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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

Pierwsza Pielgrzymka 
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Pierwsza Pielgrzymka Działkowców Polskich na Jasną Górę w dniu 8 września br. była dla wszystkich uczestników 
ogromnym przeżyciem duchowym. Przybyli do Częstochowy z całej Polski, z tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych. 
W powadze i skupieniu uczestniczyli w Mszy Świętej ciesząc się i głęboko przeżywając ten czas skupienia w głębokiej 
modlitwie.

W promieniach słońca pochód złożony z 5 tysięcy działkowców, poprzedzony licznymi pocztami sztandarowymi, orkie-
strami a także uczestniczącym w uroczystościach Pododdziałem Tradycji Oręża Wojska Polskiego powoli przemaszerował 
ulicami miasta do hali, w której odbyły się uroczystości Krajowych Dni Działkowca Częstochowa 2007. Działkowcy z uczu-
ciem dumy i satysfakcji maszerowali zrekonstruowaną Aleją Najświętszej Marii Panny, zatrzymali się przed pomnikami 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, pomnikiem Nieznanego Żołnierza pod którym 
złożone zostały wiązanki kwiatów. Długi na 2 km pochód, barwny barwami Polskiego Związku Działkowców zwracał 
powszechną uwagę mieszkańców Częstochowy oraz przebywających tam pielgrzymów, wywoływał pozytywne reakcje. 
Ludzie pozdrawiali działkowców, działkowcy pozdrawiali mieszkańców i przechodniów.

Uroczystości Krajowych Dni Działkowca były prawdziwym świętem działkowców, aktem jedności i poczucia przynależ-
ności do wspólnej wielkiej rodziny działkowców w Polsce.

W tym dniu na Jasnej Górze podczas Mszy świętej słowami modlitwy Zawierzyłem Działkowców, Rodzinne Ogrody 
Działkowe i Polski Związek Działkowców Najświętszej Marii Pannie, Maryi Królowej Polski!

Wszystkim działkowcom uczestniczącym w Pielgrzymce i Krajowych Dniach Działkowca składam serdeczne podzię-
kowania. Bądźmy dumni, że jesteśmy działkowcami i tworzymy wielka rodzinę z bogatymi tradycjami. Podziękowania 
kieruję do wszystkich Gości Związku uczestniczących w uroczystościach. Składam serdeczne podziękowania Ojcom Pau-
linom za troskliwe przyjęcie działkowców na Jasnej Górze i atmosferę modlitewnego skupienia.

Głębokie słowa podziękowania oraz wyrazy uznania kieruję do ks. pułkownika Stanisława Rospondka za przeżycia 
duchowe, które były udziałem nas wszystkich podczas Mszy Świętej, za słowa uznania i poparcia wygłoszone w homilii, 
za udział w naszym marszu, wreszcie za życzliwość i uznanie dla działkowców. Serdeczne podziękowania składam wła-
dzom Częstochowy z uczestniczącymi we wszystkich działkowych uroczystościach- Prezydentem Miasta dr Tadeuszem 
Wroną i Przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Kurpiosem. Wyrazy uznania i serdeczne podziękowania składam Okrę-
gowemu Zarządowi PZD w Częstochowie na czele z prezesem Andrzejem Wosikiem oraz zarządom ROD i działkowcom 
częstochowskim za gościnne przyjęcie działkowców z całej Polski, ogromną życzliwość, a także ten wielki wysiłek włożony 
w organizację tej imprezy. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich Okręgowych Zarządów PZD, ich prezesów za 
organizację i pracę każdy wśród swoich ogrodów działkowych. Wreszcie dziękuję wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów 
działkowych za udział w działaniach organizacyjnych i wszelką pomoc. Szczególnie gorąco dziękuję za tak liczną „Galę 
Sztandarową”.

Dziękuję pracownikom Krajowej Rady za trud i poświęcenie włożone w dobrą organizację imprezy i godne przyjęcie 
uczestników. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w organizacji święta bądź przyczynili się 
do tego.

Dziękuję także orkiestrom, Pododdziałowi Tradycji Oręża Polskiego i zespołom artystycznym.
Pierwsza Pielgrzymka Działkowców Polskich na Jasną Górę pozostanie w tradycji Naszego Związku.

Eugeniusz Kondracki

PREZES
Polskiego Związku Działkowców
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Pierwsza Pielgrzymka Działkowców Polskich na Jasną 
Górę i Krajowe Dni Działkowca Częstochowa 2007

W tym roku Krajowe Dni Działkowca odbywały 
się w 8 września 2007 r. w szczególnie ważnym dla 
wszystkich Polaków mieście – Częstochowie. Była 
to zarazem Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka 
Działkowców na Jasną Górę, w której uczestniczyło 
pięć tysięcy działkowców.

Najważniejsze dla miliona działkowców święto 
w roku rozpoczęła msza w Bazylice pod wezwaniem 
Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP na 
Jasnej Górze. Mszę, przy asyście historycznego od‑
działu wojskowego oraz Orkiestry Maryjnej z Jasnej 
Góry, odprawił ksiądz pułkownik Wojska Polskiego 
i generał górnictwa Stanisław Rospondek, który 
wygłosił wzruszającą Homilię: 

„Imieniem Maryi w drodze do Jezusa witam Pana 
Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Eugeniu-
sza Kondrackiego, który jest Prezydentem Międzyna-
rodowego Biura Ogródków Rodzinnych i Działkowych. 

Witam wszystkich 
Pielgrzymów Dział-
kowców – Rodzin-
nych Ogrodów 
z całej Polski wraz 
ze swoimi pocz-
tami sztandarowy-
mi. Witam u Matki 
Naszej, wszystkich 
którzy przez mod-
litwę proszą Matkę 
Narodu o pomoc.

Witam Pododdział 
Honorowy Trady-
cji Oręża Polskie-
go z kpt. Antonim 
Dziekańskim z Ło-
dzi. Witam Orkie-
strę Niebieską Jas-

nogórskiej Pani z tambor – major Marek Piątek i Orkiestrę 
Poczty Polskiej – p. Bartłomiej.

Witam w tym miejscu Prezydenta miasta Częstocho-
wy dr inż. Tadeusza Wronę, któremu dziękujemy za 
życzliwość i pomoc. Prezes Andrzej Wosik podpowiada 
przywitanie prasy, radia i telewizji.

Wyróżnienie jakie mnie spotkało abym przewodniczył 
Mszy Świętej w tym Świętym miejscu podpowiadam 
zaproszenie o wspólna modlitwę serc wielu przy ołtarzu 
Jasnogórskiej Bazyliki w Dzień Matki Bożej Siewnej. 
Sprawuję tę Mszę Świętą do Boga przez ręce Maryi o obro-
nę Bożą dla Polskiego Związku Działkowców poprzez 
Płaszcz Macierzyński Hetmanki Narodu i Królowej.

Matko Boga i Królowo Narodu Polskiego.
Pierwsza Ogólnopolska pielgrzymka Rodzinny Związ-

ku Działkowców Polskich, trwa na modlitwie przed Tobą 
Najdostojniejsza Królowo Polski w Twoje Urodzenie.

Bijące serca, umysł ubogacony dziękczynieniem za dary 
ziemi składa Tobie hołd. Białe orły uniosły na sztandarach 
flagę i łopocząc śpiewem: „Nie rzucim Ziemi skąd nasz 
ród”. Zielony sztandar wśród kwiatów i zbóż, zielone 
chusty na plecach przykryły trud waszych rąk i zdaje się 
wołać: Pobłogosław Maryjo ziarna ojczystej ziemi – które 
my tak pielęgnujemy, a Ty daj wzrost.

W Bazylice Jasnogórskiej słychać pieśni i bicie Wa-
szych serc – ku Tej, która jest dana jako Obrona Naszego 
Narodu. Ojcowie nasi w chwilach chwały, ale i zagrożenia 
szukali pomocy u Najświętszej Maryi.

Dziś niech ta modlitwa od Tronu Jasnej Góry będzie 
słyszana w całej Polsce – w Warszawie i we wszystkich 
miastach. Ten Związek który tu stoi, oblega Twoje Serce 
Matczyne i Królewskie prosi Cię Maryjo-

Ratuj – Wysłuchaj – Błogosław!!!
27 czerwca 2007 r. w Dzień Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkow-
ców ogłosiła Apel o integrację całego środowiska, który 
w ciągu 110 lat istnienia cieszył się wielkim szacunkiem 
i mądrą działalnością. Milion polskich rodzin domaga się 
szacunku dla naszego związku za wierną pracę i przy-
wiązanie do ziemi.

Przecież to WY drodzy Działkowcy tworzycie płuca 
miast i osiedli Ojczyzny. To WY ucząc młode pokolenie 
miłości do tej Ziemi – przekazujecie swoim następcom 
prawdę o mądrości naszych ojców i dziadów. To WY 
podpowiadacie tym którzy przewodzą i NIE wolno wy-
rządzać krzywdy ziemi która rodzi!!!

Dlaczego Ziemia Polska teraz płacze – bo bardzo du-
żo tej ziemi leży odłogiem i nie rodzi. A ziemia jest po 
to aby rodziła. To WY na tych skrawkach uciszacie ją 
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pielęgnowaniem i troską o każdy metr, zagon, o każde 
drzewo, o każdy kwiat.

Boję się że mogę WAM wyrządzić krzywdę nie po 
polsku myśląc.

Rodzinne ogrody działkowe – to ruch któremu nie moż-
na wyrządzić krzywdy. Uprawnienia Działkowców niech 
zostaną nietknięte. Łatwo jest likwidować, ale odtworzyć 
jest bardzo trudno.

A ja słyszę u Ciebie Matko Boża – co mówią Tobie piel-
grzymi w imieniu miliona rodzin w obronie praw ogrodów 
działkowych – rodzinnych: „Matko usłysz i spraw aby 
przysłowie – mądry Polak po szkodzie nie sprawdziło 
się – dlatego tu jesteśmy – dlatego tu stoimy, dlatego tu 
wołamy do Ciebie w modlitwie:

Maryjo-Królowo Polski, Ratuj i natchnij mądrością 
innych.

Z Jasnej Góry – tu gdzie jest stolica Duchowa Kraju 
usłysz Warszawo o tym co stanowi dobro od 110 lat 
istniejące.

Ta ziemia która rodzi – jest pielęgnowana, nie wolno 
jej przeznaczać pod zabudowę – ONA jest przystosowana 
do rodzenia plonów, owoców. W Tej ziemi jest pot, trud, 
łzy, radość czyli OMASTA.

Temu trudowi trzeba błogosławić – trzeba pomagać, 
takich ludzi trzeba stawiać za wzór dla ludzi młodych: 
„Kto ziemię szanuje, kocha; Temu niech niebo sprzyja” 

L. Staff
Bracia Działkowcy!

To wy dbacie najpiękniej o ten kawałek ziemi bo ONA 
jest życiem, ONA jest wakacjami rodzinnymi, ONA jest 

dorobkiem całe-
go życia. ONA 
ta Ziemia do Was 
należy.

Ta ziemia zasłu-
guje na cześć.

A Ci którzy na 
niej pracują i ją 
pielęgnują niech 
będą uszanowani.

Tak nam dopo-
móż Boże i Ty naj-
świętsza Panienko 
z Jasnej Góry.

Amen

We mszy udział wzięli działkowcy z całej Polski, 
którzy przybyli do Bazyliki ze sztandarami swoich 
ogrodów i okręgów na czele z Prezesem Związku 
Eugeniuszem Kondrackim, Prezydent Miasta Czę‑
stochowa – Tadeusz Wrona, Przewodniczący Rady 
Miasta Częstochowa – Piotr Kurpiosa.

W trakcie mszy Prezes Polskiego Związku Dział‑
kowców Eugeniusz Kondracki odczytał Akt Zawie‑
rzenia w Opiekę Matce Bożej Ogrodów, Związku 
oraz Działkowców:

„Maryjo Królowo Polski
Pani naszych lasów i pól, jezior i gór, łąk i zbóż, Matko 

ptaków i polskiego chleba, Królowo naszych rodaków, 
polskiego chłopa i działkowców.

Stajemy jak ojcowie nasi by u Ciebie wybłagać opiekę 
nad tym, co Polskę stanowi – a co jest w naszych sercach 
umiłowane.

Przynosimy do tronu Twojego wszystkie rodzinne ogro-
dy działkowe, gdzie nasza praca i radość z owoców ziemi 
jest Tobie ofiarowana. Nikt nas nie zmusza, pracujemy od 
lat, aby ta ziemia w naszych rękach jeszcze piękniejsza 
była. Twoje Obrazy Matko są w naszych altankach przy 
wejściu, bo Ty jesteś dla nas Matką i Opiekunką.
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To tu na Jasnej Górze, nasz krzyk w modlitwie kie-
rujemy do Ciebie abyś nas broniła, strzegła jako Swoje 
dzieci.

Nie czynimy nikomu krzywdy, sami tworzymy w Pol-
skim Związku Działkowców rodzinę, która ma oparcie 
w Twoim Macierzyńskim Sercu.

Upadamy przed Tobą – zawierzając Twojej Macierzyń-
skiej Opiece nasze skrawki ziemi, nasze domki wypo-
czynku i rozmów rodzinnych, nasze plony i naszą pracę, 
nasze radości i łzy. Powierzamy Tobie samych siebie. 
Broń nas Matko i nie pozwól, aby naszemu Polskiemu 
Związkowi Działkowców ktoś wyrządził krzywdę.

