
Jasło, dnia 28 kwietnia 2012 r. 

Apel 

Panie Prezydencie, 
Pani Marszałek, 
Polski Sejmie, 
Panie Premierze 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć wiary - niby nie na temat, 
a jednak. Przecież ziemi - to każdego jej kawałka, a ingerowanie w naszą wiarę to też 
nic innego jak odbieranie nam polskości. To dlatego każda działka, każde poletko 
zagospodarowane po polsku, kuje w oczy wielki świat. Przecież wielka Europa nie 
potrzebuje Ślimaka i jego placówki, szklanych domów i Cezarego Baryki, nie 
potrzebuje też i nas i naszego właśnie takiego do niej przywiązania. Czyżby nasza 
Władza wolała Dyzmę i jego realizm, czyżby było Wasze na to przyzwolenie. 
Bo brak odpowiedzi z Waszej strony na nasze apele, na nasze wołania jest milczącą 
akceptacją tej sytuacji. 
Nie pozwólmy aby to wszystko stało się rzeczywistością. Polska nie może stać się 
rezerwatem, obejmującym agroturystykę. Europa nie może nas postrzegać jako 
dostarczycieli zasobów naturalnych, ziemi do wykorzystania, rezerw ziem pod 
przemysł, wyłączonych z cywilizowanego świata i ograniczonych potrzeb i taniej, 
niemej siły roboczej. Wszystkich boli nasz słowiańskość, inne widzenie rodziny, 
patriotyzmu, miłości do wartości, kochających Ojczyznę w każdym jej kawałku. 
Stańmy na straży naszych wartości, działka to podobnie jak rodzina, podstawowa 
forma wartości i miłości. Nie pozwólmy jej zniszczyć. Wszelkie próby ograniczania 
naszej własności traktujmy jako ingerowanie w polskość. 
Słowa Roty Maria Konopnicka ułożyła w 1908 roku. Był to protest przeciwko polityce 
germanizacyjnej Niemiec. Po raz pierwszy odśpiewana w Krakowie w 1910 roku 
w czasie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego. Jej słowa stają się aktualne i na 
dzisiaj i na przyszłość. 

Dlatego też apelujemy do wszystkich uczestniczących w życiu działkowców oraz ich 
rodziny o wspieranie nas poprzez pisanie, interweniowanie i utożsamianie się 
z naszymi problemami, problemami Polski i jej przyszłości. 

Tylko wspólnie działania Polskiego Związku Działkowców i jego sympatyków mogą 
wesprzeć dobrze funkcjonującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i obronić 
cały ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Członkowie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Ogródek" w Jaśle 

oraz przedstawiciele władz samorządowych 
obecni 

na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Jaśle 
w dniu 28 kwietnia 2012 r. 

(... podpisy) 
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