
Grzegorz Oract z Ostrolgki

Sza.nqwny Panie P remierze !
Jestem Swiadom i pelen zrozumienia dla ci€iaru i roz

miar6w spraw, kt6re Par dzwiga, kt6re Pala jako szefa

rzqdu prrytlaczajq. Rozumiem, ale tez stwiertlzam' ze to

byl Pafski wyb6r, Ze zacytujg za Moliercm -"sarn tego

chcialg6 Grz€gosu DYndato".
Ani w pogzedniej, ani w oieda['no rczpoczgteJ nowe]

kadencji Pariskiego z4du i Pana. jalo jego prenuera rue

zdarzylo sig, aby wobec mnozQcych si? przejaw6w poli-

rycztr;j histerii inspircwanej przez Srodowiska i ludzi nie-
przychylnych ruchowi ogrodnjcMa dTiatkowego. Pan lub

wta(ciwy minister caDskiegorz4du zabral glos zdezam-

owal lub pofwierdziljako zasadne, zglaszane pod adresem

dzbftowc6w, ich og6lnopolskiej o€anizacji - Polskiego

ZwiQzku Dzialkowc6w - zastzezeni^ i oskaxzell.a' Czy''

bv nie bYto problemlr?'Jako 
uczesmik I i tr Kongres6w Polskiego Zwi4zku

Dziatkoucdw, ktdre 5i9 odbyiy rv Warsrawie w Lipcu

2009 i wpesniu 20ll roku a tlkz'e delegal Jcze(mik

D( Zjazdu Deleeat6w PZD, plagn? Panu wypomnie6, ze

Szanox'ny Pan Donald Tusk
Premier Rz4du RP
Warszawa

mimo kilkatromego zapraszania, w zadn''rD z ty(!

nvch dla ponadmilionowej rzeszy rodzin dzia*owy(l

darzen rie wziEl Pan udzialu' de naPisai' te

obowi4zki nie odpowiedzial Pan na z?dne z wyg

kiercwa[ych do Pana Premiem przez uczestnik6w
zsromadz€i. Paia rodak6w! ! ! |-Kiedysmy 

22 wrzesnia 201 1 roku czekali na Paia Y b

li TORWAR, Pa! wolal sig spotkai z Pseudokibic--
Rdznica byta taka, ie u nas zyskalby Pan umanle I wsF--

cie, byc moze zyskalibysny sami ucztsmjc) 0 KotrttF

su. a iak doniosty medra od Kiboli ustyszal Pan obelgl

inwekrywy, byl Pan wieickro6 obr zanv.! to byl dialo?

spoleczny?
Dialkowcy spdzajq czas'jego wigkzo6i na dziatkach-

PoswircajE dzialkom swq wiedzg. pieniQdz€ ' 'rwage w

DrzeSwiadczeriu, ze wplywajq na ksztlhowanie 6rodowl-

ika swego ,ycia, w pzekonaniu o tym, iE isftiejQce od

wrelu lat uoormowania prawne doryczEce ich egrystencji

nie zostan4 zrujnowane na czyja polityczny obst6lunek'



cichQ nadzieje na to, Ze dotr? do Pana Premie-

ich dzia[<owc6w,2e Pairscy minisfiowie be-
chcieli haktowai ich wtadze jako parmer6w do

, 15 narca 2012 r.

rozwi4z!'wania spmw dotycz4cych tego wlainie Srodowi
ska. Czekamy na Paiski glos Warto rczmawia6 |!!

Z wltazami szacunku

Dzialkowiec w ROD ,,Czeczoika" w Ostrolgce
lJ GrbgorzOtucz


