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Apel

Pqnie Prezydencie,
Poni MorszoNek,
Polski Sejmie,
Panie Premierze

Nie rzucim ziemi skqd nasz r6d, nie domy pogrzeSt, wiory - niby nie no temot,
o jednok . Przecie2 ziemi - to ko2d ego jej kowotko, a ingerowonie w noszq wiorg to te2

nic innego jok odbieronie nom polsko6ci. To dlotego ka2do dziolko, ka2de poletko

zogospodorowone po polsku, kuje w oczy wielki 6wiot. Przecie2 wielko Europo nie

potrzebuje Slimako i jego plocdwki, szklonych domdw i Cezarego Boryki, nte
potrzebu je te2 i nos i noszego wloSnie tokiego do niej przywiqzonio. Czy2by noszo

Wodzo wololo Dyzme i jego realizm, czy2by byto Wasze no to przyzwolenie.

Bo brok odpowiedzi zWaszej strony no nosze apele, no nosze wotonio jest milczqcq
okceptocja te,1 sytuocj i.

Nie pozwdlmy aby to wszystko stolo siq rzeczywistoSciq, Polsko nie mo2e stoi siq
rezerwatem, obejmujccym ogroturystykq. Europo nie mo2e nos postrzegoi joko
dostorczycieli zosob6w noturolnych, ziemi do wykorzystonio, rezerw ziem pod

przemyst, wylqczonych z cywilizowonego Swioto i ogroniczonych potrzeb i toniej,
niemej si+y roboczej. Wszystkich boli nosz stowiofiskoSi, inne widzenie rodziny,
potriotyzmu, mitoici do worto6ci, kochojCcych Ojczyzne w ko2dym jej kowolku.

Stor{my no stro2y noszych wortoici, dziolko to podobnie jok rodzino, podstowowo

formo wortoSci i miloici. Nie pozwdlmy jej zniszczyt,. Wszelkie prdby ogroniczonio
noszej wlosnoici troktujmy joko ingerowonie w polsko6i.
fiowa PoU rl4aria Konopnicka uNo2yla w 1908 roku. ByN to protesf przeciwko polifyce
germanizacyjnej Niemiec. Po raz pierwszy odipiewana w Krakowie w 1910 roku w
czasie odsloniqcia pomnika Orunwaldzkiego. ,Tej sNowa sfajq siq aktualne i na dzisiaj i
na przyszloii.

Dfotego te2 apelujemy do wszystkich uczestniczqcych w 2yciu dziolkowc6w oroz ich
rodziny o wspieronie nos poprzez pisonie, interweniowanie i uto2somionie sig
z noszymi problemami, problemomi Polski i jej przyszNoSci.

Tyf ko wspdlnie dziotonio Polskiego Zwioaku Dziclkow c6w i iego sympotyk6w mogq
wesprzet, dobrze f unkcjonujccc ustowq o rodzinnych ogrodoch dziotkowych i obronii
coly ruch ogrodnictwo dziatkowego w Polsce.

Czlonkowie
Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego .,Nasz Ogr6dek" w Jaile
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