Prosimy Cię poświęć nasze ziarna, aby weszły w glebę 
i wydały plon.

Przynosimy Tobie w darze owoce jarzębiny, zapach 
spadziowego miodu, łany astrów, pochylone słoneczniki, 
korę brzozy, igły sosny, liście wiśni i owoce jeżyny.

Jak nigdy jarzębina drugi raz zakwitła, magnolia ob-
darzyła nas powtórnym kwiatem, ogórków jest wiele, 
kosze pełne pomidorów jak nie dziękować Nasza Matko 
– Tobie.

Zawierzamy Tobie – Królowo Polskiej Ziemi – każdego 
z nas. Przyjmij ten akt ufności i nie opuszczaj nas.

Matko i Królowo Pani Słowików i Skowronków uwiel-
biana ich śpiewem i pracą rąk naszych Bądź z nami 
w każdy czas.

Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy o Tobie
i czuwamy przy Tobie.
Matko bądź pozdrowiona
tu na Jasnej Górze i w naszych sercach”

Na zakończenie mszy uroczyście poświęcono tabli‑
cę upamiętniającą Pierwszą Pielgrzymkę Działkow‑
ców Polskich na Jasną Górę.

Po mszy przedstawiciele Związku wraz z przedsta‑
wicielami Miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem Ks. 
Kardynała St. Wyszyńskiego i Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza, poczym poprowadzili przez miasto uroczy‑
sty korowód działkowców odzianych w żółte i zielone 
chusty, związkowe czapeczki oraz transparenty, na czele 

z 44 pocztami sztandarowymi. Kolorowemu pochodo‑
wi, któremu przyglądali się z podziwem mieszkańcy 
Częstochowy wdzięku dodawały majoretki, a muzykę 
zapewniła Orkiestra Poczty Polskiej oraz Orkiestra Ma‑
ryjna z Jasnej Góry. Ochronę pochodu i sprawny ruch 
na ulicach miasta w czasie przemarszu działkowców 
skutecznie zapewniała działkowa służba porządkowa, 
straż miejska i policja.

Kiedy pochód 
dotarł do miej‑
skiego ratusza, 
Prezydent Czę‑
stochowy p. Tade‑
usz Wrona oddał 
klucze do miasta 
Prezesowi Związ‑
ku, symbolicznie 
przekazując wła‑
dzę w mieście 
na czas trwania 
dożynek. Prezes 
Związku wraz 
z Prezydentem 
oraz przedsta‑
wicielami Okrę‑
gowego Zarządu 
PZD w Często‑
chowie złożyli również kwiaty pod pomnikiem Mar‑
szałka J. Piłsudskiego.

Po złożeniu kwiatów pochód uczestników kon‑
tynuował dalej swój przemarsz przez całe miasto, 
docierając do Hali „Polonia”, na której terenie 
zorganizowano oficjalne uroczystości, kiermasz, wy‑
stawy, prezentacje i posiłek.

Gdy pochód dotarł do hali, Prezesa Związku Euge‑
niusz Kondrackiego przywitali Starościna i Starosta 
wręczając mu okolicznościowy bochenek chleba. 
W wypełnionej hali „Polonia” Prezes PZD otwo‑
rzył oficjalne obchody Dni Działkowca. Delegacje 
uroczyście wprowadziły 44 sztandary. Na czele szły 
sztandary Miasta Częstochowy, Krajowej Rady PZD 
oraz Okręgowego Zarządu w Częstochowie. Za nimi 
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sztandary Okrę‑
gowych Zarzą‑
dów: OZ Wroc‑
ław, OZ Legnica, 
OZ Kalisz, OZ 
Gorzów Wlkp., 
OZ Bydgoszcz, 
OZ Poznań, OZ 
Zielona Góra, 
OZ Podlaskiego 
w Białymstoku, 
OZ Śląskiego 
w Katowicach, 
OZ Małopolskie‑
go w Krakowie, 
OZ Łódzkiego 

w Łodzi, OZ Opolskiego w Opolu, OZ Mazowie‑
ckiego w Warszawie i ogrodów: z okręgu kaliskiego: 
ROD „Róża” w Słupcy, ROD „Hutnik” w Koninie; 
z okręgu częstochowskiego: ROD in. M. Skłodowskiej 
w Częstochowie, ROD im. F. Szopina w Częstocho‑

�



wie, ROD im. T. Kościuszki w Częstochowie; z okręgu 
poznańskiego: Ogrody Działkowe w Szamotułach, 
Kolegium ROD w Gnieźnie,. ROD „Koninko” w Ko‑
ninku, ROD im. K. Świerczewskiego w Nowym To‑
myślu, ROD im. M. Kopernika w Śremie; z okręgu 
zielonogórskiego: ROD „Kolejarz” w Zbąszynku; 
z okręgu śląskiego: Delegatura Rejonowa w Sos‑
nowcu ROD „Beskid” w Bielsko Białej, ROD im. T. 
Kościuszki w Chorzowie, ROD „Ligonia” w Kato‑
wicach, ROD „Sielanka” w Rudzie Śląskiej, ROD 
„Knapczyka” w Żorach, ROD „Owoc Naszej Pra‑
cy” w Pszczynie, ROD „Biała Róża” w Zabrzu; 
z okręgu toruńsko‑włocławskiego ROD w Chełmnie, 
ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu, z okręgu 
mazowieckiego: ROD „Rakowiec” w Warszawie, 
ROD im. T. Kościuszki w Płocku; z okręgu szczeciń‑
skiego ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie. Duże 
zainteresowanie wzbudziły zabytkowe sztandary wy‑
stawione przez Okręgowy Zarząd w Poznaniu oraz 
ROD okręgu śląskiego i częstochowskiego: ROD 
„Pokój” w Częstochowie – Towarzystwo Ogrodów 
Działkowych Województwa Kieleckiego z �949 r., 
Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli 
Działkowych Województwa Poznańskiego z �9�4 r., 
Towarzystwo Ogrodów Działkowych „Lepsze Ju‑
tro” – Radzionków – Rojca z �948 r., okręg śląski, 
Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych 
– Obwód Bytom z �94� r.

Orkiestra Poczty Polskiej odegrała hymn – Ma‑
zurka Dąbrowskiego i Zielona Rzeczpospolita. Na 
uroczyście przygotowanej scenie, udekorowanej 
koszami dożynkowymi i kwiatami miejsca zajęli 
Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Prezydent 
Miasta – Tadeusz Wrona, Przewodniczący Rady Mia‑
sta – Piotr Kurpiosa, Prezes Okręgowego Zarządu 
w Częstochowie – Andrzej Wosik oraz Wiceprezesi 
KR PZD – Wincenty Kulik, Antoni Kostrzewa, Sta‑
nisław Chodak.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przywitał wszyst‑
kich zebranych i zaproszonych gości w tym: Pre‑
zydenta Miasta Częstochowy – Tadeusza Wronę, 
Przewodniczącego Rady Miasta – Piotra Kurpiose, 
Księdza pułkownika Stanisława Rospondka, posła na 
Sejm RP – Szymona Giżyńskiego reprezentującego 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiceprzewod‑
niczącego Rady Miasta Częstochowa – Krzysztofa 
Matyjaszczyka, Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Rady Miasta Częstochowa – Konrada 
Głębockiego, Józefa Kalinowskiego – Burmistrza 
Miasta Kalety oraz przedstawicieli ugrupowań po‑
litycznych, którzy popierają rozwój i istnienie �� 
rodzinnych ogrodów działkowych: Bogdana Sochy 
reprezentującego Andrzeja Leppera z Samoobrony, 
Danuty Polak – członka władz Unii Pracy. W uroczy‑

stości udział wzięli przedstawiciele struktur samo‑
rządowych, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych.

Prezes Związku w swoim przemówieniu okolicz‑
nościowym nawiązał do tradycji ruchu działkowego 
na ziemiach polskich oraz w Europie, przedstawił 
aktualną sytuacje działkowców, ogrodów i Związ‑
ku, a także podziękował działkowcom za integra‑
cje całego środowiska i skuteczną obronę ustawy 
i ogrodów:

„Szanowni Zebrani,
Nasi Dostojni Goście,
Koleżanki i Koledzy 

Działkowcy!
Tegoroczne Krajowe 

Dni Działkowca odbywa-
my w miejscu szczegól-
nym dla każdego Polaka 
– w Częstochowie. Jasna 
Góra to uświęcone miej-
sce, do którego pielgrzy-
mują miliony Polaków, 
a w dniu dzisiejszym 
– pod auspicjami Związ-
ku – odbywamy pierwszą 
pielgrzymkę na Jasną Górę my działkowcy. Jest to więc 
moment szczególny, biorąc pod uwagę ponad 110-letnią 
historię naszego ruchu na ziemiach polskich. Działkow-
cy pielęgnują i kultywują tradycje będące dorobkiem 
ogrodnictwa działkowego. Do takich tradycji należą dni 
działkowca – święto działkowych plonów obchodzone 
we wszystkich ogrodach działkowych w Polsce.

W tym roku mamy wiele szczególnych uroczystości 
dożynkowych związanych ze znaczącymi jubileuszami 
w ogrodach działkowych. Za tydzień ROD „Kąpiele 
Słoneczne” w Grudziądzu, który zapoczątkował zorga-
nizowany ruch ogrodnictwa działkowego na ziemiach 
polskich, będzie obchodził 110 lat swojego istnienia. 
Do takich ważnych tegorocznych jubileuszy możemy 
również zaliczyć 105-lecie istnienia ROD im. Obrońców 
Pokoju w Warszawie, 100-lecie ROD im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, 100-lecie ROD „Ligonia” 
w Katowicach, 80-lecie ROD „Działkowiec Opolski” 
w Opolu. 75-lecie swego istnienie obchodzi w tym roku 
ROD im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, a 70-
lecie ROD im. Mikołaja Kopernika w Tczewie. Ogrody 
te stanowią korzenie ruchu ogrodnictwa działkowego 
w Polsce, dlatego warto je tu dziś przywołać. A przecież 
ogrodów o tak dużej i zarazem bogatej historii i tradycji 
jest dużo więcej. Te jubileusze uświadamiają nam, jak 
wiele pokoleń działkowych rodzin przyczyniło się do 
istnienia i rozwoju ogrodów działkowych.

Warto zatem postawić pytanie, czym jest ten ruch, 
który stał się tak powszechny, że zrzesza milion rodzin 
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w Polsce, gospodarujących w pięciu tysiącach ogrodów, 
że potrafił doprowadzić do powstania własnej samodziel-
nej, samorządnej i demokratycznej organizacji, jaką jest 
Polski Związek Działkowców. Odpowiedź tkwi w zna-
czeniu ogrodów dla rodzin i społeczeństwa. Tworzone 
były one z niczego. Działkowcy nie przychodzili bowiem 
na gotowe. Wchodzili na ugory i nieużytki. Wiele potu, 
wysiłku i determinacji kosztowało przywrócenie tych 
terenów przyrodzie i człowiekowi, stworzenie terenów 
zielonych służących nie tylko nam, ale i mieszkańcom 
miast. Za ten wysiłek winniśmy wszystkim tym, którzy 
tworzyli ogrody nisko się pokłonić i podziękować.

Chwała Wam, którzy wnieśliście swój wkład w budowę 
zrębów ogrodnictwa działkowego. Za rozum, determina-
cję i pracę.

Ogrody powstawały i funkcjonują, bo są potrzebne 
polskim rodzinom. Są miejscem wychowywania młodych 
pokoleń w zgodzie z przyrodą. Są oazami spokoju i ak-
tywnego wypoczynku dla seniorów. Wreszcie są szkołą 
życia dla wszystkich. To tu w praktycznym działaniu 
uczymy się samodzielności, samorządności i demokra-
tycznych zasad.

Szanowni Goście,
Drodzy Działkowcy!
Obchodząc dzisiaj Krajowe Dni Działkowca, radosne 

święto naszej działkowej pracy, trudno nie odnieść się 
do zagrożeń, które od kilkunastu lat nieustannie dotykają 
nasze środowisko. Nie sposób nie zareagować na ataki 
kierowane pod adresem działkowców, ogrodów, działaczy 
społecznych oraz całego Związku. Przedmiotem ataków 
jest przede wszystkim ustawa o ROD. Ataki niesprawied-
liwe i krzywdzące, bo ich celem jest zdyskredytowanie 
w oczach opinii publicznej ludzi i organizacji broniących 
słusznej sprawy. Ataki te kierują osoby, które od kilku lat 
mamią nas ofertą tzw. powszechnego uwłaszczenia dział-
kowców. Powszechność ta polegać ma na tym, że ponad 
680 tysięcy działkowców nie dostanie nawet propozycji 
wykupu swoich działek z powodu przeszkód formalno-
-prawnych, takich jak roszczenia osób trzecich do gruntów 
zajętych przez ogrody oraz brak planów zagospodarowa-
nia i nie umieszczenie ogrodów w istniejących planach. 
Zresztą w tych sprawach i tak ostatnie słowo, zgodnie 
z zapisami kolejnych projektów, miałyby gminy, które 
podejmowałyby decyzję co do sprzedaży działek. Dąży 
się do zmiany dobrze funkcjonującego prawa, próbuje się 
zniszczyć tradycje, próbuje się zniszczyć Związek, aby 
w ten sposób pozbawić działkowców możliwości skutecz-
nej obrony, jaką ich organizacja zapewnia im od wielu 
lat. Dlaczego podejmuje się takie działania? Odpowiedź 
już znamy. Chodzi o przejęcie jak najtańszym kosztem 
gruntów zajętych przez ogrody działkowe. Chodzi o po-
zbawienie działkowców ochrony prawnej, jaką gwarantuje 
im ustawa o ROD. Dąży się do tego, aby działkowcy i ich 
ogrody stały się przedmiotem w rękach ludzi, których 

jedynym celem jest zbicie jeszcze większego majątku na 
handlu gruntami.

