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List otwarty 

w sprawie działalności Pana Ireneusza Jarząbka na szkodę działkowców polskich. 

Szanowni działkowcy. 

Stara maksyma mówi, że „sztuka rządzenia polega na umiejętności przystosowania się do 
aktualnych warunków". Jakie uniwersalna jest zawarta w niej mądrość. Można ją przypisać 
każdemu, kto chce mieć władzę, wpływ na otoczenie i zachowania społeczne. 

Do czego zmierzam? Ostatnio w kuluarach Senatu można spotkać człowieka, który 
mianował się „odnowicielem" ogrodnictwa działkowego a wręcz „ Mesjaszem" polskich 
działkowców. Oto Pan Jarząbek w całej okazałości. Człowiek, który stał się podobny do 
własnego losu. Przegrany, zdeterminowany, samotny w walce i ogarnięty pasją odwetu. 

Nie wysłuchano Go w Sejmie, zignorowano również w Senacie. Nigdzie nie znalazł pokiasku 
dla swoich cudownych pomysłów na pogrzebanie ruchu działkowego w Polsce. A więc 
rzutem na taśmę wytoczył ciężkie działa. Pan Ireneusz jarząbek zakwestionował podpisy 
pod obywatelskim projektem ustawy o ROO i zgłosił sprawę do CBA. To brzmi groźnie I 
I o to pewnie chodziło. Bo jak inaczej może zachowywać się człowiek który sam łamie prawo. 
Oczywiście .każe zamknąć swoich przeciwników. Nie potrafił przystosować się do nowej 
sytuacji, gdy ponad milionowa rzesza użytkowników działek wygrała bitwę o godność i 
szacunek. Bo największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem. 

Aby nie zostawić człowieka samego w potrzebie proponuję aby Pan Jarząbek zgodnie z 
prawem zarejestrował swoje Stowarzyszenie na „nowej ziemi". Niech zakłada nowe, śliczne 
zielone ogrody, oazy spokoju na gruntach niechcianych lub zdegradowanych ekologicznie 
a Unia Europejska na pewno nie odmówi mu stosownych dotacji na stworzenie nowego raju 
na ziemi. 

Powodzenia Panie Jarząbek a od naszych ogrodów z daleka. 

Piła, dnia 9.12.2013r. 
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