko wym.

Nę cą ce pro po zy cje ce no we wy ku pu dzia łek za war te 
w pro jek cje usta wy, nie ma ją szans na re ali za cję, po nie waż
gmin ne sa mo rzą dy już dzi siaj nie wy ra ża ją zgo dy na
sprze daż swych grun tów.

Wa dli wie skon stru owa ne prze pi sy w pro jek cie usta wy,
nie zgod ne z Kon sty tu cją, nie do rzecz ne, nie spój ne i wy -
klu cza ją ce się wza jem nie – z pew no ścią nie mo gą do brze
słu żyć ni ko mu, a na pew no nie dział kow com, któ rzy ma -
ją usta wę pre cy zyj nie okre śla ją cą za sa dy funk cjo no wa nia
ogro dów.

Mam jed nak na dzie ję, że Sejm RP, to bar dzo po waż na
in sty tu cja, któ ra nie po zwo li so bie wmó wić tych nie po -
waż nych pro po zy cji, ma ją cych – co nie daj Bo że – stać
się usta wą uchwa lo ną prze zeń.

My ślę, że nikt nie pod nie sie rę ki za ta ką usta wą, nie
pod nie sie rę ki na or ga ni za cję, wy rę cza ją cą w du żej mie -
rze Pań stwo w ro li opie ki so cjal nej i to w naj lep szej jej
for mie: ruch, re kre acja, wy cho wy wa nie dzie ci w sza cun -
ku do przy ro dy, po moc ma te rial na ro dzi nie w po sta ci plo -
nów, in te gra cja wie lo po ko le nio wa itp.

Moż na by wy li czać jesz cze wię cej, ale nie umiem wska -
zać po dob nej or ga ni za cji, któ ra nie bio rąc od Pań stwa nic
– da je tak wie le. Wie lu mi lio nom lu dzi, da je ra dość, a star -
sze mu po ko le niu sens ży cia.

Nie zniszcz cie te go Po sło wie – wy bra ni z wo li na ro du!

13. Ro bert Czech OZ Ma ło pol ski

Sza now ny pa nie Pre ze sie,  Sza now ni De le ga ci, 
Za pro sze ni Go ście, Uczest ni cy I Kon gre su 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Po sia dam Dział kę od po nad 20 lat po ło żo ną w sta rym

ko ry cie rze ki Ro py pły ną cej przez Gor li ce w woj. ma ło -
pol skim. W cią gu tych kil ku dzie się ciu lat dział ka mo ja po -
wsta ła od pod staw, a dzi siej szy wy gląd za wdzię cza wło -
żo nej pra cy.

Słu cha jąc wy stą pień, nie któ rych po li ty ków po ja wia ją -
cych się w me diach nie mo gę oprzeć się wra że niu, że
wszyst ko co pol skie choć by w na zwie trze ba zli kwi do -
wać, znisz czyć w imię tzw. wol no ści, de mo kra cji i po stę -
pu. Prze cież ogro dy to ka wał hi sto rii na sze go kra ju w
któ rych za wie ra się za mi ło wa nie, pa sja i tra dy cja. Dzi siaj
dział kow cy utru dze ni pra cą za wo do wą znaj du ją spo kój 
i od naj du ją sens ży cia na swo ich dział kach pod egi dą
PZD, bo od po wia da im for ma Związ ku ja ko spo łecz nej
or ga ni za cji, gdzie na wet przy skrom nych środ kach fi nan -
so wych moż li we jest upra wia nie dział ki. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców to or ga ni za cja któ ra wy ro sła i na trwa le
wpi sa ła się w hi sto rię i kul tu rę Pol ski. W spo łe czeń stwie
eu ro pej skim jest miej sce dla ta kiej or ga ni za cji jak PZD,

tak jak w in nych kra jach gdzie brat nie or ga ni za cje ma ją
swo ją ugrun to wa ną po zy cję i są po pie ra ne, ma ją na wet
swo ich przed sta wi cie li w par la men cie. Dzi siaj co raz czę -
ściej za da je my so bie py ta nie za Mi ko ła jem Re jem czy
„Po la cy nie gę si i swój ję zyk ma ją”? Czy to ko lej ne bez -
kry tycz ne za pa trze nie się na po my sły glo ba li stów, po zba -
wia ją ce po szcze gól ne na ro dy swo je go do rob ku i dzie -
dzic twa?

Ko lej ny raz nie któ re ugru po wa nia po li tycz ne pró bu ją
zli kwi do wać PZD, a co za tym idzie ROD, a prze cież
Ogro dy nie za kła da ły par tie po li tycz ne lecz lu dzie, któ rzy
zgod nie upra wia ją, swo je dział ki, zgod nie ży ją, do pó ty bę -
dą cy przy wła dzy z wo li tych sa mych dział kow ców po li -
ty cy, na gle doj dą do wnio sku, że trze ba lu dzi uszczę śli wić
na si łę i wów czas po wsta je nie zgo da i ba ła gan. Wów czas
ci sa mi do tąd zgod ni lu dzie za ste ro wa ni przez lo kal nych
po li ty ków jed nej Par tii (ma ją cej chy ba pa tent na nie omyl -
ność i słusz ność swo ich po stę po wań) sta ją się piew ca mi 
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i zwo len ni ka mi zmian nie ko rzyst nych dla dział kow ców,
cho ciaż po je dyn czy dział kow cy mó wią wy raź nie „nie” dla
pro po no wa nych zmian, sta no wi ska Wal nych Ze brań i za -
rzą dów ROD ma ją iden tycz ne zda nie, a jed nak nie przy -
chyl ni po li ty cy i tak uwa ża ją, że ma ją ra cję, a ty sią ce lu dzi
jest w błę dzie.

Dział kow cy w swo jej mą dro ści jed nak wie dzą, że po zba -
wie ni swo jej Or ga ni za cji sta ją się ła twym ce lem ata ków, co
w kon se kwen cji do pro wa dzi do li kwi da cji ROD. Dzi siej szy
PZD w obec nym kształ cie i for mu le spraw dził się ja ko or -
ga ni za cja, któ ra stoi na stra ży in te re sów ROD w Pol sce.
Dział kow cy zrze sze ni w Związ ku ma ją swo ją ochro nę
praw ną, zwol nie nia po dat ko we, do radz two fi nan so we, i po -
moc me ry to rycz ną w roz wią zy wa niu kon kret nych pro ble -
mów. Dzię ku je my za to Kra jo wej Ra dzie na cze le z Pre -
ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim. Cóż każ da or ga ni za cja
cho ciaż spo łecz na mu si po sia dać i dys po no wać środ ka mi
fi nan so wy mi na bie żą cą dzia łal ność choć by na pod sta wo -
we ar ty ku ły biu ro we, i ochro nę praw ną (zwłasz cza w ob li -
czu ata ków na PZD), zresz tą przy na leż ność do każ dej
or ga ni za cji wią że się z opła ta mi, a my ma my Biu le tyn, cza -
so pi smo Dział ko wiec i bro szu ry dla te go na to nie bę dzie my
ską pić po trzeb nych środ ków fi nan so wych.

Ko mer cja li za cja ogród ków dział ko wych, po dob no do -
tych cza so wym użyt kow ni kom (ale czy aby na pew no
dział kow com) to fik cja bo wiem więk szo ści nie bę dzie ich
stać na wy kup użyt ko wa nych do tych czas dzia łek, nie
wspo mi na jąc o póź niej szym ich utrzy ma niu. Na ca łym
tzw. „uwłasz cze niu” zy ska ją biz nes me ni i de we lo pe rzy 
– choć prze cież do dział kow ców nie na le żą, mi mo to zdo -
bę dą cza sem bar dzo atrak cyj ne te re ny in we sty cyj ne 
w cen trach miast, na któ rych zro bią „ko ko so we” in te re sy.

W dzi siej szym sko mer cja li zo wa nym i zur ba ni zo wa nym
współ cze snym świe cie Ogro dy to ostat nie skraw ki, gdzie
czło wiek i przy ro da w wiel kim mie ście zgod nie ko eg zy -
stu ją, któ re są upra wia ne na tu ral ny mi me to da mi, na któ -
rych moż na zo ba czyć skąd się bio rą i jak ro sną owo ce 
i wa rzy wa, co w dzi siej szym uprze my sło wio nym i zmo -
dy fi ko wa nym ge ne tycz nie ogrod nic twie sta no wi oka zję
do edu ka cji dzie ci w na szych mia stach. Na te re nach ROD
ma sta łe swo je by to wa nie dzi ka zwie rzy na (jeż, ku na, za -

jąc) gniaz du je i roz mna ża się ptac two (ba żant, ku ro pa twa,
kos, szpak itd.), ga dy i pła zy (wę że jasz czur ki, ża by) znaj -
du ją swo je schro nie nie. Na te re nach ROD dzie ci i mło -
dzież ma jed ną z nie licz nych oka zji by po znać da ry na tu ry,
nie ta kie ja kie mo że my ku pić w skle pie, lecz ta kie, któ re
zo sta ły eko lo gicz nie wy ho do wa ne. 

Ta ką żyw ność do ce nia my nie tyl ko dla te go, ze ma my
pew ność, że nie za wie ra szko dli wych dla or ga ni zmu sub -
stan cji ale rów nież dla te go, ze przez trud i wy si łek po nie -
sio ny przy ho dow li, war tość pro duk tu na bie ra szcze gól-
ne go wy mia ru. 

W za mknię tym prze ży wa ją cym kry zys dział ka da je spo -
łe czeń stwu od skocz nię  od rze czy wi sto ści da jąc moż li -
wość sze ro kie go kon tak tu z ludź mi, spo tkań to wa rzy skich
w gro nie lu dzi, któ rych łą czy wspól na pa sja i za mi ło wa -
nie. Dłu go moż na by jesz cze wy mie niać przy kła dy, gdzie
ogród speł nia waż ną ro lę  dla spo łe czeń stwa w pro pa go -
wa niu ru chu i  zdro we go sty lu ży cia, dla te go też my dział -
kow cy sta now czo sprze ci wia my się li kwi da cji Ogro dów
i PZD.

Obec ne struk tu ry or ga ni za cyj ne Związ ku (Ra da Kra jo -
wa, Za rzą dy Okrę go we, Za rzą dy ROD) za pew nia ją moż -
li wość de mo kra tycz nych, z uwzględ nie niem po trzeb
spo łecz nych, roz wią zań np. in we sty cyj nych do ty czą cych
te re nu mia sta i bez po śred nio Ogro du ja ko ca ło ści. W przy -
pad ku prze nie sie nia wła sno ści na po je dyn czych użyt-
kow ni ków – wła sność pry wat na zwłasz cza tak ma łych ob -
sza rów (po je dyn czych dzia łek) spo wo du je wie le kon flik -
tów spo łecz nych zwią za nych choć by z do jaz dem, do pro -
wa dze niem me diów do po se sji, oraz cał ko wi ty pa ra liż ja -
kich kol wiek ro bót (np. prze pro wa dze nie przez te ren ROD
waż nych dla miast in we sty cji).

Je stem prze ko na ny, że w obec nej sy tu acji spo łecz no 
– po li tycz nej gwa ran tem na dal sze la ta ist nie nia PZD jest
Ra da Kra jo wa PZD wraz z jej Pre ze sem Eu ge niu szem
Kon drac kim.

Koń cząc, chcę zło żyć po dzię ko wa nia na rę ce Pre ze sa
Ra dy Kra jo wej PZD, pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go za
do tych cza so we dzia ła nia w utrzy ma niu Związ ku i Ogro -
dów w Pol sce, oraz ży czyć wy trwa ło ści i sku tecz no ści 
w dal szej wal ce o Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

14. Jó zef Gał czyń ski OZ w Byd gosz czy

Sza now ni De le ga ci na I Kon gres PZD,
Dział kow cy zrze sze ni w PZD!
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, bio -

rąc pod uwa gę sy tu ację po li tycz ną wo kół na sze go Związ -
ku zde cy do wa ła się na zwo ła nie I Kon gre su PZD. To
nie zwo ły wa ne wcze śniej sze ro kie gre mium przed sta wi -
cie li wszyst kich okrę go wych władz i człon ków sze re go -
wych z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych ca łe go kra ju
ma oce nić sy tu ację, w któ rej dzię ki po słom na sejm wy -

wo dzą cych się z par tii PiS po sta wio ny zo stał po nad mi lio -
no wy zwią zek sku pia ją cy lu dzi pra cy, na ukow ców i eme -
ry tów, spor tow ców i rze mieśl ni ków, stocz niow ców i gór -
ni ków, przed sta wi cie li wszyst kich za wo dów i grup spo -
łecz nych. 

Związ ko wi i je go człon kom po sta wio no nie praw dzi we
za rzu ty ta kie jak: brak ja kiej kol wiek kon tro li pań stwa nad
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na szy mi fi nan sa mi, nie spój ność na szych prze pi sów z obo -
wią zu ją cym sta nem praw nym na te re nie RP, mo no pol 
i wie le in nych za rzu tów rów nie ab sur dal nych.

Po my sło daw cy pro jek tu bar dziej trosz czą się o in te res
bo ga tych grup ka pi ta ło wych niż po je dyn czych oby wa te -
li, lu dzi, któ rzy na dział kach re ali zu ją swe ma rze nia i pa -
sje ży cio we, mi lio na pol skich ro dzin, któ re na te re nach
ROD spę dza ją swój wol ny czas tam wy po czy wa ją tam
pro wa dzą ży cie to wa rzy skie i tam rów nież za spa ka ja ją
swo je po trze by so cjal ne, któ rych nie re ali zu ją pra co daw -
cy i pań stwo Pol skie. 

Na dział ce uczy łem się maj ster ko wa nia np. bu du jąc pod
okiem ta ty dom ki dla pta ków, tam, co ro ku wio sną ocze -
ki wa łem oznak, że już przy ro da bu dzi się z zi mo we go snu,
na na szej dział ce uczy łem się pod okiem ro dzi ców pie lę -
gno wać ro śli ny tak by wy da ły do rod ne plo ny. Obec nie ja -
ko do ro sły i doj rza ły męż czy zna pie lę gnu ję wła sną dział-
kę, na któ rej stoi al tan ka wy bu do wa na mo imi rę ko ma, ro -
sną do rod ne ja bło nie, cze re śnie i śli wy, a kwit ną cych
kwia tów nie spo sób zli czyć. Dział ka jest dla mnie miej -
scem wy ci sze nia i bez po śred nie go kon tak tu z przy ro dą,
któ rą ob ser wu je, pie lę gnu ję i po dzi wiam, w któ rej bez po -
śred nio współ uczest ni czę tam też bar dzo lu bię spę dzać
każ dą wol ną chwi lę. 

Po seł spra woz daw ca na wet z try bu ny sej mo wej pod czas
pierw sze go czy ta nia swe go pro jek tu w trak cie ko men to -
wa nia i przed sta wia nia uza sad nień do pro jek tu swo jej
usta wy wy gła szał nie praw dę, co jest ni czym in nym jak
czy nem ka ral nym. Mam na dzie ję, że po dob nie jak je go
ide owy po przed nik, na szczę ście dziś już by ły po seł 
p. Mar kow ski i obec ny po seł p. De ra po dzie li je go los po -
li tycz ny i za swe kłam stwa spo tka go od po wied nia ka ra,
a dział kow cy zwe ry fi ku ją je go i je mu po dob nych przy

naj bliż szych wy bo rach. Zwią zek nasz dzię ki pra cy swych
człon ków, dzię ki cią głe mu pro ce so wi szko le nia i do sko na -
le nia swej ka dry, a tak że przy du żym wkła dzie pra cy
władz kra jo wych oraz dzię ki kon tak tom i współ uczest ni -
cze niu w ru chu eu ro pej skim sta je się no wo cze snym ru -
chem na mia rę XXI wie ku.

Pol scy dział kow cy są już rów no rzęd nym part ne rem dla
ko le gów dział kow ców ze Sło wa cji, Da nii, Fran cji, Luk -
sem bur ga czy Nie miec, a na pew no prze wyż sza my ich 
w ilo ści dzia łek na sta ty stycz ne go miesz kań ca. 

Je ste śmy świa do mi te go, że zwią zek mu si się roz wi jać,
in we sto wać za rów no w lu dzi jak i w na sze ogro dy by to,
co przyj dzie nam prze ka zać na stęp com by ło ich god ne.

Pol scy dział kow cy jed no gło śnie do ma ga ją się od rzu ce -
nia te go tak kon tro wer syj ne go pro jek tu już po pierw szym
czy ta niu, zgod nie z ty sią ca mi ape li i sta no wisk, ja kie prze -
sy ła li w ostat nim cza sie do sej mu, klu bów po sel skich, rzą -
du i pre zy den ta RP. 

Je ste śmy jed no myśl ni i zde cy do wa ni bro nić na szych
praw, bo ra cja spo łecz na jest po na szej stro nie!

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją otwar tą 
i pra wo rząd ną każ dy mo że do nas przyjść i ko rzy stać 
z praw, ja kie po sia da my, każ dy mo że też odejść jak mu te
re gu ły nie od po wia da ją. Dla osób, któ re świa do mie ła mią
te za sa dy miej sca u nas nie ma. Pol skie pra wo ze zwa la na
funk cjo no wa nie in nych związ ków i one tak że mo gą za -
kła dać ogro dy oraz ni mi ad mi ni stro wać na swo ich za sa -
dach. Py ta nie tyl ko, cze mu te go nie ro bią?

Pa nie i Pa no wie Po sło wie!
Nie prze kre ślaj my te go, co jest po trzeb ne spo łe czeń stwu

i co te mu spo łe czeń stwu do brze słu ży od po nad 100 lat. 

15. Ta de usz Tka czyk OZ w Byd gosz czy

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Dział kow cy, Sza now ni Go ście.
Spo ty ka my się dzi siaj w tak licz nej ro dzi nie Dział kow -

ców, któ ra przy je cha ła do War sza wy w obro nie na szych
ogro dów dział ko wych. W śro do wi sku dział kow ców wy -
czer pa ła się już cier pli wość z po wo du cią głe go nę ka nia 
i sta wia nia ko lej nych za rzu tów na sze mu Związ ko wi. 

Za da wa nie ko lej nych cio sów ma słu żyć te mu aby nas
ośmie szyć, osła bić, a w kon se kwen cji wy własz czyć. 

Naj waż niej szym pod mio tem nie jest czło wiek lecz zdo -
by cie grun tów za wszel ką ce nę. 

Sza now ni ze bra ni.
Re pre zen tu ję na ob ra dach I Kon gre su PZD Ro dzin ny

Ogród Dział ko wy „ZWY CIĘ STWO” w Mak sy mi lia no -
wie k/Byd gosz czy. Hi sto ria na sze go ogro du jest pięk na 
i bo ga ta w wy da rze nia. Za ło że nie ogro du dział ko we go
przy pa da wg zgro ma dzo nych do ku men tów i za pi sów kro -

ni kar skich w lip cu 1954 r. Grun ty or ne o pow. 6,5 ha prze -
ka zał rol nik z oko licz nej wsi za nie wiel ką od płat no ścią 
z prze zna cze niem na ogród dział ko wy dla ko le ja rzy.

Lu dzie ci na le że li w więk szo ści do ubo giej war stwy
spo łe czeń stwa. Po dłu gich i trud nych ne go cja cjach z ów -
cze sny mi wła dza mi mia sta Byd gosz czy i Dy rek cją PKP
dział kow cy – KO LE JA RZE od no szą suk ces. Po wsta je
ogród dział ko wy. Jest pierw sze „ZWY CIĘ STWO”, któ re
to sło wo ogród przyj mu je ja ko swo ją na zwę.

Dzi siaj grun ty na sze go ogro du na le żą do gmi ny, któ ra
prze ję ła je od skar bu pań stwa na mo cy usta wy o sa mo rzą -
dach. Spra wy ogro du dział ko we go po zo sta ły nie ure gu lo -
wa ne. I nie ma w gmi nie wo li przyj ścia nam z po mo cą.

W ro ku bie żą cym ogród „Zwy cię stwo” w Mak sy mi lia -
no wie ob cho dzić bę dzie swo ją 55 rocz ni cę po wsta nia.
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Osią gnę li śmy doj rza ły, zło ty wiek i wie my na pew no co
jest dla nas dział kow ców do bre, a co złe. Roz róż nia my
do sko na le, czym są ple wy, a czym ziar no.

Na sza „zie lo na en kla wa” pięk nie wkom po no wa na 
w dy na micz nie roz ra sta ją cą się za bu do wę do mów, sta no -
wi dla ROD du mę, a dla okrę gu byd go skie go wi zy tów kę
do brze za rzą dza ne go ogro du.

Re gion ku jaw sko – po mor ski, któ re go 80 przed sta wi -
cie li jest na tej Sa li, to ol brzy mi za sięg dzia ła nia związ -
ko we go. Okręg byd go ski to obec nie 218 ROD na ob sza rze
1.715 ha.

Je ste śmy otwar ci na po trze by ogól ne spo łecz no ści na te -
re nie, któ rej się znaj du je my. Sta wia my na roz wój re kre -
acji, czyn ne go wy po czyn ku w ogro dzie przy go to wu jąc
ba zę do  spę dza nia wa ka cji.

Na wszyst kie te efek ty skła da się wie lo let nia cięż ka pra -
ca dział kow ców, któ rzy po przez spraw ne za rzą dza nie i re -
ali zo wa nie wy ty czo nych przez Wal ne Ze bra nia za dań
od no szą ko lej ne suk ce sy.

Dy na micz ny roz wój ogro du w la tach 80-tych, aż do dnia
dzi siej sze go – to przede wszyst kim sta łe in we sto wa nie 
w ogród. Dzi siaj mo że my po wie dzieć, że ma my do brze
roz wi nię tą in fra struk tu rę oraz peł ne uzbro je nie te re nu 
w pod sta wo we me dia, ta kie jak wła sna hy dro for nia i sieć
ener ge tycz na. Są to rów nież wie lo let nie efek ty na kła dów
fi nan so wych.

Mó wiąc o du mie i suk ce sach ogro du mu szę po wie dzieć
o zwy cię stwach w kon kur sach, za rów no okrę go wych, jak
i kra jo wych. Uwiecz nie niem cięż kiej pra cy dział kow ców
i za rzą du jest zdo by cie w kon kur sie kra jo wym II miej sca
i ty tu łu „Lau re at ro ku 2007 na Naj lep szy ROD”. 

Ogro dy Po mo rza i Ku jaw ce chu je dy na micz ny roz wój
i zmie nia ją cy się sta le cha rak ter upra wia nych dzia łek. Ta -
ki mi suk ce sa mi swej pra cy mo że się po chwa lić więk szość
na szych ogro dów w okrę gu. Sta no wi to 70% wszyst kich
ROD.

Sza now ni dział kow cy.
Spo ty ka my się na I Kon gre sie PZD w sy tu acji nad zwy -

czaj nej – re al ne go za gro że nia dal sze go ist nie nia ogro dów
dział ko wych. To do brze, że oprócz in nych upraw nień sta -
tu to wych mo że my dzi siaj ra zem z przed sta wi cie la mi
wszyst kich okrę gów PZD w Pol sce do ko nać oce ny sy tu -
acji i być sły szal ni dla na szych po słów i me diów.

Naj wię cej zło ści i emo cji w pro jek cie usta wy o ROD
bu dzą „prze dziw ne za sa dy” uwłasz cze nia dział kow ców.
Dział kow cy, jak się po raz ko lej ny oka za ło to lu dzie mą -
drzy, doj rza li – szyb ko zo rien to wa li się „co w tra wie pisz -
czy” i od rzu ci li te „do bro czyn ne pro po zy cje”.

Mó wi my dzi siaj gło śno – pro jekt no wej usta wy jest zły,
nie do przy ję cia. Jest on nie zgod ny z Kon sty tu cją, stwa rza
za gro że nie dla na by tych praw dział kow ców, szcze gól nie

przy cał ko wi tej do wol no ści sa mo rzą dów gmin w li kwi -
do wa niu dzia łek.

PiS swo imi ko lej ny mi pro jek ta mi „uzdra wia nia dział -
kow ców”, tak na praw dę chce zgo to wać nam pie kło. 

Na si dział kow cy, w imie niu któ rych za bie ram głos nie
da dzą się zwieść tym obiet ni com, któ re brzmią jak baj ki
dla dział kow ców.

Au to rzy zło żo ne go pro jek tu nt. uwłasz cze nia dział kow -
ców dzia ła jąc z za sły sze nia i po omac ku wy two rzy li ni ko -
mu nie po trzeb ny ko lej ny bu bel, któ ry o dzi wo mi mo
pe ty cji do Mar szał ka Sej mu i wszyst kich ugru po wań par -
la men tar nych tra fił jed nak pod ob ra dy Sej mu. Chcę po -
wie dzieć na tym Kon gre sie, w imie niu przed sta wi cie li
okrę gu byd go skie go: Pa no wie Po sło wie z PiS nie wy si -
laj cie się, prze stań cie w koń cu „maj stro wać” przy na szej
usta wie i daj cie nam spo kój.

My nie je ste śmy mo no po li stą. Nikt na si łę nie mu si być
użyt kow ni kiem dział ki w PZD. Każ dy ma pra wo do na by -
cia in nej dział ki, mo że za ło żyć ogród i nim za rzą dzać.

My dział kow cy z ca łej Pol ski two rzy my wiel ką spo łecz -
ną ro dzi nę i nie chce my być co chwi lę nę ka ni ko lej ny mi
pro jek ta mi.

Da my so bie ra dę bez „uszczę śli wia nia”. 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców – to or ga ni za cja spo łecz -

nie doj rza ła, do świad czo na od po wie dzial na.
Da my ra dę na mia rę ocze ki wań XXI wie ku.
Da my so bie ra dę bez fał szy wych do rad ców i pseu do -re -

for ma to rów.
Dział kow cy szyb ko i traf nie od czy ta li in ten cje au to rów

z Pis -u, to baj ka o uwłasz cze niu dla na iw nych. Rze czy wi -
stość to wy własz cze nie i li kwi da cja ogro dów.

My się na to nie zga dza my. Mó wi my zde cy do wa nie
NIE! Tak w Pań stwie pra wa być nie mo że. Nie po zwo li -
my „wy ci skać” ka sy z na szych grun tów.

Sza now ni Pań stwo.
W tych dniach od by ło się w Sej mie I czy ta nie pro jek tu

usta wy wnie sio nej przez PiS. Po sło wie z klu bów PO, PSL,
Le wi cy i nie za leż ni w spo sób zde cy do wa ny za rzu ci li błę -
dy w pro jek cie usta wy.

Po sło wie za le ci li jed nak po pra wę pra wa w dzia łal no ści
Związ ku, bez ruj no wa nia do tych cza so wych struk tur.

Wie rzy my, że do wszyst kie go po trzeb na jest do bra wo -
la wie lu lu dzi.

Wie rzy my, że dział kow cy wy gra ją ko lej ną „bi twę” 
w obro nie swo jej usta wy i ogro dów.

Po no wie Po sło wie, wszy scy Ci, któ rzy je ste ście nam
życz li wi, dział kow cy dzię ku ją Wam za oka za ną po moc 
i wspar cie.

Ra zem zrób my wszyst ko aby, dzi siaj i ju tro być ra zem
z na szy mi ro dzi na mi i przy ja ciół mi w ogro dach.

Pa mię taj cie o ogro dach, prze cież stam tąd przy szli ście.
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Pa nie Prze wod ni czą cy 
Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
Uczest ni cy Kon gre su, 
Sza now ni za pro sze niu Go ście
Hi sto ria i tra dy cja ru chu ogrod nic twa dział ko we go 

w Pol sce na ro dzi ła się po nad 110 lat te mu. Już na po cząt -
ku swe go ist nie nia struk tu ry pra gnę ły się zjed no czyć dla
sku tecz nej obro ny swo ich praw i in te re sów.

Dzia ła nia ta kie po dej mo wa ły struk tu ry miej skie i wo je -
wódz kie oraz kra jo we, któ re wie dzia ły, że tyl ko zjed no -
czo ny oraz sil ny zwią zek mo że wal czyć o swo je pra wa 
i prze ciw sta wić się wszel kim za gro że niom.

Po dob ne dzia ła nia przy świe ca ły in nym związ kom na -
ro do wym w ca łej Eu ro pie. W wy ni ku pod ję tych dzia łań
uda ło się zjed no czyć ruch ogrod nic twa dział ko we go w ca -
łej Eu ro pie, któ ry prze trwał do dnia dzi siej sze go i sta no -
wi jed ną z naj pręż niej szych or ga ni za cji spo łecz nych
sku pia ją cych po nad 4 mi lio ny człon ków.

W Pol sce do pie ro zryw so li dar no ścio wy w 1981 ro ku
po zwo lił ru cho wi ogrod nic twa dział ko we go na peł ną sa -
mo rząd ność i nie za leż ność. Jed nak od sa me go po cząt ku
na szej sa mo rząd no ści i sa mo dziel no ści mu si my bro nić.
Dział kow cy pol scy od po nad 20 lat wal czą o swo je na leż -
ne i za gwa ran to wa ne ko lej ny mi usta wa mi sej mo wy mi
pra wa – jest to dla nas spra wa naj waż niej sza w na szej
dzia łal no ści. Pró by roz bi cie ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go są cy klicz nie po na wia ne przez po słów, któ rzy nie
ro zu mie ją idei i ro li ogro dów dział ko wych dla spo łe czeń -
stwa i ich użyt kow ni ków.

Ogro dy dział ko we to świad cze nie so cjal ne pań stwa na
rzecz naj uboż szej czę ści spo łe czeń stwa, dla któ rych sta no -
wią miej sce pro duk cji wa rzyw i owo ców, in te gra cji wie -
lo po ko le nio wej ro dzi ny, miej sce ak tyw ne go wy po czyn ku
dla osób w je sie ni ży cia, oa za ci szy i spo ko ju dla miesz -
kań ców miast i osie dli oraz miej sce na uki i pierw szych
kon tak tów z przy ro dą dla naj młod sze go po ko le nia. Ogro -
dy dział ko we to sens ży cia dla wie lu ro dzin, któ rzy umi -
ło wa li przy ro dę i po trze bę ob co wa nie z nią.

Sza now ni Pań stwo.
Ro dzin ne ogro dy dział ko we od gry wa ją ogrom ną ro lę

szcze gól nie w okre sie kry zy su. Nie spo sób prze ce nić ich
ro li dla ro dzi ny czy spo łe czeń stwa. Już od naj daw niej -
szych cza sów dział ka sta no wi ła uzu peł nie nie skrom ne go
do mo we go bu dże tu dla wie lu ro dzin po przez moż li wość
pro duk cji wa rzyw i owo ców dla swo ich po trzeb. To tu 
w cza sach trud nych sku pia ło się ży cie to wa rzy skie dla
wie lu dział ko wych ro dzin. To tu wi dać naj do bit niej in te -
gra cję ro dzi ny na ło nie na tu ry.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we to szcze gól ne świad cze nie
pań stwa dla lu dzi w okre sie trze cie go wie ku. Tu taj lu dzie
od naj du ją spo kój ży cia oraz ener gię do dal szej pra cy. Nie
wol no za bie rać lu dziom te go co do brze słu ży ło daw niej 

i dzi siaj. Dział kow cy do brze wie dzą i zda ją so bie spra wę,
że ich si ła jest w jed no ści. Dla te go wspól nie pod ję li śmy
dzia ła nia w obro nie te go, co do brze słu ży mi lio no wi pol -
skich ro dzin.

Na te re nie dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę -
sto cho wie nie ma ogro du, któ ry nie włą czył by się w ogól -
no pol ską ak cję obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku, któ ra nie tyl ko za bez pie cza na -
leż ne i za gwa ran to wa ne na prze strze ni na szej hi sto rii pra -
wa, ale sku tecz nie prze ciw sta wia się bez ce lo wej li kwi -
da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych jak rów nież da je
moż li wo ści roz wo ju ogro dów dla przy szłych po ko leń.
Ko lej ne pro jek ty no wych ustaw przed sta wio ne w Sej mie
RP w 2009 ro ku  za kła da ją nie tyl ko li kwi da cję Związ ku,
ale przede wszyst kim ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Pod szum ny mi ha sła mi uwłasz cze nia pro jek to daw cy pra -
gną znisz czyć ochro nę praw ną, bez któ rej Zwią zek, ja ko
przed sta wi ciel ogro dów prze sta nie ist nieć. Jak nie ma
ochro ny to ła twiej jest wal czyć szcze gól nie gmi ną, któ ra
jest nie tyl ko do sko na le zor ga ni zo wa na, ale po sia da sztab
lu dzi przy go to wa nych me ry to rycz nie do wal ki ze spo łecz -
ni ka mi , któ rzy nie  za wsze po tra fią po ru szać się mię dzy
za wi ty mi pa ra gra fa mi na sze go pra wa.

Sza now ni De le ga ci.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko or ga ni za cja po za rzą -

do wa wy peł nia za da nia pu blicz ne w sto sun ku do spo łe -
czeń stwa. Ogro dy słu żą ja ko miej sce wy po czyn ku i pro-
duk cji na wła sne po trze by dla naj uboż szej czę ści spo łe -
czeń stwa i sta no wią wy mier ną po moc so cjal ną dla wie lu
ro dzin. W ten spo sób dział ki i dział kow cy już od daw na
uczest ni czą w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Naj le piej to wi dać na naj niż szym szcze blu za rzą dza nia,
gdzie Za rzą dy bio rą od po wie dzial ność za swo je wspól ne
spra wy. Zda niem dział kow ców ro lą or ga ni za cji spo łecz nej
jest nie tyl ko wy po wia da nie się, ale za an ga żo wa nie i ak -
tyw ne uczest nic two w roz wią zy wa niu pro ble mów spo -
łecz nych co sku tecz nie czy ni my od wie lu po ko leń.

Sza now ni Pań stwo.
Dzi siej sze ogro dy dział ko we są spad ko bier cą po nad

110-let niej hi sto rii i tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go na
zie miach pol skich. Dla te go naj waż niej szy mi dla nas spra -
wa mi jest za pew nie nie po wszech ne go do stę pu oby wa te li
do ro dzin nych ogro dów dział ko wych, bez pie czeń stwa
użyt kow ni kom dzia łek i ogro dów, praw ne go funk cjo no -
wa nia or ga ni za cji, po pra wy wi ze run ku ogro dów i Związ -
ku w spo łe czeń stwie. Zwią zek wy rę cza or ga ny sa mo rzą du
w wie lu za da niach. Or ga ni zu je my mię dzy in ny mi im pre -

16. Adam Wię cła wik OZ w Czę sto cho wie
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zy dla dzie ci i mło dzie ży, wcza sy dla eme ry tów i ren ci -
stów, po dej mu je my współ pra cę ze szko ła mi, przed szko la -
mi i do ma mi opie ki spo łecz nej. Dzia ła nia te wy pły wa ją 
z głę bi ser ca ich or ga ni za to rów. Wiel kie zna cze nie ma tu
przede wszyst kim pro mo cja Związ ku i ogro dów dział ko -
wych.

Sza now ni Pań stwo.
W imie niu mi lio na pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział -

ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych pra gnę zwró cić
się do władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych, par tii po li -
tycz nych i or ga ni za cji po za rzą do wych o pod ję cie wspól -
nej wal ki o za cho wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i ich roz wój dla przy szłych po ko leń.

17. Hen ryk So bie raj ski OZ Łódz ki

Je stem dział kow cem i użyt kow ni kiem dział ki w ROD
im. Ro po wi cza w Ło dzi, któ ry ma 83 dział ki. Dział kę 
w tym ogro dzie mam od 1968 ro ku. Ogród nasz ma być
zli kwi do wa ny na po trze by bu do wy par kin gu i dro gi. Zdą -
ży li śmy już do świad czyć re stryk cyj nej dzia łal no ści „spec
usta wy” dro go wej z dnia 25 lip ca 2008 ro ku. By ła to usta -
wa, któ ra w imie niu pra wa okra da ła dział kow ców, ogród
dział ko wy i Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Na szczę ście
moż na po wie dzieć o „spe cu sta wie dro go wej” w cza sie
prze szłym, bo w kwiet niu 2009 ro ku zo sta ła przez Sejm
RP anu lo wa na. Po sło wie pod czas gło so wa nia sta nę li na
wy so ko ści za da nia i zmie ni li nie ko rzyst ny za pis. Przy wró -
ci li w ten spo sób do tych cza so we prze pi sy usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Na stą pi ło to w wy ni ku
dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i de ter mi na -
cji Pre ze sa PZD wraz z praw ni ka mi. Przy pa dek na sze go
ogro du świad czy jak waż ny jest Zwią zek dla dział kow -
ców w ob li czu dzia łań usta wo daw czych i ko niecz no ści
ist nie nia w do tych cza so wej for mie. Gdy by ROD im. Ro -
go wi cza był wspól no tą dział kow ców zgod nie z no wym
pro jek tem nie miał by szans obro nić się. Przy na leż ność do
Związ ku da je nam ochro nę praw ną i jest ona mo im zda -
niem nie zbęd na w ob li czu za ku sów róż nych in we sto rów

do grun tów oraz ad wo ka tów kie ru ją cych rosz cze nia mi by -
łych wła ści cie li grun tów na któ rych zlo ka li zo wa ne są
ogro dy dział ko we. Sam ogród ja ko pro po no wa na wspól -
no ta nie obro ni się. O tym jak waż ną ro lę peł ni Pol ski
Zwią zek Dział kow ców dla swo ich człon ków świad czyć
mo że fakt, że ogro dy nie zrze szo ne w Związ ku chcą do
nie go na le żeć, pod no sząc, że prze pi sy za war te w usta wie
da ją gwa ran cję, któ rych nie za pew nia im cza so wa umo wa
dzier ża wy z gmi ną. Dla te go ape lu ję do Pa na Po sła De ry 
i Pa nu po dob nych au to rów pro jek tów o opa mię ta nie się 
i o nie dzia ła nie na szko dę dział kow ców i Pol ski Związ -
ku Dział kow ców.

Ape lu ję o two rze nie pra wa przy ja zne go i ak cep to wa ne -
go przez dział kow ców. W związ ku z tym ape lu ję o sze ro -
kie kon sul ta cje z sa my mi dział kow ca mi w spra wach ich
do ty czą cych. Ży je my w de mo kra tycz nym Pań stwie i ne -
gu je my na rzu ca nie zmian przez gru pę osób bez roz mów 
z za in te re so wa ny mi. W Ło dzi nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne
spo tka nie au to rów pro jek tu no wej usta wy z dział kow ca mi,
tym sa mym nie da no szan sy wy po wie dze nia się w spra wie
pro jek tu.

Je ste śmy otwar ci na kon struk tyw ne i szcze re roz mo wy
z ludź mi two rzą cy mi pra wo w Przy ja znym Pań stwie.

18. Ma ria Fojt OZ w Pi le

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go 
Związ ku Dział kow ców,
Sza now ni za pro sze ni go ście!
Po raz pierw szy w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go 

w Pol sce od by wa się Kon gres Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Or ga ny sta tu to we uzna ły, że na le ży zwo łać Kon -
gres mię dzy Kra jo wy mi Zjaz da mi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, gdyż sy tu acja, w ja kiej zna la zły się ogro dy
i Zwią zek po nada niu bie gu le gi sla cyj ne go pro jek to wi
usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych
przez Mar szał ka Sej mu w dniu 23 mar ca 2009 ro ku jest
groź na. Na le ży bo wiem oce nić sy tu ację i przed sta wić sta -
no wi ska Związ ku Pre zy den to wi RP, Rzą do wi oraz wła -
dzy usta wo daw czej w spra wach bar dzo waż nych dla

mi lio na ro dzin dział ko wych użyt ku ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

W mo jej oce nie – człon ka Związ ku od 32 lat – jest to
de cy zja słusz na, gdyż od 1989 ro ku dział kow cy i Zwią -
zek jest przez po li ty ków róż nych par tii po li tycz nych nę ka -
ny róż ny mi pro jek ta mi, któ re w ich oce nie uwłasz czyć
ma ją dział kow ców na ich dział kach. Praw da jest in na 
– zna ją ją dział kow cy i za rzą dy ogro dów i po twier dzą to
rów nież wła dze sa mo rzą do we. Cel tych po my słów jest je -
den – zli kwi do wać usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, a przede wszyst kim Zwią zek, aby ta nio i szyb ko
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szcze gól nie w du żych aglo me ra cjach prze jąć te re ny ogro -
dów na ce le ko mer cyj ne. Wno szą cy pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych agre syw nie ata ku ją Zwią zek,
przed sta wia ją je go dzia łal ność w złym świe tle usta wia jąc
dział kow ców prze ciw nie mu. I tak od 20 lat udo wad nia -
my wła dzy usta wo daw czej, że usta wa o ogro dach dział ko -
wych i ogro dy zrze szo ne w Pol skim Związ ku Dział-
kow ców są do brze za rzą dza ne przez de mo kra tycz nie wy -
bra ne przez dział kow ców spo łecz nie pra cu ją ce or ga ny za -
rzą dza ją ce, któ re są kon tro lo wa ne przez or ga ny re wi zyj ne
Związ ku, że dzia ła my w opar ciu o wła sne środ ki fi nan so -
we, nie pu blicz ne, a nasz Zwią zek ma oso bo wość praw ną,
jest au to no micz ny i sa mo dziel ny w swo jej dzia łal no ści
oraz za re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym.
Nie zro zu mia ły jest dla mnie i dział kow ców atak na usta -
wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie speł na 4 la -
ta od jej uchwa le nia

Usta wę opra co wał Zwią zek, skon sul to wał ją z dział -
kow ca mi i wła dza mi sa mo rzą do wy mi. Słu ży ona do brze
nam dział kow com i ogro dom. Po jej uchwa le niu na li stach
po par cia dla usta wy pod pi sa ło się 619 ty się cy dział kow -
ców. Oka zu je się, że ta ilość pod pi sów dla par la men ta rzy -
stów Pra wa i Spra wie dli wo ści nic nie zna czy. W imię
po li tycz nych in te re sów kie ru ją oni do la ski mar szał kow -
skiej pro jekt usta wy, któ ry za kła da li kwi da cję usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i Związ ku, a w
kon se kwen cji zli kwi du je ogro dy i po zba wi dział kow ców
ich dzia łek. 

Pro jekt usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści skie ro wa ny zo -
stał do Sej mu w okre sie świa to we go kry zy su eko no micz -

ne go, któ ry do tknął rów nież nasz kraj i ro dzi ny dział ko we.
Dział ka dla więk szo ści dział kow ców lu dzi ży ją cych
skrom nie jest bar dzo po waż ną pod po rą eko no micz ną 
w po sta ci owo ców i wa rzyw i je dy nym miej scem wy po -
czyn ku. Ale tych aspek tów par la men ta rzy ści Pra wa i Spra -
wie dli wo ści nie do strze ga ją. Nie re agu ją na ty sią ce pism,
ape li i sta no wisk kie ro wa nych do Sej mu, Se na tu w obro -
nie obo wią zu ją cej usta wy i Związ ku przez dział kow ców,
za rzą dy ogro dów, okrę go we za rzą dy, Kra jo wą Ra dę PZD
i nie za leż ne or ga ny re wi zyj ne i roz jem cze Związ ku.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Py tam więc Was uczest ni ków I Kon gre su Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, czy efek tów tej gi gan tycz nej pra -
cy ma my się dzi siaj wy rzec. W imię cze go? W imię par -
tyj nych in te re sów jed nej for ma cji po li tycz nej.

Uwa żam, że ni gdy nie po win ni śmy spo cząć w wal ce 
o ogro dy i nasz Zwią zek, któ ry god nie wy peł nia swo je
sta tu to we obo wiąz ki wo bec dział kow ców.

Dzi siaj Kon gres mu si dać od pór pro po zy cjom usta wy
Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych z ta ką
sa mą si łą i wy sił kiem ja ki wło ży li w obro nę usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku
dział kow cy i ty sią ce dzia ła czy spo łecz nych.

Mu si my ra zem zro bić wszyst ko w obro nie ogro dów
dział ko wych, tak aby słu ży ły one na dal nam i na szym
dzie ciom, a tak że przy szłym po ko le niom.

Wie rzę, że tak bę dzie gdyż gwa ran tu je to ogrom ne przy -
wią za nie nas dział kow ców do na szych ogro dów i wła sne -
go Związ ku.

19. Mie czy sław Ka miń ski OZ w Gdań sku

Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Go ście, Ko le żan ki i Ko le dzy!
Wy stę pu jąc w imie niu dział kow ców Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych w Ru mi Re dzie i Puc ku wy ra żam zde -
cy do wa ny sprze ciw wo bec „uszczę śli wia nia” nas na si łę
przez po słów PiS -u.

My dział kow cy je ste śmy prze ciw ni ostat nie mu pro jek -
to wi usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry po sło wie PiS
zło ży li do sej mu w dniu 23 mar ca br., któ ry po pie ra też
po słan ka Li dia Sta roń z PO, a któ re mu nadał już nu mer
Mar sza łek Sej mu Bro ni sław Ko mo row ski z PO. Pro jekt
ten nie był kon sul to wa ny z na szym Związ kiem.

Sta no wi sko Klu bu Par la men tar ne go PiS po czy tu je my
ja ko atak na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a wy po wie dzi
nie któ rych po słów PO uwa ża my za bar dzo po kręt ne.

Gru pa dys po zy cyj nych dzien ni ka rzy pra sy, ra dia i TV
po da je nie obiek tyw ne in for ma cje o na szym Związ ku, 
a spro sto wań człon ków Kra jo wej Ra dy PZD i au to ry zo -
wa nych wy wia dów nie za miesz cza. Pro jek to daw com

usta wy o ogro dach dział ko wych ma ją cej nas „uwłasz -
czyć” czy wręcz „wy ba wić”, nie cho dzi o do bro dział kow -
ców, lu dzi czę sto ubo gich – eme ry tów i ren ci stów, tyl ko 
o do pro wa dze nie do sy tu acji, w któ rej nie bę dzie już PZD
– na szej or ga ni za cji. Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, któ ry uzna tę usta wę za nie kon sty tu cyj ną, bę dzie jak
przy sło wio wa „musz tar da po obie dzie”.

Stra ty dla nas bę dą ol brzy mie i nie bę dzie mia ła żad ne -
go zna cze nia sa tys fak cja, że ra cja by ła po na szej stro nie.

Na le ży ja sno, wy ra zie i gło śno po wie dzieć: Klu bo wi
PiS, a mo że i PO, Wam nie cho dzi o po pra wę sy tu acji
dział kow ców. Klu by te re pre zen tu ją in te re sy de we lo pe -
rów, któ rym za le ży na po zy ska niu zie mi ma łym kosz tem.

Zde cy do wa nie pro te stu je my prze ciw ko ta kim prak ty -
kom. My ma my do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Sza now ni Po sło wie, ja ko or ga ni za cja pra wo rząd na żą -



73

da my bez względ nej kon sul ta cji z na szym śro do wi skiem,
spraw, któ re są w krę gu na szych za in te re so wań, co po win -
no być za sa dą w pra wo rząd nym pań stwie. Je że li nie, to

zo staw cie mi lio no wą or ga ni za cję, ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, w spo ko ju.

20. An drzej Kierz kow ski OZ w Pi le

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy,
Sza now ni za pro sze ni Go ście,
Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Przy by li śmy tu na Kon gres, by wy ra zić swo je sta no wi -

sko w związ ku nada niem bie gu le gi sla cyj ne go pro jek to wi
usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych.
Przy by li śmy tak że po to, by wy ra zić sprze ciw i za pro te sto -
wać prze ciw ko roz wią za niom pro po no wa nym w pro ce -
do wa nym pro jek cie. Przy by li śmy rów nież po to, by wy ra -
zić po par cie dla ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów
dzia ło wych w ra mach ist nie ją cych struk tur.

Jak wszyst kim już wia do mo pro jekt usta wy Pra wa 
i Spra wie dli wo ści za kła da:

• Li kwi da cję usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 8 lip ca 2005 r.,

• Li kwi da cję Związ ku i ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go, któ ry w na szym kra ju li czy 112 lat, a w Wiel ko pol sce
ma my ogród, któ ry po wstał 185 lat te mu.

W okrę gu pil skim, któ ry re pre zen tu ję, dział kow cy to
65% eme ry ci i ren ci ści, 25% to oso by czyn ne za wo do wo
i 10% bez ro bot ni. Są to przede wszyst kim oso by o ni skich
do cho dach, dla któ rych dział ka jest ca łym ży ciem. Nie ja -
dą na wcza sy, na któ re nie jed no krot nie ich nie stać, ale
upra wia ją wa rzy wa i owo ce. To tu taj czę sto spo ty ka my
się ca ły mi ro dzi na mi i zna jo my mi. Spo ty ka my się w ogro -
dach na pla cu za baw, świę tach dział kow ców, wal nych ze -
bra niach, wy sta wach i in nych uro czy sto ściach. Nie jed no-
krot nie ogro dy or ga ni zu ją tur nu sy dla eme ry tów, ren ci -
stów i osób nie peł no spraw nych. Ogro dy dział ko we są czę -
sto oa zą zie le ni w be to no wych osie dlach. To tu taj za spo-
ka ja my swo je po trze by wy po czyn ko we, kul tu ral ne, wy -
cho waw cze czy oświa to we. Wspo ma ga my naj uboż szych
człon ków spo łe czeń stwa po przez umoż li wia nie im pro -
wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by oraz
za pew nia my do stęp do ak tyw ne go wy po czyn ku i kon tak -
tu z przy ro dą.

Dział ki to miej sce utrwa la nia mię dzy po ko le nio wych
wię zi ro dzin nych, to rów nież miej sce gdzie sa mo rzą dy
dział kow ców kreu ją po czu cie współ od po wie dzial no ści,
któ ra jest fun da men tem spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Aby te funk cje by ły sku tecz nie re ali zo wa ne po trzeb ne
są spraw ne struk tu ry. My ta ką struk tu rę po sia da my, jest
nią or ga ni za cja po za rzą do wa – Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. To pra ca za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców i Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców przy czy nia ją się do po pra wy wi ze run ku ogro dów, ich
za go spo da ro wa nia i sta bi li za cji dział kow ców. Przez ostat -

nie 20 lat trwa nie ustan na wal ka ze stro ny wszyst kich or -
ga nów Związ ku i dział kow ców z po wta rza ją cy mi się ata -
ka mi na pra wa dział kow ców. Dzie je się to z re gu ły w cza -
sie kam pa nii wy bor czych, kie dy to róż ne ugru po wa nia po -
li tycz ne chcą nas na si łę uszczę śli wić obie cu jąc grusz ki
na wierz bie.

To na sze dzia ła nia i kon so li da cja w ra mach Pol skie go
Związ ku Dział kow ców przy czy ni ła się do uchwa le nia 
w 2005 ro ku ko rzyst nej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. To dzia ła nia Związ ku do pro wa dzi ły do
uchwa la nia no we li za cji w spe cu sta wie dro go wej, gdzie
przy wró co no nam na leż ne pra wa do od szko do wań i te re -
nu za stęp cze go. To dzia ła nia Związ ku do pro wa dzi ły do
utrzy ma nia do tych cza so wych pro ce dur w zno we li zo wa -
nym pra wie bu dow la nym w za kre sie do ty czą cym bu do -
wy al tan.

Gdy by nie Zwią zek, dziś już daw no nie by ło by nas
dział kow ców, a ogro dy by ły by dla lu dzi ma jęt nych.

Co tym cza sem pro po nu ją nam au to rzy pro jek tów usta -
wy Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych?
Pro po nu ją li kwi da cję usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz li kwi da cję na sze go Związ ku – Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Gdy by usta wa we szła w ży cie kra jo braz po bi twie bę -
dzie wy glą dał jak po li kwi da cji pań stwo wych go spo -
darstw rol nych. Dział kow cy bę dą prze sia dy wa li na ła-
wecz kach, ale nie na swo ich dział kach, bo to bę dą już by -
li dział kow cy i wy glą da li po dob nie, jak to się przed sta wia
w tra gi ko micz nych scen kach w nie któ rych na szych fil -
mach czy se ria lach.

Ko le żan ki i ko le dzy!
Z za in te re so wa niem prze czy ta łem ste no gram z 45 po -

sie dze nia Sej mu w dniu 2 lip ca 2009 ro ku w za kre sie do -
ty czą cym pierw sze go czy ta nia pro jek ty usta wy o ogro-
dach dział ko wych. Chciał bym za cy to wać frag ment wy -
stą pie nia jed ne go z po słów, po sła Wie sła wa Szcze pań skie -
go z Le wi cy, któ ry zwró cił się do po sła spra woz daw cy
An drze ja De ry – cyt. Kie dyś imć Za gło ba, pa nie po śle,
ofe ro wał Inf lan ty. Dziś w ten sam spo sób Pra wo i Spra -
wie dli wość ofe ru je dział kow com po wszech ne uwłasz cze -
nia. Pro szę, eme ry ci i ren ci ści, chce cie za 1% dział ki? 
– Ma cie, ale mu si cie za pła cić za po dział geo de zyj ny, księ -
gi wie czy ste i dal sze ko lej ne kosz ty – ko niec cy ta tu. Jak
wia do mo stan praw ny 70% grun tów za ję tych przez ogro -
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dy dział ko we wy klu cza moż li wość uwłasz cze nia dział -
kow ców.

Na uwa gę za słu gu je rów nież wy stą pie nie przed sta wi -
cie la Rzą du Pod se kre ta rza Sta nu w mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry pa na Ol gier da Dzie koń skie go, któ re go frag ment
chciał bym za cy to wać – Wy da je sie jed nak, że dla re ali za -
cji te go ce lu nie jest ko niecz na li kwi da cja Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ani fak tycz na na cjo na li za cja czę -
ści je go ma jąt ku. Na le ży roz wa żyć, czy nie moż na by ło -
by wy pra co wać roz wią za nia kom pro mi so we go, któ re
po le ga ły by na wy pra co wa niu prze pi su umoż li wia ją ce go
prze ka zy wa nie grun tów pod ogro dy dział ko we w użyt ko -
wa nie lub użyt ko wa nie wie czy ste rów nież in nym or ga ni -
za cjom, sto wa rzy sze niom zrze sza ją cym dział kow ców.
Pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż wol ność zrze sza nia się za -
pew nia art. 58 Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej Pol skiej. Po -
nad to zwa żyw szy na fakt, że Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców po sia da oso bo wą praw ną, na le ży pod kre ślić, iż
je go wła sność i in ne pra wa ma jąt ko we pod le ga ją ochro nie
praw nej na pod sta wie art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji.

Sza now ni ze bra ni!
Ist nie ją więc roz wią za nia praw ne, któ re nie po wo du ją

ne ga tyw nych skut ków spo łecz nych. Jest to do pusz czal ne
na za sa dach okre ślo nych mię dzy in ny mi w prze pi sach 
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. Pan po seł An drzej De ra i
je go zwo len ni cy mo gą re ali zo wać swo je pa sje dział ko we
obok Pol skie go Związ ku Dział kow ców, nie nisz cząc za ra -
zem po nad 100-let niej tra dy cji i do rob ku dział kow ców.

Koń cząc swo je wy stą pie nie chciał bym po wie dzieć by
sku tecz nie bro nić na szych praw i ist nie nia ogro dów dział -
ko wych mu si my być sil ni. Aby być sil nym na le ży dzia łać
wspól nie i in te gro wać się wo kół wła sne go Związ ku i ce -
lów wy ty czo nych przez usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Wspól nie dzia ła nie po zwa la na sku tecz ną
wal kę o na sze pra wa.

Zde cy do wa nie prze ciw sta wia my się wszel kim pró bom
roz bi cia na sze go Związ ku, roz trwo nie nia je go do rob ku 
i ogra ni cze nia je go praw za gwa ran to wa nych usta wą o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Dzię ku ję za uwa gę.

21. Te re sa Na piór kow ska OZ w Szcze ci nie

Sza now ni Pań stwo,
Ko le żan ki i Ko le dzy!
Choć na prze strze ni z gó rą już set ki lat dzia łal no ści na -

sze go Związ ku, naj waż niej sze de cy zje zwią za ne z funk -
cjo no wa niem Ogro dów za pa da ły na szcze blu cen tral nych
władz kra jo wych to są dzę, że je ste śmy jed ną z tych or ga -
ni za cji, dla któ rej rów nie waż ne, a mo men ta mi wręcz pod -
sta wo we zna cze nie ma ją spra wy, któ re przy cho dzi nam
roz wią zy wać na po zio mie lo kal nym. Szcze gól nie w ostat -
nich dwóch de ka dach, gdy ad mi ni stra cja rzą do wa prze ka -
za ła do sa mo rzą dów po waż ne za da nia i kom pe ten cje to
wła śnie wła dze lo kal ne sta ły się dla nas naj waż niej szym
part ne rem. Zda ję so bie spra wę z te go, że część z de le ga -
tów, sły sząc o „part ner stwie” mo gło by w tym mo men cie
za pro te sto wać i za dać wie le re to rycz nych py tań. No bo
cóż to za współ pra ca gdy wła dze mia sta od wo łu ją się do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by zy skać pra wo do anek to -
wa nia te re nów, na któ rych pla nu ją in trat ne in we sty cje (?!)
Wie my, że ta ki „hor ror” prze ży li mię dzy in ny mi na si ko -
le dzy z Ło dzi. De ve lo pe rzy sza cu ją war tość zie mi na na -
szych dział kach i za cie ra ją rę ce, a wła dze cie szą się bo
sym bo licz ne od szko do wa nia to je dy ny koszt ja ki po nio są.
Wy rok sę dziów Try bu na łu zwol nił ich z ko niecz no ści zna -
le zie nia za mien nych te re nów dla wy sie dla nych dział kow -
ców. Dla nas, przy wią za nych do kil ku set me trów ukwie-
co nych grzą dek są jed nak spra wy waż niej sze ani że li ta -
be le prze li cze nio we war to ści grun tów. Dla nas bez cen ne
by ło i po zo sta je to, na co nikt jesz cze ce ny nie usta lił:
wspa nia łe uczu cie od re ago wa nia co dzien no ści wśród

grzą dek, ra dość z wy ho do wa nych plo nów, wy mia na do -
świad czeń z są sia da mi, któ ra czę sto prze ra dza się w dłu -
go let nią przy jaźń. W wal ce o za cho wa nie cha rak te ru
te re nów użyt ko wa nych przez dział kow ców na szym sprzy -
mie rzeń cem mo gą być wła dze lo kal ne – sa mo rzą dy gmin
i miast. 

Z do świad cze nia Za rzą du naj więk sze go i naj star sze go
w Świ no uj ściu Ro dzin ne go Ogro du dział ko we go „Gra ni -
ca” wy ni ka jed nak, że ocze ki wa nie na przy ja zne ge sty ma -
gi stra tu nie jest do brą stra te gią do na wią za nia ko rzyst nej
współ pra cy. Na wy spie Uznam gdzie oprócz „Gra ni cy”
go spo da ru ją cej na 55 hek ta rach zie mi, funk cjo nu je jesz cze
dzie sięć mniej szych ROD. To wła śnie dział kow cy da li
czy tel ny znak wo li współ pra cy i roz wią zy wa nia spraw do -
ty czą cych nie tyl ko ich sa mych, ale tak że wie lu pro ble -
mów le żą cych „na sty ku” z ko mu nal ny mi. 

Do dat ko wym atu tem w roz mo wach z pre zy den tem mia -
sta i je go służ ba mi by ło też to, że po tra fi li śmy mó wić
wspól nym gło sem. My ślę, że to bar dzo waż ne, aby dział -
kow cy wy stę po wa li wo bec sa mo rzą du jed no li tą re pre zen -
ta cją. Istot na jest tak że wy raź na wo la współ dzia ła nia.
Cza sa mi - gdy współ pra ca do pie ro kieł ku je – trze ba „prze -
ła mać lo dy”. Jak? Waż ny by wa gest. Za pro sze nie na dział -
ko we do żyn ki al bo or ga ni za cja de ba ty na te mat wspól-
nych ini cja tyw. 

Ta kie ge sty oraz ja sna de kla ra cja współ pra cy do pro wa -
dzi ły w Świ no uj ściu do sta nu, w któ rym wła dze ak tyw nie



75

uczest ni czą w roz wią zy wa niu na szych pro ble mów. Dzię -
ki przy chyl no ści pre zy den ta Ja nu sza Żmur kie wi cza i pod -
le głych mu służb na sze Ogro dy uzy ska ły do fi nan so wa nie
eli mi na cji szko dli we go eter ni tu. Przy po mo cy mia sta uda -
ło nam się utwar dzić naj waż niej sze dział ko we alej ki.
Zmie nia jąc na wierzch nię dróg mia sto od stą pi ło nam nie -
od płat nie tre lin kę. Ubyt ki w alej kach mo że my re kom pen -
so wać zie mią z od zy sku. Na czel nik Wy dzia łu Służb
Ko mu nal nych i Śro do wi ska za wsze chęt nie wska zu je in -
we sty cję, któ ra wią że się z wy ko pa niem znacz nej ilo ści
do brej zie mi. Bar dzo waż ny dla nas jest tak że bie żą cy
kon takt z wy dzia łem in ży nie ra mia sta. Tu war to wspo -
mnieć, że w związ ku z bu do wą no we go po łą cze nia dro go -
we go ze Świ no uj ścia do Nie miec oba wia li śmy się utra ty
czę ści te re nu po ło żo ne go wzdłuż po sze rza nej dro gi do jaz -
do wej. Spo tka nia i roz mo wy do pro wa dzi ły jed nak do
usta le nia ta kie go kom pro mi su z in we sto rem – Wo je wo dą
Za chod nio po mor skim, któ ry prze jął od Ogro du tyl ko mi -
ni mal ny, nie zbęd ny dla tej in we sty cji pas grun tu. Uzy ska -
li śmy za pew nie nie bu do wy zie lo ne go ekra nu, od dzie la -
ją ce go dział ki od no wej ar te rii, a za stra ty ja kie po nie śli
dział kow cy w wy ni ku in we sty cji na li czo no sto sow ne od -
szko do wa nia. Wie lu ko men ta to rów pi sa ło już czar ne sce -
na riu sze dla dział kow ców, gdy in spek cja sa ni tar na do-
pa trzy ła się nie pra wi dło wo ści w go spo dar ce wod no- 
-ście ko wej na te re nie na sze go Ogro du. To te mat, o któ -
rym za pew ne dłu go moż na dys ku to wać bo do ty czy wie lu
ogro dów w ca łym kra ju. Cho dzi o za miesz ki wa nie na
dział kach i wią żą ce się z tym nie le gal ne in sta la cje wod no-
-ka na li za cyj ne. Dla Świ no uj ścia jest to du ży pro blem bo -
wiem dział ki le żą w stre fie bez po śred niej ochro ny uję cia
wod ne go mia sta. Ro zu mie jąc po wa gę sy tu acji nasz Za -
rząd wziął na sie bie cię żar spraw dze nia dzia łek pod ką -
tem le gal no ści i zgod no ści z nor ma mi uży wa nych przez
dział kow ców in sta la cji wod nych. Pro ble mem, któ ry na -
ra sta z ro ku na rok jest kwe stia za śmie ca nia dzia łek i przy -
le ga ją ce go do nich la su. I tu tak że, na prze ciw ini cja ty wom
dział kow ców wy szły wła dze mia sta. Kil ka krot nie na prze -
strze ni ostat nich lat po mo gły w zor ga ni zo wa niu ak cji
oczysz cza nia te re nów dzia łek. Sprzą ta ją sa mi dział kow -
cy ale od bio rem i wy wóz ką od pa dów zaj mu ją się już wy -
spe cja li zo wa ne służ by. Od pa dy ze bra ne w wy ni ku
na szych ak cji przyj mo wa ne są nie od płat nie na miej skim
wy sy pi sku.

Z na szych do świad czeń wy ni ka rów nież, że war to po -
pro sić sa mo rząd o wspar cie tak że w sy tu acji na ra sta nia
pro ble mu za miesz ki wa nia na dział kach. Wła dze na sze go
mia sta nie uchy li ły się od od po wie dzial no ści rów nież za
tych miesz kań ców, któ rych sy tu acja ży cio wa zmu si ła do

szu ka nia do mu w dział ko wej al tan ce. Wspól nie z Miej -
skim Ośrod kiem Po mo cy Ro dzi nie uda ło nam się wy pra -
co wać sys tem, któ ry sys te ma tycz nie zmniej sza ska lę
pro ble mu. Jest to dla nas bar dzo waż ne gdyż wraz z bez -
dom no ścią na dział ki wkra da ją się ludz kie pa to lo gie 
i prze stęp czość, a przede wszyst kim kra dzie że do byt ku
dział kow ców. Tu do ty ka my ko lej nej sfe ry, w któ rej współ -
pra ca z wła dza mi sa mo rzą do wy mi jest nam nie zbęd na. To
sa mo rząd jest prze cież obec nie dys po nen tem dla służb
dba ją cych o na sze bez pie czeń stwo, przede wszyst kim Po -
li cji, a w Świ no uj ściu tak że – Stra ży Miej skiej. Od dłuż -
sze go cza su funk cjo na riu sze re gu lar nie od wie dza ją te re ny
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Gra ni ca”. Straż ni cy
miej scy są czę sty mi go ść mi na dział ko wych alej kach. 

Nie zwy kle waż ną in we sty cją, o któ rą przez lat upo mi -
na li się na si dział kow cy by ła bu do wa ścież ki ro we ro wej.
Set ki osób do jeż dża ją na na sze dział ki wła śnie na ro we rze.
Tym cza sem krę ta i wą ska uli ca sta no wi ła re al ne za gro że -
nie, nie raz do cho dzi ło tam do wy pad ków. Mia sto uzna ło
na sze ar gu men ty jed nak aby zre ali zo wać tak kosz tow ną
in we sty cję mu sie li śmy cze kać na pie nią dze z Unii Eu ro -
pej skiej. Ta zwło ka opła ci ła się nam. Ru sza wła śnie bu -
do wa szla ku pie szo ro we ro we go, któ ry po zwo li nie tyl ko
do je chać na dział ki, ale przy oka zji wy brać się na ro we ro -
wą wy ciecz kę do są sia dów.  

Ze wzglę du na ogra ni czo ny czas te go wy stą pie nia
wspo mnia łam je dy nie o naj waż niej szych sfe rach, na któ -
rych mo że my sku tecz nie współ pra co wać z wła dza mi sa -
mo rzą do wy mi. Moż na by oczy wi ście wy mie niać jesz cze
dłu go pro ble my, któ re przy no si dzień po wsze dni, a roz -
wią za nie któ rych by ło by trud ne lub wręcz nie moż li we bez
ak tyw ne go wspar cia ze stro ny pre zy den ta mia sta i pod le -
głych mu służb. Mam jed nak na dzie ję, że te o któ rych mó -
wi łam sta no wić mo gą przy kład dla in nych miast i ogro -
dów szu ka ją cych po mo cy u władz sa mo rzą do wych. Koń -
cząc chcę do dać tyl ko, że tuż przed wy jaz dem na na sze
ob ra dy otrzy ma łam już za pro sze nie na 27 lip ca do Urzę -
du Mia sta Świ no uj ścia. W pro gra mie spo tka nia znaj dą się
pro ble my za bu do wy na te re nach ogro dów dział ko wych
oraz go spo dar ka wod no-ście ko wa w kon tek ście ochro ny
ujęć wo dy. Dys ku sję wzbo ga cą na pew no usta le nia, któ re
po dej mie nasz Kon gres. Bę dzie to o ty le ła twiej sze, że go -
spo darz mia sta Świ no uj ścia – Ja nusz Żmur kie wicz przy -
jął za pro sze nie na na sze ob ra dy i jest wśród nas, za co chcę
przy tej oka zji po dzię ko wać mu w imie niu wszyst kich
dział kow ców.

Dzię ku ję tak że wszyst kim ko le żan kom i ko le gom za
uwa gę /!/ 



76

Pa nie Pre ze sie,
Ko le żan ki i Ko le dzy, Sza now ni Go ście!
Już od kil ku lat dział kow cy i Zwią zek uwi kła ni są 

w wal kę i obro nę ogro dów i swo jej usta wy. Ko lej ny raz
PiS zło żył do la ski mar szał kow skiej pro jekt usta wy 
o ogród kach dział ko wych. Pro jekt ten jest zlep kiem róż -
nych ustaw już zgła sza nych po przed nio jak i rów nież
część za pi sów wzię tych z na szej usta wy o ROD. Pro po nu -
je się w niej gło śne i chwy tli we ha sło po le ga ją ce na
uwłasz cze niu dział kow ców. A w kon se kwen cji gdy by ta
usta wa we szła w ży cie do pro wa dzi ła by do wy własz cze -
nia.

Ob ser wu jąc i bio rąc pod uwa gę wy da rze nia, któ re do ty -
czą dział kow ców, ogro dów i Związ ku w prze cią gu ostat -
nich kil ku mie się cy wpro wa dze nie tej usta wy nie jest
przy pad kiem. Jest to prze my śla ny za mach na roz bi cie i li -
kwi da cję Związ ku i ogro dów.

War to w tym miej scu przy po mnieć spe cu sta wę dro go wa
i art. 11 j, no we li za cja pra wa bu dow la ne go, kon tro le al -
tan przez Nad zór Bu dow la ny, kon tro lę NIK, któ ry to mo -
ty wu je tym, że z wnio skiem ta kim wy stą pił Pre zes
Sto wa rzy sze nia SI DOD, czy li gło śny i zna ny nie tyl ko
nam Pan M. z ROD „Oa za” w Olsz ty nie. Pan ten szum nie
po da je, że ma 15 człon ków (ty le miał przy re je stra cji sto -
wa rzy sze nia). Jak nam wia do mo wy stę pu je jed no oso bo wo
wspie ra ny przez żo nę i mo że 1–2 oso by.

Ak tu al nie w sto sun ku do nie go po stę po wa nie pro wa dzi
Po wia to wy In spek tor Bu dow la ny, któ re do ty czy nie pra -
wi dło wej za bu do wy i sfał szo wa nia do ku men tów pod czas
wy da wa nia ze zwo le nia na przy łą cze ga zo we.

I tak wszyst kie te do tych czas wy mie nio ne już wy da rze -
nia jak spe cu sta wa, pra wo bu dow la ne, dzia ła nia NIK 
i Nad zo ru Bu dow la ne go czy ostat nio no wy pro jekt PiS
wy wo ły wa ne są i in spi ro wa ne przez ta kie oso by i sto wa -
rzy sze nia jak na sze w Olsz ty nie czy in ne w Byd gosz czy 
i na Pod kar pa ciu.

Jest to garst ka lu dzi wy klu czo nych ze Związ ku, lu dzi,
któ rzy chcą osią gać swo je, in te re sy lub dzia ła nie nie zgod -
nie z na szym pra wem. To oni są wy ko rzy sty wa ni i in spi -
ru ją wro gów na szej or ga ni za cji. Świad czy to rów nież 
o po słach i człon kach par tii, któ rzy chcą ocią gnąć swój cel.

Wnio sko daw cą i pi lo tem pro jek tu PiS jest nasz dział ko -
wiec z ROD 22 Lip ca w Ostro wie Wiel ko pol skim po seł
An drzej De ra ko rzy sta ją cy z do rad ców z wy mie nio nych
już wy żej sto wa rzy szeń. 

Ro dzi się py ta nie jak par tia ta trak tu je spo łe czeń stwo,
bo prze cież dział ko we ro dzi ny to co naj mniej 12% spo łe -
czeń stwa Pol ski.

Dział kow cy w obro nie usta wy o ROD zło ży li 619 tys.
pod pi sów. Jest to po wszech nie zna ne, a mi mo to nie jest
to do ce nia ne i do strze ga ne.

PiS dą ży do zli kwi do wa nia sa mo dziel nej, sa mo rząd nej,
nie za leż nej or ga ni za cji, któ ra sku tecz nie wal czy i bro ni

praw dział kow ców i ogro dów. PiS na ra ził mi lio no we śro -
do wi sko dział kow ców na stres, nie pew ność, za chwiał spo -
kój lu dzi star szych. Zro bił to bez żad nych kon sul ta cji.

Stwier dzić na le ży, że jest to aro gan cja i prze ko na nie, że
tyl ko ich par tia ma mo no pol na ro zum.

Pro jekt za kła da li kwi da cję PZD nie za leż nej, sa mo rząd -
nej, de mo kra tycz nej or ga ni za cji. Zwią zek nie jest or ga ni -
za cją na zi stow ską, ko mu ni stycz ną czy fa szy stow ską 
– dzia ła le gal nie zgod nie z usta wą o ROD i jest za re je stro -
wa ny w KRS. Zwią zek dzia ła z wo li dział kow ców, a man -
da ty w struk tu rach spra wu ją wy bra ni przez nich lu dzie.

A ja ka by ła by re al ność uwłasz cze nia.
Są ogro dy, któ re ma ją ure gu lo wa ny stan praw ny i przy

do brej wo li sa mo rzą du mo gły by być uwłasz czo ne. Są
ogro dy, któ re ze wzglę du na stan praw ny nie mo gły by być
uwłasz czo ne. Do wie lu ogro dów to czą się rosz cze nia osób
fi zycz nych i praw nych. Ist nie ją i funk cjo nu ją tyl ko dzię -
ki usta wie o ROD. 

Sza cu je się, że w ska li kra ju z pro po zy cji tej mo gło by
sko rzy stać 15–20% ROD.  

Wa run kiem ja kie go kol wiek uwłasz cze nia, któ re gmi ny
mo gły by prze pro wa dzić są pla ny za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Wie le ogro dów nie jest w nich uję tych, a ostat -
nio wie le jest nie uj mo wa nych przy opra co wy wa niu
no wych pla nów.

W pro jek cie za kła da się, że je dy nym pra wem dział kow -
ców do uwłasz cze nia jest zło że nie po da nia o pre fe ren cyj -
ny wy kup dział ki, a ca ła resz ta na le ży do de cy zji gmi ny.

Pro ble mem te go ty pu uwłasz cze nia by ły by ogro dy pod -
miej skie. Jak wie my dział ki w tych ogro dach po sia da ją
miesz kań cy miast, a nie miesz kań cy da nej gmi ny, w któ -
rej po ło żo ny jest da ny ogród. Ja ki in te res by mia ła gmi na
od da jąc grun ty za 1% war to ści miesz kań com miast, a nie
spo łecz no ści lo kal nej.

Jest to świa do me dzia ła nie po le ga ją ce na tym, aby lu -
dzi wpro wa dzić w błąd. Po przez obie can ki zy skać po par -
cie, a w kon se kwen cji do pro wa dzić do li kwi da cji ogro dów
nie po no sząc żad nej od po wie dzial no ści.

Przy kła dem na to jest usta wa o uwłasz cze niu miesz kań
lo ka tor skich, któ ra Try bu nał Kon sty tu cyj ny uchy lił. Kto
zwró ci spół dziel niom stra ty, któ re po nio sły.

W przy pad ku ogro dów pro po nu je się, aby Sejm dys po -
no wał wła sno ścią sa mo rzą dów, dział kow ców i PZD.

Pro ble mem są rów nież kosz ty zwią za ne z ewen tu al nym
uwłasz cze niem, któ re cał ko wi cie ob cią ża ją dział kow ców.

Jak wy obra zić so bie okres przej ścio wy od wej ścia w ży -
cie usta wy do cza su wy ło nie nia no wych struk tur. Z dniem
wej ścia w ży cie usta wy prze sta ją ist nieć wszyst kie struk -
tu ry Związ ku, a więc rów nież za rzą dy ROD.

Ogród aby funk cjo no wał trze ba nim za rzą dzać, dbać 
o in fra struk tu rę, wy ko ny wać bie żą ce re mon ty, czy usu -

21. Ma rzan na Bu jak OZ War miń sko -Ma zur ski
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wać awa rie, opła cać na leż no ści za prąd wo dę, itd. Wy cho -
dzi tu nie zna jo mość i aro gan cja, bo okres ten mo że trwać
bar dzo dłu go.

Wie le za pi sów w pro jek cie jest nie zgod nych z Kon sty -
tu cją RP. 

I tak: Jak moż na roz wią zać sa mo dziel ną, sa mo rząd ną
or ga ni za cję ja ką jest PZD. 

Jak usta wa sej mo wa mo że in ge ro wać w ro le i kom pe -
ten cje sa mo rzą dów lo kal nych itd.

Jak Fun dusz Roz wo ju mo że stać się wła sno ścią Skar bu
Pań stwa, sko ro są to od pi sy ze skła dek i od szko do wań po -
cho dzą cych z li kwi da cji czy li wła sno ści dział kow ców.

Jak mo że wy ga snąć pra wo wie czy ste go użyt ko wa nia
grun tów, któ re by wró ci ły do peł nej wła sno ści gmin.

Wszy scy wie my, że ogro dy na prze strze ni lat po wsta -
wa ły na nie użyt kach, wy sy pi skach. Kosz tem dział kow -
ców i za kła dów pra cy, któ re je za kła da ły zo sta ły do pro -
wa dzo ne do użyt ko wa nia. Od 1997 ro ku Zwią zek za czął
je przej mo wać w użyt ko wa nie wie czy ste. Przy pro ce du rze
tej pra co wa ło dzie siąt ki ty się cy dzia ła czy spo łecz nych
przy go to wu ją cych nie zbęd ną do ku men ta cję do za war cia
ak tów no ta rial nych. Zwią zek wy dał kil ka na ście ty się cy
zło tych na za ła twie nie tych spraw. Przy po mnieć na le ży,
że w ska li kra ju ma my 67% w użyt ko wa niu wie czy stym,
a w na szym Okrę gu 98% grun tów. Au to rzy te go pro jek tu
nie zna ją tych fak tów. Nie po tra fią do ce nić tru du i ofiar -
no ści naj bied niej szych.

Z uza sad nie nia pro jek tu wy ni ka, że jest to ma ni fest po -
li tycz ny, a nie uza sad nie nie usta wy. Mó wi się o mo no po -
lu Związ ku, a nie mó wi się o tym, że ogrod nic two dział -
ko we roz wi ja ło się po nad 100 lat. Prze cież to dział kow cy
wal czy li o roz wój, no we te re ny o środ ki i wła sny mi rę ka -
mi bu do wa li ogro dy i za go spo da ro wy wa li dział ki. Nikt
nie dał nam go to wych ogro dów, jed nak w prze szło ści da -
no nam wa run ki praw ne i nie użyt ki. Dzi siaj pró bu je się to
ode brać.

