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Długo zwlekałem z decyzją osobistego zwrócenia się do Pana Premiera w sprawie 
niezwykle dla mnie i mojej rodziny ważnej a dotyczącej dalszych losów mojej działki na 
terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Przez wiele już lat działkowcy walczą z chorymi 
pomysłami wielu polityków różnych opcji, chcących w brew woli samych działkowców ich 
„uszczęśliwić". Chciałbym wierzyć, że to tylko głupota kierowała nimi a nie 
„machiawelizm", przy opracowywaniu nowych sposobów działania ogrodów działkowych. 
Żaden z tych pomysłów nie znalazł szerszego uznania i akceptacji w kręgach użytkowników 
działek gdyż we wszystkich przypadkach był zaprzeczeniem istnienia ogrodnictwa 
działkowego. Na szczęście rozsądek ludzi i życie zapobiegło powstaniu tych potworków 
legislacyjnych. 

Panie Premierze. 

Kiedy posłowie Pańskiej partii ogłosili wytyczne do opracowania nowej ustawy, to na 
spotkaniach z działkowcami gdzie informowano nas o tych pomysłach uczestników powalały 
pomysły PO. Większość była w rozterce nie wiedząc czy płakać czy się śmiać z 
zaprezentowanej arogancji dążącej prosto do likwidacji ogrodów, do odebrania tego 
relatywnie niewielkiego dorobku ich życia, dla nich jednak bezcennego. 
Mają również świadomość, że elektorat Platformy Obywatelskie to ludzie posiadający spory 
majątek i szukający wszelkich sposobów na jego powiększenie oraz i to, że to oni byli by 
beneficjentami likwidacji, w dłuższej lub krótkiej perspektywie, ogrodów działkowych. 

Panie Premierze. 

Nasza reakcja w stosunku do krzywdy, jaką nam szykuje PO, pomimo pełnej 
determinacji jest bardzo wyważona. Niech Pan porówna tylko reakcje elektoratu PO oraz ich 
zakładnicy-posłowie PO, - kiedy mają być minimalnie nawet zwiększone podatki. Walczą 
wówczas jak o niepodległość, aby nie uszczuplano ich zysków. Działkowcom chcą stworzyć 
takie prawo, aby skłócić działkowców i zabrać im wszystko. 

Doceniamy wyniki dotychczasowych negocjacji jednak forowany na siłę zapis o 
uwłaszczeniu stanowi zagrożenie dla sensu całej ustawy i całkowicie wypacza jej sens. 
Proszę, zatem aby sprawę uwłaszczenia uregulować w nowej ustawie dotyczącej tego 
problemu, aby niekonstytucyjne zapisy w art.30 projektu ustawy nie zniweczyły uzyskanego 
konsensusu w pozostałych kwestiach projektu tej ustawy. Było by to niepowetowaną krzywdą 
dla wielomilionowej rzeszy działkowców i ich rodzin. Dlatego też dedykuję Panu wiersz 
Czesława Miłosz, aby stał się on dla Pana powodem głębokiego namysłu przed podjęciem 
decyzji w tej sprawie. 

Który skrzywdziłeś. Czesław Miłosz 

Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 
Gromadę błaznów koło siebie mają, 



Na pomieszanie dobrego i złego, 
Choćby przed tobą wszyscy się kłonili 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 
Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli, 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. 
Możesz go zabić - narodzi się nowy. 
Spisane będą czyny i rozmowy. 

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 

Wiersz ten w czasach uznawanych przez Pański elektorat za niesłuszne był on na 
indeksie, teraz w deklarowanej demokracji nie stracił jednak nic na swej aktualności i mam 
nadzieje, że stanowić będzie przestrogę dla tych, którym mamona zasłoniła oczy. 

I jeszcze jedno przypomnienie, wielki bard okresu solidarnościowego Pan Wojciech 
Młynarski w pierwszej i ostatniej zwrotce piosenki o Wójcie śpiewał: 

„ Hej wy ludzie, wy nie stujta, wy Wójta się nie bójta" 

Czyżby historia zatoczyła koło? Pragnę gorąco wierzyć, że nie. 

Z poważaniem 
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