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Kiedy został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych partie polityczne głosami swoich członków i 
posłów ogłosiły, że nie pozwolą aby działkowcom stała się krzywda. Śledząc 
obrady Komisji Nadzwyczajnej przygotowującej Ustawę o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych nie pozostało nic z projektu obywatelskiego, który miał być 
wiodący. Nie kto inny tylko Państwa przywódca Premier, mówił w mediach, oraz 
na spotkaniu z działkowcami, że działkowcom nie stanie się krzywda, a 
tymczasem posłowie Platformy Obywatelskiej planują całkowitą zagładę ogrodów 
i działkowców. Platforma Obywatelska wprowadzając poprawki, odkryła swoje 
oblicze, zmierzając w konsekwencji do likwidacji ruchu działkowego i ogrodów w 
Polsce. Posłowie PO członkowie Komisji Nadzwyczajnej pokazali, że działkowcy 
to ludzie z którymi nie należy się liczyć. Wprowadzone przez nich poprawki 
budzą niepokój zakładając znaczące ograniczenie, a wręcz odebranie praw 
działkowcom. Czy Pństwo oraz pozostali Posłowie Platformy Obywatelskiej 
planujecie całkowitą zagładę ogrodów i działkowców. Propozycje posłów 
Państwa partii są szkodliwe społecznie. Nie mam złudzeń, że likwidacja ogrodów 
to Wasz cel. Pozbawienie działkowców wszystkiego jest Waszym dążeniem, a nie 
ochroną naszych praw. Jak Państwo reprezentujący wyborców Województwa 
Zachodniopomorskiego także działkowców będziecie głosować? Jak się Państwo 
zachowacie się wobec nas działkowców? Nauczy doświadczeniami historii walki 
o swoje prawa stwierdzam, że nie mogę dzisiaj pozwolić sobie na pozostawienie 
decyzji w sprawie przyszłości działkowców, ogrodów działkowych i całego ruchu 
ogrodowego politykom. To przecież politycy, posługując się dyspozycyjnością 
organów Państwa doprowadzili do zaskarżenia artykułów ustawy, a następnie 
stwierdzenia ich niekonstytucyjności orzeczeniem Trybunału. Wnoszę o 
przeciwdziałanie zakusom politykierów i środowiskom wrogo nastawionym do 
ruch działkowego w naszym kraju i pomoc w utrzymaniu naszych praw nabytych. 



Strona 2 z 2 

Domagam się aby Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
opracowany i wniesiony do Sejmu przez działkowców był przyjęty w całości. 
Zabezpiecza on istnienie ogrodów i pozwala na dalszy rozwój ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. Uwzględnia zmiany o jakie wskazał Trybunał Konstytucyjny. 
Apeluję do Państwa i pozostałych Posłów VII kadencji wywodzących się z Platformy 
Obywatelskiej abyście zjednoczyli się ponad podziałami partyjnymi i wspólnie 
zadbali o nasze ogrody, poprzez pomyślne procedowanie nad Obywatelskim 
Projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Domagam abyście 
Państwo go poparli. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo Państwu w Sejmie 
wygrać batalii w naszej obronie, ale nie kto inny jak Wy reprezentujący wyborców 
zachodniopomorskich, którymi są też działkowcy ma chronić nasze prawa głosując 
za naszym projektem. Nie zgadzam się na eksperymenty prawne z ustawami. Z 
przykrością konstatuję, że przez takie działania Platforma Obywatelska, której 
Państwo jesteście członkami, traci swój kapitał polityczny i sympatie wśród 
działkowców. Tego wszystkiego nie można lekceważyć. Osobiście mam dość 
lekceważenia mnie, mam dość arogancji władzy. Lekceważycie mnie działkowca 
pewni swojej przewagi nad mną. To bardzo złudne uczucie. Zapamiętam i w sposób 
demokratyczny zapłacę Wam za to. Wasz dotychczasowy stosunek do mnie, do nas 
działkowców - bez naszych głosów w wyborach do samorządów, do sejmu i senatu od 
nas, naszych rodzin i naszych przyjaciół. 

Pozdrawiam i życzę rozsądnych decyzji. 

Z poważaniem 
Eugeniusz Rabuski 

ROD „Nad Grzepnicą" w Policach woj. 
Zachodniopomorskie 