W wal kę w obro nie na szych wspól nych spraw włą cza -
ją się wszyst kie struk tu ry Związ ku i dział kow ców. Dzię -
ki ini cja ty wie i kie run ku wy ty czo nym przez Kra jo wa
Ra dę PZD wy sła nych zo sta ło wie le pe ty cji, ape li, pro te -
stów do Rzą du, Mar szał ków Sej mu i Se na tu oraz Po słów.
Od by ło się wie le spo tkań i na rad z przed sta wi cie la mi Rzą -
du (po sła mi, se na to ra mi).

Udział w tej wal ce w mniej szym lub więk szym stop niu
ma ca ły Zwią zek, dzia ła cze spo łecz ni i dział kow cy.

Jed nak na obec ną chwi lę naj waż niej szą spra wą jest
obro na na szej Usta wy o ROD i do pro wa dze nie do nie -

uchwa le nia przez Sejm pro jek tu usta wy PiS. Wy ma ga to
szcze gól nej mo bi li za cji i ze spo le nia sił w ca łej or ga ni za -
cji co już wie lo krot nie po ka zy wa li śmy w mi nio nym cza -
sie. Z ca łe go kra ju wy sy ła ne są i bę dą pro te sty, sta no wi ska
(po czy na jąc od Kra jo wej Ra dy po przez OZ i Za rzą dy
ROD) ape le, re zo lu cje do władz Rzą do wych, Mar szał ków
Sej mu i Se na tu, Klu bów Par la men tar nych, Po słów i Se na -
to rów prze ciw pro jek to wi PiS.

My ja ko ca ły Okrę go wy Za rząd bie rze my też czyn ny
udział. Wy pra co wa ne zo sta ły sta no wi ska Pre zy dium OZ,
Okrę go we go Za rzą du, ko le gium pre ze sów, sta no wi ska ze -
brań spra woz daw czych i po je dyn czych dział kow ców, Ko -
mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych. Od by ły się rów nież
spo tka nia w nie któ rych mia stach z po sła mi se na to ra mi,
bur mi strza mi, pre zy den ta mi miast do ty czą ce ich sta no -
wisk. Ma my za pew nie nie, że sta no wi ska ta kie bę dą.

Pa nie Pre ze sie,
Ko le żan ki i Ko le dzy, Dro dzy Go ście!
Da le go tez od by wa ją cy się w dniu dzi siej szym Kon gres

ma na ce lu przed sta wie nie:
– Ak tu al ną sy tu acje dział kow ców ogro dów i Związ ku,
– Jed ność i in te gra cje w ca łej or ga ni za cji,
– Praw dę i słusz ną po sta wę człon ków na sze go Związ ku

w obro nie usta wy o ROD,
– Uświa do mić przed sta wi cie lom Par la men tu, przed sta -

wi cie lom sa mo rzą dów i władz lo kal nych, że praw da jest
po na szej stro nie, 

– Usta lić wspól na me to dę dzia ła nia na przy szłość po -
przez pod ję cie sta no wisk, re zo lu cji, ape li, itd. 

Nad mie nić tu na le ży, że w tej na szej słusz nej obro nie
ogro dów i Związ ku nie przy chyl ne są nam me dia szcze -
gól nie pu blicz ne. Za rów no w te le wi zji, jak i w pra sie uka -
zu ją się ar ty ku ły ten den cyj ne i przed sta wia ją ce Zwią zek i
je go dzia ła czy w złym świe tle. Wy ni ka z te go, że są ste -
ro wa ne i nie przed sta wia ją praw dy. Jest wie le przy kła dów
za rów no w na szym Okrę gu jak i kra ju. Ata ku je się od da -
nych dzia ła czy od Pre ze sa Związ ku po czy na jąc po przez
dzia ła czy ogro do wych. 

W imie niu Okrę go we go Za rzą du, Pre ze sów i Za rzą dów
ROD dzię ku je my Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy i je go człon -
kom za roz sąd ne, zde cy do wa ne po dej mo wa nie de cy zji
do ty czą cych ogro dów i Związ ku.

Nie ba cząc na te wszyst kie trud ne sy tu acje Zwią zek
kon se kwent nie i upo rczy wie wal czy o za cho wa nie ogro -
dów dla ro dzin dział ko wych i przy szłych po ko leń dla spo -
łe czeń stwa i roz wo ju miast.

Dzię ku ję za uwa gę.
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Pa nie Pre ze sie
Ko le żan ki i Ko le dzy,  Dro dzy Go ście,
Za bie ra jąc głos na I -wszym Kon gre sie Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, w imie niu de le ga cji dział kow ców
Okrę gu War miń sko-Ma zur skie go ja ko Pre zes dział kow -
ców z te re nu Iław skie go, po za po zna niu się z ko lej nym
pro jek tem uszczę śli wie nia na si łę dział kow ców przez Pra -
wo i Spra wie dli wość do ty czą cą funk cjo no wa nia na szej
or ga ni za cji, mó wi my gło śno ,,NIE” tej par tii i ko lej nym
par tiom, któ re my ślą po dob nie.

W sze ro kiej dys ku sji przed kon gre so wej, któ ra prze to -
czy ła się przez War miń sko -Ma zur skie ogro dy na te mat te -
go pro jek tu, dział kow cy chcą jed ne go, spo koj nie pra co-
wać, wy po czy wać i roz wi jać swe ogro dy, zgod nie z obo -
wią zu ją cą Usta wą o ROD z 2005 r, ku za do wo le niu spo -
łecz no ści dział ko wej i sa mo rzą du lo kal ne go na tych
te re nach. Ro dzin ne ogro dy dział ko we w okrę gu War miń -
sko -Ma zur skim w od nie sie niu do te re nów iław skich to po -
nad 90 h z wie lo let nią tra dy cją (nie któ re ze sta żem 
50-let nim jak ROD ,,Grząd ka”), na sta łe wkom po no wa ne
zo sta ły swym uro kiem, zie le nią w pięk ny kra jo braz mia -
sta – przy li kwi da cji tych ogro dów tak pięk ne go mia sta
już by nie by ło. Przy du żej po mo cy or ga ni za cji, ZO PZD
i sa mo rzą du lo kal ne go z nie uro dzaj nych te re nów, wy sy -
pisk śmie ci – dział kow cy przy du żym wy sił ku fi zycz nym,
stwo rzy li pięk ne ogro dy, któ re cie szą nie tyl ko sa mych
dział kow ców, ale i spo łecz ność lo kal ną. To tu na tych
ogro dach dział ko wych, mło dzież szkol na po zna je taj ni ki
przy ro dy i uczy się pra cy. Au to rom te go pro jek tu, wca le
nie cho dzi o do bro dział kow ców – ten pro jekt usta wy to
my dle nie oczu dzia ła czy PiS, cho dzi o li kwi da cję PZD,
któ ry sku tecz nie od po nad 25 lat bro ni ogro dy i usta wy 
o ROD, któ ra jest dla tej par tii ba rie rą do swo bod ne go
przej mo wa nia grun tów. Dział kow cy są już zmę cze ni cią -
głą, od po nad 25 lat wal ką, mi mo te go sta ną do ko lej nej
obro ny, a gdy zaj dzie po trze ba bę dą swych ogro dów bro nić
w ma ni fe sta cjach ulicz nych, gdyż wie dzą, że wal czyć bę dą,
o słusz ną spra wę ist nie nie tych ogro dów. Ja ko rad ny sa mo -
rzą du, do sko na le ro zu miem, co by się sta ło z ogro da mi, po
wej ściu w ży cie te go pro jek tu usta wy, au tor stwa PiS -u.

Obo wią zu ją ca Usta wa o ROD z 2005 r., w peł ni za spa -
ka ja ocze ki wa nia użyt kow ni ków dzia łek, za pew nia ochro -
nę praw ną i gwa ran tu je spo koj ny wy po czy nek ro dzi nom

dział ko wym. Użyt kow ni cy dzia łek, to w więk szo ści lu -
dzie w po de szłym wie ku, któ rzy ocze ku ją spo koj ne go wy -
po czyn ku, a nie cią głe go by cia w nie po ko ju o dal szy los
swych dzia łek. Dla te go dział kow cy na sze go Okrę gu nie
wi dzą żad nej po trze by zmian w obo wią zu ją cej usta wie.

Ko le żan ki i Ko le dzy, 
Sza now ni Go ście!
Jest nas wie lu, po nad 5 tys. ogro dów to nie 1 mil. a oko -

ło 5 mln. osób za in te re so wa nych utrzy ma niem i funk cjo -
no wa niem obec ne go sys te mu or ga ni za cji dział ko wej. To
du ża si ła, któ ra mo że za wa żyć na każ dych wy bo rach. My
dział kow cy, bę dzie my kon se kwent ni i so lid ni w dzia ła -
niach zmie rza ją cych do od rzu ce nia te go PiS -owskie go za -
ma chu na ogro dy dział ko we. Moi ko le dzy dział kow cy,
czę sto przy ta kiej ko lej nej ak cji py ta ją, dla cze go par tia,
któ ra w swej na zwie szczy ci się „pra wem i spra wie dli wo -
ścią” tak nie na wi dzi dział kow ców, jest jed no wy tłu ma cze -
nie, bo par tii tej prze szka dza, że je ste śmy tak sil ni i do brze
zor ga ni zo wa ni w wal ce o swe słusz ne spra wy. Na le ża ło -
by za py tać PiS, czy rze czy wi ście w na szym kra ju nie ma
pil niej szych spraw do roz wią za nia, ze wzglę du na ich po -
wszech ność i wa gę, ta kich jak; wy ko rzy sta nie fun du szy
eu ro pej skich, uzdro wie nie służ by zdro wia czy sta bi li za -
cja go spo dar cza. Ale dla po li ty ków tej par tii zbyt trud ne to
za da nia. 

Do brze się sta ło, że od by wa się Kon gres dział ko wy 
w tak waż nej spra wie dla dział kow ców. Za po śred nic twem
te go Kon gre su spo łe czeń stwo na sze go kra ju, do wie się 
o wła ści wym ob li czu te go pro jek tu usta wy, któ ry zo stał
przy go to wa ny przez PiS.

Dział kow cy Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go ma ją na -
dzie ję, że na sze Pań stwo i Je go Par la ment bę dzie jak do -
tąd, do brze słu żył oby wa te lom i bro nić do rob ku po nad
100-let niej tra dy cji pol skie go ru chu dział ko we go.

Dział kow cy to ro dzi na zwar ta „ci cha i pra co wi ta”, ale
jak trze ba to umie o swo je po wal czyć i dać wła ści wą za -
pła tę w ko lej nych nad cho dzą cych wy bo rach par la men tar -
nych i sa mo rzą do wych tym, któ rzy ro zu mie ją i bro nią
słusz nych spraw dział kow ców.

22. Jan Ka miń ski OZ War miń sko -Ma zur ski

23. Mi ro sław No wak OZ Su dec ki

Je stem prze ciw ko pro jek to wi PiS do ty czą ce go uwłasz -
cze nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i zwią za nej 
z tym li kwi da cji ist nie ją ce go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.  Pro po zy cje PiS -u na wy kup od Skar bu Pań stwa

dzia łek nie jest do przy ję cia ze wzglę dów fi nan so wych,
gdyż człon ka mi są przede wszyst kim eme ry ci i ren ci ści
oraz oso by bez ro bot ne lub o ni skich do cho dach. Tyl ko
nie wiel ka część człon ków ROD to lu dzie za moż ni, któ -
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rych by ło by stać na po kry cie kosz tów zwią za nych 
z uwłasz cze niem.

Kon sty tu cja RP gwa ran tu je oby wa te lom pra wo do wy -
po czyn ku i re kre acji, a dla wie lu dział kow ców i ich ro -
dzin ogró dek jest je dy nym do stęp nym spo so bem wy po-
czyn ku, gdyż wcza sy po za mia stem są dla nich za dro gie.
Po nad to ogró dek jest też spo so bem na po pra wę bu dże tu
do mo we go i wy ży wie nia ro dzi ny.

Pro jekt PiS zniósł by za sa dę rów no ści po przez dzie le nie
na bied niej szych i bo ga tych oraz pro wa dził by do dal sze -
go ubo że nia spo łe czeń stwa. Pro po no wa ne roz wią za nia nie

by ły by spra wie dli we, gdyż wy klu cza ły by uboż szych oby -
wa te li ze spra wie dli we go do stę pu do dóbr ma te rial nych
w de mo kra tycz nym pań stwie.

Po nad to pro po no wa ne roz wią za nia do pro wa dzić mo -
gły by do roz drob nie nia wła sno ści i utrud nił by po dę cie
pla no wa nych in we sty cji.

Opo wia dam się za utrzy ma niem Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obec -
nej tra dy cyj nej i spraw dzo nej for mie i sprze ci wiam się
zmia nom pro po no wa nym przez PIS.

24. Sta ni sła wa Bardz ka OZ Łódz ki

Ostat nie kil ka lat, a zwłasz cza mie się cy, ży cie Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców zdo mi no wa ła wal ka o pra wa
je go człon ków. Wszy scy ży je my na dzie ją, że uda się ją
wy grać. To po wo du je, że po tra fi my zjed no czyć swo je si -
ły, zor ga ni zo wać się i, jak do tąd, sku tecz nie dzia łać. War -
to też przy po mnieć, że nie wal czy my o ja kieś no we pra wa
czy przy wi le je, lecz o za cho wa nie do tych cza so wych za sad
funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go.

Je śli bę dzie my sku tecz ni i wy gra my wal kę o na sze pra -
wa, po sta raj my się za raz po tem prze nieść tę sku tecz ność
na prze ciw ny bie gun, tj. na obo wiąz ki człon ków PZD.
Udo sko nal my nasz Sta tut i Re gu la min w ten spo sób, aby
za wie ra ły one prze pi sy i na rzę dzia, któ re bu dzą re spekt 
i umoż li wia ją szyb kie, sku tecz ne dzia ła nia za rzą dów ROD

w ce lu eg ze kwo wa nia obo wiąz ków od dział kow ców, tj.
po sza no wa nia po wie rzo nej zie mi, pra wi dło wej upra wy 
i es te ty ki dzia łek, ochro ny śro do wi ska, za sad współ ży cia
spo łecz ne go, bez pie czeń stwa, bie żą ce go re gu lo wa nia na -
leż no ści. Niech nie bę dą po trzeb ne mo ni ty, ko mi sje roz -
jem cze, niech nie bę dzie ru pie ciar ni i skła do wisk śmie ci,
wan da li zmu i kra dzie ży. Wy klu czaj my sa mi z na sze go
gro na człon ków uchy la ją cych się od pod sta wo wych obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z na szych prze pi sów i nie cze kaj -
my, aż zro bi to za nas usta wa.

Udo wod nij my nie tyl ko in nym, ale sa mi so bie, jak bar -
dzo za le ży nam na na szych ogro dach.

Ser decz nie po zdra wiam uczest ni ków Kon gre su i ca łą
spo łecz ność dział kow ców. 

25. Sta ni sła wa Zi moch OZ Łódz ki

Sza now ni Dział kow cy z Ro dzin nych 
Ogro dów Dział ko wych i Pań stwo za pro sze ni
na I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców!
Za cznę od py ta nia:
Czy Pań stwo Pol skie za czę ło ist nieć od 1990 ro ku, jak

to su ge ru je w swo im uza sad nie niu pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych Pan Po seł An drzej Mi ko łaj De ra?

Mnie uczo no w szko le, że Pań stwo Pol skie po wsta ło
1000 lat wcze śniej. W okre sie te go ty sią ca lat po wsta wa -
ło wie le do brych i złych idei sa mo rząd no ści, nie za leż nie
czy to by ły cza sy: za bo ru, ko mu ny, czy Pol ska Nie pod le -
gła. Na szej „mat ce zie mi” jest wszyst ko jed no, ja ki ty tuł
wła sno ści ma użyt kow nik te go skraw ka zie mi. „Ona” od -
wdzię cza się te mu kto o „Nią” dba, a nie ja kie ty tu ły nada -
nia, czy wła sno ści po sia da.

Pa no wie Po sło wie, nie ba ła muć cie nas pięk ny mi sło wa -
mi o ty tu le wła sno ści i tym, że nie mu si my wy ku pić je śli
nas nie stać, bo mo że my być użyt kow ni ka mi, na jem ca mi,
czy jak kto chce na zy wać, ale sa mi wie cie jak się ty mi

ludź mi po nie wie ra w Rzecz po spo li tej Pol skiej, co to mię -
dzy wła ści cie la mi się plą czą. Do brze też wie cie, że w „Na -
szej De mo kra cji”, je śli urzęd ni ko wi się za ma rzy lub
„ktoś” za sob ny mu w tych ma rze niach „po mo że” przez
Nasz te ren prze pro wa dzić dro gę, wy bu do wać mar ket itp.,
aby tyl ko „Mat kę zie mię” za be to no wać, to on to zro bi 
i wte dy na nic nam ten ty tu ły wła sno ści, pla ny za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go i in ne za pi sy, kie dy to na wet Kon -
sty tu cję się zmie nia do pa so wu jąc ją do po trzeb rzą dzą -
cych, a nie do po trzeb mi lio nów lu dzi.

Ogro dy dział ko we two rzy ol brzy mia rze sza lu dzi: ro -
dzin o nie wiel kich do cho dach w więk szo ści eme ry tów 
i ren ci stów czę sto scho ro wa nych, ro bot ni ków, bez ro bot -
nych, in te li gen cji, a co raz czę ściej lu dzi mło dych. Rze sza
lu dzi miesz ka ją cych głów nie w miej skich blo ko wi skach.
Py tam Pa nów Po słów – czy wie cie ilu z tych lu dzi stać na
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ka wiar nię, te atr, ki no, wy ciecz ki, o wcza sach nie wspo -
mnę? Ilu eme ry tów i ren ci stów nie wy ku pu je le ków za pi -
sa nych przez le ka rza? U więk szo ści tych że lu dzi rocz ny
do chód to Wa sza mie sięcz na pen sja. Wiem o tym nie ze
sły sze nia, lecz z wła sne go do świad cze nia. Je stem jed ną 
z Nich. Je stem eme ryt ką ży ją cą wśród Nich z eme ry tu rą
1 100 zł po 35 la tach pra cy. Te go lo su sa mi so bie nie zgo -
to wa li śmy.

Ogro dy dział ko we to jest ca łe na sze ży cie. Nie je dzie my
na wcza sy, dzie ci i wnu ki na ko lo nie, ale za to upra wia my
wa rzy wa, owo ce eko lo gicz ne na skraw kach zie mi nie jed no -
krot nie po zy ska nych z nie użyt ków, gru zo wisk, dzi kich wy -
sy pisk śmie ci. Nie je stem go ło słow na, sa ma mam dział kę
na te re nie gdzie by ło dzi kie wy sy pi sko śmie ci i mo kra dła.
Mój ogród zlo ka li zo wa ny jest na te re nie wiej skim. Mo gę
rę czyć iż 25 lat te mu rol nik śmiał by się do roz pu ku, gdy -
by mu po wie dzia no, że na tym ka wał ku zie mi bę dą ro snąć
i wy da wać uro dzaj ne plo ny wa rzy wa, drze wa i krze wy
owo co we, pach nieć kwia ty, szem rać stru my ki, w oczkach
wod nych kum kać ża by za do wo lo ne, wśród nas znaj dą miej -
sce na swój wy lęg i miesz ka nie dzi kie kacz ki, a o świ cie
bu dzić nas bę dą swo im śpie wem sło wi ki.

Ro dzin na at mos fe ra pa nu ją ca w ogro dach dział ko wych
to prze ci wień stwo izo la cji pa nu ją cej po wszech nie na wiel -
kich osie dlach. Ja we wła snym blo ku nie znam wszyst -
kich są sia dów mi mo, iż miesz kam tam 30 lat. Na to miast
w ogro dzie znam więk szość są sia dów i ich ro dzi ny, po -
mi mo iż z przy czyn oczy wi stych nie prze by wam na niej
ca ły rok. Tu taj ma my przy ja ciół, z któ ry mi ma my wspól -
ne te ma ty nie za leż nie od te go, czy ktoś przy na le ży do ja -
kiej opcji po li tycz nej, czy też nie, jak ja. Od naj du je my
ra dość ży cia w oto cze niu zie le ni, za ży wa jąc ru chu przez
co je ste śmy zdrow si nie bę dąc w ten spo sób cię ża rem dla
Pań stwa. Nie jed no krot nie ruch ten jest wy mu sza ny przez
„Na szą mat kę zie mię” bo po wszech nie wśród nas dział -
kow ców wia do mo, „że jak za ro śnie to nie uro śnie”. W na -
szym ogro dzie dział ko wym wy cho wa ły się już trzy po ko-
le nia, na sze dzie ci na uczy ły się ob co wać z przy ro dą i ją
sza no wać, bez na kła dów pań stwa sta ją się peł no war to -
ścio wy mi oby wa te la mi na sze go kra ju. Set ki za osz czę dzo-
nych pie nię dzy zwią za nych z edu ka cją.

Czy któ ryś z Pa nów Po słów po ku sił się i po li czył wy dat -
ki, ja kie po no szą wła dze miej sco wo ści z ty tu łu utrzy my -
wa nia te re nów zie lo nych?

Przy to czę przy kład mia sta Ło dzi, na 700 hek ta rów użyt -
ko wa nych te re nów przez dział kow ców wła dze mia sta
prze zna czy ły 8 000 zł w 2008 r. A czy ktoś spraw dził, ja -
kie kwo ty prze zna cza ne są na utrzy ma nie choć by naj -
mniej sze go par ku w mie ście. Na dział kach prze by wa du żo
zwie rząt: psy, ko ty, czy z te go po wo du dział ki są (prze -
pra szam za słow nic two) obe sra ne i wła dze sa mo rzą do we
z te go ty tu łu po no szą kosz ty oczysz cza jąc te te re ny?

Ko lej ne oszczęd no ści w bu dże cie pań stwa.
Te raz spró bu ję po li czyć czę ścio wo na sze wy dat ki do ty -

czą ce wy ku pu i użyt ko wa nia dzia łek zgod nie z pro jek tem

PiS -u. Prze czy ta łam „Pro jekt Usta wy o ogro dach dział ko -
wych” i ste no gram z po sie dze nia Sej mu RP od by te go 
w dniu 2 lip ca br. do ty czą cy te go pro jek tu usta wy i od nio -
słam wra że nie, że Po seł An drzej Mi ko łaj De ra oma wiał
zu peł nie in ny „Pro jekt Usta wy”.

1. Wy kup dział ki to nie koszt kil ku set zło tych, lecz kil -
ku dzie się ciu ty się cy zło tych, w naj lep szym ra zie kil ku ty -
się cy zło tych przy do brej wo li gmi ny lub mia sta, li cząc
tyl ko 1% war to ści zie mi usta lo nej przez gmi nę czy mia sto.

2. A do te go kil ka na ście ty się cy zło tych kosz tów, że by
uzy skać je den pa pie rek pt.: AKT NO TA RIAL NY

3. A użyt ko wa nie wła sno ści, naj mu czy in ne go ty tu łu, to
nie koszt jed ne go czy dwu gro szy za m2 dział ki. Są jesz -
cze te re ny wspól ne. Doj dzie po da tek pła co ny co rok, to
po da tek od al tan, bu dyn ków go spo dar czych, świe tlic, pla -
ców za baw itp., a mo że wła dzom przy po mni się o opła -
tach za po bór wód pod ziem nych (w tym ro ku wy gra li śmy
spra wę i je ste śmy zwol nie ni z opłat w przy pad ku po sia da -
nia stud ni głę bi no wych).

4. Kosz ty utrzy ma nia „za rzą du” bę dą nie ma łe, bo to nie
bę dą pie nią dze sym bo licz ne w for mie na gro dy za ca ły rok
dzia łal no ści. Tak, tak kosz ty utrzy ma nia za rzą du wspól -
no ty – bę dą to lu dzie na eta tach bo to wy Pa no wie Po sło -
wie to uchwa li cie w art. 16. Wy raź nie te go nie za pi sa li ście,
ale je śli pi sze cie w tym że art. w pkt. 3 na koń cu zda nia ta -
kie sło wa „(…) lub spo za ich gro na” to wia do mo o co cho -
dzi, cho dzi o pie nią dze dla za rzą du. Prze cież nikt na eta cie
nie bę dzie bez pen sji. A co z kosz ta mi pra cow ni ków gmin
i miast zaj mu ją cy mi się na szy mi spra wa mi?

To tyl ko część wy dat ków któ re bę dzie my mu sie li po -
nieść gdy by we szła w ży cie usta wa. Li sta opłat bę dzie dłu -
ga jak za prąd czy gaz. Po zwo li cie Pań stwo, że od nio sę
się do wy po wie dzi po słan ki Ma rii Zu by z dnia 2 lip ca br.
wy po wie dzia nej w trak cie dys ku sji sej mo wej.

Tak to Praw da, „(...) że dziś ni cze go się nie do sta je”(…).
Ow szem, tyl ko Wy Po sło wie ni cze go nam nie da li ście po
1989 ro ku. Wy ta ki stan za sta li ście. Dla cze go chce cie nam
te skraw ki zie mi za brać? W imię cze go?

Po nad to chce się stwo rzyć nam wi zję szkla nych do mów
tyl ko czy im kosz tem?! Jak zwięk szyć po wierzch nię dział -
ki, któ ra przy słu gi wa ła by wy ku pu ją cym dział kow com.
Jak to moż li we, prze cież gmi na nie do ło ży grun tu? Wia -
do mo jak to się bę dzie od by wać. Ten kto ma pie nią dze (to
nie wiel ka gru pa) wy ku pi na wet do 1 500 m2 na mo cy usta -
wy, tak, wy ku pi dział kę bied ne go są sia da lub dwóch, któ -
rych nie bę dzie na to stać.

Sza now ni zgro ma dze ni w tej ca łej spa wie nie cho dzi o
usta wę i na sze rze ko me do bro, lecz pa nom Po słom PiS -u
cho dzi o Pa na Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go. 
I po to jest po trzeb na usta wa. Pan po seł Ar ka diusz Czar -
to ry ski wręcz mó wi: cy tu ję frag ment wy po wie dzi z dys -
ku sji w dniu 2 lip ca br. „(…) O to rów nież w III Rzecz -
po spo li tej nic się nie zmie ni ło w tym wzglę dzie. Pre ze -
sem PZD jest oczy wi ście Pan Eu ge niusz Kon drac ki (…)”.
Tak, Pa nie Po śle Czar to ry ski, jest i Pol ski Zwią zek Dział -
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kow ców pro wa dzi do brze. Ma ogrom ne do świad cze nie i
wie jak bro nić na szych dzia łek.

Pa no wie Po sło wie PiS -u w do bie gło sze nia w Pol sce ha -
seł de mo kra cji, wol no ści oraz bu do wy spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go, chce cie Usta wą, po 112 la tach, roz wią zać
sa mo dziel ną do brze funk cjo nu ją cą or ga ni za cję spo łecz ną
ja ką jest PZD i pod po rząd ko wać Nas gmi nom i ich urzęd -
ni kom?!

Na ko niec chcia ła bym aby śmy wró ci li się wspo mnie -
nia mi do 8 wrze śnia 2007 r. do Kra jo wych Dni Dział kow -

ca w Czę sto cho wie i do mszy świę tej na Ja snej Gó rze 
w Ba zy li ce, gdzie ksiądz za ape lo wał do ze bra nych dział -
kow ców „(…) nie daj cie so bie za brać tych skraw ków zie -
mi, któ re prze mie ni li ście z nie użyt ków w oa zy zie le ni,
ra do ści i szczę ścia i walcz cie o Nie jak o nie pod le głość”.

A ja w imie niu rze szy nas dział kow ców z te go miej sca
chcia ła bym za ape lo wać do na szych po słów pa ra fra zu jąc
słyn ny cy tat „(…) prze kuj cie swe „mie cze” na le mie sze
(…)” i po móż cie nam w spo ko ju upra wiać na szą wspól -
ną zie mię. 

26. Jó zef Sta ni szew ski OZ Świę to krzy ski

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy!
So li da ry zu jąc się z Kra jo wą Ra dą PZD i z Wa mi – Ko -

le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy – tak licz nie tu zgro ma dzo -
ny mi, re pre zen tu ją cy mi ca łą Pol skę, przy by wa my też tu
dziś i my, przed sta wi cie le bli sko dwu dzie sto ty sięcz nej
gru py ro dzin dział kow ców Zie mi Świę to krzy skiej, użyt -
ku ją cych swe dział ki w 80 ogro dach dział ko wych – by
bro nić do tych cza so wej Usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku – na -
szej pod sta wo wej Kon sty tu cji dział ko wej i do ku men tu,
któ ry obej mu je ca ło kształt spraw zwią za nych z ich funk -
cjo no wa niem, ma ją cych w Pol sce bo ga tą tra dy cję i któ re
w więk szo ści le gi ty mu ją się oko ło 100-let nim okre sem
ist nie nia. Do daj my też, że prze wa ża ją ca część ogól nej po -
wierzch ni po wsta ła zwłasz cza w okre sie prze mian ustro -
jo wych, na po cząt ku lat 80-tych, czę sto na wy sy pi skach 
i grun tach bę dą cych nie użyt ka mi.

Dziś są one – obok par ków i zie le ni miej skiej w wie lu
mia stach i mia stecz kach na sze go wo je wódz twa du mą 
i ozdo bą, zie lo ny mi en kla wa mi i oa za mi dla po nad 20-ty -
sięcz nej rze szy lu dzi, któ rzy swy mi rę ka mi bu do wa li te
ogro dy, a któ rzy dziś są już ludź mi w po de szłym wie ku:
eme ry ta mi i ren ci sta mi, a tak że bez ro bot ny mi na le żą cy -
mi dziś do spo łecz no ści o naj niż szych pła cach i naj niż -
szym usy tu owa niu ma te rial nym.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro -
ku w obro nie któ rej zło ży ło pod pi sy po nad 620 ty się cy
dział kow ców, w tym po nad 14 ty się cy z na sze go wo je -
wódz twa (tj. 75% ogó łu dział kow ców) mu si da lej funk -
cjo no wać!!! Te go do ma ga li się dział kow cy ze bra ni na
Wal nych Ze bra niach Spra woz daw czych, te go też do ma ga -
li się przed sta wi cie le Przed kon gre so wej Kie lec kiej Kon -
fe ren cji, od by tej 17 czerw ca 2009 bie żą ce go ro ku, 
w pod ję tych sta no wi skach, li stach i ape lach skie ro wa nych
do Sej mu, Se na tu i Rzą du, Klu bów Par la men tar nych i Po -
słów Zie mi Świę to krzy skiej.

Dziś, tu, na I Kon gre sie PZD, w obec no ści tak du żej re -
pre zen ta cji dział kow ców, po na wiam ten apel i ufam, że
dzię ki tej Usta wie (z 2005 ro ku) na si dział kow cy nie zo -
sta ną wy ru go wa ni ze swych dzia łek, a ich pra wa zo sta ną
w peł ni usza no wa ne. Na sze Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -

we, świa do me swych bra ków i sła bo ści, to nie re lik ty PRL
– u, któ re na le ży zli kwi do wać, „to ży we or ga ni zmy, tęt nią -
ce ży ciem i pra cą se tek ty się cy pol skich ro dzin, lu dzi sta -
rych, mło dych i dzie ci”.

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy!
Wszech stron na ana li za i oce na praw na za pi sów w no -

wym pro jek cie Usta wy PiS na ka zu ją już na wstę pie ich
od rzu ce nie, gdyż:

– pro jekt Usta wy PiS o ogro dach dział ko wych po zba wia
dział kow ców wszel kich praw za gwa ran to wa nych Usta wą
z 8 lip ca 2005 ro ku o ROD,

– pro po no wa ne roz wią za nia w pro jek cie Usta wy nie są
po twier dze niem uwłasz cze nia dział kow ców, ale ich wy -
własz cze nia z użyt ko wa nych dzia łek i udo stęp nie niem te -
re nów ROD in we sto rom i de we lo pe rom,

– pro jekt usta wy na ru sza prze pi sy Kon sty tu cji RP 
a w szcze gól no ści zwią za ne z de le ga li za cją PZD – spo łecz -
nej or ga ni za cji, bez pod staw praw nych wy ni ka ją cych z art.
13 Usta wy Za sad ni czej i na cjo na li za cji ma jąt ku Związ ku,  

– na stą pi li kwi da cja ru chu ogrod nic twa dział ko we go o
po nad 10-let niej tra dy cji.

Na tej pod sta wie Świę to krzy ska Or ga ni za cja PZD:
– po pie ra do tych cza so we dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD

i Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel -
cach w obro nie Usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku,

– do ma ga się utrzy ma nia PZD – je dy nej or ga ni za cji bro -
nią cej praw dział kow ców i ROD,

– opo wia da się za od rzu ce niem pro jek tu PiS o ogro dach
dział ko wych i po zo sta wie niem ogro dów w do tych cza so -
wym sta nie praw nym,

– sprze ci wia się uwłasz cze niu dział kow ców ja ko swo -
istej for mie wy własz cze nia użyt kow ni ków dzia łek i nisz -
cze niu do rob ku wie lu po ko leń,

– opo wia da się za sta bil no ścią ist nie ją cych ogro dów 
i struk tur PZD oraz utrzy ma niem do tych cza so we go po -
rząd ku praw ne go.

Rów no cze śnie Okrę go wa Kon fe ren cja Przed kon gre so wa
PZD w Kiel cach zwra ca się do Kon gre su PZD w War sza -
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wie o dal sze pod trzy my wa nie jed no ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, nie zbęd nej do prze ciw sta wie nia się wszyst -

kim nie przy chyl nym si łom, dą żą cym do uni ce stwie nia wie -
lo po ko le nio we go do rob ku dział kow ców i ich ro dzin.

27. Ry szard Książ czyk OZ Łódz ki

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy!
Do brze się sta ło, że naj wyż sze gre mium pol skich dział -

kow ców  – Kon gres PZD – mo że wy po wie dzieć się 
w spra wie, któ ra bul wer su je, nie po koi i bu dzi dez apro ba -
tę dział kow ców.  

Za tro ska nych nie tyl ko za gro że niem by tu ich or ga ni za -
cji, do któ rej przy stą pi li do bro wol nie, ale tak że za tro ska -
ni przy szło ścią użyt ko wa nych ogro dów dział ko wych -
wy pra co wa nych z wiel kim na kła dem cza su, pra cy środ -
ków fi nan so wych  przez po ko le nia   dzi siej szych  eme ry -
tów i ren ci stów. Dla nich i ich ro dzin szcze gól nie dział ki
są bar dziej niż kie dy kol wiek po trzeb ne – ja ko miej sce re -
kre acji, wy po czyn ku, zdro wych eko lo gicz nych oraz ta -
nich owo ców, wa rzyw i kwia tów. 

W śro do wi sku dział kow ców z cał ko wi tym nie zro zu mie -
niem od bie ra się dą że nia przed sta wi cie li PiS -u do ogra ni -
cze nia ro li i zna cze nia ogro dów dział ko wych po przez
za miar wpro wa dza nia zmian w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku. 

Za war te w obo wią zu ją cym usta wo daw stwie re gu la cje
funk cjo no wa nia ROD za pew nia ją re ali za cje wszyst kich
stan dar dów de mo kra tycz nej i no wo cze snej or ga ni za cji.
Przez 4 la ta funk cjo no wa nia usta wa spraw dzi ła się i nie
wi dzi my po trze by jej zmia ny.

Ma my świa do mość, że pro po zy cja do ty czą ca li kwi da cji
PZD - sa mo rzą do wej, sa mo dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej
po sia da ją cej sta tus oso by praw nej i na cjo na li za cja jej ma -
jąt ku, to za gro że nie dla sku tecz nej ochro ny ogro dów 
i usta wy z 8 lip ca 2005 r. Przy po mi na ona nie chlub ne
przy kła dy z od le głej i bliż szej prze szło ści, po 1945 – wy -
własz cze nia i na cjo na li za cja prze my słu, re for ma rol na, 
a po 1989 li kwi da cję PGR, czy ostat nie uwłasz cze nie
spół dziel ców miesz ka nio wych. 

To ra żą ce na ru sze nie wol no ści i praw oby wa tel skich, to
nie ma nic wspól ne go ze zna cze niem słów za war ty mi w na -
zwie par tii fir mu ją cej te nie zgod ne z Kon sty tu cją po my -
sły.Nie ma chy ba pre ce den su w cy wi li zo wa nym świe cie,
by le gal ną or ga ni za cję  z po nad 100-let nia tra dy cją po zy -
tyw ne go dzia ła nia sta wiać w stan za gro że nia jej by tu. 

Pro jekt usta wy nie za wie ra żad nych gwa ran cji, że dział -
kow cy po lep szą stan for mal no -praw ny po sia da nych dzia -
łek, przy spo rzyć to tyl ko mo że ob cią że nie do dat ko wy mi
kosz ta mi i opła ta mi nie za wsze moż li wy mi do re ali za cji.
A obie ca ne uwłasz cze nie bę dzie ilu zo rycz ne, tak sa mo jak
moż li wo ści wy ku pu, któ re bę dzie uza leż nio ne od do brej
wo li gmin.

Sprze ciw bu dzi tak że za miar po dzia łu dział kow ców na
lep szych i gor szych -wła ści cie li i gor szych -dzier żaw ców 
– nieść to mo że za czyn wie lu nie prze wi dzia nych i nie po -
trzeb nych kon flik tów w sta bil nych na dzień dzi siej szy śro -
do wi skach ogro do wych(wy star czy ob ser wo wać do świad -
cze nia uwłasz cze nio we na miesz ka niach spół dziel czych 
i ko mu nal nych).

Au to rzy zmian to nie wiel ka gru pa sfru stro wa nych dział -
kow ców oraz lu dzi za in te re so wa na ilu zo rycz ny mi ko rzy -
ścia mi, któ rzy dla wła snych par ty ku lar nych in te re sów
go to wi są po świę cić ty sią ce ogro dów i dział kow ców.

DLA TE GO? Uno wo cze śniaj my Zwią zek i obo wią zu ją -
ce w nim ure gu lo wa nia praw ne, tak by od po wia da ły ocze -
ki wa niom, za rów no dział kow ców jak i spo łecz no ści lo kal -
nych oraz wy zwa niom współ cze sno ści.

Nie po zwól my zmar no wać do tych cza so we go do rob ku
mi lio nów dział kow ców i ich ro dzin. Nie po zwól my znisz -
czyć do rob ku PZD, te go co jest do bre i do brze słu ży lu -
dziom, śro do wi sku na tu ral ne mu.

Ape lu ję do obec nych na na szym Kon gre sie par la men ta -
rzy stów o od rzu ce nie pro jek tu PiS -owskiej usta wy, nie
niszcz cie te go co spraw dzi ło się w ży ciu i prak ty ce, nie
niszcz cie do rob ku po ko leń, nie mar nuj cie te go co funk -
cjo nu je zgod nie z wo lą więk szo ści dział kow ców. 

W de mo kra tycz nym oby wa tel skim pań stwie nie moż na
lek ce wa żyć i igno ro wać 614 tys. gło sów i ich ro dzin – wy -
ra żo nych w obro nie obec ne sta nu praw ne go ROD i PZD,
jak rów nież de ter mi na cji tych wszyst kich, któ rych wy ra -
zi cie lem jest dzi siej szy Kon gres.

Po zwól cie dział kow com spo koj nie użyt ko wać swo je
dział ki.

28. W. Wi daw ski OZ Su dec ki

Sza now ni de le ga ci!
Ze bra ni na pierw szym Kon gre sie Dział kow ców wy stę -

pu ję w imie niu dział kow ców zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców w Ogro dzie Ro dzin nym Dział ko -

wym ROD „Ko le jarz” w Kłodz ku sta now czo pro te stu je -
my prze ciw ko pro jek to wi usta wy two rzo nej przez PiS 
o sa mo rzą do wym ogrod nic twie dział ko wym. Na si dział -
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ko wi cze to w więk szo ści lu dzie star si, któ rzy ca łe swo je
ży cie po świę ci li dla do bra Oj czy zny. Te raz przez wpro -
wa dze nie tej usta wy zo sta ną po zba wie ni ogro dów dział -
ko wych, któ re to są dla nich je dy ną w za sa dzie roz ryw ką.
Pro po no wa ne roz wią za nie jest wy le wa niem ra zem dziec -
ka z ką pie lą. Dział kow cy bę dą zda ni na ła skę urzęd ni ka
gmi ny, któ ry to bę dzie de cy do wał o wy ku pie dział ki lub
jej dzier ża wie. Więk szość dział kow ców to lu dzie bied ni
nie ma ją cy pie nię dzy na wy kup dział ki nie mó wiąc 
o dzier ża wie. W obec nej chwi li już pła cą za dział kę w ra -
tach gdzie kwo ty się ga ją za dział kę o po wierzch ni 300 m2

rzę du 60 zł. A po wpro wa dze niu usta wy te staw ki wzro sną
dia me tral nie. W myśl usta wy mu si być utrzy my wa ne wła -

dze ogro du, któ re to bę dą opła ca ne, a w obec nej chwi li
wła dze w ogro dach dział ko wych dzia ła ją spo łecz nie. Ma -
jąc na uwa dze przy szłe wy bo ry do sa mo rzą dów lo kal nych
jak i wy bo ry par la men tar ne pro po nu ję tak zmo bi li zo wać
na sze śro do wi sko, aby wpro wa dzić na szych przed sta wi cie -
li do władz lo kal nych, a po tem do sej mu i se na tu. 
W ten spo sób mu si my wy ra zić dez apro ba tę prze ciw ko
bzdur nym de cy zją na szych wy brań ców, któ rzy są ode rwa -
ni od spraw ludz kich, któ ry mi się po dob no bar dzo przej -
mu ją. Tym spo so bem bę dzie my mie li re al ny wpływ na
two rze nie wła ści we go pra wa przy ja zne go lu dziom, a nie
eli tom.

29. Alek san der Pu ga ce wicz OZ Pod la ski

STA NO WI SKO -PRO TEST

Z upo waż nie nia Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. M. Ko per ni ka w Bia łym sto ku, zgod nie ze sta no -
wi skiem z Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon-
ków PZD z dnia 25.04.2009 r., a więc w imie niu dział -
kow ców z ROD im. M. Ko per ni ka w Bia łym sto ku:

Wy ra żam za nie po ko je nie prze ka za niem do Sej mu RP
przez przed sta wi cie li par tii Pra wa i Spra wie dli wo ści no -
we go pro jek tu Usta wy o ogro dach dział ko wych za kła da ją -
cej li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców i prze ję cie
je go ma jąt ku przez Skarb Pań stwa, a ma jąt ku znaj du ją ce -
go się w ogro dach dział ko wych – przez Gmi ny.

Ta ka treść Usta wy jest nie zgod na z Kon sty tu cją RP 
i ewen tu al ne wpro wa dze nie jej w ży cie mo że do pro wa -

dzić do za gro że nia ca łe go ru chu dział ko we go w kra ju, tj.
do li kwi da cji więk szo ści ogro dów dział ko wych szcze gól -
nie w mia stach i wy ko rzy sty wa nie te re nów ogro dów na
ce le ko mer cyj ne.

Dla te go też dział kow cy pro te stu ją prze ciw li kwi da cji
do brze dzia ła ją cej spo łecz nej or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ca bro nią ak tu al nie obo wią zu ją cej
Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8.07.2005 r.,
któ ra gwa ran tu je do bre wa run ki dzia łal no ści i roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Stąd też osta tecz ny wnio sek: Pro jekt Usta wy PiS po wi -
nien być od rzu co ny przez Sejm RP ja ko nie zgod ny z Kon -
sty tu cją RP już w pierw szym czy ta niu.

30. Bo le sław Mi ko łaj czyk OZ w El blą gu

Dzi siej szy Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
po prze dzo ny był Kon fe ren cja mi Przed kon gre so wy mi or -
ga ni zo wa ny mi przez Okrę go we Za rzą dy PZD. Uczest ni -
cy ta kiej Kon fe ren cji prze pro wa dzo nej w El blą gu przy ję li
sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych zło żo ne go do La ski Mar szał kow skiej przez gru -
pę po słów Klu bu Pra wa i Spra wie dli wo ści. Zo sta ło ono
prze ka za ne do Mar szał ka Sej mu, do wszyst kich Klu bów
Par la men tar nych, do Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry.
Jed no cze śnie uczest ni cy tej że Kon fe ren cji zo bo wią za li
mnie do przed sta wie nia na Kon gre sie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wspól ne go sta no wi ska or ga nów sta tu to -
wych PZD Okrę gu El blą skie go to jest Okrę go we go Za -
rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko-
mi sji Roz jem czej co ni niej szym czy nię.

Ze wszech miar ne ga tyw nie oce nia my ko lej ną już ini -
cja ty wę Pra wa i Spra wie dli wo ści co do pod ję tych dzia łań
zwią za nych z tre ścią pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -

wych. Pro jekt ten nie do ty czy zmian co do try bu, za sad
czy spo so bu or ga ni za cji i funk cjo no wa nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców lecz jed no znacz nie dą ży do li kwi -
da cji PZD do pro wa dza jąc do je go de le ga li za cji przy jed -
no cze snej na cjo na li za cji je go ma jąt ku. Do po zba wie nia
dział kow ców wszel kich praw bę dą cych ich udzia łem. Ta -
kie wła śnie ce le za kła da pro jekt usta wy o ogro dach dział -
ko wych au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści. Za war te 
w niej za pi sy da ją pew ność, że po wej ściu w ży cie tej usta -
wy pol ski ruch ogrod nic twa już ni gdy nie bę dzie miał
szan sy na od ro dze nie się. Nie bę dzie my mie li moż li wo ści
wspól ne go zor ga ni zo wa nia się i dzia łań w obro nie na -
szych praw, bo nie bę dzie my już mie li żad nych praw. 
W okre sie kil ku ostat nich lat jest to ko lej ny pro jekt a
wszyst kie z nich nie wie le się od sie bie róż ni ły. Za każ dym
ra zem znaw cy spra wy i pra wa stwier dza li, że pro po no wa -
ne w pro jek tach roz wią za nia na ru sza ją sze reg za pi sów za -
war tych w Kon sty tu cji RP. Ak cen to wa no rów nież brak
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ko re la cji z in ny mi obo wią zu ją cy mi w kra ju ak ta mi praw -
ny mi. Ta ki stan jest nie do pusz czal ny. Je ste śmy zdu mie ni,
że au to rzy pro jek tu nie wy cią gnę li żad nych wnio sków 
z po przed nio po dej mo wa nych dzia łań i zno wu przed sta -
wia ją jak twier dzą fa chow cy pro jekt usta wy bę dą cy w
wie lu punk tach sprzecz ny z obo wią zu ją cym pra wem. Jest
to pro jekt wa dli wy i nie speł nia ją cy na wet, wy ma ga nej
przez Kon sty tu cję RP za sa dy przy zwo itej le gi sla cji. Nie -
zro zu mia łym jest dla nas fakt, że w pro jek cie usta wy za -
kła da się w ma je sta cie pra wa li kwi da cję Pol skie go Zwią-
z ku Dział kow ców oraz na cjo na li za cję je go ma jąt ku wy -
pra co wa ne go na prze strze ni wie lu lat przez po ko le nia
dział kow ców i prze ję cie go wraz ze środ ka mi fi nan so wy -
mi na rzecz Skar bu Pań stwa. Po mysł au to rów, aby do pro -
wa dzić do li kwi da cji i gra bie ży ma jąt ku PZD jest nie -
zgod ny z Kon sty tu cją.

Zor ga ni zo wa ny ruch ogrod nic twa dział ko we go, ja ko
zja wi sko spo łecz ne ist nie je w na szym kra ju już od 112 lat.
Na prze strze ni tych lat na trwa łe za pi sał się w po li ty kę
spo łecz ną Pań stwa, a tak że w je go hi sto rię. Wy ra zem te -
go jest za war ty w obo wią zu ją cej Usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za pis w art. 1 ...„ist nie nie i roz wój
ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest prze ja wem świa -
do mej po li ty ki Pań stwa w za spo ka ja niu po trzeb spo łe -
czeń stwa”.

W swo ich wy stą pie niach wszy scy uczest ni cy ży cia po -
li tycz ne go twier dzą że ży je my w de mo kra tycz nym pań -
stwie. Cią gle gło szo ne są ha sła o bu do wie spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, ha sła o de mo kra cji i wol no ści, o tym, że
ży je my w pań stwie pra wa, a Kon sty tu cja za pew nia swo -
bo dę zrze sza nia się Oby wa te li RP. Jed no znacz nie z te go
wy ni ka, że o lo sach le gal nie ist nie ją ce go Związ ku de cy du -
ją je go człon ko wie, któ rzy do bro wol nie do nie go wstą pi -
li, a nie gru pa osób, któ ra chce umoż li wić wy brań com

wzbo ga ce nie się na szym kosz tem. Prze cież nie wol no za -
po mi nać o po no szo nych przez wie le lat na kła dach fi nan -
so wych na uzbro je nie te re nu, roz wój i roz bu do wę in fra-
struk tu ry ogro dów dział ko wych. Wszyst ko, to efekt na -
szej cięż kiej pra cy i na szych środ ków fi nan so wych. Te raz
to wszyt ko chce się nam za brać. Mo że traf niej szym okre -
śle niem by ło by sło wo ukraść. Nie wy ra ża my zgo dy, aby
w imię par tyj nych in te re sów, znisz czyć po nad 100-let ni
do ro bek i tra dy cje pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go. Nie po zwo li my by ta ka sy tu acja za ist nia ła. W po -
przed nich la tach da wa li śmy przy kła dy, że w chwi lach
za gro żeń na szej or ga ni za cji i dzia łań na jej szko dę po tra -
fi my jed no cząc się sku tecz nie bro nić na szych praw. To nie
jest stra sze nie, ale nie wol no za po mi nać, że w na szym
Związ ku zrze szo nych jest mi lion człon ków co sta no wi 
z ich ro dzi na mi pra wie czte ry mi lio ny Oby wa te li RP.
Wszy scy je ste śmy peł no let ni i po sia da my bier ne i czyn ne
pra wo wy bor cze. Pa mię taj my w jed no ści na sza si ła. Or ga -
ny sta tu to we Okrę gu El blą skie go zde cy do wa nie ne ga tyw -
nie oce nia ją pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści. Nikt z na sze go śro -
do wi ska nie wi dzi po trze by ani uza sad nie nia zmia ny ist -
nie ją ce go po rząd ku praw ne go. Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców god nie bro ni praw i in te re sów zrze szo nych 
w nim człon ków. Nie ma więc po trze by by nisz czyć to co
do bre i co spraw nie funk cjo nu je. O przy szło ści na szej or -
ga ni za cji chce my sa mi po dej mo wać de cy zje. W peł ni ak -
cep tu je my dzia ła nia po dej mo wa ne przez Kra jo wą Ra dę
PZD w obro nie na szej or ga ni za cji.

Zwra ca my się do wszyst kich Par la men ta rzy stów aby nie
uszczę śli wia li na si łę dział kow ców. Je ste śmy prze ko na ni,
że Sejm RP w pierw szym czy ta niu od rzu ci pro jekt o ogro -
dach dział ko wych zło żo ny przez Pra wo i Spra wie dli wość
do La ski Mar szał kow skiej w dniu 23 mar ca 2009 ro ku.

31. Jó zef Ro ma now ski OZ Szcze cin

Sza now ni Pań stwo!
Or ga ni za cja spo łecz na, po za rzą do wa - ja ką są Ro dzin -

ne Ogro dy Dział ko we w Eu ro pie i w Pol sce. Ogro dy speł -
nia ją funk cję eko no micz ną eko lo gicz ną re kre acyj ną -
zdro wot ną słu żą do utrwa la nia wię zi ro dzin nych i słu żeb -
ną funk cję dla spo łecz no ści lo kal nych. Ogro dy przy czy -
nia ją się do bu do wy spo łe czeń stwa oby wa tel skie go 
i uczest ni czą w re ali za cji ce lów pu blicz nie po ży tecz nych.
Mi lio no wa or ga ni za cja Dział kow ców, przez ostat nie la ta,
jest bez u stan nie ata ko wa na i usi łu je ją zli kwi do wać PiS.
W do bie kry zy su jest bar dzo po moc na spo łe czeń stwu 
i dzia ła na te re nie ca łe go kra ju. Jest do brze zor ga ni zo wa -
na, o czym świad czy od by wa ją cy się Kon gres. Ogro dy
wspie ra ją wła sny mi pro duk ta mi Do my Dziec ka, szko ły,
ho spi cja, naj uboż szych, oraz or ga ni zu ją wy po czy nek dla
ubo gich osób star szych. Pod sta wo wym ce lem PZD jest
roz wój ROD za pew nia jąc człon kom i ro dzi nom ak tyw ny

wy po czy nek, pro wa dze nie upraw ogrod ni czych na wła -
sne po trze by, przywra ca nie spo łecz no ści zde gra do wa nych
nie użyt ków, kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka,
ochro na śro do wi ska i pod no sze nie stan dar dów eko lo gicz -
nych i by to wych dla dział kow ców i miej sco wej spo łecz -
no ści. Nie kwe stio no wa ne osią gnię cia PZD ma w
przy wra ca niu nie użyt ków dla spo łecz no ści lo kal nych. Ro -
la sa mo rzą du ogro do we go w roz wo ju ROD w po łą cze niu
z sa mo rzą da mi te re no wy mi mo że du żo jesz cze zro bić,
zwłasz cza w do bie kry zy su glo bal ne go. Ape lu je my do sa -
mo rzą dów wszyst kich szcze bli, o więk sze za in te re so wa -
nie się re ali zo wa ną te ma ty ką przez ROD, oraz pro si my o
więk sze wspar cie fi nan so we zwłasz cza w du żych mia -
stach, przy re ali za cji te ma tów in we sty cyj nych tzw. in fra -
struk tu ry: ener gii, wo dy, ga zu, ka na li za cji, dróg,
ko mu ni ka cji i bez pie czeń stwa. Two rząc wła ści we wa run -



85

ki by to we w ogro dach, w więk szym stop niu niż do tych -
czas, bę dą udo stę-p niać dział kow cy swo je te re ny dla spo -
łecz no ści lo kal nej, na re kre ację i wy po czy nek w
wa run kach na tu ry, bez zgieł ku i w spo ko ju dla ca łych ro -
dzin z blo ko wisk. 1. Obec nie już ogro dy peł nią wie lo ra kie
funk cje i są to:

– In te gra cja spo łecz na i ro dzin na,
– Two rze nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, co wy ma -

ga już dziś ja sne go spoj rze nia na cze ka ją ce nas za da nia i
po trze bę do sto so wa nia ROD do więk szych po trzeb spo -
łecz nych,

– Do po sa że nie ROD do użyt ku spo łecz no ści lo kal nej
– Zdo by cie środ ków na two rze nie ba zy tech nicz no - re -

kre acyj nej,
– Wy ra bia nie po czu cia, że wspól ne do bro two rzy się 

w wa run kach współ pra cy i in te gra cji we wnątrz ogro du i
na ze wnątrz,

– Dla przy kła du po da ję, że nasz ROD „Stocz nio wiec” 
w Szcze ci nie na prze strze ni ostat nich lat od 2004 do 2009 r.
wy ko nał pra ce in we sty cyj ne do ty czą ce od no wie nia in sta -
la cji wod nej i elek trycz nej oraz re mon ty na kwo tę 750 ty -
się cy zło tych, któ re to kosz ty po nie śli na si dział kow cy 
i po kry li z wła snych środ ków,

– Pro jekt PiS za kła da, wy własz cze nie i prze ję cie ma jąt -
ku, przez Gmi ny – czy li za bra nie/kra dzież w glo rii pra wa
wy pra co wa ne go ma jąt ku dział kow ców. Na to się nie go -
dzi my,

– Do daj my, że nasz te ren ROD „Stocz nio wiec” to 33
ha, od 1945 do 1974 był te re nem ba gni stym – nie użyt -
kiem po ło żo nym na Wy spie Puc kiej w Szcze ci nie. Do pro -
wa dzi li do użyt ku grunt – zme lio ro wa li na si dział kow cy.
Te raz za brać od tak so bie dla ka pry su po li tycz ne go ma ją -
tek dział kow ców ła miąc obo wią zu ją ce pra wo i kon sty tu -
cję. Wie rzy my, że do ta kiej sy tu acji nie doj dzie,

– Nie za leż nie od gie rek po li tycz nych, my Dział kow cy,
wi dzi my pil ną po trze bę, uczy nie nia ist nie ją ce go pra wa
pol skie go bar dziej ży wym, w za kre sie wspo ma ga nia przez
wła dze lo kal ne, in we sty cji eko lo gicz nych z fun du szy kra -
jo wych. Wi dzi my rów nież po trze bę aby pro sić w Par la -
men cie Unii Eu ro pej skiej o utwo rze nie pra wa po zwa la -
ją ce go do ko rzy sta nia ze środ ków po mo co wych Unii Eu -
ro pej skiej przez Dział kow ców.

– Naj pil niej szy te mat z te go za kre su to re ali za cja ka na -
li za cji by to wej na dział kach. Wspól ny mi si ła mi mo że my
zre ali zo wać te mat po zo sta wia jąc śro do wi sko na tu ral ne dla
przy szłych po ko leń mniej zde gra do wa ne. Li czy my na po -
waż ne po trak to wa nie te ma tu.

32. Zdzi sław Śli wa OZ w Po zna niu

Pa nie Prze wod ni czą cy Kon gre su,
Sza now ni Go ście,
Ko le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy!
Wy stę pu jąc w imie niu dział kow ców po znań skich mam

za szczyt za pre zen to wać wo lę po par cia dla idei pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go, usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców -or ga ni -
za cji dzia ła ją cej na mo cy tej usta wy, do brze re pre zen tu ją -
cej i chro nią cej in te res oraz pra wa pol skich dział kow ców.
Tym sa mym, zgod nie z wo lą wy ra żo ną w dniu 8 czerw ca
br. pod czas Kon fe ren cji Przed kon gre so wej w Po zna niu,
zgła szam zde cy do wa ny sprze ciw wo bec pró by na rzu ce -
nia pra wa szko dli we go dla zde cy do wa nej więk szo ści pol -
skich dział kow ców – usta wy o ogro dach dział ko wych
au tor stwa po sła A. De ry i je go ko le gów z PiS. Dział kow -
cy, zwłasz cza w wiel kich mia stach, ma ją pra wo czuć się
za gro że ni wo bec nie wiel kiej szan sy na uwłasz cze nie
wsku tek skom pli ko wa nej sy tu acji praw nej grun tów w na -
szych mia stach.

Wie rzy my, że de kla ra cje klu bów par la men tar nych zgło -
szo ne 2 czerw ca pod czas pierw sze go czy ta nia pro jek tu
usta wy zo sta ną przez po słów wy peł nio ne i pro jekt tra fi do
ko sza, czy li we wła ści we miej sce dla przy go to wa ne go bez
kon sul ta cji spo łecz nej, na fa li po pu li zmu i opar te go na chę -
ci po zy ska nia czę ści gło sów wy bor ców. Mi ze rię pro jek tu
PiS do strzegł po je go ana li zie już ca ły ak tyw Związ ku. Do -
strze ga ją go też ty sią ce sze re go wych dział kow ców, któ rzy

po za po zna niu się z pro jek tem skła da ją na rę ce par la men -
ta rzy stów wie le sta no wisk po dej mo wa nych na wal nych ze -
bra niach, a tak że w in dy wi du al nych wy stą pie niach.

Zga dza my się, że nic nie jest nie zmien ne i że obo wią zu -
ją ce pra wo moż na i na le ży do sko na lić. Ale ro bić to na le ży
z po sza no wa niem dla tra dy cji pol skie go ogrod nic twa dział -
ko we go, któ re go my ślą prze wod nią by ła chęć stwo rze nia
wa run ków do wy po czyn ku dla naj uboż szych pol skich ro -
dzin, któ re tyl ko w ten spo sób mia ły szan sę na wła sne ka -
wał ki zie le ni w be to no wych mu rach miast. Wszak to
wła śnie w Po zna niu 3 lip ca 1927 r. na zjeź dzie za ło ży ciel -
skim Związ ku To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych Rze -
czy po spo li tej Pol skiej przy ję to de wi zę: Mia sta bu du ją
ogro dy dział ko we, To wa rzy stwa je ad mi ni stru ją, a Pań stwo
ochra nia. Jej traf ność i ak tu al ność nie mo że być nie zau wa -
ża na przez po słów PiS. Wy ni ka ją z niej ja sno ce le i za sa dy
ogrod nic twa dział ko we go: mia sta na grun tach, któ rych le -
ży więk szość ogro dów two rzą wa run ki do ich funk cjo no -
wa nia za pi su jąc to w stu dium za go spo da ro wa nia czy mpzp,
de mo kra tycz nie wy bie ra ne struk tu ry PZD do brze za rzą dza -
ją ogro da mi, a pań stwo po win no sta no wić tyl ko do bre pra -
wo chro nią ce ogro dy i two rzą ce wa run ki ich dal sze go
roz wo ju. Bo bied nych lu dzi w Pol sce wciąż nie bra ku je.
Nie ma le je też za po trze bo wa nie na dział ki. 
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Ale ogro dy w mia stach zaj mu ją cen ne grun ty i jest wie -
lu chęt nych do ich na by cia. Nie twier dzi my, że nie moż -
na ogro dów li kwi do wać, gdy ce le pu blicz ne mu szą być
ar gu men tem wyż szej ran gi niż ist nie nie ogro du. Z praw -
dą tą zga dza ją się dział kow cy, ale ocze ku ją w za mian wy -
peł nie nia usta wo wych obo wiąz ków za pew nie nia te re nów
za stęp czych i wy pła ty na leż nych od szko do wań. Ta, wy -
da wa ło by się oczy wi sta pro ce du ra li kwi da cji ogro du wca -
le w zde rze niu z prak ty ką tak oczy wi sta nie jest. O każ dy
za gro żo ny, czy li kwi do wa ny ogród trze ba wal czyć z peł -
ną de ter mi na cją, by obo wią zu ją ce pra wo by ło w peł ni re -
spek to wa ne. Czy ni to wła śnie ska za na przez PiS na nie byt
or ga ni za cja dział kow ców – PZD.

Uczest ni cy po znań skiej Kon fe ren cji gło śno i do bit nie
stwier dzi li: „Nie prze trwa ją ogro dy dział ko we bez sil nej
re pre zen ta cji, ja ką za pew nia nasz Zwią zek – Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców. Tak jak miesz kań com pol skich miast
po trzeb ne są ogro dy, tak ogro dom po trzeb ny jest Zwią -
zek, któ ry bę dzie je sku tecz nie bro nił i chro nił!”.

Ale na wet naj po tęż niej szy Zwią zek nie obro ni ogro dów,
gdy dział kow cy nie za dba ją o nie sa mi. Dział kow cy mu szą
pa mię tać, że użyt ku ją ogro dy po ło żo ne w mia stach, w któ -
rych więk szość miesz kań ców dzia łek nie po sia da. Je że li
tym miesz kań com na szych miast i gmin ogro dy ma ją nie
prze szka dzać i je że li chce my mieć z ni mi do bro są siedz kie
sto sun ki, sa mi mu si my za dbać o stan dard ogro dów przy -
sta ją cy do cza sów w któ rych ży je my. Nie mo że być za tem
ogród miej scem za mknię tym na kłód ki i oto czo nym mu -
rem dla miesz kań ców, któ rzy chcie li by z zie le ni ogro du
sko rzy stać. Nie mo że ogród XXI wie ku stra szyć miesz kań -
ców roz wa la ją cy mi się al ta na mi, ster ta mi śmie ci w ogro -
dzie i wo kół nie go. Wiel ką ro lę w tym wzglę dzie speł nia ją
te ogro dy, któ re re ali zu jąc za da nia po li ty ki spo łecz nej
otwie ra ją się na in nych, jesz cze bar dzie po trze bu ją cych lu -
dzi. Jest wie le do wo dów i do świad czeń, że ta funk cja jest
wła ści wie ro zu mia na i re ali zo wa na. Otwar cie się na se nio -
rów, nie peł no spraw nych, dzie ci i mło dzież, dzie le nie się
plo na mi wy peł nia ją pięk ne kar ty wraż li wo ści spo łecz nej.
Ta kim ogro dom nikt nie po wie, że są zbęd ne i że trze ba je
wy rzu cić po za gra ni ce mia sta bądź zli kwi do wać.

Po trzeb ne są za tem zmia ny w świa do mo ści sa mych
dział kow ców jak i kie ru ją cych ogro da mi za rzą dów. Zde -

cy do wa ną wal kę na le ży wy dać pa to lo giom to czą cym
część na szych ogro dów. Wal czyć na le ży z sa mo wo la mi
bu dow la ny mi i za miesz ki wa niem na dział kach. W tej wal -
ce za rzą dy ogro dów mu szą być sku tecz nie wspie ra ne
przez wła dze miast i or ga ny ad mi ni stra cji. Nie mo że być
tak, że or gan ad mi ni stra cji pro wa dząc wi zję lo kal ną przed
de cy zją o za mel do wa niu dział kow ca nie do strze ga sa mo -
wo li bu dow la nej, nie szczel ne go szam ba, czy w ogó le bra -
ku moż li wo ści za miesz ka nia z uwa gi na za gro że nia dla
śro do wi ska na tu ral ne go. Trze ba więc two rzyć spój ne pra -
wo i bez względ nie je eg ze kwo wać. Tyl ko tą dro gą moż na
za ha mo wać nie ko rzyst ne ten den cje i za cho wać ogro dy dla
przy szłych po ko leń.

W imie niu de le ga cji po znań skiej ape lu ję:
• do par la men ta rzy stów, któ rym bli ski jest los ogro dów

dział ko wych, o od rzu ce nie pro jek tu PiS w pierw szym czy -
ta niu, oraz o two rze nie pra wa przy ja zne go ogro dom, a nie -
nisz czą ce go je i ca ły po nad 100-let ni ruch ogrod nic twa,

• do lo kal nych sa mo rzą dów, by współ pra co wa ły z dział -
kow ca mi, choć by w ta ki spo sób jak to czy nią m.in. wła -
dze Po zna nia i in nych sa mo rzą dów wiel ko pol skich miast
i gmin. Nie li kwi duj cie ogro dów bez po trze by i twórz cie
wa run ki ich roz wo ju,

• do władz kra jo wych PZD o wy wo ła nie po trze by dy na -
micz ne go mo der ni zo wa nia ogro dów, by sta wa ły się miej -
scem od po czyn ku i re kre acji dla ro dzin na po zio mie
god nym XXI w.,

• do za rzą dów ROD o wzmo że nie wy sił ków we wła ści -
wym za rzą dza niu do brem spo łecz nym ja kim są ogro dy, 
o więk szą de ter mi na cję w zwal cza niu pa to lo gii upra wia nej
przez nie któ rych dział kow ców, któ rzy uwie rzy li ha słom PiS
i już pró bu ją prze kształ cać ogro dy na swój spo sób,

• do dział kow ców ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
o jed ność na sze go ru chu związ ko we go. Nie daj my so bie
wmó wić, że wszyst ko co by ło two rzo ne w in nych wa run -
kach po li tycz nych i spo łecz nych nie mo że dzia łać po ich
zmia nie. Nie mo że jed nak po zo stać ta kie sa mo, gdyż no -
we po trze by lu dzi wy ma ga ją zmian. Mu szą to być jed nak
zmia ny zgod ne z tym, cze go fak tycz nie dział kow cy po -
trze bu ją i do ko na ne w po ro zu mie niu z ni mi, a przede
wszyst kim nie mo gą one szko dzić do bru wyż sze mu ja kim
są na sze ogro dy dział ko we.

Panie przewodniczący, 
Mam za szczyt re pre zen to wać spo łecz ność dział kow ców

– z go spo dar nej i pięk nie po ło żo nej, u pod nó ża Śnież ni ka,
gmi ny Stro nie Ślą skie. Mo ja wy po wiedz bę dzie wy ra żać
po gląd więk szo ści dział kow ców dwu ogro dów po ło żo nych
na tym te re nie. Więk szo ści - bo nie ośmie lił bym się po wie -
dzieć, że wszyst kich. Tak jak w każ dym śro do wi sku, tak i
w na szym są oso by, któ re na spra wę „uwłasz cze nia” ma ją
od mien ny po gląd od więk szo ści dział kow ców, wy ni ka ją -

cy z ich prze ko nań, a jesz cze czę ściej z nie wie dzy. Wie le
po wie dzia no na te mat za gro żeń wy ni ka ją cych z pro jek tu
PiS, po cząw szy od kosz tów (nie do udźwi gnię cia przez
prze cięt ne go dział kow ca) po przez po dzia ły w po szcze gól -
nych spo łecz no ściach dział ko wych, aż do li kwi da cji
Związ ku i prze ję cia je go ma jąt ku - wy pra co wa ne go przez
po ko le nia. Ja chciał bym zwró cić uwa gę Pań stwa na jesz cze
jed no za gro że nie wy ni ka ją ce z po my słów „do bro czyń ców

33. Jó zef Bier nac ki OZ Su dec ki
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z PiS”. Pro szę, wy obraź my so bie „uwłasz czo ne go dział -
kow ca”, z któ rym dziś Za rzą dy ma ją pro ble my - je go po -
sta wę wo bec re gu la mi nów, są sia dów, spra wy na sa dzeń.
Jak bę dzie eg ze kwo wa ne pra wo – rów nych praw w Ogro -
dzie. Tyl ko i wy łącz nie dro ga są do wa. A nie ste ty pro ce du -
ry zwią za ne z po stę po wa niem są do wym u wie lu, a na wet
bar dzo wie lu, ro dzi po czu cie bez kar no ści.

Dziś ma my wie le sy tu acji, gdzie trze ba się gać do te go
tak bar dzo dra stycz ne go środ ka, ja kim jest „po zba wie nie

człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki”, a któ re wy ni -
ka ją tyl ko i wy łącz nie z po staw i za cho wań.

W mo im prze ko na niu te za gro że nia wy ni ka ją ce z po -
czu cia „bez kar no ści" dla śro do wi ska dział kow ców są
groź ne – choć być mo że, że w tym mo men cie nie są do -
strze ga ne.

Wy ni ka to z na szej men tal no ści, wszak „szlach cic na za -
gro dzie rów ny wo je wo dzie”.

34. Mie czy sław Mił kow ski OZ w Ka li szu

Sza now ni Dział ko wi cze, Mi li Go ście!
I Kon gres Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych wi nien

być du żym wy da rze niem pro gra mo wym, po wi nien być
Świę tem dla dzia ła czy i dział ko wi czów. Po win ni śmy pod -
su mo wy wać osią gnię cia i przyj mo wać pro gram na dal sze
la ta i nie mieć jak dziś zwie szo nej gło wy i mi no ro we go
na stro ju i my śli, czy roz wi jać i in we sto wać w na sze 3 aro -
we szczę ście, czy po wo li wy wo zić co cen niej sze przed -
mio ty. Po li tycz na awan gar da wy du ma ła so bie pro gram
wy bor czy przez uwłasz cze nie dzia łek. Dział ki ze swą po -
nad stu let nią tra dy cją opar ły się za bor cy, sa na cji i so cja li -
zmo wi. Dziś w de mo kra cji są za gro żo ne. Naj gor sze w tym
jest to, że za in te re so wa nych nikt nie py ta o opi nie, nie py -
ta o zda nie. Pod po zo rem uwłasz cze nia bied nym dział ko -
wi czom, któ rzy przez la ta wkła da li swą pra cę i pie nią dze
w nie uży tek, by dziś by ło cud nie, zie lo no, ro dzin nie, 
a wie czo ra mi go ścin nie i gwar no. Trze ba więc szu kać spo -
so bu by fan ta zje po li ty ków ostu dzić. Dział kow cy w wal -
ce o swo je pra wa po win ny po szu kać zwo len ni ka obro ny
obec ne go sta nu rze czy. Sta wiam więc wnio sek by na sze
zda nie i pro ble my sta nę ły na Ko mi sji Trój stron nej z proś -
bą by za nie cha no dzia łań.

W prze szło ści nie da le kiej Związ ki Za wo do we, zaj mo -
wa ły się Pra cow ni czy mi Ogro da mi Dział ko wy mi, w pro -
stej li nii je ste śmy ich spad ko bier ca mi, wspie ra ły je mo-
ral nie i fi nan so wo. Mam na dzie ję, że nie od mó wią nam
wspar cia. Ogro dy win ny na wią zy wać bliż sze kon tak ty ze
struk tu ra mi te re no wy mi, są prze cież w te re nie or ga ni za cje
za kła do we, po wia to we, wo je wódz kie i cen tra le. Mo ja ma
aku rat sie dzi bę stąd, bli sko, bo na uli cy Ko per ni ka. My 

w te re nie tak że bę dzie my mo bi li zo wać or ga ni za cje do
wspie ra nia dzia łań. Zna my z te re nu ko niń skie go, że nie
ob ce są współ pra ce ogro du ze związ kiem za wo do wym.
Wspól nie mo że my uczyć się bro nić na szych dział ko wych
i związ ko wych in te re sów. Je ste śmy bo wiem so lą tej zie mi,
któ rej garść chce się na na szą rzecz uwłasz czyć, ścią ga jąc
ka sę z kie sze ni naj bied niej szych, w okre sie kie dy zie mia
jest odło go wa na w ca łych ogrom nych po ła ciach. Na ucz -
my tak że dział kow ców pa trzeć po li tycz nie na ży cie 
w kam pa niach wy bor czych do sa mo rzą du i par la men tu,
przy glą daj my się kan dy da tom i mów my swo je wra że nia
wy bor cy -dział kow co wi. Nie cho waj my gło wy w pia sek,
od te go jest de mo kra cja by z niej sze ro ko ko rzy stać. Nasz
56 hek ta ro wy ogród to pięk ny park ze spe cy ficz nym mi -
kro kli ma tem i na sa dze nia mi drzew i kwia tów czę sto eg zo -
tycz nych i zda się z mą drym pre ze sem i Za rzą dem
Ogro du. Szko da by ło by to zmar no wać i za prze pa ścić. 
W tym miej scu przed wie lu la ty za ją ce w oku la rach szu -
ka ły po ży wie nia, dziś jest to te ren kwit ną cy i owo cu ją cy
dla po trzeb dział ko wi czów i fa bry ka tle nu dla Ko ni na.
Chce my by tak by ło da lej, by no we po ko le nia do świad -
czy ły współ ży cia z na tu rą i wspo mi na ły wy si łek oj ców i
dziad ków. Czę sto dział ka utrzy mu je nas przy ży ciu, tam
bo wiem, cie szy my się z każ de go wy sił ku i wspól nie z mą -
drym są sia dem w let ni wie czór przy gril lu i pi wie bie sia -
du je my, po zba wia jąc się stre su. Sza nuj my to i nie psuj my.
Po li ty cy ma ją ty le ob sza rów, któ ry mi się te go nie czy nią.
Dzię ku ję za wy słu cha nie.

35. Jó zef Grom ski OZ w Ka li szu 

Sza now ni De le ga ci I Kon gre su PZD, 
Za pro sze ni Go ście!
Z upo waż nie nia Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -

we go. Ko mi sji Sta tu to wych PZD przed sta wiam sta no wi -
sko zde cy do wa nie prze ciw ne ja kim kol wiek ma ni pu l-
a cjom w obo wią zu ją cej usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Je ste śmy prze ciw ni uchwa la niu przez Sejm
RP pro jek tu usta wy o ROD zło żo ne go przez PiS. Za ło że -

nia pro jek tu to ko lej ny skok na ka sę, pró ba zbu rze nia do -
tych cza so we go po rząd ku za wład nię cia ma jąt ku PZD,
wresz cie po zba wie niem lu dzi nie za moż nych pra wa do
tań sze go wy po czyn ku tań szej zdro wej żyw no ści.

Ape lu je my do Pa na Mar szał ka Sej mu, wszyst kich Klu -
bów Po sel skich RP o od rzu ce nie pro jek tu Usta wy o ROD,
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któ ry jest ła ma niem za sad de mo kra tycz ne go pań stwa. Li -
czy my na to że ogro dy po zo sta ną en kla wą ci szy ,spo ko ju
,miej scem pra cy i wy po czyn ku bu do wa nia przy ja ciel skich

sto sun ków mię dzy ludź mi, ma ją cym po zy tyw ny wpływ
na śro do wi sko.

36. Emi lian Dyg da ło wicz OZ Ma zo wiec ki

Dzi siej szy I Kon gres PZD ma waż ne dla Związ ku za da -
nie do speł nie nia. W chwi li obec nej gdzie ist nie je za gro -
że nie dla dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów mu si my
okre ślić i wy ty czyć kie run ki dzia łań dla wszyst kich struk -
tur Związ ku.

Wszyst kie pro jek ty PiS -owskie ma ją je den cel roz bi cie
pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Pro jek ty te nie
by ły ni gdy kon sul to wa ne ze śro do wi skiem dział kow ców,
a na wet ce lo wo uni ka no spo tkań z przed sta wi cie la mi Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Nie wzię to też pod uwa gę
zgła sza nych se tek sta no wisk i wy stą pień dział kow ców.

Wbrew ofi cjal nej pro pa gan dzie PiS pro jek ty pro po no -
wa ne przez tę par tię nie spo wo du ją żad ne go uwłasz cze -
nia, a wręcz prze ciw ni je go skut kiem bę dzie wy własz-
cze nie z dzia łek ty się cy ro dzin dział kow ców.

Na te re nie De le ga tu ry Re jo no wej w Ra do miu wy stę pu -
ją w sto sun ku do kil ku ogro dów rosz cze nia osób fi zycz -
nych i cią gle ich przy by wa. Po nad po ło wa ogro dów nie
jest umiesz czo na w pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Czy w ta kiej sy tu acji Gmi ny zgo dzą się na
wy kup te re nu za 1 zł?

Ha sło uwłasz cze nia ma uśpić czuj ność dział kow ców 
i ze zwo lić na uchy le nie obec nie obo wią zu ją cej usta wy, li -
kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na cjo na li za -

cję ma jąt ku wspól ne go człon ków Związ ku. Dla po li ty ków
PiS nie ma zna cze nia 620 tys. pod pi sów zło żo nych 
w obro nie usta wy o ROD, nie ro zu mie ją lub nie chcą zro -
zu mie wo li dział kow ców.

