APEL
Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 24 maja 2017 r.
do zarz4d6w ROD
w sprawie uczczenia Jabileuszu 120-lecia
Ponadczasowa idea ogrodnictwa dzialkowego, kt6ra od I20 lat
towarryszy spoleczeristwu polskiemu, jest bliska wszystkim, kt6rry z radofici4
zbieral4pozytki cigzkiej pracy wlasnych r4k.
Pocz4tek ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce datuj" sig od roku
1897, kiedy powstal ROD ,,K4piele Sloneczne" w Grudzi4dzu, po czym ogrody
dzialkowe zaczgly powstawal w zorganizowany spos6b. Warto podkreSlil, 2e
najstarszym ogrodem w Polsce jest ROD im. Powstaric6w Wielkopolskich w
KoZminie Wielkopolskim, kt6ry istnieje juz 194 lata,Ieczjego powstanie bylo
odosobnionym przypadkiem na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.
Zawsze celem powstawania ogrod6w dzialkolvych bylo umozliwienie ubozszym

rodzinom wyhodowania

na wlasne potrzeby warzyw i owoc6w

oraz

zapewnienie wypo czynku po trudach codziennej pracy.

Ogrodnictwo dzialkowe to nie tylko relaks i odpoczynek, ale takhe
cierpliwb i odpowiedzialna praca. To r6wnie2 troska o Srodowisko naturalne i
zdrowy tryb Lycia Iudzi. Studwudziestoletnia tradycja ogrodnictwa wzbogac1
nasze codzienne irycie poszanowaniem przyrody, szacunkiem dla szlachetnego,
cho6 cigZkiego trudu.
Krajowa Rada PZD w uchwale

w

nr 5lXIIl20l7 z

dnia 28 lutego 2017 roku

sprawie Programu obchod6w Jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa
dzialkowego na ziemiach polskich przypominala historig i przedstawila plany
uczczenia Jubileuszu. Obchody, Jubileuszu zostan1 zainaugurowane w
najstarszym ROD w Polsce - im. Powstafc6w Wielkopolskich w KoZminie
Wielkopolskim w dniu 1 lipca 2017 r., a ukoronowaniem obchod6w Jubileuszu
bEde Krajowe Dni DziaLkowca, zorganizowane w spos6b, jaki przez dziesi4tki
lat wpisal sig w tradycjg Swigta dzialkowc6w, w kt6rych uczestniczyc bEda
przedstawiciele rodzinnych' ogrod6w dzialkowych z terenu calego kraj u.
Tradycja jest bardzo wahnym elementem kahdego narodu, a narr. spolecmoSci dzialkowej o l20-letniej historii ruchu ogrodnictwa dzialkowego,
nie jest ona obca i zobowiynje do jej starannego kultywowania. Sl"dr4" historig
ogrod6w dzialkowych naleiry stwierdzi6 jednoznacznie, iz jesteSmy dtuZni
wszystkim prekursorom tego wspanialego dziela, wiele sl6w uznania,
podzigkowania i szacunku. Aby je wyrazii Krajowa Rada PZD apeluje do

wszystkich zarzqd6w ROD o godne uczczenie Jubileuszu 120-Iecia ruchu
ogrodnictwa dzialkowego podczas dorocznych obchod6w dni dzialkowca w
ogrodach.
UroczystoSci jubileuszowe bEda najlepszq okazjq,

by

pokaza6 historig
ogrodu i jego dorobek, nie tylko dzialkowcom, ale tak2e okolicznym
mieszkaricom i wLadzom samorzqdowym, by poznali potencjaL i takjak my dzialkowcy - byli przekonani,2e ogrody musz4 istniei i sig rozwijal. Zr6bmy to

spopularyzowania ogrodnictwa
przysztoi;ci naszych ogrod6w i
dzialkowego, dzigki nim przybgdzie nowych sympatyk6w i kontynuator6w tej

dla

pigknej idei.
Uwzglgdniajqc povtyhsze Krajowa Rada PZD zwraca sig do zarzqdow
ROD o zorganizowanie w bielqcym roku uroczystoSci dni dzialkowca oraz
inprez promuj4cych ogrodnictwo dzialkowe na prryI<Ladzie swojego wlasnego
ogrodu oraz o zorganizowanie dziaLah towarrysz4cych takich jak prezentacja
ogrod6w spoleczeristwu oraz popularyzacja Jubileuszu w mediach lokalnych i
zwi4zkowych.
Krajowa Rada PZD podkreSla, 2e tak dluga i bogata historia zobowiqzuje
nas do pielggnowania i rozwijania pigknych idei i tradycji ogrodnictwa
dzialkowego, zar6wno tych zprzeszloSci, jak rownieL aktualnych, wynikaj4cych
z ustawy o ROD, statutu PZD orazregulaminu ROD.
KnATOWA RADA
Por,srrnc o Zw rAzKU DzrAr-Kowc6w
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Warszawa, dnia 24 maja 2017 roku
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