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2. Przykłady działalności w ROD organizowanych przez OZ i Zarządy ROD opublikowanych na stronie www.pzd.pl od lipca 

do października 2015r.  

 

 
SENIORZY 

 

OZ Świętokrzyski Kielce 

Sekcja ogrodnicza 
Świętokrzyskiego Uniwersytetu 
III Wieku – współpraca z OZ 
Świętokrzyskim PZD 

Sekcja ogrodnicza nawiązała ściślejszą współpracę z 
Polskim Związkiem Działkowców Okręgu Świętokrzyskiego 
w Kielcach. Studenci korzystają z sali konferencyjnej biura 
OZ, pozycji wydawniczych warszawskiego Wydawnictwa 
"działkowiec" oraz księgozbioru bibliotecznego biura 
Okręgu Świętokrzyskiego. Studenci korzystając z zajęć 
dydaktycznych zaspokajając swoje potrzeby edukacyjne i 
poprawiając jakość własnego życia poprzez społeczną 
integrację.  
 

 
 
OZ Toruńsko-
włocławski 
 
 

Grudziądz Działkowy Klub Zainteresowań 

Głównym celem Działkowego Klubu Zainteresowań jest 
propagowanie wśród działkowców, zainteresowań 
twórczych oraz wiedzy ogrodniczej poprzez wymianę 
doświadczeń. Klub chce przełamać stereotypy, 
konfrontować różne spojrzenia, wymieniać się wiedzą i 
umiejętnościami a przy tym wspierać w tych obszarach, 
gdzie młodzi i starsi mogą się uzupełniać, dzielić się swoimi 
umiejętnościami oraz zainteresowaniami. 
 

 
OZ w Poznaniu 

 
ROD „Urodzaj”  w 

 
 Członkowie klubu seniora "Działkowiec" spotkają się w 
ROD "Urodzaj" w Poznaniu na różnego rodzaju warsztatach 

http://www.pzd.pl/


49 
 

Poznaniu Artystyczny Klub Seniora 

 

np. nauki decoupage (różne rodzaje techniki zdobniczej na 
metalu, drewnie, szkle itp.) 
 

OZ Gdańsk Tczew 

 

Zajęcia ruchowe dla seniorów w 
Tczewie – „Aktywni Razem”  

Kolegium Prezesów Zarządów Tczewskich ROD podjęło 
współprace z Towarzystwem Miłośników Koszykówki 
„Pomorze” z Tczewa. Wspólnie realizują program 
aktywności ruchowej osób starszych pod hasłem „Aktywni 
Razem”. Zajęcia z gimnastyki ogólnokorekcyjnej odbywają 
się w budynku Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Sambora II przy ul. Rokickiej w Tczewie. 
 

 
 
 
 
OZ w Gdańsku 

 

 

ROD im. 
Sikorskiego w 
Kwidzynie 

 

 

 

Koło Gospodyń Działkowych  

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Kwidzynie od wiosny 2013 roku działa Koło 
Gospodyń Działkowych. Jest to miejski odpowiednik Kół 
Gospodyń Wiejskich, którego głównym celem jest 
promowanie zdrowej żywności- owoców i warzyw, 
otrzymanych z upraw w Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
i domowych przetworów wyrabianych z nich na własne 
potrzeby. Panie często spotykają się w Domu Działkowca 
lub na swoich działkach przekazując sobie nawzajem i 
również młodszemu pokoleniu działkowców swoje 
doświadczenia kulinarne. 
 