Użyt ko wa nie dzia łek w ra mach obec nej usta wy jest do -
sta tecz nym gwa ran tem na spo koj ną upra wę dzia łek i wy -
po czy nek z ro dzi ną. Ma to szcze gól nie zna cze nie dla
ro dzin któ rych nie stać na wcza sy w kra ju. Nie po win no
się te go nisz czyć, co zo sta ło spraw dzo ne i przy no si ko -
rzy ści dla dział kow ców.

Pró ba roz wią za nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, to
ośmie sza nie się w Eu ro pie, w któ rej Pol ski Zwią zek
Dział kow ców ma sil ną po zy cję w mię dzy na ro do wym ru -
chu dział kow ców. To tak że zła ma nie pra wa za gwa ran to -
wa ne go w art. 12 Kon sty tu cji o wol no ści two rze nia 
i dzia ła nia sto wa rzy szeń. To sa mo do ty czy moż li wo ści
dys po no wa nia przez Pań stwo ma jąt kiem PZD. Jest to ma -
ją tek pry wat ny i pań stwo nie ma praw do po dej mo wa nia
de cy zji o spo so bie roz po rzą dza nia nim.

De le ga tu ra Re jo no wa w Ra do miu po pie ra dzia ła nia
Kra jo wej Ra dy PZD w obro nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku. Ape lu je my aby do spraw na sze -
go Związ ku nie wtrą ca li się „po li ty kie rzy”. Zo staw cie nas
w spo ko ju, nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę!

37. Ta de usz Buł ko OZ w Szcze ci nie

ROD „Bie la wa” jest je dy nym ogro dem w ca ło ści po ło -
żo nym na wy spie u uj ścia Od ry. Je go po wierzch nia to
10,97 ha. Ogród ist nie je od 1947 ro ku i speł nia wa run ki
ogro du sta łe go. Pier wot nie je dy ny mi użyt kow ni ka mi by -
li pra cow ni cy mor scy. Wie lu z nich po zy ski wa ło zie mię
kar czu jąc wła sno ręcz nie drze wa i dzi ko ro sną ce krze wy.
Prze pra wia li się na te ren ogro du wio sło wy mi sza lu pa mi.
Przez ko lej ne la ta zmie nia li się użyt kow ni cy dzia łek, 
a wraz z ni mi i wy gląd ogro du. Ko lej ni człon ko wie Za -
rzą dów dą ży li do po pra wy wa run ków prze pra wy na te ren
wy spy. Dzi siaj wszy scy cie szy my się z moż li wo ści po sia -
da nia dzia łek i po prze pro wa dze niu grun tow nych ana liz
„za” i „prze ciw” na te mat po wszech ne go uwłasz cze nia
wśród na szych dział kow ców przy łą cza my się do ogól no -
kra jo we go pro te stu prze ciw ko pro po zy cji PiS.

Więk szość użyt kow ni ków na sze go ogro du to lu dzie
star si i nie za moż ni, któ rych nie bę dzie stać na po kry cie

kosz tów uwłasz cze nia. Two rzo ne przez nich przez la ta
dział ki kosz tem wy rze czeń i cięż kiej pra cy dla wie lu są
miej scem i je dy ną for mą spę dza nia wol ne go cza su. Po -
zba wie nie moż li wo ści po sia da nia dział ki za słu gu je na po -
tę pie nie i nie ma nic wspól ne go ze spra wie dli wym po -
dzia łem zgro ma dzo ne go ma jąt ku. Na dal pra gnie my spę -
dzać czas z na szy mi ro dzi na mi na ło nie na tu ry i ba wić się
z dzieć mi na fe sty nach w ogro dzie. Je ste śmy dum ni z na -
sze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go, któ re go za zdro -
ści nam wie lu lu dzi nie zrze szo nych w PZD. Choć nie ma
u nas prą du i wo dy; choć mo to rów ki psu ją się; choć nie
za wsze au ra sprzy ja oka za łym plo nom, to każ de go dnia
czer pie my ra dość z by cia człon kiem PZD ROD „Bie la -
wa”. Na sza obec ność na dzi siej szym kon gre sie jest do wo -
dem na to, że pro ble my związ ku są rów nież na szym
pro ble mem.
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Za rząd Ro dzin nych Ogród ków Dział ko wych „Sie lan -
ka” w Gry fo wie Ślą skim zgła sza pro test prze ciw ko pro -
jek to wi uwłasz cze nia ogród ków dział ko wych w pro jek cie
usta wy zło żo nej do sej mu 23 mar ca 2009 ro ku.

Usta wa ta go dzi w pra wa dział ko wi czów, a szcze gól nie
w te oso by, któ re w je sie ni ży cia nie wy obra ża ją so bie eg -
zy sten cji bez po sia da nia dział ki.

Od da nie ogród ków dział ko wych do dys po zy cji gmin
stwo rzy sy tu ację umoż li wia ją cą przej mo wa nie gran tów
na le żą cych obec nie do Pol skie go Związ ku Dział kow ców
przez in we sto rów, któ rych in te re sy są sprzecz ne z dzia łal -
no ścią te goż Związ ku. Sy tu acja ta mo że po zba wić ra do ści
pły ną cej z po sia da nia ogród ków dział ko wych te oso by,
któ re z pa sją na da ją kształt pięk na upra wia nej przez sie bie
zie mi, a po nad to wpły nie nie ko rzyst nie na ob raz na szych
miast i mia ste czek. Na le ży pa mię tać o zba wien nym wpły -
wie te re nów zie lo nych na stan eko lo gicz ny na szych miej -
sco wo ści, jak rów nież uwzględ nić czy sto ludz ki aspekt

od po czyn ku i re kre acji oby wa te li, któ rzy tu taj re ge ne ru ją
swo je si ły, a tak że są pro du cen ta mi, na ma łą oczy wi ście
ska lę, zdro wej żyw no ści oraz ro ślin ozdob nych. Więk -
szość dział kow ców to pa sjo na ci, któ rzy za in we sto wa li 
w po sia da ne przez sie bie dział ki nie tyl ko swo je środ ki
ma te rial ne, ale rów nież emo cje i ser ce. Dla usta wo daw -
ców pro po nu ją cych wy mie nio ną wy żej usta wę, war to ści
te się nie li czą. Na to miast są one bar dzo istot ne dla wie lu
ty się cy pol skich ro dzin, dla któ rych po sia da nie „swo je go
miej sca na zie mi” ma rów nież cha rak ter in te gro wa nia ro -
dzi ny, wspól nej pra cy i wy po czyn ku. Je ste śmy głę bo ko
za nie po ko je ni, a na wet obu rze ni pro jek tem tej usta wy 
i dzia ła niu pol skich władz sprzecz nych z ocze ki wa nia mi
spo łecz ny mi.

Li czy my na roz są dek i uwzględ nie nie hu ma ni tar nych
war to ści przez pol ski sejm, pod czas po dej mo wa nia de cy -
zji ra żą co nie spra wie dli wych dla ty się cy pol skich ro dzin.

38. Elż bie ta Gon czar OZ w Le gni cy

PRO TEST 
przeciwko uwłaszczeniu ogródków działkowych, zgłoszony przez Zarząd Rodzinnych Ogródków

Działkowych DZIAŁ KO  „Sielanka” W Gryfowie Śląskim

39. Je rzy Anu le wicz OZ w Le gni cy

Sza now ni Dział kow cy i za pro sze ni go ście!
My pol scy dział kow cy je ste śmy tu taj, że by za ma ni fe -

sto wać swo ją przy na leż ność do ro dzi ny Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, któ rych lo sy w 112-let niej hi sto -
rii ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce prze trwa ły wie le
chwil pięk nych, ale i trud nych.

Na si opo nen ci wy ty ka ją nam, że je ste śmy uprzy wi le jo -
wa ni i że na sza or ga ni za cja Pol ski Zwią zek Dział kow ców
to prze ży tek, któ ry na le ży zli kwi do wać Usta wą.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie jest or ga ni za cją eli -
tar ną na le żeć do nie go wszy scy dla któ rych star czy dzia -
łek, a człon kow stwo jest do bro wol ne.

W wol nym pań stwie pol skim, każ dy ma pra wo zrze szać
się i two rzyć związ ki spo łe czeństw dział ko wych. Tyl ko
niech nie two rzy ich na ma jąt ku or ga ni za cji wy pra co wa -

nym przez dzie siąt ki lat tru dem na szych człon ków. Za da -
niem dzi siej sze go hi sto rycz ne go I Kon gre su jest obro na
Usta wy, któ rą ma my, o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, ale nie tyl ko. Je ste śmy tu taj, że by po ka zać nasz
sprze ciw pró bom li kwi da cji na sze go ru chu dział ko we go 
i na cjo na li za cji na sze go ma jąt ku.

Zwią zek nasz nie ma am bi cji po li tycz nych, zrze sza my
się w nim nie ze wzglę du na po glą dy, lecz po to, że by mieć
za gwa ran to wa ne pra wo spo koj nej upra wy dzia łek i wy -
po czyn ku na nich. Tą gwa ran cje da je nam ak tu al na usta -
wa uchwa lo na przez Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej z dnia
8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, to
prze cież nie tak daw no.

40. Sta ni sław Bo guc ki OZ Ma zo wiec ki

Pa nie Prze wod ni czą cy Kon gre su PZD,
Sza now ni Go ście Kon gre su,
Człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD,
Na cze le z Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim
Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci uczest ni cy ob rad!
W ob ra dach Kon gre su uczest ni czy 20-oso bo wa de le ga -

cja po nad 7.250 dział kow ców z 35 Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych funk cjo nu ją cych na pół noc no -za chod nim
Ma zow szu (w Płoc ku, Go sty ni nie, Sierp cu, Wy szo gro dzie



90

i Żu ro mi nie). To w ich imie niu, tak że we wła snym imie -
niu dzię ku ję na czel nym – sta tu to wym wła dzom na sze go
Związ ku za od waż ną de cy zję w spra wie zwo ła nia te go
Kon gre su.

To wy da rze nie nad zwy czaj ne, ale i za gro że nia dla by tu
praw ne go i ma te rial ne go na sze go Związ ku, dla do rob ku
wspól not ogro do wych przy bra ły nie spo ty ka ne roz mia ry!
Je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że na sze gło sy w dys ku sji 
i Sta no wi sko Kon gre su prze ciw ko tym za gro że niom, a za -
ra zem w obro nie Usta wy z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych uświa do mi opi nii pu blicz nej, po słom na
Sejm i se na to rom RP, człon kom rzą du i wła dzom sa mo rzą -
dów lo kal nych pod stęp ność i cy nizm za war ty w pro jek cie
usta wy PiS w spra wie ogro dów dział ko wych, za kła da ją cej
li kwi da cję na sze go mi lio no we go Związ ku i na cjo na li za cję
wy pra co wa ne go przez dział kow ców mie nia.

Pro te stu je my prze ciw ko zma so wa nym ata kom czę ści
me diów na nasz Zwią zek i na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon -
drac kie go, któ ry – wspól nie z Kra jo wą Ra dą PZD sku -
tecz nie za bez pie cza nasz wspól ny do ro bek związ ko wy 
i stwa rza wa run ki dla uno wo cze śnia nia i dal sze go roz wo -
ju ROD ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, otwar tych
na po trze by spo łecz no ści lo kal nych.

Czy to przy pa dek, że wraz z pro jek tem usta wy PiS w Ty -
go dni ku „Prze krój” Nr 16/2009 z 23 kwiet nia br. uka zał się
obu rza ją cy, bo z po gar dą od no szą cy się do nas – dział kow -
ców ar ty kuł K. Szcze pa nia ka „Uwol nić Grząd ki”?

Czy to zwy kły zbieg oko licz no ści, że w dniu 13 ma ja
br. aż w sze ściu dzien ni kach re gio nal nych na le żą cych do
kon cer nu me dial ne go w Pol sce „Pol ska Press”: w „Dzien -
ni ku Łódz kim”, „Glo sie Wiel ko pol skim”, „Ku rie rze Lu -
bel skim”, „Dzien ni ku Za chod nim”, „Ga ze cie Wro cław-
skiej” i „Ga ze cie Kra kow skiej” – po kry wa ją cych kol por -
ta żem nie mal ca łą Pol skę – uka zał się ar ty kuł To ma sza
Roż ka  „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła sność”, w któ -
rym to ar ty ku le po da je fał szy wy ob raz PiS -owskie go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, po mi ja sta no wi ska
i opi nie dział kow ców, świa do mie wpro wa dził czy tel ni -
ków w błąd i me dial nie prze są dza spra wę...(?)

I nie jest przy pad kiem, że po dal szej se rii kłam li wych
ar ty ku łów, pro pa gu ją cych PiS -owski pro jekt Usta wy 

o ogro dach dział ko wych: np. w urzę do wym pi śmie PiS -
-owskie go Pre zy den ta Mia sta Płoc ka „Sy gna ły Płoc kie”
nr 13(214) z dnia 1 lip ca br. „Wy kup ogród ka dział ko we -
go za 1% war to ści zie mi”, w „Fak tach" nr 157(1735) 
w dniu 7 lip ca br.: „Na dzie ja dla mi lio nów dział kow ców!
Wy ku pią swo je dział ki” - au tor stwa ja kie goś ME Ga (?), 
w płoc kim wy da niu „Ga ze ty Wy bor czej" z 6 lip ca br.:
„Dział kow cy wal czą”, pod pi sa ne go przez Ada ma Ma ła -
chow skie go z PAP -u (?), na ła mach „Fak tu” Mag da Ka zi -
kie wicz -na zy wa ją ca się dzien ni kar ką „Dzia łu Po li ty ka” 
– za mie ści ła obrzy dli wy pasz kwil: „Dział kow cy zo bacz -
cie! – Wasz pre zes ży je jak król!”, z pod ty tu łem: „Szef
związ ku dział kow ców nie chce po zwo lić Po la kom na wy -
kup zie mi”. I ten den cyj nie pró bu je się wy izo lo wać Pre ze -
sa Związ ku ze śro do wi ska dział kow ców, do pro wa dzić do
za mę tu i roz bi cia wię zi związ ko wej, i – jak za kła da PiS -
-owski pro jekt usta wy – zde le ga li zo wać nasz Zwią zek, 
a mie nie – zna cjo na li zo wać. Pa nie Pre ze sie Kon drac ki! 
– sta tu to we or ga na i dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych Ma zow sza Płoc kie go są z Pa na, ja ko Pre ze -
sa na sze go Związ ku dum ni i ma Pan na sze wspar cie.

Je że li cho dzi o pro jekt usta wy PiS o „ogro dach dział ko -
wych”, to jed no znacz nie stwier dza my, że po słom Pra wa 
i Spra wie dli wo ści nie cho dzi o re kla mo wa ne i na gła śnia -
ne „do bro dział kow ców”, lecz o li kwi da cję usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku i na sze go -
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tym sa mym – zróż ni -
co wa nie i roz bi cie wspól not ogro do wych i prze ję cie zie mi,
a wraz z nią i na sze go mie nia związ ko we go i ogro do we go.

Z ca łą mo cą stwier dza my, że usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku jest usta wą do brą 
i w peł ni za bez pie cza nas – dział kow ców przed li kwi da -
cją ROD i utra tą na sze go mie nia, stwa rza wa run ki dla dal -
sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Płoc ku 
i ca łym re gio nie. A od rzu ce nie przez Sejm RP PiS -owskie -
go pro jek tu usta wy po zwo li dział kow com na sta bi li za cję
i ra cjo nal ne go spo da ro wa nie za so ba mi ka dro wy mi i fi -
nan so wy mi w re ali za cji dłu go fa lo wych pro gra mów funk -
cjo no wa nia, uno wo cze śnia nia i roz wo ju każ de go z na-
szych ma zo wiec kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Dzię ku ję za uwa gę

41. Bar ba ra Ko rol czuk OZ we Wro cła wiu

OCE NA I KRY TY KA 
pro jek tu PiS w kon tek ście: li kwi da cji roz wią za nia PZD, uchy le nia usta wy o ROD,

obro na te re nów ROD przed li kwi da cją na ce le ogól no miej skie i de we lo per skie

Sza now ni Ze bra ni,  Ko le żan ki i Ko le dzy!
Je ste śmy jed ną wiel ką ro dzi na dział kow ców, któ ra mi -

mo róż nic po ko le nio wych, spo łecz nych czy wy zna nio -
wych, ma na ce lu obro nę swo je go pra wa do god ne go,

spo koj ne go ży cia na swo ich ma łych ogro do wych po let -
kach. Ocze ku je my od na sze go kra ju dzia łań ma ją cych na
ce lu za spo ko je nie po trzeb ży cio wych, eko no micz nych,
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so cjal nych i kul tu ral nych. Gwa ran tu je nam to Kon sty tu -
cja, któ ra w art.12 „za pew nia wol ność two rze nia i dzia ła -
nia związ ków za wo do wych, or ga ni za cji spo łecz no – za-
wo do wych rol ni ków, sto wa rzy szeń, ru chów oby wa tel -
skich i in nych do bro wol nych zrze szeń oraz fun da cji”.

Tak więc nikt nie ma pra wa do ogra ni cze nia two rze nia
i dzia ła nia or ga ni za cji wg wła snych norm i re guł je że li nie
są sprzecz ne z Kon sty tu cją oraz zo sta ły za re je stro wa ne
przez Sąd Re jo no wy. Ta kie za da nie speł nił Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Jak więc na zwać kro ki zmie rza ją ce do li -
kwi da cji PZD? Od po wiedź jest oczy wi sta — dzia ła nia te
są nie kon sty tu cyj ne, tym sa mym ude rza ją ce w pra wa oby -
wa te la – na sze, dział kow ców pra wa.

Pro jekt PiS za kła da li kwi da cję PZD - sa mo dziel nej, sa -
mo rząd nej, de mo kra tycz nej or ga ni za cji, któ ra zrze sza
dział kow ców i ich ro dzi ny, tym sa mym dzia ła w ich in te -
re sie. Zwią zek dzia ła z wo li sa mych dział kow ców. Tym -
cza sem PiS po raz ko lej ny na ra ził nas na stres, nie -
pew ność, za chwiał spo kój zwłasz cza lu dzi star szych, dla
któ rych dział ka jest czę sto je dy nym do rob kiem ży cia 
i miej scem ich sa mo re ali za cji, da ją cym po czu cie bez pie -
czeń stwa. Wnio sko daw cy za po mnie li o funk cji ja ką speł -
nia dział ka -za ple cze so cjal ne dla ty się cy ro dzin ży ją cych
w gra ni cach mi ni mum so cjal ne go czy z za sił ku. Jed no 
z pod sta wo wych za dań obo wią zu ją ce w do bie kry zy su go -
spo dar cze go skie ro wa ne jest do tych wła śnie ro dzin.
Brzmi ono - dział ka miej scem pro du ku ją cym żyw ność
(owo ce, wa rzy wa) oraz te re nem re kre acji i od po czyn ku
dla wie lu po ko leń. Za da nie to jest istot ne zwłasz cza dla
dzie ci, któ re nie mo gą wy je chać na ko lo nie czy obo zy, na -
to miast ak tyw nie spę dza ją czas z ro dzi ca mi czy dziat ka -
mi na dział ce. Na si se nio rzy zaś za miast oku py wać okna
w blo ku czy ław ki na po dwór ku mo gą od po czy wać na
swo jej dział ce.

Ta ką wła śnie ro lę peł nią na sze ogro dy i nie chce my aby
ktoś „uszczę śli wiał nas na si łę” bez kon sul ta cji z ca łym
śro do wi skiem dział kow ców.

Nie wy ra ża my zgo dy, aby za na szy mi ple ca mi, wbrew
na szej wo li, de cy do wa no o lo sach ogrod nic twa dział ko -
we go. Aro gan cji po li ty ków mó wi my zde cy do wa nie – Nie!

Wnio sko daw ca nie zwró cił uwa gi na bar dzo waż ną
spra wę ja ką jest okres przej ścio wy, tj. czas od wej ścia 
w ży cie usta wy do wy kształ ce nia się przy szłych struk tur
ogro du. Ana li za za pi su w pro jek cie usta wy wska zu je, że
bę dzie to okres mar twy dla ogro dów po nie waż prze sta ną
wte dy ist nieć i funk cjo no wać wszyst kie struk tu ry PZD, 
a więc i za rzą dy spo łecz ne ROD. Kto wte dy za dba o in te -
re sy ogro du, je go in fra struk tu rę, sto sun ki mię dzy ludz kie.
Kto bę dzie re pre zen to wał in te re sy dział kow ców, w więk -
szo ści lu dzi nie za moż nych – eme ry tów, ren ci stów, sfe rę
bu dże to wą dys po no wał środ ka mi fi nan so wy mi na re ali -
za cję zo bo wią zań – opła ta za gaz, ener gię, wo dę, po dej -
mo wał no we zo bo wią za nia istot ne dla dział kow ców.
Ogro dy to ży wy or ga nizm, na któ rym nie wol no eks pe ry -
men to wać.

Obec nie na stra ży obro ny na szych spraw stoi PZD. To
dzię ki tej or ga ni za cji mo że my spać spo koj nie. Nie mu si -
my się mar twić o spra wy praw ne i kon se kwen cje fi nan so -
we np. przy pod pi sy wa niu róż nych umów, po rząd ko wa niu
spraw zwią za nych z grun ta mi, czy też przy li kwi da cji
ogro du na ce le pu blicz ne. Za kła da ny okres przej ścio wy,
to czas anar chii znisz cze nia in fra struk tu ry w ogro dach, ale
tak że nisz czą cy wię zi mię dzy ludz kie, go dzą cy w in te re sy
dział kow ców. Fak tem jest, że je dy nym pra wem dział kow -
ca ma być uwłasz cze nie, a wła ści wie wy stą pie nie o wy kup
dział ki na pre fe ro wa nych wa run kach, na to miast de cy zja
o uwłasz cze niu na le ży do gmi ny. Oznacz to, że ogro dy,
któ re nie są uję te w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go nie ma ją szans na uwłasz cze nie. Do ty czy to zwłasz -
cza ogro dów w mia stach, dla któ rych te re ny dzia łek są
szcze gól nie atrak cyj ne fi nan so wo.

Czy au to rzy pro jek tu nie zna ją czy też nie chcą znać re -
aliów? W ten spo sób lek ce wa żą in te re sy mi lio ny ro dzin.

Sza now ni Ze bra ni!
Je ste śmy oby wa te la mi te go kra ju i do ma ga my się praw

wy ni ka ją cych z kon sty tu cji, w tym pra wa do spo koj ne go
ży cia.

Je stem spo łecz nym pre ze sem du że go 16 ha ogro du 
w cen trum Wro cła wia. Z mo im ogro dem gra ni czą 3 in ne
ogro dy, sta no wi my praw dzi wą oa zę zie le ni nad Od rą 
w za be to no wa nym cen trum mia sta. ROD „We ster plat te”
to ogród przed wo jen ny, na któ ry już w ma ju 1945 r. we -
szli pierw si dział kow cy i ze bra li pierw sze owo co we plo -
ny. W tam tych la tach ogród był praw dzi wym za ple czem
so cjal nym. Cho ciaż woj na przy nio sła ogrom ne znisz cze -
nia, to jed nak drze wo stan się za cho wał. Lu dzie za czę li po -
rząd ko wać i upra wiać dział ki. Wśród nas jest jesz cze
oko ło 30 se nio rów, któ rzy by li pierw szy mi dział kow ca mi
w na szym ogro dzie. Wspo mi na ją ile ra do ści spra wia ła im
pra ca na dział ce i pierw sze plo ny. I to wła śnie oni pa trzą
z nie po ko jem w przy szłość ofe ro wa ną im przez po li ty -
ków. Dział ka to ich ca łe ży cie. I cho ciaż te raz już nie ma -
ją si ły i po ma ga ją im ich dzie ci, wnu ki, a na wet pra wnu ki,
to ma ją świa do mość, że to jest ich miej sce na zie mi.

Pa no wie po li ty cy, czy jest wśród was ktoś kto ma mo -
ral ne pra wo ich te go po zba wić? Czy ta kie jest przy ja zne
pań stwo? W mo im ogro dzie jest 511 dzia łek i ty leż ro dzin
je upra wia. W so bo ty i nie dzie lę przez ogród prze wi ja się
ok. 2 tys. osób, któ re tu ak tyw nie wy po czy wa ją W wa ka -
cje na si se nio rzy przy cho dzą z wnu ka mi i pra wnu ka mi.
Moż na spa ra fra zo wać przy sło wie, że „ogród bez dzie ci
jest jak las bez pta ków”. Dla te go nikt nie na rze ka na ha -
łas ba wią cych się dzie ci. Jest to więc miej sce słu żą ce
wszyst kim po ko le niom.

Obec nie, dzię ki du że mu na kła do wi fi nan so we mu dział -
kow ców, ze lek try fi ko wa li śmy ogród. Pla nu je my od two -
rze nie pla cu za baw i cią gów spa ce ro wych z ła wecz ka mi.
Chce my aby ogród słu żył wszyst kim do wy po czyn ku i re -
kre acji. Nie ste ty wła dze mia sta ma ją in ne pla ny. Te ren 
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w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go prze zna czo -
ny jest na te re ny zie lo ne – par ki i re kre acyj ne – ha la spor -
to wa, bo iska, kor ty oraz czę ścio wo bu dow nic two de we lo-
per skie. Na su wa się py ta nie – co z ty mi ro dzi na mi i se -
nio ra mi. Dla nas od po wiedź jest oczy wi sta – dzie ci pój dą
na brud ne po dwór ka, a oso by star sze za mkną się w do mu
bo gdzie in dziej nie czu ją się bez piecz nie. Dla cze go? Nie -
ste ty, ani park, ani kor ty czy bo iska nie są miej scem, 
w któ rym spę dza li by czas. Tym bar dziej, że re kre acja wią -
że się z kosz ta mi – kup no bi le tu wstę pu. Oka zu je się jed -
nak, że urzęd ni cy po raz ko lej ny wie dzą le piej, co nam
po trzeb ne do szczę ścia i ży cia. A prze cież nasz ogród to

oa za zie le ni i spo ko ju, ide al ne miej sce do wy po czyn ku,
za pew nia ją ce bez pie czeń stwo użyt kow ni kom. War to za -
zna czyć, że wy bu do wa ne obok osie dle miesz ka nio we no -
si na zwę „Ogro dy Re ja”. Nie tyl ko z uwa gi na po ło że nie,
ale dla te go, że słu ży miesz kań com ja ko te ren zie lo ny

Dział kow cy ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu sta ją 
w obro nie usta wy o ROD PZD, nie chcą zmian, któ re w
kon se kwen cji pro wa dzą do znisz cze nia ogrod nic twa
dział ko we go i li kwi da cji ogro dów.

Wszyst kim ta kim pro jek tom mó wi my zde cy do wa nie
– Nie!

Żą da my po sza no wa nia na szych kon sty tu cyj nych praw!

42. Da niel Pa ciu ka nis OZ Pod la ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Po sło wie i Se na to ro wie, 
Sza now ni Go ście, Sza now ni Dział kow cy!
Kra jo wa Ra da usta li ła, że Kon gres PZD od bę dzie się 

14 lip ca 2009 r. w Sa li Kon gre so wej Pa ła cu Kul tu ry i Na -
uki w War sza wie oraz po wo ła ła Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
Kon gre su pod prze wod nic twem Eu ge niu sza Kon drac kie -
go Pre ze sa PZD.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców do ko na
oce ny sy tu acji dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w związ ku 
z nada niem bie gu le gi sla cyj ne go pro jek to wi PiS o ogro -
dach dział ko wych oraz przed sta wi sta no wi sko w ni niej -
szej spra wie.

Śro do wi sko dział kow ców ży je w at mos fe rze wzbu rze -
nia od 2004 r, kie dy po ja wi ły się to pierw sze in for ma cje
pra so we o za mia rach po słów PiS do ogro dów dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we i Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców to do ro bek po nad wie ko wej pra cy, tru du i wy -
rze czeń wie lu po ko leń dział ko wych ro dzin.

Zło żo ny do Sej mu w dniu 23 mar ca br. przez po słów
PiS pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, to ko lej na
ini cja ty wa tzw. „uwłasz cze nia” dział kow ców. Pro jekt ten
nie gwa ran tu je żad ne go uwłasz cze nia, stwa rza tyl ko moż -
li wość zło że nia wnio sku o wy kup dział ki – bez żad nej
gwa ran cji je go uwzględ nie nia.

Po nad to na le ży stwier dzić, że pro jekt jest nie kon sty tu -
cyj ny, po nie waż za kła da:

– de le ga li za cję spo łecz nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji PZD
bez pod staw wy mie nio nych w art. 13. Kon sty tu cji RP,

– cał ko wi tą li kwi da cję ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce,

– po zba wie nie dział kow ców praw za gwa ran to wa nych
Usta wą o ROD,

– na cjo na li za cję ma jąt ku dział kow ców i Związ ku.

Za pro po no wa ne przez PiS roz wią za nia usta wo we są
świa do mym wpro wa dze niem w błąd dział kow ców dla
osią gnię cia kon kret nych ce lów po li tycz nych i eko no micz -
nych.

Jed no cze śnie uzna je my, że pro jekt Usta wy jest praw nie,
spo łecz nie i mo ral nie sprzecz ny z kon sty tu cyj ny mi za sa -
da mi pań stwa pra wa. Jest rów nież szko dli wy dla wi ze run -
ku Pol ski ja ko człon ka Unii Eu ro pej skiej, w któ rej ogro-
d nic two dział ko we i związ ki dział kow ców są po pie ra ne 
i wspie ra ne przez par la men ty, rzą dy i sa mo rzą dy.

Au to rom pro jek tu przy po mi na my, że nikt nie ma man -
da tu na psu cie te go, co do brze i sku tecz nie dzia ła ła w in -
te re sie wie lo mi lio no wej rze szy naj uboż szych ro dzin.

Nie zga dza my się, na to, by w imię ko mer cyj nych in te -
re sów wą skiej gru py za in te re so wa nych, znisz czo ny zo stał
do ro bek lu dzi, któ rzy ugo ry i wszel kie go ro dza ju nie użyt -
ki za mie ni li w kwit ną ce ogro dy.

Sta now czo od rzu ca my za pi sa ne w pro jek cie roz wią za -
nia, nie zga dza my się na ko mu na li za cję pry wat ne go ma -
jąt ku dział kow ców i na cjo na li za cję ma jąt ku PZD oraz
pro po no wa ne roz wią za nia praw ne w po sta ci po wo ła nia
wspól not ogro do wych przez urzęd ni ków gmin nych.

Ak tu al nie obo wią zu ją ca Usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 2005 r. w naj lep szy spo sób słu ży ro -
dzi nom dział kow ców, dział kow com i Związ ko wi. 
W obro nie Usta wy o ROD ze bra li śmy w Pol sce 614 ty się -
cy pod pi sów dział kow ców, ten fakt au to rzy pro jek tu i Sej -
mu RP win ni wziąć pod uwa gę.

Obro na ogro dów dział ko wych to dziś naj waż niej sza
spra wa dla każ de go dział kow ca. Nie po zwól my, aby ruch
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz tra dy cje wie lu
po ko leń dział kow ców w imię par tyj nych i ko mer cyj nych
in te re sów zo sta ły bez pow rot nie znisz czo ne.
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Ape lu je my do wnio sko daw cy i wszyst kich po słów Sej -
mu RP o od rzu ce nie te go pro jek tu Usta wy i po zo sta wie -
nie lo su Pol skie go Związ ku Dział kow ców w rę kach je go
człon ków, tak jak w de mo kra cji win no być.

Ma my na dzie ję, że Sejm RP od rzu ci pro jekt usta wy au -
tor stwa PiS w ca ło ści, li czy my na mą drość i życz li wość
Po słów i Pa na Mar szał ka Sej mu RP.

Po pie ra my w ca ło ści dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD 
i oso bi ste Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go w obro -
nie ogro dów i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Dzia ła nia te bę dzie my za wsze wspie rać w mia rę ist nie ją -
cych moż li wo ści.

Nikt do tych czas nie wy my ślił lep sze go spo so bu na przy -
wró ce nie przy ro dzie i czło wie ko wi zde gra do wa nych
grun tów niż po przez za kła da nie i pro wa dze nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. To pra ca i na kła dy, na prze strze ni
stu lat, mi lio nów pol skich ro dzin, spraw ność or ga ni za cyj -
na sa mo rząd nej or ga ni za cji do pro wa dzi ło do te go, że 
w Pol sce ma my oko ło 44 ty się cy hek ta rów te re nów zie lo -

nych po trzeb nych spo łe czeń stwu, po dob nie jak to jest 
w Kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we sta ły się waż ną in sty tu cją
pol skie go oby cza ju. Są to nie tyl ko pa sje ogrod ni cze, jest
to mo del ży cia, któ ry na ra sta w cy wi li zo wa nym świe cie
ja ko al ter na ty wa dla eto su glo bal nej go spo dar ki

Sza now ni Pań stwo!
Uwa ża my za ko niecz ne, aby co raz lep sza współ pra ca 

z sa mo rzą dem te ry to rial nym, pro wa dzi ła do po mo cy
praw nej, or ga ni za cyj nej i fi nan so wej sa mo rzą dów dla ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go.

Uzna je my, że na le ży bro nić to co ma my z peł ną sku -
tecz no ścią, mu si my do sko na lić dzia łal ność sta tu to wą i or -
ga ni za cyj ną oraz or ga ni za cję ży cia w ogro dach. Wnio sek,
co do sy tu acji ogro dów dział ko wych, dział kow ców 
i Związ ku na su wa się wła ści wie sam, a mia no wi cie:

Mu si my oca lić to co jest do oca le nia.

43. Mie czy sław Gór ski OZ Pod la ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Go ście i mili Działkowcy delegowani 
na I Kongres Polskiego Związku Działkowców!
My de le ga ci Pol skie go Związ ku Dział kow ców z Okrę -

gu Pod la skie go – mia sta Łom ży dzię ku je my Pa nu Pre ze -
som Kra jo wej Ra dy za zor ga ni zo wa nie I Kon gre su PZD.

Jest to dla nas dział kow ców waż ne wy da rze nie o zna -
cze niu hi sto rycz nym w na szej dzia łal no ści.

Upo waż nie ni przez na szych dział kow ców skła da my na
rę ce Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go po dzię ko -
wa nia i ży cze nia, aby ten Kon gres przy czy nił się do utrzy -
ma nia na szej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych i ist nie nia Ogro dów Dział ko wych by śmy mo gli
spo koj nie pra co wać i od po czy wać na dział kach.

Chce my po wie dzieć dzi siaj gło śno Nie! tym wszyst kim,
któ rzy za kłó ca ją nam ży cie – ileż to lat moż na nam eme -
ry tom i ren ci stom prze szka dzać w ży ciu – uszczę śli wiać
nas uwłasz cze niem, któ re go my nie chce my. Ma my do -
brą Usta wę, do bry Sta tut i Re gu la min ROD i nie chce my
te go zmie niać.

W dniu 03 wrze śnia 2005 ro ku Pan Ja ro sław Ka czyń ski
ów cze sny Pre mier RP wy po wie dział się w au dy cji te le wi -
zyj nej „że nie wol no nisz czyć te go co jest do bre dla spo -
łe czeń stwa i Pań stwa”. A co się ro bi mó wię tu o ugru-

po wa niu Pra wa i Spra wie dli wo ści, któ re dą ży do znisz -
cze nia idei ma so we go ru chu ogrod nic twa dział ko we go
ma ją ce go już po nad 100-let nią tra dy cję.

Ogro dy dział ko we i dział ki to do bro na sze go spo łe czeń -
stwa i nie wol no nisz czyć te go co jest do bre i do brze słu -
ży spo łecz no ści dział ko wej i ogó ło wi!

Zwar cie bę dzie my sta wa li w obro nie na szej Usta wy 
z 8 lip ca 2005 ro ku na sze go Związ ku i na sze go Pre ze sa,
któ ry zo stał wy bra ny w de mo kra tycz nych wy bo rach na
VII Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Tym wszyst kim, któ rzy szka lu ją na sze go Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy pi szą kłam stwa, po wie my rów nież gło śno
NIE! Z tym się nie go dzi my!

Pa nie Pre ze sie – dzię ku je my Pa nu za ogrom ny wkład
pra cy i za an ga żo wa nie, je ste śmy z Pa nem. Bę dzie my za -
wsze wspie rać Pa na w dą że niu do utrzy ma nia zwar te go 
i sil ne go Związ ku!

Ży czy my Pa nu du żo zdro wia, wy trwa ło ści w dal szej
pra cy nad roz wo jem ogrod nic twa dział ko we go!

Cie szy nas to, że Na sze ogro dy sta ją się co raz pięk niej -
sze!

44. Gra ży na Chi nal ska OZ w Gdań sku

Uczest ni cząc w I Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w War sza wie ja ko pre zes Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go w Gdań sku w imie niu dział kow ców na sze -
go ogro du pra gnę przed sta wić na sze sta no wi sko w spra -
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wie pro jek tu usta wy PiS do ty czą cej li kwi da cji Związ ku
jak i ogro dów w Pol sce.

W na szej opi nii za pi sy pro po no wa nej usta wy dą żą do
li kwi da cji do brze zor ga ni zo wa ne go i dzia ła ją ce go ru chu
Związ ku Dział kow ców ma ją ce go ogrom ny do ro bek, zrze -
sza ją ce go po nad mi lion człon ków, a wraz z ro dzi na mi pra -
wie 4 mi lio ny. Gdy by po wyż sze pro jek ty PiS sta ły się
usta wą wy rzą dzi ły by wiel ką nie od wra cal ną krzyw dę
wszyst kim dział kow com, ich ro dzi nom, lu dziom nie za -
moż nym, dla któ rych dział ka to ra dość ży cia, zdro wia,
źró dło wy po czyn ku, uciecz ki od be to no wych ścian.

Do ko nu jąc ana li zy pro jek tu usta wy pro po no wa ne go
przez PiS war to zwró cić uwa gę na nie zgod ność z Kon sty -
tu cją RP ca łe go pro jek tu, a w szcze gól no ści za pi su do ty -
czą ce go wy ku pie nia dzia łek i li kwi da cji PZD.

Sza now ni Po li ty cy!
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie jest pierw szą or ga -

ni za cją, któ rą PIS usi łu je znisz czyć, wy my śla jąc ma ło re -
al ne usta wy, po win ni wresz cie zro zu mieć, że ogro dy ma ją
swo ją 100-let nią tra dy cję i wspa nia łą Usta wę z dnia
08.07.2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
w Pol sce, któ ra da je nam peł ną gwa ran cję swo bo dy i spo -

koj ne go funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go 
i Związ ku. Po zo staw cie nas w spo ko ju.

To wła śnie my – dział kow cy zli kwi do wa li śmy: zglisz -
cza, ba gna, nie użyt ki w cen trum miast, za kła da jąc wła -
sny mi si ła mi te re ny zie lo ne tak po trzeb ne na sze mu
spo łe czeń stwu. Wspól ny mi si ła mi wy bu do wa li śmy ogro -
dy sa dząc mi lio ny drzew, krze wów, stwo rzy li śmy z ugo -
rów i nie użyt ków miej sca pięk ne i es te tycz ne tak
po trzeb ne na sze mu spo łe czeń stwu. Od bu do wa nie ogro -
dów ma ją cych swo je tra dy cje to nie to sa mo co wy bu do -
wa nie do mu czy skle pu – „sta rych drzew i ogro dów się
nie prze sa dza”. Dla te go też wy ra ża my ostry sprze ciw pró -
bom li kwi da cji na szej usta wy z 2005 r.

Na szych ogro dów i Związ ku nie od da my i nie zgo dzi -
my się na żad ne zmia ny. Nie go dzi my się z fak tem po -
dzia łu dział kow ców na lep szych i gor szych, na wła ści cie li
i dzier żaw ców, bo wów czas ogro dy prze sta ną peł nić funk -
cję za rów no or ga ni za cyj ną i spo łecz ną. Li czy my, że w tak
waż nej spra wie ja ką sta no wi przy ro da w ży ciu czło wie ka
zwy cię ży mą drość i roz są dek.

Ra tuj my zie lo ne płu ca miast i osie dli, bę dą cych je dy ną
przy sta nią dla lu dzi star szych, za mi ło wa nych w zie lo nych
oa zach swo ich ogro dów.

45. Je rzy Kar piń ski OZ we Wro cła wiu

Sza now ni Pań stwo!
W dniu dzi siej szym, w tej wspa nia łej Sa li Kon gre so wej,

pa dło już wie le uwag i słów kry ty ki skie ro wa nych do gro -
na lu dzi, któ rzy szczy cąc się mia nem sza fa rzy Pra wa 
i Spra wie dli wo ści w rze czy wi sto ści sie ją bez pra wie i nie -
spra wie dli wość, wo bec osób bę dą cych au to ra mi ostat nie -
go, nie for tun ne go, pro jek tu usta wy o ogro dach dział-
ko wych. Ja ko re pre zen tant ROD „Ra dość” we Wro cła -
wiu, po wsta łe go w 1947 ro ku, zaj mu ją ce go po wierzch nię
20 ha i ma ją ce go 560 dzia łek, tak że chciał bym za pre zen -
to wać w tej spra wie swo je uwa gi i spo strze że nia.

Na sza ogro do wa spo łecz ność, wraz z człon ka mi ro dzin
li czy po nad 2000 osób. Użyt kow ni ka mi dzia łek w więk -
szo ści są eme ry ci i ren ci ści. Ogród nasz zlo ka li zo wa ny jest
w re jo nie, w któ rym znaj du je się jesz cze kil ka na ście in -
nych po dob nych ro dzin nych ogro dów dział ko wych
(ROD). Wszyst kie te ogro dy znaj du ją się dość bli sko cen -
trum mia sta i zaj mu ją łącz nie ob szar prze kra cza ją cy 
150 ha. Prze ci na je uli ca Kle ciń ska, sta no wią ca frag ment
Ob wod ni cy Śród miej skiej Wro cła wia. Nic więc dziw ne -
go, że te re ny wszyst kich tych ogro dów sta no wią ła ko my
ką sek dla firm bu dow la nych i de we lo per skich. Na le ży też
do dać, że zgod nie z ak tu al nym „Stu dium za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go mia sta Wro cła wia" wszyst kie te te re ny
prze wi dzia ne są pod za bu do wę ko mer cyj ną, a wszyst kie
na sze ogro dy wy kre ślo no z te go pla nu, tak jak by nie ist nia -
ły w na szym mie ście. W tej sy tu acji za sad ni czą ochro nę

praw ną te re nów na szych ROD sta no wi obec nie na sza
„Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”, któ ra w sy -
tu acji wy własz cze nia da je nam gwa ran cje uzy ska nia te re -
nów za stęp czych i od po wied nich od szko do wań. Wszy scy
pa mię ta my wy da rze nia z ostat nich lat, któ re wznie ca ły 
i wznie ca ją wśród nas cią głe po czu cie za gro że nia i nie po -
ko ju. Wy star czy tu przy to czyć cho ciaż by ta kie fak ty, jak:

• he ro icz ną wręcz wal kę ca łej dział ko wej spo łecz no ści
w Pol sce o wła ści we, praw ne usank cjo no wa nie na sze go
ist nie nia, za koń czo ną w 2005 r. przy ję ciem przez Sejm
„Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych” – bę dą cej
obec nie gwa ran tem na sze go dal sze go by tu;

• po wta rza ją ce się pró by po słów Pra wa i Spra wie dli wo -
ści wpro wa dze nia w ży cie od mien nych pro jek tów ustaw
o ogro dach dział ko wych – ostat ni pro jekt jest au tor stwa
gru py po słów z pa nem An drze jem De rą na cze le;

• za mie sza nie wy wo ła ne słyn nym już punk tem 11j tzw.
„Spe cu sta wy dro go wej”, któ rym to chcia no po zba wić nas
kon sty tu cyj nych praw do od szko do wań za utra co ne mie -
nie i któ re to pra wo, dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi wszyst -
kich dział kow ców uda ło się od zy skać;

• przy ję cie w 2006 ro ku przez Ra dę Mia sta Wro cła wia
„Stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta Wro -
cła wia”, w któ rym to stu dium wy kre ślo no pra wie wszyst -
kie ogro dy dział ko we, a ich te re ny prze zna czo no na ce le
ko mer cyj ne, de we lo per skie i in ne;
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• czy też za skar że nie wspo mnia nej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 r. przez Ra dę Mia sta Wro -
cła wia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ze wzglę du na jej
rze ko mą nie zgod ność z Kon sty tu cją RP, co jak wie my w
osta tecz no ści nie da ło ocze ki wa nej sa tys fak cji au to rom te -
go za skar że nia.

Za gro że nie dla nas dział kow ców nie by ło zwią za ne tyl -
ko z wy mie nio ny mi wy da rze nia mi. By ło i jest cią gle pod -
sy ca ne stron ni czym od dzia ły wa niem środ ków ma so we go
prze ka zu, któ re w spo sób jed no stron ny i kłam li wy sie ją
nie praw dę w spo łe czeń stwie, wzbu dza ją nie wła ści we
emo cje i na dzie je, a przy oka zji dzia ła ją na szko dę dział -
kow ców i na sze go Związ ku. W kon kret nych spra wach nie
da ją nam przy tym szan sy na ri po stę i na pre zen to wa nie
na sze go sta no wi ska. W ostat nich la tach i mie sią cach 
w róż nych dzien ni kach by ło wie le ar ty ku łów te go ty pu.
Do wo dzą one upo li tycz nie nia środ ków ma so we go prze ka -
zu, o ich stron ni czo ści i szko dli wym spo łecz nie dzia ła niu.

Spo łecz ność na sze go Ogro du, a tak że wszyst kich są -
sied nich ogro dów nie po ko ił i nie po koi ten bez u stan ny stan
za gro że nia od wie lu lat do ty ka ją cy nas i wszyst kich dział -
kow ców w Pol sce. To cią głe wni ka nie w na szą rze czy wi -
stość sta ło się mę czą ce i nie do znie sie nia, prze szka dza
nam spo koj nie re ali zo wać na sze ży cio we ma rze nia i go -
spo da rzyć na na szych dział kach. Jak dłu go jesz cze prze -
ży wać bę dzie my ten psy chicz ny hor ror? Tak dłu żej nie
mo że być!

Moż na też za uwa żyć jesz cze jed ną istot ną rzecz. Otóż
wszyst kie wspo mnia ne wy da rze nia z jed nej stro ny do ty -
czą nas dział kow ców i na szych struk tur, a mi mo to, o iro -
nio lo su, z dru giej stro ny dzie ją się jak by wo kół nas i bez
na sze go bez po śred nie go udzia łu. Jest to do wo dem na to,
że my dział kow cy, zjed no cze ni w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców, sta no wi my ogrom ną si łę z któ rą mi mo wszyst -
ko na si prze ciw ni cy się li czą. Dla te go też bez u stan nie
ata ku ją nas oni z róż nych stron i w tak zróż ni co wa ny spo -
sób. Nie mo że my do pu ścić do te go że by osią gnę li peł nię
swo ich ce lów i nie da my im ta kiej sa tys fak cji! Je że li ktoś
chce coś zmie nić w funk cjo no wa niu na sze go Związ ku 
i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych to przede wszyst -
kim po wi nien za py tać się nas o zda nie, za się gnąć na szej
opi nii, skon sul to wać z na mi swo je pro po zy cje. To co do -
ty czy nas nie mo że się dziać bez nas! I to, co w tej chwi li
mó wię, jest zgod ne z opi nią nie tyl ko wszyst kich dział -
kow ców, ale mię dzy in ny mi tak że z opi nią, wie lu po słów
wy ra żo ną pod czas ostat niej de ba ty sej mo wej, do ty czą cej
pierw sze go czy ta nia pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych au tor stwa po słów PiS pre zen to wa ne go przez pa na
po sła An drze ja De rę. Nic o nas bez nas! Pro si my o tym
pa mię tać!

Sza now ne Ko le żan ki, Ko le dzy, Dział kow cy! 
Sza now ni Go ście!
Prze cho dząc do szcze gó łów wspo mnia ne go pro jek tu

usta wy o ogro dach dział ko wych, pre zen to wa ne go ostat -

nio w Sej mie, zwró ci łem uwa gę na kil ka istot nych ele -
men tów. Przede wszyst kim na su wa się spo strze że nie, że
pro jekt ten „au to ma tycz nie” uchy la na szą usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, spraw dzo ną już w prak tycz -
nym dzia ła niu. Dział kow cy utra cą więc m.in. pra wo do
bez płat ne go ko rzy sta nia z dzia łek, od ręb ną wła sność al tan
i na sa dzeń, zwol nie nia po dat ko we, za bez pie cze nia przed
li kwi da cja mi ogro dów oraz przed rosz cze nia mi do ich te -
re nów.

Pro jekt PiS -u w swo ich za ło że niach jest sprzecz ny 
z Kon sty tu cją RP z usta wa mi o sa mo rzą dzie te ry to rial nym
i z pra wa mi sa mo rzą dów, któ re w isto cie rze czy są wła ści -
cie la mi grun tów ogro dów. Pre zy den ci, szcze gól nie du -
żych miast ta kich jak Wro cław, z pew no ścią skwa pli wie
sko rzy sta ją z za pi su pro po no wa nej usta wy PiS, by jed nym
po cią gnię ciem pió ra zli kwi do wać wie le obec nych grun -
tów dział ko wych prze zna czo nych w pla nach na in ne ce le,
w tym na ce le ko mer cyj ne.

Pro po no wa ne w pro jek cie uwłasz cze nie jest więc zwy -
czaj ną fik cją! Pro jekt ten nie przy zna je dział kow com wła -
sno ści, a je dy nie moż li wość zło że nia wnio sku do gmi ny,
któ ra ja ko by ma od da wać swo je grun ty za bez cen i bez
żad nej dla sie bie re kom pen sa ty. Sy tu acja praw na ogro dów
we Wro cła wiu z gó ry wy klu cza dział ki z przy dzie le nia ich
na wła sność gdyż 95% ogro dów prze zna czo nych jest na
in ne ce le. Osta tecz nie za miast uwłasz cze nia bę dzie mia ło
miej sce wy własz cze nie!

Au to rzy pro jek tu chcą jed nak przede wszyst kim li kwi -
da cji i roz wią za nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Wi -
dzą w nim re likt ko mu ni stycz nej epo ki Nie bio rą pod
uwa gę te go, że or ga ni za cja na sza ma po nad 100-let nie tra -
dy cje, że ma sil ne po wią za nia z po dob ny mi or ga ni za cja -
mi w in nych kra jach eu ro pej skich. Chcą li kwi da cji
spo łecz nej ogól no kra jo wej or ga ni za cji po za rzą do wej speł -
nia ją cej wiel ce po ży tecz ną ro lę, od cią ża ją cej Pań stwo 
i sa mo rzą dy w po mo cy so cjal nej na rzecz naj uboż szych 
i naj bar dziej po trze bu ją cych. Chcą li kwi da cji or ga ni za cji,
któ ra jak do tąd sku tecz nie bro ni dział kow ców przed roz -
gra bie niem ich te re nów, a przez to jest naj więk szą prze -
szko dą w tej ma te rii. Przy oka zji chcą za własz czyć na
rzecz Pań stwa nasz ma ją tek trwa ły oraz fun du sze prze wi -
dzia ne na in we sty cje, a więc to wszyst ko, co po wsta ło 
z na szych skła dek człon kow skich. Nie są to me to dy ja kie
po win ny być sto so wa ne w de mo kra tycz nym pań stwie pra -
wa. Są to me to dy, któ re moż na przy rów nać do dzia łań 
z cza sów fa szy zmu lub po wo jen ne go sta li ni zmu, kie dy to
za gra bia no pry wat ne mie nie bez pra wa do od szko do wań.
Z czymś ta kim nie moż na się zgo dzić!

Pod su mo wu jąc to wszyst ko moż na stwier dzić, że 
w grun cie rze czy nie cho dzi tu wca le o do bro dział kow -
ców. Za sad ni czy cel to ten, któ ry uwi docz nio ny zo stał na
wy mow nym pla ka cie za po wia da ją cym nasz Kon gres. Tak
pro szę Pań stwa, cho dzi tu o na szą zie mię, któ rej tak dziel -
nie bro ni my! W spy cha czu wdzie ra ją cym się na te ren pla -
ka to wej dział ki nie wi dać ope ra to ra, ale w świe tle
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przed sta wio nych fak tów ła two go so bie sko ja rzyć. Je stem
pe łen uzna nia dla au to rów pla ka tu za wspa nia łe i wy mow -
ne uję cie pla stycz ne te go wszyst kie go co te raz się dzie je.

I na za koń cze nie jesz cze jed no spo strze że nie. W każ dej
ro dzi nie moż na zna leźć ko goś kto źle słu ży jej po trze bom.
W na szej ro dzi nie dział kow ców w ten zły i trud ny spo sób
dzia ła pan An drzej De ra, któ ry bę dąc dział kow cem, a przy
tym tak że wy bra nym do Sej mu na re pre zen tan ta Na ro du,

wca le nie dzia ła na rzecz in te re sów te goż Na ro du. Swo im
po stę po wa niem spra wił, że nie wi dzę w nim rów nież
dział kow ca, re pre zen tan ta naj uboż szej czę ści spo łe czeń -
stwa! Naj wyż szy czas, że by w świe tle te go wszyst kie go
co zro bił ude rzył się we wła sną pierś i pu blicz nie prze pro -
sił dział kow ców za wy rzą dzo ną im krzyw dę!

Dzię ku ję za uwa gę.

46. Ry szard Ry ba kow ski OZ Su dec ki

Sza now ne ko le żan ki i ko le dzy, 
dział kow cy oraz za pro sze ni go ście!
W dniu 2 lip ca br. na 45 po sie dze niu Sej mu RP od czy -

ta no po raz pierw szy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści. Od by ła się
rów nież de ba ta nad tym pro jek tem. W de ba cie głos za bra -
ło oko ło 24 Po słów RP. Więk szość z wy po wie dzi po sel -
skich by ła za od rzu ce niem po wyż sze go pro jek tu usta wy.

Po seł wnio sko daw ca Pan An drzej De ra przed sta wia jąc
swój pro jekt w spo sób prze wrot ny przy ta czał „nie do rzecz -
ne” ar gu men ty świad czą ce o po trze bie wpro wa dze nia te -
go pro jek tu. Prze ko ny wał wszyst kich ze bra nych do
uchy le nia obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i li kwi da cji or ga ni za cji, któ ra od
wie ków bro ni in te re sów dział kow ców ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Na wstę pie po wie dział m.in., że
fun da men tem pro jek tu usta wy jest stwo rze nie ta kiej sy tu -
acji praw nej dział kow ców, któ ra bę dzie zgod na z Kon sty -
tu cją RP oraz za sa da mi so li dar no ści spo łecz nej, sa mo-
rząd no ści i pra wo rząd no ści. Gdy tym cza sem roz wią za nia
za war te w pro jek cie usta wy są sprzecz ne z Kon sty tu cją
RP. Sys tem ogro dów dział ko wych w świe tle obo wią zu ją -
cej usta wy na zwał „sys te mem ra dziec kim”, w któ rym lu -
dzie nie ma ją żad nych praw pod mio to wych. No wy pro jekt
usta wy prze kre śla ja ki kol wiek pra wa dla dział kow ców
któ re za war te są w obec nie obo wią zu ją cej usta wie z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Sys -
tem ten zwa ny ra dziec kim po seł De ra pro po nu je za stą pić
sys te mem oby wa tel skim któ ry opar ty jest na wła sno ści
umoż li wia ją cej oby wa te lom ob ję cie ogro dów dział ko -
wych na wła sność czy li na moż li wo ści utwo rze nia wspól -
no ty ogro do wej. Każ dy ogród z mo cy tej usta wy oczy-
wi ście gdy by pro jekt ten stał się usta wą stał by się ogro -
dem po sia da ją cym oso bo wość praw ną. Do sko na le wszy -
scy wie my że ta kie roz wią za nie jest złe dla dział kow ców.
W dal szej wy po wie dzi Pan De ra pod kre śla, że ogro dy bę -
dą na dal speł nia ły ta kie sa me funk cje jak do tych czas czy -
li wy po czyn ko we, re kre acyj ne i so cjal ne. Jest to ko lej na
„mrzon ka bez po kry cia”. W su biek tyw nym od czu ciu Pa -
na po sła, wnio sko daw ca czy li oso ba, któ ra ze chce wy ku -
pić dział kę na wła sność ma stwo rzo ne bar dzo ko rzyst ne
„wa run ki” łub „pro po zy cje" do ty czą ce na by cia dział ki na

wła sność w po sta ci 1% war to ści dział ki. W tym miej scu
po seł za po mniał wspo mnieć o in nych kosz tach ta kich jak
no ta rial ne, geo de zyj ne czy są do we przy za ło że niu księ gi
wie czy stej. Pod kre ślił, że oso ba któ ra nie ze chce wy ku pić
swo jej dział ki mo że być użyt kow ni kiem. I jest to pra wo
zby wal ne i dzie dzicz ne – co jest bar dzo istot ne zda niem
po sła, po nie waż da je gwa ran cję, że nikt im nie od bie rze
dział ki, bę dą mo gli ją zbyć, a w przy pad ku ich śmier ci na -
stęp cy bę dą mo gli usta wo wo to użyt ko wa nie dzie dzi czyć.
W kon struk cji funk cjo no wa nia ogro du wspól no ty ogro -
do we ma ją de cy do wać o wszyst kich spra wach ogro du.
Fak tycz nie tyl ko teo re tycz nie. Bo zgod nie z pro jek tem
usta wy to wła śnie gmi na wład na jest do po dej mo wa nia
osta tecz nych de cy zji. Wy ja śnie nia Pa na Po sła do ty czą ce
utrzy ma nia wspól not ogro do wych są kom plet nie ab sur -
dal ne. Pro jekt za kła da li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, po nie waż zda niem po sła nie jest po trzeb na
or ga ni za cja, któ ra za wia du je wszyst ki mi ogro da mi.

Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej jed no gło śnie stwier -
dzi li, że po trzeb ne są zmia ny w ustro ju ogro dów dział ko -
wych, jed nak nie zga dza ją się z tym pro jek tem. Uwa ża ją,
że uchy le nie obec nie obo wią zu ją cej usta wy i przy ję cie
pro jek tu spo wo du je nie zwy kły cha os i ba ła gan or ga ni za -
cyj ny. Po nad to, co do re or ga ni za cji ogro dów dział ko wych
mie li du żo py tań do po sła wnio sko daw cy. Z uwa gi na brak
spo łecz ne go uza sad nie nia wpro wa dze nia w ży cie przed -
sta wio ne go pro jek tu usta wy, nie zgod no ści kil ku za pi sów
z Kon sty tu cją RP, bra kiem kon sul ta cji spo łecz nych a
przede wszyst kim nie chluj ność le gi sla cyj na – Klub Par la -
men tar ny Plat for my Oby wa tel skiej wniósł o od rzu ce nie
pro jek tu usta wy w pierw szym czy ta niu.

Po seł Wie sław Szcze pań ski w imie niu Klu bu Po sel skie -
go Le wi ca po wie dział, że jest to ko lej na pró ba roz bi cia pol -
skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz roz par ce lo -
wa nia grun tów za ję tych przez kil ka ty się cy ogro dów dział -
ko wych. Po czym wy ra ził swo je zdzi wie nie, że w tak waż -
nej ma te rii dla mi lio na Po la ków w Pol sce Mar sza łek Sej mu
RP nie sko rzy stał z moż li wo ści skie ro wa nia pro jek tu do
kon sul ta cji w try bie i na za sa dach okre ślo nych w usta wach,
ale skie ro wał go od ra zu do pierw sze go czy ta nia. Z uwa gi
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na fakt, że pro jekt ten nie za wie ra wy ni ków kon sul ta cji 
z dział kow ca mi, gmi na mi i związ ka mi za wo do wy mi, z któ -
rych ty sią ce eme ry tów i ren ci stów upra wia dział ki ni gdy
nie po wi nien tra fić pod ob ra dy Sej mu RP. Pod kre ślił, że naj -
praw do po dob niej świa do mie unik nię to de ba ty z dział kow -
ca mi, po nie waż nie są oni za in te re so wa ni uchy le niem
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w jej obro nie
zło ży li 619 ty się cy pod pi sów. Do dał, że w prak ty ce pro jekt
usta wy da je je dy nie dział kow com pra wo do zło że nia wnio -
sku o wy kup dział ki, bez gwa ran cji po zy tyw ne go roz pa -
trze nia wnio sku. Wa run ki, ja kie mu sia ły by zo stać speł-
nio ne, po wo du ją, że ha sło o po wszech nym uwłasz cze niu
sta je się fik cją. Stan praw ny 70 pro cent grun tów za ję tych
obec nie przez ogro dy dział ko we wy klu cza moż li wość
uwłasz cze nia dział kow ców. Więk szość z tych grun tów nie
po sia da ak tu al nych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen -

ne go lub są one w pla nach prze zna czo ne na in ne ce le, są
ob ję te rosz cze nia mi osób trze cich i ma ją nie ure gu lo wa ny
stan praw ny. A za tem, oko ło 680 ty się cy dział kow ców nie
ma żad nych szans na wy kup swo jej dział ki. Pro po no wa ny
pro jekt w rze czy wi sto ści wy własz cza dział kow ców. Obec -
nie na pod sta wie obo wią zu ją cej usta wy dział kow cy są wła -
ści cie la mi na nie sień i na sa dzeń. Au to rzy pro jek tu nie
prze wi du ją tych re gu la cji, co ozna cza że ma ją tek ten sta nie
się z mo cy pra wa wła sno ścią Gmi ny lub Skar bu Pań stwa.
Tak więc uwłasz cze nie bę dzie ilu zo rycz ne, na to miast wy -
własz cze nie au to ma tycz ne. Pro jekt za kła da wiel kość dzia -
łek ogro do wych od 600 do 1500 m2. Za tem, na le ży przy jąć
są to dział ki bu dow la ne. Na to miast, li kwi da cja Pol skie go
Związ ku Dział kow ców spo wo du je pa ra liż i swo istą próż nię
or ga ni za cyj ną.

47. Ka zi mierz Paz dyk OZ Su dec ki 

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Za bie ra jąc głos na pierw szym Kon gre sie PZD, bę dąc

jed nym z 2600 de le ga tów, chciał bym z te go miej sca zwró -
cić się do wszyst kich lu dzi, któ rym le ży do bro dział kow -
ców na ser cu (więk szość z nich to eme ry ci, ren ci ści 
i bez ro bot ni) o peł ne po par cie i za an ga żo wa nie w obro nie
obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ogro dach dział ko wych 
z dnia 08.07.2005 r. – do dam na szej usta wy.

Je ste śmy tu w War sza wie, gdyż my wszy scy, a z osob -
na i ja nie zga dza my się z za ło że nia mi pro jek tu wnie sio -
ne go do La ski Mar szał kow skiej przez Po słów PiS do ty-
czą ce go nas dział kow ców. Pro jekt ten nie był kon sul to -
wa ny z dział kow ca mi i mo im zda niem jest nie kon sty tu -
cyj ny. Pro jek to daw cy za kła da ją w nim, pod przy kryw ką
uwłasz cze nia, fak tycz ne wy własz cze nie i fi zycz ną li kwi -
da cję ogro dów. We dług me go ro ze zna nia tyl ko 25% obec -
nie użyt ku ją cych dział ki bę dzie mo gło wy ku pić je od
gmin, zaś po zo sta li użyt kow ni cy bądź zo sta ną od ra zu po -
zba wie ni dział ki lub bę dą mo gli ją dzier ża wić (dzier ża wę
dzia łek bez od szko do wa nia moż na za wsze roz wią zać).

Co to ozna cza dla szczę śliw ców? Ozna cza to, że 25%
dział ko wi czów mo że i tyl ko mo że stać się wła ści cie lem
za 1% war to ści. Co sta nie się w przy pad ku uzna nia przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie zgod no ści z Kon sty tu cją
uchwa le nia usta wy we dług pro jek tu PiS, po zba wia ją cych
gmi ny 99% war to ści dzia łek? Kto wy rów na gmi nom stra -
tę; czy mo że Po sło wie ze swej die ty po sel skiej po kry ją

róż ni cę, czy bę dzie to Skarb Pań stwa? Oba wiam się jed -
nak, że ofia ra mi sta ną się naj bied niej si – eme ry ci, ren ci ści
i bez ro bot ni, któ rzy za ufa ją Pań stwu Pol skie mu i wy ku pią
wcze śniej swo je dział ki. My ślę, że w ta kim przy pad ku nie
pa trząc na wcze śniej po nie sio ne kosz ty po rzu cą je. Bę dzie
to osta tecz ny ko niec ogrod nic twa w Pol sce.

Sza now ni De le ga cji, Sza now ni Go ście 
Chciał bym tu z tej sa li, sa li zna nej wszyst kim Po la kom

za ape lo wać do Po słów Sej mu RP, aby nie bra li na swe su -
mie nia krzyw dy ja ką mo gą wy rzą dzić mi lio no wej rze szy
dział kow ców, zmie nia jąc obec ną na szą usta wę o ogro dach
dział ko wych i za stę pu jąc no wą usta wą we dług pro jek tu
Po słów PiS.

Niech Po sło wie Sej mu bro nią do brych ustaw, a zmian i
uchwa la nia no wych do ko nu ją tyl ko wów czas, gdy te go
chce Na ród, a zmia ny słu żą lud no ści, a w tym przy pad ku
dział ko wi czom.

Niech na sze dzie ci i wnu ki bę dą mo gły w przy szło ści
po wie dzieć, iż obec ni Po sło wie Sej mu RP prze ciw sta wi -
li się pod stęp ne mu za mia ro wi li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych i że sta nę li w obro nie naj uboż szych Po la ków.

Apel ten wno szę w 30-tą rocz ni cę pierw szej wi zy ty Pa -
pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce, li cząc na su mie nia Po słów,
wie rząc, że nie zro bią nic wbrew ocze ki wa niom dział kow -
ców.

Dzię ku ję za uwa gę 
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Pa nie Pre ze sie i Sza now ni de le ga ci 
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców.!
W imie niu za rzą du i 560 dział kow ców ROD „Wy po czy -

nek” w Ząb ko wi cach Śl. przed sta wiam na sze sta no wi sko
w spra wie pro te stu do ty czą ce go li kwi da cji Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych w Ząb ko wi cach Ślą skich.

Nad mie niam, iż z tak nie for tun ną i krzyw dzą cą dział -
kow ców ini cja ty wą wy stą pi li po sło wie PiS.

Stwier dza my, że do tych cza so wa usta wa o ROD cał ko -
wi cie za bez pie cza na sze po trze by i gwa ran tu je nam spra -
wie dli we i ja sne za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów.

Po sło wie pra gną cy uchy lić usta wę o ROD i zli kwi do -
wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców, po win ni głę bo ko prze -
my śleć swo je dzia ła nia gdyż wy mie rzy li je prze ciw ko

swo im wy bor com. Dział kow cy, to na ogół oso by o ni skich
do cho dach, dla któ rych plo ny uzy ska ne z dzia łek sta no wią
du że wspar cie bu dże tu do mo we go.

Przy po mi nam, że ogro dy za kła da ne by ły na nie użyt -
kach, a dzię ki wiel kie mu za an ga żo wa niu i mo zol nej pra -
cy dział kow cy z grun tów tych uczy ni li miej sca do wy po -
czyn ku i re kre acji dla swo ich ro dzin.

Wo bec po wyż szych da nych uzna je my, iż przed sta wio ny
przez Po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści pro jekt usta wy dot.
ogro dów dział ko wych jest dla dział kow ców nie ko rzyst -
ny, dla te go zgła szam pro test w tej spra wie.

48. Sta ni sław Ga biń ski OZ Ślą ski

PRO TEST
w spra wie li kwi da cji usta wy

O Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.

49. Mie czy sław Ka miń ski OZ w Gdań sku

Pa nie prze wod ni czą cy, Pa nie pre ze sie, 
Sza now ni go ście, ko le żan ki i ko le dzy
Wy stę pu jąc w imie niu dział kow ców Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych w Puc ku, Ru mi i Re dzie wy ra żam zde cy -
do wa ny sprze ciw wo bec „uszczę śli wia nia” nas na si łę przez
po słów PiS -u. My dział kow cy je ste śmy prze ciw ni ostat nie -
mu pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry po sło -
wie PIS zło ży li do sej mu w dniu 23 mar ca br., któ ry po pie ra
też po słan ka Li dia Sta roń z PO, a któ re mu nadał już nu mer
Mar sza łek Sej mu Bro ni sław Ko mo row ski z PO. Pro jekt ten
nie był kon sul to wa ny z na szym Związ kiem.

Sta no wi sko Klu bu Par la men tar ne go PIS po czy tu je my
ja ko atak na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a wy po wie dzi
nie któ rych po słów PO uwa ża my za bar dzo po kręt ne.

Gru pa dys po zy cyj nych dzien ni ka rzy pra sy, ra dia i TV
po da je nie obiek tyw ne in for ma cje o na szym Związ ku, 
a spro sto wań człon ków Kra jo wej Ra dy PZD i au to ry zo -
wa nych wy wia dów nie za miesz cza.

Pro jek to daw com usta wy o ogro dach dział ko wych ma ją -
cej nas „uwłasz czyć” czy wręcz „wy ba wić”, nie cho dzi 
o do bro dział kow ców, lu dzi czę sto ubo gich – eme ry tów 

i ren ci stów, tyl ko o do pro wa dze nie do sy tu acji, w któ rej nie
bę dzie już PZD – na szej or ga ni za cji. Orze cze nie Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry uzna tę usta wę za nie kon sty tu -
cyj ną, bę dzie jak przy sło wio wa „musz tar da po obie dzie”.
Stra ty dla nas bę dą ol brzy mie i nie bę dzie mia ła żad ne go
zna cze nia sa tys fak cja, że ra cja by ła po na szej stro nie.

Na le ży ja sno, wy ra zie i gło śno po wie dzieć: Klu bo wi
PiS, a mo że i PO, Wam nie cho dzi o po pra wę sy tu acji
dział kow ców. Klu by te re pre zen tu ją in te re sy de we lo pe -
rów, któ rym za le ży na po zy ska niu zie mi ma łym kosz tem.

Zde cy do wa nie pro te stu je my prze ciw ko ta kim prak ty -
kom. My ma my do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Sza now ni Po sło wie, ja ko or ga ni za cja pra wo rząd na żą -
da my bez względ nej kon sul ta cji z na szym śro do wi skiem,
spraw, któ re są w krę gu na szych za in te re so wań, co po win -
no być za sa dą w pra wo rząd nym pań stwie. Je że li nie, to
zo staw cie mi lio no wą or ga ni za cję, ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, w spo ko ju.

50. Sta ni sław Ko zic ki OZ To ruń sko -Wło cław ski

Pa nie Pre ze sie, Ko le żan ki i Ko le dzy 
Wiel ce Do stoj ni Go ście
Dzi siej szy dzień 14 lip ca 2009 r. przej dzie do hi sto rii

or ga ni za cji dział kow ców w Pol sce jak i Mię dzy na ro do -
we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie -
dzi bą w Luk sem bur gu, w któ rym nie po śled nią ro lę od gry -
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wa Nasz Zwią zek. Na le ży za dać so bie py ta nie za sad ni cze,
co się sta ło, że KR PZD w try bie pil nym po sta no wi ła zwo -
łać I -szy Kon gres?

Pol skie Ogro dy Dział ko we, to nie wy mysł mi nio ne go
„nie słusz ne go ustro ju” to tra dy cja po nad wie ku. Udo ku -
men to wa nym do wo dem na to jest Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu – w mo im
To ruń sko -Wło cław skim Okrę gu, oraz wie le in nych jak
ROD „Obroń ców Po ko ju” w War sza wie, im. Ka ro la Mar -
cin kow skie go w Po zna niu, im. Li go nia w Ka to wi cach 
i wie le in nych w na szej Oj czyź nie – Wspól nej Oj czyź nie.

Czym jest ten ruch o cią gle zwięk sza ją cym się na tę że niu,
ak tu al nie zrze sza ją cym oko ło mi lio na człon ków nie li cząc
ich ro dzin, przy ja ciół i zna jo mych spę dza ją cych wol ny czas
po cięż kiej co dzien nej pra cy w na szych ogro dach.

Mo że my so bie śmia ło od po wie dzieć, te wszyst kie gru -
py spo łecz ne w na szych ogro dach wi dzą miej sce wy po -
czyn ku, re lak su i re ge ne ra cji sił, któ re go Na sza Oj czy zna
im nie za pew nia, nędz ne za rob ki nie po zwa la ją na wcza -
sy kra jo we, nie mó wiąc o wo ja żach za gra nicz nych, sa na -
to riach, lecz nic twie.

Na si człon ko wie – użyt kow ni cy dzia łek od chwi li po -
wsta nia ogro dów nic nie do sta wa li za dar mo, po wsta wa -
ły one naj czę ściej na ugo rach i nie użyt kach o tym
do sko na le wie dzą hut ni cy, gór ni cy, stocz niow cy, na uczy -
cie le – wszy scy na si użyt kow ni cy.

Wie le wy sił ku, po tu, har tu du cha kosz to wa ło to, by
przy wró cić te te re ny przy ro dzie i czło wie ko wi, by stwo -
rzyć te re ny zie lo ne, kwit ną ce i pach ną ce nie tyl ko nam,
ale miesz kań com miast – ca łe mu spo łe czeń stwu. Ogro dy
sta no wią miej sce wy cho wa nia wie lu po ko leń w zgo dzie 
i po sza no wa niu przy ro dy. To miej sce sa mo dziel no ści, sa -
mo rząd no ści i de mo kra tycz nych za sad po stę po wa nia.

Na sza Oj czy zna na le ży do wiel kiej ro dzi ny eu ro pej skiej
zrze szo nej w Unii Eu ro pej skiej. Przed sta wi cie le jej bar -
dzo po zy tyw ni wy po wia da ją się o ru chu ogrod nic twa w
ca łej Eu ro pie, do wo dem na to niech bę dzie wy stą pie nie
by łe go pre mie ra Da nii Pa na Pau la Ra smus se na, któ ry pol -
skich dział kow ców i nasz Zwią zek sta wiał ja ko wzór do
na śla do wa nia dla związ ków za chod nio eu ro pej skich.

Wy bit ny ma larz, gra fik hisz pań ski Fran ce sko GO JA po -
wie dział „gdy ro zum śpi, bu dzą się de mo ny”. W na szej
Oj czyź nie – „de mo ny” da wa ły i da ją znać od chwi li trans -
for ma cji ustro jo wej.

Czy to nie wy star czy, czy to was nie prze ko nu je sza -
now ni de cy den ci? Wy brań cy rze ko mo ca łe go na ro du, by
nasz Zwią zek, a za tem na sze ogro dy zo sta wić w spo ko ju.

Czy nie wy star czy Wam do tych cza so we ruj no wa nie kra -
ju, we wszyst kich dzie dzi nach go spo dar ki?

Ca ły czas stoi Wam „so lą w oku” or ga ni za cja sa mo -
dziel na, sa mo rząd na, sza nu ją ca za sa dy de mo kra cji, za rzą -
dza ją ca 46 tys. ha przy wró co nej zie mi głów nie w mia stach
i du żych sku pi skach ludz kich.

Uwa ża cie, że na le ży to znisz czyć w ten spo sób, że te re -
ny ogro dów w du żych mia stach jak War sza wa, Gdańsk,

Kra ków, Po znań, Szcze cin Wro cław i wie lu in nych sprze -
da cie po ce nach wol no ryn ko wych w gra ni cach od 1000 -
3 500 Eu ro, a z po zo sta łej czę ści stwo rzy cie get ta dla bez -
dom nych.

Czy w ten spo sób chce cie wy wią zać się z ha sła wy bor -
cze go 3 mln. miesz kań?

Czo ło wy mę drzec par tii z na zwy zwa nej „Pra wo i Spra -
wie dli wość” obec nie eu ro de pu to wa ny po wie dział „Po lak
głu pi to ku pi” nie Pa no wie z PiS -u nie uszczę śli wiaj cie
nas obiet ni ca mi wy bor czy mi. Dość kpin i po ni ża nia na -
szych przed sta wi cie li – na sze go Związ ku.

Ni gdy nie od da my m2 zie mi bez uza sad nie nia władz te -
re no wych o jej po trze bie spo łecz nej pod bu do wę dróg,
szkół sta dio nów, osie dli miesz ka nio wych itp. po ro zu mie -
nie za wsze jest moż li we na za sa dach okre ślo nych w do -
brze słu żą cej ak tu al nie Usta wie „o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych” uchwa lo nej przez Par la ment w dniu 8 lip -
ca 2005 r. Dz. U nr 169 poz. 1419 i zmia na mi z 2006 r.

Je stem prze ko na ny, że nie wszy scy par la men ta rzy ści,
se na to ro wie, pre zy den ci, bur mi strzo wie, wój to wie my ślą
ka te go ria mi znisz cze nia Związ ku i ogro dów.

Mo de lo wym przy kła dem współ pra cy z or ga na mi te re -
no wy mi a Okrę giem to mia sta Okrę gu To ruń sko -Wło -
cław skie go w szcze gól no ści mia sto Ko per ni ka – To ruń.
Za wsze znaj du je my nić po ro zu mie nia słu żą cą dla roz wo -
ju miast i na szych ogro dów.  Za co wszyst kim ser decz nie
dzię ku je my.

Koń cząc od po wiem de cy den tom mo jej Oj czy zny – Pol -
ski, w imie niu użyt kow ni ków, któ rych je stem re pre zen -
tan tem, je stem by mój głos był sły sza ny w Par la men cie,
Se na cie, przez Pre mie ra i Pre zy den ta RP – dość po gar dy
i lek ce wa że nia gło sów mi lio no wej or ga ni za cji. Po zo staw -
cie na szą Usta wę z któ rej o ile nie wszy scy to de mo kra -
tycz na więk szość chce jej za cho wa nia. Dość ob łu dy 
i za kła ma nia w pro jek cie usta wy PiS -u, ten bu bel praw ny,
któ re go jed nym z twór ców, aż wstyd się przy znać jest
czło nek na sze go Związ ku – po seł De ra, po seł któ ry ośmie -
szył Par la ment przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, za -
miast bro nić usta wy, któ rą prze cież stwo rzy li dla nas
par la men ta rzy ści – był jej głów nym oskar ży cie lem.

W Pol sce le ży ugo rem ty sią ce hek ta rów zie mi. Pa no wie
z PiS- u i bądź cie twór ca mi wa sze go związ ku, wa szych
ogro dów, lecz nie kosz tem na szych ogro dów i na sze go
Związ ku. Bądź cie twór ca mi choć jed ne go ogro du wa -
szych ma rzeń, po karz cie że choć je den Wasz plan bę dzie
z po żyt kiem dla lu dzi naj bied niej szych – za cznij cie od
pod staw.

