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Apel

Ponie PrezYdencie,
Poni Mor szolek,

Polski Sejmie,
Panie Premierze

Nie rzucim ziemt skqd nosz r6d, nie domy pogrzeSt' wiory - niby nie no temot'

a jednok .przecie2 ziemi - to ko2d ego iei kowolko, o ingerowonie w noszqwiorQ to tez

nic innego jok odbieranie nom potit<o3ci. To dlot ego ka2do dziolko , ka2de poletko

zogospodorowone po polsku, kuje w oczY wielki 3wiot. Przecie2 wielko Europo nie

poirrluu3" Slimako i lego ploc6wki, szklonych domdw i Cezarego Boryki , nie

potrzebu je te2 i nos i noszego wlo6nie tokiego do niej przywiqzonio' czy2by noszo

wodzo wololo Dyzmq i jego reolizm, czy2by bylo wasze no to przyzwolenie'

Bo brok odpowiedza zWaszej strony nq nosze opele, na nosze wolonio jest milczqcq

akceptocja tej sytuocj i.

Nie pozw6lmy aty to-wszystko stolo siq rzeczywistoiciq Polsko nie mohe stoi sie

rezerwatem, obejmujCcym ogroturystykq. Europo nie mo2e nos postrzegc6 joko

dostorczycieli zosobdw noturolnych, ziemi do wykorzystonio, rezerw ziem pod

przemysNi:, wyNqczonych z cywilizowonego Swioto i ogroniczonych potrzeb i toniej,

niemej sily robo czeJ. Wszystkich boli nosz slowiofskoSi, inne widzenie rodziny,

potriotyzmu, miloici do wortoici, kochojCcych OjczYznQw ko2dym jej kowotku'

Stor4my no stro2y noszych worto6ci, dziolko to podobnie jok rodzina, podstowowo

formo wqrtoSci i milo6ci. Nie pozw6lmy lej zniszczyt. Wszelkie prdby ogroniczonio

noszej wlosnoSci troktujmy joko ingerowonie w polsko36.

gowa poty rllaria Konopnicka tlo2yla w 1908 roku. Byl to profesf przeciwko polityce

germanizacyjnej Niemiec. Po raz pierwszy odipiewana w Krakowie w 1910 roku w

czasie odslonigcia pomnika drunwaldzkiego. {ej slowa staja sie akfualne i na dzisiai i
na przyszNoii.

Dfotego te2 apelujemy do wszystkich uczestniczqcych w 2yciu dzialkowcdw oraz ich

rodziny o wspieronie nos poprzez pisonie, interweniowonie i uto2somionie sie

z naszymi problemomi, problemomi Polski i jej przysztoSci.

Tylko wsp6lnie dziolonio Polskiego Zwiqzku Dziolkowc6w i iego sympotyk6w mogo,

wesprzet, dobrze funkcjonujccoustowe o rodzinnych ogrodoch dziolkowych i obronii

coly ruch ogrodnictwo dziotkowego w Polsce.
Czlonkowie

Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Nasz Ogrddek" w.\ai/e
oraz przedsfawicie le uvladz samo rzqdowyc h

obecni

na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Ja4le
w dniu 28 kwietnia 2012 r.

(26 podpisdw)