Działkowcy zdecydowanie mówią NIE wszelkim te-
go typu propozycjom. Najlepszym dowodem na to jest 
610 tysięcy podpisów na związkowych listach w obro-
nie ustawy o ROD, tysiące stanowisk, apeli i protestów 
walnych zebrań, zarządów, komisji statutowych, a także 
indywidualnych działkowców.

Związek nadal będzie zwierał swoje szeregi, integrował 
środowisko działkowe, walczył o poparcie społeczne 
w obronie tradycji, w obronie słusznych spraw i należnych 
praw, w obronie ogrodów i działek, które w przeszłości, 
dzisiaj i w przyszłości służyły, służą i będą nadal służyć 
z pożytkiem społeczeństwu polskiemu, tym wszystkim 
rodzinom, dla których jedyną szansą na własny zielony 
pokój jest tylko działka w rodzinnych ogrodach działko-
wych.

Wzywam Was wszystkich, tu obecnych oraz przebywa-
jących i wypoczywających we wszystkich polskich ogro-
dach działkowych, do obrony naszych wartości i naszego 
stylu życia, do obrony ogrodów i działek!

Dostojni Goście,
Koleżanki i Koledzy Działkowcy!
Ogrody działkowe to nie jest Polski wymysł. Ogrody 

istnieją w całej Europie, wszędzie tam gdzie są potrzeb-
ne rodzinom i społeczeństwom. Polskie ogrody i Polski 
Związek Działkowców mają wysoką rangę w europejskiej 
organizacji działkowców. Nasz dorobek, tradycje, sukcesy 
i codzienna praca są tam doceniane. Również nasze prob-
lemy są zauważane, nie tylko przez środowisko europej-
skich działkowców, ale również przez przedstawicieli Unii 
Europejskiej. Wyrazem tego jest chociażby wystąpienie 
byłego Premiera Danii i obecnego Przewodniczącego 
Frakcji Socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim 
Poul’a Rasmussen’a. Podczas niedawnej Międzynarodo-
wej Konferencji Działkowców w Kopenhadze podkreślał 
on ogromne znaczenie ogrodów działkowych w Europie 
Wschodniej, stawiał polskie ogrodnictwo działkowe oraz 
działalność naszego Związku jako wzór do naśladowania 
dla związków zachodnioeuropejskich. Określił ogrody ja-
ko małe społeczności, gdzie w sposób doskonały rozwija 
się demokracja i poczucie odpowiedzialności za wspólny 
dorobek. Stąd uznał ogrody za miejsca, gdzie fundamen-
talne wartości społeczne są najlepiej zakorzenione.

Trudno się nie zgodzić z tymi obserwacjami. Ogrody 
działkowe mają ogromny potencjał. Szczególnie w dzi-
siejszych czasach, kiedy stawiamy czoła zupełnie nowym 
zjawiskom. Przykładem może być globalizacja, która 
skutkuje m.in. ogromnym wzrostem wartości gruntów 
miejskich. Powoduje to, że coraz częściej ogrody działko-
we postrzegane są przez pryzmat ekonomicznej wartości 
samego gruntu. Pomija się przy tym społeczne korzyści 
wynikające z funkcjonowania ogrodów. Rodzi to bardzo 
poważne problemy, z którymi działkowcy i ich Związek 
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zmagają się szczególnie w ostatnich latach. Z drugiej 
strony globalizacja wymusza rozwój miast, zwłaszcza 
w dziedzinie infrastruktury i bazy mieszkaniowej. Nasz 
Związek wypracował w tym zakresie odpowiednią poli-
tykę. Polega ona na poszukiwaniu racjonalnych i kompro-
misowych rozwiązań uwzględniających słuszne interesy 
miast i działkowców. Tam gdzie jest to niezbędne dla 
rozwoju miast należy ustąpić w imię dobra publicznego. 
Związek jednak w każdym takim przypadku będzie eg-
zekwować postanowienia ustawy o ROD, aby nie odbyło 
się to tylko kosztem terenów zielonych i działkowych ro-
dzin. Uważamy, że należy jednak bronić ogrody w każdej 
sytuacji, gdy celem likwidacji nie jest interes publiczny, 
ale zaspokojenie komercyjnych potrzeb niewielkich grup. 
Są również inne zjawiska determinujące funkcje, rozwój 
i znaczenie ogrodów działkowych. Do nich można za-
liczyć zjawiska demograficzne wpływające na sposób 
funkcjonowania ogrodów w przyszłości ze względu na 
wiek użytkowników działek. Trzeba również wspomnieć 
o problemach związanych z klimatem i pozytywnej roli 
ogrodów w tym zakresie, a także możliwościach działkow-
ców w propagowaniu ekologicznego sposobu życia. Warto 
również wspomnieć o zjawisku zarządzania sprawami 
publicznymi, które wymaga od jednostek i organizacji 
społecznych aktywnego udziału w debatach i procesach 
decyzyjnych. W tej mierze ogrody i Związek muszą być 
widoczni, rozpoznawalni i pozytywnie odbierani przez 
władze i społeczeństwo. Musimy mieć większy wpływ 
na decyzje, które nas dotyczą. Konieczne jest większe 
zaangażowanie w sprawy publiczne, np. podczas różnych 
wyborów. Jest to niezbędne, aby zachować nasze ogrody, 
a nie tylko biernie czekać na zmiany. Ruch ogrodnictwa 
działkowego, nasz Związek powinien jeszcze aktywniej 
uczestniczyć w życiu publicznym, w tworzeniu społeczeń-
stwa obywatelskiego, którego podstawą jest różnorodność 
poglądów, działań i wielość organizacji społecznych. Czy 
stać nas na takie działania? Dojrzałość działkowców, doj-
rzałość obywatelska struktur związkowych dają na to 
jednoznaczna odpowiedź – wszędzie tam gdzie są ogrody 
działkowe, Związek może i powinien być aktywny w życiu 
publicznym i w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

To że ogrody są potrzebne widać po ich ilości i sposobie, 
w jaki działkowcy je bronią przed kolejnymi zagrożenia-
mi. Powstaje jednak pytanie, jaka jest przyszłość ogrodów 
działkowych. Odpowiedź nasuwa się sama: powinny 
istnieć tak długo, dokąd będą potrzebne i będzie na nie 
społeczne zapotrzebowanie. Dokąd będą młode rodziny 
bez odpowiednich warunków materialnych, dotąd po-
winny mieć możliwość otrzymania 300 m2 działki. Jeżeli 
mają zdrowe ręce i chęć do pracy mogą to przekształcić 
w miejsce aktywnego wypoczynku, wychowania dzieci, 
zacieśniania więzi rodzinnych i pozyskiwania zdrowej 
żywności. Chcemy, aby nasze ogrody zapewniały godne 
warunki dla milionów ludzi, którzy życie poświęcili dla 

kraju, a dzisiaj są emerytami i rencistami, a więc senio-
rami i nie muszą wegetować w czterech ścianach bloku, 
a mogą żyć godnie w kontakcie z przyrodą, w kontakcie 
ze społecznością ogrodu. Przyszłość to ogrody dla mło-
dych rodzin, dla najmłodszych pokoleń, dla seniorów 
naszego społeczeństwa.

Wiele wysiłku musimy także włożyć, aby nasze ogrody 
były obiektami nowoczesnymi na miarę czasów i po-
trzeb.

Te szlachetne cele, które już realizujemy i będziemy 
nadal realizować zasługują na pomoc Państwa Polskiego 
i jego instytucji, w szczególności ze strony:

Parlamentu, któremu jesteśmy wdzięczni za uchwaloną 
w 2005 roku ustawę o ROD, za pomoc w jej wdrażaniu 
i jej ochronę;

Rządu, a zwłaszcza resortów odpowiedzialnych za 
rolnictwo, ochronę środowiska, sferę socjalną;

Samorządów, od których już dzisiaj otrzymujemy bar-
dzo dużą pomoc, poparcie i uznanie.

Dla realizacji tych celów potrzebne jest poparcie całego 
społeczeństwa, ono istnieje już dzisiaj, pomimo różnych 
prób jego odebrania.

Potrzebna jest nam pomoc ze strony mediów, aby w spo-
sób obiektywny ukazywały rolę i znaczenie Związku, 
ogrodów i wysiłek działkowców.

Realizacja tych szlachetnych celów potrzebna jest spo-
łeczeństwu, polskiej rodzinie i polskim miastom. Mamy 
w tym zakresie jako Związek ogromne doświadczenie. 
Budujemy i zarządzamy ogrodami działkowymi, które 
służą nie tylko działkowcom, ale również mieszkańcom 
miast. Działamy na rzecz poprawy warunków ogromnej 
rzeszy naszych obywateli i podejmujemy w tej mierze 
coraz to nowsze inicjatywy. Chronimy nasze środowi-
sko i przyrodę, zachowujemy wartości ekologiczne dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. Naprawdę warto nam 
pomagać i z nami współpracować. Dobrze służymy pol-
skiej rodzinie i społecznościom miast.

Wszystkie te działania i dokonania robimy poprzez spo-
łeczną, honorową działalność dziesiątek tysięcy naszych 
działaczy. Przekazuje Wam wszystkim słowa uznania 
i głębokiego szacunku.

Szanowni Goście,
Drodzy Działkowcy!
Nasze święto to święto radości, uśmiechu i podziękowa-

nia za plony. Każde dni działkowca – czy to w ogrodzie, 
mieście, okręgu, czy jak dzisiaj Krajowe Dni tu w Czę-
stochowie – to okazja do pokazania naszego dorobku, 
osiągnięć i sukcesów. Jest to również doskonała okazja 
do podziękowania wszystkim tym, którzy nas wspiera-
ją, pomagają, dostrzegają nasze problemy i po prostu 
rozumieją. To także okazja, aby złożyć podziękowania 
wszystkim, z którymi przez cały rok współpracujemy 
z pożytkiem dla naszych członków i ich ogrodów.
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W tym miejscu chciałbym złożyć szczególne podzię-
kowania wszystkim, którzy umożliwili nam odbycie na-
szego święta w tak doniosłej atmosferze. Podziękowania 
kieruję więc do Prezydenta Częstochowy Pana Tadeusza 
Wrony, za udzielenie gościnności, współpracę i pomoc 
w organizacji dzisiejszych uroczystości.

Słowa podziękowania należą się księdzu płk. Stanisła-
wowi Rospondkowi za dzisiejszą mszę św. odprawioną 
w intencji działkowców i Związku oraz za duchową 
opiekę nad wszystkim uczestnikami dzisiejszej piel-
grzymki.

Dziękuję Okręgowemu Zarządowi w Częstochowie 
za zaangażowanie w organizację dzisiejszych obcho-
dów, a częstochowskim ogrodom i działkowcom jestem 
wdzięczny za gościnne przyjęcie.

Wszystkim przedstawicielom ogrodów działkowych 
z całego Kraju zgromadzonym dziś w Częstochowie 
na Krajowych Dniach Działkowca, życzę zasłużonej 
satysfakcji z wyników działalności i pracy na działkach, 
w ogrodach i Związku.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim dział-
kowcom za pracę, za piękne ogrody i działki, za kulty-
wowanie tradycji naszych przodków, za pielęgnowanie 
i rozbudowywanie wciąż nowych więzi Naszej Wielkiej 
Działkowej Rodziny, wreszcie za wykazywane przywią-
zanie do ogrodów i Związku, do naszych doświadczeń, 
za docenianie samodzielności i samorządności, stano-
wiących fundamenty Związku, a na koniec za wolę walki 
i aktywną obronę naszych wartości zapisanych w ustawie 
o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD.

Dziękuję Wam Działkowcy!
Dziękuję wszystkim honorowym działaczom struktur 

Związku!
W imieniu własnym i całej Krajowej Rady przekazuję 

wszystkim polskim działkowcom najlepsze życzenia 
i serdeczne pozdrowienia.

Drodzy Działkowcy! TRZYMAJMY TAK DALEJ!

Wszystkim obecnym życzę radosnego świętowania 
Dni Działkowca 2007.”

Brawami przyjęto wystąpienie Prezydenta Miasta 
– Tadeusz Wrony:

„Szanowni Państwo
Serdecznie witam w Częstochowie, z satysfakcją przyj-

mując wybór naszego miasta jako miejsca spotkania 
działkowców z całej Polski. Częstochowa, dzięki Jasnej 
Górze, określana jest jako duchowa stolica Polski. Dziś 
staje się także stolicą polskich działkowców.