Je stem prze ko na ny, że dzi siej szy Kon gres, dla więk szo -
ści świa tłych par la men ta rzy stów bę dzie mo ty wa cją dla
od rzu ce nia wnio sku PiS -u skie ro wa ne go do la ski mar szał -
kow skiej.

Nie na le ży my do gru py spo łe czeń stwa, któ ra pro wa dzi
de struk cje, wy wo łu je bur dy i awan tu ry na uli cach na szych
miast, naj le piej o tym wie i od czu wa sto li ca – War sza wa.
Niech ni gdy nie na dej dzie dzień, w któ rym przy je dzie my
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de mon stro wać, lecz gdy by zwy cię ży ły DE MO NY, to
niech de cy den ci przy po mną so bie wiersz – po ety Wła dy -
sła wa Bro niew skie go p.t.”Ba gnet na Broń”

Kie dy przyj dą pod pa lić dom
ten, w któ rym miesz kasz – Pol skę,
kie dy rzu cą przed sie bie grom,
kie dy ru ną że la znym woj skiem
i pod drzwia mi sta ną, i no cą
kol ba mi w drzwi za ło mo cą -

ty, ze snu pod no sząc skroń,
stań u drzwi
Ba gnet na broń!
Trze ba krwi!
Są w oj czyź nie ra chun ki krzywd,

Pa no wie po sło wie to Wy za de cy du je cie, czy je wy rów -
na cie.

Dzię ku ję za uwa gę

51. Zbi gniew Ro dak OZ Su dec ki

Sza now ni uczest ni cy 
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 
Pa nie i Pa no wie Po sło wie!
Na wstę pie chciał bym do ko nać spro sto wa nia, błęd ne go

poj mo wa nia na szej ak cji zbie ra nia pod pi sów przez człon -
ków PZD. Człon ko wie PZD ni gdy nie zbie ra li pod pi sów
prze ciw ko ja kie mu kol wiek pro jek to wi usta wy zgło szo nej
przez po słów RP. Pew ne jest na to miast to, że 620 tys. pod -
pi sów w chwi li obec nej ze bra li śmy w OBRO NIE usta wy
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r., uwa ża my bo wiem, że do brze
ona słu ży dział kow com i idei ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i eu ro pie. Ko niec krop ka. W obro nie obec nie
obo wią zu ją cej usta wy pa nie i pa no wie po sło wie!

Mó wię o tym dla te go, że w dniu 2 lip ca br. od by ła się
de ba ta w sej mie nad pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko -
wych zgło szo nej przez gru pę po słów Pra wa i Spra wie dli -
wo ści. Po słem spra woz daw cą był Pan po seł An drzej De ra.
Przy słu chi wa łem się tej de ba cie i do kład nie prze czy ta łem
ste no gram z tej de ba ty. Otóż Pan po seł bar dzo ob szer nie
wy wo dził, że te po nad 600 tys. pod pi sów by ło ze bra nych
prze ciw ko ja kie muś pro jek to wi usta wy i nie moż na ich
brać w chwi li obec nej pod uwa gę. Błąd! Jak naj bar dziej
wła śnie dziś na le ży brać pod uwa gę te pod pi sy.

Ja jed nak chciał bym o czymś in nym po wie dzieć. Wśród
wie lu słów uza sad nie nia Pa na po sła De ry do te go pro jek -
tu, wy czy ta łem, że PZD dys po nu je nie wy obra żal ny mi
wręcz środ ka mi pie nięż ny mi, cy tat: „w sys te mie rocz nym
jest to kwo ta po nad 17 mln. zł. rocz nie do wy ko rzy sta nia.
17 min jest wy ko rzy sty wa ne przez or ga ni za cję, któ ra się
na zy wa Pol ski Zwią zek Dział kow ców...” ko niec cy ta tu.

Sza now ni pań stwo! PZD, je go struk tu ry w mi lio no wym
związ ku po sia da ją za le d wie, 17 mi lio nów na utrzy ma nie
i za rzą dza nie 5 tys. ogro dów w ca łym kra ju! Tyl ko 17 mi -
lio nów i ra dzi so bie z tym ubó stwem. Z te go fak tu czy ni
za rzut Pan po seł De ra. Wo bec te go po rów naj my kwo ty 
i fak ty do ty czą ce or ga ni za cji na szej i PiS.

Par tia Pra wo i Spra wie dli wość otrzy mu je sub wen cję 
z bu dże tu pań stwa w wy so ko ści 35.5 mln. zł rocz nie na
swo ją dzia łal ność i li czy so bie oko ło 20 tys. człon ków. To
my wszy scy z na szych kie sze ni w po sta ci po dat ków i czy

to nam się po do ba czy nie, bu li my na tę mar ną par tyj kę
dwu krot nie wię cej niż na si człon ko wie, mi lio no wej or ga -
ni za cji de fac to po sia da ją na utrzy ma nie na szych ogro dów,
bo od ni ko go in ne go nie otrzy mu je my wspar cia! Na 
39 po sie dze niu Sej mu RP w kwiet niu te go ro ku PO wnio -
sła pro jekt usta wy o cza so wym wstrzy ma niu fi nan so wa -
nia par tii po li tycz nych z bu dże tu pań stwa. Otóż ca łe PiS
łącz nie z po słem De rą, je go sze fem i ca łą gru pą sy gna ta -
riu szy obec ne go pro jek tu usta wy o ogro dach gło so wa ła
wte dy za od rzu ce niem tam te go pro jek tu uza sad nia jąc to
za ma chem na de mo kra cję czy też jej ogra ni cze nie bez
skru pu łów wy cią ga jąc rę ce po pie nią dze pu blicz ne.

Jesz cze je den cy tat z wy stą pie nia w sej mie, Pa na po sła
De ry „... Ja mó wię o Pol skim Związ ku Dział kow ców, ła -
two to so bie spraw dzić, ile ten pre zes za ra bia, kto tam jest
za trud nio ny, ja kie ma pie nią dze. To jest sys tem, któ ry nie
ma nad zo ru. Otóż w tym sys te mie nie ma in sty tu cji, któ -
ra mo gła by skon tro lo wać wy da wa nie tych pie nię dzy ze -
bra nych od lu dzi, od eme ry tów i ren ci stów”.

Sza now ni pań stwo po nie waż czy ni się za rzut Pre ze so wi
Związ ku i nam sa mym z te go że wy bra ny przez nas czło -
wiek za ra bia zbyt du żo to po rów naj my fak ty. Pre zes PiS
Ja ro sław Ka czyń ski osią gnął do chód w ro ku ubie głym 
w wy so ko ści 148 tys. zł. Je śli tę kwo tę po dzie li my przez
12 mie się cy otrzy ma my do chód mie sięcz ny oko ło 12,5
tys. zł, to jest o 1,5 ra zy wię cej niż otrzy mu je pre zes mi -
lio no wej or ga ni za cji przy ka rzeł ku człon kow skim ja kim
jest PiS. Wspo mnę jesz cze tyl ko że Pre zes PZD i biu ra
związ ku świad czą re al ną, wy mier ną po moc, wspar cie 
i kon kret ne dzia ła nie dla swo ich człon ków, ich ro dzin ale
tak że spo łecz no ści lo kal nej.

Co otrzy mu je my w za mian za po tęż ną sub wen cję dla
PiS z na szych kie sze ni po dat ni ka? Od po wiem. Nic! A wła -
ści wie to otrzy mu je my; obe lgi, in sy nu acje, szka lo wa nie
lu dzi i związ ku, kłam stwa.

I jesz cze jed no. Pro jekt PiS-u ma mi nas m.in. po wszech -
nym uwłasz cze niem za nie wiel ką kwo tę. Jak jest z tym



101

uwłasz cze niem na praw dę, wie my już chy ba wszy scy nie
tyl ko na tej sa li.

Przy słu chi wa łem się nie daw no de ba cie te le wi zyj nej na
te mat 20-le cia pol skiej go spo dar ki ryn ko wej, funk cjo no -
wa nia ka pi ta li zmu i de mo kra cji. Otóż je den z dys ku tan -

tów, wy bit na po stać, prof. Wi told Mo dze lew ski stwier dził
rzecz na stę pu ją cą: „...przez roz daw nic two lub sprze daż za
psie pie nią dze ni gdy nie stwo rzy się kla sy wła ści cie li”. 
I ja się z tym zga dzam. A Pań stwo jak uwa ża cie?

Dzię ku ję za uwa gę

52. Zdzi sław Mar cin ko OZ Su dec ki

Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Go ście,  Ko le żan ki i Ko le dzy!
Re pre zen tu je dział kow ców ROD „Pod zam cze” w Wał -

brzy chu. Za sta na wia łem się, czy w chwi li gdy już pra wie
wszyst ko zo sta ło po wie dzia ne nt. pro jek tu tej nie szczę -
snej usta wy PiS, za sad nym jest abym jesz cze ja zaj mo wał
się Pa nem Po słem De rą i je go bu blem praw nym, wszak
moi przed mów cy nie po zo sta wi li już na nim su chej nit ki.

Mam jed nak obo wią zek ja ko Pre zes jed ne go z naj więk -
szych Ogro dów w kra ju li czą ce go 2600 dzia łek, w imie -
niu tych ty się cy dział kow ców za brać głos w spra wie któ ra
ma fun da men tal ne zna cze nie dla ist nie nia ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

My dział kow cy i miesz kań cy Wał brzy cha je ste śmy
szcze gól nie wy czu le ni na wszel kie pró by uwłasz cza nia 
i uszczę śli wia nia nas. W świe żej pa mię ci ma my li kwi da -
cję ko palń oraz ca łe go Za głę bia Wał brzy skie go. Po li ty cy
ów cze sne go AWS pro wa dzi li dzia łal ność pro pa gan do wą
wśród gór ni ków iden tycz ną do dzi siej szej dzia łal ność PiS
wśród dział kow ców, obie cu jąc im zło te gó ry. Mó wio no,
że na sze ko pal nie są nie ren tow ne, że wa run ki w nich pa -
nu ją ce uwła cza ją ludz kiej god no ści itp. Gór ni cy mie li
otrzy mać no we miej sca pra cy m. in. w tu ry sty ce, mie li
prze cho dzić na wcze śniej sze eme ry tu ry i otrzy my wać
wie lo ty sięcz ne od pra wy pie nięż ne. Skoń czy ło się na tym,
że zli kwi do wa no przy tej oka zji ty sią ce miejsc pra cy w
za kła dach ko ope ru ją cych z ko pal nia mi, a gór ni kom za -
fun do wa no we ry fi ka cję rent. Z dnia na dzień set ki cho -
rych na py li cę gór ni ków za spra wą ZUS do zna ło
cu dow nych uzdro wień. Mło dzi i zdro wi wy je cha li z Wał -
brzy cha, naj czę ściej za gra ni cę. W miej sce ko palń po wsta -
ła no wa ga łąź prze my słu „Bie da szy by”. Wał brzych,
nie gdyś waż ne, prze my sło we i wo je wódz kie mia sto sta ło
się po śmie wi skiem ca łej Pol ski. Moż na za dać py ta nie
gdzie by ły w tym okre sie związ ki za wo do we, że do pu ści -
ły do tak wiel kiej tra ge dii? Nie mo że my po peł nić te go sa -
me go błę du i do pu ścić do li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Przy szłe po ko le nia nie wy ba czy ły by nam
te go, za da jąc py ta nie gdzie był PZD, że po zwo lił znisz -
czyć do ro bek wie lu po ko leń?

W do bie świa to we go kry zy su, któ ry nie omi nął rów nież
na sze go kra ju, PiS szy ku je znacz nej czę ści spo łe czeń stwa
do dat ko we zu bo że nie, przed kła da jąc w Sej mie wła sną
usta wę o ogro dach dział ko wych, ma ją cą na ce lu li kwi da -

cję PZD, a co za tym idzie ogro dów. Szczy tem cy ni zmu
jest obie cy wa nie dział kow com uwłasz cze nia dzia łek, wie -
dząc, że oko ło 70% z nich już na star cie nie bę dzie mia ło
pra wa zło że nia sto sow ne go wnio sku, a po zo sta łych szczę -
śliw ców w więk szo ści nie bę dzie stać na po nie sie nie kosz -
tów zwią za nych z ich wy ku pem oraz póź niej szy mi opła-
ta mi. Wszak wnio sko daw com nie le ży na ser cu do bro
dział kow ców, wi dzą oni w ogro dach te re ny pod in we sty -
cje ko mer cyj ne, świet ne miej sce do spe ku la cji grun ta mi 
i ro bie nia in te re sów kosz tem naj uboż szych.

Pa zer ność i bez czel ność Pa na De ry i je go spół ki nie zna
gra nic. Jak moż na z mów ni cy Sej mo wej, w świe tle ju pi -
te rów kła mać, oczer niać i mó wić pół praw dy? Po dam tyl -
ko je den przy kład z ca łe go ste ku kłamstw. Wnio sko daw cy
kwe stio nu ją war tość i zna cze nie ze bra nych 620 tys. pod -
pi sów dział kow ców, twier dząc, że do ty czy ły one in ne go
pro jek tu usta wy, do sko na le wie dząc, że pod pi sy te nie są
prze ciw ko ja kiej kol wiek usta wie, lecz są pod pi sa mi zło żo -
ny mi w obro nie na szej usta wy o ROD i mia ły, ma ją i bę -
dą mia ły za wsze ta kie sa mo zna cze nie. Za sta na wia łem się
dla cze go PiS -owi tak bar dzo za le ży na li kwi da cji PZD,
dla cze go nie prze szka dza ją mu Pol ski Zwią zek Fi la te li -
stów, Pol ski Zwią zek Węd kar ski, Ło wiec ki i tym po dob -
ne, wszak w każ dym Związ ku czy or ga ni za cji po li tycz nej
nie wy łą cza jąc PIS -u człon ko wie opła ca ją do bro wol ne
skład ki człon kow skie, w każ dej or ga ni za cji czy związ ku
ist nie ją struk tu ry, od po wiedź jest pro sta, te Związ ki i Or -
ga ni za cje nie ma ją grun tów po ło żo nych w cen trach miast.
Nie znam ani jed ne go dział kow ca, człon ka PZD któ re mu
na si łę i w brew je go wo li przy dzie lo no by w użyt ko wa -
nie dział kę, z te go co wiem to i Pan czło nek De ra do bro -
wol nie wy peł nił de kla ra cję człon kow ską PZD i z ra do ścią
za dar mo prze jął w użyt ko wa nie 600 m2 dział kę, go dząc
się na prze strze ga nie Sta tu tu i Re gu la mi nu PZD. Swo ją
dro gą uwa żam, że na pod sta wie § 36 ust. l Sta tu tu, tzn.
dzia ła nie na szko dę PZD, Pan De ra już daw no po wi nien
być wy klu czo ny ze Związ ku, mam na dzie je, że w naj bliż -
szym cza sie to na stą pi.

Pa nie Po śle De ra, je śli już Pan i Pa na ko le dzy tak bar -
dzo chce cie mieć swo je wła sne dział ki, to mam dla was
wspa nia łą wia do mość, je den z ame ry kań skich por ta li in -
ter ne to wych sprze da je dział ki na księ ży cu. Nie ste ty jed -



102

nym z kry te riów, któ re trze ba speł nić to wia ry god ność, 
a z tym nie ste ty mo że cie mieć już spo re pro ble my.

Wiem, że na wet w naj czar niej szym sta dzie znaj du ją się
i bia łe owce. dla te go ape lu je z te go miej sca, Pa nie i Pa no -
wie Po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści, miej cie od wa gę
cy wil ną, stań cie po wła ści wej stro nie, a nie tam gdzie sta -
ło ZO MO. Jest jesz cze czas na gło so wa nie w Sej mie zgod -
nie z wła snym su mie niem i po czu ciem przy zwo ito ści.

Co do par la men ta rzy stów PO, SLD i PSL to wiem, że są
ludź mi ho no ru i za gło su ją zgod nie z pu blicz ny mi de kla ra -

cja mi za od rzu ce niem pro jek tu PiS w pierw szym czy ta -
niu.

Mam na dzie je, że oma wia ny pro jekt usta wy tra fi tam
gdzie jest je go miej sce, tzn. do ko sza na śmie ci, a w przy -
szło ści już ni gdy ni ko mu z po li ty ków nie przyj dzie do gło -
wy chęć zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych.

Na za koń cze nie, pa ra fra zu jąc sło wa na sze go Hym nu
Na ro do we go po wiem, jesz cze Ogro dy nie zgi nę ły pó ki
my ży je my. Dzię ku ję.

53. Jó zef Ku ria ta OZ Su dec ki

Sza now ni de le ga ci,
Sza now ni za pro sze ni go ście!
W dniu dzi siej szym tj. 14 lip ca 2009 r. je ste śmy uczest -

ni ka mi i jed no cze śnie ini cja to ra mi nad zwy czaj ne go wy da -
rze nia w hi sto rii dzie jów ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Uczest ni czy my bo wiem w pierw szym Kon gre -
sie zwo ła nym na żą da nie pol skich dział kow ców za nie po -
ko jo nych re al ną groź bą li kwi da cji ogro dów dział ko wych,
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na szej tra dy cji. Groź -
bą, któ ra wy ni ka z pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko -
wych wnie sio ne go do Sej mu RP przez po słów z klu bu
par la men tar ne go PiS.

Dla te go pol scy dział kow cy w czerw cu br. na okrę go -
wych kon fe ren cjach przed kon gre so wych wy bra li nas ja ko
swo ich przed sta wi cie li i po wie rzy li obo wią zek sku tecz -
nej obro ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Obro ny ogro dów, któ rych
po trze ba ist nie nia i dal sze go roz wo ju jest od kil ku lat 
z nie ustę pli wym upo rem przed mio tem ma ni pu la cji świa -
do mo ści dział kow ców, bez pod staw nej kry ty ki i ata ków na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców ze stro ny par la men tar nej
opcji po li tycz nej nie przy ja znej ogro dom dział ko wym.

Dla cze go nie przy ja znej? Na to py ta nie od po wia da nam
za war ty w kon gre so wym pla ka cie ob raz rze czy wi sto ści,
któ ra na stą pi ła by, gdy by pol scy dział kow cy bier nie ocze -
ki wa li na speł nie nie obiet nic pro jek to daw ców kil ku już
ustaw o ogro dach dział ko wych au tor stwa klu bu par la men -
tar ne go PiS.

Ten ob raz oraz na pis, to wid mo za gła dy na szych ogro -
dów dział ko wych, wiad mo któ re od kil ku lat krą ży za po -
mo cą me diów po kra ju, jak kie dyś w na szej po li tycz nej
prze szło ści krą ży ło wid mo po Eu ro pie. To wid mo nie po -
koi nie tyl ko pol skich dział kow ców, ale rów nież zna czą -
cą część miej skie go spo łe czeń stwa, któ re po zo sta je 
w przy jaź ni z dział kow ca mi i ogro da mi dział ko wy mi.

Za rów no dział kow cy, jak i Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców nie był i nie jest do pusz cza ny do ja kich kol wiek kon -
sul ta cji z pro jek to daw ca mi w na szej związ ko wej i ogro-
do wej spra wie. Róż ne pro jek ty ustaw ro dzi ły się za wsze

bez na sze go udzia łu i za wsze ko lej ne pro jek ty tych ustaw
by ły wy mie rzo ne prze ciw ko nam, a nasz Pol ski Zwią zek
Dział kow ców oraz na sze związ ko we pra wo, w tym usta -
wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, by ły i są przed -
mio tem to tal nej, fał szy wej i nie na wist nej kry ty ki przy
po mo cy me diów pu blicz nych, do któ rych au to rzy pro jek -
tów ustaw, w prze ci wień stwie do nas, ma ją nie ogra ni czo -
ny do stęp.

Z te go po wo du my dział kow cy nie uża la my się, bo dys -
po no wa nie me dia mi pu blicz ny mi przy wy ko rzy sty wa niu
atry bu tu wła dzy w ce lach znisz cze nia te go, co do brze lu -
dziom słu ży moż na je dy nie na zwać dzia ła niem si ło wym,
a więc wal ką wła dzy z dział kow ca mi, bez li cze nia się 
z wo lą bli sko mi lio no wej spo łecz no ści.

My dział kow cy i nasz Zwią zek mo że my bro nić na szych
ogro dów tyl ko przy wy ko rzy sta niu upraw nień okre ślo -
nych w na szym związ ko wym pra wie.

Trze ba w tym miej scu przy po mnieć, że z chwi lą prze -
mian ustro jo wych i go spo dar czych w na szym pań stwie,
kie dy to za kła dy pra cy za prze sta ły re ali za cji świad czeń
so cjal nych na rzecz ogro dów, my dział kow cy po wo ła li -
śmy w 1981 ro ku z wła snej wo li Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. Po wo ła li śmy nasz Zwią zek i po wie rzy li śmy
je mu za da nia i kom pe ten cje, któ re zo sta ły za pi sa ne 
w obec nej usta wie o ro dzin nych ogro dach, a pre cy zu je je
nasz sta tut.

W § 145 sta tu tu jest za pi sa ne, że po mię dzy Zwy czaj ny -
mi Kra jo wy mi Zjaz da mi De le ga tów Ra da Kra jo wa mo że
zwo łać Kon gres PZD dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta -
no wi ska PZD w spra wach szcze gól nie istot nych dla ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Po nie waż wal ka wła dzy z dział kow ca mi trwa już od kil -
ku na stu lat, cze go wy ra zem jest m.in. fakt wnie sie nia do
Sej mu przez klub par la men tar ny PiS pro jek tu usta wy 
o ogród kach dział ko wych, dział kow cy w ob li czu za gro że -
nia dla dal sze go ist nie nia ogro dów i ich Związ ku za de cy -
do wa li, aby bro nić na szą usta wę o ro dzin nych ogro dach
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dział ko wych na dzi siej szym Kon gre sie. Dzi siej szy Kon -
gres jest za tem le gal nym naj wyż szym or ga nem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i je go pra wem oraz obo wiąz kiem
jest pod ję cie uchwał w spra wie dal sze go ist nie nia i roz wo -
ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych i za ję cie sta no wi ska
wo bec pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych, któ ry 
z dniem 2 lip ca br. stał się przed mio tem prac Sej mu RP.

Te mu pro jek to wi dzi siej szy Kon gres, w któ rym uczest -
ni czy 2.600 de le ga tów, ma za za da nie w imie niu i z upo -
waż nie nia pol skich dział kow ców po wie dzieć – Nie! 
A głos Kon gre su, re pre zen tu ją ce go bli sko mi lion Po la ków
– dział kow ców, mu si być usły sza ny sza now ni pa no wie
po sło wie przez Was, ja ko na szych przed sta wi cie li w naj -
wyż szym or ga nie wła dzy pań stwo wej. Nie mo że być bo -
wiem ta kiej sy tu acji, aby w pań stwie pra wa przedstawi-
cie le na ro du dzier żą cy wła dzę usta wo daw czą two rzy li
pra wo, prze ciw ko swo je mu spo łe czeń stwu, pra wo, któ re
zni we czy dzie ło i pra cę wie lu po ko leń. Pra wo, któ re po -
zba wi naj uboż szą część na sze go spo łe czeń stwa moż li wo -
ści, nie tyl ko wspar cia do mo wych bu dże tów, ale rów nież
moż li wo ści zdro we go, ta nie go i je dy ne go, na ja ki stać
tych lu dzi, zdro we go wy po czyn ku. Pra wo, któ re zmie rza
do udo stęp nie nia grun tów ogro dów dział ko wych róż nym
gru pom fi nan sje ry, któ ra po mno ży na nich swój ka pi tał.
Pra wo, któ re w ta kich przy pad kach nie uwzględ nia żad nej
re kom pen sa ty ty tu łem strat dział kow ców, któ rzy po zo sta -
wia na dział kach swo ją wła sność, czy li część swo je go ma -
jąt ku. Sza now ni pa no wie po sło wie! Po nad 40% dział -
kow ców sta no wią eme ry ci i ren ci ści, oko ło 10% dział -
kow ców – to z przy mu su bez ro bot ni Po la cy, bo dla nich
nie ma obie cy wa nych przez PiS w kam pa niach wy bor -
czych miejsc pra cy. I ta sa ma opcja po li tycz na, któ ra obie -
cy wa ła ubo giej czę ści spo łe czeń stwa zna czą cą po pra wę
je go by tu, ma dzi siaj od wa gę za bie rać, w au re oli two rzo -
ne go przez sie bie pra wa, to co jest dla tej spo łecz no ści do -
dat kiem do skrom nych bu dże tów do mo wych, co jest też
azy lem, miej scem uciecz ki przed we ge ta cją z be to no wych
blo ko wisk do na tu ry po zdro wie! Ta kie za mia ry mo gą
mieć je dy nie opraw cy, a nie wy brań cy na ro du, gdyż na -
ród, ja ki by nie był: czy eu ro pej ski, czy in do chiń ski, nie
dzia ła roz myśl nie sam prze ciw ko so bie!

Dział kow cy pol scy py ta ją – Pa nie po śle De ra, prze cież
jest pan dział kow cem i czy nie do strzegł pan w swo im ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym, jak dział kow cy dba ją 
o ten ma ły ka wa łek grun tu, jak na nim pra cu ją, czy nie wi -
dzi pan jak chęt nie tam wy po czy wa ją, czy nie wi dzi pan
jak dział kow cy się in te gru ją, czy nie wi dzi pan jak ich od -
wie dza ją na dział kach ro dzi ny i zna jo mi? Mo że my je dy -
nie są dzić, że nie do strze ga pan ni cze go, co do brze
lu dziom w ogro dach dział ko wych słu ży, że nie do pusz cza
pan do swo jej świa do mo ści oczy wi stej praw dy, a mia no -
wi cie po trze by ini cjo wa nia i two rze nia in stru men tów
praw nych chro nią cych pew ne krę gi spo łe czeń stwa przed
nę dzą, a nie tyl ko ubó stwem, a tak że chro nią cych na by te
pra wa. Czy z ja kich kol wiek in nych po wo dów, m.in. z nie -

na wi ści do te go co ko mu ni stycz ne, do któ re go za li cza pan
ogro dy dział ko we, cho ciaż w Pol sce ist nie ją one od po -
nad 100 lat, chce pan upodlić i upo ko rzyć dział kow ców -
-Po la ków, chce Pan „zmieść z po wierzch ni” Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, aby nie miał kto bro nić ogro dów, aby
nie miał kto do sko na lić pra wa dział ko we go po przez je go
bie żą ce przy sto so wy wa nie do cią gle zmie nia ją ce go się
pra wa w in nych dzie dzi nach ma ją cych zwią zek z grun ta -
mi, po dat ka mi, ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go, z bu dow -
nic twem, z go spo dar ką wod ną, z ener ge ty ką i z wie lo ma
in ny mi dzie dzi na mi.

Sza now ni de le ga ci, sza now ni za pro sze ni go ście. Osądź -
cie sa mi, czy pro jekt usta wy PiS, nad któ rym Sejm RP
roz po czął już pra ce, nie po zo sta je w ra żą cej sprzecz no ści
z Kon sty tu cją, sko ro ten że pro jekt za kła da jed no cze śnie
de le ga li za cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ni czym
or ga ni za cji dzia ła ją cej prze ciw ko na sze mu pań stwu, 
a więc or ga ni za cji prze stęp czej, któ ry za kła da na cjo na li za -
cję ma jąt ku te go Związ ku, któ ry po wstał w zde cy do wa nej
więk szo ści z pry wat nych pie nię dzy kil ku po ko leń dział -
kow ców! Osądź cie tak że, czy ta kie za mia ry two rze nia nie -
przy ja zne go pra wa dla spo łe czeń stwa po zy tyw nie oce ni
opi nia pu blicz na, je śli na sze me dia by ły by obiek tyw ne, 
a nie jak do tych czas słu żal cze wo bec nie któ rych wy brań -
ców na ro du?

Dzi siej szy Kon gres wie na pew no, że ma pra wo i obo -
wią zek żą dać pu blicz nie od rzu ce nia te go pro jek tu przez
Sejm w pierw szym czy ta niu. I te go bę dzie żą dał, bo ta ka
jest wo la dział kow ców. A dla cze go? Dla te go, że dział kow -
cy nie wy ra ża ją wo li, ani zgo dy na zmia ny ich do tych cza -
so we go sta tu su praw ne go do grun tów w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i do ma ga ją się utrzy ma nia usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra za pew nia im
spo koj ne ko rzy sta nie z do tych czas na by tych praw. Dla te -
go, że dział kow cy zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców czu ją się bez piecz ni przed za ku sa mi li kwi da cji
ogro dów i prze zna cze nia ich grun tów na do wol ne ce le.
Pod rzą da mi na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych do pusz czal na jest li kwi da cja ogro dów dział ko -
wych na ce le pu blicz ne np. bu do wa au to strad, szpi ta li,
szkół i te mu po dob nych obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nej, ale wów czas usta wa chro ni in te re sy za rów no dział -
kow ców jak i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Dział -
kow cy ma ją bo wiem za gwa ran to wa ne pra wo do od szko -
do wa nia za swój ma ją tek po zo sta wio ny na li kwi do wa nym
ogro dzie oraz pra wo do dział ki za mien nej w ogro dzie od -
two rzo nym przez pod miot, na rzecz któ re go na stą pi ła li -
kwi da cja. Do tych cza so wy stan praw ny w za kre sie li kwi -
da cji ogro dów dział ko wych gwa ran tu je tak że dal sze ich
ist nie nie i roz wój. Jest to bar dzo istot ne zwłasz cza w do -
bie kry zy su, kie dy za in te re so wa nie po sia da niem i użyt ko -
wa niem dział ki jest bar dzo du że i nie tyl ko w Pol sce.

Tym cza sem pro jekt usta wy w wy da niu PiS do ko nu je re -
wo lu cyj ne go prze wro tu w na szych obec nych praw nych
gwa ran cjach po przez po cząw szy na wpro wa dze niu prak -
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tycz nie cał ko wi tej swo bo dy w li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych i na po wszech nym wy własz cze niu dział kow ców
i na gra bie ży je go ma jąt ku skoń czyw szy. Z cze go to wy -
ni ka? – wprost z za pi sów pro jek tu PiS.

W tych oko licz no ściach dzi siej szy Kon gres ma obo wią -
zek za dość uczy nić żą da niom pol skich dział kow ców, 
a mia no wi cie, nie bła gać, a wręcz na wo łać twór ców pra -
wa do opa mię ta nia się, do za cho wa nia zdro we go roz sąd -
ku, do za prze sta nia dzie ła nisz czą ce go wie lo po ko le nio wy
do ro bek w ogro dach dział ko wych, do ro bek nie tyl ko dla
sa mych dział kow ców, ale tak że dla wszyst kich miesz kań-

ców miast. Pa mię taj cie, że ogro dy po wsta wa ły na grun -
tach nie chcia nych bo zde gra do wa nych eko lo gicz nie, na
gru zach, wy sy pi skach śmie ci, na ba gnach, że bu do wa ło
je kil ka po ko leń dział kow ców wła sny mi rę ko ma i przy fi -
nan so wym wspie ra niu wła sny mi pie niędz mi. Pa mię taj cie,
że dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we sta no wią dar mo -
wą zie leń dla miast, a więc słu żą i po win ny na dal roz wi -
jać się, aby mo gły na dal speł niać swo ją słu żeb ną ro lę
wszyst kim miesz kań com miast.

Sza now ni pa no wie po sło wie - Pa mię taj cie o ogro dach!
Dzię ku ję za uwa gę.

54. Bog dan Wik tor ko OZ Pod la ski

Ko le żan ki i Ko le dzy! Sza now ni Go ście!
Mi mo, iż je stem dział kow cem już po nad 30 lat to nie

pa mię tam, aby mię dzy zjaz da mi Na sze go Związ ku Dział -
kow ców od by wa no kon gre sy.

Jest to coś nad zwy czaj ne go w Na szym Związ ku, ale je -
stem prze ko na ny, że sy tu acja bie żą ca wo kół Związ ku i by -
tu ogro dów dział ko wych te go wy ma ga. Po gląd ten jest nie
tyl ko mo im po glą dem ale i człon ków Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD w Bia łym sto ku, któ rzy na swo im po sie -
dze niu w dniu 8 lip ca 2009 ro ku wy ra zi li sta no wi sko, że
w peł ni po pie ra ją nie odzow ność zwo ła nia Kon gre su Pol -
skich Dział kow ców, aby jed no znacz nie i jed nym gło sem
po wie dzieć po słom i se na to rom przez nas, spo łe czeń stwo,
wy bra nym do Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej, że nie ma
po trze by uszczę śli wiać na si łę Nas dział kow ców i grze -
bać oraz zmie niać prze pi sy pra wa w spra wie ogro dów
dział ko wych. Na su wa się więc py ta nie – ko mu to prze -
szka dza i kto tą obec nie nad zwy czaj ną sy tu ację wo bec
ogrod nic twa dział ko we go, dział kow ców i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców wy two rzył, że aż trze ba zwo łać
Kon gres?

Na pew no nie prze szka dza to i nie wy two rzy ło jej po nad
619 ty się cy dział kow ców z oko ło 1 mi lio na, któ rzy po pie -
ra ją po zo sta wie nie bez zmian ak tu al nie obo wią zu ją cą
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych!

Z przy kro ścią do cho dzę zaś do wnio sku, że wy two rzy -
li ją i od kil ku, a na wet kil ku na stu lat wy twa rza ją ją Ci 
w Pol sce, któ rzy mie nią się być przed sta wi cie la mi i wy -
brań ca mi spo łe czeń stwa w Sej mie.

Jed nak skrzyw dził bym mo im stwier dze niem zde cy do -
wa ną więk szość po słów obec ne go Sej mu, a szcze gól nie
tu obec nych po słów, gdy bym twier dził, że do ty czy to i od -
no si się do ca łej spo łecz no ści po słów Sej mu. Tak na pew -
no nie jest, ale jest jed nak gru pa po słów i to na ty le licz na
i sil na, że swo je kil ku let nie za pę dy i ata ki na Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i ro dzin ne ogrod nic two dział ko we
obec nie ure al nia po przez wpro wa dze nie do la ski mar szał -
kow skiej i nada nie bie gu le gi sla cyj ne go swo je mu „cho re -

mu” po my sło wi na or ga ni za cję ogro dów dział ko wych.
Smut ne w tym wszyst kim jest to, że mi mo iż ten zło żo ny
pro jekt no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, gru py po -
słów PiS, jest ne go wa ny i kry ty ko wa ny przez kil ka set ty -
się cy tych człon ków na sze go pol skie go spo łe czeń stwa,
któ rzy wcze śniej tym po słom da li swój man dat za ufa nia.
A jesz cze smut niej sze w tym wszyst kim jest to, że część
z tych po słów jest rów nież dział kow ca mi, któ ry mi sa mi
sta li się: czy to w opar ciu o obo wią zu ją cą wcze śniej usta -
wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych, czy to w
opar ciu o obo wią zu ją cą od 2005 ro ku usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ re two rzy ły i two rzą kli -
mat by cia „ro dzi ną” dział kow ców, za rzą dza ną wła sną
spo łecz no ścią w spo sób sa mo rząd ny i nie za leż ny od struk -
tur ad mi ni stra cji pań stwo wej czy sa mo rzą do wej.

Zło żo ny w Sej mie RP dnia 23 mar ca 2009 ro ku no wy
pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych w wer sji po słów
PiS nie wno si i nie za wie ra żad nych gwa ran cji, że pol scy
dział kow cy bę dą le piej i spraw niej zor ga ni zo wa ni i ob słu -
gi wa ni niż do tych czas oraz czy otrzy ma ją dział ki na wła -
sność. Po mysł two rze nia wspól not dział ko wych i li kwi -
da cji do tych cza so we go sta tu su or ga ni za cyj no -praw ne go
spo wo du je ogra ni cze nie sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
dział kow ców w dzia ła niu, gdyż pro jekt usta wy sta no wi
wprost, że nad zór nad dzia łal no ścią sa mo dziel nych ogro -
dów dział ko wych spra wu je wójt, bur mistrz lub pre zy dent
mia sta oraz za kła da na wzór wspól not miesz ka nio wych,
od płat ne za rzą dza nie ogro da mi za stę pu jąc do tych cza so we
za rzą dza nie opar te na dzia łal no ści spo łecz nej ak ty wu. Po -
nad to li kwi da cja do tych czas obo wią zu ją cej struk tu ry or -
ga ni za cyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest i bę dzie
wiel ką in ge ren cją w sa mo rząd ność i sa mo dziel ność na -
szych ogro dów i Związ ku, a na wet na ru sze niem za sad kon -
sty tu cyj nych swo bo dy dzia ła nia or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Tak że zwo dze nie dział kow ców wy ku pem dzia łek
na wła sność za sym bo licz ną „zło tów kę” jest wiel kim ab -
sur dem, szcze gól nie, gdy ak tu al ny stan praw ny grun tów
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zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz la wi -
no wo zgła sza ne rosz cze nia osób fi zycz nych do tych grun -
tów po wo du ją, że uwłasz cze nie dział ko wi cza w bar dzo
wie lu wy pad kach bę dzie nie moż li we.

Od no szę więc wra że nie czy ta jąc ten no wy pro jekt usta -
wy, że do ogro dów wra ca ją la ta 50-te mi nio ne go wie ku,
kie dy to oby wa te lom Pol ski Lu do wej na cjo na li zo wa no ich
do ro bek ży cia, wła dza wie dzia ła le piej niż spo łe czeń stwo,
jak bę dzie im le piej, a „uwłasz cze nie” bę dzie dla nich do -
bro dziej stwem.

Obec nie obo wią zu ją ca od 2005 ro ku usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jest do bra i do brze słu ży
dział kow com oraz jest ak cep to wal na przez Nas i cał ko -
wi cie za bez pie cza Na sze, dział kow ców po trze by, a tak że
okre śla ko rzyst ne za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów. Ogro -
dy dział ko we w Pol sce od po nad 112 lat po sia da ły za wsze
swo ją sa mo rząd ność i sa mo dziel ność w ist nie niu i dzia ła -
niu, zaś obec na struk tu ra or ga ni za cyj na ru chu dział ko we -
go, uję ta w Pol ski Zwią zek Dział kow ców do brze po ma ga
i za bez pie cza re ali zo wać tą sa mo rząd ność i sa mo dziel ność
spo łecz nych or ga ni za cji dział kow ców.

Pod rzą da mi ak tu al nej usta wy ja, a mnie mam, że i My
tu wszy scy obec ni, czu ję się bez piecz nie, mam zgod nie 

z art. 14 obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za pew nio ne bez płat ne i bez ter mi -
no we pra wo użyt ko wa nia dział ki i czer pa nie z niej po żyt -
ków i cze go wię cej trze ba.

Dla te go też uwa żam, że czas naj wyż szy, aby Po sło wie
da li spo kój ro dzin nym ogro dom dział ko wym i skoń czy li
te kil ku na sto let nie pod cho dy, któ rym – jak już wspo mnia -
łem – po nad 619 ty się cy mó wi jed no znacz ne „nie” i za ję -
li się in ny mi nie zbęd ny mi dla pol skich ro dzin dzie dzi na mi
ży cia co dzien ne go, w do bie obec nej sy tu acji kry zy so wej
Kra ju, któ re wy ma ga ją pil nej na pra wy jak np. za po bie ga -
nie zu bo że niu spo łe czeń stwa, służ ba zdro wia, oświa ta,
wa run ki ży cia i by tu eme ry tów i ren ci stów, miesz ka nia
mło dym ro dzi nom, opie ka spo łecz na i bez ro bo cie.

Zwra cam się więc do Pa nów Po słów tu obec nych o za -
prze sta nie prac nad zmia ną obec nej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, bo wiem ona gwa ran tu je nam sta -
bil ne, spo koj ne i sa tys fak cjo nu ją ce użyt ko wa nie na szych
dzia łek. Pro szę rów nież Pa nów Po słów o za nie cha nie
wszel kich, w przy szło ści, dzia łań prze ciw ko obec ne mu
sta no wi or ga ni za cyj no -praw ne go zor ga ni zo wa nia się Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Dzię ku ję za uwa gę.

55. An to ni na Bo roń OZ Opol ski

Sza now ne Pre zy dium Kon gre su PZD, 
Sza now ni Ze bra mi!
Ogrom nym wy da rze niem dla ca łe go ru chu dział ko we -

go i tych sił, któ re do ce nia ją zna cze nie ist nie nia i dal sze -
go roz wo ju ogro dów dział ko wych by ło uchwa le nie przez
Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej w dniu 8 lip ca 2005 ro ku
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dział kow cy
i ich ro dzi ny z wiel ką ra do ścią i za do wo le niem przy ję li
wia do mość o uchwa le niu usta wy, któ ra w spo sób ge ne -
ral ny i wszech stron ny re gu lu je ist nie nie i roz wój ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Wy da wać by się mo gło, że wej ście w ży cie no wej usta -
wy usta bi li zu je sy tu ację praw ną ogro dów i po zwo li na
spo koj ne ko rzy sta nie z do bro dziejstw ogro dów i za pew ni
ich dal szy roz wój. Nie ste ty, ser wo wa ne co pe wien czas
pro jek ty ustaw o ogro dach dział ko wych, au tor stwa Pra wa
i Spra wie dli wo ści zmie rza ły do ra dy kal nej zmia ny ca łe go
sys te mu or ga ni za cyj ne go i praw ne go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju.

Obu rze nie dział kow ców przy bie ra ło róż ne for my wy ra -
żo ne w sła nych pro te stach, sta no wi skach, ape lach 
i uchwał or ga nów sta tu to wych, do naj wyż szych władz
pań stwo wych. Zbie ra li śmy pod pi sy w ogro dach dział ko -
wych za utrzy ma niem usta wy o ROD z 2005 r. co by ło
rów no znacz ne z wy ra żo nym pro te stem prze ciw ko wszel -
kim zmia nom pra wa dział ko we go. W Okrę gu Opol skim

wy po wie dzia ło się prze ciw ko pro jek to wi usta wy PiS -u
po nad 22 ty sią ce dział kow ców – ale po dej mo wa ne dzia -
ła nia dział kow ców wi dać, że dla po słów Pis -u są nie prze -
ko nu ją ce, nie li czą się z ich opi nią – lu dzi bez po śred nio
za in te re so wa nych, nie li czą się z do brem ro dzin dział ko -
wych, ale z upo rem „ma nia ka” po dam w prze no śni „za śle -
pio ne go czer wo na płach tą by ka” dą żą do re ali za cji
wła snych ce lów znisz cze nia po nad stu let nie go pol skie go
ru chu dział ko we go oraz roz par ce lo wa nia grun tów za ję -
tych przez kil ka ty się cy ogro dów dział ko wych. W isto cie
zmie rza ją do wy własz cze nia dział kow ców. Obec nie obo -
wią zu ją ce pra wo zo sta ło za gro żo ne ini cja ty wą po sel ską
PiS -u wnie sie niem do La ski Mar szał kow skiej pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych. In ten cją te go pro jek tu jest to -
tal ne znisz cze nie pol skie go ru chu dział ko we go i za bór
mie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców jak i ma jąt ku
dział kow ców sta no wią ce go wła sność każ de go z nich na
użyt ko wa nej dział ce, są to urzą dze nia trwa łe i na sa dze nia.
Pro jekt usta wy wie je nie na wi ścią skie ro wa ną do człon ków
PZD, do wszyst kie go co da je nam kon sty tu cja RP i usta wa
z 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro jekt ten
bu dzi kon tro wer sje, nie po kój i stan za gro że nia.

W dniu 2 lip ca 2009 r. od by ło się w Sej mie pierw sze
czy ta nie po sel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
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wych. Wy po wia da ły się Klu by po sel skie PO, SLD, SdPL
- no wa le wi ca, PSL wszyst kie Klu by Par la men tar ne opo -
wie dzia ły się za od rzu ce niem pro jek tu usta wy PiS o ogro -
dach dział ko wych w pierw szym czy ta niu, rów nież Rząd
RP po dzie la ta ka opi nię.

Sta wia my więc py ta nie – czy wszy scy po sło wie Klu bu
Par la men tar ne go PiS po dzie la ją po gląd 18 po słów – pro -
jek to daw ców usta wy PiS o ogro dach dział ko wych – chy -
ba nie. Czy jest to moż li we – aby w Pań stwie Pra wa 18
po słów za cie trze wio nych prze ciw ko ru cho wi dział ko we -
mu w obec nym kształ cie na rzu ca ło swo je uzdra wia ją ce
pro jek ty ca łe mu Sej mo wi, (po za PiS) aże by pa stwi li  się
na Bo gu  Du cha win ny mi  ro dzi na mi dział ko wy mi.

Dział kow com na le ży się chwa ła - że wła sną pra cą i sta -
ra niem za mie ni li ugo ry, wy sy pi ska śmie ci, te re ny ba gien -
ne na uro dzaj ne ogro dy dział ko we, za dba li o in fra struk tu rę
wspo ma ga ją cą pro duk cję ogrod ni czą i wy po czy nek wie -
lu po ko le nio wych ro dzin na dział ce. Dział ka dla nich to
oa za szczę ścia i ra do ści, ja kie da je kon takt co dzien ny 
z przy ro dą i ro dzi ną. Te go pra wa nie moż na zli kwi do wać
wo lą 18 po słów PiS -u.

To co pro po nu ją nam po sło wie PiS -u to uto pia, to grusz -
ki na wierz bie lub jak los wy gra ny w To To -Lot ku – te go
dział kow cy nie mo gą ak cep to wać i są za od rzu ce niem
przez Sejm pro jek tu usta wy PIS o ogro dach dział ko wych
w pierw szym czy ta niu.

56. Bo gu sław Wi niar ski OZ w Szcze ci nie

Sza now ni Pań stwo,
Dro dzy Człon ko wie Ro dzi ny Dział kow ców!
Je stem przed sta wi cie lem Ro dzin nych Ogro dów Dział -

ko wych „Przy jaźń” w Szcze ci nie By łem i je stem pod wra -
że niem Pań stwa ci chej, spo koj nej i su mien nej pra cy. To
Wy w wie lu przy pad kach z nie użyt ków, chasz czy i ziel ska
stwo rzy li ście pięk ne ogro dy i sa dy, es te tycz ne dzie ła sztu -
ki w opar ciu o świat ro ślin i ich kom po zy cji.

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że zna cze nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zde cy do wa nie za słu gu je na wyż -
sze uzna nie w struk tu rach kra ju, a je go głos po wi nien być
uwzględ nia ny w pla no wa niu prze strzen nym na wszyst -
kich szcze blach de cy zyj nych w Pol sce.

Zie mia pod ogro da mi jest wła sno ścią gmi ny, urzą dze -
nia wspól ne – wła sno ścią Związ ku. Wszyst ko to, co na
dział ce jest wła sno ścią dział kow ca. Zwią zek za pew nia in -
fra struk tu rę (wo da, ener gia) oraz urzą dze nia do wspól ne -
go użyt ko wa nia. Tak jest od po nad 100-tu lat. Nie po-
win no się te go zmie nić, nie moż na te go zmie nić.

Mu si my za bie gać o re gu la cję praw ną go spo dar ki grun -
ta mi (geo de zyj ne wy zna cze nie ogro dów i dzia łek), po moc
praw ną dla ogro dów i dział kow ców (wy ka za nia w księ dze
wie czy stej), do radz twa in we sty cyj ne go (bu do wa wła -
snych ujęć wo dy), po moc or ga ni za cyj ną dla or ga nów sta -
tu to wych sa mo rzą dów ogro do wych, o pra wo do peł ne go
od szko do wa nia za je go wła sność oraz pra wo do dział ki
za mien nej, w przy pad ku li kwi da cji ogro du.

I tyl ko wspól ne dzia ła nie w tej mie rze po zwo li na obro -
nę i ochro nę na szych dóbr dział ko wych, Ogro dy Na sze na -
le ży bro nić przed gro żą cą ka ta stro fą któ rą szy ku je nam PiS,
or ga ni zo wać je tak, jak w ca łej Unii Eu ro pej skiej, a My
dział kow cy ocze ku je my wspar cia Par la men tu, Mar szał ka
Sej mu oraz wszyst kich po słów, o pod ję cie zde cy do wa nych
dzia łań okre ślo ny mi pro gra ma mi roz wo jo wy mi zmie rza ją -
ce do es te ty za cji, roz wo ju in fra struk tu ry, po pra wy eko lo gii
oraz bez pie czeń stwa na szych ogro dów.

57. An to ni Mol ka OZ w Le gni cy

Pa nie pre ze sie,
za pro sze ni go ście, sza now ni dział kow cy!
Pra gnę do rzu cić kil ka zdań do rze ki pro te stów, sta no -

wisk sprze ci wu od no śnie pro jek tu no wej usta wy o ogro -
dach dział ko wych, au tor stwa po słów Pra wa i Spra wie dli -
wo ści, pły ną cych od dział kow ców z ca łe go kra ju. Zwień -
cze niem nie ko rzyst nych sy tu acji, któ re trwa ją od kil ku na -
stu lat jest dzi siej szy I Kon gres PZD.

Nie da ją nam spo ko ju po li ty cy wy bra ni do two rze nia
przy ja zne go pra wa, oby wa te lom na sze go kra ju. Two rząc
ilu zję uwłasz cze nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
dą żą do li kwi da cji ak tu al nej usta wy, a tym sa mym Pol ski

Zwią zek Dział kow ców – Sa mo rząd nej Or ga ni za cji z po -
nad stu let nią tra dy cją, w isto cie spraw dzo nej po mo cy so -
cjal nej w for mie ogro dów dział ko wych. Ma mią nas dział-
kow ców czymś, co w więk szo ści jest nie zgod ne z Kon -
sty tu cją oraz z pra wem sa mo rzą do wym.

Fik cją bę dzie uwłasz cze nie pra wie mi lio no wej or ga ni -
za cji, na co w 65% wska zu ją nie ure gu lo wa ne sta ny praw -
ne grun tów, rosz cze nia oraz pla ny za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go miast. W mo rzu nie na wi ści do PZD tu bą
po li ty ków PiS są pi sma cy róż nych cza so pism – szka lu ją
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nas dział kow ców, w nie zna jo mo ści te ma tów, przed sta wia -
ją fał szy wy ob raz ROD.

Py tam więc gdzie są re dak to rzy na czel ni, od po wiedź na -
su wa się sa ma, to nie są do zor cy lecz pu cy bu ty PiS (nie uj -
mu jąc pu cy bu tom) – dość mi łych słów, per swa zji i kur -
tu azji. Dla pro jek to daw ców no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych so lą w oku jest ist nie ją cy sta tus Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych zrze szo nych w PZD. No wy pro -
jekt usta wy go dzi w po moc dla po pra wy skrom nych bu -
dże tów do mo wych nie mó wiąc o je dy nej moż li wo ści
re kre acji i wy po czyn ku znacz nej czę ści eme ry tów, ren ci -
stów i bez ro bot nych naj uboż szej war stwy spo łecz nej,
szcze gól nie w do bie obec ne go kry zy su, dą żąc jed no cze -
śnie do li kwi da cji ROD.

Ogro dy dział ko we po wsta wa ły w cza sach naj gor sze go
wy da nia ka pi ta li zmu ja ko po moc so cjal na dla naj uboż szej
war stwy spo łecz nej, sank cjo no wa ne praw nie dla wie lu po -
ko leń z po nad stu let nią tra dy cją. W do bie trans for ma cji
ustro jo wej two rzo no no we pra wo dla dział kow ców. Usta -
wa z 2005 ro ku mia ła być do peł nie niem i mia ło być tak
pięk nie – lecz wia ra dział kow ców, że to już ko niec oka za -
ła się na iw ną. Zna leź li się uzdro wi cie le i dar czyń cy – tyl -
ko py ta nie cze go i dla ko go.

To my dział kow cy two rzy li śmy ogro dy, zie lo ne płu ca
miast w więk szo ści na zde gra do wa nych te re nach, dzię ki
wy rze cze niom, na kła dom fi nan so wym i cięż kiej pra cy dla
nas, na szych ro dzin i na stęp nych po ko leń. Ma my się czym
po chwa lić i je ste śmy dum ni z na szych osią gnięć. Sie lan -
kę w ROD za kłó ca ją po li ty cy, któ rzy nie mo gą się wy ka -
zać w klu czo wych spra wach dla kra ju, bio rą się więc za
naj słab szą część spo łe czeń stwa.

Nie bę dę wy mie niał do bro dziejstw pły ną cych z upra -
wia nia dział ki, dla człon ków i ich ro dzin te mat ten zo stał
wy czer pa ny przez pi szą cych pro te sty w obro nie obec ne -
go sta tu su PZD.

Pa nie Pre ze sie bo lą nas dział kow ców obe lgi kie ro wa ne
pod Pa na ad re sem, lecz pro szę się nie przej mo wać to wy -

pły wa od lu dzi ma łe go for ma tu, mier nej in te li gen cji, wąt -
pli wej mo ral no ści zwą cych się po li ty ka mi przy po mo cy
słu gu sów me dial nych.

Za zdrosz czą nam przy wód cy wy bra ne go de mo kra tycz -
nie w sa mo rząd nej, de mo kra tycz nej or ga ni za cji, spraw -
dzo ne go w wal ce o ist nie nie PZD i ROD, uzna ne go w
eu ro pej skiej or ga ni za cji ogro dów dział ko wych, któ rych
był Pan nie tak daw no Pre zy den tem. Ma Pan na sze peł ne
po par cie o czym świad czą sta no wi ska i pod pi sy po par cia
usta wy o ROD z 2005 r. two rzo nej pod Pa na prze wod nic -
twem, ja ko Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Nasz I Kon gres zor ga ni zo wa ny przez Kra jo wą Ra dę PZD
jest po ko jo wą ma ni fe sta cją w obro nie ROD, na któ ry za -
pro si li śmy po li ty ków sprzy ja ją cych nam, nie po pie ra ją -
cych bu bla le gi sla cyj ne go, ja ki chce uchwa lić PiS.
Dział kow cy po dob nie jak in ne na cje spo łecz ne po tra fią
wal czyć o swo je pra wa, nie po zwo li my aby po li ty cy pod
płasz czem uwłasz cze nia zli kwi do wa li ROD, a mniej za -
moż ną war stwę spo łecz ną ode sła li do biur po mo cy spo -
łecz nej. Nie po zwo li my te re nów na szych Ogro dów
prze zna czyć na ce le ko mer cyj ne, co jest in ten cją pro jek -
to daw ców no wej usta wy.

Do tej po ry bro ni li śmy na szych na by tych praw w po ko -
jo wy, cy wi li zo wa ny spo sób, zgod ny z pra wem.

Pro szę więc po li ty ków przy ja znych Ro dzin nym Ogro -
dom Dział ko wym, aby nie do pu ści li do pro wo ka cji i ra dy -
kal nej re ak cji dział kow ców, od rzu ca jąc pro jekt no wej
usta wy o Ogro dach Dział ko wych au tor stwa po li ty ków PiS
po pierw szym czy ta niu. Mam na dzie ję, że pierw szy Kon -
gres PZD przed sta wia jąc praw dzi wy ob raz ROD prze ko -
na na szych prze ciw ni ków do zmia ny po glą dów.

Prze pra szam za uży te moc ne sło wa, któ re są wy ni kiem
roz go ry cze nia dzia łal no ścią prze ciw ni ków Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych zrze szo nych w Pol skim Związ ki
Dział kow ców. My ślę, że ja ko wie lo let ni dział ko wicz mam
do te go pra wo.

58. Edward Marks OZ To ruń sko  -Wło cław ski

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest jed nym z pa ru dzie -
się ciu związ ków dzia ła ją cych w Pol sce. Ale tyl ko wo kół
Pol skie go Związ ku Dział kow ców to czy się wiel ka sej mo -
wa za wie ru cha. I za sta na wia mnie to i za da ję so bie py ta -
nie dla cze go zno wu po sło wie chcą re for mo wać coś co
do brze funk cjo nu je. Prze cież nic Pań stwo nie kosz tu je my,
nie otrzy mu je my żad nych do ta cji czy ja kich kol wiek sub -
wen cji, a jed nak je ste śmy pro ble mem. I o co tu wła ści wie
cho dzi - nie wiem. Ale jest ta kie po wie dze nie, że je śli nie
wia do mo o co cho dzi, to wia do mym jest, że cho dzi o pie -
nią dze, w przy pad ku ogro dów dział ko wych o wiel kie pie -
nią dze, któ rych szu ka ją no we eli ty.

Od sa me go po cząt ku współ two rzy łem nasz ogród, tak
jak póź niej współ or ga ni zo wa łem So li dar ność w Sto mi lu
Gru dziądz. Ro bi łem to dla do bra wspól ne go i nie ży czę
so bie by ja kiś mło dy po seł gło sił bzdu ry, że ro bi łem to pod
dyk tan do Związ ku Ra dziec kie go. Na mar gi ne sie ów po seł
ma du że bra ki wie dzy, my li da ry i nie po wi nien wy po wia -
dać się na te ma ty, o któ rych nic nie wie, no bo i skąd 
– wów czas go na świe cie nie by ło. Czy ta jąc ży cio ry sy
tych krzy kli wych po słów do wia du je my się że za dzia łal -
ność po li tycz ną zo sta li usu nię ci ze szko ły, wy rzu ce ni ze
stu diów do pra cy nic przy ję ci. Nie wie le cza su mi nę ło i do -
wia du je my się, że są jed ny mi z bo gat szych – po sia da ją ty -
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tu ły na uko we, dwa do my, trzy sa mo cho dy i mi lio ny na
kon tach i do szczę ścia bra ku je tyl ko te re nów na szych
ogro dów dział ko wych.

Hi sto ria się po wta rza. Lo sy na szych ogro dów to los mo -
je go za kła du pra cy, któ re go już dziś nie ma. Po zo stał je -
dy nie drew nia ny krzyż z tam tych lat, lecz i on już
prze szka dza. Jak pa mię ta my, za czy na ło się po dob nie.
Wma wia no nam, że za kła dy te raz do pie ro bę dą na praw dę
na sze, bę dzie my współ de cy do wać, bę dzie my uczest ni -
czyć w po dzia le zy sków. I co się sta ło? Pry wa ty zo wa no,
re for mo wa no i zli kwi do wa no.

Pro jekt usta wy au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści za -
kła da ją cy li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców
jest nie zgod ny z pra wem zwy cza jo wym, bo to nie PiS ani
żad na in na par tia po wo ła ły go do ży cia, to my dział kow -
cy tak zde cy do wa li śmy i tyl ko my mo że my roz wią zać
nasz Zwią zek. I wnio sko daw ca zda je so bie z te go spra wę,
pró bu je nas skłó cić i to 1 zło tów ką. Pro po nu je nam za rzą -
dza nie na za sa dach obec nych wspól not miesz ka nio wych
– po py taj cie swo ich zna jo mych miesz ka ją cych na ta kich
osie dlach ile ich kosz tu je ta kie za rzą dza nie. We dług te go
pro jek tu pierw na stą pi na cjo na li za cja, a na stęp nie pry wa -
ty za cja. Czy li pierw pań stwo przej mie na sze ogro dy, wy -
ce ni je a na stęp nie sprze da nam na szą wła sność - na wet
przy za sto so wa niu pro po no wa nych ulg jest to mo ral nie
nie spra wie dli we.

Ja kie te re ny otrzy my wa ły ogro dy na swo ją dzia łal ność?
By ły to grun ty, bar dzo kło po tli we dla miast i gmin. 

W więk szo ści to nie użyt ki bez ja kiej kol wiek kla sy a nie -
jed no krot nie, tak jak w na szym przy pad ku ba gna i wy sy -
pi ska śmie ci. Ile ta ka zie mia mo gła kosz to wać? Dziś ma
po wstać no wa wy ce na we dług ak tu al ne go sta nu. A to nie
mia sto czy gmi na tyl ko dział kow cy przy wró ci li te te re ny
do ży cia. Uprząt nę li śmie ci, na wieź li set ki ton zie mi, do -
ko na li na sa dzeń, za ło ży li wo do cią gi, pod cią gnę li ener gię
elek trycz ną i to wszyst ko na wła sny koszt i wła sną pra cą.
Te raz żą da się by śmy za swo ją pra cę za pła ci li, a prze cież
sko rzy sta ło na tym ca łe spo łe czeń stwo zy sku jąc pięk ne
zie lo ne te re ny.

Naj więk szym za gro że niem w tym pro jek cie nie jest, jak
chce się wmó wić lu dziom, li kwi da cja związ ku lecz mó -
wie nie lu dziom, że za zło tów kę wy ku pią so bie dział ki.
Jest to wiel kie nie po ro zu mie nie lub po li tycz ne oszu stwo
bo ani za zło tów kę, ani wy ku pią. W du żych mia stach dla
więk szo ści te re nów za ję tych przez ogro dy dział ko we ni -
gdy nie spo rzą dzo no miej sco we go pla nu za go spo da ro wa -
nia. To zna czy, że nie moż na i tych dzia łek uwłasz czyć.
Gmi na two rząc ta ki plan wca le nie mu si w nim za zna czyć,
że to te ren re kre acyj ny. Mo że mieć in ne pla ny i sprze dać
go de we lo pe rom.

Wdro że nie w ży cie pro jek tu roz bi je, osła bi dział kow -
ców, do pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów dział ko wych 
w Pol sce. To zły pro jekt, pe łen luk praw nych, nie jest spój -
ny i za wie ra błę dy for mal ne, na ru sza za sa dy pań stwa de -
mo kra tycz ne go.

Dzię ku ję za uwa gę!

59. Jó zef Pi sar ski OZ w Gdań sku

Sza now ni Go ście,
Sza now ni De le ga ci I Kon gre su PZD!
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry dziś

ob ra du je w tej pięk nej Sa li Kon gre so wej zgro ma dził jak
my ślę sa mych zwo len ni ków na szej or ga ni za cji. Je śli są
rów nież i prze ciw ni cy to niech wy słu cha ją na szych ar gu -
men tów ja kie ma my bro niąc na sze ogro dy i na szą or ga ni -
za cję. Prze ciw ni ka mi są tyl ko ci, któ rzy od daw na ma ją
pro ble my z prze strze ga niem obo wią zu ją cych prze pi sów
w PZD i my ślą, że w mo men cie zmia ny tych prze pi sów
ich wy kro cze nia uj dą im na su cho my ślę, że się my lą i bę -
dą sro dze za wie dze ni.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców to nie jest przy pad ko wa
or ga ni za cja, któ ra ma nie okre ślo ne ce le, to jest or ga ni za -
cja sku pia ją ca pra wie mi lion człon ków, a wraz z człon ka -
mi ro dzin i zwo len ni ka mi po nad czte ry mi lio ny lu dzi.
Or ga ni za cja ta ma za za da nie obro nę in te re sów dział kow -
ców jak rów nież ist nie nie tych pięk nych oaz zie le ni, któ -
re są płu ca mi miast i mia ste czek, jest to obo wią zek usta -
wo wy i sta tu to wy. Ogro dy te sta no wią miej sce wy po czyn -
ku ty się cy lu dzi któ rych nie jest stać wy je chać wraz z ro -

dzi ną na wy po czy nek do ośrod ków wy po czyn ko wych, jak
rów nież od skocz nią od co dzien nych utra pień i re ali za cję
swo ich ma rzeń. W chwi li obec nej bez Pol skie go Związ ku
Dział kow ców dział kow cy by li by bez bron ni, a ogro dy zli -
kwi do wa ne, a te re ny wy ku pio ne za bez cen przez de we lo -
pe rów lub in nych no wo bo gac kich. Ogro dy dział ko we
ist nie ją w Pol sce już po nad 100 lat, a więc wte dy kie dy
Pol ska nie ist nia ła na ma pach Eu ro py i nikt na wet nie my -
ślał o ko mu ni zmie. Two rzo no ogro dy aby po móc lu dziom
naj uboż szym prze trwać trud ne cza sy. To dla tych lu dzi
utwo rzo no pierw szy ogród dział ko wy w Gru dzią dzu i
Koź mi nie Wiel ko pol skim, jak i in nych mia stach. W za sa -
dzie spo koj ny roz wój ogro dów trwał do 1989 ro ku, kie dy
to po li ty cy no wej ge ne ra cji upa try wa li we wszyst kich or -
ga ni za cjach, któ re po wsta wa ły po 1945 r. ja ko re lik ty
post ko mu ni stycz ne. Jest to no śny pre tekst do li kwi da cji
le gal nie dzia ła ją cej zgod nie z Usta wą Sej mo wą z 6 ma ja
1981 r. jak i obec nie obo wią zu ją cą z 8 lip ca 2005 r. or ga -
ni za cji Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Prze cież i te raz jesz -
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cze spra wu ją swe man da ty po sło wie, któ rzy uchwa li li
ostat nią usta wę z 2005 r. i nie wi dzie li w niej nic zdroż ne -
go, a te raz rap tem chcą te or ga ni za cję zli kwi do wać, a ma -
ją tek, któ ry jest wła sno ścią wspól ną dział kow ców
skon fi sko wać. Tak się ro bi tyl ko z or ga ni za cja mi prze stęp -
czy mi, a trud no na zwać star szych lu dzi, któ rzy chcą spo -
koj nie upra wiać dział ki prze stęp ca mi.

Jak wy żej za zna czy łem jest to tyl ko pre tekst, bo przy li -
kwi da cji PZD grun ty, któ re są w je go wła da niu prze cho -
dzą na rzecz gmi ny lub Skar bu Pań stwa bę dzie ła two
po zy skać bez usta wo we go zwro tu dział kow com za po nie -
sio ne na kła du na tych dział kach lub od two rze nie no we go
ogro du. Ale aby po zy skać te grun ty na le ży naj pierw zli -
kwi do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a z dział kow ca -
mi już so bie z ła two ścią moż na po ra dzić. Prak tycz nie od
1989 r. trwa nie ustan na wal ka w obro nie ist nie nia ogrod -
nic twa dział ko we go, skoń czy ła się idyl la roz wo ju ogro -
dów, a za czę ła się epo ka uszczę śli wia nia dział kow ców
po przez ko lej ne eki py rzą do we w po sta ci uwłasz cze nia 
w kon se kwen cji czy taj wy własz cze nia. W po przed nich
pro jek tach ustaw uwłasz cze nio wych by ło po pu lar ne roz -
daw nic two te go, co nie jest wła sno ścią po li ty ków, a Skar -
bu Pań stwa lub gmi ny. Wie lo krot nie wła dze gmin ne
zwra ca ły na ten fakt uwa gę ale do brzy wuj ko wie po zo sta -
wa li głu si na te pro te sty. Tak jest i w naj now szym pro jek -
cja PiS nie jest to uwłasz cze nie, lecz wy własz cze nie 
a kosz ty te go po nio są tyl ko dział kow cy. W pro jek cje mó -
wi się o po wo ły wa niu wspól not na wzór miesz ka nio wych,
z tą róż ni cą, że przy wspól no tach miesz ka nio wych są wła -
ści cie le miesz kań a przy dział ko wych brak wła ści cie li
dzia łek, po nie waż są tyl ko użyt kow ni cy, wnio sek pro sty
wspól no ta dział ko wa nie mo że po wstać. Ale ta kie po my -
sły mo gą pro po no wać tyl ko po li ty cy, któ rzy chcą w ten
spo sób po zy skać elek to rat na koszt pań stwa lub gmi ny.
Nie daj my się zwa rio wać nikt nam do tej po ry nic nie dał
za dar mo i nie ocze kuj my ja kiej kol wiek da ro wi zny, bo to
jest nie cny pod stęp. Obo wią zu ją ca usta wa o Ro dzin nych
Ogro dach jest b. do bra i za bez pie cza w ca ło ści in te re sy
dział kow ców. Dziś wie my co ma my i nie idź my śle po za
tym co nie zna ne. Pra wie 620 ty się cy pod pi sów w obro nie
ogro dów dział ko wych świad czy o tym, że skła da ją cy te
pod pi sy wie dzą co ma ją, a nie chcą eks pe ry men to wać na
so bie po my słów po li ty ków.

Nie ste ty wie lu zwo len ni ków pro jek tu usta wy PiS jest
wśród dział kow ców (na wet sam twór ca te go pro jek tu po -
seł De ra), któ rzy spra wu ją waż ne funk cje w or ga nach
związ ko wych. Nie wstydź my się na zwać te go po imie niu
są to kre ty, któ re drą żą we wnątrz, chcąc roz sa dzić Zwią zek
od środ ka. Choć kre ty są pod ochro ną na le ży ich po zba -
wić funk cji w or ga nach związ ko wych i to w try bie pil nym.
Na le ży eli mi no wać przy czy ny po wsta ją cych na pięć, 
a skut ków po pro stu nie bę dzie. Róż ne opcje po li tycz ne
pró bu ją roz bić na szą or ga ni za cję jak do tej po ry sku tecz nie
się bro ni my, po nie waż je ste śmy czuj ni i nie uf ni no wa to -
rom. Dział ki mu szą po zo stać w ta kim kształ cie jak obec -
nie ma ją być oa zą spo ko ju. No wa to rom co raz to no wych
po my słów mó wi my sta now cze NIE. Ogro da mi za wia du ją
oso by, któ re są dział kow ca mi da ne go ogro du, a nie oso by
przy nie sio ne w tecz ce w przy pad ku po wo ła nia wspól not
nie ma ją ce po ję cia i nic wspól ne go z dzia łal no ścią ogro -
dów. Oso by te nie bę dą za in te re so wa ne ich roz wo jem i lecz
wy so ko ścią pen sji z kie sze ni dział kow ców.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją apo li -
tycz ną, lecz w obec nej sy tu acji na le ży współ pra co wać 
z Rzą dem, Sej mem i Se na tem RP, aby w przy szło ści gdy
zaj dzie po trze ba do sto so wać na szą usta wę do pra wa obo -
wią zu ją ce go od by wa ło się to przy na szym udzia le z za -
cho wa niem za sa dy NIC O NAS BEZ NAS. Wy po wiedź
mo ja mo że jest gorz ka ale za pew niam, że jest na ce cho wa -
na tro ską o do bro wspól ne na sze go Związ ku. Sło wa te wy -
po wia dam z upo waż nie nia ca łej Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w Gdań sku któ rej je stem wie lo let nim prze -
wod ni czą cym, a mo je po glą dy na oma wia ne spra wy są
zna ne i ak cep to wa ne przez dział kow ców mo je go ogro du
ROD „Rę bie cho wo”, któ ry jest dru gim pod wzglę dem
wiel ko ści w wo jew. Po mor skim, jak rów nież przy ob słu -
dze ze brań spra woz daw czych w in nych ogro dach i pro -
wa dzo nych szko le niach. Je stem zda nia, że nie je stem
od osob nio ny w po glą dach i z mo ją wy po wie dzią iden ty -
fi ku je się więk szość człon ków Związ ku. Mam na dzie ję,
że I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców za owo cu -
je śmia ły mi de cy zja mi, któ re tu zo sta ną pod ję te i bę dą one
pod sta wą w dal szym dzia ła niu w obro nie i roz wo ju ogro -
dów dział ko wych.

Ży czę de le ga tom I Kon gre su owoc nych ob rad.
Dzię ku ję za uwa gę. 

60. Ta de usz Ja guś OZ w Szcze ci nie

Sza now ni De le ga ci!
Nie ule ga żad nej wąt pli wo ści, że nasz Zwią zek - Pol ski

Zwią zek Dział kow ców - zna lazł się, nie z wła snej wi ny, 
w trud nym po ło że niu. Ma my świa do mość, że w chwi li
obec nej ist nie je za gro że nie dla funk cjo no wa nia ogro dów
i funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Do brze się sta ło, że wo bec tak ogrom ne go za gro że nia
dla ist nie nia ca łej na szej or ga ni za cji Kra jo wa Ra da Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, uzna ła za za sad ne, wręcz
ko niecz ne zwo ła nie Kon gre su PZD. Sza leń czy za miar,
par tii Pra wo i Spra wie dli wość, li kwi da cji Pol skie go Zwią-
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z ku Dział kow ców w imię wal ki z po zo sta ło ścia mi PRL -u
i po pra wy wa run ków ży cia człon ków na sze go związ ku,
jest dla nas bar dzo czy tel ny.

Jest to za miar znisz cze nia na sze go do rob ku, jest to za -
miar li kwi da cji na szych ogro dów.

Ka te go rycz nie nie mó wi my tym za mia rom, żą da my od -
rzu ce nia przez Sejm Rzecz po spo li tej Pol ski pro jek tu usta -
wy, przy go to wa ne go i zgło szo ne go przez Pra wo i Spra-
wie dli wość. Mam na dzie je, że na sze gło sy usły szą po sło -
wie Plat for my Oby wa tel skiej, So ju szu Le wi cy De mo kra -
tycz nej i Pol skie go Stron nic twa Lu do we go i od rzu cą wro-
gi nam pro jekt usta wy au tor stwa Pa na po sła De ry.

Sza now ni de le ga ci!
Za miar li kwi da cji PZD, to nie wy raz tro ski o nada nie

pra wa wła sno ści człon kom na szej or ga ni za cji, ale to par
exce lan ce za mysł po li tycz ny. Pra wo i Spra wie dli wość gło -
si to już otwar tym tek stem. Oto przy kład: w dniu 2 lip ca
br. w re la cji z ob rad Sej mu pan po seł De ra otwar cie po -
wie dział, że trze ba roz wią zać Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, bo za du żo w tym Związ ku sys te mu ra dziec kie go!
Jak to sko men to wać?

Przy słu chu jąc się tej ku rio zal nej ar gu men ta cji pa na po -
sła do cho dzę do prze ko na nia, że przed sta wił on no wa tor -
ski wkład w na ukę teo rii or ga ni za cji i za rzą dza nia.

Bu du je on mia no wi cie uza sad nie nie do pro jek to wa nych
zmian pod staw praw nych dla ist nie ją cej or ga ni za cji, po mi -
ja jąc te go ra cjo nal ną ce lo wość i za sad ność i co jest wręcz
ku rio zal ne wy łącz nie na pod sta wie wła snej po li tycz nej
oce ny funk cjo no wa nia prze szłe go i nie ist nie ją ce go od
wie lu lat sys te mu po li tycz no -spo łecz ne go i go spo dar cze -
go. Ma się to prze cież ni jak, za rów no co do obo wią zu ją -
cej me to do lo gii uza sad nia nia ta kie go pro jek tu zmian jak 
i do świad czeń w fak tycz nym funk cjo no wa niu na szej or ga -
ni za cji w Pol sce.

Na su wa ją się też tu taj po mi ja ne ele men tar nie ko niecz -
ne kwe stie zwią za ne z za sad no ścią prze pro wa dze nia ta -
kie go pro jek tu, a mia no wi cie:

– ja kim kosz tem spo łecz nym i eko no micz no -fi nan so -
wym ma to się od być?

– dla cze go nie ma kon sul ta cji w przed mio cie spra wy 
z na szą or ga ni za cją?

O tym oczy wi ście ani sło wa.
Po nie waż zna my tro chę hi sto rię to moż na tyl ko pod po -

wie dzieć, że szyb kim roz wią za niem, a co naj istot niej sze,
nie wy ma ga ją cym uza sad nie nia i li cze nia się z kosz ta mi
oraz na szą opi nią, był by de kret o roz wią za niu na szej or ga -
ni za cji pod pi sa ny przez ko mi sa rza. Do daj my rów nież, że
o dzi wo, nasz zwią zek funk cjo nu je prak tycz nie na ta kich
sa mych za sa dach jak i par tia pa na po sła, łącz nie z je go or -
ga na mi sta tu to wy mi tj. Kon gre sem, ra dą kra jo wą, za rzą -
dem itd. oczy wi ście z wy jąt kiem spo so bu fi nan so wa nia
or ga ni za cji.

Czy ma my za tem ro zu mieć, że ce lem zmian jest za miar
wcią gnię cia nas w po dzia ły po li tycz ne i ser wi lizm par tyj -
ny? Naj praw do po dob niej po mi ja nie nas w kon sul ta cjach,
wy ni ka też z te go fak tu, że w prze ci wień stwie do spo so -
bu za cho wań człon ków par tii pa na po sła z pew no ścią je -
ste śmy ma ło po kor ni, ma my róż ne opi nie i po tra fi my
dys ku to wać po słu gu jąc się ra cjo nal ny mi ar gu men ta mi.

Sza now ni de le ga ci!
Li kwi da cja PZD w za mia rze PiS, to cel głów ny. Ale

przy oka zji jest to rów nież po lo wa nie z na gon ką na Pre ze -
sa na sze go Związ ku!

My ślę, że bę dę wy ra zi cie lem więk szo ści z nas, je śli ni -
niej szym wy ra żę Kra jo wej Ra dzie, a szcze gól nie jej Pre -
ze so wi Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu, nie tyl ko
wy ra zy po dzię ko wa nia i uzna nia za do tych cza so we, jed -
no znacz ne i roz sąd ne sta no wi sko w obro nie na szych praw,
ale tak że wy ra zy po par cia dla dal szych dzia łań dla osią -
gnię cia ce lów PZD.

Sza now ni de le ga ci!
Nie po peł nię chy ba błę du je śli po wiem, że za ku sy na li -

kwi da cję PZD bio rą się mię dzy in ny mi stąd, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, po mi mo swej li czeb no ści nie po -
sia da swo ich re pre zen tan tów w or ga nach wła dzy, szcze -
gól nie zaś w Sej mie RP i sa mo rzą dach te re no wych.

Nie ma nas nie ste ty kto bro nić!
Na sze spra wy (po za tą głów ną) nie są w ka ta lo gu spraw,

któ ry mi zaj mu ją się or ga na wła dzy pań stwo wej i te ry to -
rial nej. Uwa żam, że je dy ną dro gą do prze bi cia się z na -
szy mi spra wa mi i obro ną na szych praw i in te re sów
za pi sa nych w usta wie sej mo wej z lip ca 2005 r. bę dzie wy -
bór re pre zen tan tów PZD do Sej mu RP jak i sa mo rzą dów
na szcze blach wo je wódz kim, miej skim i gmin nym. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców po wi nien mieć tam swo ich przed -
sta wi cie li.

