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W dniu 22 września 201 lr. w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego 
Związku Działkowców. W zgromadzeniu tym uczestniczyło blisko 4000 
reprezentantów rodzinnych ogrodów działkowych oraz kilkuset polityków, 
samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. W 
zamyśle organizatorów Kongres miał posłużyć uzyskaniu odpowiedzi na 
najważniejsze pytania dotyczące ruchu ogrodnictwa w Polsce i zaprezentowaniu 
ich ogółowi społeczeństwa. Bezpośrednią przesłanką do zgromadzenia tak 
licznej reprezentacji polskich działkowców była potrzeba uzyskania jak 
najbardziej reprezentatywnego stanowiska naszego ruchu w kwestii przyszłości 
ogrodów działkowych. Zaistniała ona w związku z zagrożeniem dla 
podstawowych praw działkowców oraz dalszego istnienia ogrodów w Polsce, 
które zrodziło zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

W trakcie trwających ponad 8 godzin dyskusji głos zabrało 
kilkudziesięciu mówców. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele środowisk 
działkowców, jak i zaproszeni goście, m.in. przedstawiciel Prezydenta RP 
minister Olgierd Dziekoński, Wicepremier Waldemar Pawlak a także 
reprezentanci Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych -
paneuropejskiej organizacji działkowców z Luksemburga - oraz narodowych 
związków działkowców z Niemiec, Anglii, Czech i Słowacji. Przedstawione w 
trakcie obrad tezy posłużyły do wypracowania dokumentów kongresowych w 
postaci stanowisk i apeli, które przesyłamy w załączeniu, licząc że zechce Pan 
zapoznać się z zaprezentowanymi w nich poglądami. 

Szanowny Panie Premierze! 
II Kongres PZD był spotkaniem reprezentantów miliona polskich rodzin 

korzystających z działek w naszych ogrodach. Istnieją więc oczywiste 



przesłanki aby uznać, że wydarzenie to miało istotne znaczenie nie tylko dla 
samych działkowców, ale wręcz dla całego społeczeństwa. Działkowcy z 
rodzinami stanowią wszak ponad cztery miliony obywateli naszego kraju. 
Dlatego też uczestnicy Kongresu nie kryli nadziei, że pomimo licznych 
obowiązków, znajdzie Pan czas aby spotkać się z nimi i zaprezentować swoje 
stanowisko w ważnej społecznie kwestii, jaką jest przyszłość polskich ogrodów 
działkowych. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Pana Premiera i Jego 
Kancelarii przyjęty był z żalem, zwłaszcza, że jak donosiły media, w tym 
samym czasie znalazł Pan czas na spotkanie z osobami podającymi się za 
reprezentantów „kibiców" piłkarskich. Dla działkowców wybór środowiska, 
któremu poświęcił Pan czas, był całkowicie niezrozumiały. Wskazywali przy 
tym zarówno na rzeczywistą - a nie medialną -wagę społeczną problemów, do 
których miałby Pan okazję się odnieść na Kongresie, jak i sam klimat spotkania 
- działkowcy czekali na Pana z nastawieniem pełnym nadziei i przychylności, a 
nie wrogości czy wręcz prymitywnej agresji. 

Szanowny Panie Premierze! 
W powszechnym wśród działkowców odczuciu, środowisko miliona 

rodzin, których interesy reprezentuje Polski Związek Działkowców, zasługuje 
na większą uwagę ze strony władz. Dlatego też, przesyłając na Pana ręce 
dokumenty przyjęte przez II Kongres PZD, zwracamy się do Pana z prośbą o 
dostrzeżenie w nich ducha, który przyświecał obradom. Deklarowana 
determinacja działkowców w walce o zachowanie praw do ogrodów nie ma nic 
wspólnego z agresją. Działkowcy oczekują jedynie poszanowania swych praw i 
konstruktywnej współpracy władz publicznych ze swoim samorządem, dzięki 
czemu ogrody działkowe będą mogły jeszcze lepiej służyć polskiemu 
społeczeństwu, tak jak to czynią od blisko 200 lat w Europie, a przeszło 100 lat 
w naszej Ojczyźnie. 