Cieszę się z tego spotkania, nie tylko jako gospodarz 
miasta, które pragnie słynąć z gościnności. W Częstocho-
wie działkowcy są traktowani jako partnerzy w realizacji 
zadań publicznych. Gdy słyszę opinie o zagrożeniach 
ze strony samorządu terytorialnego dla idei ogródków 
działkowych, mogę śmiało przeciwstawiać się tej tezie 

powołując przykład na-
szego miasta.

Przypomnę tu współ-
pracę przy organizacji no-
wego obszaru pod działki 
pracownicze na Błesznie. 
Przypomnę tu doświad-
czenia dalszej współpracy 
przy rozwoju istniejących 
ogródków. Finansowali-
śmy z miejskiego funduszu 
ochrony środowiska ważne 
dla działkowców zadania 
dotyczące promocji upraw 
ekologicznych. Wspólnie z działkowcami występowaliśmy 
do Ministerstwa Finansów o zmianę niekorzystnych zapisów 
ustawy o podatkach od nieruchomości.

To współdziałanie wynika przede wszystkim ze zrozu-
mienia istotnej roli idei ogrodów działkowych dla życia 
społecznego miasta.

Mówić tu także możemy o innych, istotnych cechach 
ogrodów działkowych dla miasta. Są to ważne tereny 
zielone, swoiste „fabryki tlenu” sprzyjające poprawie wa-
runków środowiskowych miasta. W niektórych miejscach 
nasze ogrody działkowe pełnią rolę obszaru ochronnego, 
ujęć głębinowych wody pitnej. W innych stanowią formę 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Zatem, tak też 
można powiedzieć, działkowcy mają swój ważki udział 
w trosce o czystość wody i powietrza w Częstochowie.

Istotniejsze jest jednak społeczne znaczenie. Zwłaszcza 
dla emerytów i rencistów, możliwość aktywnego wypo-
czynku na działce jest – nie zawaham się powiedzieć 
-przedłużeniem życia. Wysiłek fizyczny na świeżym po-
wietrzu, odżywianie się „zdrową żywnością”, witaminami, 
z najlepszym atestem, bo pochodzącymi z własnej uprawy 
i oceny; to jest niezastąpione lekarstwo. Dodajmy do 
tego psychiczną satysfakcje, odkrywanie nowego sensu 
życia, nowych przyjaźni towarzyskich... Pomyślmy nawet 
w kategoriach rachunku ekonomicznego. Gdybyśmy zli-
kwidowali ogrody działkowe, przeznaczając zajmowany 
przez nie obszar na budownictwo nowych przedsiębiorstw 
czy domów....Czy zyskamy na tym? Ile by wówczas 
należało wydać z budżetu miasta na tworzenie nowych 
form opieki i leczenia ludzi starszych? Ile by kosztowało 
utrzymanie sieci placówek opieki letniej nad dziećmi? Ile 
osób więcej należałoby wysłać do sanatorium? Prosty, 
zimny rachunek ekonomiczny mówi nam – nie ruszajmy 
ogródków działkowych.

Ogrody działkowe są dla nas elementem różnorodnych 
działań, które maja na celu podnoszenie jakości życia 
mieszkańców, w tym poprawy warunków środowiskowych 
wpływających na stan zdrowia. Miasto nasze, dzięki Jasnej 
Górze, odwiedza rocznie ponad 4,5 miliona pielgrzy-
mów. Troska o środowiskowe warunki życia jest formą 
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odpowiedzialności za zdrowie przybywających tu ludzi 
z całego świata. Chcemy więc by gościnność Częstochowy 
wyrażała się także czystym powietrzem atmosferycznym, 
czystą wodą, zadbaną estetyką przestrzeni publicznej. 
Zrealizowany został duży, szacowany na ponad 120 mln zł 
program modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Cała 
Częstochowa objęta został siecią kanalizacyjną. Zabezpie-
czyliśmy również jakość i czystość zasobów podziemnych 
wód pitnych, ta nasza woda uznawana jest za najlepszą 
w Polsce. Budowany Zakład Zagospodarowania Odpadów 
i wprowadzana selektywna zbiórka pozwoli nam upo-
rządkować trudny problem, chroniąc tereny miasta przed 
zaśmieceniem. Inwestujemy w zagospodarowanie terenów 
zielonych. Nowe parki, nowe skwery, deptaki nad Wartą 
– to są przykłady pokazujące jak szanując dziedzictwo 
przyrodnicze tworzyć miejsca rekreacji dla mieszkańców. 
Pozytywne zmiany najbardziej są widoczne w ścisłym 
centrum. Zmieniony w pasaż fragment Alei Najświętszej 
Maryi Panny stał się tętniącą życiem agorą. Trwa odna-
wianie zabytkowych Parków Podjasnogórskich – staną 
się one godną oprawą naszego największego klejnotu 
– Sanktuarium Maryjnego. Odnowione budynki Ratusza, 
zabytkowe kamienice po generalnym remoncie – to razem 
tworzy krajobraz miasta, które można pokochać.

Są to widoczne efekty wysiłku, wspólnego wysiłku 
mieszkańców Częstochowy. Działkowcy znają to szcze-
gólne poczucie satysfakcji, gdy praca włożona w przy-
gotowanie ziemi, w jej uprawę, odpłaca dobrym plonem. 
To ta radość, gdy wnuk z dziadkiem może poszczycić się 
efektem wspólnej pracy: pięknym kwiatem lub zdrowym 
owocem-to są rzeczy bezcenne.

Podobnie patrzymy na efekt działań na rzecz miasta. 
To są chwile gdy odczuwamy poczucie wspólnoty. Czę-
stochowa staje się miastem lepszym i piękniejszym, bo 
częstochowianie tego chcą i na rzecz swojego miasta 
pracują.

Życzę wszystkim działkowcom wielu chwil radości. 
Zieleń ogrodów jest kolorem nadziei – nie zastąpimy 
ich betonem.

Dziękuję.”

Głos zabrał także Prezes Okręgowego Zarządu 
w Częstochowie – Andrzej Wosik, przedstawiając 
pokrótce historie ogrodnictwa działkowego na ziemi 
częstochowskiej. Odniósł się także do znakomitej 
współpracy władz okręgowych z władzami miasta 
na rzecz lokalnej społeczności działkowej:

„Szanowny Panie Prezesie
Szanowny Panie Prezydencie
Szanowni Zaproszeni Goście
Drodzy Działkowcy
Po raz pierwszy w historii ogrodnictwa działkowego na 

ziemi częstochowskiej gościmy uczestników Krajowych 
Dni Działkowca. Jest to dla nas Okręgowego Zarządu 

Polskiego Związku Dział-
kowców w Częstochowie 
duże wyróżnienie.

Szanowni goście
Rozwój ogrodnictwa 

działkowego na naszym 
terenie sięga początków 
XX wieku i jest związany 
z założeniem pierwszego 
ogrodu w miejscowości 
Rędziny w 1910 roku. 
Kolejne ogrody powsta-
wały w latach 1925 ROD 
„Wrzos” we Wrzosowej, 
w 1929 roku w Częstochowie ROD „Wolność”, który jest 
obecnie częścią ROD 1-go Maja Wolność, ROD „Mickie-
wicza” 1932, ROD „Chopin” 1933, ROD „Kościuszki” 
1936 w Częstochowie.

Wszystkie te ogrody tworzyły i nadal tworzą wspaniałą 
historię i tradycję ogrodnictwa działkowego nie tylko na ziemi 
częstochowskiej ale i w kraju. Historia ta sięga obecnie ponad 
180 lat tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Tradycja działkowej rodziny to nie tylko uprawa działki, 
aktywny wypoczynek, produkcja warzyw i owoców ale 
również działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Szanowni Państwo
Okręgowy Zarząd w Częstochowie bardzo szeroko pod-

jął współprace na rzecz lokalnej społeczności korzystając 
przy tym z pomocy Urzędu Miasta Częstochowy. Nasze 
ogrody tworzą nie tylko zielone płuca miast i osiedli, ale 
są miejscem dorocznych spotkań z najmłodszymi z okazji 
Dni Dziecka czy tradycyjnych Mikołajek.

W okresie tylko ostatniej kadencji z naszej pomocy 
skorzystało ponad 1800 dzieci pochodzących z rodzin 
o niskim statusie materialnym. Dla wielu z nich spotkanie 
z działkowcami jest jedyną okazją na uśmiech dziecka, 
który stanowi dla nas organizatorów tej akcji wystarcza-
jącą zapłatę za przekazane dary serca.

Szanowni uczestnicy Krajowych Dni Działkowca
Częstochowskie rodzinne ogrody działkowe są stale mo-

dernizowane i twarzą oazy ciszy, spokoju i wypoczynku po 
pracy dla prawie 9 000 rodzin użytkujących działki w 60 
ogrodach na naszym terenie. Nasi działkowcy zawsze stali 
na straży poszanowania prawa związkowego i tego, które 
nas wszystkich działkowców obowiązuje. Dlatego wszyscy 
poparliśmy działania i starania związku do obrony ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8.07.2005 roku.

Ogrody częstochowskie to także laureaci licznych 
konkursów na szczeblu kraju w ciągu ostatnich 25 lat 
funkcjonowania ogrodów działkowych. Również dzisiaj 
mamy wśród nas laureata konkursu krajowego, oraz indy-
widualnych działkowców, którzy wielokrotnie zajmowali 
czołowe lokaty w konkursach indywidualnych działek 
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organizowanych przez Krajową Radę PZD. To oni po-
dejmują aktywnie współzawodnictwo, które prowadzi 
do rozwoju ogrodów i działek w rodzinnych ogrodach 
działkowych.

Szanowni goście zaproszeni. Szanowni działkowcy
Raz jeszcze witam wszystkich serdecznie na często-

chowskiej ziemi która w tym roku gości uczestników 
Krajowych Dni Działkowca 2007.

Jestem przekonany, że pobyt w Częstochowie i pro-
gram tegorocznych obchodów działkowego święta jest 
dla Was drodzy działkowcy szczególny i będziecie go 
miło wspominać.

W tym miejscu pragnę podziękować Prezesowi Polskie-
go Związku Działkowców Panu Eugeniuszowi Kondra-
ckiemu za możliwość organizacji dzisiejszej uroczystości 
tu w Częstochowie, Prezydentowi Miasta Częstochowy 
Panu Tadeuszowi Wronie bez, którego pomocy organiza-
cja tej imprezy nie byłaby możliwa oraz tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej 
uroczystości.

Zapraszam wszystkich do zwiedzenia wystaw plonów, 
prezentacji częstochowskich ogrodów, wystawy prac 
„Działka w oczach dziecka” oraz kiermaszów, które dla 
Państwa czekają.

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i miłego 
pobytu na częstochowskiej ziemi podczas tegorocznych 

obchodów Krajowych Dni Działkowca.”

Pozostali goście w swoich wystąpieniach dekla‑
rowali poparcie dla istnienia ogrodów działkowych 
oraz Związku. Ich zdaniem praca, którą wykonuje 
rzesza działaczy PZD zasługuje na uznanie i sza‑
cunek.

Kolejnym, bardzo przyjemnym punktem progra‑
mu Krajowych Dni Działkowca było wręczenie dy‑
plomów i odznaczeń dla zasłużonych działkowców. 
Odznaczeniem „Zasłużony dla PZD” za wieloletnią 
aktywną działalność społeczną na rzecz rodzinnych 
ogrodów działkowych otrzymało �4 działaczy, a Złotą 
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Odznaką „Zasłużonego Działkowca” Prezes Związku 
uhonorował �� działkowców z terenu całej Polski.

Jako przerywnik w oficjalnej uroczystości, zgroma‑
dzeni w hali działkowcy obejrzeli występ zespołu Pieśni 
i Tańca Częstochowa poczym nastąpiło 28 ogłoszenie 

wyników konkursów krajowych „Rodzinny Ogród dział‑
kowy Roku 2007” i „Wzorowa Działka roku 2007”. 
W tym roku wyróżniono �9 ogrodów a tytuł „Najlepszy 
Rodzinny Ogród działkowy Roku 2007” przyznano ROD 
„Piasta Kołodzieja” w Białymstoku, który w związku 
z tym otrzymał z rąk zeszłorocznych laureatów Puchar 
Przechodni Prezesa PZD. Oprócz pamiątkowych tablic, 
pucharów i dyplomów wszystkim zwycięskim ogrodom 
przyznano nagrody po 4000 zł. W konkursie „Wzorowa 
działka Roku 2007” ogłoszono 2� laureatów, którym 
przyznano nagrody rzeczowe o wartości po �00 zł, w tym 
wydawnictwa związkowe oraz roczną prenumeratę mie‑
sięcznika „działkowiec” na rok 2008. Wzruszeni laureaci 
odbierali gratulacje od Prezesa PZD.

Następnie swój program artystyczny przestawiła 
Rewia Dziecięca „Akcent” z Częstochowy.

W związku z przypadającymi jubileuszami zało‑
żenia ogrodów Prezes PZD wręczył także na ręce 
Prezesów ROD „im. A. Mickiewicza” (7� lat) i ROD 
„Kolejarz” (�0 lat) w Częstochowie okolicznościowe 
puchary i dyplomy.

Na zakończenie oficjalnej części imprezy Prezes 
Eugeniusz Kondracki serdecznie podziękował wszyst‑
kim organizatorom za zorganizowanie tak wspania‑
łego święta w Częstochowie, a gościom za tak liczne 
i wytrwałe uczestnictwo. Odśpiewaniem działkowego 
hymnu „Zielona Rzeczpospolita” przez chór z ROD 
„Hutnik” w Koninie oraz wyprowadzeniem sztanda‑
rów zakończono oficjalną część uroczystości.

