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Szanowny Panie Prezydencie!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu przesyła w załączeniu
STANOWISKO Nadzwyczajnego Walnego Zebrania naszego ROD w sprawie propozycji do projektu
ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół Posłów Platformy Obywatelskiej oraz
projektu ustawy działkowej autorstwa Solidarnej Polski, które zostały przez naszych działkowiczów w
całości odrzucone.
Zarząd ROD „Pokój” we Wrocławiu zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o wzięcie w obronę
ruchu działkowego i rodzin działkowców, gdyż wbrew medialnym zapewnieniom płynącym z ust polityków,
propozycje przez nich zgłaszane w sprawie ogrodów działkowych prowadzą do rozbicia społeczności
działkowców, odebrania nabytych praw i nieuchronnej likwidacji ogrodów działkowych na terenie miasta
Wrocławia w tym i naszego, skupiającego 235 wielopokoleniowych rodzin, które nieraz już w czwartym
pokoleniu użytkują tu działki. Nasz ogród w 2013 r. będzie obchodził 60-lecie założenia w nowym miejscu,
jako kontynuator zlikwidowanych po wojnie poniemieckich ogrodów powstałych w 1927 r.
Pragniemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że bogate tradycje polskiego ruchu działkowego,
podobnie jak w państwach zachodnioeuropejskich często wyrastają z wielowiekowych tradycji
dzierżawnych działek ogrodowych przeznaczonych dla gorzej sytuowanych mieszkańców miast. Były one
organizowane przez władze miejskie miast królewskich i właścicieli miast prywatnych aż do XIX w.
Najstarszym znanym dziś przykładem jest ROD „Powstańców Wielkopolskich” w Koźminie Wielkopolskim,
który nieprzerwanie funkcjonuje od ustanowienia dzierżawnych ogrodów przez Andrzeja Górkę w 1575 r., a
od 1824 jako zorganizowany ogród działkowy. Pod wpływem idei ruchu działkowego w Europie zachodniej
taki ruch społeczny powstał również oddolnie na ziemiach polskich blisko 116 lat temu. Wszystkie te
tradycje działkowe pomimo wypaczeń po 1945 r. były kontynuowane przez stowarzyszenia działkowe i od
1949 r. w ramach organizacji POD. Od 1981, 1995 i 2005 r. polskie środowisko działkowe, zjednoczone w
PZD, wróciło do najlepszych tradycji i korzeni ruchu działkowego, a obecnie cieszy się rosnącym
zainteresowaniem, głównie ze strony młodych niezamożnych małżeństw z dziećmi, spłacających ogromnym
wysiłkiem kredyty mieszkaniowe.
Niestety cały nasz dorobek bez osobistego zaangażowania Pana Prezydenta zniknie z krajobrazu
kulturowo-społecznego Polski. Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o poparcie obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który był szeroko konsultowany w naszej działkowej
społeczności i w pełni zabezpiecza nasze nabyte prawa oraz realizuje wszystkie postulaty z wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Nasz projekt nie stanowi przeszkody dla miast rozwijających się mądrze i w
sposób zrównoważony, jest natomiast solą w oku tych wszystkich, którzy w ogrodach działkowych widzą
jedynie grunty i związane z nimi interesy, nie zaś stojące za ogrodami losy blisko miliona polskich rodzin i
wielowiekowe tradycje.
Z wyrazami szacunku,
Tadeusz Netczuk
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