
Uchwała nr 8/VIII/2017 

Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze 

z dnia 12 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce 
 

 

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze z pełną aprobatą odpowiada na apel KR PZD 

w sprawie uczczenia jubileuszu 120 lecia Ogrodnictwa działkowego w Polsce.  

Poprzez dzisiejsze, otwarte posiedzenie Okręgowego Zarządu, inaugurujące obchody 

tej rocznicy w okręgu zielonogórskim, pragniemy podkreślić, że idea ogrodnictwa 

działowego, zaszczepiona 120 lat temu, znalazła dobry grunt na terenie naszego okręgu.  

Z satysfakcją stwierdzamy, że również okręg zielonogórski znacząco wpisuje się 

w historię tworzenia i rozwoju ogrodów działkowych. Najstarszy nasz ogród, „Kolejarz” 

w Zbąszynku, ma 65 lat, a dalszych 38  posiada ponad półwieczną historię.  Kolejne 42 

ogrody mają od 40 do 50 lat. Historia wielu z nich zapełniła strony kronik ogrodowych i jest 

dziś wzruszającą pamiątką dla tych, którzy przed laty uczestniczyli w tworzeniu ogrodów  

oraz  kopalnią wiedzy i cennych doświadczeń dla tych, którzy dołączają do społeczności 

działkowej.  

Dziś z zadowoleniem możemy stwierdzić, że 121 rodzinnych ogrodów działkowych, 

zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców,  to ogrody 

dobrze zorganizowane, wyposażone w konieczną infrastrukturę ogrodową, z pełnym 

dostępem do wody, ogrodzone i w większości zelektryfikowane. W ponad 80 znajdują się 

domy działkowca lub obiekty administracyjne zabezpieczające bezpośredni  kontakt 

zarządów z działkowcami.  

Za niezwykle pozytywne zjawisko uznajemy starania zarządów ROD o dalszą 

modernizację  infrastruktury ogrodowej,  co ma odzwierciedlenie w realizacji kolejnych, 

zadań, przyjmowanych każdego roku w  przekonaniu o konieczności utrzymania 

i unowocześniania ogrodów działkowych dla współczesnych i przyszłych pokoleń.   

Z szacunkiem odnosimy się do tradycji i historii ogrodnictwa działkowego i jesteśmy 

dumni z tego, że jest nam dane kontynuować dzieło rozpoczęte 120 lat temu przez naszych 

poprzedników.  

W statucie Polskiego Związku Działkowców mamy wyraźnie zapisane cele: ochrona 

środowiska naturalnego i przyrody,  kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, poprawę 

warunków socjalnych społeczności lokalnych i zapewnienie rodzinom działkowym aktywnego 

wypoczynku. W tych celach mieści się idea ogrodnictwa działkowego, idea która, chociaż  

narodziła się  120 lat temu, znajduje swoje ważne miejsce w czasach współczesnych.  To jest 

nasza spuścizna i kierunki pracy w dalszych latach.  

Kierujemy szczere słowa uznania i szacunku dla tych, którzy ideę ogrodnictwa 

działkowego przekuli w czyn. We wdzięcznej pamięci zachowujemy pamięć o ludziach, którzy 

w różnych okresach historii podjęli się trudu zakładania i organizowania ogrodów 

działkowych.  



Dziękujemy byłym i współczesnym kontynuatorom tego dzieła: prezesom, zarządom 

ROD, komisjom rewizyjnym, działkowcom – wszystkim, którzy pielęgnując tradycję 

ogrodnictwa działkowego nadają jej nowoczesny kształt. Doceniamy i dziękujemy za 

organizacyjne i merytoryczne wsparcie, jakiego udzielają pracownicy biura OZ.  

Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem Krajowej Rady PZD i prezesa 

Eugeniusza Kondrackiego, w którym widzimy mądrego inicjatora i organizatora wszelkich 

działań na rzecz ogrodów. W jedności i sile naszego Związku, w utrzymaniu ustawy o ROD, 

która z inicjatywy PZD powstała -  widzimy gwarancję dalszego istnienia i rozwoju ogrodów.  

Przekazujemy szczere pozdrowienia i dziękujemy za dotychczasową dobrą 

współpracę władzom samorządowym i administracyjnym województwa i gmin. We władzach 

samorządowych chcemy mieć w dalszym ciągu  zwolenników naszego działania oraz 

wspierających nas w pracy na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.  

Apelujemy do wszystkich działkowców – w okręgu i w kraju, do struktur związkowych 

o jedność – bo jedność to nasza siła, a siła Związku, to gwarancja dalszego istnienia 

rodzinnych ogrodów działkowych i ich rozwoju. 

 

 

 

 
 Sekretarz OZ PZD I Wiceprezes OZ PZD 
 w Zielonej Górze w Zielonej Górze 
 
 Stanisław Trziszka mgr Joanna Mikołajczyk 


