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PREZES 
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

Dotyczy; Odrzucenia w całości wniosku Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego. 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Członkowie Trybunału 
Konstytucyjnego, przed oblicze szanownego Trybunału, wpłynął wniosek 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego mający na celu uchylenie ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, bardzo źle dzieje się w kraju, w którym 
instytucje stojące na straży prawa, sprawiedliwości i suwerenności 
obywatelskiej oraz uchwalonej Konstytucji, atakująje by wynaleźć luki, czy też 
podważać słabe nie dopracowane do końca ustawy. 
Jest to dla wielu milionów polaków - Być albo nie Być, a w kontekście tego 
wyrażenia, przytaczamy nowy, bardzo stosowny slogan, bardzo ostatnio 
popularny i wielokrotnie wypowiadany przez pewne środowiska, a brzmi on tak 
„ kiedyś bardzo nieodpowiedzialni ludzie tworzyli bardzo nieodpowiedzialne 
postępowania i jeszcze mniej odpowiedzialne działania, natomiast dzisiaj bardzo 
mądrzy i wykształceni, mieniący się hasłem - odpowiedni ludzie na 
odpowiednich stanowiskach - czynią bardzo wielkie i kardynalne błędy, 
niewspółmierne do ich poprzedników, co nie sprzyja rozwojowi demokracji 
w praworządnym państwie Polskim. Takie postępowanie bardzo źle wpływa 
wizerunek demokratycznego państwa, Konstytucja staje się tylko namiastką 
naszej sprawiedliwości, lub tylko przykrywką dla niektórych grup społecznych. 

Jesteśmy małym ogniwem w wielkim społeczeństwie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w naszym kraju, my także stanowczo wnosimy swój 
głos o odrzucenie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, bo 
najwyższy czas by Konstytucja Polska była rzeczą świętą, by wszyscy Polacy 
do uchwał i postanowień Konstytucji mieli szacunek i traktowali z godnością. 

Apelujemy do Was Szanowni Członkowie Trybunału Konstytucyjnego 
o odrzucenie wniosku, za którego treścią nie stoi sam Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego, lecz czyni On to w imieniu grupy społecznej, której główną teorią 
jest zysk, a nie dobro społeczne, za nic mają ludzi mniej uposażonych, którzy 
zdobywają środki na egzystencję i z radością upiększają Ogródki Działkowe. 
Niniejszy list został odczytany przed Członkami Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Raj" w Gorzycach, w załączeniu przesyłamy listy z podpisami 



Naszych Działkowców, którzy z wielkimi nadziejami składali je mając 
nadzieję i przekonanie o słuszności naszej sprawy. 

Czekamy na pozytywny wynik postanowienia Trybunału 
Konstytucyjnego, by wielka rzesza nas działkowców nie musiała walczyć 
o dobro, jakim są dla nas Rodzinne Ogródki Działkowe. 

Z wyrazami szacunku działkowcy ogrodów „Raj" w Gorzycach. 
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