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Nasze motto: 
„Jeśli zapomnę o nich, 

Ty, Boże na niebie, 
zapomnij o mnie" 

A. Mickiewicz 
Pan 

Donald Tusk 

Premier RP 

Cytujemy te słowa, jako byli zesłańcy ale i dzieci rodzin - zesłanych na Sybir, którzy po 
powrocie do rodzinnego kraju, mieli nadzieję na wolność i poszanowanie praw i godności 
człowieka. 

Tak się też stało. Dorastaliśmy w rodzinach doświadczonych przez los. Było bardzo 
ciężko, ale zawsze z dnia na dzień - coraz lżej. Mieliśmy zapewnioną pracę, przydzielano 
nam działki najczęściej na gruntach niechcianych, na bagnach i wysypiskach śmieci, na po 
kopalnianych - zdegradowanych terenach. Jednakże naszą ciężką pracą, stworzyliśmy 
piękne ogrody zdobiące miasto i jego peryferia. Dzisiaj, korzysta z nich większość 
mieszkańców miast, gdyż mają darmowe oazy zieleń. Teraz te działki przejmują po nas 
nasze dzieci - wnuki i prawnuki. 
Niestety w ostatnim okresie nad nami, naszymi ogrodami rozpościerają się czarne, 
złowieszcze i burzliwe chmury, napędzane niezrozumiałymi postawami i decyzjami 
posłów Platformy Obywatelskiej. 
Przeciągające się rozmowy , a w ostatnich tygodniach ich zaniechanie, na temat kształtu 
i uregulowań nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowy - budzą nasz niepokój. Tym 
bardziej, że do 21 stycznia 2014r. pozostało bardzo niewiele dni. 
Zadajemy publicznie pytanie: Czy zdaje sobie Pan jak i pozostali posłowie PO sprawę z 
tego, co się stanie z nami, z naszymi ogrodami, gdy niezrozumiały Wasz upór doprowadzi 
do nie uchwalenia nowej ustawy, względnie jej uchwalenie z wadą niekonstytucyjności. 
w zakresie " pseudo uwłaszczenia" ? 

Panie Premierze. 
Forsowana przez Posłów PO jak i Pana Premiera - kwestia "pseudo uwłaszczenia" nie 
może zablokować i zniszczyć idei ogrodnictwa działkowego. 

Publiczne , na spotkaniach z działkowcami w Warszawie deklarował Pan, że działkowcom 
nie stanie się krzywda. Jak to ma się do opieszałego, aktualnego stanu prac w Komisjach 
Sejmowych, w których dominującą rolę mają posłowie PO ? 

Panie Premierze. 
My działkowcy- sybiracy, jesteśmy za uwłaszczeniem, ale powszechnym, kompleksowym, 
równym, nie dzielącym nas na "lepszych i gorszych" . Życie - już nas dostatecznie 
doświadczyło i żyjąc w wolnej ojczyźnie , mieliśmy nadzieję na spokój i poszanowanie 
naszych dotychczasowych praw. Chcemy wierzyć, że uszanuje Pan wolę działkowców 
, którzy udzielili swojego poparcia dla uregulowań zawartych w obywatelskim projekcie 
ustawy, że nie będzie Pan występował przeciwko obywatelom naszego kraju. 



Zwracamy się do Pana - Panie Premierze, o przyspieszenie prac nad projektem 
obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zmianę zajętego stanowiska i 
wyłączenie "pseudo uwłaszczenia" do uregulowania w odrębnym akcie prawny. Dla 
przypomnienia, wolę taką deklarują działkowcy w licznych listach, apelach i 
stanowiskach kierowanych do Pana jak i wszystkich posłów PO. 

Apelujemy do Pana jako Premiera RP i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej 
oraz do wszystkich posłów o realistyczne spojrzenie na problemy wielkiej rodziny 
działkowców. 

Panie Premierze. 
Czas nieubłaganie ucieka. Pozostało zbyt mało czasu, by pozwalać sobie na przestoje i 
lekceważenie woli obywateli, na spychanie spraw działkowców na dalszy plan. 

W przeciwnym razie, nasze sybirackie motto - stanie się faktem. Nie życzymy nikomu, aby 
ich dotknęło zapomnienie, bo po co żyć i funkcjonować przez nikogo nie postrzeganym i 
nie potrzebnym. 

Do wiadomości: 
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