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Szanowny Panie Prezesie. 

W historii ogrodnictwa działkowego w Polsce mają miejsce obecnie wielkie 
wydarzenia. Oto, zaledwie tydzień temu, Sejm RP przyjął zdecydowaną większością głosów 
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Za kilka dni ustawa ta 
będzie przedmiotem debaty w Senacie RP. Coraz bardziej realne jest to, że przed końcem 
roku ustawa ta będzie podpisana przez Prezydenta RP. Wszystkie te wydarzenia stają się 
uwiecznieniem wieloletniej walki naszego Związku o prawidłowe pojmowanie w Polsce roli i 
znaczenia ogrodnictwa działkowego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich 
działkowców w Polsce otwiera się przed nami nowa epoka, czas przemian i transformacji, 
dostosowywania się do nowych uwarunkowań prawnych. 

Wszyscy walczyliśmy o to od szeregu lat i miesięcy. Nasze działania przyniosły 
takie efekty głównie dzięki strategii działania w jedności, bo jak mówią w jedności siłal Nie 
kto inny, a właśnie Pan był motorem takiego działania. To Pan mobilizował nas zawsze do 
wszystkich działań, do pisania petycji i protestów, do manifestowania naszego 
niezadowolenia w każdy możliwy sposób. Dzięki Panu dotrwaliśmy aż do zwycięskiego 
końca. Wierzymy, że przed upływem grudnia tego roku ten pomyślny dla nas finał stanie się 
faktem. Życzymy tego Panu oraz nam wszystkim. 

To co się stało dotychczas i co jeszcze się dzieje to przede wszystkim Pana osobisty 
sukces - owoc Pana charyzmy i determinacji w działaniu. My powielaliśmy tylko to 
wszystko. Za taką postawę w imieniu swoim oraz wszystkich działkowców z Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Radość" we Wrocławiu dziękujemy Panu z całego serca. Życzymy też 
dużo zdrowia i wielu lat wspólnego działania dla dobra naszych związkowych ideałów. 
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