 
DZIECI i MŁODZIEŻ 
 

OZ w Szczecinie 
ROD 
Przyjaźń w 
Szczecinie 

 
 
Spacer edukacyjny po ogrodzie 

Uczniowie z klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 56  im. 
kpt. ż. w.  Konstantego Maciejewicza ze Szczecina mieli 
okazję zobaczyć jak wyglądają ogrody jesienią  oraz 
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dla dzieci z szkoły podstawowej 
 
 
 

spróbować pysznych jeżyn, malin i winogron prosto z 
krzaczka. Niektórzy po raz pierwszy widzieli rosnące w 
ziemi warzywa. Działkowicze przyjęli dzieci bardzo 
serdecznie. Przygotowano dla dzieci niespodziankę : 
herbatka, ciasto i świeżo zerwane jabłuszka w świetlicy 
działkowej. 
 

OZ Podkarpacki 

ROD 
"Małopolanin" w 
Rzeszowie 

 

Wycieczka edukacyjna po 
ogrodzie dla dzieci z świetlicy SP 

Co to jest kompostownik? Po co przekopujemy ziemię? 
Kim jest piędzik przedzimek? A jakie prace w ogrodzie 
trzeba wykonać jesienią? Na te i inne pytania, działkowcy z 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Małopolanin” w 
Rzeszowie odpowiedzieli uczestnikom wycieczki z Zespołu 
Szkół nr 6 przy ulicy Solarza 16 w Rzeszowie. Dzieci 
zapoznały się ze sprzętem ogrodniczym i terminarzem prac 
na działce. Miały też okazję spróbować zerwanych prosto z 
drzewa, świeżuteńkich, soczystych gruszek, jabłek i 
słodkich malin. Po tajnikach działkowej przyrody dzieci 
oprowadziła jedna z działkowiczek Pani Krystyna Kuzdro. 
 

OZ w Gdańsku 
ROD im. Ceynowy 
w Wejherowie 

 
 
„Zielona szkoła - uczmy dzieci 
dbania o przyrodę” 
 
 
 

Projekt został przygotowany i przeprowadzony jako 
pierwsza inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Wejherowa. Niezagospodarowanym terenem przy 
świetlicy ogrodowej przekształcono w miejsce, w którym 
dzieci mogą poprzez bezpośredni kontakt z przygodą uczyć 
się o ekologii, ogrodnictwie i zdrowym trybie życia. To 
nauka przez praktykę. Dzieci będą zajmować się pracami 
ogrodniczymi. Podczas lekcji uczniowie poznają na czym 
polega siew, sadzenia i pielęgnacji roślin. W ramach 
inwestycji dokonano uprzątnięcia dotychczas 
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niezagospodarowanego terenu. Usunięto zadrzewienia i 
zakrzewienia oraz rozebrano stare ogrodzenia. 
Uporządkowany teren zagospodarowano na nowo poprzez 
wykonanie chodnika z kostki brukowej, ustawienie 
czterech tablic informacyjnych o florze i faunie 
występującej w ogrodach a także przygotowanie miejsca 
pod grządki oraz umieszczono stoły i ławki ogrodowe. 
 

 
OZ Podlaski 
 
 

 

ROD "Malwa" w 
Białej Podlaskiej 

 
Jesienne warsztaty „Jesień w 
sadzie i w ogrodzie„ połączone ze 
spacerem po ogrodzie 

Dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 11 wybrały się na 
spacer ogrodową alejką. Warsztaty w połączeniu ze 
spacerem umożliwiły im zdobycie wiedzy o środowisku 
naturalnym, ogrodach, pozwoliły na obserwowanie 
kwiatów, krzewów i drzew owocowych. Przedszkolaki 
poprzez bezpośredni kontakt z naturą wzbogaciły swoje 
wiadomości i doświadczenia. 
 

OZ Poznań 
ROD im. 
Roosevelta w 
Poznaniu 

Lekcje przyrody dla dzieci 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego 
uczestniczą w lekcjach przyrody organizowanych w ROD 
poznając m.in. roślinność wczesną jesienią. Dzieci 
zwiedzając ogród zbierają, co ciekawsze okazy liści różnych 
roślin do albumu.  
 