De le ga ci na dzi siej szy Kon gres PZD okrę gu szcze ciń -
skie go, któ rych mam za szczyt być przed sta wi cie lem 
w dys ku sji zgła sza ją po stu lat, aby Kra jo wa Ra da PZD roz -
wa ży ła i przy ję ła kon kret ne uchwa łę o udzia le na sze go
Związ ku w zbli ża ją cych się kam pa niach wy bor czych do
Sej mu i sa mo rzą dów. Trze ba po wo łać Ko mi tet wy bor czy
pod szyl dem PZD. Wy sta wić wła snych kan dy da tów na po -
słów i rad nych. Prze pro wa dzić sze ro ko za kro jo ną pra cę
wspie ra ją cą czy też agi ta cyj ną na rzecz kan dy da tów na sze -
go związ ku aby otrzy ma li po par cie elek to ra tu gwa ran tu ją -
ce ich wy bór. Wy bór na szych re pre zen tan tów do Sej mu 
i władz te ry to rial nych stwo rzył by no we więk sze moż li -
wo ści obro ny związ ku i po sze rzył pa le tę na szych dzia łań.

Wie rzę głę bo ko, że dzi siej szy Kon gres PZD udzie li po -
par cia na szym ini cja ty wom bo to bę dzie gwa ran cja na sze -
go dal sze go ist nie nia.

Dzię ku ję za uwa gę
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Sza now ni Go ście, Dro dzy Dział kow cy!
Zgło szo ny przez PiS w dniu 23 mar ca br. pro jekt usta -

wy o ogro dach dział ko wych sta no wi wier ną ko pię pod
wzglę dem me ry to rycz nym i praw nym pro jek tu z po przed -
niej ka den cji Sej mu, któ ry nie zy skał ak cep ta cji z uwa gi
na je go nie zgod ność z Kon sty tu cją i po rząd kiem praw -
nym pań stwa de mo kra tycz ne go, a obec nie nada no mu sy -
gna tu rę i zo stał za kwa li fi ko wa ny przez Mar szał ka Sej mu
do pierw sze go czy ta nia, co wy wo łu je wśród spo łecz no ści
dział kow ców ogrom ne za sko cze nie i wzbu rze nie.

Za sko cze nie i wzbu rze nie tym więk sze, gdyż nę ka ni
dział kow cy za rzą dów PiS udzie li li po par cia w ostat nich
wy bo rach par la men tar nych tej opcji, któ ra za po wia da ła
przy wró ce nie nor mal no ści w na szym kra ju, a dziś spra -
wu je wła dzę.

Dział kow cy py ta ją, ja ki zwią zek ma z nor mal no ścią 
i po rząd kiem praw nym pro jekt usta wy, któ ry:

• wpro wa dza mo del ogro du nie zna ny w ca łej Eu ro pie,
• li kwi du je sa mo rząd z po nad 100-let nią tra dy cją Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, a w to miej sce wpro wa dza
w opar ciu o pra wo spół dziel cze tzw. „wspól no ty ogro do -
we” pod po rząd ko wa ne gmi nom.

Gmi ny ma ją po wo ły wać peł no moc ni ków i li kwi da to -
rów do każ de go ogro du. Czy nie jest to cho re, by gmi ny
zaj mo wa ły się za rzą dza niem ogro da mi?

• pro jekt usta wy za kła da na cjo na li za cję ma jąt ku PZD,
któ ry zo stał wy pra co wa ny przez ca łe po ko le nia. Jest to
za bieg nie z tej epo ki,

• wpro wa dza zróż ni co wa ny sta tus praw ny użyt kow ni -
ków ogro du. Obok wła ści cie li dzia łek ma ją ist nieć dzier -
żaw cy i na jem cy, po zba wie ni pra wa wy bo ru do za rzą du
wspól no ty oraz pra wa udzia łu w czę ści wspól nej in fra -
struk tu ry ogro do wej,

• Wraz z uchwa le niem przez Sejm pro jek tu usta wy tra -
ci moc usta wa o ROD z 2005 r., któ ra do brze słu ży dział -
kow com i gmi nom, gdyż te re ny użyt ko wa ne przez ogro dy
sta no wią ich wła sność i mo gą być przy zna ne na in ny cel
pu blicz ny. Na to miast prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia
w pra wo wła sno ści ogra ni czy upraw nie nia wład cze sa mo -
rzą dów te ry to rial nych. Pro jekt usta wy nie wy ja śnia, w ja -
kiej sy tu acji praw nej po zo sta ną do tych cza so wi
użyt kow ni cy. Wszyst ko wska zu je na to, że zo sta ną dzier -
żaw ca mi,

• Bez zna jo mo ści re aliów i pra wa au to rzy pro jek tu prze -
wi du ją zwięk sze nie dzia łek z 300–500 m2 do 600–1500 m2

z moż li wo ścią do pusz cze nia dzia łal no ści go spo dar czej, co
jest sprzecz ne z cha rak te rem za go spo da ro wa nia ogro dów.

Au to rzy pro jek tu chy ba nie li czą, że sa mo rzą dy te ry to -
rial ne zwięk szą are ał ogro dów o dru gie ty le, a ra czej na
spe ku la cyj ny wy kup dzia łek od do tych cza so wych użyt -
kow ni ków, gdyż no wy mo del ogro dów zwięk szy kosz ty
ich funk cjo no wa nia, a pro po no wa ne bo ni fi ka ty przy wy -

ku pie dzia łek nie zgod ne z pra wem sta no wio nym i Kon sty -
tu cją dla wie lu eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych unie -
moż li wią wy kup dzia łek na wła sność, gdyż ich do cho dy
nie za bez pie cza ją na wet pod sta wo wych wa run ków eg zy -
sten cji.

Pro szę Pań stwa!
Każ dy z przy to czo nych za ło żeń pro jek tu usta wy al bo

ob ra ża pra wo al bo nie uwzględ nia re aliów i spe cy fi ki
funk cjo no wa nia ogro dów.

Au to rzy pro jek tu usta wy, by przy kryć wszyst kie ułom -
no ści i ra żą ce na ru sze nie pra wa, w pro pa gan dzie me dial -
nej za po wia da ją po wszech ne uwłasz cze nie dział kow ców
nie ma ją ce praw ne go uza sad nie nia w pro jek cie usta wy.

Pro jekt usta wy nie gwa ran tu je żad ne go uwłasz cze nia,
da je dział kow co wi tyl ko pra wo zło że nia wnio sku o prze -
kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści.

Zgod nie z po rząd kiem kon sty tu cyj nym gmi ny zo sta ły
wy po sa żo ne w oso bo wość praw ną nie za leż ną od Skar bu
Pań stwa, czy li na stą pi ło od dzie le nie ma jąt ku gmi ny od
ma jąt ku Pań stwa w ra mach tzw. ko mu na li za cji ob sza rów
gmi ny.

Sejm, bę dąc or ga nem Pań stwa, nie ma pra wa roz po rzą -
dzać ma jąt kiem gmi ny, dla te go au to rzy usta wy ogra ni czy -
li się tyl ko do zło że nia wnio sku, gdyż każ dy in ny za pis o
cha rak te rze ob li ga to ryj nym sta no wił by ra żą ce na ru sze nie
pra wa. W tym sta nie praw nym re ali za cja wnio sku o prze -
kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno -
ści za 1% ce ny ryn ko wej jest fik cją i nie ma żad nych
gwa ran cji praw nych re ali za cji wnio sków przez gmi nę.

Pro szę Pań stwa!
Dla cze go tak się dzie je, że co ja kiś czas nie któ rzy po li -

ty cy w imię in te re sów par ty ku lar nych wy cho dzą z po pu -
li stycz ny mi ha sła mi roz daw nic twa cze goś, nie ba cząc na
do bro pu blicz ne z na dzie ją, że wy bor cy ich po ko cha ją na
ca łe ży cie, a mo że sa mi łub ich bli scy za ła pią się na to roz -
daw nic two.

Nie moż na wy klu czyć, że ta kie za leż no ści mo gą wy stę -
po wać rów nież i w prze pad ku uwłasz cze nia ogro dów.

Głów ny pro pa ga tor pro jek tu usta wy o „po wszech nym
uwłasz cze niu" jest dział kow cem i po sia da dział kę o po -
nadnor ma tyw nym are ale i dla te go przyj mu je zwięk sze nie
are ału dział ki od 600 m2 do 1500 m2.

Był ta ki czas, że prze to czy ła się przez kraj za żar ta dys -
ku sja na te mat pry wa ty za cji la sów pań stwo wych. Zwo -
len ni cy pry wa ty za cji la sów gło si li, że ad mi ni stra cja la sów
to „be”, za kosz tow ną trze ba ją zli kwi do wać, a la sy po -
wie rzyć pry wat nej pie czy. Gdy by nie roz są dek ad mi ni -
stra cji po łą czo ny z ru chem ochro ny przy ro dy do szło by do
nie po we to wa nej stra ty za so bów przy rod ni czych w na -

61. Ze non Świ taj OZ Pod la ski
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szym kra ju.Ostat nio za czę li śmy roz da wać za sym bo licz -
ną zło tów kę miesz ka nia spół dziel cze w opar ciu o pra wo
sta no wio ne usta wę, któ ra ja ko się oka za ło - nie jest zgod -
na z Kon sty tu cją.

Dziś Spół dziel nie Miesz ka nio we wy stę pu ją do Skar bu
Pań stwa o wie lo mi lio no we od szko do wa nia. Nie moż na
wy klu czyć, że w try bie po stę po wa nia pro ce so we go Skarb
Pań stwa bę dzie mu siał po kryć stra ty, to zna czy, że my po -

dat ni cy za pła ci my. W opar ciu o za mie sza nie wo kół sprze -
da ży miesz kań za sym bo licz ną zło tów kę dział kow cy co -
raz po wszech niej wy ra ża ją opi nię, że za ich uwłasz cze nie
na dział ce za 1% war to ści ryn ko wej Skarb Pań stwa nie
bę dzie pła cił, gdyż Par la men ta rzy ści do ta kie go ab sur du
nie do pusz czą i pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
od rzu cą w pierw szym czy ta niu.

62. Edward Pio ru nek OZ Ma ło pol ski

Pra gnę po dzie lić się z Pań stwem do świad cze nia mi Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go „WAN DA” w Kra ko wie -
-No wej Hu cie, któ re go je stem pre ze sem w spra wie
zma gań z Mia stem o utrzy ma nie sta tu su na sze go Ogro du.

Na wstę pie przed sta wię pro ce du ry, z któ ry mi mu si my
się zma gać.

Mia sto nie jest za in te re so wa ne utrzy ma niem ogro dów
dział ko wych, zwłasz cza w bar dzo atrak cyj nych miej scach.
Obec nie w Kra ko wie jest opra co wy wa ny plan za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go, któ ry na stęp nie ma za twier dzić
Ra da Mia sta. Plan ten jest opra co wy wa ny we frag men tach,
dla te go mu si my pil no wać, kie dy ma być oma wia ny ob szar
mia sta, na któ rym jest po ło żo ny nasz Ogród.

W Kra ko wie w kon cep cji pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go Biu ro Pla no wa nie Prze strzen ne go uję ło
Ro dzin ne Ogro dy Dzia ło we ja ko „zie leń par ko wa urzą -
dzo na”. Jest to pod stęp ze stro ny Mia sta, aby do tych te -
re nów nie sto so wać usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro-
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Wszyst kie okre śle nia, ty pu: te ren zie lo ny, te ren wy po -
czyn ko wy, re kre acji miej skiej itp. po wo du ją, że nie chro -
ni nas na sza usta wa, Mia sto mo że ro bić z tym te re nem co
ze chce, czy li w ra zie li kwi da cji ogro du – nie otrzy ma my
od szko do wań i Mia sto nie mu si się trosz czyć o te ren za -
mien ny na od two rze nie li kwi do wa ne go ogro du.

Ce lem na sze go dzia ła nia jest wła śnie to, aby w pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go był za pis, zgod ny 
z usta wą, iż są to Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we. Czy ta jąc
za ło że nia pla nu trud no się do my ślić, że na tym te re nie ist -
nie ją od po nad 50-ciu lat za go spo da ro wa ne dział ki któ re
by ły w la tach pięć dzie sią tych ce lo wo za pla no wa ne i by ła
to in we sty cja na mia rę bu do wy No wej Hu ty, a zie mie by -
ły wy własz cza ne spe cjal nie pod tę in we sty cję ja ką by ły
wów czas „Pra cow ni cze Ogro dy Dział ko we”, aby ro bot -
ni cy mie li gdzie wy po czy wać po cięż kiej pra cy w kom bi -
na cie Hu ty im Le ni na.

3 la ta te mu od by ły się wstęp ne kon sul ta cje od no śnie
prze zna cze nia na szych ogro dów, zło ży li śmy po nad 800
pod pi sów, aby w pla nie zo sta ły uwzględ nio ne ja ko już ist -
nie ją ce prze cież od po nad 50-ciu lat Ogro dy Dział ko we
„Wan da” „Tu li pan” i „Nad Dłu bią”, gdzie w su mie jest

oko ło 800 dzia łek pie czo ło wi cie upra wia nych przez dział -
ko wi czów róż ne go po ko le nia.

Po nie waż nie otrzy ma li śmy żad nej od po wie dzi, uzna li -
śmy, że na sze uwa gi zo sta ły przy ję te. Pro ce du ry prze wi -
du ją wy sta wie nie przy go to wa ne go frag men tu pla nu do
pu blicz ne go wglą du. By li śmy ogrom nie za sko cze ni, że te -
re ny te zo sta ły prze zna czo ne na tzw. „zie leń par ko wą
urzą dzo ną” a nie ogro dy dział ko we. Uczest ni czy li śmy 
w po sie dze niach Ko mi sji Pla no wa nia Ra dy Mia sta, zgła -
sza jąc na sze uwa gi. Pro jekt uchwa ły nie zgod ny z na szy -
mi ocze ki wa nia mi przed sta wił Ra dzie Mia sta Pre zy dent
w dniu 29 sierp nia 2009 r. W przed dzień po sie dze nia Ra -
dy Mia sta oso bi ście jeź dzi łem po ca łym Kra ko wie roz wo -
żąc pi sma z za wia do mie niem, w któ rym dniu ma się
od być gło so wa nie nad lo sem na szych Ogro dów czy li ich
fak tycz ną li kwi da cją. Na po sie dze nie Ra dy Mia sta przy -
szło spon ta nicz nie oko ło 150 osób, z róż nych ogro dów 
z trans pa ren ta mi, któ re w ostat niej chwi li przy go to wa li -
śmy na tę oka zję. Pod sie dzi bą Ra dy Mia sta na tych miast
po ja wi ła się Po li cja i Straż Miej ska. Służ by te nie chcia ły
wpu ścić nas na po sie dze nie, któ re prze cież jest otwar te dla
spo łecz no ści miej skiej. W tym miej scu na le ży pod kre ślić
po moc, ja kiej udzie li li nam nie któ rzy Rad ni Mia sta Kra -
ko wa, z któ ry mi od daw na współ pra cu je my i któ rzy ro -
zu mie ją na sze spra wy. Pre zy dent Mia sta oba wia jąc się
de mon stra cji dział kow ców przed Ra dą Mia sta, za pro sił
na szą de le ga cję - mnie i dru gą oso bę na roz mo wę. Wpusz -
czo no rów nież dział kow ców na po sie dze nie Ra dy. W roz -
mo wie tej uczest ni czy ło rów nież dwóch Rad nych z róż-
nych ugru po wań po li tycz nych, Dy rek tor Wy dzia łu Skar -
bu Mia sta, Dy rek tor Biu ra Pla no wa nia Prze strzen ne go.
Wy wal czy li śmy jed no – po dłu gich roz mo wach, po kon -
sul ta cji z rad ca mi praw ny mi Pre zy dent wy co fał pro jekt
uchwa ły spod ob rad Ra dy Mia sta. Nie jest to jed nak peł -
ne zwy cię stwo, bo pro ce du ry roz po czy na ją się od po cząt -
ku, ale przy naj mniej wstrzy ma li śmy za pę dy pre zy den ta 
i rad nych na na sze ogro dy, nic nie jest jed nak prze są dzo -
ne i mu si my być czuj ni i za po bie gli wi.

Pre zy dent pod na szym na ci skiem zo bo wią zał się do po -
wo ła nia ze spo łu za da nio we go do ty czą ce go spraw ogro -
dów dział ko wych. Ta ki ze spół zo stał po wo ła ny, jed nak
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Mia sto, sto su jąc swo ją spe cy ficz ną in ter pre ta cję prze pi -
sów, ca ły czas usi łu je ogra ni czyć ochro nę, ja ką da je nam
usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Koń cząc chciał bym Pań stwu prze ka zać naj waż niej sze
spo strze że nia i te zy:

1. Każ dy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy po wi nien sam za -
in te re so wać się, jak wy glą da ją je go spra wy, „wziąć je po
pro stu we wła sne rę ce” tzn. aby w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go był jed no znacz ny za pis, że da ny te -
ren jest „Ro dzin nym Ogro dem Dział ko wym” i jest chro-
nio ny usta wą z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

2. Na le ży „pil no wać”, na ja kim eta pie znaj du ją się opra -
co wa nia pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, żą -
dać bez po śred nich in for ma cji w biu rze za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go oraz kon sul ta cji w tej ma te rii, gdyż wy ni -
ka to z usta wy o sa mo rzą dzie te ry to rial nym. Na le ży prze -

strze gać ich ter mi nów, skła dać pi sem ne uwa gi do pla nów,
bo o tym nikt Pań stwa nie po wia do mi, gdyż nie jest to w
in te re sie mia sta któ re chce po zy skać w ła twy spo sób
atrak cyj ne te rem pod bu do wy ko mer cyj ne .

3. Sta rać się na wią zać bli ską współ pra cę z rad ny mi, oni
bo wiem naj le piej zna ją we wnętrz ne prze pi sy i pro ce du ry,
ter mi ny i te ma ty po sie dzeń ra dy któ re nie raz są prze myśl -
nie skry wa ne .

4. W urzę dzie mia sta skła dać wnio ski o za kła da nie no -
wych ogro dów – ja ko że mia sto ma speł niać po trze by
miesz kań ców, re ali zo wać ich ce le ży cio we, na pod sta wie
usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym, a gdy te go nie bę dą
chcia ły ro bić na gła śniać te spra wy.

5. Za in te re so wać na szy mi spra wa mi me dia lo kal ne 
i ogól no pol skie, szcze gól nie pra sę, nie uni ka jąc ta blo idów.

6. War to za ło żyć rów nież stro nę in ter ne to wą ogro du,
któ ra bę dzie sta no wić cen ne źró dło in for ma cji dla dział -
kow ców.

63. Grze gorz Oracz OZ Ma zo wiec ki

Ko le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy, 
Sza now ni Go ście Kon gre su!
Uważ nie wy słu cha łem wy stą pie nia pre ze sa Związ ku,

go ści i przed mów ców, a tak że za po zna łem się z pro jek ta -
mi do ku men tów przy go to wa nych przez or ga ni za to rów do
opi nii de le ga tów. Zga dzam się z ni mi, ale na ich tle pra gnę
prze ka zać kil ka uwag i prze my śleń.

Je stem dział kow cem od pra wie 30-tu lat, zaś z wo li po -
nad 1300 dział ko wej spo łecz no ści ogro du „Cze czot ka” 
w Ostro łę ce, ja ko czło nek Je go władz sta tu to wych od po -
nad 6 lat uczest ni czę w or ga ni zo wa niu ży cia ogro du. 

Ta ki był zbieg zda rzeń, iż wła śnie w tym okre sie w la -
tach 2005–2009 by łem świad kiem eska la cji roz ma itych
dzia łań, któ rych je dy nym ce lem by ło za szko dze nie PZD,
do pro wa dze nie do je go mar gi na li za cji, a wręcz do uni ce -
stwie nia. Ta kie by ło za ło że nie nie sław nej pa mię ci pro jek -
tu usta wy au tor stwa po sła T. Mar kow skie go, w ni czym
nie ustę pu je mu, po wie la ją cy wie le tam za war tych su ge -
stii i bę dą cy w su mie po płu czy na mi, nie mniej ra dy kal ny
pro jekt po sła A. De ry. Je dy ną ce chą wspól ną obu pro jek -
tów jest to, że ich au to ra mi są po sło wie PiS.

Od no szę w związ ku z tym nie od par te wra że nie, że po -
li ty cy tej par tii z ma nia kal nym, wręcz ko mu ni stycz nym
za cię ciem chcą wdra żać, usta lać no we, re wo lu cyj ne nor -
my, kon stru ować świat we dług wła snych wy obra żeń i ma -
ja czeń nie ma ją cych nic wspól ne go z ży ciem, nie po -
par tych rze tel ną wie dzą praw ni czą, ale za to prze po jo nych
wia rą, że zo sta ną bar dzo szyb ko wpro wa dzo ne w ży cie,
że bę dą czy ni ły szczę śli wy mi tych, któ rzy nie chcą te go
sta nu du cha do znać. Wszy scy do tych czas ob ja wia ją cy po -
my sły na uszczę śli wie nie dział kow ców – choć za po mi na -

li wła śnie ich za py tać o zda nie -po ru sza ją się w świe cie
ode rwa nym od re aliów, od ist nie ją ce go sta nu for mal no -
praw ne go grun tów, na nie sień a tak że sta nu go to wo ści i
za in te re so wa nia roz daw nic twem za du że pie nią dze, czy li
tzw. uwłasz cze niem ze stro ny sa mych dział kow ców. To
im nie prze szka dza, oni po pro stu chcą zba wić lud dział -
ko wy, ma ją mi sję do speł nie nia, oni też wy zna cza ją ofia -
ry za ba wy.

Tą swo istą for mą eks ko mu ni ki zo sta li by śmy ob ję ci
wszy scy, sze re go wi dział kow cy, wo lon ta riu sze spo łecz ni -
cy pra cu ją cy ak tyw ogro dów, a na de wszyst ko źle wi dzia -
ni uczest ni cy wszel kich struk tur wła dzy w Związ ku.

Wspo mnia ne ilu mi na cje i po li tycz ne na wie dze nia au to -
rów zmian obo wią zu ją ce go pra wa dział ko we go świad czą
o przy pi sy wa niu so bie pra wa de cy do wa nia o by cie i ży ciu
jed no stek i ca łych zbio ro wo ści. Mu si my się te mu zde cy -
do wa nie prze ciw sta wić!

Sza now ni Pań stwo!
W okre sie mi nio nych lat, zwłasz cza ostat nie go 5-le cia

wie le kroć wy stę po wa łem, ja ko oso ba pry wat na i czło nek
władz sta tu to wych, do róż nych osób i in sty tu cji – dzien -
ni ka rzy, dzia ła czy sa mo rzą dów i po li ty ków, głów nie po -
słów do ma ga jąc się pod mio to we go trak to wa nia Związ ku,
je go praw a w szer szym ho ry zon cie od po wie dzial ne go 
i po waż ne go trak to wa nia pra wa na sze go Pań stwa naj waż -
niej sze go – Kon sty tu cji. Uczest ni czy łem w pro ce sie nie -
zga dza nia się na ko niunk tu ral ne na gi na nie ure gu lo wań
praw nych do chwi lo wych po trzeb, na dzia ła nia władz na -
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ce lo wa ne na wy rzą dze nie krzyw dy zbio ro wo ściom ogro -
do wym. Od lat do bi ja my się jak Pol ska dłu ga i sze ro ka,
tak że w Ostro łę ce, o upo rząd ko wa nie praw ne go sta nu
grun tów użyt ko wa nych co praw da przez Ogro dy, ale przez
wszel kie za nie cha nia i spo wol nie nia ze stro ny urzę dów,
po zo sta ją cych w sta nie rosz czeń osób fi zycz nych i praw -
nych. Zja wi sko rosz czeń, w tym tak że Ko ścio ła rzym sko
– ka to lic kie go, nie jest nam ob ce, a upo rząd ko wa niu nie
sprzy ja wie le ele men tów, w tym głów nie nie ład do ku men -
ta cyj ny lat 70 i 80-tych.

Przez kil ka lat to czy li śmy po waż ną ba ta lię z mar szał -
kiem na sze go wo je wódz twa o zwol nie nie ogro dów z, jak
się w koń cu oka za ło, bez praw ne go ob cią ża nia opła ta mi
za po bór wód pod ziem nych.

To nic, że usta wo daw ca w róż nych cza so wo usta wach
zwol nił PZD i ogro dy od opłat, in ter pre ta to rzy pra wa czy -
ta li je ina czej. Osta tecz nie pra wo pol skie sta nę ło po na -
szej stro nie, aże by by ło jak z Mroż ka – urzęd ni cy mar -
szał kow scy uza sad ni li życz li wość de cy den ta ty mi sa my -
mi prze pi sa mi, art. art. 14 i 16 ustaw, o POD i ROD z 1981
i 2005 r., któ re wcze śniej trak to wa li jak nie by łe, któ rych
sens wy pa cza li.

No cóż, ta ka już chy ba jest na tu ra biu ro kra tów. My, 
o zdro wy roz są dek, Dzia ła nie bez po li tycz ne go za cie trze -
wie nia, bez za śle pie nia, o two rze nie pra wa ja sne go i zro -
zu mia łe go ape lo wa li śmy, czy ni my to i dzi siaj.

Twór cy wie lu zbaw czych ale bez praw nych po my słów
ma ją za złe Związ ko wi, że ten się bro ni, że szu ka pod mio -
tów i śro do wisk so bie przy ja znych, że szu ka po mo cy 
i wspar cia – mó wił o tym pre zes Kon drac ki.

Uwa żam te osą dy za nie upraw nio ne i po zba wio ne ży -
cio wej wie dzy i głęb sze go sen su, za prze jaw swe go ro -
dza ju za zdrość. Ale też chcę za py tać, czy ktoś o zdro wym
umy śle ma sza no wać szan ta ży stę, czy pies ma ko chać kij
lub ka ga niec?

Sza now ni De le ga ci!
Człon ko wie i sym pa ty cy PZD zło ży li i prze sła li do róż -

nych ciał praw nych w Pol sce po nad 620 ty się cy gło sów 
– pod pi sów za utrzy ma niem ist nie ją ce go pra wa dział ko -
we go. Z roz wo ju zda rzeń wie my, że trwa pro ce du ra sej -
mo wa zwią za na z pro jek tem PiS al bo po sła A. De ry
wy ni ka, że z gło sa mi dział kow ców ta par tia się nie li czy,

trak tu jąc je jak brzę cze nie ko ma ra. Chciał bym być oby wa -
te lem kra ju, w któ rym nie trak tu je się wy bor ców ja ko
ciem ny lud, któ ry każ dą bla gę i spot wy bor czy ku pi za do -
bra mo ne tę, chciał bym mieć re pre zen tan tów w sa mo rzą -
dzie i Sej mie my ślą cych o do bru spo łe czeń stwa, kra ju 
i śro do wi ska a nie o ka rie rach, awan sach, ro dzi nie i ko le -
gach.

Ocze ki wać też chcę od wła dzy, by ta roz ma wia ła z na mi,
oby wa te la mi o na szych spra wach, ale nie gło sem tre se ra,
gło sem ko mend i po le ceń, by by ła go to wa do dys ku sji 
o wszyst kich w myśl hi sto rycz nie utrwa lo nej, mak sy my
„nic o nas bez nas”. Ocze ki wać chcę za prze sta nia nisz cze -
nia kul tu ry praw nej i po sza no wa nia pra wa. Pod wa ża nie
usta wy o rod i ro li PZD skoń czy się jak dys ku sja o abo na -
men cie te le wi zyj nym – wie lu prze sta ło go pła cić.

Na za koń cze nie jesz cze jed na uwa ga. Od kil ku lat, to
jest do rob ku tej de ka dy, klien tem PiS -u a wro giem PZD 
i je go władz jest krzy kli wa, nie li czą ca się grup ka dzia ła -
czy PZD, nie kie dy wy so kie go szcze bla. Wbrew swe mu
zna cze niu to oni wła śnie są he rol da mi, kon sul tan ta mi, po -
krzyw dzo ny mi wresz cie. Zwą się barw nie sto wa rzy sze-
niem mi ło śni ków ogro dów dział ko wych. Wol no im. 

Nie od no sząc się do osób, w każ dym bo wiem ta kim sta -
dzie moż na by zna leźć czar ną owcę ro dzi me go cho wu,
uwa żam że mu si my zra dy ka li zo wać i zdy na mi zo wać
dzia ła nia pro wa dzo ne przez wła dze ogro dów, okrę go we 
i kra jo we prze ciw ko ła mią cym pra wo pań stwo we i związ -
ko we. Czas zdjąć rę ka wicz ki i przejść do eg ze kwo wa nia
pra wa Związ ku. Niech pie ski szcze ka ją, ka ra wa na PZD
bę dzie szła da lej. A swo ją dro gą – jak Ku ba Bo gu tak Bóg
Ku bie - zgło si my wnio sek o de le ga li za cje Pi Su.

Wy ra żam wia rę w to, że pol ski par la ment, że naj wyż si
przed sta wi cie le na ro du usu sza i wsłu cha ją się w gło sy 
i sy gna ły wy sy ła ne z tej Sa li, ze za ist nie je po trzeb ny pol -
skie mu ogrod nic twu dział ko we mu 

Do Po sła Wen der li cha!
W ode zwie na te mat czwart ko we go gło so wa nia, ale za

W. Paw la kiem, któ ry kie dyż rzekł sło wa wy kwint ne,
słów ka pięk ne bled ną.

Wo bec pro ste go, któ re tra fia w sed no po wiem, że. Traf -
nie Pan to wszyst ko ujął, za tem ży czę – du żo roz trop nych
mniej oszo ło mów, gło suj cie prze ciw a po tem do do mu.

64. Cze sław Smo czyń ski OZ w Gdań sku

Sza now ni Pań stwo,
Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
Za pro sze ni Go ście!
Przy padł mi w udzia le za szczyt by cia uczest ni kiem

pierw sze go w hi sto rii Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Za szczyt był by to szcze gól nie dla mnie waż ny

gdy by nie fakt, że Kon gres zo stał zwo ła ny nie tyl ko w ce -
lu wy ty cze nia i usta le nia za dań na przy szłość, zmie rza ją -
cych do roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ale 
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w ce lu obro ny te goż ogrod nic twa, któ re mu gro zi uni ce -
stwie nie ze stro ny PiS. Od kil ku na stu lat za miast po świę -
cać si ły, środ ki i dzia ła nia na do sko na le nie te go co po sia-
da my, na uspraw nia nie spo so bów za go spo da ro wa nia ist -
nie ją cych już ogro dów i two rze niu no wych, na któ re jest
du że za po trze bo wa nie – zmu sze ni je ste śmy, nie z wła snej
wo li, wal czyć w obro nie te go co ma my i co w spo sób po -
wszech nie ak cep to wal ny przez mi lio no wą rze szę człon -
ków na sze go Związ ku za pew nia nam usta wa z dnia 8 lip ca
2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Jest to okres, w któ rym cy klicz nie od kil ku lat za ska ki -
wa ni je ste śmy pro po zy cja mi ze stro ny róż nych opcji, a ze
stro ny Pra wa i Spra wie dli wo ści szcze gól nie, zmie rza ją -
cy mi do rze ko me go uwłasz cze nia, a w rze czy wi sto ści wy -
własz cze nia nas z te go co ma my, uchy le nia usta wy 
z 8 lip ca 2005 r., li kwi da cji PZD, któ ry jak do tych czas jest
je dy nym sku tecz nym obroń cą ogro dów i prze ję cia je go
ma jąt ku wy pra co wa ne go przez wie le po ko leń pol skich
dział kow ców. W tych ce lach zmie rza, o czym już jaw nie
się mó wi, ostat nia ini cja ty wa PiS, któ ry zło żył do la ski
mar szał kow skiej pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
i któ re mu po mi mo na szych ma so wych pro te stów i zło żo -
nych w tej spra wie po nad 619 tys., pod pi sów nada no bieg
le gi sla cyj ny. Pra wo i Spra wie dli wość zro bi ło to wbrew
na szej wo li, bez ja kich kol wiek kon sul ta cji z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców, a pod pie ra jąc się je dy nie opi -
nia mi wą skiej gru py od szcze pień ców zrze szo nych w sto -
wa rzy sze niach, któ re jak do tych czas nic do bre go dla
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce nie zro bi ły,
na to miast szkód bar dzo wie le.

Nie po ko ją cym jest to, że ów pro jekt usta wy PiS roz re -
kla mo wał i pró bu je to ro bić na dal czło nek PiS Pan po seł
De ra – wie lo let ni też czło nek PZD i użyt kow nik dział ki.

Pan po seł De ra jak to wy ni ka z re la cji ze spo tkań w tym
z dział kow ca mi i kon fe ren cji pra so wych wy ka zu je ra żą cą
nie zna jo mość praw obo wią zu ją cych w PZD, usta wy o rod,
kon sty tu cji i kom pe ten cji władz sa mo rzą do wych. Na za -
da wa ne py ta nia, za rów no pan De ra jak i je go ko le dzy sza -
fu ją głup stwa mi, a w przy pad ku przy sło wio we go przy-
par cia do mu ru rej te ru ją ze spo tkań, bo praw dy dział kow -
com nie po wie dzą.

Sza now ni dział kow cy, pa no wie po sło wie i za pro sze ni
go ście. Re pre zen tu ję Okręg Gdań ski PZD, zrze sza ją cy
247 ogro dów i po nad 53 tys. użyt kow ni ków dzia łek.
Wiem, że nie mo gę wy stę po wać w imie niu wszyst kich,
bo i w na szych ogro dach po sia da my ta kich człon ków, któ -
rzy li czą, że dzię ki ini cja ty wie PiS sko rzy sta ją i nie po -
nio są kon se kwen cji za nie prze strze ga nie praw obo wią zu-
ją cych w Związ ku, szcze gól nie w kwe stii po nadnor ma -
tyw nych al tan i za miesz ki wa nia w nich. Nie zda ją so bie
spra wy, że sro go się za wio dą i mo gą wie le stra cić, a nie
zy skać. Ma my jed nak sa tys fak cję, że dzię ki na szym dzia -
ła niom wy ja śnia ją cym po nad 90% użyt kow ni ków dzia łek
w na szych ogro dach ro zu mie in ten cję PiS i dzia ła nia przez
nie go pod ję te oce nia ja ko ce lo we po li tycz ne, nie zgod ne 

z kon sty tu cją i wo lą dział kow ców, któ rzy to w prze wa ża -
ją cej więk szo ści lu dzie w wie ku po pro duk cyj nym, chcie -
li by w spo ko ju, w je sie ni ży cia od po czy wać na użyt ko-
wa nej przez sie bie dział ce, bo naj czę ściej tyl ko to im po -
zo sta ło.

Ci dział kow cy w li stach, pe ty cjach i uchwa łach po dej -
mo wa nych na ze bra niach i spo tka niach, a prze sy ła nych
do władz pań stwo wych, Sej mu, Se na tu, po słów i se na to -
rów, sta now czo wy stę pu ją w obro nie na szej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra jest do bra, gwa-
ran tu je nam spo koj ne, bez stra chu go spo da ro wa nie w
ogro dach. Sta now czo na to miast po tę pia ją ini cja ty wę PiS
zmie rza ją cą do po zba wie nia nas te go co ma my, co two -
rzy ło i bu do wa ło wie le po ko leń pol skich dział kow ców.

Pa no wie po sło wie, a szcze gól nie z PiS. Ogrod nic two
dział ko we w Pol sce to nie twór mi nio nej epo ki. Po znaj cie
je go hi sto rię, a prze ko na cie się, że naj star sze i ist nie ją ce do
dziś ogro dy ma ją po nad 100 lat. Wstyd, że te go nie zna cie,
a tak ocho czo po są dza cie nas o ko mu ni stycz ne po cho dze -
nie. Pro pa ga to rzy pro jek tu usta wy PiS da ją nam do zro zu -
mie nia, że pa ła ją nie na wi ścią do PZD i je go człon ków.
Zda je my so bie spra wę i do strze ga my, że trze ba się bać na -
wie dzo nych, któ rym wy da je się, że po zja da li wszyst kie ro -
zu my i że tyl ko oni mo gą uszczę śli wić pol skich dział-
kow ców. By li już ta cy co sprze da wa li na iw nym Inf lan ty 
i Most Kier be dzia. My dział kow cy do ta kich na iw nych nie
na le ży my. Po tra fi my my śleć i do sko na le zda je my so bie
spra wę do cze go pro wa dzi ini cja ty wa PiS. Nie na wiść i pod -
łość pcha Was do ode bra nia nam dział kow com usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o rod, zli kwi do wa nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i za bra nia nam te go co wy pra co -
wa ły i zbu do wa ły po przed nie po ko le nia pol skich dział kow -
ców. Zda je my so bie spra wę, że po dej mu jąc ini cja ty wę w
for mie pro jek tu usta wy nie dzia ła cie w słusz nej spra wie.
Wie my już, że nie uzna je cie żad nych ar gu men tów, chce cie
za wszel ką ce nę pi sać swo ją hi sto rię, chce cie aby uwzględ -
niać tyl ko Wa sze, wąt pli wej ja ko ści ar gu men ty.

Na spo tka niach przed kon gre so wych, któ re od by ły się 
w Okrę gu Gdań skim, zo bo wią za ny zo sta łem do za bra nia
gło su na dzi siej szym Pierw szym Kon gre sie PZD i prze ka -
za nie na szym wła dzom kra jo wym i wszyst kim tu ze bra -
nym, że sto imy i stać bę dzie my za Pol skim Związ kiem
Dział kow ców i Kra jo wą Ra dą ja ko je dy ny mi naj po waż -
niej szy mi gwa ran ta mi na szych praw i in te re sów, że bę -
dzie my, gdzie to tyl ko moż li we, bro nić na szej usta wy 
o ROD, któ rą uzna je my za do brą i da ją cą do bre pod sta wy
do dal sze go na sze go roz wo ju, że bę dzie my wal czyć o każ -
dy ogród i dal sze ist nie nie i roz wój ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce, aby z je go do bro dziej stwa mo gły ko-
rzy stać na sze na stęp ne po ko le nia. Wi dzi my po trze bę
zwró ce nia się do Par la men tu Eu ro pej skie go i in sty tu cji
unij nych oraz do par la men tów i rzą dów kra jów eu ro pej -
skich o po par cie na szych dzia łań w myśl re zo lu cji 35 Mię -
dzy na ro do we go Kon gre su Ogro dów Dział ko wych i Ro-
dzin nych o uzna nie ro li i zna cze nia tych że ogro dów dla
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spo łe czeń stwa, a w na szym kra ju w szcze gól no ści. Jak
rów nież wy stą pie nia do sa mo rzą dów o peł ną i wszech -
stron ną współ pra cę z PZD po moc w umoc nie niu funk cjo -
no wa nia ist nie ją cych ogro dów i two rze niu no wych dla
spo łecz no ści lo kal nych, a głów nie ro dzin po trze bu ją cych
nie tyl ko wy po czyn ku ale i po mo cy.

Zda je my so bie spra wę, że wal ka ta bę dzie trud na, ale ma -
my na dzie ję, że nikt już za nas nie bę dzie de cy do wał bez
nas. Zro zum cie pa no wie de cy den ci, a po sło wie PiS -u 
w szcze gól no ści, że jest nas po nad mi lion człon ków Związ -
ku plus na sze ro dzi ny i na si sym pa ty cy. Sta no wi my li czą cą
się si łę i elek to rat, któ re go stać na po dej mo wa nie sta now -
czych de cy zji, a przy urnach wy bor czych w szcze gól no ści.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go, któ rych mam za szczyt
re pre zen to wać i któ rych sta no wi sko wy ra żam, ka za li mi
sta now czo po wie dzieć, że nie wy ra ża my zgo dy na maj -

stro wa nie przy na szej usta wie i uszczę śli wia nie nas no -
wy mi wąt pli wej ja ko ści pro po zy cja mi. To my prze cież do -
sko na le wie my, że np. w War sza wie i nie tyl ko, trwa
nie ustan ne par cie no wo bo gac kich, a de we lo pe rów w
szcze gól no ści na ogród ki dział ko we, że co raz wię cej te re -
nów zie lo nych i re kre acyj nych anek to wa nych jest na bu -
do wa nie blo ków i cen trów han dlo wych. Tra cą na tym nie
tyl ko ty sią ce dział kow ców, ale tak że mia sta, w któ rych
po gar sza się ja kość śro do wi ska na tu ral ne go.

Sza now ni Pań stwo!
Przed sta wia jąc sta no wi sko dział kow ców Okrę gu Gdań -

skie go jesz cze raz ape lu ję do wszyst kich – nie do pu ść my
do te go, aby ogrod nic two dział ko we w Pol sce prze sta ło
ist nieć – tak jak chcą te go ini cja to rzy pro jek tu usta wy PiS
o ogro dach dział ko wych, któ ry tra fił pod ob ra dy Sej mu.

65. Sta ni sław Su szek OZ w Ko sza li nie

Pa nie Pre ze sie, 
Ko le żan ki i ko le dzy dział kow cy, Sza now ni Pań stwo!
Ze bra li śmy się w tej oka za łej Sa li by wspól nie za pre -

zen to wać po par cie dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców
- Na sze go Związ ku oraz Pre ze sa Pa na Eu ge niu sza Kon -
drac kie go, któ ry nie szczę dząc tru du i sił, mi mo wie lu ata -
ków nie tyl ko na Zwią zek, ale i na wła sną oso bę trwa le
stoi na sta no wi sku je go obro ny.

Pro szę Pań stwa od 16 lat bo ry ka my się z róż ny mi „wnio -
sko daw ca mi”, któ rzy chcą nas na si łę uszczę śli wić pod ty -
ka jąc jak że po pu li stycz ne uwłasz cze nie dział kow ców. Ile
wy sił ku za an ga żo wa li śmy w wal ce z ty mi „po pra wia cza -
mi” te go co do bre, ile to zmi trę żo ne go cza su, któ ry moż na
by ło prze zna czyć na po pra wie niu fi zycz nej kon dy cji ogro -
dów, a mu sie li śmy po świę cić wy sił ki by utrzy mać ist nie ją -
ce od prze szło stu lat sta tus quo. Ile wresz cie prze zna czo no
środ ków fi nan so wych na prze jaz dy de le ga tów dzia ła ją cych
w obro nie Związ ku, kosz tów por to ryj nych, płat nych ar ty ku -
łów pra so wych w na szej obro nie.

Nie wy mier na jest stra ta cza su po świę co ne go na wal -
nych ze bra niach w obro nie Związ ku. Kto nam to wszyst -
ko zwró ci.

Co ja kiś czas opra co wy wa no no wy pro jekt, oczy wi ście
nie do sko na ły i ocze ki wa no wnio sków pro te sta cyj nych, któ -
re da wa ły pod sta wy do je go po pra wy, ale ani je den au tor
tej ra do snej twór czo ści nie po fa ty go wał się by za się gnąć
opi nii u naj bar dziej za in te re so wa nych to tak jak by mi lio -
no wa rze sza człon ków, a wła ści wie pię cio mi lio no wa rze -
sza na szych ro da ków użyt kow ni ków dzia łek nie ist nia ła.

Czy na pew no my śmy o ta ką de mo kra cję wal czy li?
Zwią zek nasz jest apo li tycz ny, ale jak tu nie mieć sym -

pa tii do par tii le wi co wych, któ re ja ko je dy ne nie zmien nie
chro ni ły nas tam gdzie trze ba sta nąć w obro nie. A utoż sa -
mia nie or ga ni za cji o prze szło wie ko wej tra dy cji z dziec -

kiem ko mu ni zmu to nie tyl ko prze sa da ale nad uży cie wol -
nej my śli de mo kra tycz nej.

Sza now ni Pań stwo. W związ ku ze zło że niem w Sej mie
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po -
słów PIS (Druk nr 1886), w bar dzo wie lu Okrę gach PZD
od by wa ły się ze bra nia człon ków i dzia ła czy Związ ku. Ze -
bra nia te koń czy ły się wy sto so wa niem ape lu kie ro wa ne -
go do klu bów par la men tar nych wszyst kich ugru po wań
po li tycz nych na sze go Sej mu i Se na tu. Z tym gło sem wła -
dza mu si się li czyć, to prze cież po ten cjal ni wy bor cy 
w zbli ża ją cych się wy bo rach. Po win ni śmy sza now ni Pań -
stwo bacz nie przy glą dać się ugru po wa niom ja ki i po szcze -
gól nym po ten cjal nym kan dy da tom star tu ją cych w na szych
okrę gach wy bor czych.

Sza now ni Pań stwo, au to rzy pro jek tu no we li za cji usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nad zwy czaj nej 
w świe ci my dlą na oczy rze ko my mi ko rzy ścia mi wy ni ka -
ją cy mi z uwłasz cze nia dzia łek. Ale mo im zda niem to zwy -
kłe, przy sło wio we dzie le nie skó ry na niedź wie dziu.
Na le ży bo wiem za uwa żyć że:

1. Pro jekt jest nie kon sty tu cyj ny, gdyż za kła da:
• de le ga li za cję spo łecz nej or ga ni za cji bez pod staw wy -

mie nio nych w art. 13 Kon sty tu cji RP,
• na cjo na li za cję ma jąt ku tej że or ga ni za cji wy pra co wa -

ne go rę ka mi wie lu po ko leń dział kow ców,
• uwłasz cze nie na ma jąt ku gmin, pod czas kie dy orzecz -

nic two Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dot. np. miesz kań ko -
mu nal nych, jak i ROD wska zu je na nie zgod ność ta kich
pro po zy cji z Kon sty tu cją. Pro po no wa nie obec nie ta kich
roz wią zań jest ni czym in nym, jak świa do mym wpro wa -
dza niem w błąd mi lio no wej rze szy ro dzin pol skich dział -
kow ców dla osią gnię cia ce lów po li tycz nych.

2. Stan praw ny grun tów ROD, któ ry jest sys te ma tycz nie
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pu bli ko wa ny przez Kra jo wą Ra dę w opar ciu o szcze gó ło -
we ba da nia pro wa dzo ne w gmi nach przez struk tu ry Związ -
ku wska zu je, że tyl ko ok. 30% dział kow ców mo że ewen-
tu al nie li czyć na wy kup swo jej dział ki. Na to miast sy tu acja
dział kow ców, zwłasz cza w du żych mia stach, ta kich jak
War sza wa, Łódź, Wro cław, Kra ków, Gdańsk, Szcze cin,
Bia ły stok i wie lu in nych, jest wręcz bez na dziej na. Więk -
szość ogro dów w tych mia stach ma nie ure gu lo wa ny stan
praw ny, a gmi ny sys te ma tycz nie wy pro wa dza ją ogro dy
dział ko we z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

3. Te re ny ogro dów dział ko wych w du żych mia stach są
szcze gól nie cen ne za rów no dla dział kow ców, spo łe czeń -
stwa, a taż i in we sto rów. Pro blem po le ga na tym, że pro -
jekt PiS uwzględ nia in te re sy tyl ko jed nej gru py – in -
we sto rów.

4. Pro jekt usta wy PiS za kła da li kwi da cję ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce po 112-la tach je go roz wo -
ju. W do bie gło sze nia w Pol sce ha seł o de mo kra cji 
i wol no ści oraz bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
pro po nu je się roz wią za nie sa mo dziel nej or ga ni za cji spo -
łecz nej i pod po rząd ko wa nie tych ogro dów, któ re prze -
trwa ją, gmi nom i ich urzęd ni kom.

5. Świa do mie i z peł ną pre me dy ta cją prze wi du je się za -
ist nie nie okre su przej ścio we go, w któ rym po wej ściu w ży -
cie usta wy prze sta ną ist nieć wszyst kie struk tu ry PZD, 
a ogro dy dział ko we po zo sta ną bez za rzą dza nia, opie ki 
i moż li wo ści funk cjo no wa nia. Ta ki okres au to rom usta wy
jest po trzeb ny, z czym się nie kry ją pro po nu jąc np. spe cy -
ficz ne za sa dy li kwi da cji ogro dów w tym cza sie, gdyż z te -
go okre su ma ło ogro dów wyj dzie w do tych cza so wym
sta nie.

6. Zwią zek ma na 63% grun tów ogro dów pod pi sa ne 
z gmi na mi umo wy no ta rial ne prze ka zu ją ce mu te te re ny 
w użyt ko wa nie wie czy ste. Sta ło się to w opar ciu o no we -

lę usta wy z 1995 r., ale prze cież dla uzy ska nia tych efek -
tów wy dat ko wa ne zo sta ły mi lio ny zło tych pol skich dział -
kow ców, a tak że prze pra co wa no spo łecz nie set ki ty się cy
go dzin. Jed nym za pi sem w usta wie PiS unie waż nia się
wszyst kie umo wy no ta rial ne. A więc co zo sta je? Ła ska
pań ska. Szcze gól nie bul wer su ją ce jest to, że na nie któ rych
z tych te re nów Zwią zek pod pi sał umo wy no ta rial ne 
z dział kow ca mi. To był ko lej ny wy da tek ze stro ny tych
dział kow ców dla po twier dze nia swo ich praw do dział ki.
Te umo wy też prze sta ły by ist nieć.

7. Szcze gól nie bo le sne dla dział kow ców bę dą kosz ty
zwią za ne z ewen tu al nym kup nem dział ki, na wet przy du -
żych bo ni fi ka tach, gdyż wszyst kie wy dat ki zwią za ne 
z ewen tu al nym kup nem dział ki prze ło żo no na bar ki i kie -
szeń dział kow ców, świa do mie li cząc, że więk szość dział -
kow ców – eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych – nie
bę dzie na to stać. W tym ce lu za pro po no wa no wiel kość
dział ki na wet do 1500 m2. Tam, gdzie bę dzie moż na,
uwłasz czą się bo ga ci kosz tem bied nych. Pro jekt świa do -
mie to za kła da wpro wa dza jąc róż ne, po za wła sno ścią, for -
my wła da nia dział ką – użyt ko wa nie, na jem i dzier ża wę,
ale tyl ko wła ści ciel uwłasz czy się na czę ści wspól nej ogro -
du - te re nach ogól nych i in fra struk tu rze, po mi mo że jest to
efekt wspól nej pra cy i wspól nych środ ków wszyst kich
dział kow ców w ogro dzie. Ma jąc po wyż sze na uwa dze
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Ko sza li nie, któ re mu mam za szczyt pre ze so wać zde cy do -
wa nie po pie ra do tych cza so we dzia ła nia Kra jo wej Ra dzie
PZD, a Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu ży czy my
wy trwa ło ści i dal szej cha ry zmy w swo im dzia ła niu.

Na za koń cze nie mo je go wy stą pie nia pra gnę prze ka zać
wszyst kim uczest ni kom Kon fe ren cji go rą ce po zdro wie -
nia od dział kow ców okrę gu ko sza liń skie go.

Dzię ku ję za uwa gę.

66. Ta de usz Rut ko OZ Opol ski

Sza now ne Pre zy dium Kon gre su, 
Sza now ni Ze bra ni!
Je stem no wo wy bra nym człon kiem Kra jo wej Ra dy, na

co dzień je stem pre ze sem nie du że go li czeb nie ROD im.
,,Re lax” w Ole śnie na le żą ce go do okrę gu opol skie go. To
co dzie je się obec nie wo kół ogro dów dział ko wych, czym
kar mi nas te le wi zja, pra sa i roz gło śnie ra dio we – to wiel -
ki mę tlik, to wy biór cze strzę py z ja kie goś nie zna ne go
nam pro jek tu usta wy o uwłasz cze niu dział kow ców. Obie -
cu je się dział kow com, że się wzbo ga cą przez uwłasz cze -
nie, że bę dą wła ści cie la mi dzia tek i że bę dą mo gli
bu do wać do my i miesz kać na dział kach. Cho dzę po ogro -
dzie, roz ma wiam z dział kow ca mi i ich ro dzi na mi – wszy -
scy za da ją so bie py ta nie, dla cze go ta kie do bro – trzy ma
się za za mknię ty mi drzwia mi, dla cze go nie ujaw nia się
pu blicz nie pro jek tu no wej usta wy o ROD, dla cze go nie

kon sul tu je się jej z użyt kow ni ka mi dzia łek i na szym
Związ kiem. Na sza usta wa o ROD by ła kon sul to wa na 
z 240 ty sią ca mi dział kow ców, zo sta ła za ak cep to wa na ja -
ko naj lep szy prze pis praw ny o ogro dach dział ko wych, słu -
żą cy roz wo jo wi ogro dów i ro dzi nom dział ko wym. Mój
ogród po wstał w 1982 ro ku i w tym cza sie w opar ciu 
o prze pi sy usta wy i prze pi sy na sze go Związ ku:

– wy bu do wa li śmy Dom Dział kow ca – śred niej wiel ko -
ści ale za bez pie cza po trze by dział kow ców na or ga ni za cję
róż nych  im prez ro dzin nych, a Za rzą do wi na pro wa dze nie
dzia łal no ści ad mi ni stra cyj nej i go spo dar czo -fi nan so wej,
– w 1998 r. prze szli śmy z Czę sto cho wy pod za rząd Opol -
ski, na stę po wał dal szy roz wój ogro du – za ło żo no sieć ener -
ge tycz ną wod ną, na stę pu je sta ła mo der ni za cja Ogro du,
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Dział kow cy w roz mo wach bar dzo do ce nia ją nasz Zwią -
zek, za sta ły bez po śred ni kon takt – za wy czer pu ją ce in -
for ma cje fa cho we i ogrod ni cze. Dział kow cy nie wie rzą
pu bli ka to rom i nie któ rym po słom „że dzia ła ją dla na sze -
go do bra” – Wier ny, że cho dzi o ka sę, że cho dzi o grun ty
któ re chcą prze jąć za dar mo, na ce le ko mer cyj ne – jest to
oszczer cza na gon ka wy mie rzo na na Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i je go struk tu ry, któ ra dział kow ców bul wer -
su je i ośmie sza pu bli ka to rów bra kiem zna jo mo ści za sad
funk cjo no wa nia ROD, obo wią zu ją cych opłat or ga ni za cyj -
nych. Ar ty ku ły pra so we wy mie rzo ne są prze ciw ko lu -
dziom, któ rzy po świę ci li dla roz wo ju ru chu dział ko we go
w Pol sce część swo je go ży cia, dla któ rych dział ka za pew -
nia god ne ży cie dla wie lu eme ry tów czy ren ci stów. W mo -
im ogro dzie dział kow cy sta no wią jed ną wiel ką ro dzi nę

uczest ni czą w pra cach na rzecz ogro du re mon tach i po -
rząd kach, ale też po tra fią wspól nie z ro dzi na mi i lo kal ną
spo łecz no ścią ba wić się na fe sty nach or ga ni zo wa nych od
kil ku lat z oka zji Dnia Dział kow ca, do ży nek i rocz nic
ogro do wych. Pra gnę z te go miej sca po dzię ko wać Pa nu
Pre ze so wi Kon drac kie mu za wiel ką ak tyw ność i po moc
świad czo ną ogro dom i dział kow com prze sy ła jąc bie żą ce
in for ma cje, z któ rych wszy scy ko rzy sta my, któ re są nam
po moc ne w kon tak tach z dział kow ca mi. Mar ny świa do -
mość, że tyl ko wal ka i obiek tyw na praw da po mo że nam
utrzy mać ogro dy dział ko we i nasz Zwią zek przed za ku -
sa mi ich li kwi da cji oraz dla za cho wa nia usta wy o ROD.

Sta now czo wy po wia dam się w imie niu ca łej spo łecz no -
ści ogro do wej za od rzu ce niem pro jek tu usta wy PiS o
ogro dach dział ko wych –wnie sio nej pod ob ra dy Sej mu RP.

Dzię ku ję za uwa gę 

67. Ta de usz Net czuk OZ we Wro cła wiu

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców War sza wa
Bar dzo nas cie szy, że po sło wie Klu bu Par la men tar ne go

Plat for my Oby wa tel skiej, Klu bu Par la men tar ne go Le wi -
cy SLD, Związ ków Za wo do wych OPZD i Klu bu Par la -
men tar ne go Pol skie go Stron nic twa Lu do we go przy ję li
ne ga tyw nie usta wę o Ogro dach Dział ko wych zgło szo ną
23.03.2009 r. przez wnio sko daw cę, po sła An drze ja De rę 
z Klu bu Par la men tar ne go PiS.

Po sło wie Klu bu Par la men tar ne go PO da ją nam, dział ko -
wi czom, na dzie ję, że nie po prą wy żej wy mie nio ne go pro -
jek tu usta wy, któ ry nie był uprzed nio opi nio wa ny przez
śro do wi ska dział ko we, a któ ry bu dzi du że emo cje spo -
łecz ne, zwłasz cza w do bie obec ne go kry zy su. Klub PO,
po pie ra usta wę PZD o Ogro dach Dział ko wych z dnia
08.07.2005 r. Usta wa jest uwa ża na za do brą, dla te go też
zy ska ła po par cie wiel kiej spo łecz no ści dział ko wi czów.
Rów nież Klub Par la men tar ny Le wi cy SLD i Związ ki Za -
wo do we OPZD mó wią, że usta wa o Ogro dach Dział ko -
wych zgło szo na przez Klub Par la men tar ny PiS ma
do pro wa dzić do zna cjo na li zo wa nia ma jąt ku Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, co na ru sza Kon sty tu cję RP. Po -
pu li stycz ne ha sła nio są wiel kie za gro że nie dla dział kow -
ców, sta wia ją ich w naj gor szej ka te go rii lu dzi, tych spo za
mar gi ne su, a ha sła te gło szą po noć lu dzie wie rzą cy, chrze -
ści ja nie. W imie niu swo im i dział ko wi czów wzy wam
Klub Par la men tar ny PiS, aby dał spo kój dział ko wi czom,
po zwo lił im swo bod nie kształ to wać swo je wy ma rzo ne,
przy go to wa ne przez wie le lat, wie lo po ko le nio we miej sca
wy po czyn ku i re kre acji oraz by za jął się roz wią zy wa niem
tak tycz nych pro ble mów Pań stwa Pol skie go, nie zaś
uszczę śli wia niem na si łę oby wa te li po przez two rze nie ko -
lej nych prze pi sów, nie zgod nych z Kon sty tu cją RP, wy -
mie rzo nych prze ciw nam dział kow com, zrze szo nym 
w nie za leż nym, de mo kra tycz nym i do bro wol nym sto wa -

rzy sze niu, ja kim jest PZD. Przed po przed ni mi wy bo ra mi
chcia no nam wmó wić, że PiS bę dzie wal czył z tzw. Ukła -
dem. Tym cza sem upór z ja kim w cią gu ostat nich lat par -
tia ta for su je ko lej ne pro jek ty ustaw do ty czą cych PZD 
i ROD. Ka że są dzić iż za dzia ła nia mi ty mi stoi wła śnie ja -
kiś układ. Nie spo sób wręcz nie za dać py ta nia: co kie ru je
au to ra mi ko lej nych pro jek tów ustaw i na czy je za mó wie -
nie one po wsta ją, wresz cie czy je go in te re su ma ją bro nić.
Na pew no ich in ten cją me jest obro na in te re sów rzesz
dział kow ców, ale obro na in te re sów wą skiej gru py lu dzi -
głów nie by łych człon ków PZD, któ rzy chcie li za własz -
czyć or ga ni za cję i zro bić z niej wła sny fol wark. Na szy mi
zda niem dzia ła nia Po słów PiS sta no wią pre ce dens w ska -
li de mo kra tycz nej Eu ro py. Nie do przy ję cia współ cze śnie
jest chęć li kwi da cji i zna cjo na li zo wa nia ma jąt ku nie za leż -
ne go i dzia ła ją ce go w ra mach pra wa Związ ku. Ci, któ rzy
chcą za wszel ką ce nę znisz czyć nasz Zwią zek i za gar nąć
bez praw nie, ale w zgo dzie z uchwa la nym przez sie bie pra -
wem, ma ją tek i zie mię przez nas – dział kow ców użyt ko -
wa ne. Za po mi na ją, ze PZD nie jest w Eu ro pie sam, na szą
usta wę i dzia ła nia po pie ra ją or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia
dział kow ców z ca łej Eu ro py zjed no czo ne w Mię dzy na ro -
do wym Biu rze Ogro dów Dział ko wych. Nie któ rzy lu dzie
nie mo gą zro zu mieć, że PZD i idea ogrod nic twa dział ko -
we go to nie wy mysł mi nio nej epo ki. Na na szych zie miach
idee te go ty pu ogrod nic twa ma ją bli sko 180-let nią tra dy -
cję! Or ga ni za cje dział ko we dzia ła ją w więk szo ści Kra jów
Sta rej Unii, cie szą sie tam sza cun kiem i sta no wią osto ję
praw dzi we go pro eko lo gicz ne go ży cia. Tak sa mo jest we
współ cze snej Pol sce. Mi ty o wa rzy wach upra wia nych na
szko dli wych po prze my sło wych te re nach, ja kie czę sto sły -
szy się zwłasz cza w me diach z ust, nie tyl ko po li ty ków,
ale co gor sze też i dzien ni ka rzy, fak tycz nie na le ży po zo -
sta wić w mi nio nym ustro ju. Współ cze sne ogrod nic two
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dział ko we to przede wszyst kim wy po czy nek, miej sce 
w któ rym kwit nie ży cie spo łecz ne oby wa te li, to osto ja
spo ko ju dla miesz kań ców blo ko wisk, w więk szo ści eme -
ry tów, lu dzi pra cy, ale też in te li gen cji, któ ra sta no wi bli sko
20% dział kow ców, to tak że osto ja przy ro dy i pro eko lo -
gicz ne go wy cho wy wa nia mło dych po ko leń. Dla te go też
nie po zwo li my ni ko mu, by pro jekt usta wy au tor stwa PiS,
któ ry jest nie do rzecz nym bu blem, a zro dził się w ma lucz -
kich gło wach po słów te go ugru po wa nia, zni we czył tak
waż ny dla nas i dla mi lio na pol skich ro dzi ny Zwią zek, ja -
kim jest PZD. Klu by Par la men tar ne Le wi cy SLD, 
i Związ ki Za wo do we OPZD, cał ko wi cie od rzu ca ją pro -
jekt po słów PiS, tym sa mym udzie la ją nam po par cia i da -
ją na dzie je na dal sze nie za kłó co ne ist nie nie ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju.

Po sło wie Klu bu Par la men tar ne go Pol skie go Stron nic -
twa Lu do we go, rów nież nie po prą usta wy zgło szo nej
przez Klub Par la men tar ny PiS. Po nad to, po pie ra ją usta wę
PZD o Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r. i są
prze ciw ni in nym usta wom, któ re go dzą w ca łą spo łecz -
ność ogrod nic twa dział ko we go.

Pa nie i Pa no wie po sło wie Klu bów Par la men tar nych PO,
SLD, PSL, w imie niu wła snym, Dział ko wi czów i Za rzą -
du ROD im. „PO KÓJ”, jak rów nież w imie niu 71 osób
pod pi sa nych pod ni żej za cy to wa nym wier szem, bar dzo
pro si my, aby ście do trzy ma li swych obiet nic, pod czas gło -
so wa nia nad tą bzdur ną i nie ży cio wą dla dział ko wi czów
usta wą o Ogro dach Dział ko wych, zgło szo ną przez po sła
An drze ja De rę. Bę dzie my Wam bar dzo wdzięcz ni.

„Wal ka o dział ki" to wiersz me go au tor stwa na pi sa ny 
w kwiet niu bie żą ce go ro ku. Oso by, któ re go prze czy ta ły
i zło ży ły pod nim swe pod pi sy zo bo wią za ły mnie do

przed sta wie nia go na I Zjeź dzie w War sza wie, co ni niej -
szym uczy nię.

Wal ka o dział ki!

Ten wiersz de dy ku ją Mar szał ko wi Sej mu i Se na tu. Pa -
nom Po słom i Pa nom Se na to rom.

Za gu bie ni, o la sce na dział kę zdą ża ją 
Gdy z in ny mi dział kow ca mi się wi ta ją 
Po wra ca ją im si ły, chęć do pra cy ma ją 
To ich Ma jor ka, Pa no wie i Pa nie.
Se na to ro wie, Po sło wie, w no sie bied nych ma ją
Za bierz my im dział ki, i tak bie dę ma ją.
Le piej niech idą pod ko ściół, rę ką wy cią ga ją umie ra ją.
"Ta kie na sta ły cza sy dla bie da ka, 
Z ni kąd po mo cy, gdy obroń cy brak nie. 
Ni czym Ar cha nioł, z bi czem,
Dział kow ców z dzia łek wy ga nia ją usta wa mi bi czu ją 
We wszyst kich ko ścio łach, na am bo nach krzy czą
To ko mu na!, ko mu na!, lecz praw da jest ta ka,
To ko mu na bied nych ren ci stów, eme ry tów.
Bo prze cież Oj ciec Na ro du, z PiS -owską zmo rą trzy ma.
Gdy przyj dą wy bo ry, o wa sze gło sy wal czą 
Bi sku pom Ko ścio ła, oczy wia rą my dlą 
By na ma wiać ma lucz kich, na świę te gło so wa nie, 
Od ta kich obroń ców, za cho waj nas Pa nie. 
Bied ne mu wiatr w oczy, nie za wsze tak bę dzie.
Prze cież Ci, co się obroń ca mi bied nych 
dział kow ców ma ją
Bzdur ne opo wie ści, o ogro dach i dział kow cach gło szą.
Bez nas, źle się, o na szych ogro dach wy ra ża ją 
po tę pia ją
Nie zna jąc te ma tu, dział kow ców w me diach oskar ża ją
Jed ni mi łość gło si li, gdy na stoł ki się pcha li,
Dru dzy bied nych w obro ną bra li, przed Bo giem 
obie cy wa li.
Lecz na dej dzie czas, gdy go rycz po raż ki w gar dle 
się za trzy ma,
Upo ko rze nie za nas bę dzie wiel kie, na dej dzie 
ta ka chwi la.

68. Mi chał Le oń czuk OZ Pod la ski

Za cni Ko le żan ki i Ko le dzy!
Upa dek pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

stę pił ostrze na sze go I Kon gre su. Czy w tej Sy tu acji jest
sens oce nia nia me ry to rycz nej tre ści te go do ku men tu? Na -
le ży jed nak skwi to wać, że był to pro jekt, któ ry mie rzył 
w ży wot ne in te re sy: nas Dział kow ców, ca łe go na sze go
Związ ku i dzia łek. Trze ba przy znać rów nież, że po śród
nas, Dział kow ców znaj du ją się Dział kow cy po dob ni do
po sła – Dział kow ca An drze ja De ry.

Ja, ja ko czło nek Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD
pod czas ob słu gi wa nia Wal nych Ze brań Spra woz daw czych
ROD spo ty ka łem się z po dob ny mi. Są to lu dzie wie dze ni
rzą dzą po sia da nia skraw ka dział ko wej zie mi. Po wiedz my
rów nież i to, że oso by te, jed ni jaw nie, in ni skry cie ro bią

kre cią ro bo tę, a naj gor sze jest to, że nie do cie ra ją do nich
ar gu men ty, że po seł A. De ra pro po nu je uto pij ne i nie re al -
ne do speł nie nia roz wią za nia. Czy my nie zbyt po błaż li -
wie pod cho dzi my do po czy nań tych osób? Uwa żam, że
dzia ła nia dział kow ca A. De ry i je mu po dob nych jest dzia -
ła niem „na szko dę” PZD, wo bec któ rych win ni śmy sto -
so wać sank cje okre ślo ne w § 36 Sta tu tu PZD.

Ko le żan ki i Ko le dzy! Nie łudź my się, że na sze per tur ba -
cje w obro nie usta wy o ROD z dnia 08-07-2005 r. skoń czy -
ły się. W cza sie spo tkań z par la men ta rzy sta mi z PO oraz 
z ofi cjal nych pism te go ugru po wa nia wy ni ka, że bę dą za -
bie gać o no we li za cję Usta wy o ROD z 08-07-2005 r., czy -
li jest to za po wiedź zwia stu ją ca dal sze na sze kło po ty.
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Nie wiem, czy nie bę dę gło si cie lem he re zji? Try bu nał
Kon sty tu cyj ny swo imi wy ro ka mi „na mie szał” w obo wią -
zu ją cej Usta wie o ROD. Za sta na wiam się, czy nie wska za -
ne by ło by, aby no we li za cja przy sto so wu ją ca Usta wę do
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go od by ła się z na szej
ini cja ty wy i na szym przy go to wa niu. Ro zu miem, że wią -
że się to z pew nym nie bez pie czeń stwem, bo ni gdy do koń -
ca nie wia do mo, jak i w ja kim kie run ku no we li za cja mo-
gła by po dą żyć. Ta ka no we li za cja mo gła by wy trą cić ar gu -
men ty tym, któ rzy już pla nu ją ta kie przed się wzię cia. War -
to to roz wa żyć.

Smut nym jest, pro szę Ko le ża nek i Ko le gów, że ja kieś
tam śro do wi ska dzia ła jąc bez skru pu łów i głęb sze go za sta -
no wie nia się, dą żą do uni ce stwie nia ogro dów dział ko -
wych, a prze cież to jest pra wie mi lion dzia łek, to nie tyl ko
pro du cen ci przy sło wio wej mar chew ki, a mo że przede
wszyst kim ży cio daj ne go tle nu, nie zbęd ne go szcze gól nie
w du żych, za dy mio nych i za tło czo nych aglo me ra cjach
miej skich. Zli kwi do wa nie tak du żych en klaw zie le ni nie
po zo sta nie bez skut ku. Co zrów no wa ży uby tek ta kiej ilo -
ści zie le ni? Dzi wi mnie, że tak za wsze ak tyw ne or ga ni za -
cje obroń ców eko lo gii mil czą. Czyż by nie spo strze ga ją

za gro że nia? Wo lą mo nu men tal ny be ton od zie le ni ogro -
dów dział ko wych? Wy mie rza ne są dra koń skie ka ry za
usu nię cie cho ciaż by jed ne go krze wu lub drze wa, mil czą
na to miast, gdy czy ni się za mach na ca łe kom plek sy zie le -
ni, a ta ki prze cież są ogro dy dział ko we.

A mo że na wią że my kon tak ty i współ pra cę z or ga ni za -
cja mi eko lo gicz ny mi? Mo że po mo gą w wy wal cze niu dla
ogro dów sta tu su obiek tów pod le ga ją cych szcze gól nej
ochro nie? To by był na praw dę suk ces.

Ja, nie tak daw no, pro si łem już jed ne go z po słów po stu -
lu jąc, aby po sło wie i po li ty cy ze chcie li ła ska wie po-
nie chać ma ni pu la cji przy na szej usta wie o ROD 
z 08-07-2005 r. za co my, Dział kow cy, bę dzie my im
wdzięcz ni.

Ko le żan ki i Ko le dzy, w obro nie na sze go Związ ku, Usta -
wy o ROD z 08-07-2005 r. i dzia łek wy sto so wa li śmy ste -
ki ape li, pro te stów i sta no wisk. By ło ich peł ne za war to ści
„biu le ty nów in for ma cyj nych". Utoż sa miam się szcze gól -
nie z Ape lem Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„SŁO NECZ NIK” w Trzcian ce z dnia 04-04-2009 r. (Biu -
le tyn In for ma cyj ny nr 09/198/2009 str. 119). Utoż sa miam
się z je go tre ścią i for mą. Po le cam. Za po znaj cie się z nim.

69. Zdzi sław Jan kow ski OZ Su dec ki

Sza now ni Pań stwo!
Na sze ogro dy dział ko we i nasz Zwią zek Dział kow ców

jest w za gro że niu po raz dru gi w naj now szej hi sto rii na sze -
go pań stwa. Pseu do po li ty cy za bra li się do re wo lu cyj nych
zmian spo łecz no go spo dar czych. Tym ra zem do ty czy to
Ogro dów Dział ko wych. Ogro dów, któ re na sta łe wro sły
w or ga nizm spo łecz ny. Ogro dów, któ re oka za ły się tak da -
le ce po trzeb ne, że ich li kwi da cja, mo że mieć skut ki nie -
prze wi dy wal ne.

Po raz pierw szy po li ty cy za ję li się re for mą rol nic twa i li -
kwi da cją Pań stwo wych Go spo darstw Rol nych. Szyb ko,
spraw nie i bez roz po zna nia. Sku tek – nę dza w po pe ge -
erow skich wio skach. Mar no traw stwo ma jąt ku ru cho me go
i nie ru cho me go. Wie lu jed nak na li kwi da cji PGR -ów się
ob ło wi ło, wie lu sta ło się ob szar ni ka mi. Nikt nie przej mo -
wał się lo sem tych co tam ży li, pra co wa li. A prze cież moż -
na to by ło zro bić ina czej. A już na pew no na le ża ło to
zro bić z tro ską o lu dzi ich los. Te raz jest po dob nie.

Gru pa po li ty ków, po słów z p. Po słem De rą na cze le z par -
tii, któ ra w na zwie ma ha sło „Pra wo i Spra wie dli wość”, 
w spo sób za ka mu flo wa ny i pod stęp ny za mie rza do rwać się
do Ogro dów Dział ko wych. Oni wie dzą, na któ rej pół ce
miód stoi. Ce lem są te re ny ogro dów dział ko wych. W więk -
szo ści do brze zlo ka li zo wa ne. By ły by one źró dłem ogrom -
nych zy sków. Moż na by z te go prze jąć lwią część po przez
lo kal nych po li ty ków. For sa jest pil nie po trzeb na na zbli ża -
ją cą się kam pa nię wy bor czą. Tu – po dob nie jak w przy pad -
ku PGR -ów – lo sem dział ko wi czów nikt się nie przej mu je.

Nikt nie bie rze pod uwa gę fak tu, że dział ko wi cze w spo rej
czę ści to lu dzie star si, któ rzy chcie li by w spo ko ju do żyć
swo ich dni. To oni od bu do wy wa li po woj nie nasz kraj. To
oni za kła da li te ogro dy. Nie ludz kie, nie hu ma ni tar ne by ło by
trak to wa nie tej licz nej gru py spo łecz nej dział ko wi czów,
me cha nicz nie, bez dusz nie, w za śle pie niu ma mo ną. Ale ma -
my nie za wod ne go obroń cę. Obroń cę spraw dzo ne go. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. Nasz Zwią zek, do brze kie ro -
wa ny przez Ra dę Kra jo wa a przede wszyst kim jej Pre ze sa
– Eu ge niu sza Kon drac kie go, do wiódł, że do obro ny Ogro -
dów Dział ko wych, Zwią zek jest do brze przy go to wa ny. To
wła śnie za tą me ry to rycz ną go to wość, to wła śnie za tą mo -
no li tycz ną ak tyw ną obro nę, bu dzą cą wście kłość, po na wia -
ne są nie wy bred ne ata ki na Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Pró bu je się róż ny mi, na wet pod ły mi oszczer stwa mi, po de -
rwać au to ry tet Związ ku i oczer niać je go Pre ze sa. Uży wa
się tych me tod bo pod ry wa jąc au to ry tet Związ ku wśród
dział ko wi czów ła twiej bę dzie roz pra wić się z Ogro da mi
Dział ko wy mi. Nie ste ty pa nie De ra i pa no wie z Pis -u, my 
– dział ko wi cze nie da my się wy ko ło wać! Oma mić! Bę dzie -
my zde cy do wa nie i kon se kwent nie bro nić na sze go Związ -
ku i na szych Ogro dów. Nie je stem na iw ny. Ro zu miem, że
roz wój cy wi li za cyj ny, urba ni za cja miast wy mu si zmia ny,
któ re bę dą do ty czyć i na szych Ogro dów. Nie mo gą to być
jed nak, zmia ny gwał tow ne bez roz mów i kon sul ta cji z sa -
my mi dział kow ca mi. Bez roz wią zy wa nia pro ble mów ich
ży wot nie do ty czą cych. Gwał tow na li kwi da cja ogro dów
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dział ko wych na pseu do - praw nych pod sta wach po sła De -
ry i je go par tii, jest szko dli wa. Prze ka za nie ogro dów w rę -
ce gmin to nie ma mią ce ob łud ne uwłasz cze nie, ale naj-
zwy klej sze wy własz cze nie. Wy własz cze nie w sty lu nie mal
bol sze wic kim. Ta kie zmia ny to po grą że nie tych lu dzi w sta -
gna cje, de pre sje, prze pę dze nie do przy chod ni i na cmen ta -
rze. Czy u Was, tam w PiS -ie, hu ma ni zmu i hu ma ni ta ry zmu
w ogó le nie ma? Bo, że pra wa i spra wie dli wo ści nie ma, to
wie my od daw na. Ma jąc ta ką świa do mość - po zwo lę so bie
sta now czo stwier dzić – w imie niu dział ko wi czów Okrę gu
Su dec kie go, że bę dzie my bro nić Na szych Ogro dów i Na -
sze go Związ ku sta now czo i z de ter mi na cją. Raz już te go
do wie dli śmy!

Ma my na dzie ję, je ste śmy prze ko na ni, że od nie sie my
zwy cię stwo w tej wal ce. Pew ność na sza wy ni ka z fak tu, że
na sze dzia ła nia obron ne po pie ra par tia, któ ra z sa mej na -
zwy jest oby wa tel ska. A więc „Na sza – Pol ska”, Szef Klu -
bu Par la men tar ne go tej Par tii Oby wa tel skiej, po seł 
z na szej su dec kiej zie mi, Zbi gniew Chle bow ski, na Kon -
fe ren cji Przed kon gre so wej po par cie w obro nie ogro dów
dział ko wych nam przy rzekł. My mu wie rzy my.

A i spra wa słusz na, spo łecz na, na ta ką obro nę za słu gu -
je. Ale czy do trzy ma sło wa – zo ba czy my?

Sza now ni Pań stwo!
Moż na by w obro nie Ogro dów Dział ko wych mó wić

dłu go. Wszyst kie ra cje by ły by słusz ne i du żej wa gi. Czas
jed nak nie po zwa la. Wszy scy te pro ble my zna my. Ale je -
den fakt jest naj istot niej szy. Nie wol no roz wa lać Ogro dów
Dział ko wych jed nym pod pi sem, czy pseu do -praw ną usta -
wą, któ ra ma gli nia ne pod sta wy praw ne. Jest praw ną ma -
ni pu la cją. Nie wol no, też dla te go, że ogro dy te wro sły 
w or ga nizm spo łe czeń stwa. Dział ki to płu ca miast. Re kre -
acja, wy po czy nek, uzu peł nie nie w ży wie niu itp. Dla zu bo -
ża łej gru py dział ko wi czów – dział ki, to być al bo nie być!

