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Szanowna Pani Marszułek, 
Zwracamy się do Pani z prośbą o wyznaczenie do reprezentowania Parlamentu w 

Trybunale Konstytucyjnym w postępowaniu dot. zgodności z Ustawą Zasadniczą Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych postów zdolnych bronić tej Ustawy. Jest ona dziełem i 
osiągnięciem Parlamentu i jako taka zasługuje na obronę przez Jego przedstawicieli. 

Gwarancji takiej nic dają kandydatury posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty. Obaj 
panowie posłowie niejednokrotnie krytycznie wypowiadali się o samej idei Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych, jak więc można oczekiwać od nich pozytywnej aktywności w 
postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Ogrody działkowe nie są , wbrew temu co twierdzą ich dogmatyczni przeciwnicy, 
tworem komuni sty czno-nomenklaturowyni. 

Ogrody działkowe to pomysł z czasów kiedy szczyt rozkwitu święciły rozliczne ruchy 
społecznikowskie. Początek XX wieku był czasem kiedy rozbudzone intelektualnie rzesze 
ludzi pracy zapragnęły czegoś więcej niż zjeść i wypić. Z tego dążenia wziął się również 
pomysł na tworzenie ogródków gdzie niezamożni robotnicy, urzędnicy, miłośnicy 
ogrodnictwa i natury a potem już emeryci mogli odpoczywać, regenerować siły w kontakcie z 
przyrodą i czerpać radość z osiągnięć w hodowli warzyw, owoców, kwiatów i roślin 
ozdobnych. 

Dziś, co nieuchronne, sposób wypoczynku „na działkach" uległ ewolucji. Niezmienne 
jednak pozostały radość z posiadania kawałka ziemi, odpoczynek w spokoju wśród zieleni, 
satysfakcja z wyników hodowlanych, możliwość spotkań na łonie przyrody z dziećmi, 
wnukami i przyjaciółmi. 

Być może liczni „światowcy" czy eurofanatycy widzą kres ruchu działkowego wobec 
postępującej globalizacji i łatwości, niskich kosztów podróżowania. Sęk w tym, żc polskie 
społeczeństwo nadal pozostaje niezamożne, jest na dorobku i jeszcze bardzo długie lata 
działkowanie będzie dla rzesz całych formą rekreacji bez alternatywy, a dla miłośników 
ogrodnictwa jedyną dostępną formą posiadania kawałka ogródka. 

W nadziei na życzliwe przyjęcie naszych uwag 

Malcanów, 16.03.2012r. 
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