
Ignacy Wiącek 
Kolbuszowa 25.06.2012 r 

Trybunał Konstytucyjny 
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Jestem działkowcem od 32 łat i protestuję przeciw mieszaniu się 
i manipulowaniu w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego 
Związku Działkowców! 

Politycy już dosyć narobili złego w Polsce, zniszczyli PGR - y, przemysł stoczniowy, oddali 
w obce ręce cukrownie i dzisiaj trzeba sprowadzać cukier, a Polska była czołowym jego 
producentem na świecie. Sprzedali za przysłowiowego grosza cementownie, huty, banki, 
przemysł spożywczy itp.itd., a co teraz zostało do zniszczenia? Oczywiście Rodzinne Ogrody 
Działkowe i Lasy Państwowe. A za Ogrody Działkowe już się biorą od 22 lat energicznie. 
Pytam się polityków, gdzie jest ich honor i wstyd, inaczej poczucie wstydu, którego widać nie 
mają ,bo co ma nazwę „Polski", to niszczą. Bezrobocie jest bardzo wysokie, a do mózgów 
polityków nie dociera, że likwidując Ogrody Działkowe będzie jeszcze większe bezrobocie, bo 
działkowcy potrzebują sprzętu do uprawy swoich działek, nasion, krzewów, drzew 
owocowych itd. Dzisiaj wiele altan w ogrodach wymaga konserwacji i remontu, ale 
działkowcy, w zdecydowanej większości emeryci i renciści oraz bezrobotni,, zastanawiaja się, 
czy jest sens remontować, modernizować, upiększać swoje działki, skoro od 22 lat jest szum 
wokół działek i niektórzy politycy głośno krzyczą, że Ogrody Działkowe to wymysł komuny i 
trzeba to zniszczyć . Słychać to w telewizji, w radiu i niektórej prasie,a przecież ruch 
działkowy w Polsce istnieje już ponad 100 lat, a ogród w Koźminie Wielkopolskim liczy 187 

Na Boga, czy tym politykom już nie wstyd, w zdecydowanej większości deklaruja się 
katolikami, a przecież jest przykazanie Boskie „ nie czyń tego złego bliźniemu, co tobie 
niemiłe" Do grona tych nawiedzonych, pazernych polityków dołączył były I Prezes Sądu 
Najwyższego Pan L. Gardocki, który pozbawił się własnego honoru i godności zaskarżając 
Ustawę o Ogrodach Działkowych Polskiego Związku Działkowców do Trybunału 
Konstytucyjnego. 
Mam nadzieję i wierzę w to mocno, że Panowie Członkowie Trybunału Konstytucyjnego staną 
na wysokości zadania i obronią nas działkowców przed pazernością nawiedzonych polityków. 
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