Po części oficjalnej uroczystości obchodów Kra‑
jowych Dni Działkowca wszyscy chętni mogli wziąć 
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udział w działkowym festynie zorganizowanym na 
placu przy hali sportowej.

Obchodom towarzyszył także kiermasz, gdzie swoje 
oferty przedstawiło wielu wystawców, wśród których 
było również wydawnictwo „działkowiec”.

Zebrani mogli także podziwiać wystawę prac za‑
tytułowaną „Działka w oczach dziecka”, która zor‑
ganizowały częstochowskie ogrody: ROD „Malwa”, 
ROD „Żabieniec”, ROD „Wypalanki”, ROD im. M. 
Konopnickiej, ROD „Gwarek”, ROD „Storczyk”, 
ROD im. �‑go Maja‑Wolność, ROD „Sielanka”, ROD 
im. H. Sienkiewicza i ROD im. A. Mickiewicza.

Dużym powodzeniem cieszyła się prezentacja 
fotograficzna ogrodów działkowych ziemi często‑
chowskiej, którą zorganizowały: ROD „Elanex”, 
ROD”Wypalanki”, ROD „Tysiąclecia”, ROD „Ża‑
bieniec”, ROD „Nad Białką”, ROD „Górnik”, 
ROD „Sielanka”, ROD „Koniczynka”, ROD Pod 
Brzózką”, ROD „Błeszno‑Wzgórze”, ROD „Relax”, 
ROD im. T. Kościuszki, ROD im. F. Chopine, ROD 
„Wrzos”, ROD „Spolemowiec”, ROD „Przyjaźń”, 
ROD „Wypoczynek” i ROD „Gwarek”.

Zainteresowanie i po‑
dziw wywoływały także 
wystawy plonów ROD 
„Wypalanki”, ROD „Ty‑
siąclecia”, ROD „Przy‑
jaźń”, ROD „Żabieniec”, 
ROD im. A. Mickiewi‑
cza, ROD „Storczyk” 
i ROD im. T. Kościusz‑
ki i koszy dożynkowych 
rodzinnych ogrodów 
działkowych z okręgu 
częstochowskiego: ROD 
„Błeszno‑Wzgorze”, 
ROD im. F. Chopina, 
ROD im. T. Kościuszki, 

ROD „Koniczynka”, 
ROD „Malwa”, ROD 
im. A. Mickiewicza, 
ROD im. G. Naru‑
towicza, ROD im. 
�‑go Maja‑Wolność, 
ROD „Przyjaźń”, 
ROD „Pod Brzózką”, 
ROD „Rząsawa”, 
ROD „Tysiąclecia”, 
ROD „Wypalanki”, 
ROD „Żabieniec”, 
ROD „Sielanka”, 
ROD Storczyk”, ROD 
„Wypoczynek” i ROD 
„Górnik”.

Na festynie biesiadę umilały występy zespołów 
min. Grupa „ROMA”, Pieśni i Tańca Częstochowa, 
Rewia Dziecięca „Akcent”. Muzyka ta zachęciła 
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także wielu działkowców do tańca. Wszyscy fetujący 
działkowcy mogli skosztować potraw z grilla. Był 
chleb ze smalcem, karkówka i kiełbaski.

Wszystko co dobre szybko się kończy i znów za 
szybko trzeba było się rozstać. Na szczęście nie trzeba 
mówić sobie „Żegnam”, a tylko do „Do zobaczenia 
za rok”.

 Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  
Wojciech Olejniczak

Pan Prezes
Polskiego Związku Działkowców

Szanowny Panie Prezesie; Drodzy Działkowcy;
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Krajowe Dni 

Działkowca „Częstochowa 2007”, które odbędą się 
w dniu 8 września 2007 r. Niestety z powodu wcześniej 
ustalonych obowiązków służbowych nie mogę wziąć 
udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Szczególne wyrazy uznania kieruję do organizatorów te-
gorocznego Święta – za wysiłek oraz zaangażowanie, jakie 
włożyliście Państwo w przygotowanie imprezy, zarówno 
od strony technicznej, jak i merytorycznej. Jestem przeko-
nany, iż cieszyć się będzie niesłabnącym zainteresowaniem 
oraz stanie się dobrą okazją do promocji pięknego, czę-
stochowskiego regionu, a także przypomnienia, iż polskie 
ogrody działkowe zasługują na wyjątkową uwagę.

Z okazji Krajowych Dni Działkowca, proszę o przyjęcie 
najlepszych życzeń, które kieruję do wszystkich dział-
kowców i ich rodzin, działaczy oraz osób przyjaznych 
ogrodom działkowym, samorządów lokalnych, a także 
organizacji społecznych i zawodowych. Pamiętajmy, iż 
tradycja dzisiejszego Święta to czas upowszechniania 
znaczenia tych małych „oaz zieleni”, docenianych i cie-
szących się uznaniem wśród społeczności lokalnych.

W tym miejscu warto podkreślić, iż uchwalona w 2005 r. 
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom każdego działkowca, we właś-
ciwy sposób uwzględniając potrzeby oraz zapewniając 
im niezbędną ochronę prawną.

Raz jeszcze dziękując za zaproszenie, pozdrawiam 
wszystkich Uczestników Krajowych Dni Działkowca 
– życząc wiele zdrowia oraz dalszej pasji w pielęgnowa-
niu ogrodów działkowych.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wojciech Olejniczak

Warszawa, 8 września 2007 r.

Niestety nie wszyscy mogli osobiście uczestniczyć w Święcie Działkowców, przysłali za to serdeczne ży-
czenia i pozdrowienia dla wszystkich działkowców, które niniejszym przekazujemy.
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Szanowny Panie Prezesie,

Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Jaro-
sława Kaczyńskiego, pragnę serdecznie podziękować za 
zaproszenie Pana Premiera do wzięcia udziału w Kra-
jowych Dniach Działkowca, które odbędą się w dniu 8 
września 2007 r. w Częstochowie.

Z przykrością poinformuję, iż z powodu wcześniej za-
planowanych zobowiązań kalendarzowych, Pan Premier 
nie będzie mógł uczestniczyć w Państwa święcie.

W imieniu Prezesa Rady Ministrów oraz własnym prze-
syłam Panu oraz współorganizatorom przedsięwzięcia 
serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, a uczestnikom i odbiorcom imprezy miłej zabawy.

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  
Jarosław Kalinowski

Uczestnicy i Organizatorzy
Krajowych Dni Działkowca w Częstochowie

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości 
Krajowych Dni Działkowca w Częstochowie. Niestety, 
nie mogę uczestniczyć osobiście w tej wspaniałej im-
prezie, pragnę jednak tą drogą pozdrowić wszystkich 
organizatorów i uczestników Waszego Święta.

W pełni doceniam działalność polskich działkowców, 
którzy od ponad 100 lat propagują zdrowe życie zgodne 
z naturą, troszczą się o ochronę przyrody, wzbogacają 
nasze środowisko pięknymi drzewami i kwiatami.

Jestem rolnikiem i z działkowcami łączy mnie osobista 
więź, miłość do ziemi i poszanowanie dla ludzi, którzy 
ją uprawiają, radość z zebranych plonów.

Wiem, że tą radość mącą od pewnego czasu kłopoty 
ze strony obecnie rządzących, myślę jednak, że to się 
wkrótce zmieni. Ja, jak i moje środowisko polityczne 
stoimy po stronie działkowców.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku oraz najlepsze życze-
nia z okazji Waszego Święta.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jarosław Kalinowski
Warszawa, 8 września 2007 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zastępca Dyrektora,  
Urszula Bednarz‑Brzozowska

Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców

Z poważaniem,

/-/ Urszula Bednarz-Brzozowska
Warszawa, 28 sierpnia 2007 r.

��



Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Lepper

Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców

Szanowny Panie Prezesie,
Z nieukrywaną satysfakcją na ręce Pana Prezesa skła-

dam wyrazy najwyższego szacunku dla uczestników 
Krajowych Dni Działkowca, a za Waszym pośrednictwem 
wszystkim obywatelom naszego kraju pielęgnującym 
tradycję polskich ogrodów.

Spotkanie Działkowców w Częstochowie i rozpoczęcie 
uroczystości Mszą Świętą w Bazylice na Jasnej Górze, 
najświętszym dla Polaków miejscu, jest wyrazem przywią-
zania do wiary katolickiej ludzi kochających pracę nawet 
na najmniejszym skrawku ziemi. Pielęgnowanie tradycji, 
która rozpoczęta została prawie 110 lat temu w 1897 r. za-
łożeniem pierwszych ogrodów działkowych w Grudziądzu 
jest kontynuacją ważnej części historii dla naszego kraju.

W okresie tych 110 lat ogrody działkowe dla setek ty-
sięcy polskich rodzin spełniały bardzo ważne funkcje.

Były miejscem w którym polskie rodziny mogły uzu-
pełniać swoje skromne dochody, spełniały też rolę miejsc 
wypoczynku i rekreacji.

Ogrody działkowe zawsze były i są miejscem popra-
wiającym godność życia polskich rodzin.

Obecnie z działek korzysta prawie milion polskich 
rodzin i cztery miliony obywateli.

Świadczy to o wielkim dorobku Polskiego Związku 
Działkowców, a przede wszystkim ludzi zaangażowanych 
w tą działalność.

Działkowcami obecnie są praktycznie wszystkie grupy 
społeczne, robotnicy i urzędnicy, nauczyciele, pielęgniarki 
i lekarze, emeryci i renciści a ostatnio także bezrobotni.

Szanowni Państwo, ruch społeczny, który 16 lat temu 
stworzyłem Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona 
i partię polityczną Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
przyjął jako hasło przewodnie w swoim postępowaniu 
„Człowiek, Rodzina, Praca, Godne Życie”.

Przez prawie 110 lat Waszej działalności przewijają się 
również wartości, które można zawrzeć w tym haśle.

Chcę zapewnić wszystkich działkowców, że wartości 
jakie wspólnie wyznajemy „Człowiek, Rodzina, Praca, 
Godne Życie” są dla nas najwyższym nakazem i zawsze 
będziemy wspierać Was w trudnej walce o zachowa-
nie wszystkiego czego dokonaliście przez ponad wiek 
ciężkiej pracy i pielęgnacji tradycji w różnych okresach 
historii naszego kraju.

Wrzesień jest miesiącem tradycyjnych dożynek.
Dla ludzi uprawiających ziemię jest to święto radości 

z osiągniętych plonów.
Wszystkim działkowcom życzę radości i satysfakcji 

z pracy oraz bardzo dobrych plonów.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Lepper

Częstochowa, 8 wrzesień 2007 r.

Klub Parlamentarny SLD, Przewodniczący Jerzy Szmajdziński

Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za życzliwą pamięć, wyrażoną 

zaproszeniem mnie do wzięcia udziału w spotkaniu, 
organizowanym w Częstochowie, z okazji Krajowych 

Dni Działkowca. Wysoko sobie ceniąc ten przyjazny ze 
strony Państwa gest, z tym większą przykrością muszę 
poinformować, że zbieżność zaproponowanego terminu 
z zaplanowanymi wcześniej obowiązkami parlamentar-
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nymi, uniemożliwia mi, niestety, uczestnictwo w tym 
wyjątkowym, i z pewnością niezwykle atrakcyjnym, 
wydarzeniu.

Licząc na Państwa zrozumienie, pozwolę sobie zatem 
– z konieczności tą drogą – przekazać wszystkim uczest-
nikom „Krajowych Dni Działkowca, a także ponad – mi-
lionowej rzeszy polskich działkowców, serdeczne pozdro-
wienia i najlepsze życzenia. Organizatorom Dni gratuluję 
pomysłowości i konsekwencji w kultywowaniu tej cennej 
inicjatywy. Wyrażając uznanie dla wszystkich osób, które 
wniosły wkład w przygotowanie tego spotkania, jestem 
głęboko przekonany, że w tak bogatym programie każdy 
znajdzie dla siebie coś interesującego.

Moje szczególne gratulacje kieruję do laureatów kon-
kursów: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2007” oraz 
„Wzorowa Działka Roku 2007”, którzy w rywalizacji 
wykazali szczególny kunszt i zdolności, zyskując uzna-
nie jury.

Korzystając z okazji, pragnę wszystkich Państwa za-
pewnić, że parlamentarzyści Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej niezmiennie stoją na stanowisku, iż obecnie 
obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 
dobrze służy działkowcom, proponowane przez Prawo 

i Sprawiedliwość – wbrew Polskiemu Związkowi Dział-
kowców – zmiany przepisów, są zatem według nas nie 
do zaakceptowania.

Życzę organizatorom udanego przebiegu Krajowych 
Dni Działkowca, a zaproszonym gościom – miłych chwil 
relaksu, dobrej zabawy oraz piękniej pogody.

Pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku i poważania

/-/ Jerzy Szmajdziński

Warszawa, 27 sierpnia 2007 r.

Poseł na Sejm RP Beata Małecka‑Libera

Prezydium
Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców

Pragnę gorąco podziękować za zaproszenie mnie na 
obchody Krajowych Dni Działkowca roku 2007. Niestety 
z powodu obowiązków parlamentarnych nie będę mogła 
uczestniczyć w uroczystości.

