
dotyczy: 
Listu otwartego wystosowanego przez 
delegatów IX Zjazdu 
Polskiego Związku Działkowców 
z 16 i 17 grudnia 2011 r. 

Szanowna Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu R.P. 

W skupieniu i z uwagą wysłuchaliśmy z trybuny IX Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców Pani listu skierowanego do nas-delegatów PZ.D. 
Wydawał się być ciepły i napisany w tonie otwartości na nasze sprawy. Został owacyjnie 
przyjęty przez uczestników zjazdu.. W odpowiedzi niejako wystosowaliśmy do Pani list 
otwarty, podpisany przez 430 delegatów, a mówiący o naszych problemach i 
oczekiwaniach. Sprawy są trudne dla działkowców i ciągle żyjemy oczekiwaniem co będzie 
dalej . Czy będziemy nadal mogli uprawiać nasze skrawki ziemi czy pójdziemy „pod budki 
z piwem"/?/ 

Z jakim zdziwieniem, przyjęłam wiadomość, że tak oczekiwana odpowiedź nie nadeszła 
do tej pory z Pani kancelarii... 

Spośród 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w mieście Świnoujście byłam jedynym 
delegatem na Krajowy Zjazd. Obecnie w ogrodach działkowych w całej Polsce jest czas 
Walnych Zebrań. Cóż mam powiedzieć tym wszystkim działkowcom gdy padną pytania 
o Pani odpowiedź na zawarte w liście problemy?! Czy mam powiedzieć, że ta 
kilkumilionowa społeczność jest traktowana niepoważnie, że jesteśmy pomijani przez naszą 
władzę, że z nami się nie rozmawia /?/ A może, że na obrońcę ustawy Sejm wyznacza posła 
Derę - tego samego, który próbował nas zniszczyć! Co mam odpowiedzieć członkom 
Związku na zarzuty, że my - wybrani na delegatów -nie jesteśmy skuteczni w swoich 
działaniach ? Co odpowiedzieć tym najstarszym naszym działkowcom, którzy te kawałki 
ziemi wyrywali pół wieku temu z bagien i nieużytków, a teraz nie mogą być pewni, że ich 
rodziny nie będą mogły cieszyć się efektami tej ciężkiej pracy /?/ 

Uparcie jednak zwracamy się do naszej najwyższej władzy z prośbą: słuchajcie nas i 
rozmawiajcie z nami! 

Mimo wszystko mam nadzieję, że odpowiedź na nasz list nie nadeszła li tylko z powodu 
ogromu pracy jaki przypadł Pani w udziale, a nie z powodów, których działkowcy tak 
bardzo się obawiają. 

Delegat na IX Krajowy Zjazd PZ.D. 
Sygnatariusz listu otwartego 
Teresa Napiórkowska 


