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Pan 

Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Premierze 

Jedenasty listopada to symboliczny dzień. Po 123 latach obcego panowania, wykreślona 

z mapy Europy nasza ukochana Ojczyzna odrodziła się. Należy przypomnieć nam wszystkim 

Polakom, że o Wolność walczyło pięć pokoleń. Kultura, język narodowy, miłość do Rzeczypospolitej 

i jej narodu było wówczas dla Polaków skarbem narodowym, wytrzymali lata niewoli. 

Oddajmy więc szacunek wszystkim tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie, pełnych 

nadziei, wiary, a przede wszystkim miłości do Polski. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Konwalia" w Mokrej Prawej k/Skierniewic -

Stolicy Nauk Ogrodniczych, reprezentujący 1267 członków działających na 34,9 ha ziemi zwraca się 

do Pana Panie Premierze o interwencję w sprawie przyspieszenia procedury uchwalenia przez Sejm 

RP ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego 

ustawa powinna wejść w życie przed 21.01.2014r., a stanowisko w tej sprawie uzgodnione zostało 

przez przedstawicieli ogródków działkowych i komisji sejmowej. Pozostało kilkadziesiąt dni do 

wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego staje się bardzo pilne aby Egzamin 

Dojrzałości ze wszystkich stron Polski, z północy, z południa, ze wschodu i zachodu, z lewicy 

i z prawicy stał się bezwzględnie zdany z oceną bardzo dobrą. Żeby nie było podziału wśród naszego 

narodu na lepszych i gorszych, biednych i bogatych , wierzących i niewierzących, bo doprowadzi to 

do nienawiści i walk społecznych, których będziemy później się wstydzić przed całym światem. 

Dzieje się już bardzo źle w naszej Ojczyźnie, naród zaczął się dzielić po strasznej tragedii pod 

Smoleńskiem, w pewnym sensie przez niektórych polityków, którzy chyba tego chcą, nie rozumiejąc 

słów: Bóg, Honor, Ojczyzna. Dlatego prosimy Pana aby Pan dołożył w tym wielkim dla Polski dniu, 

wszelkich starań i pomógł rozwiązać problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w terminie 

mieszczącm się w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
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