Przy tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia 
corocznego urodzaju oraz zdrowych i obfitych plonów. 
Wyrażam szczerą nadzieję na umocnienie i utrwalenie 
pozycji prawnej ogrodów działowych, co pozwoli na ich 
harmonijny rozwój i dalszy rozkwit.

Jednocześnie życzę Panu Prezesowi oraz wszystkim 
działkowcom Waszego Ogrodu satysfakcji z pracy oraz 
przyjemnego wypoczynku na działce.

Z poważaniem,

/-/ Beata Małecka-Libera
Dąbrowa Górnicza, sierpień 2007 r.
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Poseł na Sejm RP Halina Rozpondek

Szanowni Państwo!
Witam i serdecznie pozdrawiam zebranych tu w Często-

chowie działkowiczów z całego kraju. W ubiegłą niedzielę 
rolnicy z całej Polski – przyjechali do duchowej stolicy 
Polski, aby podziękować za tegoroczne plony i modlić się 
o pomyślność polskiego rolnictwa. Dziś z radością i dumą 
Częstochowa wita polskich działkowiczów.

Dzień działkowca jest tym dniem w roku, gdy dział-
kowcy, ich rodziny i goście, których zaprosili, prezentują 
dorobek swojej pracy i osobistej pasji.

Jestem głęboko przekonana, że takie uroczystości po-
kazują, jak mieszańcy, głównie miast, mogą czynnie 
spędzać czas wolny, że praca na działce jest doskonałą 
formą oderwania się od dnia codziennego, dostarczając 
wiele radości każdemu, kto jest wrażliwy na otaczające 
nas piękno przyrody. Dobrze znam te uczucia, bowiem 
sama najlepiej odpoczywam pielęgnując swój ogród, 
ciesząc się z jego uroku i piękna.

Z okazji waszego święta, gratulując wszystkim dział-
kowcom dotychczasowych osiągnięć, życzę wielu wspa-

niałych zbiorów, dalszych lat owocnej pracy i zdrowego 
wypoczynku na działkach oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

/-/ Halina Rozpondek

Częstochowa, 8 września 2007 r.

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Jacek A. Lipiński

Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Ministra Zbigniewa Religi uprzejmie 

dziękuję za zaproszenie na Krajowe Dni Działkowca, 
które odbędą się w dniu 8 września 2007 roku.

Uprzejmie informuję, że z powodu wcześniej podjętych 
zobowiązań służbowych Pan Minister nie będzie mógł 
skorzystać z zaproszenia.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Życzę udanych 
uroczystości.

Z poważaniem

/-/ Jacek A. Lipiński

Warszawa, �0 sierpień 2007 r.
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Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców

Szanowny Panie Prezesie,
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na Krajowe Dni 

Działkowca.
W ostatnich tatach działalność ruchu działkowego w Polsce 

uległa szerokiemu rozwojowi. Jesteście Państwo organizacją 
powszechnie znaną i akceptowaną, określaną mianem dział-
kowej rodziny. Ogrody działkowe mają szczególne znaczenie 
dla dużych miast, gdzie pełnią rolę tzw. „zielonych płuc”, 
odgrywają również ogromną rolę w życiu indywidualnej 
rodziny i społeczności. Są miejscem spotkań, rekreacji i od-
poczynku z dala od zgiełku i wielkomiejskiego hałasu.

Życzę wszystkim działkowcom samych radości z posia-
dania działek, pracy na nich, wypoczynku oraz udanych 
i obfitych plonów. Składam wyrazy uznania za to, że 
niemal przez cały rok jesteście zaangażowani w rozwój 
i pielęgnację swoich terenów.

Na ręce Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku 
Działkowców składam serdeczne podziękowania za dzia-
łalność społeczną na rzecz lokalnych społeczności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Adam Struzik
Warszawa, 8 wrzesień 2007 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski

Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa

Z racji uroczystości jaką są „Krajowe Dni Działkowca”, 
które odbędą się w Częstochowie pragnę złożyć Panu Pre-
zesowi i za Jego pośrednictwem wszystkim działaczom 
i wszystkim działkowcom najlepsze życzenia z okazji 
tak wielkiego Święta.

Polski Związek Działkowców jest samorządną i nieza-
leżną organizacją społeczną działającą na rzecz rodzin-
nych ogródków działkowych.

Ponad 100-letnia tradycja, prawie milion działek ogrodo-
wych wykorzystywanych jest jako miejsce wypoczynku, 
jak również w postaci źródła zdrowych plonów. Wszystko 
to wskazuje na dużą popularność ogrodów działkowych 
w naszym społeczeństwie i na duże znaczenie działek dla 
polskich rodzin, szczególnie dla emerytów i rencistów.

Z tej ważnej dla społeczności działkowców uroczy-
stości, składam najszczersze życzenia zdrowia i wielu 

jeszcze sukcesów, a przede wszystkim zadowolenia z tego 
co robicie dla wszystkim Działkowców i Uczestników 
„Krajowych Dni Działkowca” w Częstochowie.

Z poważaniem

/-/ Jan Kozłowski
Gdańsk, � wrzesień 2007 r.
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Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców

Działkowcy Szczecińskiego Okręgu Polskiego Związku 
Działkowców składają w dniu ogólnopolskich Dni Dział-
kowca – 2007, wyrazy poparcia dla zmagań Pana Prezesa 
oraz najwyższych władz Związkowych o zachowanie 
ogrodów działkowych w miastach dla przyszłych pokoleń, 
o ich doskonalenie i rozwój, o scalenie środowiska rodzin 
działkowców, o jedność polskiego ruchu społecznego 
działkowców we wszystkich sytuacjach, gdy ogrodom 
zagraża niebezpieczeństwo, wynikające z przeróżnych 
pomysłów reformatorskich i planowania ogrodów jako 
rezerwę przyszłego budownictwa, które każde w swej 
istocie zmierza do ich likwidacji.

Dziękujemy za roztropne prowadzenie organizacji PZD, 
za godną reprezentację w Europie, za całkowite Pana 
oddanie idei ogrodnictwa działkowego, ogromny Pański 
trud i oddanie.

Z tego historycznego miejsca – Częstochowy, życzymy 
aby udało się zachować jak najwięcej ogrodów dla rodzin 
tego potrzebujących.

Apelujemy do Działkowców całego kraju o wyrazy 
zwartości organizacyjnej w walce o ogrody w miastach, 
o wykrzewienie jakichkolwiek nieporozumień, wynika-

jących często z niezrozumienia interesów naszych rodzin 
działkowych.

Niech flagi PZD powiewają dumnie i zawsze nad 
wszystkimi rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Z pozdrowieniami od działkowców szczecińskiego okręgu

Sekretarz Okręgowego Zarządu  

PZD w Szczecinie

/-/ inż. Edward Grabowski

Prezes Okręgowego Zarządu  

PZD w Szczecinie

/-/ mgr Tadeusz Jarzebak

Szczecin, 8 wrzesień 2007 r.

Klub Parlamentarny Samoobrona, Poseł na Sejm,  
Grażyna Tyszko
Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowne Prezydium Krajowej Rady 
Polskiego Związku Działkowców

Szanowni gospodarze – działkowcy 
z pięknej Ziemi Częstochowskiej

Historia polskich ogrodów działkowych sięga XIX 
stulecia – od 1897 roku, od założenia pierwszego ogrodu 
pracowniczego w Grudziądzu, jesteście drodzy dział-
kowcy cząstką, historii naszego kraju. Dzięki oddolne-
mu ruchowi solidarnościowemu mogliście w roku 1981 
założyć swój samorządny związek – tak więc ponad 
ćwierć wieku macie swoją organizację i wyrażam swoje 
przekonanie, iż nikt Wam tej samorządności nie powinien 

odbierać. Wiem, że w Polsce jest ponad 5200 ogrodów, że 
obejmują one prawie milion zagospodarowanych działek. 
W niejednym mieście wasze małe gospodarstwa są oazą 
zieleni i wzorem dobrego gospodarowania. Przez tak długi 
okres działalności wytworzyliście swoją kulturę pilnej 
pracy i szacunku dla ziemi przekazywanego z pokolenia 
na pokolenia, co jest tak bliskie etyce środowiska rolni-
czego, z którego się wywodzę.

Wiem, że działkowcami są nie tylko pracownicy – pra-
wie połowa z Waszego grona to szacowni emeryci i renci-
ści, dla których ogród działkowy to miejsce odpoczynku, 
ale i wsparcie materialne dla niskiego uposażenia emery-
talnego. Coraz więcej spośród Was to osoby bezrobotne, 
dla których praca w ogródku rodzinnym to lekarstwo na 
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stres, ale i podratowanie materialne dla niejednej polskiej 
rodziny. Drodzy działkowcy – jestem przekonana, iż 
będziecie w spokoju, bez zagrożeń dla Waszego stanu 
posiadania, gospodarować na tych kawałkach Waszej 
ziemi, które stały się cząstka życia Was samych i Waszych 
rodzin. Będziecie jeszcze długo dla Polaków wzorami 
pilności w pracy, zapobiegliwości w gospodarowaniu, 
a także poczucia estetyki w kształtowaniu Waszej zielonej 
krainy rodzinnych ogródków. Życzę wszystkim Państwu 
pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z dalszej 
pracy na rzecz całej działkowej społeczności

Z wyrazami szacunku

/-/ Grażyna Tyszko

Częstochowa, 8 wrzesień 2007 r.

Ministerstwo Środowiska, Szef Gabinetu Politycznego,  
Pani Joanna Szczepańska

Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

W imieniu Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko 
serdecznie dziękuję za zaproszenie na Krajowe Dni 
Działkowca, które odbędą się w dniu 8 września 2007 r. 
w Częstochowie.

Niestety, ze względu na pilne obowiązki służbowe, 
Pan Minister nie będzie mógł skorzystać z Państwa Za-
proszenia.

Po zapoznaniu się z Programem imprezy jesteśmy 
przekonani, iż upłynie ona w miłej atmosferze, stając się 
znakomitą okazją do wspaniałej zabawy.

Pragniemy życzyć Państwu wytrwałości w codziennych 
zmaganiach, dostatnich zbiorów w przyszłym roku oraz 
wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem,

/-/ Joanna Szczepańska

Warszawa, 4 wrzesień 2007 r.
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„Święta, Święta i po świętach” to powiedzenie zawiera w sobie najczęściej wiele emocji, cały trud, ale 
i satysfakcję z dobrze przygotowanych Świąt. Taką samą satysfakcję i radość odczuwają organizatorzy 
tegorocznych Dni Działkowca, gdy do Krajowej Rady wpływają podziękowania za tak udaną imprezę. 
Poniżej przedstawiamy kilka z nich serdecznie dziękując, za tak pozytywną ocenę naszej pracy.

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze

Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Warszawa

Z dużą przyjemnością pragną poinformować, że zosta-
łem zobligowany przez 45 uczestników Krajowych Dni 
Działkowca z okręgu zielonogórskiego do przekazania 
Panu Prezesowi serdecznych podziękowań za organizacją 
i przebieg tej uroczystości.

Ogromne wrażenie i głębokie przeżycia wywołała Msza 
św. Odprawiona na Jasnej Górze. Była to wyjątkowa i nieco-
dzienna uczta duchowa, a słowa pana Prezesa i ks. pułkow-
nika Stanisława Rospondka nie tylko wzruszyły słuchaczy, 
ale i umocniły w przekonaniu o słuszności podejmowanych 
przez nas działań przeciwko próbom zlikwidowania ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, ogrodów i Związku.

Z dużą satysfakcją odebraliśmy wygłoszony pogląd 
o znaczeniu ogrodów działkowych dla miast, ich eko-
logicznego rozwoju oraz osobiście dla każdego czło-
wieka.

Jesteśmy zdania, że słowa ks. pułkownika powinny 
wyraźnie dotrzeć nie tylko do wszystkich działkowców 
w kraju, ale także i do tych wszystkich, którzy jesz-

cze niedawno zamierzali doprowadzić do zlikwidowa-
nia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jesteśmy też 
wdzięczni za to, że słowa zdecydowanego poparcia dla 
idei ogrodnictwa działkowego padły z miejsca, na które 
skierowane są oczy i uszy Polaków.

Pragniemy jednocześnie pogratulować pomysłu orga-
nizacyjnego. Przemarsz działkowców przez Częstochowę 
został zauważony i pokazał siłą naszego Związku, której 
może dotychczas nie dostrzegano w sposób jej należny.

Przebieg Dni Działkowca po raz kolejny potwierdził, 
że jesteśmy liczącą się organizacją społeczną, mającą na 
celu rozwijanie użyteczności publicznej. Zarówno część 
oficjalna spotkania, jak i piknikowy charakter drugiej 
części dożynek, urozmaicony występem zespołów, wy-
warł na wszystkich niezapomniane wrażenia co, jesteśmy 
przekonani, przeniesie się na dalszą konsolidację naszego 
Związku, i jego umocnienie.

Raz jeszcze dziękując za bogactwo wrażeń i przeżyć, 
łączymy wyrazy szacunku.

Prezes OZ PZD

/-/ mgr inż. Marian Pasiński

Zielona Góra, �0 wrzesień 2007 r.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Józef Gałczyński

Podziękowanie

Pragnę w imieniu działkowców okręgu bydgoskiego 
a w szczególności tych co uczestniczyli w krajowych do-
żynkach w Częstochowie podziękować Panu Prezesowi, 
wszystkim pracownikom biura a także gospodarzom z OZ 
w Częstochowie za trud włożony w przygotowanie i spraw-
ne przeprowadzenie tak wielkiego przedsięwzięcia.

Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za przeżycia te duchowe 
na Jasnej Górze i te artystyczne w trakcie części oficjalnej 
na hali Polonia.

Dzisiaj wracamy wszyscy do pracy, pozostały nam 
wspomnienia i zdjęcia.

Pozdrawiam

/-/ Józef Gałczyński

Bydgoszcz, �0 września 2007 r.
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ROD A. Zawadzkiego w Gryfinie Czesław Skonecki

Polski Związek Działkowców
Pan Prezes Eugeniusz KONDRACKI

Mam poczucie obowiązku przekazać na Pana ręce po-
dziękowanie za organizację uroczystości Krajowych Dni 
Działkowca, które odbyły się w dniu 08 września 2007 
roku w Częstochowie. Wszyscy uczestnicy tej uroczysto-
ści mogli stwierdzić, że wykonane to zostało w sposób 
profesjonalny.

Z pewnością miejsce tej uroczystości dodało powagi 
i ją uświetniło. Msza św. W bazylice, podczas której 
działkowcy czynnie uczestniczyli w liturgii, oraz Pana 
odczytanie zawierzenia działkowców dla Najświętszej 
Maryi Panny było szczególnie podniosłe.

Zaszczycony byłem uczestniczeniem w poczcie sztan-
darowym reprezentując województwo zachodniopomor-
skie, oraz że przedstawiciel naszego województwa Prezes 

Zarządu ROD A. Zawadzkiego w Gryfinie Ryszard Po-
tapiński odczytywał liturgię.

Podczas mszy św. kapłan, bardzo mocno podkreślał, że 
nasze działki muszą istnieć i aby nie próbowano tej ziemi 
przeznaczać na inne cele.

Podobne wystąpienia były przedstawicieli władz sa-
morządowych uznających i oceniających bardzo wysoko 
Pana pracę na rzecz Związku.

Chcę powiedzieć, że w tym wszystkim zabrakło mediów 
– telewizji,aby mogli to obejrzeć wszyscy mieszkańcy 
naszego kraju, nie tylko działkowcy. Podczas takich uro-
czystości przedstawiane są fakty, o których dzięki przeka-
zowi telewizji poinformowani zostaliby wszyscy. Należy 
przyjąć, że decydenci w mediach boją się prawdy i często 
o nas niezależnych prawdę pokazują po swojemu.

Z wyrazami szacunku

/-/ Czesław Skonecki

Gryfino, �2 wrzesień 2007 r.

Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu

Prezes
Krajowej Rady PZD
w Warszawie

Podziękowanie

Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD 
w Opolu w dniu 13 września 2007 r. dokonało oceny 
udziału aktywu ROD okręgu opolskiego w uroczystych 
obchodach Krajowych DNI DZIAŁKOWCA w Często-
chowie. Na grupę 150 uczestników pielgrzymki wielkie 
wrażenie wywarła msza święta w Bazylice na Jasnej 
Górze, poświęcona w całości działkowcom. Kościół wziął 
w obronę Polski Związek Działkowców – cały ruch 
działkowy – przed zakusami likwidacji ogrodów dział-
kowych w miastach spełniających oazę zieleni, miejsca 
wypoczynku i spotkań rodzinnych.

Oceniono, że było to orędzie kościoła, z najświętsze-
go miejsca w Polsce, skierowane do władz państwo-
wych o opamiętanie, o rozwagę i poszanowanie praw 
działkowców uzyskanych w ponad 110 letniej tradycji 
funkcjonowania. Kulminacyjnym punktem było powie-
rzenie działkowców opiece Matce Bożej – Temu posłaniu 
towarzyszyły sztandary organizacyjne z każdego okrę-
gu w kraju. Jasna Góra zazieleniła się symbolicznymi 

zielonymi czapkami z emblematem PZD, aby później 
pięknym zielonym orszakiem zamanifestować ulicami 
miasta swoją walkę, siłę w obronie swoich praw i swojej 
organizacji. Uroczystość „Krajowych Dni Działkow-
ca 2007” w Hali Sportowej przebiegała w atmosferze 
skupienia, refleksji i radości. Realizacja programu była 
dopracowana we wszystkich szczegółach. W sali głów-
nej przemówienia, rozpoczęte wystąpieniem Prezesa 
KR PZD Pana E. Kondrackiego, władz wojewódzkich 
i miejskich, posłów były przerywane występami zespo-
łów artystycznych, aktem dekoracji odznakami PZD, 
a na zakończenie uhonorowanie laureatów konkursu 
o najpiękniejszą działkę i najlepiej zagospodarowany 
ROD 2007 Roku. Laureaci biorący udział w konkursach 
krajowych otrzymali puchary, dyplomy i tablice ROD 
roku 2007.

Grupa działkowców okręgu opolskiego odjechała dopiero 
po zakończeniu występów artystycznych w plenerze obiek-
tu. Działkowcy wyrażali podziękowania za zaproszenia 
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Prezes OZ PZD

/-/ mgr Antonina Boroń

oraz podziw i uznanie dla tak sprawnej organizacji wielkiej 
manifestacji i całej uroczystości, dla wielkiej bo około 4 
tysięcznej ilości uczestników. Uczestnicy pielgrzymki wra-
cali zadowoleni, syci i pełni wiary dla swojego Związku.

Była to pierwsza o tak doniosłym znaczeniu mani-
festacja zasługująca na wysokie uznanie za wspaniałą 
organizacje i uzyskany efekt publiczny.

Komisja Rewizyjna Okręgu Toruńsko – Włocławskiego

Zorganizowanie krajowych dożynek Polskiego Związku Działkowców było strzałem w dziesiątkę.

Któż nie słyszał nazwy Jasna Góra?! To główny ośrodek 
życia religijnego w Polsce, a znajdujący się tutaj, opro-
mieniony legendą od wielu stuleci obraz Matki Boskiej 
jest celem pielgrzymek z całego świata. Ojciec Święty 
Jan Paweł II pielgrzymował sześć razy do Częstochowy 
– pięć razy podczas oficjalnych pielgrzymek do Polski 
i raz 15 sierpnia 1991 roku, na spotkanie z młodzieżą 
świata. Warto dodać, że 20 maja 2006 roku Jasną Górę 
odwiedził następca naszego papieża – Benedykt XVI. 
To w tym cudownym miejscu dziękuje się Matce Bożej 
za łaski i dobrodziejstwa; to tutaj 8 września 2007 roku 
działkowcy z całej Polski ofiarowali plony, a prezes PZD 
pan Eugeniusz Kondracki, powierzył Jasnogórskiej Pani 
nasz Związek; podziękował za dorodne plony uzyskane 
przez uprawiających swoje poletka działkowców.

W pięknej bazylice jasnogórskiej p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, będąc na uroczystej mszy 
świętej przeżywałam wzniosłe chwile. Oto nasza „Usta-
wa o ROD” uchwalona przez Sejm RP w 2005 roku 
nadal skutecznie chroni nasze ogrody przed zakusami 
uwłaszczeniowymi niektórych posłów PiS. Jesteśmy silni 
tworząc jeden związek [PZD], a tylko z silną organizacją 
każdy się liczy [wszak jest nas prawie milion]. Rozbicie 
naszej jedności to jednocześnie koniec większości ogro-
dów, szczególnie zlokalizowanych w dużych miastach, 
gdzie grunt jest po prostu dobrym towarem. Właśnie tutaj 
na Jasnej Górze, obserwując ogromne zgromadzenie 
działkowców, uświadomiłam sobie raz jeszcze, że w imię 
prywatnych interesów, nie wolno niszczyć dorobku wie-
lu pokoleń. Każda licząca się organizacja ma swoich 
liderów, charyzmatycznych przywódców i do takich na 
pewno należy prezes Polskiego Związku Działkowców 
pan Eugeniusz Kondracki. Z dobraną grupą ludzi, w tym 
prawników, stara się skutecznie przeciwdziałać wszystkim 
tym, którzy na miejscu naszych ogrodów, zielonych płuc 
w dużych miastach, chętniej widzieliby supermarkety 
czy betonowe parkingi. Naiwnością jest sądzić, że tzw. 
pisowskie uwłaszczenie zrobi z nas panów na włościach. 
Zapomina się, że gminom zależy na dochodach, toteż 
nieuniknione są podatki od gruntu, altany, może powietrza 

i marchewki. Są jeszcze roszczenia osób prywatnych i nie-
uregulowany status wielu ogrodów. Pozbawieni naszej 
„Ustawy o ROD” zdani będziemy na łaskę urzędników 
i to od ich dobrej woli zależeć będzie czy zostaniemy 
właścicielami, a może dzierżawcami, których, przy okazji 
intratnego oferenta w postaci przedstawiciela biznesu, 
pozbawi się działki bez odszkodowania. Czy tak trudno 
zrozumieć, że w dzisiejszej rzeczywistości nie ma miej-
sca na sentymenty, a wszelkie przedwyborcze obietnice 
uczynienia z działkowców bogaczy są tylko chwytliwą 
grą wyborczą.

Tak rozmyślając mój wzrok zatrzymał się na licznych 
pocztach sztandarowych przywiezionych na Jasną Górę 
z różnych zakątków kraju, nawet z odległego Szczecina. 
Obserwowałam twarze stojących obok mnie działkowców 
i byłam dumna, że należę do tej wielkiej rodziny, do or-
ganizacji Polskiego Związku Działkowców.

„Wspaniała impreza, udane dożynki, świetna organi-
zacja, imponująca uroczystość z udziałem tysięcy dział-
kowców” – takie słowa słyszałam wracając autokarem do 
Włocławka. Starałam się zapamiętać ulotne, wspaniałe 
chwile spędzone w gościnnej Częstochowie wśród sym-
patycznych ludzi. Moja subiektywna wypowiedź jest 
właściwie przemyśleniem działkowca, któremu dane było 
przeżyć niezwykłe chwile. Tak, to była wyjątkowo udana 
uroczystość dożynkowa. Wciąż przed oczyma mam wspa-
niały korowód – przemarsz kilku tysięcy działkowców, 
którzy przyjechali na Krajowe Dożynki Polskiego Związ-
ku Działkowców. Byłam dumna z przynależności do 
jedynej takiej samorządnej organizacji, która nie wyciąga 
ręki po pieniądze do państwowej kasy, której działacze 
pracują społecznie, a utrzymanie nielicznej administracji 
dotowane jest z naszych składek. Mamy własną, spraw-
dzoną, wypracowaną przez lata strukturę; swoje regulacje 
prawne w postaci „Statutu” i „Regulaminu”. Czy to nasz 
majątek [ziemia, infrastruktura, świetlice, konta bankowe] 
tak kusi niektórych nawiedzonych działaczy PiS, skoro 
raz po raz usiłuje się rozbijać Związek Działkowców, 
drukować w prasie nieprawdziwe informacje, wykorzy-
stywać media do walki z PZD.
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Z satysfakcją założyłam zieloną chustę i identyfikator. 
Rozejrzałam się uważnie dookoła i zauważyłam mnóstwo 
osób w zielonych lub żółtych chustach [kolorach naszego 
Związku], zielonych czapeczkach, z identyfikatorami i cho-
rągiewkami. Kiedy nasz barwny pochód maszerował ulicami 
Częstochowy kierując się z klasztoru na Jasnej Górze do 
hali „Polonia”, mieszkańcy miasta z zainteresowaniem spo-
glądali na 41 pocztów sztandarowych, na ogromną kolumnę 
działkowców poprzedzoną orkiestrą dętą w twarzowych 
niebieskich mundurach, na oddział wojska, straży miejskiej 
i przedstawicieli władz Związku i Miasta. Symboliczne 
kwiaty i bochen chleba złożone zostały pod pomnikiem 
nieznanego żołnierza, który cenił sobie słowa:”Bóg, honor, 
ojczyzna”. Oddano hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskie-
mu, którego pomnik usytuowany przed miejskim ratuszem 
nie sposób nie zauważyć. Tam też włodarze Częstochowy 
przekazali symboliczne klucze do miasta na ręce Prezesa 
Związku pana Eugeniusza Kondrackiego.

Przemarsz trwał długo, toteż nie wszyscy wytrzymywali 
kondycyjnie, chociaż nie zauważyłam, by jakiś działko-
wiec odłączył się od kolumny. Byliśmy razem, mogliśmy 
pokazać swoją jedność i siłę i to dodawało skrzydeł.