OZ Toruńsko-
włocławski 

 

ROD „Flisak” w 
Toruniu 

 

Lekcje przyrody dla dzieci i 
młodzieży 

W zajęciach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Toruniu. Pszczelarz, który prowadzi pasiekę na terenie 
zapoznał dzieci z zasadami zbierania miodu, przedstawił 
różnice pomiędzy pszczołą a osą, uświadomił dzieci, że 
konieczne jest dbanie o pszczoły oraz opowiedział o ich 
pożyteczności dla ludzi. Są degustacje miodu i piesza 
wycieczka po terenie ogrodu. Spacerując po ogrodowych 
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alejkach i działkach dzieci rozpoznawały znane już warzywa 
i owoce, zapoznawały się z warunkami, w jakich żyją 
rośliny, wsłuchiwały się w śpiew ptaków. Mogły wejść na 
teren działki i zobaczyć jak rosną warzywa, które kupują z 
rodzicami na targu lub w sklepie oraz zwiedzić szklarnię. Z 
zasadami prawidłowej uprawy warzyw i owoców zapoznała 
dzieci Pani Wadowska, użytkowniczka działki w 
zwiedzanym ogrodzie. 
 

 
 
 
 
 
OZ Małopolski 

 

 

ROD "Senior" w 
Nowym Sączu  

 

 

 

Praktyczna nauka biologii w 
ogrodzie 

 Instruktor ogrodnictwa oprowadza dzieci ze  Szkoły  
Podstawowej  nr 7  w  Nowym Sączu po ogrodzie  i 
działkach zapoznając ich z jesiennymi  pozostałościami 
warzyw  i owoców. Dzieciom udostępniono  
plac rekreacyjno - sportowy ze  stołem  do tenisa  
stołowego.  Chłopcy chętnie grali  w piłkę nożną, a 
dziewczynki  malowały  rysunki  na drodze asfaltowej, 
pytkach chodnikowych i wylewce  betonowej pod wiatą. 
Takie  wizyty przyczyniają się  do podniesienia  wśród  
dzieci  świadomości ekologicznej  uprawy roślin,  
zainteresowania  otaczającą  ich przyrodą  oraz 
popularyzacją ochrony  środowiska.   
 

 
OZ w Lublinie 

 

ROD "Kolejarz" w 
Chełmie 

„Święto pieczonego ziemniaka” 

Dzieci z oddziału VI Przedszkola Miejskiego nr 11 w 
Chełmie obchodziły "Święto Pieczonego Ziemniaka" w 
"Zaczarowanym ogrodzie" pani Krystyny Gołębiowskiej w 
rodzinnych ogrodach działkowych "Kolejarz" w Chełmie. 
 

 
 

  Podczas spaceru po ogrodzie dzieci i ich opiekunowie, w 
ramach edukacji przyrodniczej, zrywali liście różnych roślin, 
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OZ Podkarpacki 

 

ROD „Prefabet” w 
Kolbuszowej 

 

 

Przedszkolaki poznają działki 

 

które później zostały wykorzystane w pracach 
plastycznych.  Dzieci poznawały też różne ciekawe rośliny 
np. fasolnika egipskiego, strzelały z nasion pęcherznicy, a 
najodważniejsze poznawały smak owoców. 
Przedszkolakom bardzo smakowały ostanie tego lata 
borówki amerykańskie oraz zapomniane czerwone 
porzeczki. Spodobały im się również grządki z kolorowymi 
warzywami, trafnie nazywały większość z nich, a 
najbardziej na świecie smakowały pomidorki koktajlowe. 
 

OZ Śląski 
ROD „Gajówka” w 
Wodzisławiu 
Śląskim 

 

Festyn dla dzieci 

 

Rodzinny Ogród Działkowy "Gajówka" w Wodzisławiu 
Śląskim odwiedziły księżniczki, rycerze, smoki. Pod tym 
hasłem odbył się kolejny piknik Kościoła 
Zielonoświątkowego na terenie ogrodu działkowego. Dla 
potrzeb zorganizowania zabawy dla dzieci udostępniono 
ogród oraz dom działkowca. Dla dzieci przygotowano 
szereg gier, zabaw i konkursów. 