Koń cząc, ape lu ję do wszyst kich de le ga tów i za pro szo -
nych go ści „Łącz my się w obro nie ogro dów dział ko -
wych”. W in nych kra jach ogro dy ma ją, wspo ma ga ją i sza-
nu ją. Oby się nie oka za ło jak zwy kle, że mą dry Po lak po
szko dzie.

Pro szę Pań stwa!
Po zwól cie jesz cze na dwa zda nia. W imie niu Za rzą du

ROD „Ko le jarz” w Świd ni cy, dzię ku ję Kra jo wej Ra dzie 
i p. Pre ze so wi Kon drac kie mu za bez zwrot ną, znacz ną po -
moc fi nan so wą w wo do cią go wa niu fi lii na sze go ogro du
Jo dło wa (82 dział ki), na to miast Su dec kie mu Za rzą do wi
Okrę go we mu za l00 m siat ki na re mont ogro dze nia. Mó -
wię o tym po to aby dać od po wiedź, wszyst kim tym, któ -
rzy pi szą i pa plą, że Zwią zek Dział kow ców jest dział -
ko wi czom nie po trzeb ny.

Dzię ku ję za uwa gę

70. Jan Da wi do wicz OZ w Gdań sku

Sza now ni Uczest ni cy Kon gre su, 
Za pro sze ni Go ście!
Po dob nie jak Wy, mam za szczyt uczest ni czyć w dzi siej -

szym Pierw szym Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Ja ko wie lo let ni użyt kow nik dział ki i czło nek Związ ku
pia stu ją cy z wy bo ru funk cję pre ze sa Za rzą du ROD 
w ogro dzie li czą cym po nad 1300 dział kow ców w Gdy ni,
tak sa mo jak wszy scy je stem za nie po ko jo ny at mos fe rą,
ja ka wy two rzo na zo sta ła wo kół ogro dów i ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Ca ła ta szop ka wo kół nas i PZD,
je dy ne go gwa ran ta, któ ry sku tecz nie stał i stoi w na szej
obro nie, wo ła o po mstę.

Od po wia da za to jed na z naj więk szych jak to gło szą jej
przy wód cy par tia opo zy cyj na Pra wo i Spra wie dli wość.

23 mar ca br. Po seł An drzej De ra czło nek m.in . PZD, 
w imie niu po słów Klu bu Par la men tar ne go PiS zło żył do
La ski Mar szał kow skiej pro jekt usta wy o ogród kach dział -
ko wych, a któ re mu w dal szych dniach nada no bieg le gi -
sla cyj ny w Sej mie. Mó wi li o tym moi przed mów cy, stąd
nie bę dę wąt ku te go roz wi jał.

Pre zen tu ję sta no wi sko wy ra ża ne w roz mo wach z dział -
kow ca mi, któ rzy for mu łu ją py ta nie do po sła De ry i je go
ko le gów: dla cze go pró bu je cie uszczę śli wiać nas nie py ta -

jąc nas o zda nie czy te go chce my? Nie, nie py ta cie, na to -
miast bar dzo ocho czo pod pie ra cie się opi nia mi tych, któ -
rzy są na ba kier z pra wa mi obo wią zu ją cy mi w PZD 
i ode szli do tzw. Sto wa rzy szeń, któ re jak na ra zie wie le
obie cu ją, ale nie wie le zro bi ły dla ogro dów, dla dział kow -
ców, dla roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go.

Pa no wie ini cja to rzy pro jek tu usta wy o ogród kach dział -
ko wych z PiS -u, py ta my Was, czy my użyt kow ni cy dzia -
łek w ROD, człon ko wie Pol skie go Związ ku Działkow -
ców, dzia ła ją cy z przy zwo le nia usta wy z 8 lip ca 2005 r.
je ste śmy gor si, je ste śmy tref ni rze ko mo wi no waj cy ca łe -
go zła w ogrod nic twie dział ko wym, za re je stro wa ni w
KRS, nie za słu gu je my na dys ku sję, na wy mia nę ar gu men -
tów, na kon sul ta cję?. Nie, nas nie za pra sza się do roz mo -
wy, bo Wa szym zda niem na sze miej sce jest na mar gi ne sie.
Ow szem, dzie li nas bar dzo wie le, dzie lą nas po sta wy,
dzie li nas po dej ście do ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, dzie li nas po dej ście do oce ny i po sza no wa nia do rob -
ku po ko leń dział kow ców. Chce cie za wszel ką ce nę do-
pro wa dzić do te go, aby an ta go ni zmy pa nu ją ce mię dzy na -
mi, przed ło ży ły się na lo sy i przy szłość ogro dów dział ko -
wych w Pol sce.
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Mo im i na szym zda niem ini cja to rzy pro jek tu usta wy nie
ro zu mie ją istot ogrod nic twa dział ko we go i ist nie nia Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Bądź cie Pa no wie ła -
skaw za po znać się z re zo lu cją XXXV Mię dzy na ro do we go
Kon gre su Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych, któ ry od -
był się w 2008 ro ku w Kra ko wie w spra wie przy szło ści
ogro dów dział ko wych w Eu ro pie. Prze ko na cie się, że 15
kra jów Eu ro pej skich jest za ich roz wo jem i stwa rza im ku
te mu jak naj lep sze wa run ki.

Pa no wie ini cja to rzy usta wy, któ ra Wam nie od po wia da,
dą ży cie świa do mie do te go, aby w Pol sce nas nie by ło.
Chce cie wy mie rzyć nam klap sa, bo Wam nie od po wia da -
my. Nie dzi wi my się te mu. Ta ka jest Wa sza wo la po li tycz -
na, cze mu nie jed no krot nie już da wa li ście wy raz.

Na szym zda niem, dział kow ców i człon ków Związ ku, z
któ ry mi mam kon tak ty, jest to z gó ry za pla no wa ne i kon -
se kwent nie od wie lu lat re ali zo wa ny sce na riusz znisz cze -
nia nas za wszel ką ce nę i ca łe go na sze go do rob ku.

Sto imy i stać bę dzie my na sta no wi sku i tak to bę dzie my
przed sta wiać, że ma cie w tym waż ki in te res. Chce cie być
bli żej tych, co ma ją ka sę i mo gą za jąć miej sce nie chcia -
nych dział kow ców, w prze wa ża ją cej ma sie sła bych eko -
no micz nie eme ry tów. Na wie dze ni do bro dzie je chcą
uszczę śli wiać dział kow ców rze ko mym uwłasz cze niem -
je że li po zwo lą na to gmi ny i in ne wła dze sa mo rzą do we, a

to nie ta kie pro ste. Wam cho dzi przede wszyst kim o uni -
ce stwie nie te go co bu do wa ło kil ka po ko leń na szych po -
przed ni ków, o na cjo na li za cję te go co zbu do wa li śmy bez
do ta cji, chce cie zli kwi do wać PZD, bo jest be, nie słusz ny,
bo to nie Wy go two rzy li ście.

Jak pod no si li to w wy stą pie niach moi przed mów cy, jest
nas pra wie mi lion dział kow ców, człon ków Związ ku – nie
li czę kil ku na stu tych, któ rzy ma rzą o uwłasz cze niu, bo li -
czą, że do sta ną dział kę za przy sło wio wą zło tów kę – jak
to nie któ re me dia gło szą. Mo gą się sro dze za wieść.

Po pie ra my nasz Zwią zek, bę dzie my go bro nić, je ste śmy
prze ciw ko pro jek to wi usta wy PiS o ogród kach dział ko -
wych, bo uzna je my go za akt po li tycz nej ze msty, bo zmie -
rza on do zli kwi do wa nia nas.

Ape lu je my w związ ku z tym do na sze go par la men tu, 
a szcze gól nie do po słów, któ rzy są po na szej stro nie, za
utrzy ma niem usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ROD, od rzuć cie
pro jekt PiS, a bę dzie my Wam za to wdzięcz ni, bo jest on
nie kon sty tu cyj ny i mógł by do pro wa dzić do li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, co by ło by ewe ne -
men tem w Eu ro pie.

Pa no wie Po sło wie po słu chaj cie na sze go gło su i nie po -
zba wiaj cie Pol skich dział kow ców te go co wy pra co wa li -
śmy i co ma my.

71. Jo an na Mi ko łaj czyk OZ w Zie lo nej Gó rze

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Po nad dwie ście lat te mu ksiądz bi skup war miń ski, Igna -

cy Kra sic ki, na pi sał baj kę „Wół mi ni ster”. War to ją przy -
po mnieć, bo z jej po nad cza so wej tre ści wy snu wa się ja sny
i jed no znacz ny wnio sek dla współ cze snych. Wy glą da na
to, że przez po nad dwie ście lat w spo so bie po dej mo wa nia
nie któ rych de cy zji w pań stwie pra wie nic się nie zmie ni -
ło? Od no szę to do pro jek tu usta wy o ogro dach au tor stwa
PiS, bo wo kół te go po my słu wy two rzy ła się at mos fe ra
wła śnie ta ka, jak w cy to wa nej baj ce.

My ślę tak: nu da ogar nę ła pew ną osiem na sto oso bo wą
gru pę po słów z PiS, że już po nad sto lat go spo da rzy my
so bie na dział kach; ro bi my to mo że wol no, jed no staj nie,
ale prze cież sku tecz nie, po rząd nie, roz sąd nie – tak, jak ten
wół mi ni ster z baj ki. Zro bi ło się nud no, więc uzna no, że
trze ba to zmie nić!

Tak po wstał pro jekt usta wy au tor stwa PiS, cho ciaż na
na szej zie lo no gór skiej kon fe ren cji przed kon gre so wej po -
seł PiS, po da jąc przy czy ny po wsta nia te go „dzie ła”, wy -
ja śnił, że pro jekt po wstał z głę bo kiej tro ski o pań stwo 
i w ra mach na pra wy pań stwa, a więc nie z by le po wo du.
Czap ki z głów!

Jak by ło da lej w baj ce? Mo nar cha, znu dzo ny jed no staj -
no ścią, zrzu cił wo łu ze sta no wi ska. Po sa dę mi ni stra naj -
pierw ob ję ła mał pa i by ło śmiesz nie, pła kał tyl ko „lud

ubo gi”. Po tem mał pę na sta no wi sku za stą pił chy try i prze -
bie gły lis, któ ry, jak to lis, zdra dził i pa na i pod da nych.
Kie dy już wszyst ko pra wie znisz czo no, mi ni strem z po -
wro tem zo stał wół, któ ry przy wró cił ład i po rzą dek. 

Czy trze ba wy ja śniać ale go rie? Je śli, nie daj Bo że, prze -
szedł by pro jekt PiS – bę dzie prze cież do kład nie tak sa mo,
jak w tej baj ce.

Czy po trzeb ne są zmia ny dla sa mych zmian? Le d wie po
czte rech la tach funk cjo no wa nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, do brze oce nia nej przez dział kow -
ców, nie wiel ka gru pa po słów PiS z upo rem god nym lep -
szej spra wy wpro wa dza no wy pro jekt, cał ko wi cie
sprzecz ny z ocze ki wa nia mi bli sko mi lio na ro dzin dział -
ko wych.

Gdy by zo stał uchwa lo ny, za czną się rzą dy „mał py”. Bę -
dzie mo że śmiesz nie, ale nie nam, my bę dzie my pła kać.
Dla cze go? Bo au to rom te go pro jek tu nie za le ży na „ubo -
gim lu dzie". Bo pro jekt uwzględ nia in te res nie dział kow -
ców, ale in we sto rów. Z gó ry, za kła da się w nim moż li wość
udo stęp nie nie dzia łek na ce le ko mer cyj ne wą skiej gru pie
bo ga tych, o czym świad czy o tym za pis po twier dza ją cy
moż li wość zmia ny prze zna cze nia dział ki „(...) w (...) wy -
pad kach uza sad nio nych szcze gól ny mi po trze ba mi go spo -
dar czy mi wła ści cie la (...)”. Po mysł ten sta no wi du że
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za gro że nie dla idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce 
i jed no znacz nie pro wa dzi do znisz cze nia ogro dów dział -
ko wych. Prze cież za głu pie go zo stał by uzna ny użyt kow -
nik dział ki o wiel ko ści 1500 m2, gdy by siał na niej tyl ko
mar chew kę.

Ja kie są prze wi dzia ne dal sze zmia ny w pro jek cie?
Wszy scy je zna my. 

„w ra mach tro ski o pań stwo” – jak mó wią współ au to rzy
- zo sta nie zde le ga li zo wa na sa mo dziel na i sa mo rząd na or -
ga ni za cja, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców; wpraw -
dzie prze czy to za pi so wi Kon sty tu cji RP, za sa dom de mo-
kra cji i zwy kłej przy zwo ito ści, ale kto by na to pa trzył;

• „w ra mach tro ski o pań stwo” zo sta nie zna cjo na li zo wa -
ny ma ją tek Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy pra co wa -
ny przez wie le po ko leń dział kow ców; cie szyć się, czy
mar twić, że ma my ma ją tek? A mo że to nasz błąd? Mo że
na le ża ło roz trwo nić wszyst ko, tak jak to uczy nio no z za kła -
da mi pra cy i PGR i nie by ło by cze go na cjo na li zo wać?

• „w ra mach tro ski o pań stwo” de mo kra tycz nie wy bra ne
sa mo rzą dy ogro do we zo sta ną za stą pio ne za rzą da mi wspól -
not, wska za ny mi pal cem przez de cy den tów; a my, na iw ni,
w ogro dach dział ko wych by li śmy dum ni z te go, że do kła -
da my do brą ce gieł kę do bu do wy pań stwa oby wa tel skie go!
Nie zo rien to wa li śmy się, że ni ko mu nie jest ono po trzeb ne.

• że by osło dzić gro zę za pi sa nych w pro jek cie po my -
słów, za pi su je się w nim uwłasz cze nie dział kow ców;
niech nie pła cze „lud ubo gi”. Wpraw dzie do sta nie na wła -
sność to, co już ma, a do dat ko wo za swo je od kil ku do kil -
ku dzie się ciu ty się cy zło tych, ale to dla po my sło daw ców
zmian nie ma zna cze nia. Wszak sam po seł De ra wy po -
wia dał się, że ni cze go te raz nie ma za dar mo. Wresz cie -
że pra wie 70 % dział kow ców nie do stą pi te go „szczę ścia"
– to nie ma zna cze nia. Prze cież trze ba na pra wiać pań stwo.

Sa ma już się tro chę po gu bi łam. Bę dą to, jak w baj ce,
rzą dy „mał py” czy „li sa”?

Ko le żan ki i ko le dzy!
Sku pi łam się tyl ko na kil ku za pi sach pro jek tu PiS. Moi

przed mów cy mó wi li o tym rów nież, a tak że na pew no na -
stęp ni dys ku tan ci wy mie nią wszyst kie nie do sko na ło ści
pro jek tu usta wy PiS.

W na szym okrę gu treść te go pro jek tu PiS wzbu dzi ła du -
ży nie smak i ogrom ne za nie po ko je nie, co zo sta ło wy ra -

żo ne w po nad 70 sta no wi skach i po twier dzo ne na okrę -
go wej kon fe ren cji przed kon gre so wej.

Wy ra ża my sprze ciw wo bec wpro wa dza nia dział kow -
ców w błąd twier dze niem o uwłasz cze niu, pod czas gdy
wia do mo, że bę dzie to wy własz cze nie, a nie uwłasz cze nie,

Na sze obu rze nie bu dzi nie de mo kra tycz ny spo sób „prze -
py cha nia” te go pro jek tu, z cał ko wi tym po mi nię ciem naj -
bar dziej za in te re so wa nych, tj. dział kow ców. To przed mio -
to we po trak to wa nie mi lio no wej gru py dział kow ców i ich
ro dzin od bie ra my ja ko wy raź ny prze jaw lek ce wa że nia
wy bor ców i aro gan cji de cy den tów,

Je ste śmy zbul wer so wa ni nie tyl ko tym, że po sło wie PiS
wnie śli do pol skie go par la men tu pro jekt tak sprzecz ny 
z pra wem, jak mó wią „nie chluj ny le gi sla cyj nie”.

Wsty dzi my się te go, że gru pa po słów PiS na ra ża nas na
śmiesz ność tak że po za gra ni ca mi kra ju, bo w Eu ro pie,
gdzie ogro dy dział ko we funk cjo nu ją przy wspar ciu i ak -
cep ta cji pań stwa, z ca ła pew no ścią zdu mie nie wy wo ła za -
miar znisz cze nia te go, co do tąd u na szych są sia dów
bu dzi ło uzna nie. Wi dać to by ło na Mię dzy na ro do wym
Kon gre sie w Kra ko wie gdzie przy ję to tekst Re zo lu cji 
w spra wie przy szło ści ogro dów dział ko wych w Eu ro pie.

Dzi wi nas, że w tak trud nym cza sie dla gru py po słów
PiS spra wa ogro dów dział ko wych jest waż niej sza od tro -
ski o stan ca łej go spo dar ki, co w kon tek ście sy tu acji kry -
zy so wej źle świad czy o ich od po wie dzial no ści za lo sy
pań stwa. Sprze ci wia my się te mu, by naj bied niej si, dla któ -
rych dział ka jest so cjal nym wspar ciem i szcze gól nym spo -
so bem na ży cie po no si li kosz ty bo ga ce nia się wy bra nych.

Zwra ca my się do wszyst kich par la men ta rzy stów, aby
nie do pu ści li do znisz cze nia idei ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
W baj ce Kra sic kie go szyb ko oka za ło się, że głu po ta 

i bez myśl ność jed ne go mi ni stra oraz chci wość i chy trość
dru gie go mo gą do pro wa dzić do klę ski.

A ja ki jest z te go mo rał dla nas – współ cze snych? Wy -
da je się oczy wi sty – rzą dzić po win ni ci, któ rzy się na tym
do brze zna ją, a na każ dym miej scu po wi nien być od po -
wied ni czło wiek. Ten mo rał de dy ku je my pa nu po sło wi
De rze i gru pie wspie ra ją cych go współ au to rów pro jek tu.

Dro dzy Dział kow cy,
Sza now ni Go ście!
Pro szę Pań stwa nie kry ję że je stem wzru szo ny, dla te go

że te osta nie sce ny wraz z tym ak cen tem, któ re Pań stwo

V. WYSTÑPIENIE PREZESA PZD NA 
ZAKO¡CZENIE KONGRESU

mi po da ro wa li ście w po sta ci pol skiej pie śni wzru szy ły
mnie. Bar dzo dzię ku je ko le gom ze Szcze ci na my ślę, że
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wspól ny mi si ła mi wy ko rzy sta my ten sym bo licz ny ster 
i wszyst kie urzą dze nia, któ re tam są z po żyt kiem dla nas,
że by ogro dy dział ko we ist nia ły i że by się roz wi ja ły. Za sta -
na wiam się co trze ba zro bić, że by ta kie wy da rze nia, z któ -
ry mi ma my do czy nie nia dzi siaj że by się nie zda rza ły. 
W swo im re fe ra cie da łem te mu wy raz. Moż li we, że przyj -
dzie ta ki czas, że bę dzie my mu sie li nie tyl ko po pie rać in -
nych, ale bę dzie my mu sie li po ka zać na szą dział ko wą
twarz. Wy w szcze gól no ści mo że cie to zro bić w pierw szej
ko lej no ści w sa mo rzą dach, z któ ry mi po trzeb na nam jest
do bra współ pra ca i któ rych po moc i po par cie dla ogro dów
dział ko wych jest szcze gól nie cen ne. Gdy by śmy wzię li się
za rę ce, my wszy scy dział kow cy, za rzą dy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i sa mo rzą dy to na sze ogro dy bę dą
pięk ne i nikt nie bę dzie śmiał pod nieść na nie rę ki i za pro -
po no wać, że moż na je zli kwi do wać, roz par ce lo wać, zna -
cjo na li zo wać, sko mu na li zo wać, bo ich war tość nie tyl ko
dla nas, ale dla ca łe go spo łe czeń stwa, bę dzie ta ka, że zu -
peł nie wy star czy aby się obro nić. Tę myśl wy ra ził rów -
nież pre zy dent Po zna nia P. Gro bel ny, mo że in ny mi sło -
wa mi, ale i in ni pre zy den ci miast, któ rzy wi dzą po trze bę
ist nie nia ogro dów dział ko wych, ja ko te re nów zie lo nych,
ja ko obro ny przed za be to no wa niem na wie ki na szych
miast ja ko prze strze ni do ży cia nie tyl ko dla dział kow ców,
ale dla ca łej spo łecz no ści. Pro szę Pań stwa, mo że my być
dum ni z I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ja
je stem dum ny z Wa szej po sta wy, ze spo so bu my śle nia, ze
spo so bu ma ni fe sto wa nia doj rza ło ści po li tycz nej i spo łecz -
nej, któ ra przy da ła by się wie lu po li ty kom de cy du ją cym 
o la sach na sze go kra ju. Ja je stem dum ny i cie szę się, że
przy szło mi kie ro wać ma so wą spo łecz ną or ga ni za cją, któ -
ra ma ta kich od da nych i ofiar nych lu dzi. Pro szę Pań stwa
kie dy je ste śmy ra zem nic nie po tra fi nas po ko nać, ani ja -
ko ogro dów ani ja ko Związ ku, ani wy ma zać idei ogrod -
nic twa dział ko we go z ży cia spo łe czeń stwa na sze go kra ju.
I tak na le ży trzy mać. Trud no w pa ru sło wach od nieść się
do Kon gre su, bę dzie my na to mie li czas zwłasz cza, że wy -
da my wszyst kie wy stą pie nia, któ re by ły tu gło szo ne jak i
ma te ria ły, któ re zo sta ły zło żo ne do pro to ko łu w na szym
Biu le ty nie Kon gre so wym. Cho dzi zwłasz cza o to aby pro -
ble ma mi, my ślą, at mos fe rą któ ra tu taj do mi no wa ła, że by -
śmy nie tyl ko my ży li, ale że by to prze nieść do jed ne go
mi lio na na szych człon ków, do jed ne go mi lio na pol skich
ro dzin. Jest to wręcz ko niecz ne. Dla te go tez uwa ża my, że
Kon gres po wi nien żyć na dal w na szej świa do mo ści po -
przez na szą pra cę i po przez na sze dzia ła nia w okrę gach 
i ogro dach dział ko wych. Co zro bić, że by tak by ło? To za -
le ży od Pań stwa. Czy ten Kon gres skoń czy się dzi siaj, roz -
je dzie my się, czy wszyst ko to co tu taj sły sze li śmy, co sa mi
z sie bie da li śmy bę dzie prze twa rza ne na dal, da lej i prze -
ka za ne do ca łe go śro do wi ska dział kow ców. I o to Pań stwa
pro szę niech ten Kon gres ży je te raz w świa do mo ści na -
szych dział kow ców, niech na si dział kow cy wie dzą, że są
człon ka mi wiel kiej jed no mi lio no wej ro dzi ny w Pol sce,
że są człon ka mi wie lo mi lio no wej ro dzi ny dział kow ców

w ca łej Eu ro pie. Ze w ca łej Eu ro pie jest ten den cja za cho -
wa nia ogro dów dział ko wych, do sko na le nia, roz wi ja nia
tak jak za słu gu je na to idea tych ogro dów dział ko wych,
któ rą za po cząt ko wa li kie dyś na si przod ko wie mo że na wet
nie za wsze przy pusz cza jąc, że ten ruch się tak roz wi nie 
w Pol sce do tknie je den mi lion ro dzin Ale to za le ży od was
i o to was pro szę. Pro szę Pań stwa mam nie spo dzian kę.
Chciał bym w ja kiś spo sób sym bo licz nie ten Nasz Kon -
gres prze nieść do ogro dów dział ko wych, do okrę gów. Nie
wiem czy pań stwo za uwa ży li ście na sce nie sto ją drzew ka,
to nie jest de ko ra cja to jest sym bol dzi siej sze go Kon gre -
su, to są drzew ka kon gre so we. Wy bra li śmy nie dąb, bo
mo że on jest dla in nych he ro sów, my śmy wy bra li pro szę
Pań stwa ro bi nio pseu do aka cja od mia na tor tu oza, to jest
drze wo twar de, nie do po ko na nia, ono jest i nie raz po wy -
gi na ne, ale po ko nać go naj czę ściej nie spo sób. Zwłasz cza,
że tak jak i my dział kow cy, któ rzy go spo da ru je my na
grun tach, nie użyt kach, na grun tach sła bych. Ta ro bi nia da -
je so bie rów nież świet nie ra dę na ta kich grun tach. Mam
proś bę, aby po za koń cze niu ob rad, de le ga cje okrę gów dla
każ dej jest za bra ły drzew ka, jed no drzew ko. A Pre ze sów
okrę gów pro szę aby to drzew ko zo sta ło po sa dzo ne w wy -
bra nym ogro dzie na te re nie ogól nym. A mo że na wet za -
fun du je cie ta blicz kę, że to jest drzew ko kon gre so we 
z I Kon gre su w War sza wie z dnia dzi siej sze go. Niech ono
bę dzie sym bo lem na szej wy trwa ło ści i od por no ści, a tak -
że sym bo lem na szej wal ki i niech świad czy o tym, że nie
pod da my się ni gdy. A ogro dy dział ko we bę dą ist nieć jesz -
cze wte dy, kie dy lu dzie któ rzy jesz cze z na mi dzi siaj wal -
czą nie tyl ko przej dą do hi sto rii, ale na wet hi sto ria o nich
za po mni.

Pro szę Pań stwa, że by uspraw nić bar dzo pro szę, że by już
pod cho dzi ły pocz ty sztan da rów. Na sa mo za koń cze nie
chciał bym po dzię ko wać wam przede wszyst kim za ten
udział, za wy trwa łość, prze cież mam świa do mość że dla
Pań stwa Kon gres to jest dru gi dzień pra cy, to są dłu gie po -
dró że. Za Wa szą ak tyw ność, za Wa szą jed ność, za zro zu -
mie nie te go wszyst kie go co sta no wi isto tę ru chu ogro-
d nic twa dział ko we go. Chciał bym po dzię ko wać dys ku tan -
tom, Prze wod ni czą cym Kon gre su. Chciał bym rów nież
po dzię ko wać człon kom Ko mi sji ds. Sta no wisk i Wnio -
sków wszyst kim i każ de mu z osob na, kto przy czy nił się
do prze bie gu i wy ni ków dzi siej sze go Kon gre su. Chciał -
bym rów nież bar dzo po dzię ko wać okrę gom za ich pra cę
przy go to waw czą, za wy trwa łość, od da nie, prze cież ten
Kon gres w okrę gach i ogro dach dział ko wych już trwa od
po nad dwóch mie się cy i na zna czo ny jest pra cą  lu dzi w
okrę gach ich my ślą, do świad cze niem i od da niem dla
Związ ku. Prze każ cie rów nież ży cze nia dla za rzą dów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re uczest ni czy ły ak -
tyw nie w tym pro ce sie. Nie mia łem dzi siaj oka zji, ale
je stem pew ny że w więk szo ści na szych ogro dów dział ko -
wych na bra mach, bu dyn kach wi szą na sze fla gi Związ ko -
we, wi szą ha sła so li da ry zu ją ce się z dzi siej szym Kon-
gre sem. I wresz cie chciał bym po dzię ko wać Kra jo wej Ra -
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dzie, któ ra bar dzo in ten syw nie pra cu je już od trzech mie -
się cy przy go to wu jąc Kon gres. Przy jem nie mi by ło współ -
pra co wać z człon ka mi Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, doj -
rza łość, nie trze ba by ło dwa ra zy po wta rzać te go sa me go,
że by śmy się zro zu mie li to bar dzo rzad ko zda rza się w dzi -
siej szej rze czy wi sto ści. Pro szę Pań stwa przy go to wa nie te -
go Kon gre su wy ma ga ło ogro mu pra cy i dwa mie sią ce
te mu i mie siąc te mu i ty dzień i wczo raj kie dy na si pra -
cow ni cy, ale rów nież i dzia ła cze tu pra co wa li. Nie wiem
czy Pań stwo wie cie, ale my nie ko rzy sta my z żad nej fir -
my któ ra by nam tu to ro bi ła, pra cow ni cy tu pra co wa li dzi -
siaj już od 3 ra no, oni są wszy scy tu taj na no gach. Pro szę
Pań stwa po zwól cie, że w swo im imie niu w imie niu Kon -
gre su ja wszyst kim tym oso bom z Kra jo wej Ra dy i z ze -
spo łu ser decz nie po dzię ku ję tak jak na to za słu ży li. Czy
pań stwo za uwa ży li ście aby na ich twa rzach aż do tej chwi -
li zbra kło uśmie chu oni są z na mi. Wra caj cie w spo ko ju 
i prze każ cie wszyst ko co tu sły sze li ście. Pro szę Pań stwa
do kąd bę dzie my ra zem, do kąd bę dzie my sta no wi li jed -
ność, mo no lit, za wsze ogro dy dział ko we obro ni my. Dzi -

siej szy Kon gres o tym świad czy, mie li śmy de kla ra cję, wy -
stą pie nia, prze mó wie nia róż ne go ro dza ju. Ser ce ro sło, że
ty lu ma my przy ja ciół w par la men cie, rzą dzie, sa mo rzą -
dach, par tiach po li tycz nych, związ kach za wo do wych. To
je że li do brze wy ko rzy sta my bę dzie gwa ran tem ist nie nia 
i roz wo ju ogro dów dział ko wych i za to im dzię ku ję rów -
nież bo tru dzi li się że by przy je chać z na szy mi de le ga cja -
mi, za bie ra li głos. Nie wszy scy mo gli za brać głos za co
prze pra szam i ża łu je na wet, bo oka zu je się, że jak na na -
sze po trze by ta ki Kon gres po wi nien tra fić co naj mniej dwa
dni, że by śmy mo gli się wy po wie dzieć. I na resz cie chciał -
bym po dzię ko wać me diom tym z te re nu, któ re przy je cha -
ły z na szy mi de le ga cja mi. Po dzi wiam i po do ba mi się
zna jo mość rze czy, doj rza łość i ten praw dzi wy do bry sto -
su nek do ogro dów i dział kow ców. Chciał bym rów nież
ser decz nie po dzię ko wać me diom cen tral nym, tu z War -
sza wy któ re wy ka zy wa ły du że za in te re so wa nie i zro zu -
mie nie. 

Dzię ku ję wszyst kim.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców, re pre zen tu ją cy mi lio no wą rze szę pol skich dział kow -
ców z pra wie 5 ty się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
zwra ca my się do Pa na Pre zy den ta z uprzej mą proś bą o
pod ję cie zde cy do wa nej in ter wen cji w spra wie bez przy -
kład nych dzia łań par tii „Pra wo i Spra wie dli wość” ma ją -
cych zna mio na za ma chu na kon sty tu cyj ne pra wa i
wol no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz je go
człon ków. Spra wa do ty czy zło żo ne go przez po słów PiS
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry za kła da
od płat ne uwłasz cze nie dział kow ców, li kwi da cję ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców oraz na cjo na li za cji ma jąt ku PZD wypracowa-
ne go przez kil ka po ko leń je go człon ków.

Dział kow cy ma so wo wy po wia da ją się prze ciw ko tym
pro po zy cjom. Zło ży li po nad 619 ty się cy pod pi sów prze -
ciw ko zmia nie lub uchy le niu obec nie obo wią zu ją cej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Sprze ci wia ją się
pu stym ha słom o rze ko mym uwłasz cze niu, któ re po strze -
ga ją ja ko ukry tą pró bę prze ję cia grun tów za ję tych pod
ogro dy dział ko we. Pro jekt usta wy PiS nie na da je bo wiem
dział kow com wła sno ści, a je dy nie umoż li wia im zło że nia

wnio sku o wła sność, któ re go uwzględ nie nie za le żeć ma
od speł nie nia roz licz nych wa run ków for mal nych i fi nan -
so wych. Ozna cza to, że zna ko mi ta więk szość dział kow -
ców – sta no wią cych naj uboż szą część na sze go spo łe -
czeń stwa – ni gdy nie na bę dzie wła sno ści. Na to miast pro -
po no wa ne za pi sy po zba wią dział kow ców ich naj waż niej -
szych praw. Trud no więc nie oprzeć się wra że niu, że jest
to ko lej na, prze wrot na pró ba za gar nię cia ca łe go ma jąt ku
wy pra co wa ne go przez pol skich dział kow ców. 

Nie wąt pli wie ini cja ty wa PiS na ru sza kon sty tu cyj ną za -
sa dę rów no ści oby wa te li wo bec pra wa po przez po zba wie -
nie więk szo ści dział kow ców moż li wo ści na by cia wła s-
no ści dzia łek w ogro dach, któ rych stan praw ny nie od po -
wia da od po wied nim wy mo gom. Cho dzi tu głów nie 
o ogro dy nie uję te w miej sco wych pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, ogro dy o nie ure gu lo wa nym sta tu -
sie praw nym, a tak że ogro dy po ło żo ne na te re nach ob ję-
tych rosz cze nia mi osób trze cich. Z po wyż szych przy czyn
pro jekt PiS wy klu cza zna ko mi tą więk szość dział kow ców
z gro na osób, któ re bę dą mo gły ewen tu al nie na być swo ją
dział kę na wła sność. Tym oso bom pro jekt PiS nie da je na -
wet cie nia szan sy na wy kup dział ki, tyl ko z te go wzglę du,

VI. STANOWISKA

Sza now ny Pan 
Lech Ka czyń ski
Pre zy dent RP

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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że stan praw ny ich ogro dów nie speł nia od po wied nich wy -
mo gów. Po twier dza ją to w swo ich sta no wi skach sa me
gmi ny. 

Sto su nek pol skich dział kow ców do po my słów PiS jest
więc nie zwy kle kry tycz ny. Trak tu ją je ja ko ko lej ny za -
mach na pra wa słusz nie na by te, któ re są kon sty tu cyj nie
chro nio ne. Trud no ina czej oce niać za miar po zba wie nia
dział kow ców wła sno ści na nie sień znaj du ją cych się na
dział ce, któ re to pra wo przy słu gu je im z mo cy szcze gól -
ne go prze pi su, ja kim jest art. 15 ust 2 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Po uchy le niu tej usta wy
dział kow cy z mo cy pra wa utra cą tę wła sność, je że li nie
wy ku pią swej dział ki. Pro jekt PiS nie prze wi du je bo wiem,
aby użyt kow nik dział ki był jed no cze śnie wła ści cie lem
znaj du ją cych się na niej na nie sień. Jest to nic in ne go jak
ukry te wy własz cze nie dział kow ców bez za pew nie nia
słusz ne go od szko do wa nia za utra co ną wła sność.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Ogrom ne po ru sze nie w śro do wi sku dział ko wym wy wo -

ła ła tak że kon cep cja uni ce stwie nia sa mo dziel nej i sa mo -
rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej o po nad stu let niej tra dy cji,
co wy da je się wy ra zem szcze gól ne go lek ce wa że nia mi lio -
no wej rze szy pol skich dział kow ców. Jest to ja skra we na ru -
sze nie art. 12 Kon sty tu cji RP, któ ry za pew nia wol ność
dzia ła nia wszyst kich or ga ni za cji po za rzą do wych. Li kwi da -
cja PZD stoi tak że w sprzecz no ści z art. 13 Kon sty tu cji RP,
gdyż za mie rza się zli kwi do wać nie pań stwo wą, sa mo dziel -
ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję spo łecz ną, któ rej dzia łal ność 
w ża den spo sób nie wy peł nia zna mion to ta li tar nych me tod
i prak tyk dzia ła nia, na zi zmu, fa szy zmu i ko mu ni zmu, nie -
na wi ści ra so wej lub sto su ją cych prze moc.

Mi lio no we śro do wi sko pol skich dział kow ców jest rów -
nież zbul wer so wa ne for so wa ny mi przez PiS po my sła mi
na cjo na li za cji ma jąt ku Związ ku. Trud no zro zu mieć, jak
w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa po sło wie mo gą za -

stra szać człon ków PZD, że do by tek ich or ga ni za cji zo sta -
nie prze ję ty przez Skarb Pań stwa. Te go ro dza ju po my sły
nie ma ją nic wspól ne go z cy wi li zo wa ny mi me to da mi two -
rze nia pra wa, ro dzą ra czej przy kre sko ja rze nia z naj ciem -
niej szy mi kar ta mi Pol ski po wo jen nej. Ra żą co na ru sza ją
też za pi sy Kon sty tu cji RP, któ re gwa ran tu ją ochro nę wła -
sno ści i nie do pusz cza ją na cjo na li za cji; je dy ną for mą prze -
ję cia wła sno ści przez pań stwo w dro dze przy mu su jest
obec nie wy własz cze nie.

Pa nie Pre zy den cie!
Trud no nie od bie rać po wyż szych po my słów ja ko za ma -

chu na pod sta wo we wol no ści pol skich dział kow ców. Po -
dej mo wa ne są bo wiem pró by zmie rza ją ce do na ru sze nia
ich praw oraz po zba wie nia ich obec nej ochro ny praw nej.
Wbrew wo li śro do wi ska dział ko we go czy ni się sta ra nia
ra dy kal nej zmia ny ca łe go sys te mu or ga ni za cyj ne go 
i praw ne go obo wią zu ją ce go w pra wie 5000 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w Pol sce. W tak waż nej i istot nej
spra wie au to rzy pro jek tu nie pro wa dzą żad nej dys ku sji 
z or ga ni za cją re pre zen tu ją cą pra wie mi lion dział kow ców;
ogra ni cza ją się je dy nie do upo wszech nia nia za po mo cą
me diów za pew nień o ry chłej li kwi da cji spo łecz nych
struk tur PZD, na cjo na li za cji ma jąt ku Związ ku oraz po -
zba wie niu dział kow ców sa mo rząd no ści po przez uza leż -
nie nie ogro dów od gmin. Ta kie dzia ła nia nie tyl ko na ru sza
kon sty tu cyj ne wol no ści i pra wa człon ków PZD, ale rów -
nież pod sta wo we za sa dy współ ży cia i spra wie dli wo ści
spo łecz nej.

W związ ku z po wyż szym I Kon gres Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zwra ca się do Pa na Pre zy den ta o in ter -
wen cję w tej bul wer su ją cej spra wie. Li czy my bo wiem, że
Pań skie dzia ła nia i au to ry tet spra wią, że pol scy dział kow -
cy prze sta ną być nę ka ni bez przy kład ny mi ata ka mi na
swo je ogro dy i or ga ni za cję, i na resz cie bę dą mo gli w spo -
ko ju cie szyć się swo imi dział ka mi.

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

STA NO WI SKO
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 14 lip ca 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy au tor stwa PiS o ogro dach dział ko wych

W związ ku ze zło że niem przez po słów PiS do la ski mar -
szał kow skiej pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry zo stał bar dzo kry tycz nie oce nio ny przez klu by i ko -
ła par la men tar ne Plat for my Oby wa tel skiej, Le wi cy, Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go, SDPL -No wa Le wi ca oraz
po słów z tych klu bów, I Kon gres Pol skie go Związ ku

Dział kow ców – dzia ła jąc w opar ciu o ty sią ce sta no wisk,
pro te stów i in nych wy stą pień z ogro dów dział ko wych po -
tę pia ją cych ten pro jekt – stwier dza w imie niu mi lio no we -
go śro do wi ska dział kow ców, że pro po zy cja PiS jest
ce lo wą pró bą znisz cze nia po nad stu let nie go pol skie go ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go oraz roz par ce lo wa nia grun -
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tów za ję tych przez kil ka ty się cy ogro dów dział ko wych.
Pod no śnym i chwy tli wym ha słem „uwłasz cze nia” kry ją
się bo wiem za pi sy uza leż nia ją ce byt ogro dów od wo li
gmin, po zba wia ją ce dział kow ców ich pod sta wo wych
praw, a tak że li kwi du ją ce Zwią zek oraz na cjo na li zu ją ce
ma ją tek wy pra co wa ny przez dział kow ców na prze strze ni
ostat nich kil ku dzie się ciu lat.

Kon cep cja po wszech ne go uwłasz cze nia jest fik cją 
i zwy kłym for te lem. Pro pa go wa ne przez PiS uwłasz cze -
nie zmie rza w isto cie do wy własz cze nia dział kow ców. W
rze czy wi sto ści pro jekt nie za pew nia dział kow com wła -
sno ści, tyl ko pra wo do zło że nia wnio sku o od płat ny wy -
kup dział ki. I choć ma mi się dział kow ców nie zwy kle
hoj ny mi bo ni fi ka ta mi, to śro do wi sko dział ko we ro zu mie,
że pre fe ren cyj ny wy kup dzia łek był by czy stą ilu zją,
zwłasz cza że to gmi na ma po dej mo wać de cy zję o sprze -
da ży wła snych grun tów za bez cen. W więk szo ści przy -
pad ków ta ka sprze daż jest zu peł nie wy klu czo na z uwa gi
na ak tu al ny stan praw ny grun tów za ję tych przez ogro dy
dział ko we, któ re są ma so wo wy rzu ca ne z pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, co raz czę ściej są ob cią żo -
ne rosz cze nia mi osób trze cich, a nie rzad ko są po zba wio ne
do ku men ta cji praw nej po twier dza ją cej ich ist nie nie. 
W efek cie zna ko mi ta więk szość dział ko wych ro dzin nie
ma żad nych szans na wy kup swo ich dzia łek. 

Po zo sta łe ro dzi ny, je że li bę dzie je na to stać, bę dą zda -
ne na ła skę gmin, któ re za de cy du ją, czy od dać swo ją zie -
mię nie mal za dar mo, czy też prze jąć ją od dział kow ców
na wła sne po trze by. Wszak nie uwłasz czo ny dział ko wiec
zo sta nie po zba wio ny obec nych praw przy słu gu ją cych mu
dzi siaj z mo cy usta wy o ROD, któ rą PiS za mie rza uchy -
lić w ca ło ści. W re zul ta cie pro jekt zmie rza do znie sie nia
upraw nień, któ re obec nie bro nią dział kow ców i ogro dy
przed naj po waż niej szy mi za gro że nia mi. Usta wa o ROD
za wie ra bo wiem m.in. bez płat ne pra wo do dzia łek, od ręb -
ną wła sność al tan i na sa dzeń dział kow ca, zwol nie nia po -
dat ko we, sku tecz ne za bez pie cze nia przed li kwi da cja mi
ogro dów oraz ochro nę przed rosz cze nia mi do grun tów za -
ję tych przez dział kow ców. Stąd po nad 619 ty się cy dział -
kow ców sy gno wa ło apel o za cho wa nie tej usta wy w obec-
nym kształ cie. Pro jekt PiS zu peł nie igno ru je ten głos i lek -
ce wa ży wo lę dział kow ców.     

Po twier dze niem tej te zy jest za miar li kwi da cji ogól no -
kra jo we go sa mo rzą du pol skich dział kow ców, łącz nie z sa -
mo rzą da mi w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pol ska
– ja ko je dy ny kraj w UE – ma zli kwi do wać ogól no na ro -
do wy Zwią zek, któ ry re pre zen tu je in te re sy dział kow ców
i jest part ne rem władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych 
w dzie dzi nie ogrod nic twa dział ko we go. Świa tli pro jek to -
daw cy za kła da ją tak że na cjo na li za cję ma jąt ku Związ ku,
któ ry zo stał wy pra co wa ny przez kil ka po ko leń pol skich
dział kow ców. Do ro bek spo łecz ny ma być prze ję ty przez
spe cjal nie po wo ła ne go li kwi da to ra, któ ry za po mo cą ar mii
swo ich urzęd ni ków bę dzie kon fi sko wał ma ją tek dział ko -
wy roz sia ny po ca łej Pol sce. W XXI wie ku, w do bie sze -

ro kie go pro pa go wa nia idei spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go, po ja wi ła się oto pro po zy cja ro dem z mrocz nych lat
po wo jen nych, kie dy to ko mu ni stycz ny re żim nisz czył or -
ga ni za cje spo łecz ne i roz gra biał bez skru pu łów ich ma ją -
tek. Wi dać, że w na szym kra ju wciąż ist nie ją ugru po -
wa nia, któ re się ga ją po sta li now skie me to dy roz pra wia nia
się ze wszel ki mi prze ja wa mi ini cja ty wy spo łecz nej. Trud -
no nie od nieść wra że nia, że Kon sty tu cja za ka zu je funk -
cjo no wa nia wła śnie ta kich or ga ni za cji po li tycz nych, któ re
jaw nie i bez za ha mo wań od wo łu ją się do to ta li tar nych
prak tyk. 

In ten cje pro jek tu są za tem nie zwy kle czy tel ne – po zba -
wić dział kow ców praw oraz zli kwi do wać ich or ga ni za cję,
któ ra od lat je sku tecz nie eg ze kwu je. Pró bu je się więc usu -
nąć naj waż niej sze prze szko dy na dro dze do swo bod ne go
przej mo wa nia grun tów za ję tych przez ogro dy. Jak ina czej
wy tłu ma czyć, że pro jekt zno si wszel kie obec ne prze ja wy
sa mo rząd no ści i sa mo dziel no ści dział kow ców. Nie tyl ko
li kwi du je sa mo rząd dział ko wy w ogro dzie, ale rów nież
uza leż nia ogro dy od gmin, któ re ma ją de cy do wać m.in. 
o uwłasz cze niu dział kow ców, po wo ła niu tzw. wspól not
ogro do wych i wy bo rze władz w ogro dach. Zna mien ne, że
pro jekt li be ra li zu je rów nież za sa dy li kwi da cji ogro dów,
po zo sta wia jąc w tym za kre sie de cy zję gmi nom, któ re sa -
me oce nią, czy wy stą pi ły tzw. „szcze gól ne wzglę dy spo -
łecz ne lub go spo dar cze”, de ter mi nu ją ce moż li wość li kwi-
da cji. Po ję cie to jest na ty le po jem ne, że mo że obej mo wać
m.in. bu do wę hi per mar ke tu lub biu row ca, od któ rych po -
wierzch ni gmi na po bie ra pod wyż szo ne po dat ki. Zwo dząc
dział kow ców wła sno ścią zie mi, pro jek to daw cy cy nicz nie
sta ra ją się więc zli kwi do wać naj waż niej sze gwa ran cje ich
praw i trwa ło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Pod wznio sły mi ha sła mi kry ją się roz wią za nia pro -
wa dzą ce wprost do osta tecz ne go uni ce stwie nia ogro dów
i uwol nie nia ty się cy hek ta rów grun tów. Nie na le ży się łu -
dzić – to nie dział kow cy się uwłasz czą na tych te re nach.   

Obu rza ją cy jest tak że fakt, że wbrew wo li śro do wi ska
dział ko we go czy ni się sta ra nia ra dy kal nej zmia ny ca łe go
sys te mu or ga ni za cyj ne go i praw ne go obo wią zu ją ce go w
pra wie 5000 ogro dach w Pol sce. W tak ży wot nej spra wie
au to rzy pro jek tu nie pro wa dzą na wet dys ku sji z or ga ni za -
cją re pre zen tu ją cą pra wie mi lion dział kow ców; ogra ni cza -
ją się je dy nie do upo wszech nia nia za po mo cą me diów
za pew nień o po wszech nym uwłasz cze niu dział kow ców.
Uni ka nie kon sul ta cji, igno ro wa nie ty się cy wy stą pień 
z ogro dów dział ko wych jest nie ste ty symp to ma tycz ne dla
po sta wy au to rów pro jek tu z PiS. Jest też naj lep szym do -
wo dem, że tzw. uwłasz cze nie jest pu stą i ja ło wą kon cep -
cją, któ ra nie wy trzy mu je pró by kry ty ki i roz sy pu je się
ni czym do mek z kart przy każ dej me ry to rycz nej dys ku -
sji. Nic dziw ne go, że na wet au to rzy tej kon cep cji ucie ka -
ją od rze czo wych de bat na te mat swo ich po my słów,
za pew ne wie dząc, że ko lej ne py ta nia tyl ko ob na żą i skom -
pro mi tu ją ich pro po zy cje. Ha sła i slo ga ny po li tycz ne nie
wy star czą. Po sło wie PiS nie są w sta nie w ża den spo sób
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za gwa ran to wać, że uwłasz cze nie obej mie co naj mniej
więk szość pol skich dział kow ców. Tym bar dziej, że zgło -
szo ne pro po zy cje są sprzecz ne z Kon sty tu cją. gdyż nie tyl -
ko zmie rza ją do li kwi da cji sa mo rząd nej i sa mo dziel nej
or ga ni za cji spo łecz nej oraz za kła da ją na cjo na li za cje ma -
jąt ku spo łecz ne go, ale rów nież zmu sza ją gmi ny do sprze -
da ży swo je go ma jąt ku za bez cen, co z pew no ścią zo sta nie
za skar żo ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i za blo ku je ja -
kie kol wiek uwłasz cze nie. Wszak Try bu nał już wie lo krot -
nie pod wa żał ta kie po my sły, np. ostat nio przy oka zji tzw.
uwłasz cze nia spół dziel ców, co tyl ko świad czy o nie kon -
sty tu cyj no ści i nie re al no ści pre fe ren cyj ne go wy ku pu dzia -
łek. Jak naj bar dziej re al ne jest jed nak to, że wy kup
zo stał by wstrzy ma ny przez gmi ny do cza su wy da nia wy -
ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, a w tym okre sie do -
szło by do fak tycz nej li kwi da cji więk szo ści ogro dów 
z uwa gi na uchy le nie usta wy o ROD oraz brak zli kwi do -
wa ne go Związ ku zdol ne go bro nić praw swo ich człon ków.
By ło by to nie zwy kle wy god ne dla wszyst kich śro do wisk,
któ re za chłan nie pa trzą na grun ty za ję te obec nie przez

ogro dy. Ist nie je za sad ne po dej rze nie, że w tak prze wrot ny
spo sób za mie rza się roz pra wić z ogro da mi i dział kow ca -
mi.  

W związ ku z po wyż szym I Kon gres Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, ja ko praw ny re pre zen tant mi lio no we go
śro do wi ska pol skich dział kow ców z pra wie 5 ty się cy ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, stwier dza, iż przed ło żo -
ny przez po słów PiS pro jekt usta wy o ogro dach dział-
ko wych jest ini cja ty wą nie zwy kle szko dli wą i nie bez -
piecz ną dla praw dział kow ców i dal sze go funk cjo no wa nia
ogro dów. Jest to pro po zy cja sprzecz na z wo lą sa mych
dział kow ców, któ rzy zło ży li po nad 619 ty się cy pod pi sów
pod pe ty cją o utrzy ma niu w nie zmie nio nym kształ cie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.  

Z te go po wo du zwra ca my się do Mar szał ka Sej mu oraz
wszyst kich po słów o pod ję cie nie zbęd nych dzia łań, któ re
spo wo du ją, iż pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zo -
sta nie ka te go rycz nie od rzu co ny w pierw szym czy ta niu ja -
ko na ru sza ją cy za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa i
wo lę je go oby wa te li.

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

STA NO WI SKO
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 14 lip ca 2009 r.
w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Do świad cze nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, ale tak że na ro do wych związ ków dział kow ców z ca -
łej Eu ro py wska zu ją jed no znacz nie, że tyl ko sil na, zin te-
gro wa na wo kół wła snych ce lów or ga ni za cja dział kow ców
jest w sta nie sku tecz nie bro nić praw dział kow ców i ist nie -
nia ogro dów dział ko wych.

Za gro że nia praw dział kow ców, za gro że nia dal sze go ist -
nie nia ogro dów dział ko wych, wy zwa la ją wie le ini cja tyw,
aby bro nić wspól nych war to ści. Pol scy dział kow cy przez
ostat nie 20 lat wie lo krot nie jed no czy li się do wspól nej
wal ki prze ciw sta wia jąc się pró bom to tal nej li kwi da cji
ogro dów dział ko wych lub dra stycz ne go ogra ni cze nia ich
praw. W ta kich sy tu acjach in te gra cja wo kół wła sne go
Związ ku, wo kół wspól ne go dzia ła nia po zwa la ła na sku -
tecz ną wal kę o swo je pra wa. 

W obec nej sy tu acji dział kow cy, do ce nia jąc zna cze nie
ist nie nia wła snej, nie za leż nej, sa mo rząd nej or ga ni za cji,
sta no wią si łę, bo jed no czą się w wal ce o swo je pra wa, bro -
nią ogro dów, usta wy i swo je go Związ ku. Da ją te mu wy -
raz w ty sią cach sta no wisk, ape li, li stów. Ta ką po sta wę
pre zen tu ją za wsze wo bec za gro żeń dla ru chu ogrod nic twa
dział ko we go.

I Kon gres PZD wy ra ża szcze gól ne sło wa uzna nia dla
Pre ze sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go za nie złom -
ną po sta wę i wy trwa łość w obro nie ogrod nic twa dział ko -
we go oraz wal kę o słusz ne pra wa dział kow ców. Rów -
no cze śnie Kon gres dzię ku je wszyst kim or ga nom Związ -
ku i pol skich dział kow ców za ak tyw ną obro nę ogro dów,
usta wy o ROD i na sze go Związ ku.

Dwa dzie ścia lat sku tecz nej wal ki o ogro dy to do świad -
cze nie, któ re jed no znacz nie wska zu je, że gdy je ste śmy ra -
zem, po łą cze ni wspól nym ce lem, gdy je ste śmy prze ko na ni
o po trze bie wspól ne go dzia ła nia pod szyl dem na szej or ga -
ni za cji, wte dy po tra fi my obro nić ogro dy i Zwią zek.

Dla te go też Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zwra ca się do wszyst kich człon ków Związ ku, do wszyst -
kich struk tur or ga ni za cyj nych o wszech stron ne dzia ła nie
na rzecz peł nej in te gra cji na sze go ru chu wo kół ce lów wy -
ty czo nych przez usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. In te gra cja jest po trzeb na nie tyl ko w wal ce 
z za gro że nia mi, ale tak że w co dzien nej re ali za cji sta tu to -
wych za dań. Na szym ogro dom po trzeb na jest pra ca na
rzecz ich uno wo cze śnia nia, aby słu ży ły dział ko wym ro -
dzi nom i spo łecz no ściom lo kal nym na mia rę współ cze -



129

snych i przy szłych po trzeb. Wspól nym dzia ła niem, zjed -
no cze ni wo kół na sze go Związ ku, prze ko na ni o po trze bie
je go dzia ła nia, mo że my prze ciw sta wić się za gro że niom
dla ogro dów, a tak że bu do wać przy szłość ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w na szym kra ju. Prze ciw sta wiaj my się
za tem zde cy do wa nie wszel kim pró bom roz bi cia Związ -
ku, roz trwo nie nia je go do rob ku, wszel kim pró bom ogra -

ni cze nia je go praw za gwa ran to wa nych usta wą o ROD 
i Kon sty tu cją RP. 

Tyl ko sil na, sa mo rząd na, sa mo dziel na i zin te gro wa na
or ga ni za cja dział kow ców, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, za pew ni ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

STA NO WI SKO
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 14 lip ca 2009 r.
w spra wie po sta wy Związ ku w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go

Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców uzna ją, że pod sta wo wą za sa dą funk cjo no wa nia de -
mo kra tycz ne go pań stwa jest bu do wa spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Ele men tar ny mi for ma mi two rze nia ta kie -
go spo łe czeń stwa są or ga ni za cje spo łecz ne, któ re pro wa -
dzą dzia łal ność obej mu ją cą czę sto kroć wy ko ny wa nie
za dań pu blicz nych. Jest to zgod ne z wy ra żo ną w pre am -
bu le do Kon sty tu cji RP za sa dą po moc ni czo ści, któ ra ozna -
cza dy rek ty wę zwięk sza nia ro li or ga ni za cji spo łecz nych
w ży ciu pu blicz nym, w szcze gól no ści po przez po wie rza -
nie im w więk szym stop niu wy ko ny wa nia za dań pu blicz -
nych. Or ga ni za cje te obej mu ją swo im dzia ła niem roz ma ite
sfe ry ży cia spo łecz ne go i przy czy nia ją się do re ali za cji ce -
lów pu blicz nie po ży tecz nych. Stąd pod mio ty te od gry wa -
ją nie oce nio ną ro lę – re ali zu jąc z jed nej stro ny ce le
ogól no spo łecz ne, przez co wspo ma ga ją dzia łal ność or ga -
nów pu blicz nych, z dru giej – umoż li wia ją zrze sza nie się
osób o wspól nych za in te re so wa niach róż ne go ro dza ju.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ma so wą, spo łecz ną
or ga ni za cją po za rzą do wą, zrze sza ją cą bli sko mi lion użyt -
kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Pro wa dząc ro dzin ne ogro dy dział ko we – bę dą ce urzą dze -
nia mi uży tecz no ści pu blicz nej – Zwią zek wy peł nia część
za dań pu blicz nych w sto sun ku do spo łe czeń stwa. Wszak
dział ki ro dzin ne słu żą ja ko miej sce wy po czyn ku i pro duk -
cji ogrod ni czej na wła sne po trze by, wo bec cze go sta no -
wią wy mier ną po moc so cjal ną dla nie za moż nych pol skich
ro dzin. W ten spo sób dział kow cy i ich or ga ni za cja – Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców – już od daw na uczest ni czą w
bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Wy peł nia ją pu -
blicz ne za da nia pań stwa wo bec spo łe czeń stwa, a więc
czyn nie uczest ni czą w ży ciu pu blicz nym.

Uczest ni cy Kon gre su stwier dza ją, że kształ to wa nie doj -
rza łych po staw oby wa tel skich na stę pu je przede wszyst -

kim na naj niż szym szcze blu. Ro dzin ne ogro dy dział ko we,
bę dą ce sa mo rzą dem spo łecz no ści ogro do wej, do sko na le
wpi su ją się w mo del spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, gdzie
sa mi za in te re so wa ni bio rą od po wie dzial ność za swo je
wspól ne spra wy. Dział kow cy, dzia ła jąc po przez swo ją or -
ga ni za cję, sta no wią naj lep szy przy kład, że idea sa mo rząd -
no ści jest efek tyw na i ko niecz na dla roz wo ju na sze go
Pań stwa. 

Kon gres uzna je, że tra dy cje, do świad cze nia i do ko na -
nia Związ ku pre dys po nu ją na szą or ga ni za cję do wno sze -
nia nie oce nio ne go wkła du w pro ces bu do wy spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go w Pol sce. Z te go wzglę du pu -
blicz na ak tyw ność PZD i wszyst kich je go struk tur jest wa -
run kiem ko niecz nym, aby Zwią zek efek tyw nie wy peł niał
swo je za da nia i obo wiąz ki wo bec spo łe czeń stwa. Ro lą or -
ga ni za cji spo łecz nych jest bo wiem nie tyl ko wy po wia da -
nie się co do ak tu al nych wy da rzeń, ale przede wszyst kim
an ga żo wa nie się i uczest ni cze nie w pro ce sie roz wią zy wa -
nia pro ble mów spo łecz nych i pu blicz nych. Zwią zek od lat
po dej mu je ta kie dzia ła nia, lecz moż li wo ści i po ten cjał na -
szej or ga ni za cji uza sad nia ją po trze bę wzmoc nie nia tej ak -
tyw no ści. Sa mo rząd dział ko wy nie mo że uchy lać się od
od po wie dzial no ści za spra wy ma ją ce zna cze nie dla ca łe -
go spo łe czeń stwa.

Kon gres stwier dza, że po ziom roz wo ju spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w Pol sce jest wciąż nie za da wa la ją cy. 
O ile bo wiem cie szy wzrost ak tyw no ści or ga ni za cji spo -
łecz nych, o ty le po sta wa i świa to po gląd nie któ rych par tii
po li tycz nych wy raź nie blo ku je prze ja wy od dol nych ini -
cja tyw spo łecz nych. Do świad cze nia dział kow ców i ich
Związ ku po twier dza ją tę smut ną praw dę. Na prze strze ni
ostat nie go dwu dzie sto le cia wol nej Pol ski, wbrew za sa -
dom de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa, po ja wi ło się sze -
reg pro jek tów po li tycz nych zmie rza ją cych do ogra ni -
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cze nia lub po zba wie nia dział kow ców ich sa mo dziel no ści
i sa mo rząd no ści. W ten po nu ry sce na riusz wpi su je się tak -
że pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zgło szo ny
ostat nio przez po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści, któ rzy
pro po nu ją li kwi da cję Związ ku i na cjo na li za cję je go ma jąt -
ku. W ten spo sób za miast bu do wać spo łe czeń stwo oby -
wa tel skie, nie któ rzy wciąż dą żą do wy eli mi no wa nia or ga-
ni za cji spo łecz nych z ży cia pu blicz ne go. Jest to przy kład
pró by zdła wie nia wszel kich prze ja wów ak tyw no ści spo -
łecz nej i pu blicz nej oby wa te li, któ rzy mó wią wła snym
gło sem i chcą wy wie rać znacz ny wpływ na po li ty kę pań -
stwa po przez wy ra ża nie swo jej wo li.  

Kon gres uzna je, że po dob ne me to dy zwal cza nia spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go w na szym kra ju są re lik tem mi -
nio nej epo ki. Wy ni ka ją z nie uza sad nio ne go po czu cia
za gro że nia nie któ rych ugru po wań po li tycz nych, któ re po -
strze ga ją upra wia nie po li ty ki wy łącz nie w ka te go riach
wal ki o wła dzę. Tym cza sem Zwią zek stoi na sta no wi sku,
że po li tycz na ak tyw ność jest ni czym in nym jak czyn nym
uczest nic twem w ży ciu pu blicz nym i przy ję ciem czę ści
od po wie dzial no ści za spra wy ogó łu. Ta ak tyw ność to rów -
nież ko niecz ność współ pra cy z wła dzą pu blicz ną w roz -
wią zy wa niu pro ble mów spo łecz nych, któ rych prze cież nie
bra ku je w na szym kra ju. Szko da, że część elit po li tycz -
nych nie ro zu mie tak fun da men tal nych kwe stii.

Ze smut kiem stwier dza my, że przez mi nio ne 20 lat
Zwią zek gło sił apo li tycz ność i jest to złe w skut kach do -
świad cze nie. Mi mo otwar tej apo li tycz no ści i tak PZD spo -
ty ka się z ata ka mi i po są dze nia mi o czyn ne za an ga żo -
wa nie po li tycz ne po kon kret nej stro nie po li tycz nej lub na -
wet kon kret nej par tii. Nie spo sób być tak ma so wą or ga ni -
za cją z tra dy cją i do świad cze niem po nad stu let nim,
wal czyć o ogro dy dział ko we, wal czyć o pra wa dział kow -
ców, a rów no cze śnie gło sić apo li tycz ność, gdy fak tycz nie
na co dzień jest się uczest ni kiem ży cia po li tycz ne go. Jest
to jed nak in ny wy miar po li ty ki, niż wska zu ją prze ciw ni -
cy ogro dów i Związ ku. To nie jest wal ka o wła dzę, to jest
wal ka o god ny i spra wie dli wy byt. To też jest po li ty ka, ale
tę po li ty kę upra wia każ dy oby wa tel Rze czy po spo li tej, bo
idąc do wy bo rów uka zu je swą po li tycz ną twarz bio rąc
udział w ży ciu pu blicz nym pań stwa. Każ dy dział ko wiec
też uka zu je tę po li tycz ną twarz przy oka zji róż nych wy da -
rzeń. 

Zwią zek zrze sza mi lion człon ków, wśród nich są sym -
pa ty cy i zwo len ni cy wszyst kich opcji po li tycz nych funk -
cjo nu ją cych w kra ju. To nie jest spra wa Związ ku, ja kie
po glą dy po li tycz ne ma je go czło nek. Nas łą czy mi łość do
przy ro dy, idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go, do świad -
cze nia po ko leń dział kow ców i przy wią za nie do tra dy cji
kul ty wo wa nej w ca łej Eu ro pie, łą czy mi łość do pra cy na
swych ma łych oj czy znach – dział kach w ROD, a tak że
dzia ła nie na rzecz spo łecz no ści lo kal nych i śro do wisk po -
trze bu ją cych wspar cia. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze I Kon gres Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, w imie niu 1 mi lio no wej rze szy pol skich
dział kow ców stwier dza, że ko niecz na jest ak tyw niej sza i
bar dziej zde cy do wa na ro la na szej or ga ni za cji w ży ciu pu -
blicz nym. Zwią zek ma wie le do za ofe ro wa nia spo łe czeń -
stwu i we współ pra cy z wła dza mi po wi nien czyn nie ini -
cjować i wspie rać wszel kie dzia ła nia zmie rza ją ce do po -
pra wy sy tu acji dział kow ców i spo łe czeń stwa. Za an ga żo -
wa nie Związ ku i je go struk tur w spra wy pu blicz ne jest wa-
run kiem dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go oraz
ukształ to wa nia w Pol sce mo de lu spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go na mia rę XXI wie ku.   

Dział kow cy i Zwią zek sku tecz nie bro nią ist nie nia ogro -
dów dział ko wych, praw dział kow ców i de mo kra tycz nych
za sad funk cjo no wa nia po za rzą do wej, sa mo dziel nej i sa -
mo rząd nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Me to dy obro ny są po wszech nie zna ne – dział kow cy
pi szą li sty, uchwa la ją ape le, sta no wi ska, zbie ra ne są pod -
pi sy w obro nie usta wy. Jed nak ko niecz ne jest zwięk sze nie
ak tyw no ści pu blicz nej, aby w przy szło ści po cząw szy od
lo kal nych sa mo rzą dów, a na par la men cie skoń czyw szy,
pro ble my dział kow ców by ły roz wią zy wa ne z ich czyn -
nym udzia łem. Aby tak się sta ło, trze ba być ak tyw nym
wy bor cą, ma ją cym peł ną wie dzę na te mat tych, któ rzy
ma ją po tem sta no wić o lo sie oby wa te li, o lo sie spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go. Ta ka ak tyw ność wy bor cza to naj -
więk sza broń i oręż dział kow ców. Świa do mi po staw
sa mo rzą dow ców i po li ty ków w róż nych sy tu acjach win ni
do ko nać oce ny, czy w przy szło ści ta cy lu dzie bę dą mo gli
spro stać wy ma ga niom no wo cze sne go, de mo kra tycz ne go
pań stwa i czy bę dą bu do wać, czy nisz czyć spo łe czeń stwo
oby wa tel skie. Nie na le ży jed nak wy klu czać, że dział kow -
cy bę dą do ko ny wać wy bo ru tyl ko po przez po pie ra nie ko -
goś, ale uzna ją, że nad szedł czas sa mo dziel ne go za pre-
zen to wa nia się wy bor com.

Ta ka po sta wa każ de go człon ka Związ ku jest ko niecz na,
bo wiem nie spo sób, aby jed na z naj więk szych spo łecz -
nych or ga ni za cji po za rzą do wych ży ła w spo łe czeń stwie
oby wa tel skim po za ży ciem pu blicz nym, a więc po za ży -
ciem po li tycz nym pań stwa. 

Dla te go Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
stwier dza, że dla przy szło ści ogro dów dział ko wych, dla
prak tycz nej re ali za cji na rzecz pol skich ro dzin idei ru chu
ogrod nic twa dział ko we go ko niecz na jest ak tyw na po sta -
wa po li tycz na dział kow ców oraz wszyst kich struk tur
Związ ku, któ rzy we wszyst kich wy bo rach – sa mo rzą do -
wych, par la men tar nych i in. – win ni brać czyn ny udział 
i opo wia dać się za opcja mi, któ re chcą bu do wać spo łe czeń -
stwo oby wa tel skie, któ re chcą w tym dzie le współ pra co -
wać ze Związ kiem i współ two rzyć wa run ki dla roz wo ju
de mo kra cji i sa mo rząd no ści w Pol sce oraz wspie rać funk -
cjo no wa nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r. 
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Re pre zen tan ci pra wie pię ciu ty się cy ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, zgro ma dze ni pod czas I Kon gre su Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, wy ra ża ją swo ją tro skę 
i so li dar ność z pol ski mi ro dzi na mi do tknię ty mi skut ka mi
ak tu al ne go kry zy su go spo dar cze go. Kie ro wa ni wraż li wo -
ścią spo łecz ną i utoż sa mia jąc się z po krzyw dzo ny mi, w
imie niu pra wie mi lio na dział kow ców, de kla ru je my na szą
wo lę i peł ną go to wość do wspar cia wszyst kich po trze bu -
ją cych, któ rzy zna leź li się w trud nej sy tu acji wy ni ka ją cej
z za ist nia łej de ko niunk tu ry. 

Uczest ni cy Kon gre su pod kre śla ją, że ogro dy dział ko we
od za wsze by ły swo istym azy lem dla osób naj bar dziej po -
szko do wa nych spo łecz nie i eko no micz nie. Na czel na idea
ogrod nic twa dział ko we go za kła da bo wiem po moc, ak ty -
wi za cję i in te gra cję wszyst kich grup spo łecz nych, któ re 
– ze wzglę du na wiek, zdro wie, sy tu ację ro dzin ną, po ło że -
nie ma te rial ne i usy tu owa nie za wo do we – po trze bu ją swo -
jej przy sta ni, gdzie od zy sku je się spo kój i rów no wa gę
po zwa la ją ce zmie rzyć się z co dzien ny mi tro ska mi i zmar -
twie nia mi. Dzi siaj, kie dy sta gna cja go spo dar cza za czy na
od ci skać swo je pięt no na co raz więk szej licz bie pol skich
ro dzin, ta idea sta je się nie zwy kle ak tu al na, a ogro dy 
i dział ki ja wią się ja ko spe cy ficz ne świad cze nia so cjal ne
słu żą ce po krzyw dzo nym przez za stój eko no micz ny. 

Uczest ni cy Kon gre su pra gną przy po mnieć, że ogro dy
dział ko we już nie jed no krot nie na prze strze ni na szej hi sto -
rii udo wad nia ły, że sta no wią do sko na łe re me dium na cięż -
kie cza sy. Wszak naj in ten syw niej szy roz wój ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce przy pa da na po czą tek lat 80-tych
XX wie ku, kie dy to nie po rów ny wal ny do dzi siej sze go
kry zys go spo dar czy wy rzą dzał ogrom ne szko dy eko no -
micz ne i spo łecz ne, a spo łe czeń stwo dra ma tycz nie od czu -
wa ło te go skut ki. Wte dy wła śnie dział ka w ogro dzie
dział ko wym sta ła się jak że po trzeb nym miej scem spo ko -
ju, za po mnie nia oraz źró dłem za opa trze nia ro dzi ny w bra -
ku ją ce owo ce i wa rzy wa. Nic dziw ne go, że po wsta ło
wów czas ogrom ne za po trze bo wa nie na wol ne dział ki, któ -
re wła dze nie by ły w sta nie w peł ni za spo ko ić, mi mo prze -
zna cza nia ko lej nych te re nów pod no we ogro dy. Jed nak
dzię ki po trak to wa niu te go pro ble mu ja ko naj waż niej sze -
go, sze ro kiej współ pra cy z wła dza mi lo kal ny mi i za kła -
da mi pra cy, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, przy ogrom-
nym za an ga żo wa niu swo ich struk tur i ty się cy ofiar nych
dzia ła czy, zor ga ni zo wał no we i no wo cze sne ogro dy dział -
ko we dla 360 ty się cy ro dzin na po wierzch ni 14, 5 ty się cy
hek ta rów. By ły to naj czę ściej grun ty naj słab sze, czę sto

bio lo gicz nie zde gra do wa ne i nie użyt ki, któ re w okre sie
pa ru lat dzię ki znacz nym środ kom fi nan so wym prze ka za -
nym na in fra struk tu rę przez Zwią zek, za kła dy pra cy, a nie -
raz i wła dze lo kal ne oraz pra cy sa mych dział kow ców,
obec nie są do brze funk cjo nu ją cy mi ogro da mi ro dzin ny -
mi, zie lo ny mi te re na mi miast i czę sto, nie ste ty, obiek tem
po żą dań ka pi ta łu i po li ty ki.

Po dob ne za po trze bo wa nie da je się za ob ser wo wać rów -
nież dzi siaj, szcze gól nie w re jo nach do tknię tych bez ro bo -
ciem i in ny mi pa to lo gia mi wy ni ka ją cy mi ze zbli ża ją cej
się re ce sji. Do bro dziej stwa pły ną ce z użyt ko wa nia dział -
ki ro dzin nej nie da się prze ce nić. Wspar cie i po moc oso -
bom do świad czo nym przez los sta no wią o isto cie na sze go
ru chu. Dla te go na sze ogro dy sto ją dzi siaj otwo rem dla
wszyst kich, a zwłasz cza dla po szko do wa nych przez obec -
ną sy tu ację go spo dar czą. Pra gnie my wyjść im na prze ciw
i w du chu so li dar no ści oraz bra ter stwa przy jąć ich do na -
szych ogro dów, aby tu taj zna leź li otu chę i si łę nie zbęd ną
do zmie rze nia się z tru da mi co dzien ne go ży cia.

W tym ce lu pol scy dział kow cy, sku pie ni w Pol skim
Związ ku Dział kow ców, de kla ru ją i ofe ru ją swo ją po moc
wła dzom pu blicz nym, któ re obec nie po dej mu ją kro ki ma -
ją ce na ce lu prze ciw dzia ła nie skut kom kry zy su. Ja ko mi -
lio no wa or ga ni za cja spo łecz na chce my się za an ga żo wać
w te dzia ła nia i wspo móc wy sił ki zmie rza ją ce do zła go -
dze nia do tkli wych skut ków, ja kie nio są za so bą ak tu al ne
pro ble my go spo dar cze dla pol skich ro dzin.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze I Kon gres Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców wzy wa wła dze Pań stwo we i sa mo rzą -
do we do uzna nia oraz do ce nie nia ro li i zna cze nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, zwłasz cza w za kre sie ni we -
lo wa nia ne ga tyw nych spo łecz nych na stępstw wy ni ka ją -
cych ze sta gna cji go spo dar czej. Ape lu je my do władz
pu blicz nych o pod ję cie współ pra cy ce lem wy ko rzy sta nia
po ten cja łu drze mią ce go w ogro dach i na szej or ga ni za cji,
do wspól nej po mo cy naj bar dziej po trze bu ją cym.

Jed no cze śnie Kon gres zwra ca się do wszyst kich struk -
tur Związ ku, a w szcze gól no ści do za rzą dów ROD, o pod -
ję cie wszel kich dzia łań ma ją cych na ce lu udzie le nie
wspar cia oso bom i ro dzi nom do tknię tym przez kry zys
eko no micz ny. Za chę ca my zwłasz cza do na wią za nia 
w tym za kre sie ści słej współ pra cy z sa mo rzą da mi, aby
wspól ny mi si ła mi zmie rzyć się z trud ny mi wy zwa nia mi
obec nych cza sów i wy ka zać ogrom ne zna cze nie so cjal ne
ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla ca łe go spo łe czeń -
stwa. 

STA NO WI SKO
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 14 lip ca 2009 r.
w spra wie zna cze nia i ro li ro dzin nych ogro dów dział ko wych w cza sie kry zy su go spo dar cze go 

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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W związ ku z 20-tą rocz ni cą wy bo rów z 4 czerw ca 1989 r.,
uczest ni cy I Kon gre su PZD, ja ko re pre zen tan ci pol skich
dział kow ców, przy łą cza ją się do wszyst kich śro do wisk
wy ra ża ją cych ra dość i du mę z od zy ska nia przez na szą Oj -
czy znę nie pod le gło ści i przy wró ce nia w niej de mo kra tycz -
ne go po rząd ku. Wy da rze nia z 1989 r., któ re da ły po czą tek
po wro to wi Pol ski do ro dzi ny państw de mo kra tycz nych,
cze go zwień cze niem by ło przy stą pie nie do UE, za li cza -
my do naj waż niej szych w dzie jach na sze go kra ju.   

Jed no cze śnie mu si my skon sta to wać, że zmia ny ja kie za -
szły w mi nio nym XX -le ciu nie dla wszyst kich ozna cza ły
po pra wę ich sy tu acji. Skut kiem prze mian, obok nie wąt -
pli wych suk ce sów, by ło bo wiem zu bo że nie czę ści spo łe -
czeń stwa oraz po ja wie nie się znacz nej gru py osób wy-
klu czo nych. W kon se kwen cji po wsta ło znacz ne za po trze -
bo wa nie na róż ne for my wspar cia ze stro ny władz pu -
blicz nych. Jed ną z nich by ły i są ogro dy dział ko we. Dla
se tek ty się cy ro dzin ogro dy, ja ko źró dło wa rzyw i owo -
ców oraz miej sce ta nie go wy po czyn ku, sta no wi ły istot ne
wspar cie do mo wych bu dże tów. Mi nio ne la ta na zna czo ne
pięt nem wy so kie go bez ro bo cia wy ka za ły też in ne wa lo ry
ogro dów. Moż li wość upra wia nia dział ki i ak tyw ne go
uczest nic twa w sa mo rzą dzie ogro do wym po ma ga ły 
w prze ła ma niu ma ra zmu i wy klu cze nia spo łecz ne go oraz
uła twia ły po wrót do ak tyw no ści za wo do wej. Dla te go też
ostat nie 20 lat uzna je my za ko lej ny okres, w prze szło 
100-let niej hi sto rii ru chu dział ko we go w Pol sce, w któ rym
po twier dzi ło się istot ne zna cze nie ogro dów dział ko wych. 

Nie ste ty w wol nej Pol sce po gląd ten nie był po dzie la ny
przez wszyst kich. Nie któ re śro do wi ska kwe stio no wa ły
po trze bę ist nie nia ogro dów dział ko wych. Nie rzad ko wy -
ni ka ło to z cał ko wi tej nie zna jo mo ści cha rak te ru ogro dów
i ich fak tycz ne go zna cze nia. Naj czę ściej jed nak by ły one
ata ko wa ne przez tych, dla któ rych idea ogrod nic twa dział -
ko we go, ro zu mia ne go ja ko for ma po mo cy spo łecz nej dla
naj uboż szych, by ła ni czym w po rów na niu do ko rzy ści
eko no micz nych, ja kie mo gli by osią gnąć przej mu jąc grun -
ty dział kow ców na ce le ko mer cyj ne. Na dro dze do re ali -
za cji ich za mie rzeń sta ły jed nak usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz sil na ogól no pol ska or ga ni za -
cja re pre zen tu ją ca in te re sy dział kow ców – Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców. Stąd za rów no usta wa, jak i Zwią zek
by ły ce la mi wie lo krot nych ata ków. 