Moje sprawozdanie nie jest relacją dziennikarską, ale 
swobodnymi zapiskami osoby, która była w Częstocho-
wie, podziwiała świetną organizację imprezy. Nie znam 

nazwisk organizatorów, ale jestem pełna uznania dla 
nich i na ręce prezesa PZD pana Kondrackiego, skła-
dam serdeczne podziękowania. Był to ogromny wysiłek, 
by dla tysięcy ludzi zorganizować poczęstunek, piękne 
występy zespołów tanecznych, chóru, kapeli ludowej. 
Bardzo smakowały potrawy z grilla, spożywane przy 
licznych stołach pod parasolami na świeżym powietrzu. 
Na wielkim telebimie osoby spożywające posiłek mogły 
obserwować wnętrze hali i uroczystości podsumowujące 
dokonania działkowców w sezonie 2007. Uhonorowaniem 
trudu wielu działkowców była dekoracja zasłużonych 
osób złotymi odznakami związkowymi, a najładniejsze 
działki i ogrody wyróżniono pucharami, dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie nasz Zwią-
zek nie będzie już musiał toczyć batalii o istnienie, że 
nareszcie Sejm wpisze nas do rejestru. Jesteśmy prze-
cież stowarzyszeniem użytecznym; wytwarzamy dobra 
[owoce, warzywa, kwiaty, czyste powietrze; dodatkowo 
– rekreacja, bo wielu osób nie stać na wczasy] służące 
naszym rodzinom. Zbliżają się wybory parlamentarne. 
Zagłosujmy mądrze, aby nie dotyczyło nas renesansowe 
powiedzenie czarnoleskiego poety Jana Kochanowskiego, 
„nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą 
i po szkodzie głupi”.

Anna Tomaszewska

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców

Szanowny Panie Prezesie,
Działkowcy uczestniczący we wspaniale zorganizowa-

nych Ogólnopolskich Dniach Działkowca 2007 w Czę-
stochowie przekazują Panu wyrazy najwyższego uznania 
i podziękowania za wielką ucztę duchową i pokrzepienie 
wiary, że czarne chmury, które często gromadzą się nad 

ogrodami, rozwieje wiatr przyszłej historii i Rodzinne 
Ogrody Działkowe z emblematem PZD będą istniały 
z pożytkiem dla rodzin działkowców w symbiozie ze 
społeczeństwem polskich miast.

Pozdrawiamy w imieniu delegacji i wszystkich dział-
kowców Okręgu Szczecińskiego.

Z wyrazami Szacunku i Podziękowania

Sekretarz 

OZ PZD w Szczecinie

/-/ inż. Edward Grabowski

Prezes 

OZ PZD w Szczecinie

/-/ mgr Tadeusz Jarzębak

Szczecin, �4 września 2007 r.
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ROD „Piasta Kołodzieja” w Białymstoku okręg podlaski 
– Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2007  

Laureaci konkursów Krajowych 
„Rodzinny Ogród Działkowy  

Roku 2007” 
i

 „Wzorowa Działka Roku 2007”

ROD im. W. Fiałka w Chełmnie okręg toruńsko-włocławski 
Najlepszy ROD roku 2007 w zakresie działalności 

inwestycyjnej i zagospodarowania działek

ROD „Wiarus – ZNP” w Szczecinie okręg szczeciński ROD „Odrodzenie” w Zabrzu  okręg śląski
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ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu okręg pilski ROD „Zgoda” w Jelczu-Laskowicach okręg wrocławski 

ROD im. T. Kościuszki” w Płocku okręg mazowiecki ROD „Łagiewniki” w Łodzi okręg łódzki

ROD „Odrodzenie” w Bytowie okręg słupski ROD im. Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach okręg opolski
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ROD „Wypalanki” w Częstochowie okręg częstochowski ROD „Przylesie” w Bogatyni okręg legnicki

ROD „Złote Piaski” w Nowym Tomyślu okręg poznański ROD „Rakowiec” w Warszawie okręg mazowiecki 

ROD „Tropiszów” w Krakowie okręg małopolski ROD „Szczęść Boże” w Tarnowskich Górach okręg śląski
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ROD „35-lecia” w Zielonej Górze okręg zielonogórski ROD „Hutnik” w Koninie okręg kaliski

ROD „Zwycięstwo” w Maksymilianowie okręg bydgoski
Działka p. Zygmunta Sidło w ROD „Rakowiec”  

w Warszawie

Działka pp. Z. i A. Broda w ROD „Mokrzyszów”  
w Tarnobrzegu

Działka pp. Jolanty i Grzegorza Benkowskich w ROD 
„Kolejarz” w Czarnkowie
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Działka p. Mariusza Kubara w ROD „Wypalanki”  
w Częstochowie

Działka pp. Katarzyna i Jerzego Rurańskich w ROD 
„Szczęść Boże” w Tarnowskich Górach

Działka pp. Teodory i Jerzego Lizakowskich w ROD 
„Łagiewniki” w Łodzi

Działka pp. Krystyny i Ryszarda Sielskich w ROD  
im. T. Kościuszki w Krapkowicach

Działka pp. Haliny i Ryszarda Dudkowiaków w ROD 
„Słowianka” w Lubogoszczy k/Sławna

Działka p. Edmunda Mielewczyka w ROD „Odrodzenie”  
w Bytowie
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Działka pp. Haliny i Henryka Włodarczyków w ROD 
„Źródełko” w Skarżysku Kamiennej

Działka pp. Józefy i Romualda Mieczkowskich w ROD 
„Sady Antoniukowskie” Białymstoku

Działka pp. Aleksandry i Fryderyka Syroka w ROD 
„Wypalanki” w Białymstoku

Działka pp. Sabina i Hieronima Ciupińskich w ROD 
„Wypalanki” w Częstochowie

Działka pp. Elżbiety i Mariana Patelów w ROD „Złote 
Piaski” w Nowym Tomyślu

Działka p. Marii Kozłowskiej w ROD „Wiarus”  
we Wrocławiu

��



Działka Państwa Aliny i Mariusza Grzesiak w ROD 
 „Vista Bella” w Gryfinie

Działka pp. Jadwigi i Ryszard Balcerowskich w ROD 
„Wodnik” w Chełmży 

Działka pp. Urszuli i Jana Michałka w ROD „Odrodzenie” 
w Zabrzu

Działka pp. Stanisławy i Czesława Nurkowskich w ROD 
„Tropiszów” w Krakowie

Działka Państwa Danuty i Andrzeja Błaszczyk w ROD  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Działka Państwa Krystyny i Jerzego Wojciechowskich  
w ROD „Hutnik” w Koninie
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Krajowa Rada PZD 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 7a
Prezes, Sekretariat tel 22 654-62-32 tel./fax 22 620-61-12, e-mail: prezespzd@pzd.pl 

Sekretarz tel. 22 654-62-33, Główny Księgowy tel. 22 654-62-36, Księgowość tel. 22 890-96-46, 
Organizacyjno-Prawny tel. 22 620-64-45, 22 850-12-01, Radca Prawny tel. 22 654-62-35,  
Wydział Gospodarki Gruntami tel. 22 654-62-34, Administracja, Kadry tel. 22 850-01-15,  

PZD w internecie: www.pzd.pl,  
Redakcja „działkowiec” tel. 22 620-60-21, fax 22 654-62-37, Kolportaż tel. 22 652-34-42

 Lp OZ PZD Kod Adres Kier. Telefon
	 1.	 Bydgoszcz	 85-098	 ul.	Piotrowskiego	11	 0-52	 322-86-29,	fax	322-90-91
	 2.	 Częstochowa	 42-200	 Bór	201	 0-34	 365-92-44	tel./fax
	 3.	 Elbląg	 82-300	 ul.	Kościuszki	106	 0-55	 233-81-06
	 4.	 Gdańsk	 80-244	 ul.	Grunwaldzka	100/102	 0-58	 345-13-47,	fax	341-75-25
	 5.	 Gorzów	Wlkp	 66-400	 ul.	Śląska	45	 0-95	 722-38-36	tel./fax
	 6.	 Kalisz	 62-800	 ul.	3	Maja	3	 0-62	 757-52-00	tel./fax
	 7.	 Koszalin	 75-604	 ul.	Zwycięstwa	137	 0-94	 342-49-84
	 8.	 Legnica	 59-220	 ul.	Mickiewicza	12	 0-76	 866-05-14,	fax	862-67-97
	 9.	 Lublin	 20-080	 ul.	Królewska	17	 0-81	 532-24-35	tel./fax

Biuro	w	Białej	Podlaskiej	 21-500	 ul.	Warszawska	12	 0-83	 343-72-65
Biuro	w	Chełmie	 22-100	 ul.	Kolejowa	89	 0-82	 564-13-95
Biuro	w	Zamościu	 22-400	 ul.	Bazyliańska	3	 0-84	 639-29-54

	 10.	 Łódzki	w	Łodzi	 91-202	 ul.	Warecka	3	 0-42	 655-94-54,	fax	655-94-30
	 11.	 Małopolski	w	Krakowie	 31-325	 ul.	Makowskiego	1	 0-12	 638-23-95,	638-24-63

Biuro	w	Nowym	Sączu	 33-300	 ul.	Borelowskiego	27	skr.	59	 0-18	 442-22-55
	 12.	 Mazowiecki	w	Warszawie	 01-470	 ul.	Dywizjonu	303	nr	7	 0-22	 836-51-65	tel./fax

Biuro	w	Ciechanowie	 06-400	 ul.	Orylska	3	a	 0-23	 672-29-83
Biuro	w	Ostrołęce	 07-400	 ul.	Traugutta	44	 0-29	 760-47-67
Biuro	w	Płocku	 09-402	 ul.	Dworcowa	12	A	 0-24	 364-95-90
Biuro	w	Radomiu	 26-600	 ul.	Żeromskiego	116	B	 0-48	 340-21-60
Biuro	w	Siedlcach	 08-100	 ul.	Młynarska	28	 0-25	 644-84-58

	 13.	 Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie	 10-512	 ul.	Kopernika	39	 0-89	 527-55-12,	fax	523-70-38
	 14.	 Opolski	w	Opolu	 45-564	 ul.	Solskiego	15	 0-77	 454-28-52	tel./fax
	 15.	 Piła	 64-920	 ul.	11	Listopada	3	 0-67	 212-51-64
	 16.	 Podlaski	w	Białymstoku	 15-245	 ul.	Ciołkowskiego	2/5	 0-85	 732-22-58	tel./fax

Biuro	w	Łomży	 18-400	 ul.	Sadowa	2	 0-86	 216-24-75
Biuro	w	Suwałkach	 16-400	 ul.	Kościuszki	71	 0-87	 566-29-65

	 17.	 Poznań	 61-056	 ul.	Umultowska	1	 0-61	 823-61-71,	fax	823-69-41
Biuro	w	Lesznie	 64-100	 ul.	Słowiańska	55	 0-65	 520-37-56

	 18.	 Podkarpacki	w	Rzeszowie	 35-103	 ul.	Hanasiewicza	6A	 0-17	 853-24-38	tel./fax
Biuro	w	Przemyślu	 37-700	 ul.	Barska	15	 0-16	 670-38-61
Biuro	w	Tarnobrzegu	 39-400	 ul.	Św.	Barbary	6	 0-15	 822-45-51	tel./fax

	 19.	 Słupsk	 76-200	 ul.	Gdańska	19	 0-59	 842-44-13	tel./fax
	 20.	 Sudecki	w	Szczawnie	Zdroju	 58-310	 ul.	Kolejowa	22	 0-74	 840-05-53	tel./fax

Biuro	w	Jeleniej	Górze	 58-500	 ul.	Wojska	Polskiego	25	 0-75	 752-27-33
	 21.	 Szczecin	 70-402	 ul.	Kaszubska	57	 0-91	 433-80-59,	fax	448-02-89
	 22.	 Śląski	w	Katowicach*	 40-521	 ul.	Kormoranów	1	 0-32	 255-40-85,	fax	255-16-30
	 23.	 Świętokrzyski	w	Kielcach	 25-394	 ul.	Bohaterów	Warszawy	4	 0-41	 342-36-69,	fax	341-10-56
	 24.	 Toruńsko-Włocławski	 87-100	 ul.	Lubicka	12	a	 0-56	 655-32-13	tel./fax

Biuro	we	Włocławku	 87-800	 ul.	Kilińskiego	9	 0-54	 232-47-27
	 25.	 Wrocław	 54-241	 ul.	Starogroblowa	4	 0-71	 354-41-60,	tel./fax	354-41-62
	 26.	 Zielona	Góra	 65-036	 ul.	Wyspiańskiego	13	 0-68	 452-57-67,	fax	452-57-66

* delegatury rejonowe OZ PZD woj. śląskiego: 
Bielsko-Biała	–	POD	im.	Mickiewicza	ul.	Daliowa	(tel.	822-93-27),	Bytom	–	POD	„Pstrowski”	ul.	Brzezińska	56	(tel.	
0-502-076-523);	Chorzów	–	ul.	Niedźwiedzińska	1	(tel.	249-29-30);	Gliwice	–	POD	„Wyzwolenie”	ul.	Mielęckiego	16	
(tel.	231-87-97);	Jaworzno	–	POD	„1000-lecia”	ul.	Langego	 (tel.	615-52-06);	Katowice	–	Siemianowice	Śl.	 –	POD	
„Szarotka”	ul.	Wieczorka	(tel.	0-501-423-575);	Ruda	Śląska	–	POD	„Tulipan”	ul.	Robotnicza	(tel.	340-05-84);	Rybnik	
–	POD	„Jedność	–	Florian”	ul.	Wodzisławska	87,	skr.	poczt.	42	(tel.	423-06-77);	Sosnowiec	–	POD	„Pogoń”	ul.	Lwowska	
3	(tel.	291-47-78);	Tarnowskie	Góry	–	ul.	Wojska	Polskiego	2	(tel.	285-19-85);	Tychy	–	POD	„Barbara”	ul.	Brzozowa;	
Zabrze	–	ul.	Matejki	37	(tel.	271-84-10)
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