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Szanowna Pani Marszałek 

„ Pamiętajmy również o tym, że musimy być wierni Konstytucji i służyć nie tylko sobie, ale tym, 
dzięki którym tu jesteśmy , czyli wszystkim Polkom i Polakom". 
Czy pani Marszałek pamięta te słowa wypowiedziane tuż po ślubowaniu na Marszałka Sejmu VII 
kadencji? 
Wszak nie było to dawno, zaledwie trzy miesiące temu. Jak wiele obiecywaliśmy sobie: naród 
i władza?, bo przecież demokracja w Polsce otrzymała mandat na kolejne cztery lata . I co z tego 
zostało na dzień dzisiejszy? Cisza, szanowna Pani Marszałek tylko cisza i milczenie. 
Od 2001 roku jest Pani posłanką na Sejm . W ostatnich wyborach poparło Pani kandydaturę ponad 
41 tysięcy wyborców. To do czegoś zobowiązuje, bo dobry polityk to dobry dyplomata i negocjator 
a działając rzetelnie i uczciwie w imię większości nade wszystko szuka kompromisu. Czy takie 
zalety posiada nasz Marszałek Sejmu ? Najważniejsza osoba w Parlamencie która reprezentuje 
sprawy Polek i Polaków? 

Pani Marszałek 

16 grudnia 2011 roku uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 
Działkowców wystosowali List Otwarty do Pani Marszałek , w którym zwracają się z prośbą o 
wsparcie w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, których istnienie jest zagrożone 
przez poddanie ponownej weryfikacji zgodności jej artykułów z Konstytucją RP. 
Największą obawę budzi fakt iż obrońcami w naszej sprawie w Trybunale Konstytucyjnym mają 
być nasi przeciwnicy to znaczy Posłowie Stanisław. Pięta i Andrzej. Dera. Czyje interesy będą 
reprezentować? Działkowców czy I Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego i Jego 
popleczników? 
Sprawa jest naprawdę poważna a brak reakcji z Pani strony rodzi pytanie dla kogo jest Konstytucja? 
Czy Polski Związek Działkowców łamie wszelkie zasady demokracji opierając się na dokumencie , 
którego zgodności z prawem w Polsce nie podważył ani Sejm ani Prezydent RP podpisując Ustawę 
0 ROD dnia 8 lipca 2005 roku./ Dziennik Ustaw z dnia 6 wrzesień 2005 rok/ 
Już nie dziwi fakt że dominuje uczucie nieufności wobec polityków a politycy odwzajemniają się 
brakiem zrozumienia i otwartości wobec innych. Może da się coś zmienić jeśli będziemy słuchać 
1 będziemy wysłuchani. 

Prosimy Panią Marszałek o reakcję na prośby prawie milionowej rzeszy działkowców, którzy z 
własnej woli pielęgnują ponad stuletnią tradycję związkową i nadal będą jeśli rządzić będzie nami 
maksyma że „ wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze od woli narodu". 

Z wyrazami szacunku 
Prezes 

Tadeusz Daukszewicz 