OZ Szczecin 

 

Szczecin 

 

Konkurs "Zielona Szkoła - Nasza 
Przygoda z Bioróżnorodnością" 

Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którego celem 
jest propagowanie pro ekologicznej świadomości i postaw 
wśród młodego pokolenia. OZ PZD Szczecinie włączył się w 
organizację konkursu i przyznanie nagrody. 

OZ Świętokrzyski 
ROD "Kadzielnia" 
w Kielcach 

 

 

 

Warsztaty fotograficzne "Mali 

W ROD "Kadzielnia" w Kielcach odbyły się warsztaty 
fotograficzne dla dzieci. To efekt współpracy ogrodu z 
kieleckim Biurem Wystaw Artystycznych. Plener 
fotograficzny zakończył się wystawą zdjęć. Od kilku lat z 
wielkim powodzeniem kieleckie Biuro Wystaw 
Artystycznych prowadzi projekt pod nazwą "Mali odkrywcy 
– wielkie możliwości". Są to  wakacyjne warsztaty 
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odkrywcy - wielkie możliwości"  artystyczno – fotograficzne dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 10 do 17 lat. Realizowane w pięciodniowych turnusach 
kończą się wystawą fotografii powstałych w trakcie 
warsztatów. Do wystawy drukowany jest katalog. Zajęcia 
prowadzili: Antoni Myśliwiec – fotografik, Izabela 
Łazarczyk-Kaczmarek – historyk sztuki, oraz Magdalena 
Leśniak – malarka. 
 

OZ Mazowiecki 

ROD 
„Sowińskiego” w 
Warszawie 

 

 

Piknik dla dzieci 

 

Piknik na terenie ROD dla wszystkich dzieci. Każde dziecko 
było przywitane przez myszkę miki i zaprowadzone w 
okolicę świetlicy gdzie odbywały się gry i zabawy połączone 
z muzyką i wesołą atmosferą. Wśród zabaw największą 
popularnością cieszyły się takie animacje jak malowanie 
twarzy bohaterami z bajek, brokatowe tatuaże, 
modelowanie baloników, dmuchanie baloników helem, 
przejażdżki na kucyku czy projekcja bajek. Na jednej z 
działek dostępny był dmuchany zamek, który również 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

OZ Śląski 

ROD "Owoc 
Naszej Pracy" w 
Pszczynie 

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka 

Dla uczestników dostępne były zabawy grupowe oraz te 
bardziej indywidualne. Do dyspozycji maluchy miały różne 
rozrywki, takie jak mini golf, kręgle, gry planszowe, klocki, 
malowanie i wiele innych. Nie zabrakło malowania buziek i 
słodkiego poczęstunku. Chętne dzieci mogły wziąć udział w 
konkursie wiedzy ogrodniczej. Całości towarzyszyła 
dziecięca muzyka. Na zakończenie imprezy każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy dyplom  i słodycze. 
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OZ Szczecin 
ROD „Olszynka” w 
Świnoujściu 

Lekcja przyrody na działce  

 

Na terenie ogrodów dzieci miały możność przyglądania się 
jak rosną warzywa z reguły kupowane przez ich rodziców w 
sklepach lub na straganach targowych. Zaglądały też do 
szklarni z pomidorami, zrywały prosto z krzaczków 
truskawki i poziomki. Uczniowie przyglądali się drzewom 
owocowym i krzewom tam występującym. W glebie 
szukały robaków, przy pomocy lupy podglądały wędrówkę 
mrówek. Przyglądały się również różnym kwiatom. Kilka 
informacji na temat ekologii na terenie ogrodów 
działkowych przekazała dzieciom Wera Stroczyńska - 
krajowy instruktor ogrodowy. 