Nie ste ty wpły wo we lob by „ama to rów” te re nów zaj mo -
wa nych przez dział kow ców za wsze znaj do wa ło pew ną
gru pę po słów, któ rzy by li skłon ni po przeć li kwi da cję
ogro dów. Stąd po ja wia ją ce się pro jek ty ustaw w tej spra -
wie. Pierw szy z nich zgło szo no już w 1990 r., ko lej ne po -

ja wia ły się m.in. w 1996 r., 1998 r., 1999 r. i w 2005 r. 
W ostat nich la tach wy jąt ko wą ak tyw ność i de ter mi na cję 
w zwal cza niu usta wy i ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wy ka za li po sło wie z Pra wa i Spra wie dli wo ści. 23 mar ca
2009 r. zło ży li do la ski mar szał kow skiej pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Do ku ment po wie la pro po zy cje
te go ugru po wa nia za war te w pro jek cie z 2005 r. Pro mo -
wa ny pod ha słem „uwłasz cza nia dział kow ców” w rze czy -
wi sto ści pro wa dzi do cał ko wi cie od mien nych ce lów 
– uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
usu nię cia usta wo wych za pi sów chro nią cych ogro dy przed
li kwi da cją oraz roz wią za nia ogól no pol skiej or ga ni za cji
dział kow ców, któ rej ma ją tek ma zo stać zna cjo na li zo wa ny.
Je że li zaś cho dzi o „uwłasz cza nie dział kow ców” to pro -
jekt ni ko go nie uwłasz cza, a je dy nie prze wi du je pra wo
dział kow ca do zło że nia wnio sku o wy kup dział ki, bez ja -
kich kol wiek gwa ran cji na na by cie wła sno ści. 

Ini cja ty wa PiS jest dla dział kow ców ko lej ną od sło ną
wal ki z ogro da mi ma ją cą na ce lu prze ję cie ich te re nów.
Do par la men ta rzy stów wpły nę ły ty sią ce zbio ro wych pe ty -
cji pod pi sa nych przez dzie siąt ki, a mo że i set ki ty się cy
dział kow ców, w któ rych do ma ga ją się od rzu ce nia pro jek -
tu i ak cen tu ją swo je po par cie dla obo wią zu ją cej usta wy o
ROD. Te licz ne wy stą pie nia sta no wią do wód, że funk cjo -
nu jąc w or ga ni za cji spo łecz nej człon ko wie PZD są świa -
do my mi oby wa te la mi, któ rzy nie go dzą się na przed -
mio to we trak to wa nie przez po słów PiS. Dla dział kow ców,
przy zwy cza jo nych na co dzień do współ de cy do wa nia 
w ra mach swe go sa mo rzą du o spra wach ogro dów, ha sło
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go nie jest pu stym slo ga nem,
ale rze czy wi stą war to ścią, któ rej re ali za cji ocze ku ją rów -
nież od władz pu blicz nych. 

Dla te go uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przy łą cza ją się do tych wy stą pień i wzy wa -
ją pol skich po słów i se na to rów do wy słu cha nia gło su
dział kow ców wal czą cych o za cho wa nie swo ich ogro dów
dla przy szłych po ko leń. 619 000 pod pi sów w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ze bra nych
przez człon ków na sze go śro do wi ska oraz ty sią ce ape li 
i pe ty cji do bit nie świad czą o na stro jach i ocze ki wa niach
pa nu ją cych w ogro dach. Są one rów nież do wo dem na to,
że śro do wi sko pol skich dział kow ców za słu gu je na uzna -
nie za peł no praw ne go uczest ni ka ży cia spo łecz ne go. Uwa -
ża my, że ruch, któ ry sku pia mi lion pol skich ro dzin
po wi nien być trak to wa ny przez wła dze pu blicz ne jak part -
ner, a nie wróg, któ re go na le ży znisz czyć, na wet po przez
usta wę nie zgod ną z Kon sty tu cją. Dział kow cy są już zmę -
cze ni ata ka mi na ogro dy i swo ją or ga ni za cję. Dla te go 

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

STA NO WI SKO 
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w spra wie po zy cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w de mo kra tycz nej Pol sce 
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w ich imie niu ape lu je my do po li ty ków, zaj mij cie się re al -
ny mi pro ble ma mi na szej Oj czy ny, spra wy ogro dów zo -
staw cie dział kow com. Przez ostat nie 20 lat pol scy dział-
kow cy do wie dli, że są świa do my mi i peł no praw ny mi

człon ka mi spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, któ rzy po tra fią
oce nić, co jest dla nich do bre i któ rych głos za słu gu je na
uwa gę i sza cu nek.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

RE ZO LU CJA
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce 

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w War sza wie, ja ko re pre zen tan ci mi lio no wej spo łecz -
no ści pol skich dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, zwra ca ją się do władz
pań stwo wych, sa mo rzą dów lo kal nych, par tii po li tycz nych
i or ga ni za cji po za rzą do wych oraz ogó łu spo łe czeń stwa 
o wspar cie na szych sta rań o za cho wa nie i roz wój ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we są kon ty nu ato ra -
mi prze szło 110-let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Za kła da ne jesz cze w XIX w. od sa me go po cząt -
ku słu żą spo łe czeń stwu, peł niąc waż ne funk cje o cha rak -
te rze eko no micz nym, eko lo gicz nym, a tak że re kre acyj-
nym i zdro wot nym. 

Pod sta wo wym za da niem ogro dów dział ko wych by ło 
i jest wspo mo że nie naj uboż szych człon ków spo łe czeń -
stwa po przez umoż li wie nie im pro wa dze nia upraw ogrod -
ni czych na wła sne po trze by oraz za pew nie nie do stę pu do
ak tyw ne go wy po czyn ku i kon tak tu z przy ro dą. Dział ki są
rów nież na tu ral nym miej scem dla utrwa la nia mię dzy po -
ko le nio wych wię zi ro dzin nych, a spo łecz no ści ogro do we
za rzą dza ne przez sa mo rząd dział kow ców od za wsze kre -
owa ły po czu cie współ od po wie dzial no ści, któ re jest fun -
da men tem spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. 

Ro la ogro dów dział ko wych ni gdy nie ogra ni cza ła się wy -
łącz nie do za spo ka ja nia po trzeb dział kow ców. Słu ży ły one
tak że ogó ło wi człon ków spo łecz no ści lo kal nych. Ogro dy
za wsze by ły otwar te na ze wnątrz, a śro do wi sko dział kow -
ców po dej mo wa ło ini cja ty wy spo łecz ne, jak np. współ pra -
ca z do ma mi dziec ka i szko ła mi, ak cje wspie ra nia naj-
uboż szych, czy or ga ni zo wa nie wy po czyn ku dla osób star -
szych. Od sa me go po cząt ku ogro dy peł ni ły też funk cję
kom plek sów zie le ni na ob sza rach miast i te re nów re kre -
acyj nych. Spraw dzi ły się rów nież ja ko sku tecz ne na rzę dzie
re wi ta li za cji i przy wra ca nia spo łe czeń stwu zde gra do wa -
nych te re nów. Ogro dy to w koń cu oa zy bio róż no rod no ści,
w któ rej za cho wa ne i pie lę gno wa ne są ga tun ki ro ślin, dla
któ rych za bra kło miej sca w mo no kul tu ro wych upra wach
pro wa dzo nych dla ce lów za rob ko wych.   

Te wie lo ra kie funk cje ogro dów dział ko wych prze są dzi -
ły o ich suk ce sie. Idea, zro dzo na przed bli sko 200 la ty 
w nie miec kich mia stach, zna la zła uzna nie w ca łej Eu ro pie,
a na wet w Ame ry ce i Ja po nii. Co istot ne, po mi mo prze -
mian spo łecz no – go spo dar czych, ja kie na stą pi ły w tym
cza sie, po trze ba ist nie nia ogro dów dział ko wych jest ak tu -
al na. Wy da rze nia ostat nich dwóch lat udo wod ni ły, że po -
mi mo znacz ne go wzro stu za moż no ści spo łe czeń stwa,
rów nież obec nie funk cja ogro dów, ja ko in stru men tu po -
mo cy so cjal nej, nie stra ci ła na zna cze niu. Świad czy o tym
cho ciaż by przy kład An glii, gdzie kry zys go spo dar czy spo -
wo do wał po ja wie nie się ok. 100 000 ro dzin za in te re so wa -
nych po zy ska niem dział ki w ogro dach dział ko wych.  

Do świad cze nia oraz wie dza wy ni ka ją ca z wie lu lat pra -
cy na rzecz ogro dów dział ko wych w Pol sce spra wia ją, iż
uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców
stwier dza ją, że idea ogrod nic twa dział ko we go jest na dal
ży wa. Wciąż ist nie ją licz ne gru py spo łecz ne, dla któ rych
koszt za ku pu dział ki na wła sność jest ba rie rą nie do po ko -
na nia. Dla nich ogro dy dział ko we są je dy ną al ter na ty wą na
do stęp do wy po czyn ku i re kre acji oraz pro wa dze nia eko -
lo gicz nych upraw na wła sne po trze by. Dla te go, ko rzy sta -
jąc z man da tu udzie lo ne go nam przez śro do wi sko pol-
skich dział kow ców oświad cza my, że cha rak ter ogro dów
dział ko wych oraz funk cje, ja kie ma ją one peł nić, prze są -
dza ją o po trze bie utrzy ma nia za rów no sa mych ogro dów,
jak i ich do tych cza so wych form or ga ni za cyj nych i praw -
nych. Re gu ła, iż ogro dy są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu -
blicz nej za rzą dza ny mi przez sa mo rząd dział kow ców ale
utrzy my wa ny mi na grun tach sta no wią cych wła sność pu -
blicz ną, jest jed nym z wa run ków ko niecz nych dla za cho -
wa nia ich do tych cza so wej funk cji. Tyl ko w ten spo sób jest
moż li we za pew nie nie ta nie go, a co za tym idzie po -
wszech ne go, do stę pu do dzia łek w ogro dach wszyst kim,
rów nież tym mniej za moż nym, człon kom pol skie go spo -
łe czeń stwa, dziś i w przy szłość. Jest to tym bar dziej istot -
ne, że w naj bliż szym cza sie licz ba osób w wie ku eme -
ry tal nym zna czą co wzro śnie i ogro dy da ją im sze ro kie
moż li wo ści dal sze go ak tyw ne go funk cjo no wa nia w ży ciu
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spo łecz nym.  Jed no cze śnie na ucze ni do świad cze nia mi
ostat nich lat uwa ża my za ko niecz ne za cho wa nie do tych -
cza so wych ram praw nych ru chu dział ko we go w Pol sce.
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za wie ra ją ca
gwa ran cje dla ist nie nia ogro dów oraz ogól no pol ski sa mo -
rząd dział kow ców sku tecz nie bro nią cy ich praw, są fun da -

men ta mi, któ re nie tyl ko po zwo lą za cho wać ro dzin ne
ogro dy dział ko we, ale da ją na dzie ję na ich dal szy roz wój
w na szej Oj czyź nie. Dzię ki nim tak że przy szłym po ko le -
niom Po la ków da ne bę dzie sko rzy stać z do bro dziejstw ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

STA NO WI SKO
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2009 r.
w spra wie prio ry te to wych za dań Związ ku wy ni ka ją cych z ak tu al nej sy tu acji

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

Kon gres uzna je, że ak tu al na sy tu acja ogro dów, dział -
kow ców i Związ ku, spo wo do wa na ko lej ny mi pro jek ta mi
ustaw PiS, dzia ła nia mi sa mo rzą dów lo kal nych w za kre -
sie wy rzu ca nia ogro dów z miej sco wych pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, ale rów nież ata ka mi me diów
wy ma ga pod ję cia zde cy do wa nych i kon se kwent nych
dzia łań ze stro ny Związ ku i je go struk tur. 

Ro la, ja ką speł nia ją ogro dy w za spo ka ja niu po trzeb wy -
po czyn ko wych, re kre acyj nych i so cjal nych człon ków
Związ ku, a rów nież spo łecz no ści lo kal nych, za pi sa na zo -
sta ła w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Jej
re ali za cja wy ma ga jed nak pod ję cia rów no cze śnie wie lu
kie run ków dzia ła nia uza sad nia ją cych sens ist nie nia ogro -
dów i ich zna cze nie dla miast, ale tak że gwa ran tu ją cych
spo kój i bez pie czeń stwo użyt kow ni kom dzia łek i ogro -
dom. Wią że się z tym pod ję cie dzia łań w za kre sie za bez -
pie cze nia praw ne go ogro dów, po pra wy wi ze run ku ogro-
dów, ich po zy tyw ne go po strze ga nia przez sa mo rzą dy, spo -
łecz ność lo kal ną oraz me dia.

Kon gres uwa ża, że gwa ran cją bez piecz ne go funk cjo no -
wa nia ogro dów jest peł na do ku men ta cja praw na ROD
oraz ujaw nie nie pra wa Związ ku do grun tów w księ gach
wie czy stych i ewi den cji pro wa dzo nej przez Sta ro stwa Po -
wia to we i zgod ność tych da nych z Re je strem ROD w Kra -
jo wej Ra dzie PZD. Dla te go w oce nie Kon gre su nie zbęd ne
jest kon ty nu owa nie przy ję tych przez Zwią zek dzia łań
zmie rza ją cych do re gu la cji sta nu praw ne go jak naj więk -
szej licz by ro dzin nych ogro dów dział ko wych, po nie waż
da ne te sta no wią źró dło wie dzy o po szcze gól nych ogro -
dach dział ko wych i mu szą być peł ne i wia ry god ne. Pra wi -
dło wy stan praw ny grun tów ROD to moż li wość ich
dal sze go by tu i na rzę dzie sku tecz nej obro ny w wa run kach
za gro że nia.

Bez pie czeń stwo praw ne to rów nież za cho wa nie ogro -
dów w stu diach i pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go. Wy rzu ce nie ogro dów z pla nów to ich li kwi da cja i brak

sta bi li za cji dla dział kow ców. Wy ma ga to nie tyl ko sys te -
ma tycz ne go i kon se kwent ne go dzia ła nia, ale tak że współ -
pra cy or ga nów Związ ku z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry-
to rial ne go. Jest to moż li we przy peł nym zro zu mie niu 
i wspar ciu ze stro ny władz sa mo rzą do wych. 

Zda niem Kon gre su dba łość o wi ze ru nek ogro dów, 
o któ rym de cy du je stan ich za go spo da ro wa nia, jest jed -
nym z istot nych obo wiąz ków Związ ku. Od no si się to
głów nie do in ten sy fi ka cji pro ce su wy po sa że nia ogro dów
w nie zbęd ną in fra struk tu rę oraz suk ce syw nej wy mia ny
zu ży tych urzą dzeń w opar ciu o no we roz wią za nia tech -
nicz ne. Za go spo da ro wa nie uła twi ko rzy sta nie z dzia łek i
za pew ni dział kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na
nich oraz wła ści wy wy gląd. Es te tycz ne i do brze za go spo -
da ro wa ne ogro dy i dział ki to moc ny ar gu ment na ich ist -
nie nie w du żych mia stach. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest jed ną z naj więk szych
or ga ni za cji spo łecz nych w Pol sce, sku pia ją cą róż ne gru py
spo łecz ne. Wszyst kich łą czy za mi ło wa nie do dział ki,
upra wy ro ślin oraz in te gra cja we wnątrz ogro du, któ ra
opie ra się na pra cy spo łecz nej je go człon ków. Ogro dy są
urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej i win ny słu żyć 
w szer szym za kre sie ogó ło wi miesz kań ców. Na sza or ga -
ni za cja wy rę cza or ga ny pu blicz ne w wie lu za da niach, po -
przez udział rów nież w wie lu przed się wzię ciach po dej mo -
wa nych przez gmi ny. Zwią zek or ga ni zu je bo wiem im pre -
zy dla dzie ci, wcza sy i po by ty dzien ne dla ren ci stów 
i eme ry tów, współ pra cu je ze szko ła mi i ośrod ka mi po mo -
cy spo łecz nej. Zda niem Kon gre su ko niecz ne jest nie tyl -
ko kon ty nu owa nie do tych cza so wej po li ty ki Związ ku, 
a wręcz po sze rze nie te go za kre su dzia łal no ści o no we te -
ma ty np. or ga ni za cję im prez kul tu ral nych czy dzia łal ność
na rzecz osób nie peł no spraw nych. Wła ści wa współ pra ca
i ak tyw ny udział w ży ciu gmin, otwar cie ogro dów dla
miesz kań ców miast, stwo rzy sil ne wię zi z sa mo rzą da mi
lo kal ny mi i po pra wi wi ze ru nek Związ ku a tak że otwo rzy
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no we moż li wo ści ogro dom w za kre sie po zy ska nia środ -
ków fi nan so wych na bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu -
ry w ogro dach. W oce nie Kon gre su, dzia łal ność spo łecz na
jest dla Związ ku nie zmier nie istot na. Dzię ki niej ro śnie
bo wiem ro la ogro dów i spo łecz na ak cep ta cja dla ca łe go
Związ ku ja ko or ga ni za cji. 

Z funk cjo no wa niem ogro dów i pro po no wa ną im funk -
cją „ogro dów otwar tych” wią że się ści śle bez pie czeń stwo
ogro dów, dział kow ców i ich mie nia. W ob li czu zu bo że -
nia spo łe czeń stwa oraz na ra sta ją cej pa to lo gii za gad nie nie
bez pie czeń stwa w ogro dach to prio ry te to we za da nie dla
po szcze gól nych or ga nów Związ ku. Wy ma ga to sta now -
czej re ak cji i pod ję cia dzia łań ze stro ny or ga nów Związ -
ku ale i sa mych dział kow ców. Kon gres uwa ża, że ogro-
m ny wpływ na po pra wę bez pie czeń stwa w ogro dach ma
w tym przy pad ku do bry stan in fra struk tu ry w po sta ci:
ogro dzeń ze wnętrz nych, obiek tów tech nicz nych, spraw -
nych i kon tro lo wa nych in sta la cji tech nicz nych, bez piecz -
nych pla ców za baw. Słu żyć te mu bę dzie kon ty nu owa nie
dzia łań po le ga ją cych na po dej mo wa niu przez or ga ny PZD
wspól nych ini cja tyw z Po li cją czy sa mo rzą da mi w za kre -
sie za pew nie nia bez pie czeń stwa ogro dom w ra mach pro -
gra mów „Bez piecz ne Mia sto”.

Nie zwy kle istot ną ro lę w dzia łal no ści Związ ku sta no wi
oświa ta ogrod ni cza. W tym za kre sie do ro bek Związ ku jest
nie pod wa żal ny. Dla te go Kon gres stwier dza, że sze rze nie
oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców na dal win no być
pod sta wo wym za da niem struk tur PZD. Na le ży za tem
kon ty nu ować for my, któ re do tych czas spraw dzi ły się i zo -
sta ły za ak cep to wa ne przez dział kow ców, np. szko le nie no -
wych człon ków, wła sne cza so pi sma, wy daw nic twa książ-
ko we, szko le nia dla służb in struk tor skich czy współ pra ca

z ośrod ka mi szko le nio wy mi, a tak że po rad nic two spe cja -
li stycz ne dla za rzą dów ROD, ko mi sji re wi zyj nych i roz -
jem czych. Na le ży rów nież pod jąć no we roz wią za nia 
i wy pra co wać me to dy umoż li wia ją ce do tar cie do znacz nie
szer szej rze szy dział kow ców z wie dzą ogrod ni czą.

Wal ka o Zwią zek i ogro dy to zmia na wi ze run ku ogro -
dów w me diach.  Cho dzi przede wszyst kim o pro mo wa -
nie Związ ku ja ko no wo cze snej, ale przede wszyst kim
spraw nej or ga ni za cji po za rzą do wej, za rzą dza nej w opar -
ciu o po ten cjał i spo łecz ną pra cę swo ich człon ków. Trze -
ba pro mo wać ro lę ogro dów w spo łe czeń stwie oraz funk cję
ja ką spra wu je Zwią zek. W tym ce lu nie zbęd ne jest na wią -
zy wa nie kon tak tów z me dia mi na wszyst kich szcze blach
Związ ku – po czy na jąc od me diów lo kal nych po przez re -
gio nal ne na ogól no kra jo wych koń cząc. Te mu ce lo wi słu -
żyć win ny stro ny in ter ne to we two rzo ne na wszyst kich
po zio mach za rzą dza nia. Or ga ni zo wa nie im prez oko licz -
no ścio wych, wy cho dze nie na ze wnątrz z in for ma cją 
o przy go to wy wa nych ob cho dach i uro czy sto ściach 
w ogro dach, w ta ki spo sób aby mo gli w nich uczest ni czyć
oko licz ni miesz kań cy, to dzia ła nia pro mo cyj ne ma ją ce na
ce lu bu do wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów i dział -
kow ców w spo łe czeń stwie. 

I Kon gres zwra ca się do wszyst kich struk tur Związ ku,
zwłasz cza do za rzą dów ROD i dział kow ców o sto so wa nie
i prze strze ga nie na szych praw za pi sa nych w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, Sta tu cie PZD i Re gu la -
mi nie ROD. Ak tu al na sy tu acja Związ ku oraz ar gu men ty
ja ki mi po słu gu ją się na si prze ciw ni cy po wo du ją, że przy -
ję cie ta kich kie run ków dzia ła nia dla Związ ku i je go struk -
tur jest po trze bą chwi li i wy ma ga pod ję cia zde cy do -
wa nych kro ków w ce lu ich re ali za cji.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

PRZE SŁA NIE
I KON GRE SU POL SKICH DZIAŁ KOW CÓW

ob ra du ją ce go w War sza wie
w dniu 14 lip ca 2009 r.

DO PAR LA MEN TU EU RO PEJ SKIE GO I UNII EU RO PEJ SKIEJ
RZĄ DÓW I PAR LA MEN TÓW KRA JÓW – CZŁON KÓW UNII EU RO PEJ SKIEJ

DO NA RO DO WYCH ZWIĄZ KÓW DZIAŁ KOW CÓW W EU RO PIE

Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców stwier dza ją, że ogro dy dział ko we wy peł nia jąc swe
funk cje so cjal ne dla spo łe czeń stwa, są na dal po trzeb ne, a
idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go jest wciąż ak tu al na
we wszyst kich kra jach eu ro pej skich, w któ rych ist nie ją

ogro dy dział ko we.  Zna cze nie dział ki dla ro dzin i ogro -
dów dla spo łecz no ści miej skich szcze gól nie do ce nił
XXXV Mię dzy na ro do wy Kon gres Ogro dów Dział ko -
wych i Ro dzin nych ob ra du ją cy w sierp niu 2008 r. w Kra -
ko wie, któ ry w przy ję tej Re zo lu cji w spra wie przy szło ści
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ogro dów dział ko wych w Eu ro pie, zwró cił się do rzą dów
i par la men tów o po par cie i po moc w roz wi ja niu ogrod -
nic twa dział ko we go we wszyst kich kra jach Eu ro py.

Pol scy dział kow cy z wiel kim za do wo le niem przy ję li
Re zo lu cję XXXV Kon gre su i z peł ną od po wie dzial no ścią
re ali zu ją jej za le ce nia, szcze gól nie do ty czą ce spraw za go -
spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów, współ pra cy z sa -
mo rzą da mi lo kal ny mi i udo stęp nia nia ogro dów spo łe -
czeń stwu. Ce lem tych dzia łań jest uno wo cze śnia nie ogro -
dów dział ko wych i za cho wa nie ich po ten cja łu dla przy -
szłych po ko leń.

Pol scy dział kow cy uzna ją, że dla za cho wa nia ogro dów
dział ko wych i ich roz wo ju, dla kul ty wo wa nia tra dy cji ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go, dla dal sze go wy peł nia nia
służ by ogro dów w sto sun ku do spo łe czeń stwa, ogrom ne
zna cze nie ma peł ne wdro że nie Re zo lu cji Mię dzy na ro do -
we go Kon gre su we wszyst kich kra jach Eu ro py. Dla te go
też I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w któ rym
uczest ni czy 2600 przed sta wi cie li bli sko 5000 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, re pre zen tu ją cych po nad  mi lion
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, zwra ca się:

• do Par la men tu Eu ro pej skie go i in sty tu cji unij nych 
o two rze nie wa run ków praw nych oraz in stru men tów po -
li tycz nych i eko no micz nych dla ochro ny i roz wo ju ogro -
dów dział ko wych w pań stwach Unii Eu ro pej skiej,

• do par la men tów i rzą dów kra jów eu ro pej skich o uzna -
nie ro li i zna cze nia ogro dów dział ko wych dla spo łe czeń -
stwa i po moc w ich funk cjo no wa niu i roz wo ju na mia rę
spo łecz ne go za po trze bo wa nia,

• do sa mo rzą dów te ry to rial nych o peł ną i wszech stron -
ną współ pra cę z na ro do wy mi związ ka mi dział kow ców we
wspól nej służ bie dla spo łecz no ści lo kal nych, o po moc 
w two rze niu ogro dów i ich funk cjo no wa niu dla do bra
dział ko wych ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych,

• do na ro do wych związ ków dział kow ców o za cie śnie nie
współ pra cy, o peł ną in te gra cję wszyst kich związ ków wo -
kół wspól nej idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go w służ -
bie spo łe czeń stwa,

• do dział kow ców z ca łej Eu ro py – nasz cel, na sze dzia -
ła nie, to wy nik po nad stu let nich do świad czeń w re ali zo -
wa niu idei stwo rzo nej przez świa tłych lu dzi dla nie za-
moż nych ro dzin z miast i mia ste czek, dla te go win ni śmy
za dbać, aby eu ro pej ska ro dzi na dział kow ców wspól nym
dzia ła niem i wspól ną pra cą za cho wa ła ogro dy dział ko we
dla na szych dzie ci i wnu ków, dla przy szłych po ko leń.

Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wy ra ża ją prze ko na nie, że ruch ogrod nic twa dział ko -
we go bę dzie w prak tycz nym dzia ła niu do ce nia ny w ca łej
Eu ro pie, a ogro dy bę dą słu żyć spo łe czeń stwu do kąd bę -
dzie na nie spo łecz ne za po trze bo wa nie.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

Sza now ny Pan 
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Re pre zen tan ci użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych

ogro dach dział ko wych, zgro ma dze ni pod czas I Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, de kla ru ją sze ro ką
współ pra cę z Rzą dem i or ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej
we wszyst kich spra wach do ty czą cych funk cjo no wa nia,
roz wo ju i przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Rów no cze śnie Kon gres zwra ca się z proś bą do Rzą du o
part ner ski sto su nek do Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
bę dą cym praw nym sa mo rzą dem mi lio no we go śro do wi -

ska dział ko we go. Li czy my na współ dzia ła nie oraz kon -
struk tyw ny dia log przy każ dej ini cja ty wie rzą do wej ma ją -
cej zna cze nie dla dział kow ców, ich ogro dów i Związ ku. 

Ży wi my na dzie ję, że dzię ki part ner skim re la cjom bę -
dzie my mo gli przy czy nić się do wzmoc nie nia spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go w Pol sce oraz wspól nie roz -
wią zy wać naj waż niej sze spra wy z po żyt kiem dla na sze go
kra ju.
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Bar dzo ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na I Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i ży czę owoc nych ob -
rad. Re pre zen tu je cie Pań stwo nie tyl ko licz ną gru pę spo -
łecz ną ale tak że jed ną z tych or ga ni za cji spo łecz nych,
któ re mo gą się po chwa lić po nad stu let nią cią gło ścią dzia -
ła nia. Ogro dy dział ko we, któ re znów wy wo łu ją ty le emo -
cji w pol skim Sej mie, są mi do sko na le zna ne. Wie le z nich
po wsta wa ło na nie użyt kach, gru zo wi skach, grun tach zde -
wa sto wa nych i wy sił kiem dział kow ców zo sta ło do pro w-
a dzo nych do roz kwi tu. Dzi siaj ob sza ry te sta no wią en kla -
wy za dba nej zie le ni, a dział ki cie szą swo im wy glą dem.

Ogro dy dział ko we to nie tyl ko – jak są dzą nie któ rzy 
– ogród ki wa rzyw ne, źró dło do dat ko we go za opa trze nia.
Ogro dy dział ko we to, o czym Pań stwo naj le piej wie cie,
tak że miej sce re kre acji, spo tkań to wa rzy skich, ob co wa nia
z przy ro dą Dla osób o ni skich do cho dach to czę sto je dy -
na moż li wość spę dza nia wa ka cji z da la od ulicz ne go zgieł -
ku i roz grza nych mu rów be to no wych osie dli. Ale to tak że
miej sce, w któ rym two rzą się wię zy ludz kie, na wią zu ją
przy jaź nie, gdzie spo łecz ność ogro du uczy się po sza no -
wa nia do bra wspól ne go.  Na rze ka my, że w Pol sce mi mo
dwu dzie stu lat od zmia ny sys te mo wej cią gle je ste śmy

spo łe czeń stwem ma ło ak tyw nym. Ro dzin ne ogro dy dział -
ko we two rzą zna ko mi ty wa run ki do -bu do wa nia ak tyw ne -
go spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Tu, na dział kach,
pra cu je my nie tyl ko dla sie bie, ale tak że dla ca łej spo łecz -
no ści ogro du. To w obec nym świe cie uciecz ki w pry wat -
ność, rzecz mo że ma ło za uwa ża na i do ce nia na, ale jak że
po trzeb na, je że li nie ma my stać się spo łe czeń stwem za to -
mi zo wa nym.

W Pol skim Stron nic twie Lu do wym ma my świa do mość,
że wie le ogro dów dział ko wych jest zlo ka li zo wa nych 
w atrak cyj nych z punk tu wi dze nia in we sty cyj ne go miej -
scach, że mo że być po żą da nym te re nem dla lo ka li za cji
róż nych obiek tów. Z uwa gi jed nak na ro lę, któ rą speł nia -
ją dział ki po win no sie je chro nić przed pró ba mi li kwi da cji.

Uwa ża my tak że, że ko niecz ne zmia ny praw ne do ty czą -
ce ogro dów nie po win ny i nie mo gą być wpro wa dza ne w
dro dze dyk ta tu le gi sla cyj ne go, lecz kon sen su su z udzia -
łem przed sta wi ciel stwa ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

Wy ra ża jąc zro zu mie nie dla pro ble mów Pań stwa śro do -
wi ska, de kla ru ję go to wość do współ pra cy z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców we wszyst kich spra wach zwią -
za nych z ogro da mi dział ko wy mi.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Ewa Kierz kow ska 

VII. LISTY DO KONGRESU. LISTY PO KONGRESIE

Listy do kongresu

1. Wi ce mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej Ewa Kierz kow ska

Sza now ni Uczest ni cy I Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, 14 1ip ca 2009 r.

2. Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do wych

Z oka zji ob rad I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w imie niu Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia
Związ ków Za wo do wych skła dam kie row nic twu Związ ku
oraz wszyst kim de le gat kom i de le ga tom re pre zen tu ją cym
ogól no pol ską ro dzi nę dział kow ców naj ser decz niej sze ży -
cze nia owoc nych ob rad i de ter mi na cji w re ali za cji wy ty -
czo nych ce lów.

Pra cow ni cze ogro dy dział ko we od po cząt ku swe go ist -
nie nia od gry wa ły waż ną ro lę spo łecz ną i eko no micz ną. Są

miej scem in te gra cji spo łecz nej i ak tyw ne go wy po czyn ku.
Plo ny dział kow ców, za rów no pra cow ni ków, jak rów nież
eme ry tów i ren ci stów, szcze gól nie tych ży ją cych w naj -
trud niej szych wa run kach eko no micz nych, sta no wią zna -
czą ce źró dło do dat ko we go za opa trze nia ro dzin.

OPZZ jest za kul ty wo wa niem po nad 112-let niej idei ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i je go do rob ku.
Wszel kie zmia ny w pra wie po win ny być wdra ża ne po
kon sul ta cji i przy ak cep ta cji zor ga ni zo wa ne go śro do wi -

Kra jo wa Ra da, De le ga ci
na I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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ska dział kow ców. Nie ma miej sca na uszczę śli wia nie na
si łę i przy mu sza nia do zmian; na le ży za gwa ran to wać
dział kow com spo kój do pra cy i moż li wo ści ak tyw ne go
wy po czyn ku, bez stra sze nia nie pew no ścią o przy szłość.

Prze wod ni czą cy Ogól no pol skie go Po ro zu mie nie Zwią-
z ków Za wo do wych

Pra gnę za pew nić, że Ogól no pol skie Po ro zu mie nie
Związ ków Za wo do wych bę dzie wspie rać dzia ła nia Pol -
skie go Związ ków Dział kow ców w za kre sie obro ny in te re -
sów je go człon ków i utrzy ma nia obec ne go sta tu su praw-
ne go ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ze związ ko wym po zdro wie niem
/-/ Jan Guz

Prze wod ni czą cy
Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia

Związ ków Za wo do wych

3. Pre zy dent Mia sta Kiel ce

War sza wa, 14 lip ca 2009 r.

Na Pa na rę ce prze sy łam sło wa uzna nia i po zdro wie nia
dla wszyst kich osób przy by łych na I Kon gres Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Dzi siej sze spo tka nie po ka zu je, jak wiel ką ro lę w ży ciu
wie lu Po la ków od gry wa ją ogro dy dział ko we, jak wiel ką
si łę sta no wią dział kow cy.

Ogro dy to miej sca, któ re da ją moż li wość re ali za cji swo -
je go hob by. To azy le, w któ rych moż na wy po czy wać, to
miej sca re lak su i in te gra cji dla ca łych wie lo po ko le nio -
wych ro dzin.

W Kiel cach ma my świa do mość te go, że są one bez cen -
nym skar bem, sta no wią bo wiem „płu ca na sze go mia sta”
i miej sce, któ re szcze gól nie w okre sie let nim, sta je się dla
wie lu osób dru gim do mem. Dla te go od lat współ pra cu je -
my z kie lec ki mi dzia ła cza mi Związ ku. Wspól nie wy pra -
co wu je my roz wią za nia, któ re słu żą kiel cza nom. Sta ra my

się po pra wić in fra struk tu rę ogro dów, uwłasz cza my też
wła ści cie li dzia łek. No wa tor skim na ska lę kra ju roz wią za -
niem by ło uru cho mie nie rok te mu przez Miej ski Ośro dek
Po mo cy Ro dzi nie w Kiel cach, w Do mu Dział kow ca,
otwar te go Ośrod ka Wspar cia Dzien ne go dla Osób Cho -
rych na Al zhe ime ra oraz Klu bu Se nio ra. Z po miesz czeń
Klu bu Se nio ra ko rzy sta ją dział kow cy, któ rzy w znacz nej
czę ści są rów nież klu bo wi cza mi. W ra mach współ pra cy
dział ko wi cze udo stęp ni li obu pla ców kom dział kę re kre -
acyj ną, znaj du ją cą się w po bli żu bu dyn ku, gdzie uczest ni -
cy mo gą wspól nie spę dzać wol ny czas. Ta kie roz wią za nie
wspa nia le się spraw dza i jest naj lep szym do wo dem do -
brej współ pra cy.

Dzię ku ję Pań stwu za wie lo let nią pra cę spo łecz ną. Ży -
czę sa tys fak cji oraz re ali za cji wszyst kich pla nów, zdro wia
i po go dy du cha.

/-/ Woj ciech Lu baw ski
Pre zy dent Kielc

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kiel ce, dnia 14 lip ca 2009 r.

4. Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Sza mo tu ły

Sza now ny Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w War sza wie

Jest mi nie zmier nie mi ło, że otrzy ma łem za pro sze nie na
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców na te mat: 
„W obro nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych”. Nie ste ty
ze wzglę du na wcze śniej usta lo ne zo bo wią za nia nie bę dę
mógł wziąć udzia łu w Kon gre sie. Te mat I Kon gre su jest
wiel ce zna czą cy po nie waż na ogro dach, jak ni gdzie in dziej,

ujaw nia się na sze umi ło wa nie do pra cy or ga nicz nej i pra cy
u pod staw. Dział ka to nie tyl ko miej sce upraw wa rzyw 
i owo ców, to przede wszyst kim prze strzeń stwo rzo na przez
nas sa mych, świat, w któ rym czu jem się do brze. Ruch
ogrod nic twa dział ko we go to po nad 110 lat hi sto rii. Mam
na dzie ję, i te go Pa nu ży czę, że przed na mi jesz cze wie le lat
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nie mniej wspa nia łych osią gnięć. Skła dam ser decz ne ży -
cze nia dal sze go, zrów no wa żo ne go roz wo ju i suk ce sów

wszyst kich osób an ga żu ją cych swe si ły i umie jęt no ści 
w roz kwit ogrod nic twa dział ko we go.

mgr. Ja ro mir Zie liń ski 
Za stęp ca Bur mi strzaSza mo tu ły, 13 lip ca 2009 r.

5. Po seł Na Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej Mie czy sław Łu czak

„Nad szedł czas, aby zro zu mieć,
że przy ro da bez czło wie ka bę dzie ist nia ła.
ale czło wiek bez przy ro dy nie”. 

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Z ogrom ną przy jem no ścią przy ją łem za pro sze nie na 
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ogro dy dział ko we w Pol sce sta ły się trwa łym i nie ro -
ze rwal nym ele men tem kra jo bra zu miast i na sze go ży cia.
Po zwa la ją wspól nie z ro dzi na mi wy po czy wać, pra co wać
i spę dzać wol ne chwi le wśród przy ro dy. Dla dział kow ców
ogro dy są naj więk szym skar bem, sta no wią wszyst ko, co
dla nich dro gie. Dział ka ma szcze gól ne zna cze nie dla in -
te gra cji wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa nia dzie ci 
i mło dzie ży , jest miej scem ak tyw ne go wy po czyn ku.

Pięk ne ogro dy przy szło ści wkom po no wa ne w urba ni -
sty kę miast, do brze  za go spo da ro wa ne i wy po sa żo ne 
w peł ną in fra struk tu rę, to ogro dy, o któ re wszy scy dziś za -
bie ga my.

Ży czę, aby nie opusz cza ły Pań stwa si ły i ener gia po -
trzeb ne do po dej mo wa nia i re ali za cji no wych po my słów.
Je stem prze ko na ny, że swo ją dzia łal no ścią przy no si cie ra -
dość i sa tys fak cję miesz kań com ca łej Pol ski. Niech re ali -
za cja wy zna czo nych ce lów przy no si spo łecz ną wdzię-
cz ność, na któ rą w peł ni za słu gu je cie.

Z po wa ża niem
Mie czy sław Łu czak Po seł na Sejm RPWie luń, dnia 14 lip ca 2009 r.

6. Mem ber of the Eu ro pe an Par lia ment Li dia Ge rin ger de Oeden berg

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Pra gnę po dzię ko wać ser decz nie za prze sła ne za pro sze -
nie na I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Nie ste ty, z uwa gi na waż ną se sję Par la men tu Eu ro pej -
skie go w Stras bur gu, prze wi dzia ną na dzień 14 lip ca br.,
nie bę dę mo gła uczest ni czyć w Kon gre sie. Pro szę przy -

jąć mo je naj lep sze ży cze nia owoc nych ob rad i dal szej,
rów nie efek tyw nej dzia łal no ści Związ ku.

Dzię ku jąc raz jesz cze za za pro sze nie i li cząc na na szą
współ pra cę w ka den cji 2009–2014.

Łą czę wy ra zy sza cun ku
/-/ Li dia Ge rin ger de Oeden berg

Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie goWro cław, dnia 7 lip ca 2009 r.

7. Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go An drzej Grzyb

Ser decz nie dzię ku je za za pro sze nie na Pań stwa Kon -
gres. Ży czę uczest ni kom Kon gre su do bre go prze bie gu ob -

rad, pod ję cia uchwal kon gre so wych, któ re do brze bę dą
słu ży ły ro dzi nie pol skich dział kow ców.
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Je stem prze ko na ny, że 180-let nia tra dy cja Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, co szcze gól nie pod kre śla ją
uczest ni cy Kon gre su, ich ro la spo łecz na, go spo dar cza 
i kul tu ro wa znaj dzie uzna nie za rów no w pol skim Sej mie
i Se na cie przy roz pa try wa niu pro jek tów ustaw o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jak rów nież w pol skim spo -

łe czeń stwie. W dniu dzi siej szym uczest ni czę w In au gu ra -
cji w no wej ka den cji Par la men tu Eu ro pej skie go, stąd 
prze ka zu je De le ga tom i Go ściom Kon gre su w tym 
150-oso bo wej re pre zen ta cji z Wiel ko pol ski ser decz ne ży -
cze nia uda nych ob rad, do brych de cy zji oraz przy ja ciel -
skie go spo tka nia.

Z po wa ża niem
/-/ An drzej Grzyb 

Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie goOstrze szów, dnia 10 lip ca 2009 r.

8. Pro fe sor  dr hab. Bo gu sław Li be radz ki

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, Dro dzy Związ kow cy!
W związ ki z Pań stwa hi sto rycz nym, I Kon gre sem Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od bę dzie się w dniu
14 lip ca 2009 r. w War sza wie, po zwa lam so bie prze słać
wszyst kim. Pań stwu, a tak że ogrom nej rze szy lu dzi za an -
ga żo wa nych w ruch ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
ser decz ne ży cze nia do brych ob rad, słusz nych wnio sków,
a na stęp nie de ter mi na cji w ich re ali za cji.

Po zwo lę so bie przy po mnieć, że Pań stwa ruch jest bar dzo
zna czą cym ele men tem ini cja tyw eu ro pej skich w tym za -
kre sie. Czyn nik spo łecz nych kon tak tów i ak tyw no ści fi -
zycz nej na świe żym po wie trzu dla osób w za awan so wa nym
wie ku, a z dru giej stro ny czyn nik edu ka cyj ny w pięk nym
oto cze niu dla mło dzie ży spa ja, two rząc tak że wiel ka ro dzi -
nę dział kow ców. Ko lej ny mi istot ny mi ele men ta mi jest rze -
czy wi ste stwo rze nie wa run ków do pod trzy my wa nia bio róż -

no rod no ści śro do wi ska na tu ral ne go oraz utrzy my wa nie
„zie lo nych płuc” dla aglo me ra cji miej skich. To tyl ko
skrom na część re zul ta tów Pań stwa ak tyw no ści.

Dzię ku ję Pa nu Pre ze so wi PZD, Pre ze so wi PZD 
w Szcze ci nie, Ko sza li nie, Go rzo wie Wlkp. i Zie lo nej Có -
rze za do tych cza so wą bar dzo owoc ną współ pra cę.

Zde cy do wa nie pod trzy mu ję wo lę kon ty nu acji wspie ra -
nia pań stwa ru chu, w tym ini cja tyw Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, na fo rum Par la men tu Eu ro pej skie go. 
W dniu Kon gre su i po tym dniu tak że, ży czę Pań stwu suk -
ce sów w zbu rze niu mu rów Ba sty lii nie zro zu mie nia i obo -
jęt no ści wo bec Pań stwa słusz nych wy sił ków po dej mo-
wa nych w ru mach PZD na rzecz mi lio nów dział kow ców
w Pol sce oraz sa tys fak cji z do tych cza so wych osią gnięć 
i ich kon ty nu acji.

Z po wa ża niem
/-/ Bo gu sław Li be radz ki

9. Mi ni ster Spor tu i Tu ry sty ki Mi ro sław Drze wiec ki, Po seł na Sejm RP Zie mi Łódz kiej

Pan Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Uprzej mie dzię ku ję za za pro sze nie na I Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców „W obro nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych”, ale ze wzglę du na co ty go dnio we,
wtor ko we po sie dze nie Ra dy Mi ni strów nie bę dę mógł
wziąć udzia łu w Kon gre sie.

Sta no wi sko Klu bu Par la men tar ne go Plat for ma Oby wa -
tel ska w spra wie ogro dów dział ko wych jest ja sne i wie lo -
krot nie Pań stwu przed sta wia ne. Klub Par la men tar ny PO
nie jest za in te re so wa ny po pie ra niem pro jek tów ustaw nie
opi nio wa nych uprzed nio przez śro do wi ska, któ rych one
do ty czą w szcze gól no ści bu dzą cych du że emo cje spo łecz -
ne. Do te go ty pu ustaw za li cza się usta wa o ROD przy go -
to wa na przez po słów PiS. Dla te go pod czas 45. po sie -

dze nia Sej mu RP w dniu 3 lip ca br. od rzu ci li śmy ten pro -
jekt w pierw szym czy ta niu.

Nasz kraj, choć w mniej szym stop niu niż po zo sta łe kra -
je eu ro pej skie, do tknię ty jest pro ce sem spo wol nie nia go -
spo dar cze go. Wy ma ga to od nas szcze gól ne go za an ga-
żo wa nia i współ dzia ła nia róż nych śro do wisk, któ rych ce -
lem po win no być po ko na nie re ce sji. Obec nie pra cu je my
in ten syw nie nad przy go to wa niem sze re gu pro jek tów
ustaw, któ re ma ją klu czo we zna cze nie dla na sze go kra ju.

W sy tu acji nie sta bil no ści go spo dar czej, za nie po ko je nia
wie lu Po la ków o swo ją przy szłość, by ło by du żym błę dem
roz po czy na nie prac nad te ma ta mi, któ re funk cjo nu ją do -
brze i nie bu dzą emo cji spo łecz nych. Obec na usta wa wy -
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star cza ją co pre cy zyj nie wska zu je wa run ki na ja kich jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go mo gą przej mo wać te re ny
ogro dów pod pla no wa ne in we sty cje. Re kre acja i ak tyw ny
wy po czy nek, któ re mu słu żą do sko na le ogro dy dział ko we,
ma ją też du ży wpływ na po ko ny wa nie trud no ści i roz wią -
zy wa nie pro ble mów wy ni kłych z sy tu acji go spo dar czej
Pol ski, Eu ro py i Świa ta.

Po now nie za pew nia my Pań stwa, że wszyst kie po ten -
cjal ne, grun tow ne zmia ny usta wy o ROD bę dą przed ich
w wpro wa dza niem, kon sul to wa ne ze śro do wi skiem dział -
kow ców.

Rów no cze śnie na rę ce Pa na Pre ze sa dla wszyst kich
człon ków PZD skła dam wy ra zu sza cun ku i uzna nia oraz
prze sy łam ży cze nia owoc nych ob rad.

/-/ Mi ro sław Drze wiec ki

Łódź, dnia 3 lip ca 2009 r.

10. Mar sza łek Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go Ja cek Pro tas

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na I Kon gres Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców. Nie ste ty za pla no wa ne
wcze śniej obo wiąz ki służ bo we, zwią za ne z mo ją obec no -
ścią w re gio nie, nie po zwo lą mi na oso bi sty udział w tym
spo tka niu.

Pro szę przy jąć tą dro gą kil ka słów skie ro wa nych do
wszyst kich de le ga tów Kon gre su. Chcę po wie dzieć, że do -
ce niam i sza nu ję Pań stwa or ga ni za cję, któ rej ce lem jest
za pew nie nie moż li wo ści ak tyw ne go wy po czyn ku lu dziom
w każ dym wie ku oraz pro wa dze nie upraw ogrod ni czych
na wła sne po trze by. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to nie
tyl ko po moc so cjal na i re kre acyj na dla ich użyt kow ni ków,
to rów nież oa zy zie le ni w mia stach, speł nia ją ce bar dzo
waż ną funk cję dla lo kal nej spo łecz no ści. Da ją moż li wość

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

spę dze nia wol ne go cza su w spe cjal nie ukształ to wa nym,
zdro wym, eko lo gicz nym oto cze niu. Szcze gól nym za da -
niem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych jest tak że
kształ to wa nie śro do wi ska, ochro na skład ni ków przy ro dy
i pro pa go wa nie dzia łal no ści pro eko lo gicz nej.

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że je ste ście Pań stwo wzo -
ro wą, do brze zor ga ni zo wa ną or ga ni za cją spo łecz ną, któ rej
dzia łal ność jest zna na po za gra ni ca mi na sze go kra ju.

Jesz cze raz dzię ku jąc za za pro sze nie, wszyst kim uczest -
ni kom Kon gre su ży czę owoc nych ob rad, wy pra co wa nia
wła ści wych kie run ków roz wo ju, tak aby ogro dy dział ko -
we słu ży ły na stęp nym po ko le niom oraz da wa ły chwi le
wy tchnie nia i uko je nia po śród ma łych i wiel kich pol skich
miast.

Z po wa ża niem
/-/ Ja cek Pro tas 

Olsz tyn, 10 lip ca 2009 r.

11. Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go

W imie niu Za rzą du Wo je wódz twa Za chod nio po mor -
skie go oraz wła snym chciał bym wy ra zić sło wa uzna nia
dla Pa na i wszyst kich tych, któ rzy przy czy ni li się do zor -
ga ni zo wa nia I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Cie szy fakt, iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry
sku pia nie mal że wszyst kie gru py spo łecz ne po twier dza

prze ko na nie, iż ogro dy dział ko we w Pol sce w peł ni wy -
peł nia ją funk cje nie tyl ko re kre acyj ne, ale tak że so cjal ne,
in te gra cyj ne oraz eko lo gicz ne. Ma ją one ogrom ne zna cze -
nie dla na sze go spo łe czeń stwa, słu żą ko lej nym po ko le -
niom Po la ków. Dla więk szo ści ro dzin są źró dłem po -
zy ska nia ta nich wa rzyw i owo ców. Da ją zdro we i nie ska -

Sz. P.
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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żo ne plo ny. Są miej scem od po czyn ku po pra cy i oa zą spo -
ko ju. Są miej scem re ali za cji pa sji dla tych, któ rzy ko cha -
ją nie ska żo ne śro do wi sko na tu ral ne.

Niech zor ga ni zo wa ny przez Pań stwa Kon gres bę dzie
po wo dem do za do wo le nia i bodź cem do dal sze go dzia ła -
nia dla do bra wszyst kich człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Dzię ku jąc Pań stwu za trud ną i wy tę żo ną pra cę ży czę
suk ce sów za wo do wych, sze ro kich per spek tyw roz wo ju,
wy trwa ło ści w re ali za cji za mie rzeń oraz du żo ra do ści 
i wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Z przy kro ścią in for mu ję, iż w wy zna czo nym przez Pań -
stwa ter mi nie nie mo gę sko rzy stać z otrzy ma ne go za pro -
sze nia i wzię cia oso bi ste go udzia łu w Kon gre sie.

Z po wa ża niem
/-/ Jan Kraw czuk

12. Pre zy dent Mia sta Zie lo na Gó ra

Pol ski Zwią zek Dział kow ców Pre zes
Eu ge niusz Kon drac ki
Sza now ni Pań stwo,

Pra gnę pod kre ślić, jak waż na dla dzia ła nia sa mo rzą du
jest oby wa tel ska ini cja ty wa, zrze sza ją ca oso by o po dob -
nych po glą dach, za in te re so wa niach, pa sjach, To wła śnie
wszel kie go ro dza ju sto wa rzy sze nia, związ ki są fi la rem sa -
mo rząd no ści w Pol sce. Do ta kich grup dba ją cych o in te -
re sy wła sne, a przede wszyst kim spo łecz ne, na le ży bez
wąt pie nia Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Pań stwa nie zwy kle wy trwa ła dzia łal ność, przy no si wy -
mier ne re zul ta ty, cze go do wo dem jest choć by zor ga ni zo -
wa ny /Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
„ W Obro nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych”.

Pra gnę ser decz nie po gra tu lo wać Pań stwu wy trwa ło ści,
za an ga żo wa nia i wia ry w suk ces, któ ra nie ustan nie Pań -
stwu to wa rzy szy. Wy ra żam jed no cze śnie na dzie ję, że Pań -
stwa po sta wa sta nie się wzo rem dla in nych sto wa rzy szeń
i związ ków ak ty wi zu ją cych się na te re nie Zie lo nej Gó ry.

Li cząc na dal szą owoc ną współ pra cę Mia sta z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców, ży czę wszyst kim Dział kow -
com do bre go zdro wia oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu
oso bi stym i ro dzin nym. Niech po dej mo wa ne przez Pań -
stwa dzia ła nia dal sze suk ce sy, sa tys fak cję i po wód do du -
my.

/-/ Ja nusz Ku bic ki

13. Pod kar pac ki Urząd Wo je wódz ki

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD

Ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na I Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Mam na dzie ję, iż Zjazd bę dzie do brą oka zją do wy mia -
ny do świad czeń, po glą dów i ana li zy do tych cza so wych
dzia łań, a tak że po zwo li prze dys ku to wać pro ble my, z ja -
ka mi bo ry ka ją się śro do wi ska dział kow ców.

Or ga ni za to rom spo tka nia ży czę po myśl no ści w ży ciu
za wo do wym i oso bi stym, a tak że de ter mi na cji w re ali za -
cji wszel kich pla nów i za mie rzeń. Wie rzę, że dal sza dzia -
łal ność bę dzie dla Pań stwa nie tyl ko źró dłem sa tys fak cji,
ale i suk ce sów w po dej mo wa nych przed się wzię ciach.

/-/ Mi ro sław Ka ra py ta

14. Sta ro sta Kro śnień ski Ja cek Hof f mann

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki. Pre zes PZD

Funk cjo nu ją ce ro dzin ne ogro dy dział ko we sta no wią istot -
ny ele ment es te tycz ne go wy glą du miast i gmin Po wia tu

Kro śnień skie go, za bez pie cza jąc te re ny w zie leń o du żej bio -
róż no rod no ści, czę sto bo ga tej w wy jąt ko we od mia ny ro -
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ślin. Dla licz nej gru py dział kow ców jest to miej sce nie tyt -
ko wspo ma ga ją ce bu dżet do mo wy, ale rów nież miej sce
czyn ne go wy po czyn ku ca łych ro dzin. Pra ca w ogro dach to
rów nież hob by, któ re lu dziom na da je sens ży cia, to dzię ki
Wam Dro dzy Pań stwo, Wa sze mu za an ga żo wa niu i pa sji
mo że my cie szyć się pięk ną zie le nią wo kół sie bie.

Po zo sta ję z wy ra za mi sza cun ku, ży cząc wszyst kim
uczest ni kom I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców po myśl nych i kon struk tyw nych ob rad.

Pro szę rów nież o przy ję cie ser decz nych ży czeń zdro wia
oraz wszel kiej nie usta ją cej po myśl no ści.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Ja cek Hof f man

Kro sno Od rzań skie, dnia 10 lip ca 2009 r.

15. Sta ro stwo Po wia to we w Kra śni ku

Pan Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W związ ku z kwe stią po ru sza ną przez Pre ze sów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych po wia tu kra śnic kie go
do ty czą cą pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au -
tor stwa PiS, pra gnę wy ra zić swo je po par cie dla sta no wi -
ska re pre zen to wa ne go przez spo łecz ność ro dzin dział -
ko wych.

Przed sta wia ny pro jekt po zba wia praw nie tyl ko dział -
kow ców, ale tak że od bie ra moż li wo ści ko rzy sta nia z dział -
ki w ROD wszyst kim tym, któ rzy ze wzglę dów eko no-
micz nych i spo łecz nych, wią żą na dzie je z po sia da niem
i upra wia niem dział ki ro dzin nej.

Pro po zy cja PiS spro wa dza się do za prze cze nia idei ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go, zmie rza do prze kre śle nia
spraw dzo nej już na na szym grun cie za sa dy dzia ła nia pań -
stwa na rzecz spo łe czeń stwa wy ra ża ją cą się pra wem do
za kła da nia i pro wa dze nia ogro dów dział ko wych przez sa -

mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję dział kow ców. Je stem
prze ko na ny, że li kwi da cja do tych cza so wych struk tur
dział ko wych po za dez or ga ni za cją i cha osem spo wo du je
nie po trzeb ne po dzia ły dział kow ców na tych „bo ga tych” 
– uwłasz czo nych i tych „bied nych”, któ rych nie bę dzie
stać na po nie sie nie wszyst kich wy dat ków zwią za nych 
z ewen tu al nym kup nem dział ki.

Pro jekt PiS sta no wi nie bez piecz ny krok do nie de mo kra -
tycz ne go dzia ła nia w wol nym kra ju. Brak prze pro wa dzo -
nych kon sul ta cji for so wa ne go pro jek tu usta wy ze Zwią-
z kiem, jak i gmi na mi, moż na ode brać ja ko du ży prze jaw
lek ce wa że nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Je stem zde cy do wa nym prze ciw ni kiem pro jek tu usta wy
o ogród kach dział ko wych w wer sji przed sta wio nej przez
gru pę po słów PiS.

Sta ro stwa Kra śnic ki
/-/ Ta de usz Woj tak

Kra śnik, dnia 6 lip ca 2009 r.

16. Za rząd Po wia tu w Po li cach
Sz. P.
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W imie niu Za rzą du Po wia tu w Po li cach oraz swo im
wła snym – pro szę przy jąć ser decz ne gra tu la cje w związ -
ku z or ga ni za cją Kra jo we go Kon gre su Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Wy ra żam prze ko na nie, iż aran żo wa nie te go ty pu spo -
tkań owoc nie wpły nie na pro pa go wa nie, roz wój idei i ce -
lów Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Skra dam wy ra zy
uzna nia dla wszyst kich dział kow ców, któ rzy po przez swo -

ją pra cę i za an ga żo wa nie w dzia łal ność zwią za ną z ogro -
da mi kształ tu ją po zy tyw ny wi ze ru nek na sze go re gio nu.
Idea ogrod nic twa ma na ce lu nie tyl ko plo no wa nie i uro -
dzaj ro ślin, ale rów nież przy czy nia się do ak tyw ne go wy -
po czyn ku i ży cia w zgo dzie z na tu rą.

Dzię ku jąc za współ pra cę skła dam, ży cze nia dal sze go
roz wo ju, ob fi tych pio nów oraz wszel kiej po myśl no ści 
w ży ciu oso bi stym.

Wi ce sta ro sta Po lic ki
/-/ An drzej Bed na rek

Po li ce, dnia 14 lip ca 2009 r.
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Dro dzy Dział ko wi cze
W imie niu miesz kań ców Mia sta Łu ków oraz miej skich

władz sa mo rzą do wych prze ka zu ję ser decz ne po zdro wie -
nia uczest ni kom Kon gre su Pol skie go Związ ku dział kow -
ców. Pra gnę po in for mo wać, że w Łu ko wie ist nie je sześć
ogro dów dział ko wych i oko ło 1200 dział ko wi czów, co
łącz nie z ro dzi na mi sta no wi bli sko 15% miesz kań ców
Mia sta.

W związ ku z po stu la ta mi ja kie do cho dzą do władz sa -
mo rzą do wych chciał bym wy ra zić swo je sta no wi sko w
spra wie pro jek tu usta wy wnie sio ne go do Sej mu przez
Klub Pra wa i Spra wie dli wo ści do ty czą ce go ogro dów

dział ko wych. Śro do wi sko dział ko wi czów sta now czo pro -
te stu je prze ciw ko te mu pro jek to wi uzna jąc go za pró bę li -
kwi da cji ru chu spo łecz ne go ist nie ją ce go w Pol sce już od
po nad stu lat oraz stwo rze nia moż li wo ści do prze ję cia
ogród ków dział ko wych na ce le ko mer cyj ne. W peł ni so -
li da ry zu ję się ze sta no wi skiem dział kow ców i wy ra żam
prze ko na nie, że wspól ne dzia ła nia po dej mo wa ne przez za -
in te re so wa ne śro do wi ska do pro wa dzą do przy ję cia roz -
wią zań ko rzyst nych dla Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Zbi gniew Ze mło

17. Bur mistrz Mia sta Łu ków

Sza now ni De le ga ci 
na Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

18. Bur mistrz Mia sta Chełm no Ma riusz Kę dzier ski

Pan
Edward Śmi giel ski
Pre zes 
Za rzą du To ruń sko - Wło cław skie go 
w To ru niu

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
je stem po dob ne go zda nia, że Pierw szy Ogól no pol ski

Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w po nad 
110-let niej hi sto rii ogro dów dział ko wych, to rze czy wi ście
waż ne wy da rze nie.

Nie mniej jed nak, wcze śniej za pla no wa ne obo wiąz ki
służ bo we nie po zwo lą mi na udział w ob ra dach Kon gre -

su, ale pro szą przy jąć mo je po par cie w dą że niach do utrzy -
ma nia spraw ne go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych
w Pol sce.

Jest to rów no znacz ne z ak cep ta cją dzia łań Związ ku, ma -
ją cych na ce lu od rzu ce nie pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, au tor stwa Klu bu Par la men tar ne go PiS.

Ży czę owoc nych ob rad
Bur mistrz

/-/  Ma riusz Kę dzier skiChełm no, 29 czerw ca 2009 r.

19. Bur mistrz Kro sna Od rzań skie go An drzej Chi nal ski

Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ro dzin ne ogro dy dział ko we wy peł nia ją miej ską in fra -

struk tu rę w bo gac two przy rod ni cze, są miej scem wy po -
czyn ku, uzu peł nia ją i wzbo ga ca ją do mo we wła sne po-
trze by oraz słu żą re ali za cjom hob bi stycz nych za mi ło wań
miesz kań com mia sta.

Pierw szy Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
jest szcze gól nym wy da rze niem dla ca łej spo łecz no ści

dział kow ców, ży czę wszyst kim uczest ni kom Kon gre su
po myśl nych i kon struk tyw nych ob rad, aby w nad cho dzą -
cym cza sie ko rzy sta li z na tchnie nia i si ły do dal szej wspa -
nia łej pra cy związ ko wej.

Pro szę rów nież o przy ję cie ser decz nych ży czeń zdro wia
oraz wszel kiej nie usta ją cej po myśl no ści.

Z po wa ża niem Bur mistrz
/-/ An drzej Chi nal skiKro sno Od rzań skie, 10 lip ca 2009 r.
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W związ ku z I Kon gre sem Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców od by wa ją ce go się w dniu 14 lip ca 2009 r. w War -
sza wie Bur mistrz Świe bo dzi na ży czy owoc nych ob rad 

i wy pra co wa nia kon struk tyw nych wnio sków dla do bra
spo łecz no ści dział ko wej.

Za stęp ca Bur mi strza
/-/ Krzysz tof To ma lak

20. Bur mistrz Świe bo dzi na

Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców
Pre zes PZD
Pan Eu ge niusz Kon drac ki

Świe bo dzin, li piec 2009 r.

21. Bur mistrz Mia sta Ża ry

Sz. P.
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Ra dy Kra jo wej 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Z oka zji Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ ry ob ra do wać bę dzie w dniu 14 lip ca 2009 r. w War sza -
wie prze sy łam wy ra zy po par cia dla sta no wi ska dział kow -
ców i struk tur związ ku w obro nie obo wią zu ją cej usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Mia łem oka zją uczest ni czyć w spo tka niu przed kon gre -
so wym w Zie lo nej Gó rze, gdzie dział kow cy za ję li zde cy -
do wa ne sta no wi sko w obro nie ak tu al nej usta wy oraz
pro te sto wa li prze ciw ko li kwi da cji Pol skie go Związ ku

Dział kow ców. Ja ko bur mistrz mia sta Ża ry mam moż li -
wość od wie lu lat współ pra co wać z za rzą da mi ROD,
Uwa żam ,że współ pra ca ta do brze słu ży dział kow com,
któ rzy są miesz kań ca mi na sze go mia sta oraz przy czy nia
się do roz wo ju ogro dów.

Ży czą Pa nu oraz wszyst kim dział kow com aby pro po -
no wa ne zmia ny w usta wie sej mo wej — nie zy ska ły apro -
ba ty więk szo ści par la men tar nej.

Łą czę wy ra zy sza cun ku
Bur mistrz 

/-/ Ro man Po go rze lec Ża ry, 10 lip ca 2009 r.

22. Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Mię dzy le sie Ta de usz Kor czak

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ni Pań stwo!
Pra gnę zło żyć go rą ce po dzię ko wa nie za otrzy ma ne za -

pro sze nie na I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ ry od bę dzie się 14 lip ca br. Mo je oso bi ste za in te re so -
wa nie spra wa mi pol skich dział kow ców oraz do brze ukła -
da ją ca się współ pra ca kie ro wa ne go prze ze mnie urzę du 
z lo kal nym dział kow ca mi spra wia ją, że z ca łą pew no ścią
or ga ni zo wa ny przez Pań stwa Kon gres jest do brą oka zją
do spo tka nia i wza jem nej wy mia ny my śli i po glą dów,

Z przy kro ścią jed nak że pra gnę po in for mo wać, że 
w związ ku z nie daw ny mi wy da rze nia mi do ty czą cy mi klę -
ski ży wio ło wej na Zie mi Kłodz kiej zmu szo ny je stem do
roz licz nych dzia łań z tym zwią za nych, a co za tym idzie
po zo sta niem na te re nie po wia tu kłodz kie go. Pra gnę, raz
jesz cze po dzię ko wać Pań stwu za za pro sze nie i ży czyć
owoc nych ob rad.

Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Mię dzy le sie
/-/ To masz Kor czak

Mię dzy le sie, 10 lip ca 2009 r.
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W związ ku z pro po no wa nym pro jek tem usta wy PiS 
o uwłasz cze niu ogro dów dział ko wych so li da ry zu ję się 
z Pań stwem, po zwa lam so bie rów nież wy ra zić sta now czy
pro test prze ciw ko pro po no wa nym roz wią za niom.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we na sta łe za krze wi ły się 
w na szej tra dy cji. Eko lo gia, żyw ność i zdro wy styl ży cia
łu dzi z róż nych śro do wisk są dla dział kow ców prio ry te ta -
mi. Je stem prze ko na ny, że Pań stwa dzia ła nia po win ny być
wspie ra ne przez rząd i Pań stwa su ge stie po win ny być trak -
to wa ne nad rzęd nie. Je stem pe łen uzna nia dla tych, któ rzy

prze ka zu jąc ko lej nym po ko le niom przy szłych dział kow -
ców swo ją wie dzę, do świad cze nie, współ two rzą po zy tyw -
ny wi ze ru nek miast na sze go kra ju, a prze ja wia ne wie-
lo let nie za an ga żo wa nie w pro gram eko lo gicz ne go, zdro -
we go try bu ży cia jest świa dec twem dba ło ści tra dy cje oraz
do ro bek i do świad cze nie wie lu po ko leń pol skich dział -
kow ców. Do wo dem te go są set ki a na wet ty sią ce na pły wa -
ją cych li stów i pe ty cji, dla te go

ja po sta no wi łem wy ra zić swo ją po sta wę wo bec pro po -
no wa ne go pro jek tu usta wy.

Z po wa ża niem Bur mistrz Kra śni ka
Piotr Czu biń ski

23. Bur mistrz Kra śni ka Piotr Czu biń ski

I Kon gres Pol skie go 
Związ ku Dział kow ców

Kra śnik, 7 lipca 2009 r.

24. Bur mistrz Su le cho wa Igna cy Od waż ny

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Z wiel kim nie po ko jem ob ser wu ję prze bieg przed kon -

gre so wej dys ku sji nad pro jek tem zmian pro po no wa nych
wo bec licz nej rze szy nie tyl ko lu bu skich dział kow ców. Ja -
ko Bur mistrz Su le cho wa, z nie ukry wa ną sa tys fak cją 
i apro ba tą ale rów nież z sza cun kiem od no szę się do do -
rob ku i osią gnięć su le chow skich dział kow ców.

To dzię ki po nad stu let niej tra dy cji ru chu dział ko we go
się ga ją cej swy mi ko rze nia mi cza sów za bo rów, wie le
miejsc w pol skich mia stach, szczy ci się pięk nem dział ko -
wych ogro dów, czę sto z wiel kim pie ty zmem uka zu ją cych
za mi ło wa nie a nie tyl ko hob by ich wła ści cie li. Do rod ne
oka zy wa rzyw oraz in nych upraw bę dą ce owo cem pra cy
ich wła ści cie li, da ją ra dość i sa tys fak cję człon kom tej or -
ga ni za cji, ich ro dzi nom i przy ja cio łom. Są ogro dy dział -
ko we miej scem tak po ży tecz nej re kre acji i od po czyn ku,
two rząc nie po wta rzal ny kli mat zie le ni i spo ko ju.

Tym bar dziej więc, ży wiąc sza cu nek dla dział kow ców,
z dez apro ba tą ob ser wu ję wy sił ki zmie rza ją ce do le gi sla -
cyj nych zmian ist nie ją ce go sta nu praw ne go ogro dów
dział ko wych w Pol sce. Po zwa lam so bie ne ga tyw nie od -
nieść się do pro po no wa nych zmian, bę dąc prze ko na nym,

że do tych cza so we re gu la cje praw ne w peł ni sa tys fak cjo -
nu ją i za spo ka ja ją in te res dział kow ców, nie ko li du jąc jed -
no cze śnie z za mie rze nia mi i ce la mi lo kal nych sa mo-
rzą dów, a wręcz prze ciw nie, two rzą one swo istą spo łecz -
ną sym bio zę. Są bo wiem ogro dy dział ko we jak że waż -
nym i cen nym pod mio tem sa mo rzą du lo kal ne go, a ich
użyt kow ni cy to na si współ miesz kań cy, któ rych za an ga żo -
wa nie oraz pa sja z ja ką re ali zu ją swo je dzia ła nia, przy no -
si ogrom ne spo łecz ne ko rzy ści.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie.
Ży czę aby zbli ża ją cy się Kon gres przy niósł roz wią za -

nia w peł ni sa tys fak cjo nu ją ce kil ku mi lio no wą rze szę pol -
skich dział kow ców. Pra gnę za pew nić o swo im po par ciu
dla sta rań po dej mo wa nych w obro nie słusz ne go spo łecz -
nie in te re su lu dzi, dla któ rych pra ca i od po czy nek w ogro -
dzie dział ko wym sta no wi nie jed no krot nie je dy ną for mę
uciecz ki przed zur ba ni zo wa ną rze czy wi sto ścią co dzien -
ne go dnia.

Ży czę wszyst kim uczest ni kom Kon gre su wszel kiej po -
myśl no ści oraz owoc nych ob rad.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Igna cy Od waż ny 

Bur mistrz Su le cho wa Wo je wódz two Lu bu skie
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Ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na I Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Z po wo dów oso bi stych nie
mo gę wziąć w nim udzia łu, dla te go na rę ce Pa na Pre ze sa
skła dam ży cze nia owoc nych ob rad dla wszyst kich de le -
ga tów.

Pro blem dział kow ców znam bar dzo do brze gdyż mam
czę sto oka zje prze by wać wśród dział kow ców Ogro du im.
Fran cisz ka Wal cza ka w Go rzo wie Wlkp.. któ re go więk -

szość znaj du je się w gmi nie San tok. Po pie ram Wa sze sta -
ra nia i obro nę ogro dów, któ re są czę sto płu ca mi miast. Je -
że li chce my na praw dę chro nić śro do wi sko to chroń my też
ogro dy któ re peł nią wie le funk cji go spo dar czych, eko lo -
gicz nych i spo łecz nych.

Ży czę Pa nu. aby głos Kon gre su do tarł do po li ty ków 
i oca lił tak pięk ną ideę i war tość ja ką są Pra cow ni cze
Ogro dy Dział ko we.

Z po wa ża niem
Wójt Gmi ny San tok
/-/ Sta ni sław Chuł zik

25. Wójt Gmi ny San tok

Sz. P.
Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD War sza wa

San tok, 08.07.2009 r.

26. Pre zes Za rzą du Głów ne go PZW Eu ge niusz Gra bow ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie Sza now ni De le ga ci!
W imie niu po nad 600-ty sięcz nej rze szy człon ków Pol -

skie go Związ ku Węd kar skie go prze ka zu je my ser decz ne
po zdro wie nia dla wszyst kich dział kow ców z oka zji I Kon -
gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ży czy my Wam
wy trwa ło ści i suk ce su w wal ce o hi sto rycz ne i w peł ni za -
słu żo ne pra wa dział kow ców, a tak że w obro nie słusz nych
za pi sów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za -

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Kra jo wa Ra da
Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

wsze uwa ża li śmy i na dal je ste śmy prze ko na ni, że wal ka 
o pu blicz ne stre fy eko lo gicz ne w mia stach i wo kół nich
to wspól ne dą że nie dział kow ców i węd ka rzy.

De le ga tom I Kon gre su PZD prze ka zu je my tak że ży cze -
nia peł nej sa tys fak cji z ro li, ja ką po wie rzy li im dział kow -
cy oraz wy pra co wa nia god nych mi sji spo łecz nej PZD
do ku men tów i sta no wisk.

Pre zes Za rzą du Głów ne go PZW 
/-/ Eu ge niusz Gra bow skiWar sza wa, 14.07.2009 r.

Dro dzy Dział kow cy!
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 55 w Szcze ci nie 

– po zdra wia ją bar dzo ser decz nie dział kow ców, któ rzy
spo tka li się w War sza wie, aby ob ra do wać nad waż ny mi
spra wa mi ogro dów dział ko wych.

My, ucznio wie zna my Wa sze ogro dy, przy cho dzi my tam
czę sto na spa ce ry i wy ciecz ki szkol ne, wie lu z nas po sia -
da dział kę, na któ rej mo że my się spo tkać z ca łą ro dzi ną, 
a tak że ko le żan ka mi i ko le ga mi. Po dzi wia my dział ki, al -
tan ki i in ne obiek ty, znaj du ją ce się w ogro dach. Ob ser wu -
je my zmia ny za cho dzą ce w przy ro dzie pod czas ko lej nych

27. Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych Szko ła Pod sta wo wa nr 55 w Szcze ci nie

Do De le ga tów
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie

pór ro ku. Dział kow cy po ma ga ją nam w roz po zna wa niu 
i na zy wa niu ga tun ków ro ślin, po ka zu ją, jak, na le ży pra -
wi dło wo pie lę gno wać ota cza ją cą nas przy ro dę. Or ga ni zu -
ją dla nas im pre zy re kre acyj no-ru cho we i wspa nia łe
za ba wy z oka zji Dnia Dziec ka, za co skła da my ser decz ne
po dzię ko wa nia.

Dzię ki współ pra cy z Pol skim Związ kiem Dział kow ców
otrzy mu je my prze róż ne oka zy owo ców łub wa rzyw czę -
sto dla nas nie zna nych. Ro bi my z nich wy two ry pla stycz -
ne, któ re póź niej moż na oglą dać w na szych ga blo tach
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szkol nych i na wy sta wach. Prze glą da jąc i czy ta jąc Wa sze
cza so pi smo „dział ko wiec” mo że my się do wie dzieć wie lu
in te re su ją cych rze czy. Z za in te re so wa niem śle dzi my kon -
kur sy na naj pięk niej szą dział kę.

Dla nas prze by wa nie w ogro dach dział ko wych i sta ły
kon takt z przy ro dą jest praw dzi wą fraj dą. Chce my, aby
by ło tam we so ło, przy jem nie i ko lo ro wo. Spraw cie, aby
ogro dy by ły za wsze i dla wszyst kich.

Po zdra wia my i ży czy my wszyst kie go naj lep sze go.
ucznio wie uczęsz cza ją cy do świe tli cy z klas I–III,
na uczy cie le – wy cho waw cy świe tli cy SP 55 :

/-/ mgr Ka ta rzy na Rym kie wicz/-/ mgr Agniesz ka Miel cza rek/-/ mgr Jo an na Bu giel

/-/ mgr Agniesz ka Fa biań czyk/-/ mgr Jo an na Wa lesz czak,

28. ROD „Wod nik” w Le gni cy

Pre zes
Eu ge niusz Kon drac ki
Do Uczest ni ków  I Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Człon ko wie ROD „Wod nik” w Le gni cy prze sy ła ją
wszyst kim de le ga tom I Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców ser decz ne po zdro wie nia, ży cząc owoc nych
i uda nych ob rad oraz mą drych de cy zji pod ję tych w obro -
nie pol skie go ru chu dział ko we go.

Za na szym po śred nic twem zwra ca my się do wszyst kich
człon ków Związ ku :

„Nie myśl co mo że zro bić dla cie bie Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Ale co ty mo żesz zro bić dla nie go – dla sie -
bie sa me go”.

Z po zdro wie nia mi
Za rząd ROD „Wod nik” w Le gni cyLe gni ca, 14.07.2009 r.

29. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Gło sków”

I Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców War sza wa
ob ra du ją cy w dniu 14 1ip ca 2009 r.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Gło sków”
w Gło sko wie w imie niu swo ich człon ków i swo im wła -
snym prze sy ła wszyst kim uczest ni kom I Kon gre su Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców Ser decz ne Po zdro wie nia 
i Ży cze nia owoc nych ob rad dla do bra dział kow ców zrze -
szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Jed no cze śnie pra gnie my wy ra zić swo je głę bo kie po par -
cie dla I Kon gre su PZD ob ra du ją ce go w War sza wie 
w dniu 14 lip ca 2009 r. , oraz dzia łań kie row nic twa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców po dej mo wa nych w obro -

nie Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Szcze rze wie rzy my, że ob ra dy I Kon gre su PZD 
w ogrom nym stop niu przy czy nią się do od rzu ce nia raz na
za wsze za ku sów dzia ła czy nie któ rych ugru po wań par tyj -
nych na ist nie ją cy, spraw dzo ny po rzą dek praw ny w PZD
i od su ną w nie zna ną przy szłość ta kie pro jek ty zmian jak
ostat ni pro jekt PIS -u.

Zde cy do wa nie prze ciw sta wia my się zbu rze niu ist nie ją -
ce go po rząd ku praw ne go w PZD.

V -ce pre zes za rzą du 
Ta de usz Ksią żak   

Pre zes za rzą du
Ed mund Chi liń ski
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. J. Wa -
szyng to na w War sza wie w imie niu dział kow ców na sze go
Ogro du, zgła sza pro test prze ciw dzia ła niom wy mie rzo -
nym w ich pra wa gwa ran to wa ne usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

ROD im. J. Wa szyng to na ob cho dzi w bie żą cym ro ku ju -
bi le usz 70-le cia funk cjo no wa nia i dział kow cy zde cy do -
wa nie sprze ci wia ją się pró bom zmie rza ją cym do li-
kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce, do li kwi da cji

ich Związ ku i uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Wno si my, aby Kon gres PZD za jął, w imie niu Związ ku
sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych, sta no wi sko bę dą ce wy ra zem wo li dział kow ców
pre zen to wa nej na kon fe ren cjach przed kon gre so wych.

Po pie ra my Kon gres i ma my zu peł ne za ufa nie do wy ni -
ków je go pra cy.

30. Za rząd ROD im. J. Wa szyng to na War sza wa 

Prze wod ni czą cy I Kon gre su 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

War sza wa, 14 lip ca 2009 r.