 
WYKŁADY, WARSZTATY, SZKOLENIA 

 

 
OZ Podkarpacki 
 
 

Rzeszów 

 
 
Spotkanie Prezesów ROD z 
Policjantami w ramach programu 
prewencyjnego „Bezpieczny 
Ogród” przyjętego przez 
Komendę Wojewódzką Policji w 
Rzeszowie 

Policjanci przedstawili ogólne zagadnienia związane z 
bezpieczeństwem, z jakimi spotykają się Prezesi ogrodów i 
działkowcy na terenie ROD, w tym: problemy związane z 
dewastacjami i włamaniami do altan ogrodowych, 
kradzieżami sprzętów działkowców i elementów 
wyposażenia infrastruktury ogrodów, uprawą roślin 
niedozwolonych, zamieszkiwaniem bezdomnych w 
altanach, urządzaniem melin i niekontrolowanych miejsc 
spotkań młodzieży na terenach ogrodów.  
Podjęto temat współpracy działkowców z policją w sezonie 
jesienno-zimowym. 
 

OZ Śląski 
ROD „Energetyk” 
w Zabrzu 

Jesienny turniej szachowy w 
Zabrzu 

Integracja społeczeństwa z działkowcami – w turnieju 
mogli wziąć udział zarówno mieszkańcy Zabrza, jak i 
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działkowcy z zabrzańskich ROD. Do współpracy zaproszono 
Radę Dzielnicy i Klub Uczniowski, który propaguje szachy 
wśród młodzieży i osób starszych. Nie każdy jest w stanie 
ćwiczyć, pływać i uczestniczyć w wysiłku fizycznym, a 
przecież równie ważny jest sprawny umysł. 
 

OZ Sudecki 
ROD „Podzamcze” 
w Wałbrzychu 

 

Spotkanie wałbrzyskich 
działkowców z policją 

 

W związku z kończącym się sezonem działkowym policjanci 
z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu wspólnie z 
wałbrzyskimi działkowcami, w siedzibie największych w 
naszym kraju ROD "Podzamcze", gdzie znajduje się około 3 
tysięcy działek, zorganizowali spotkanie dotyczące przede 
wszystkim omówienia zasad bezpieczeństwa i profilaktyki, 
a także poruszenia problematyki zagrożeń, które mogą 
spotkać osoby spędzające swój wolny czas w ogrodach 
działkowych. 
 

OZ w Poznaniu Poznań 
II Spotkanie z Kultura i Sztuką w 
ROD 

W ogrodowej świetlicy spotkali się działkowcy z Poznania i 
terenu aby pokazać innym swoje umiejętności i hobby. 
Były wystawione prace malowane farbą olejną, akwarele, 
pastele, przepiękne obrazy haftowane ściegiem 
krzyżykowym, różne cudeńka z włóczki, decoupage,  
prześliczne rzeczy wykonane rękami działkowców. 
 

OZ Śląski 

ROD "Storczyk" w 
Mszanie 

 

Prelekcja Bezpieczeństwo w 
ogrodzie 

 

Szkolenie poprowadził przedstawiciel Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej policji w Wodzisławiu Śląskim starszy 
aspirant Pan Dariusz Koczy. Omówione zostały trzy główne 
tematy: „Bezpieczeństwo na drodze, „Bezpieczeństwo osób 
starszych”, gdzie m.in. szeroko omówiony został temat 
tzw. oszustw na wnuczka. W ostatnim temacie poruszone 
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były kwestie osób uprawnionych do przebywania na 
terenie ogrodów i odpowiedzialności za szkody poczynione 
przez te osoby, zastosowanie systemu monitoringu na 
terenie ogrodu jak i na terenie poszczególnych działek, a 
wszystko to oczywiście w odniesieniu do Regulaminu ROD 
jak i Statutu Polskiego Związku Działkowców, a także 
prawa obowiązującego na terenie Polski. 