Pre zes 
/-/ Wal de mar Ha be tin

31. Ko le gium Pre ze sów Kom plek su ROD  w War sza wie, Al. Wa szyng to na im. J. Wa szyng to na, 
Ener ge tyk - Gór nik - Na uczy ciel” „Man dra go ra”, „Ki no wa”, „Ko le jarz”, „Sa ska Kę pa”, „XX -le cia”

Vi ce pre zes 
/-/ Bar ba ra Fry dry chie wicz

Pre ze si Ko le gium Pre ze sów Kom plek su Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych w War sza wie przy al. Wa szyng -
to na prze sy ła ją De le ga tom ser decz ne po zdro wie nia.  Ży -
czy my pod ję cia de cy zji ko rzyst nych dla dział ko wi czów 
i PZD, Pre ze si Ko le gium Pre ze sów Kom plek su Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych w War sza wie przy al. Wa -
szyng to na War sza wie, w imie niu dział kow ców na szych
Ogro dów, zgła sza ją pro test prze ciw dzia ła niom wy mie -
rzo nym w ich pra wa gwa ran to wa ne usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy I Kon gre su 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Na si dział kow cy ka te go rycz nie sprze ci wia ją się pró bom
zmie rza ją cym do li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol -
sce, do ka sa cji ich Związ ku i unie waż nie nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wno si my, aby Kon gres PZD za jął, w imie niu Związ ku
sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych, sta no wi sko bę dą ce wy ra zem wo li dział kow ców
pre zen to wa nej na kon fe ren cjach przed kon gre so wych.

Po pie ra my Kon gres i ma my cał ko wi te za ufa nie do re -
zul ta tów je go pra cy.

Z po wa ża niem
Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów
ROD przy al. Wa szyng to na War sza waWar sza wa, 14 lip ca 2009 r.

32. Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Bia łym sto ku

Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Je ste śmy prze ko na ni ja ko Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj -

na PZD w Bia łym sto ku, że zwo ła nie Kon gre su w tych
trud nych dla Pol skich Dział kow ców cza sie jest jak naj -
bar dziej po żą da ne, nie zbęd ne i ko niecz ne.

Sy tu acja ja ka po wsta ła wo bec ru chu dział ko we go, dzia -
ła ją ce go w opar ciu o do tych cza so wą ko rzyst ną i ak cep to -
wal ną przez dział kow ców, a obo wią zu ją cą od 2005 ro ku
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, po zło że niu
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przez gru pę po słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych i nada nia mu przez Mar szał ka Sej mu RP bie gu
le gi sla cyj ne go wy ma ga rze czy wi ście za ję cia jed no znacz -
ne go i zde cy do wa ne go sta no wi ska mi lio no wej ro dzi ny
dział kow ców.

My, człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
w Bia łym sto ku na po sie dze niu w dniu 8 lip ca 2009 ro ku
wy ra ża my nie zmien nie jed no znacz ne sta no wi sko, że nie
ma po trze by, aby two rzyć no wą usta wę w spra wie ogro -
dów dział ko wych, gdy obec nie obo wią zu ją ca cał ko wi cie
za bez pie cza po trze by dział kow ców i okre śla ko rzyst ne dla
nas za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów. Ruch ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce od po nad 117 lat po sia dał za wsze
swo ją sa mo rząd ność i sa mo dziel ność w ist nie niu i dzia ła -
niu ogro dów dział ko wych, a je go struk tu ra or ga ni za cyj na
uję ta w Pol ski Zwią zek Dział kow ców do brze po ma ga 
i za bez pie cza tą sa mo rząd ność i sa mo dziel ność spo łecz -
nych or ga ni za cji w funk cjo no wa niu, naj pierw ja ko pra -
cow ni czych, a obec nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Stąd w peł ni po pie ra my nie odzow ność zwo ła nia Kon -
gre su Pol skich Dział kow ców, aby jed no znacz nie i jed nym

gło sem po wie dzieć po słom i se na to rom przez nas, spo łe -
czeń stwo, wy bra nych do Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej,
że nie ma po trze by zmie niać prze pi sów pra wa w spra wie
ogro dów dział ko wych, któ re jest do bre i do brze słu ży oraz
jest ak cep to wal ne przez dział kow ców. Czas naj wyż szy,
aby Par la men ta rzy ści da li spo kój ro dzin nym ogro dom
dział ko wym i skoń czy li te kil ku na sto let nie pod cho dy 
w ce lu zdo by cia elek to ra tu spo so bem „oszu kań czym” i
za ję li się in ny mi nie zbęd ny mi dla pol skich ro dzin dzie -
dzi na mi ży cia co dzien ne go, któ re wy ma ga ją pil nej po pra -
wy jak np. za po bie ga nie zu bo że niu spo łe czeń stwa, służ ba
zdro wia, oświa ta, wa run ki ży cia i by tu eme ry tów i ren ci -
stów, miesz ka nia mło dym ro dzi nom, opie ka spo łecz na 
i bez ro bo cie.

Jed no cze śnie in for mu je my, że od ręb nie za pre zen to wa -
li śmy na sze sta no wi sko w spra wie PiS -owskie go pro jek -
tu usta wy o ogro dach dział ko wych, któ re prze ka za li śmy
Mar szał ko wi Sej mu RP i Wi ce mar szał kom Sej mu RP,
Pre ze so wi Ra dy Mi ni strów oraz Prze wod ni czą cym klu -
bów par la men tar nych.

człon ko wie OKR PZD w Bia łym sto ku
Bia ły stok, 8 lip ca 2009 r.

33. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Han dlo wiec” No wa Sól

KON GRES
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
Kra jo wa Ra da War sza wa

Człon ko wie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Han -
dlo wiec” w No wej So li z peł nym od da niem i po par ciem
so li da ry zu ją się z Pierw szym Kon gre sem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ob ra du ją cym w War sza wie nad
obro ną na szej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach. Dział ko wych w Pol sce.

Pro jekt usta wy PiS z dnia 23 mar ca 2009 r. o na cjo na li -
za cji związ ku i ogro dów to ha nieb ny i zdra dziec ki za mach

na ca łą, sa mo rząd ną, spo łecz ność związ ko wą. My fał szy -
wych dar czyń ców nie chce my. Rę ce ta kich po słów PiS jak
De ra, Ma ter na i im po dob ni – precz od na sze go Związ ku
i od na szych dzia łek zrze szo nych w Pol skim Związ ku
Dział ko wy.

Niech ży ją Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go obroń -
cy 

Pre zes Za rzą du
/-/ E. Do bruc ki

No wa Sól, 14.VII.2009 r.

34. ROD „Po kój” w Świe bo dzi nie

Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w War sza wie

Za rząd oraz Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go  „Po kój” w Świe bo dzi nie wy ra ża głę bo ki

sprze ciw w spra wie zmia ny Usta wy z dnia 8.07. 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
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„Nie po pra wiaj my te go co jest do bre”
Uwa ża my, że uchwa le nie usta wy w pro po no wa nym

przez wnio sko daw ców,
kształ cie bę dzie śmier tel nym cio sem za da nym spo łecz -

no ści Dział kow ców, gdyż spo wo du je li kwi da cje. Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, a tym sa mym przy czy ni się do

li kwi da cji Ogro dów Dział ko wych w Pol sce, o co wy raź -
nie cho dzi wnio sko daw com.

Zwra ca my się. do ob ra du ją ce go 14.07.2009 r. I Kon gre -
su Pol skie go Związ ku Dział kow ców o wy pra co wa nie sku -
tecz nej stra te gii w obro nie na szych dzia łek,

ŻY CZY MY BAR DZO OWOC NYCH OB RAD

Pre zes Za rzą du 
/-/ Ró życ ki Jan

35. Mi ro sław No wak Czło nek ROD „Ko ło” w Wał brzy chu

Pierw szy Kon gres 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

War sza wa, 14.07.2009 r.

Je stem prze ciw ko pro jek to wi PiS do ty czą ce go uwłasz -
cze nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i zwią za nej 
z tym li kwi da cji ist nie ją ce go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Pro po zy cje PiS -u na wy kup od Skar bu Pań stwa dzia łek
nie jest do przy ję cia ze wzglę dów fi nan so wych, gdyż człon -
ka mi są przede wszyst kim eme ry ci i ren ci ści oraz oso by
bez ro bot ne lub o ni skich do cho dach. Tyl ko nie wiel ka część
człon ków ROD to lu dzie za moż ni, któ rych by ło by stać na
po kry cie kosz tów zwią za nych z uwłasz cze niem.

Kon sty tu cja RP gwa ran tu je oby wa te lom pra wo do wy -
po czyn ku i re kre acji, a dla wie lu dział kow ców i ich ro -
dzin ogró dek jest czę sto je dy nym do stęp nym spo so bem
wy po czyn ku, gdyż wcza sy po za mia stem są dla nich za
dro gie. Po nad to ogró dek jest też spo so bem na po pra wę

bu dże tu do mo we go i wy ży wie nia ro dzi ny. Pro jekt PiS
zniósł by za sa dę rów no ści, po przez dzie le nie na bied niej -
szych i bo ga tych oraz pro wa dził by do dal sze go ubo że nia
spo łe czeń stwa. Pro po no wa ne roz wią za nia nie by ły by
spra wie dli we, gdyż wy klu cza ły by uboż szych oby wa te li
ze spra wie dli we go do stę pu do dóbr ma te rial nych w de -
mo kra tycz nym pań stwie

Po nad to pro po no wa ne roz wią za nia do pro wa dzić mo -
gły by do roz drob nie nia wła sno ści i utrud nił by pod ję cie
pla no wa nych in we sty cji.

Opo wia dam się za utrzy ma niem Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obec -
nej tra dy cyj nej i spraw dzo nej for mie i sprze ci wiam się
zmia nom pro po no wa nym przez PiS.

Czło nek Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
Okrę gu Su de ty, Ko ło Za głę bie 

w Wał brzy chu 
/-/ Mi ro sław No wak

36. ROD „Za ci sze -Pod la sie” w Sie dl cach

Za rząd i wszy scy dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Za ci sze – Pod la sie” w Sie dl cach ży czą peł ne go
suk ce su ob ra dom Pierw sze go Kon gre su PZD w obro nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Zrób my wszyst ko i wszy -

scy, aby ogro dy dział ko we by ły Pe reł ka mi zie le ni w mia -
stach. W peł ni so li da ry zu je my sie z Pre ze sem Kon drac kim,
któ ry dla Związ ku zro bił bar dzo du żo i dzię ki Nie mu Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców jest tym czym jest.

Za rząd ROD

37.Za rząd i Dział ko wi cze ROD „No wy” w Mocz ko wie

„ Ży cie nie mal na pew no ma sens” (Ein ste in)
Ja ko or ga no wi bę dą ce go przed sta wi cie lem śro do wisk

I Kon gre so wi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców

dział ko wych z ca łe go kra ju ży czą owoc nych ob rad nad
przy szło ścią związ ku i kie run ka mi je go roz wo ju.

W imie niu Za rzą du i Dział kow ców
Pre zes 

/-/ Mi ro sław Pio trow ski



152

Pa nie Pre ze sie Kon drac ki! Sza now ni De le ga ci!
Z przy czyn or ga ni za cyj nych nie mo że my uczest ni czyć

w ob ra dach I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
a szko da! Wszyst kie pod ję te na kon gre sie dzia ła nia do
prze ciw sta wia nia się usta le nia PiS po pie ra my! Do syć
„war chol stwa” ze stro ny pro jek to daw ców, do syć pod wła -
sne in te re sy, ta cy po sło wie nie po win ni za sia dać w ła wach
po sel skich.

Pan Po seł Grab ślu bo wał dzia łać dla do bra na ro du, 
a wraz z gru pą do rob kie wi czów dzia ła prze ciw ko.

W kry zy sie go spo dar czym uchwa le nie tej „usta wy” bu -
bla rów na ło by się utra tą środ ków do ży cia, a za ra zem w
wy po czyn ku dla ty sią ca ren ci stów, eme ry tów któ rych
świad cze nia i tak są gło do we!

Je ste śmy prze ciw ni uchwa le niu przez Sejm RP usta wy
PiS, a o jej od rzu ce nie ape lu je my do wszyst kich po słów
bez wzglę du na opcję po li tycz ną.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, Sza now ni De le ga ci je ste śmy
z Wa mi!

In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej oraz
ROD „Ina” w Go le nio wie

Z up.
/-/ Wik tor Dą brow ski.

38. Wik tor Dą brow ski IS SI ROD „Ina” w Go le nio wie

I Kon gres PZD War sza wa Pa łac Kul tu ry

Szcze cin, 10.07.2009 r.

39. ROD „Ma lin ka II” w Ra do miu

I Kon gres PZD
War sza wa

W peł ni so li da ry zu je my się z KR PZD, któ ra zwo łu jąc
Kon gres PZD pra gnie bro nić ży wot nych in te re sów pol -
skich dział kow ców o utrzy ma nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku.

Dział kow cy ROD „Ma lin ka II” za wsze da wa li wy raz
swo je go za an ga żo wa nia w wal ce z za gro że nia mi dla ist -
nie nia ROD i Pol skie go Związ ku Dział kow ców po przez
uchwa ły, re zo lu cje, pe ty cje do władz i in ne for my. Tak że

i te raz wy ra ża my głę bo ki sprze ciw wo bec prób uchwa le -
nia usta wy we dług pro jek tu po słów PiS.

Nasz opty mizm i uf ność po zwa la nam wie rzyć, że de le -
ga ci na Kon gres god nie za pre zen tu ją wo lę dział kow ców,
a ich for my roż nych dzia łań sta ną się przy czyn kiem, 
w przy szło ści, do zmia ny po glą dów par la men ta rzy stów 
i przed sta wi cie li naj wyż szych władz pań stwo wych na te -
mat PZD ROD i wo li dział kow ców.

Za rząd ROD

40. ROD „Ka li na” w Ra do miu

Uczest ni cy I Kon gre su PZD w War sza wie

Z oka zji zwo ła nia I Kon gre su PZD ży czy my owoc nych
ob rad, aby wy pra co wa ne przez Kon gres sta no wi sko
sprzy ja ło obro nie ogrod nic twa dział ko we go i Związ ku.

Pra gnie my po in for mo wać, że wspie ra my dzia ła nia KR
PZD dla utrzy ma nia usta wy o ROD.

Za Za rząd

41.  ROD „Pod Gru szą” w Płoc ku
Prze wod ni czą cy I -go Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Za rząd i Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„ Pod Gru szą” w Płoc ku ży czą owoc nych ob rad dla Pre -
zy dium ob ra du ją ce go I -go Kon gre su Pol skie go Związ ku

Dział kow ców oraz wy pra co wa nia od po wied nich struk tur
ko rzyst nych dla Związ ku i dla Dział kow ców.

Z po wa ża niem za Za rząd
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zło te
Pia ski” w Sie dl cach prze sy ła ją uczest ni kom I Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dzia łow ców ży cze nia owoc nych ob -

rad. Niech Wasz wy si łek do pro wa dzi do obro ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku.

Pre zes Za rzą du 
/-/ mgr Te re sa Szym ko

42. ROD  „Zło te Pia ski” Sie dl ce

I Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
War sza wa

Sie dl ce, 14 lip ca 2009 r.

43. Człon ko wie Pol skie go Związ ku Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów 

Do Pa na Prze wod ni czą ce go I Kon gre su 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Więk szość z nas – człon ków Pol skie go Związ ku Eme -
ry tów, Ren ci stów i In wa li dów w Płoc ku, któ rzy od 30-tu
lat ko rzy sta ją z tur nu sów wcza so wych na te re nie ROD im.
T. Ko ściusz ki w Płoc ku, nie ma żad nej dzia łecz ki w tym
i in nych płoc kich ogro dach dział ko wych, ale utoż sa mia my
się z na szy mi Go spo da rza mi - Dział kow ca mi. To dzię ki
nim rok rocz nie ko rzy sta my z ich go ścin no ści, ale przede
wszyst kim z obiek tów i urzą dzeń re kre acyj no -wy po czyn -
ko wych. To Ogród za wsze otwar ty dla nas i dla in nych
miesz kań ców na sze go mia sta. Dla te go z nie po ko jem śle -
dzi my prze ja wy za gro żeń dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i wspól not ogro do wych, któ re mo gą „za owo -
co wać” ich roz bi ciem i li kwi da cją.

Z do stęp nych nam in for ma cji i pla ka tów wie my, że 
w dniu dzi siej szym ob ra du je w War sza wie I Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, zwo ła ny dla prze ciw dzia -
ła nia tym za gro że niom.

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy Kon gre su!
Dro dzy nam uczest ni cy ob rad te go hi sto rycz ne go wy -

da rze nia!
Uczyń cie wszyst ko, co w Wa szej mo cy, aby złe si ły po -

li tycz ne, ode rwa ni od rze czy wi sto ści par la men ta rzy ści 
i sto ją cy za ni mi po plecz ni cy nie wy rzą dzi li Dział kow -
com i nam - człon kom PZE RiI żad nej szko dy, aby śmy 
w ro ku przy szłym i w la tach na stęp nych mo gli ko rzy stać
z ROD, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, otwar tych
na po trze by spo łecz no ści lo kal nych, lu dzi w po de szłym
wie ku, nie peł no spraw nych, ubo gich!.

Ży czy my Pa nu Prze wod ni czą ce mu i wszyst kim uczest -
ni kom I Kon gre su PZD owoc nych ob rad i po myśl no ści w
wal ce z za gro że nia mi, ja kie nie sie ze so bą PiS -owski pro -
jekt usta wy o ogro dach dział ko wych.

Z po wa ża niem – człon ko wie PZE RiI 
– wcza so wi cze XXX Tur nu su

44. ROD im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku

TE LE GRAM
Od człon ków Pol skie go Związ ku Eme ry tów  Ren ci stów i In wa li dów – miesz kań ców Płoc ka,

uczest ni ków XXX Tur nu su Wcza so we go w ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Płoc ku

TE LE GRAM:

Pan/i Prze wod ni czą cy 
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Or ga na sa mo rzą du ogro do we go i dział kow cy Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku

ser decz nie gra tu lu ją Pa nu/Pa ni wy bo ru na tak za szczyt ną,
hi sto rycz ną i jak że od po wie dzial ną funk cję!
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Wy ra ża my głę bo kie prze ko na nie, że uczest ni cy Kon -
gre su pod Pa na/Pa ni prze wod nic twem - z udzia łem mię -
dzy in ny mi na szych de le ga tów - przyj mą nie wąt pli wie
sta no wi sko w spra wie ko niecz no ści prze ciw dzia ła nia za -
gro że niom dla na sze go – Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i w obro nie usta wy z lip ca 2005 r. o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych! W for mie do ku men tów kon gre -
so wych po wiedź cie wszyst kim Dział kow com, ale tak że
na szym par la men ta rzy stom, wła dzom rzą do wym i or ga -
nom sa mo rzą dów miast i gmin o bez pre ce den so wej pod -
stęp no ści pro jek tu usta wy PiS w spra wie ogro dów dział -
ko wych!.

Z po zdro wie nia mi i ży cze nia mi owoc nych 
ob rad kre ślą się

Dział kow cy  ROD „Ko ściusz ki” z Płoc kaPłock, 14 lip ca 2009 r.

45. OZ w Szcze ci nie

W dniu ob rad I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, zwo ła ne go w War sza wie, dla obro ny ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
prze ka zu je my ja ko re pre zen tan ci szcze ciń skich ogro dów
dział ko wych szcze re ży cze nia — aby Kon gres wy dał bo -
ga te, naj lep sze i licz ne owo ce, słu żą ce na dziś i w przy -
szło ści wszyst kim ro dzi nom pol skich dział kow ców.

Dzię ku je my Pa nu za wie lo let nią sku tecz ną wal kę 
o ogro dy. Dzię ku je my za he ro izm i de ter mi na cję w dą że -
niu do obro ny wie ko we go do rob ku ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce oraz za god ne re pre zen to wa nie Pol ski w
struk tu rach or ga ni za cji eu ro pej skich. Po dzi wia my Pań skie
od da nie idei ogrod nic twa dział ko we go i kunszt z ja kim

ra dzi Pan so bie z wszel kim prze ciw no ścia mi i ata ka mi na
Pań ski au to ry tet.

Za pew nia my Pa na, że mo że Pan za wsze li czyć na dział -
kow ców w tej, wy czer pu ją cej si ły wal ce o byt ogro dów
dział ko wych.

Oby tyl ko zdro wie po zwo li ło Pa nu na osią gnię cie te go
naj wyż sze go ce lu - peł nej sta bi li za cji w ogro dach oraz za -
cho wa nia ich dla po ko leń na stęp nych, w do brej kon dy cji
i z moc nym fun da men tem, gwa ran tu ją cym ich roz wój w
przy szło ści.

Je ste śmy dum ni, że to wła śnie Pa na po da ro wał los Pol -
skie mu Związ ku Dział kow ców z ca łą Je go mą dro ścią,
upo rem i cha ry zmą wal ki o do bro dział ko wych ro dzin.

Z wy ra za mi naj wyż sze go sza cun ku
W imie niu szcze ciń skie go okrę gu

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie 
Ta de usz Ja rzę bak

Dy rek tor Biu ra OZ
To masz Ol ku ski     

46.  Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Gry fów Ślą ski

Sza now ni Uczest ni cy Kon gre su PZD w War sza wie

Po raz ko lej ny je stem zbul wer so wa ny cią głym nę ka -
niem dział kow ców ko lej ny mi pro po zy cja mi po słów PIS -
-u, zmie rza ją cy mi do li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

Tak by ło w okre sie ka den cji Sej mu 2001–2005, tak by -
ło w ka den cji 2005–2007 i tak jest w obec nej ka den cji.

Wiem o tym z au top sji , bo wiem ja ko Po seł wspól nie 
z ko le ga mi i ko le żan ka mi z Klu bu Par la men tar ne go SLD
wal czy li śmy z nie for tun ny mi po my sła mi, któ re wra ca ją
ja ko bu me rang do la ski mar szał kow skiej.

Mam świa do mość, że dział ko wi cze są już zmę cze ni tą
sy tu acją, ze stre so wa ni, co nie ko rzyst nie wpły wa na pew -
no na stan ich zdro wia. Wie lu z nich za miast wy po czy wać

i cie szyć się da ra mi na tu ry i plo na mi na dział ce mu si się
mar twić o swo ją przy szłość.

Chcę za pew nić dział kow ców z na sze go Le gnic kie go
Okrę gu, a szcze gól nie z mo ich uko cha nych 2 ogro dów
dział ko wych w Gry fo wie Ślą skim „Na Ho ry zon cie” 
i „Sie lan ka”, że za wsze bę dę ich wspie rał i po pie rał wzbo -
ga ca jąc in fra struk tu rę ogro dów , a tak że pod trzy mu jąc je
du cho wo.

Co praw da sam nie po sia dam dział ki, ale ko rzy stam 
z uro ków i owo ców pra cy mo ich te ściów ma ją cych dział -
kę w ogro dach „Na Ho ry zon cie”.

Wy ra żam na dzie ję, że na Ho ry zon cie prze sta ną się zbie -
rać czar ne chmu ry, a nad ogro da mi za świe ci słoń ce.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Ol gierd Po niź nik 

Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Gry fów Ślą ski
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I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców bez wąt -
pie nia stał się naj więk szym wy da rze niem, któ re za pi sze
się trwa łe w hi sto rii ru chu dział ko we go. Je go do sko na ła
or ga ni za cja i prze bieg za słu gu ją na szcze gól ne uzna nie.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że oso bi ste, peł ne po świę ce nia
za an ga żo wa nie Pa na Pre ze sa mia ło de cy du ją cy wpływ na
je go naj wyż szą ran gę.

Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w imie niu wła snym i dział kow ców okrę gu to ruń sko -
-wło cław skie go prze ka zu ją naj ser decz niej sze gra tu la cje
sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia.

Je ste śmy prze ko na ni że prze bieg Kon gre su za pi sze się
w hi sto rii ru chu dział ko we go zło ty mi zgło ska mi a Pa na
dzia ła nia bę dą in te gral ną tre ścią tych za pi sów.

Z wy ra za mi sza cun ku
W imie niu spo łecz no ści dział ko wej i uczest ni ków 

I Kon gre su PZD
Pre zes OZ  To ruń sko -Wło cław skie go 

/-/Edward Śmi giel ski 

1. OZ To ruń sko-Wło cław ski     

Sza now ny Pa ni Pre ze sie

To ruń, 14 lip ca 2009 r.

2. Wła dy sław Ol czyk           

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki

Dział kow cy na sze go Ogro du prze sy ła ją Pa nu ser decz ne
po dzię ko wa nia za wkład pra cy w or ga ni za cji I KON GRE -
SU PZD.

SUK CES KON GRE SU PRZE RÓSŁ NA SZE NAJ -
ŚMIEL SZE OCZE KI WA NIA !

Od nie śli śmy naj więk sze zwy cię stwa od cza su spo tka -
nia na JA SNEJ GÓ RZE!

Pa nu to zwy cię stwo za wdzię cza my!
Dział kow cy w Sa li Kon gre so wej 2600 de le ga tów z ca -

łej Pol ski, sta wi ło się na we zwa nie: „Dział ki są w nie bez -
pie czeń stwie”.

Przy by li dla te go, że Pa na ce nią, że Pa nu wie rzą. Pan
dział kow ców nie okła mie! Jak wiel kim sza cun kiem mu si
Pan się cie szyć w sfe rach par la men tar nych i rzą do wych,
sko ro nasz I KON GRES za szczy ci ło swo ją obec no ścią
pra wie czter dzie stu PO SŁÓW i SE NA TO RÓW z Wi ce -
mar szał kiem SEJ MU i Wi ce pre mie rem Rzą du na cze le.
Pre zy den ci wiel kich miast, Sa mo rzą dow cy, Wo je wo do -
wie, Sta ro sto wie i przed sta wi cie le zna czą cych par tii po li -
tycz nych - bra li udział w na szych ob ra dach, po pie ra li nas
i po tę pia li usta wę PIS.

Wszyst kie wy stą pie nia GO ŚCI na ce cho wa ne by ły szcze -
ro ścią i przy jaź nią dla dział kow ców. PRE ZY DENT PO -

ZNA NIA Pan Gro bel ny i Wo je wo da Ma zo wiec ki, uzna li
Ogro dy Dział ko we w mie ście za te re ny zie lo ne ko niecz ne
dla ochro ny śro do wi ska i w po rów na niu z par ka mi, w ogó -
le nie ob cią ża ją kosz tów miej skiej ka sy. Ko rzyst niej jest 
w środ ku mia sta utrzy mać Ogród Dział ko wy ogól no do stęp -
ny dla miesz kań ców, z cie ka wą ar chi tek tu rą ogrod ni czą, 
z so bot nio- nie dziel ny mi wcza sa mi dla eme ry tów, niż utrzy -
my wać park miej ski za nie po rów ny wal nie więk sze kosz ty.
Ogro dy Dział ko we utrzy mu ją się sa me.

Pa nie pre ze sie - stwo rzył Pan Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, z któ rym li czą się wszy scy, cze go przy kła dem by ła
obec ność na Kon gre sie przed sta wi cie li naj wyż szych
władz: pań stwo wych i sa mo rzą do wych.

DZIAŁ KOW CY GRA TU LU JĄ PA NU SUK CE SU!
Jesz cze nie zdą ży li śmy się wy spać po tru dach Kon gre -

su, a już ra no dzi siaj Pre zes Okrę gu Pan mgr Ta de usz Ja -
rzę bak, za rzą dził spo tka nie na na szym Ogro dzie w spra -
wie wcza sów dział ko wych dla eme ry tów i in nych spraw
i in nych spraw po ru sza nych na KON GRE SIE. Spo tka nie
z udzia łem dzien ni ka rzy ra dio wych i pra so wych. Z ta ki mi
dzia ła cza mi jak Pre zes Ja rzę bak, du szą od da ny mi Ogro -
dom Dział ko wym moż na nie tyl ko dział ki, ale i gó ry prze -
sta wiać.

Z wy ra za mi sza cun ku
De le gat na Kon gres PZD 

/-/ Wła dy sław Ol czyk
ROD „Krze ko wo” Szcze cin  Szcze cin, 15 lip ca 2009 r.

Listy po Kongresie
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku pra gnie

tą dro gą zło żyć Pa nu sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia za
per fek cyj ne zor ga ni zo wa nie hi sto rycz ne go I Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie.

Wniósł Pan oso bi sty istot ny wkład z prze bieg te go Kon -
gre su, za co dzię ku je my. Uczest ni cy Kon gre su uzna li, że
Pa na oso bi ste za an ga żo wa nie skut ko wa ło udzia łem w ob -
ra dach Wi ce pre mie ra Rzą du RP oraz Wi ce mar szał ka Sej -
mu RP, a tak że wie lu po słów na Sejm RP.

Zwo ła nie Kon gre su zo sta ło ode bra ne przez człon ków
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku za za -
sad ne i ze wszech miar słusz ne, bo wiem, po przez zło że nie

przez PiS pro jek tu usta wy, zo stał za gro żo ny byt ogro dów
i Związ ku, za gro żo ne ist nie nie i roz wój ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Sło wa po dzię ko wa nia kie ru je my tak że do człon ków Ko -
mi te tu Or ga ni za cyj ne go Kon gre su.

Wy ra ża my rów nież sło wa uzna nia pra cow ni kom Biu ra
Kra jo wej Ra dy PZD i Wy daw nic twa „dział ko wiec” za ich
oso bi sty trud i wy si łek, któ ry wnie śli w trak cie trwa nia
Kon gre su.

Jed no cze śnie oso bi ście dzię ku ję za umoż li wie nie mi za -
bra nia gło su w trak cie I Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Był to dla mnie wiel ki ho nor i za szczyt.

Z dział ko wym po zdro wie niem 

3. OZ w Gdań sku                                               

Sza now ny Pan 
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Z -ca Prze wod ni czą ce go 
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Prze wod ni czą cy 
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

Gdańsk, 15 lip ca 2009 r.

4. OZ w Pi le          

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W imie niu uczest ni ków I Kon gre su Pol skie go Związ ku

Dział kow ców z Okrę gu Pil skie go pra gnę bar dzo ser decz -
nie po dzię ko wać za ini cja ty wę, wspa nia łą or ga ni za cję, do -
sko na łe do ku men ty pro gra mo we sta no wią ce naj istot n-
iej szy im puls w na szej nie usta ją cej wal ce i obro nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Tak licz ne uczest nic two człon ków na sze go Związ ku,
przed sta wi cie li Par la men tu i Rzą du RP, wszyst kie sta no -
wi ska klu bów po sel skich i par tii po li tycz nych po pie ra ją -
cych na szą wręcz he ro icz ną wal kę, me ry to rycz na dys ku sja
i wresz cie wspa nia ła kon gre so wa at mos fe ra, sta no wi ły do -
sko na łą lek cję de mo kra cji wy ko na ną wy śmie ni cie przez
na szych dział kow ców i przy no szą cą wresz cie ocze ki wa -

ny efekt w po sta ci sa tys fak cjo nu ją cej de cy zji par la men -
tar nej.

Na szą do sko na łą opi nię w peł ni po dzie la ją uczest ni czą -
cy w tym naj waż niej szym związ ko wym wy da rze niu za -
pro sze ni par la men ta rzy ści Pa no wie Sta ni sław Ka lem ba,
Sta ni sław Stec, Ro mu ald Aj chler, Mie czy sław Au gu styn,
Sta ni sław Chmie lew ski i przed sta wi cie le sa mo rzą du lo -
kal ne go: Pan Zbi gniew Ko smat ka – Pre zy dent Mia sta Pi -
ła, Ja cek Gursz – Bur mistrz Mia sta Cho dzież.

Jesz cze raz bar dzo dzię ku ję Pa nu Pre ze so wi, Ko mi te to -
wi Or ga ni za cyj ne mu Kon gre su i ca łe mu ze spo ło wi współ -
pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy PZD za to wspa nia łe wy-
da rze nie w na szym Związ ku.

Z po wa ża niem 
Pre zes OZ w Pi le

/-/  Ma rian Pra czyk
Wraz z uczest ni ka mi Kon gre suPi ła, 16 lip ca 2009 r.
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Sza now ny Pa nie!
W imie niu wła snym oraz ca łe go Pre zy dium Okrę go we -

go Za rzą du PZD skła dam ser decz ne po dzię ko wa nie za
udział w dniu 14 lip ca 2009 r. w I Kon gre sie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Swo ją obec no ścią na Kon gre sie za ak cen to wał Pan swój
sto su nek do pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wym au -
tor stwa PiS. Je stem prze ko na ny, że jak do tych czas w dal -

szym cią gu Pan Se na tor bę dzie bro nił usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wie rzę, że
swo im dzia ła niem bę dzie Pan da lej wspie rał oraz przy czy -
niał się do roz wo ju idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ży czę Pa nu zdro wia, wy trwa ło ści i sa tys fak cji w pra cy
za wo do wej oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi -
stym.

Z po wa ża niem
Pre zes OZ PZD

/-/ mgr Ta de usz Śmi giel

5. OZ w Go rzo wie Wlkp.                            
Pan
Hen ryk Ma ciej Woź niak Se na tor RP

Go rzów Wlkp., 16 lip ca 2009 r.

Pi smo tej sa mej tre ści zo sta ło prze sła ne rów nież do Pa na Krzysz to fa Za rę by i Pa na Se na to ra Ma cie ja Woź nia ka

6. Woj ciech Swi niar ski    
Pan Pre zes PZD                                               
Eu ge niusz Kon drac ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ja ko uczest nik I. Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców pra gnę Pa nu prze ka zać wy ra zy uzna nia i sza cun -
ku. Zor ga ni zo wa nie Kon gre su utrwa la si łę or ga ni za cji,
in te gru je dział kow ców w jed no li tą, sa mo rząd ną, sa mo -

dziel ną or ga ni za cję. To Pa na za słu ga. Za wie lo let nią dzia -
łal ność dla do bra związ ku – skła dam Pa nu po dzię ko wa nie
i uzna nie. Je ste śmy z Pa nem w każ dej chwi li. Mo że Pan
na nas li czyć. 

Z po wa ża niem 
/-/ Woj ciech Swi nar ski 

Szcze cin Dział kow cy z ROD 1000-le cia P.P. Szcze cin, 17 lip ca 2009 r.

7. OZ w Ka li szu     
Pan
Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Ka li szu w imie niu kil ku dzie się ciu ty się cy dział kow ców
ze 138 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z na sze go te -
re nu dzia ła nia skła da Pa nu Pre ze so wi i Kra jo wej Ra dzie
PZD ser decz ne po dzię ko wa nie za wspa nia łe zor ga ni zo -
wa nie tak waż ne go I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w dniu 14 lip ca 2009 ro ku.

Zor ga ni zo wa nie I Kon gre su PZD by ło bar dzo po trzeb -
ne w tak trud nej dla dział kow ców i Związ ku sy tu acji spo -
wo do wa nej zło że niem do Sej mu RP przez Klub Pra wa 
i Spra wie dli wo ści no we go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych  I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w wy ni ku de kla ra cji uczest ni czą cych w Kon gre sie par la -
men ta rzy stów i jed no ści dział kow ców z ca łej Pol ski przy -
czy nił się bar dzo do pod ję cia przez Sejm RP tak waż nej
dla Związ ku uchwa ły od rzu ca ją cej w pierw szym czy ta niu
pro jekt PiS -u. I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców po ka zał tak że si łę i jed ność dział kow ców z ca łej Pol -
ski, a pod ję te Sta no wi ska i Ape le przy czy nią się do
dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dzię ku je my i ży czy my Pa nu Pre ze so wi i wszyst kim
Człon kom Kra jo wej Ra dy PZD du żo zdro wia, wy trwa ło -
ści w dzia ła niu, wszel kiej po myśl no ści oraz wszyst kie go
naj lep sze go.

Z dzia ło wym po zdro wie niem
OZ w Ka li szuKa lisz, 17 lip ca 2009 r.
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Na pierw szy, hi sto rycz ny Kon gres PZD przy by li przed -
sta wi cie le za rów no me diów re gio nal nych, któ rzy ko rzy -
sta jąc z za pro sze nia Okrę go wych Za rzą dów przy je cha li  
z róż nych czę ści Pol ski,  a tak że za pro sze ni przez KR PZD
przed sta wi cie le ogól no pol skich agen cji in for ma cyj nych,
dzien ni ków, sta cji ra dio wych i te le wi zyj nych.  Wśród nich
zna leź li się za rów no go rą cy zwo len ni cy uwłasz cze nia
wszyst kie go co moż na jesz cze  w Pol sce uwłasz czyć, jak
i Ci, któ rzy ro zu mie jąc zna cze nie ROD dla ży cia go spo -
dar cze go i spo łecz ne go kra ju i UE, a tak że ak cep tu jąc opi -
nie dział kow ców  na te mat pro jek tu PiS – pod cho dzi li do
te ma tu Kon gre su ja kim by ło „w obro nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych” z peł nym zro zu mie niem.

W cza sie nie ofi cjal nych roz mów, dzien ni ka rze nie ukry -
wa li  za sko cze nia nie tyl ko pa nu ją cą wspa nia łą at mos fe -
ra i pro fe sjo nal ną or ga ni za cja Kon gre su, ale rów nież
przy ję ciem za pro sze nia przez tak licz ne gro no zna mie ni -
tych go ści – sa mo rzą dow ców, par la men ta rzy stów, przed -
sta wi cie li rzą du, związ ków za wo do wych.  Dla dział-
kow ców nie by ło za sko cze niem przy by cie tak licz nej rze -
szy go ści. Prze cież PZD dzia ła jąc w opar ciu o  do brze oce -
nia ną tak że przez więk szość władz miast i gmin usta wę 
z 2005 r. – sys te ma tycz nie z ni mi współ pra cu je w kwe -
stiach eko lo gii i za cho wa nia te re nów zie lo nych. Jest rów -
nież zna na z dzia łań na rzecz spo łecz no ści lo kal nych oraz
z te go, że bę dąc or ga ni za cją spo łecz ną – łą czy, a nie dzie -
li lu dzi. 

Naj wy raź niej ta ki po gląd po dzie la rów nież Ma rek Bo -
row ski (po li tyk, wie lo let ni dział ko wiec), któ ry ra zem z pre -
ze sem KR PZD E. Kon drac kim od pie ra li ar gu men ty po sła
A. De ry w cza sie pro gra mu „po dwu dzie stej” – emi to wa ne -
go na ży wo po za koń cze niu Kon gre su w TVP IN FO. 

Swo iście in ter pre to wa ne przez Po sła A. De rę orze cze nie
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, czy rze ko my mo no pol PZD,
to rów nież te ma ty ka, któ rą pod ję li dzien ni ka rze te le wi zyj -
ni, w cza sie ich  po łu dnio we go spo tka nia z pre ze sem E.
Kon drac kim.  Tak że w cza sie po po łu dnio wej kon fe ren cji
pra so wej z udzia łem Win cen te go Ku li ka (W -ce prze wod -
ni czą ce go Kon gre su, Pre ze sa OZ w Szczaw nie Zdro ju),
jak i An to nie go Ko strze wy (Pre ze sa OZ Ma zo wiec kie go)
oprócz de men to wa nia nie praw dzi wych in for ma cji roz po -
wszech nia nych przez PiS  – E. Kon drac ki od po wia dał na
py ta nia do ty czą ce funk cjo no wa nia PZD, po wo du wy bo ru
ter mi nu zwo ła nia Kon gre su, czy nie za pro sze nia  do je go
udzia łu po słów PiS.

Naj wy raź niej za sko cze nia tak licz nym gro nem go ści,
jed no znacz nym sta no wi skiem dział kow ców i lo gicz ną,
rze czo wą ar gu men ta cję PZD – nie mógł ukryć dzien ni -
karz TVN, jak i Pol sa tu. Sta ra jąc się za cho wać rze tel ność
dzien ni kar ską  za pre zen to wa li w cza sie głów nych, wie -
czor nych wy da niach – z zu peł nie nie po trzeb ną nut ką iro -
nii – za rów no sta no wi sko PiS, jak i PZD. 

Z ko lei dzien ni ka rzy TVP IN FO za sko czył i zdzi wił  sil -
ny opór dział kow ców dla „zba wien ne go” pro jek tu PiS.  
W swo ich wy po wie dziach dział kow cy – uczest ni cy Kon -
gre su, jak i prze by wa ją cy na dział kach – przed ka me ra mi
i mi kro fo na mi śmia ło kry ty ko wa li pro jekt PiS. Opo wia da -
li się rów nież ka te go rycz nie za je go od rzu ce niem oraz  za
po zo sta wie niem obec nej usta wy i PZD w nie zmie nio nym
kształ cie. Wy po wie dzi te, czę sto bar dzo oso bi ste, z du żym
ła dun kiem emo cjo nal nym,  po ka zy wa ły rów nież,  jak
ogrom ne zna cze nie ma dział ka oraz ile ra do ści wno si 
w ich co dzien ne ży cie. 

Nie któ re z za pro szo nych me diów już w przeded niu
Kon gre su roz po czę ły in for mo wa nie o waż nej dla spo łe -
czeń stwa te ma ty ce ja ką jest przy szłość ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. TV Biz nes na da ją cy na ogól no pol skiej
plat for mie cy fro wej w cza sie roz mo wy z pre ze sem 
E. Kon drac kim emi to wa nej na ży wo w po łu dnio wym wej -
ściu, czy po znań skie Ra dio Mer ku ry w cza sie roz mo wy 
z pre ze sem  OZ w Po zna niu  - Zdzi sła wem Śli wą pre zen -
to wa ły te ma ty kę do ty czą cą zło żo ne go w dniu 23.03. 2009 r.
pro jek tu PiS. 

Tak że Ga ze ta Po mor ska w roz mo wie z Ry szar dem Cho -
dy nic kim   („Ogro dów nie od da my!”) in for mo wa ły o waż -
nym dla dział kow ców wy da rze niu ja kim jest obro na
usta wy o ROD i Pierw szy Kon gres PZD.  

Z ko lei TVP War sza wa już w cza sie trwa nia Kon gre su
wy emi to wa ła ma te riał po świę co ny Kon gre so wi i pro ble -
ma ty ce z ja ką bo ry ka się PZD. 

Tak że Ra dio Dla Cie bie oprócz przy by cia na Kon gres
po świę ci ło kil ka wejść an te no wych te ma ty ce Kon gre su.
W po ran nym blo ku go ści ło An to nie go Ko strze wę (pre ze -
sa OZ Ma zo wiec kie go),  a w po po łu dnio wym wej ściu  
– Rad cę praw ne go KRPZD Bar tło mie ja Piech. Z ko lei na
py ta nia dzien ni ka rza pol skie go Ra dia Pr. I  w ku lu arach
Sa li Kon gre so wej od po wia dał praw nik KR – To masz Ter -
lec ki. Tak że Bar tło miej Piech i An na Hyr lik (star szy in -
spek tor ds. me diów KR PZD) w cza sie roz mów z dzien -
ni ka rza mi,  jak i przy  po mo cy przy go to wa nych na Kon -
gres ma te ria łów in for ma cyj nych przed sta wia li sy tu ację 
i sta no wi ska w spra wie pro jek tu PiS.

W  tym sa mym dniu tak że Pol ska  Agen cja Pra so wa, In -
for ma cyj na Agen cja Ra dio wa zre la cjo no wa ły oma wia ną
na Kon gre sie te ma ty kę  ja ką by ła „obro na ro dzin nych
ogro dów dział ko wych”.  Prze dru ki tych in for ma cji moż -
na by ło prze czy tać jesz cze w tym sa mym dniu na stro nie
in ter ne to wej ga ze ta.pl, 

(tekst „Zwią zek Dział kow ców prze ciw zmia nie usta wy
o ogro dach dział ko wych”), ga ze cie praw nej, ban kier.pl
(tekst „Dział kow cy nie po pie ra ją pro jek tu usta wy au tor -
stwa PiS o ogro dach dział ko wych”), wia do mo ściach 24.pl
(„Trwa Kon gres Dział kow ców”), In te rii („Ostry pro test
dział kow ców”) itd.

VIII. Media na I Kongresie PZD 
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Po za koń cze niu Kon gre su po ja wi ły się rów nież pu bli ka -
cje po świe co ne I Kon gre so wi  PZD rów nież w wer sjach
dru ko wa nych. W związ ku z tym, że w więk szo ści są to

prze dru ki z PAP,  po ni żej pre zen tu je my tyl ko nie któ re z
nich lub ich frag men ty. 

(med.)

(IAR 2009-07-14 )
Trwa Kon gres Dział kow ców

Dział kow cy nie po pie ra ją pro jek tu usta wy au tor stwa
Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych. Pod -
czas pierw sze go Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców uzna no, że pro po no wa ne przez PiS uwłasz cze nie tych
te re nów w rze czy wi sto ści ozna cza wy własz cze nie.

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz
Kon drac ki uwa ża, że 70 pro cent tych ziem nie moż na
uwłasz czyć ze wzglę du na stan praw ny grun tów. Czę sto
bra ku je do ku men ta cji ich ist nie nia i po wsta nia. Ogród ki
dział ko we funk cjo nu ją mo cą Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Uchy le nie tej usta wy, zda niem pre ze -
sa PZD, bę dzie ozna czać trak to wa nie tych grun tów ja ko
ogro dy dzi kie.

Eu ge niusz Kon drac ki do da je, że wie lu ogro dów dział -
ko wych nie ma w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go miast, al bo są po ło żo ne na ta kich te re nach, gdzie
tych pla nów nie ma. Ko lej nym czyn ni kiem, któ rzy mo że

ozna czać wy własz cze nie, to rosz cze nia osób trze cich do
tych ziem.

Pre ze so wi Kon drac kie mu nie po do ba się rów nież po -
mysł PiS -u za kła da ją cy li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Związ kow cy nie chcą wpro wa dza nia żad -
nych zmian w sys te mie użyt ko wa nia ogród ków.

Pro jekt usta wy au tor stwa PiS -u za kła da, że eme ry ci,
ren ci ści, wdo wy oraz wdow cy bę dą mo gli wy ku pić grun -
ty za je den pro cent ich war to ści. Po zo sta li do sta ną 10 pro -
cent bo ni fi ka ty za każ dy rok użyt ko wa nia dział ki. Od -
li cze nie nie bę dzie mo gło prze kro czyć 99 pro cent war to -
ści grun tu. Pro jek to wi sprze ci wia ją się po zo sta łe klu by
par la men tar ne. Nie po pie ra go rów nież rząd.

W Pol sce jest bli sko mi lion te go ty pu dzia łek. Zaj mu ją
one po wierzch nię pra wie 44 ty się cy hek ta rów. Bli sko po -
ło wę użyt kow ni ków tych grun tów sta no wią eme ry ci i ren -
ci ści.

(PAP 2009-07-14) – frag men ty in for ma cji

Zwią zek Dział kow ców prze ciw zmia nie usta wy o ogro dach dział ko wych

„2600 człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców ze -
bra ło się we wto rek w War sza wie na I Kon gre sie swej or -
ga ni za cji. Chcą bro nić swe go związ ku przed li kwi da cją,
co prze wi du je pro jekt usta wy au tor stwa PiS o ogro dach
dział ko wych. PiS od pie ra za rzu ty i po wo łu je się na orze -
cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry za kwe stio no wał
obo wiąz ko wą przy na leż ność dział kow ców do PZD.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki prze ko ny wał na kon -
fe ren cji pra so wej, że pro jekt PiS z 23 mar ca te go ro ku,
któ ry za kła da uwłasz cze nie użyt kow ni ków dzia łek oraz
li kwi da cję PZD, do pro wa dzi do li kwi da cji ogród ków
dział ko wych. Dla te go – zda niem dział kow ców - Sejm po -
wi nien pro jekt usta wy od rzu cić.

Pro jekt PiS prze wi du je m.in., że za kła da niem ogro dów
dział ko wych zaj mą się gmi ny, pro po nu je moż li wość wy -
ku pie nia dzia łek przez użyt kow ni ków za 1 proc. ich war -
to ści.(…)

Pierw sze czy ta nie pro jek tu od by ło się na po cząt ku lip -
ca. Klu by po sel skie, z wy jąt kiem PiS, opo wie dzia ły się za
je go od rzu ce niem. Gło so wa nie w tej spra wie ma się od być
jesz cze pod czas te go po sie dze nia Sej mu.

W opi nii pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, pro -
jekt jest pró bą zli kwi do wa nia ogro dów dział ko wych. „Bo

jak ina czej okre ślić za gro że nie dla ist nie nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i na cjo na li za cję je go ma jąt ku, wresz cie wy -
własz cze nie dział kow ców z ich pry wat ne go ma jąt ku 
i usta wo we otwar cie dro gi na wy rzu ca nie ich z dzia łek” 
– mó wił Kon drac ki pod czas ob rad kon gre su.

We dług nie go, pro jekt obie cu je uwłasz cze nie dział kow -
ców, ale „fak tycz nie jest pro jek tem wy własz cza ją cym
dział kow ców”. W więk szo ści przy pad ków sprze daż dzia -
łek jest nie moż li wa z uwa gi na stan praw ny grun tów, po -
nad to ogro dy dział ko we nie są uwzględ nia ne w pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go – uwa ża Kon drac ki.

Pre zes prze ko ny wał na kon fe ren cji pra so wej, że obec na
usta wa gwa ran tu je m.in. pra wo do dzia łek, sku tecz nie za -
bez pie cza przez li kwi da cją ogro dów oraz za pew nia ochro -
nę przed rosz cze nia mi do grun tów za ję tych przez
dział kow ców. Pod kre ślił, że po nad 619 tys. dział kow ców
zło ży ło pod pi sy o za cho wa nie usta wy w obec nym kształ -
cie. (…)

Kon drac ki od pie rał na kon fe ren cji pra so wej za rzu ty 
o to, że PZD jest mo no po li stą, do da jąc, że zwią zek jest
prze ciw ny te mu, aby „go to we”  ogro dy dział ko we, bez
py ta nia o to dział kow ców, prze ka zy wać ko muś in ne mu".
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W kon gre sie wzię ło udział ok. 2600 osób re pre zen tu ją -
cych pra wie 5 tys. ogro dów dział ko wych z ca łej Pol ski.
Uczest ni czy li w nim tak że przed sta wi cie le rzą du i po sło -

wie - obec ny był m.in. wi ce pre mier Wal de mar Paw lak
oraz wi ce mar sza łek Sej mu Je rzy Szmaj dziń ski.

(Try bu na Nr 164 (5899)/Śro da/ 15 VII 2009 r.)

Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców bła ga o po moc
Li kwi da tor skie za pę dy PiS

Chcie li śmy, że by nasz głos został wresz cie usły sza ny 
i wzię ty pod uwa gę - powie dział Eu ge niusz Kondrac ki,
pre zes Pol skie go Związ ku Działkow ców, pod su mo wu jąc
wy jąt ko wy Kongres PZD. Wy jąt ko wy, bo pierw szy 
w 120-let niej hi sto rii ro dzin nych ogro dów działko wych
w Pol sce, kon gres od był się wczoraj (14 bm.) w Sa li Kon -
gre so wej Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie.

Sta tut zo bo wią zu je Kra jo wą Ra dę do zwo ła nia kon gre -
su w sy tu acji nadzwyczaj nej, a ta ka po wsta ła po zło że niu
przez Pra wo i Spra wie dli wość pro jek tu usta wy, któ ry 
– pod po zo rem uwłaszze nia dział kow ców za sym bo licz ną
su mę – za kła da li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i na cjo na li za cję je go ma jąt ku.

Po nad 2600 de le ga tów, wspie ra nych przez bli sko 50 po -
stów ze wszyst kich opcji po li tycz nych oprócz PiS -u oraz
dzia ła czy sa mo rzą do wych, za pro te stowa ło prze ciw ko ta -
kim po my słom. W przy ję tym „Sta no wi sku” na pi sa li, że
w związ ku ze zło że niem przez po słów PiS do la ski mar -
szał kow skiej pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
bar dzo kry tycz nie oce nio ne go przez klu by par la men tar ne
PO, Le wi cy, PSL, SDPL - Nowa Le wi ca, I Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza, w imie niu milio -
no we go śro do wi ska dział kow ców, że pro po zy cja PiS jest
pró bą znisz cze nia ponad stu let nie go pol skie go ru chu
działko we go oraz roz par ce lo wa nia grun tów.

– Po sło wie PiS nie są w sta nie w żaden spo sób za gwa -
ran to wać, że uwłaszcze nie obej mie co naj mniej więk szość

pol skich dział kow ców. Tym bar dziej, że zgło szo ne pro po -
zy cje są sprzecz ne z Konsty tu cją, gdyż nie tyl ko zmie rza -
ją do likwi da cji sa mo rząd nej i sa mo dziel nej orga ni za cji
spo łecz nej oraz za kła da ją nacjo na li za cję ma jąt ku spo łecz -
ne go, ale rów nież zmu sza ją gmi ny do sprze da ży swo je go
ma jąt ku za bez cen, co z pew nością zo sta nie za skar żo ne
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i za blo ku je ja kie kolwiek
uwłasz cze nie – czy ta my w Sta nowi sku.

W „Wy stą pie niu Kon gre su do Pre zyden ta RP”. dział -
kow cy pro szą o pod ję cie zde cy do wa nej in ter wen cji 
w spra wie bez przy kład nych dzia łań par tii „Pra wo i Spra -
wie dli wość” ma ją cych zna mio na za ma chu na kon sty tu -
cyj ne pra wa i wolno ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz je go człon ków.

Dla cze go ma łe, bo śred nio 300-me tro we dział ki wzbu -
dza ją aż ta kie za in te re so wa nie po li ty ków? Gdy tę po -
wierzchnię po mno ży my przez 964 ty sią ce 682 – bo ty le
jest ogród ków, czę sto na bar dzo atrak cyj nych, wiel ko miej -
skich te re nach - zro zu mie my, że cho dzi o ogrom ne pienią -
dze za miej sce pod in we sty cje. W samej War sza wie, rzą-
dzo nej prze cież nie przez PiS, to czy się obec nie 171 spraw
o wy własz cze nie na rzecz mia sta ogród¬ków dział ko -
wych. Gdy by zli kwi do wa no Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, ich po siada cze by li by bez szans. A my, po zba wieni
zie lo nych płuc – du si li by śmy się w coraz gęst szej be to no -
wej dżun gli. 

(KAZ)

Sejm od rzu cił pro jekt PiS. Dział kow cy zno wu mo gą spać spo koj nie.
Za ma chow cy nie mie li szans

(Ty go dnik No wy -21 lip ca 2009r.)

Jesz cze ni gdy w po nad stu let niej hi sto rii ogrod nic twa
dział ko we go w Polsce nie prze pro wa dzo no ta kiej ini cja -
ty wy. We wto rek, 14 lip ca w war szaw skiej Sa li Kon gre so -
wej na I Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców
spo tka ło się oko ło trzy ty sią ce osób. Po wód był szcze gól -
ny – stan za gro że nia dla ogro dów, dział kow ców i związ -
ku wy ni ka ją cy z no wych pro po zy cji uwłasz cze nio wych
po słów PiS.

* * *

Zło żo ny w Sej mie pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych okre śla ny był przez au to rów ja ko „pa na ceum” na
wszel kie bo lącz ki ogro dów i dział kow ców. PiS chciał
uwłasz czyć dział kow ców oraz zmie nić po nad stu let ni
ustrój ogro dów.

Ma ria Fojt wi ce pre zes okrę go we go za rzą du PZD w Pi -
le: – W pro jek cie chodzi ło głów nie o uchy le nia usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, li kwi dację sa mo -
dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji dział kow ców – PZD,
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na cjo na li za cję ma jąt ku sa mo rzą du dział kow ców, ko mu -
na li za cję pry wat ne go ma jąt ku działkow ców, pod po rząd -
ko wa nie ogro dów gmi nom oraz ko mer cja li za cję grun tów
ogro dów. Mó wiąc krót ko usta wa do pro wa dzi ła by do te -
go, że więk szość ogrodów, zwłasz cza w du żych mia stach
zni kła by z po wierzch ni zie mi.

Pro po no wa ne przez PiS uwłasz cze nie zda niem dzia ła -
czy PZD to fik cja. Nie ozna cza bo wiem nada nia wła sno ści
dział ki, a je dy nie pra wo do zło że nia wniosku ojej od płat -
ny wy kup. Osta tecz ną de cy zję mia ły by pod jąć gmi ny.
Więk szość z nich jed nak nie zgo dzi ła by się od dać wła sno -
ści za 1 proc. war to ści, bo to zwyczaj ne roz daw nic two.
Zwłasz cza, że po my sło daw cy usta wy nie za pro po no wa li
sa mo rzą dom żad nych re kom pen sat za stra ty.

We dług pro jek tu z moż li wo ści wy ku pu wy łą cze ni by li -
by dział kow cy z ogrodów ob ję tych rosz cze nia mi, nie uję -
tych w pla nach za go spo da ro wa nia przestrzen ne go oraz
ogro dów o nie ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej. W efek cie
znako mi ta więk szość dział kow ców (we dług ba dań związ -
ku 70 proc.) nie mia ła by żad nych szans na wy kup swo ich
dzia łek.

* * *
Otwie ra jąc Kon gres pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki

w swo im wy stą pie niu po wie dział m.in.
– Nie daw no mi nę ła 20 rocz ni ca wy bo rów z 4 czerw ca

1989 r. Ten ju bi le usz skła nia do pod su mo wań i re flek sji.
Ja kie by ły te la ta dla pol skich dział kow ców, ogro dów i ich
Związ ku? Od po wiedź nie jest ła twa. Z jed nej stro ny w mi -
nio nych la tach mie li śmy wie le ra do snych wy da rzeń, jak
cho ciaż by stu le cie ru chu ogrodnic twa dział ko we go w Pol -
sce, czy naj waż niej sze – uchwa le nie usta wy o ro dzinnych
ogro dach dział ko wych. Z dru giej stro ny nie bra ko wa ło sy -
tu acji dra matycz nych, z któ rych jed nak wy cho dzi li śmy
zwy cię sko. Mi ja ją ce la ta by ły okre sem nie ustan nych ata -
ków na Zwią zek, ogro dy i działkow ców. Przy go to wu jąc
ten Kon gres ob li czy li śmy, że w wol nej Pol sce funkcjo no -
wa ło już 10 pro jek tów ustaw, któ re w mniej lub bar dziej
za wo alo wa ny spo sób zmie rza ły do li kwi da cji ogro dów
dział ko wych i usu nię cia dział kow ców z zaj mo wa nych
przez nich te re nów. Zmia ny spo łecz no -go spo dar cze spo -
wo dowa ły, że wy kształ ci ło się wpły wo we lob by „ama to -
rów” te re nów zaj mo wa nych przez dział kow ców, któ re
za wsze znaj do wa ło pew ną gru pę po słów skłon nych po -
przeć li kwi da cję ogro dów.

Za gro że ni po tra fi li śmy się zjed no czyć i po ka zać, że idea
ogrod nic twa działko we go jest wspie ra na przez po tęż ny
ruch spo łecz ny, któ ry po wi nien być trakto wa ny przez wła -
dze w spo sób pod mio to wy, a nie przed mio to wy. Udo wod -
ni liśmy to bro niąc swych praw w 1990 r. i przy oka zji
póź niej szych pro jek tów ustaw, udo wod ni li śmy za bie ga -
jąc w 2005 r. o uchwa le nie usta wy o ROD, udowad nia my
to dzi siaj, gdy po sło wie PiS – idąc śla dem swych za po -
mnia nych przez hi sto rię po przed ni ków – zno wu chcą za -
gro zić pra wom mi lio na pol skich ro dzin.

* * *

Dla śro do wisk dział ko wych w Pol sce Kon gres był wiel -
kim wy da rze niem. Zje cha ło oko ło 2600 przed sta wi cie li
śro do wisk dział ko wych i 400 go ści. Wśród przy by łych
go ści zna leź li się m.in. Wi ce mar sza łek Sej mu Je rzy
Szmaj dziń ski, Wi ce pre mier Wal de mar Paw lak, Prze wod -
ni czą cy Klu bu Le wi ca Grze gorz Na pie ral ski, licz ni par -
la men ta rzy ści, sa mo rzą dow cy (wśród nich pre zy dent Pi ły
Zbi gniew Ko smat ka i bur mistrz Cho dzie ży Ja cek Gursz),
szef Związ ku Miast Pol skich Ry szard Gro bel ny oraz szef
OPZZ. Okręg pil ski re pre zen to wa ła po nad 60-oso bo wa
de le ga cja.

Bur mistrz Cho dzie ży Ja cek Gursz - My w Cho dzie ży
od daw na wie my, że dział ki to bar dzo waż na rzecz. Dla -
te go na si dział kow cy mo gą spać spo koj nie. Po sia da my
pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ ry chro ni
ogro dy, przeka zu je my okre ślo ne kwo ty na dzia łal ność
ogro dów. Wiem, że za ma ło w stosun ku do ocze ki wań, ale
ro bi my to na mia rę moż li wo ści. An ga żu je my się wspól nie
z ogro da mi w prze róż ne ini cja ty wy ty pu or ga ni za cja Dnia
Dziec ka, wy sta wa plo nów Kor so, wcza sy na dział kach itp.
Trak tu je my śro do wi sko działko we bar dzo po waż nie, a je -
śli ktoś chce tu coś uwłasz czać, to nie my śli po go spo dar -
sku. Po za tym mó wie nie o uwłasz cze niu to ty po wa
so cjo tech ni ka. Szuka nie po par cia dla idei, któ re tak na -
praw dę w ży ciu nie mo gły by być zre ali zowa ne.

* * *
Ruch dział ko wy wbrew orę dow ni kom usta wy 

o „uwłasz cze niu” nie jest wymy słem PRL. Ogro dy po -
wsta ły w po ło wie XIX wie ku w Niem czech. Po tem ruch
ten roz prze strze nił się w ca łej Eu ro pie. W Pol sce za po czą -
tek zor ga ni zowa ne go ru chu dział ko we go uzna je się po -
wsta nie ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu w 1897 r.
Jesz cze star szy i chy ba naj star szy w Eu ro pie jest ROD im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie Wiel ko pol skim,
któ ry po wstał w 1823 r.

Pol ski ruch dział ko wy już przed II Woj ną Świa to wą był
zjed no czo ny w ogólno pol skiej or ga ni za cji i na le żał do
mię dzy na ro do wej or ga ni za cji dział kow ców, któ rej zresz -
tą był współ za ło ży cie lem. Dziś ogro dy dział ko we i na ro -
do we or gani za cje dział kow ców dzia ła ją w 15 kra jach
Eu ro py, w tym w 13 kra jach UE i w 2 kra jach nie zrze szo -
nych – w Szwaj ca rii i Nor we gii. Są wspie ra ne przez sa -
morzą dy i wła dze pań stwo we. W Pol sce mi mo róż nych
prze szkód funk cjo nu je około pięć ty się cy ogro dów.

* * *
Spo tka nie w War sza wie za owo co wał wie lo ma do ku -

men ta mi. Wy pra co wa no na nim sze reg sta no wisk Kon -
gre su m.in. w spra wie pro jek tu usta wy PiS, powsta ło
wy stą pie nie do pre mie ra i pre zy den ta w tej spra wie oraz
prze sła nie do Par la men tu Eu ro pej skie go i UE, rzą dów 
i par la men tów kra jów – człon ków wspól no ty eu ro pej skiej
i do na ro do wych związ ków dział kow ców w Eu ro pie. Zre -
da go wa no do ku ment o jed no ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce i po sta wie PZD w bu do wie spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go. Mó wio no też o znacze niu ROD
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w cza sach kry zy su go spo dar cze go i prio ry te to wych za da -
niach Związ ku. Od by ła się dys ku sja, w któ rej głos za bie -
ra ło wie lu za pro szo nych go¬ści. Prze ma wia li m.in.
se na tor Au gu styn oraz pre zy dent Pi ły Zbi gniew Ko smat -
ka.

Zbi gniew Ko smat ka: - To był mój pierw szy raz w Kon -
gre so wej. Ogrom sa li mógł by de pry mo wać, ale kie dy po -
my śla łem, że za bra kło by tam miej sca tyl ko dla pil skich
dział kow ców stwier dzi łem, ze nie mas się cze go bać,
moż na śmia ło ga dać. Przede mną wy stę po wał Ry szard
Gro bel ny i wy punk to wał za gad nie nia zwią za ne z sa mo -
rząd no ścią. Ja sku pi łem się więc na tym, że ogro dy to ele -
ment eko sys te mu mia sta, zie lo ne płu ca. Na sze dział ki są
ład nie za go spo da ro wa ne i sta no wią na tu ral ną, naj tań szą
dla mia sta zie leń. Po żar to wa łem z pod cho dów pod pró by
roz wa le nia związ ku i rze ko mej szczo dro bli wo ści dla
dział kow ców. To wszyst ko przy po mi na mi dzia ła nia pi -
ro tech ni ka ama to ra, któ ry po wi nien pa mię¬tać że sam się
mo że przy oka zji wy sa dzić.

Pi ła nie po raz pierw szy po ka zu je, że do dzia łek pod -
cho dzi my peł nym ser cem. Od po cząt ku i ja i Ra da Mia sta
wspie ra li śmy dział kow ców. Uzna je my waż ność te go ro -
dza ju dzia łal no ści.

* * *
Za pro sze ni do Kon gre so wej par la men ta rzy ści z Le wi cy,

PO, PSL, SDPL w swo ich wy stą pie niach by li ne ga tyw nie
usto sun ko wa ni do pro jek tu PiS. Uzna wa¬li go za za gro -
że nie dla dal sze go ist nie nia ogro dów dział ko wych w kra -
ju. Dwa dni póź niej, 16 lip ca wie czo rem od by ło się w
Sej mie gło so wa nie nad od rzu ce¬niem w pierw szym czy -
ta niu pro po no wa ne go pro jek tu PiS. Wie lu dział kow ców
śle dzi ło ten epi zod z za par tym tchem. W koń cu wszyst ko
sta ło się ja sne. W gło¬so wa niu wzię ło udział 430 po słów.
Za od rzu ce niem pro jek tu by ło 275 po słów (191 z PO, 40
z Le wi cy, 30 z PSL itp.) prze ciw 154 (141 z PiS), wstrzy -
mał się 1 po seł. Wid mo li kwi da cji ogro dów i związ ku zo -
sta ło więc od su nię te. Przy najm¬niej na ja kiś czas.

An na Cza pla -Fur tacz

(Ty go dnik ka to lic ki NIE DIE LA Nr 29(796), 19 lip ca 2009)

Z Ja snej Gó ry na kon gres w War sza wie

Cią gle wal czą o god ność swo jej Oj czy zny, bro nią świę -
tej pol skiej zie mi i uko cha nych Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych, roz sła wia jąc ich zdro wot ne wa lo ry i nie po -
wta rzal ne pięk no.

Dzień 8 wrze śnia 2007r. był nie zwy kłym dniem w hi sto -
rii ru chu dział ko we go w Pol sce, gdy w unie sie niu re li gij -
no -pa trio tycz¬nym po nad 5 tys. dział kow ców -
piel grzy mów w zwar tej ko lum nie w żół to¬zie lo nych chu -
s tach ze sztan da ra mi swo ich ogro dów i okrę gów sta nę ło
przed Cu dow nym Ob ra zem Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej
Kró lo wej Pol¬ski na Ja snej Gó rze, pro sząc w żar¬li wej
mo dli twie o bło go sła wień stwo i opie kę nad ro dzin ny mi
ogro da mi dział ko wy mi i ich związ kiem na ro¬do wym oraz
o uchro nie nie przed roz gra bie niem i li kwi da cją. Pod czas
Mszy św. dzięk czyn nej pre zes związ ku mgr inż. Eu ge niusz
Kon drac ki uro czy ście od czy tał „Akt Za wie rze nia w Opie -
kę Mat ce Bo żej Ogro dów, Związ ku oraz Związ kow ców”.

Od te go pa mięt ne go dnia mi nę ły pra wie 2 la ta, ale w pa -
mię ci dział¬kow ców i ich ro dzin hi sto rycz na piel¬grzym -
ka na Ja sną Gó rę do Mat ki Bo żej cią gle po zo sta je w
ser cach i pa mię ci oraz w mo dli twie.

Ruch dziad ko wy w Eu ro pie po wstał po nad 180 lat te -
mu, a w Pol sce pod za bo ra mi w Kuź mi nie Wiel ko pol skim
i od po cząt ku na brał cha rak te ru na ro¬do wo -pa trio tycz ne -
go, cią gle ro snąc w si łę. To tu Po la cy mie li swo ją Oj -
czy¬znę, gdzie mo gli gło śno roz ma wiać w oj czy stym
ję zy ku swo ich oj ców i dzia dów.

Ak tu al nie w Eu ro pie ist nie ją na ro¬do we związ ki dział -
kow ców w 15 pań¬stwach wraz z Pol ską; Pol ski Zwią zek

Dział kow ców jest człon kiem Biu ra Mię dzy na ro do we go
Ogro dów Dział¬ko wych i Ro dzin nych, któ re po wsta ło 3
paź dzier ni ka 1926 r. w Luk sem bur¬gu.

Na XXXV Kon gre sie Dział kow¬ców w Kra ko wie pod
ko niec sierp nia 2008 r. przy ję to re zo lu cję w spra wie przy -
szło ści ogro dów dział ko wych w Eu ro pie. Re zo lu cję tę
roz dy stry bu owa no m.in. do prze wod ni czą ce go J.M. Bar -
ro so, Ko mi sji oraz or ga nów rzą do wych państw, z któ rych
po cho¬dzą człon ko wie.

Dziś w Eu ro pie po nad 12 mln osób po sia da ogród ki dział -
ko we o łącz nej po wierzch ni 1400 km2. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców ak tu al nie zrze sza po nad mi lion ro dzin, po -
sia da ją cych 966 000 ogro dów dział ko wych, śmia ło moż na
za zna czyć że 3-4 mln osób ko rzy sta z dzia łek w Pol sce.

1 mar ca 2004 r. we szła w ży cie Kon wen cja Flo renc ka,
któ rą Pol ska pod pi sa ła i ra ty fi ko wa ła 1 stycz nia 2005 r.
Do dam, że u jed nej z jej pod¬staw le ży utwo rze nie te re -
nów na tu¬ral nych, pod kre śla się dzia ła nie do ogól nej po -
pra wy funk cjo no wa nia śro do wi ska w mia stach
eu ro pej skich po przez pro mo wa nie dłu go ter mi no we¬go
pla no wa nia w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska na szcze blu
lo kal nym, mó wi się o za po bie ga niu i za ra dza niu szko dom
wy rzą dzo nym śro do wi sku na tu ral ne mu. Kon wen cja zo -
sta ła opra co wa na przez Ra dę Eu ro py.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest sa mo rząd ną, po za -
rzą do wą or ga ni za cją  spo łecz ną, a kwe stie dzia łek i
dział¬kow ców re gu lu je Usta wa o dział kach ro dzin nych z
8 lip ca 2005 r., któ rej pro jekt był na pi sa ny przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i dys ku to wa ny w tym śro do wi sku.
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Po sia da jąc ogromną wie dzę i do świad cze nie, zwią zek
współ pra cu je ze Związ ka mi Eu ro py, nie moż na po mi nąć
Ja po nii, re ali zu je szla chet ne i wznio słe ce le, cią gle idąc 
z po stę pem cy wi li za cji. Dział ki ma ją słu żyć ce lom ak tyw -
ne go wy po czyn ku, re kre acji, a przede wszyst kim pro duk -
cji owo ców i wa rzyw.

Nie ste ty, po raz któ ryś z ko lei w tym ro ku zo stał wnie sio -
ny pod ob ra dy Sej mu pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych au tor stwa po sła PiS An drze ja De ry. Po przed nie
po dob ne pro jek ty by ły od rzu ca ne przez Sejm i dział kow -
ców. Nie za głę bia jąc się w szcze gó ły, cho dzi o moż li wo -
ści prefe ren cyj ne go wy ku pu na wła sność dzia łek, 
a do kład niej wy ga sze nie praw Pol skie go Związ ku Dział -
ko wi czów do grun tu oraz li kwi da cję struktu ry or ga ni za -
cyj nej, któ ra osta tecz nie do pro wa dzi do sa mo uni ce-
stwie nia ogro dów po przez roz drob nie nie grun tu mię dzy
pod mio ty o róż nych for mach wła da nia grun tem. Na stąpi
ten den cja do ob ro tu dział ka mi, a wów czas to, co zo sta ło
stwo rzo ne przez wie le po ko leń, bę dzie zniszczo ne. Pro -
jekt wią że się z du ży mi kosz ta mi zwią za ny mi ze zmia ną
form użyt ko wa nia, tj. grun tu po mia rów, kosz ty no ta rial ne,
ka ta stral ne, ad mini stra cyj ne itd. Dla skrom nie za ra biają -
cych lu dzi, eme ry tów, ren ci stów, bez ro bot nych, wie lo -
dziet nych stoi prze szko da ad mi ni stra cyj no -biu ro kra tycz na
nie do po ko na nia. Jak ob liczo no, 300 m2 dział ka bę dzie

koszto wa ła ok. 10 tys. zł, dla więk szo ści su ma nie osią gal -
na.

Bę dzie to na to miast raj dla bo gatych czy po wią za nych
z ob cym ka pita łem. Bę dzie moż na m.in. bu do wać wil le,
pa ła ce, pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą, a osta tecz nie
bo ga cić się na na by tej zie mi.

W związ ku z po wyż szym w ca łej Pol sce od by wa ją się
ze bra nia i konfe ren cje w obro nie toż sa mo ści na ro¬do wej,
ja ki mi są dział ki. 3 czerw ca br. od by ła się w okrę gu szcze -
ciń skim konfe ren cja (przy ul. Der dow skie go), któ rą otwo -
rzył pre zes Ta de usz Ja rzę bak. W ob szer nym re fe ra cie
przed sta wił, ja kie wie lo ra kie ko rzy ści przy no szą dziat ki.
Mó wił o praw nych za gad nieniach w pro jek cie wnie sio nej
usta wy do Sej mu, ła mią cej wszel kie pra wa kon sty tu cyj ne,
omó wił sy tu ację ogrodów dział ko wych w okrę gu i pla ny
na przy szłość. W licz nych wy stą pieniach dział kow ców 
i go ści mó wi ło się, ja kim do brem po wszech nym są ro dzin -
ne ogro dy dział ko we, szcze gólnie w okre sie kry zy su i bez -
ro bo cia, oraz po tę pio no nie od po wie dzial ne po czy na nia.

W za ist nia łej sy tu acji Kra jo wa Ra da PZD się gnę ła po sta -
tu to we upraw nienia i po sta no wi ła zwo łać 14 lip ca br. Kon -
gres PZD w War sza wie. Przed stawi cie le wszyst kich
ogro dów w Pol sce, w licz bie do 3 tys. osób, za ję li stano wi -
sko w spra wach istot nych dla dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku.

Ta de usz Gry giel

IX. Głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem 
projektu PiS 

Wyniki głosowania
w Sejmie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

46 posiedzenie Sejmu, dnia 16 lipca 2009 r. godzina 21.16

W głosowaniu udział wzięło 430 posłów
Za odrzuceniem projektu PiS głosowało 275 posłów, przeciw głosowało 154, 

wstrzymał się 1 poseł, nie głosowało 30.
Wyniki głosowania klubów

PO 207 192 191 1 - 15

PiS 153 142 1 141 - 11

Lewica 42 40 40 - - 2

PSL 31 30 30 - - 1

Niez. 14 13 6 6 1 1

Polska XXI 6 6 - 6 - -

SDPL-NL 4 4 4 - - -

DKP SD 3 3 3 - - -

Klub/koło   Liczebność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się      Nie głosowało
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Od Re dak cji: 
Do Kra jo wej Ra dy PZD wpły wa wie le li stów wy ra ża ją -

cych ra dość i sa tys fak cję pły ną cą z od rzu ce nia przez Sejm
pro jek tu PiS. Za mie ści my je w ko lej nych Biu le ty nach. 

W tym nu me rze Biu le ty nu pu bli ku je my je den list, któ ry
od da je wszyst kie ocze ki wa nia dział kow ców. 

Sza now ny Pan Pre zes 
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Kra jo wa Ra da

Z wiel ką na dzie ją i ogrom nym nie po ko jem oglą da łam
wczo raj (16 lip ca) trans mi sje z ob rad Sej mu RP w TVP
IN FO, śle dzi łam wia do mo ści w in nych pro gra mach, bo
chcia łam wie dzieć jak prze bie ga i ja ki koń co wy efekt ma
w Sej mie PiS -owski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Nie ste ty, nie by ło na wet wzmian ki, że ta ki pro jekt
miał być roz pa try wa ny.

Dziś ra no dro gą te le fo nicz ną dział ko wi cze po wia da mia -
ją się wza jem nie i od dy cha ją z ulgą. Wie lu, z któ ry mi już
kon tak to wa łam się, są jed no myśl ni: trze ba po gra tu lo wać
suk ce su i po dzię ko wać tym, któ rzy po mo gli dział ko wi -
czom wy grać ba ta lię.

Nikt nie wąt pi w to, że naj więk sze za słu gi w tych dzia -
ła niach na le żą do Pa na, Pa nie Pre ze sie. To Pań skie sta ra -
nia, Pa na upór i od por na po sta wa wo bec tych co szka-
lo wa li Pa na i nasz Zwią zek za owo co wa ły NA SZYM

wspól nym zwy cię stwem, od rzu ce niem usta wy pro po nu ją -
cej li kwi da cję PZD, a w na stęp stwie li kwi da cję Ogro dów
Dział ko wych.

Pa nu i na Pa na rę ce wszyst kim, któ rzy wspie ra li Pa na 
i w efek cie obro ni li słusz ną spra wę skła dam w imie niu
wła snym, oraz rze szy dział ko wi czów ROD „BRA TEK”
w Sta wi skach ser decz ne gra tu la cje, po dzię ko wa nia, po -
zdro wie nia i ży cze nia dal szych suk ce sów.

Wie rzy my, że w obro nie na szej spra wy, na szych ogro -
dów, wiel kie zna cze nie mia ła mo dli twa wie lu ty się cy
dział kow ców pod czas I Piel grzym ki Dział kow ców na Ja -
sną Gó rę, któ rej go rą cych słów nikt chy ba nie za po mni 
i bę dzie przy po mi nał czę sto, tak że te raz, w mo men tach
za gro że nia. Wie rzy my, że mo dli twa w do brej, słusz nej
spra wie zo sta je wy słu cha na i Bóg nas nie opusz cza.

Z dział ko wym po zdro wie niem
/-/ Zo fia Chmie lak

Pre zes Za rzą du ROD „Bra tek” w Sta wi skach 
Czło nek Pre zy dium OZP PZD w Bia łym sto ku