 

 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI, ITP. 

 

OZ Piła 
ROD im. T. 
Kościuszki w 
Łobżenicy 

3 niezagospodarowane działki 
przekazano nieodpłatnie do 
użytkowania na cele edukacyjne 
Szkole Podstawowej im. KEN w 
Łobżenicy 

Uczniowie pod okiem nauczycieli mogli zagospodarować 
działki sami. Szkoła Podstawowa im. KEN w Łobżenicy 
będzie użytkować przekazane działki zgodnie z przepisami 
Polskiego Związku Działkowców w celu wszechstronnej 
edukacji uczniów i propagowania wiedzy ogrodniczej. 
 

OZ Koszalin 
ROD „Malwa” w 
Koszalinie 

Piknik dla podopiecznych 
Zarządu Koła Polskiego Związku 
Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski 

Podczas imprezy zaprezentowano wyroby rękodzieła 
wykonane przez członków Polskiego Związku 
Niewidomych. W trakcie miłej zabawy można było spożyć 
posiłek specjalnie przygotowany dla uczestników. 
 

OZ Sudecki 
ROD „Podzamcze” 
w Wałbrzychu 

 
 
Udostępnianie zielonych 
terenów i budynku nieco 
większego od altany osobom 
skupionym w Wałbrzyskim 

Celem bezpośredniego kontaktu i przeprowadzenia 
rozmowy odwiedziłam odpoczywających na działce 
członków stowarzyszenia. Mężczyźni koszą trawę, 
naprawiają altanę, konserwują ogrodzenie a panie dbają 
o porządek i kwiaty. Wszyscy chętnie się wypowiadają, są 
wdzięczni, że ROD „Podzamcze” nieodpłatnie udostępnia 
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Stowarzyszeniu Osób Szczególnej 
Troski „Reedukacja '' 

im teren. Tutaj spotykają się od wczesnej wiosny dwa razy 
w tygodniu w grupie 12-18 osób. Mile spędzają czas przy 
wspólnym grillowaniu, grach towarzyskich , organizują 
swoje imprezy np. przywitanie lata. Przebywanie 
w ogrodzie traktują jako rekreację i wypoczynek 

 

OZ w Poznaniu 

ROD im. 2 Armii 
Wojska Polskiego 
w Poznaniu 

 

 
 
Piknik Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z 
Chorobą Alzheimera 

Piknik odbył się na terenie ogrodu. Pracownicy i 
wolontariusze Stowarzyszenia serwowali swoim 
podopiecznym potrawy z grilla, a po posiłku wspólnie 
śpiewano biesiadne piosenki. Udostępnienie ogrodu ma 
ogromne znaczenie dla chorych i ich opiekunów, którzy 
dzięki niemu mają możliwość oderwania się choćby na 
krótko od szarej codzienności zmagania się z chorobą. 
 

OZ Świętokrzyski 
ROD „Magnolia” 
w Kielcach 

 
Spotkania osób 
niepełnosprawnych z  
Kieleckiego Stowarzyszenia 
„Nadzieja” 

Organizacja spotkań integracyjnych, które są wspaniałą 
okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu na łonie 
natury działkowej, a wspólna zabawa jest rewelacyjną 
sposobnością do pełniejszej integracji z grupą rówieśniczą i 
rodzinami osób niepełnosprawnych.  
 

 
INICJATYWY OTWIERAJĄCE OGRÓD DLA SPOŁECZEŃSTWA 

 

 
 
 
OZ w Łodzi 

 

ROD "Polanka" w 
Łodzi  

 

Park aktywnej rehabilitacji  

 

Ogród realizuje program działania Polskiego Związku 
Działkowców w zakresie zagospodarowania i modernizacji 
ROD, jak i przystosowania ogrodu do nowych funkcji. W 
tym roku jedną z inwestycji, która została zrealizowana w 
ogrodzie jest park aktywnej rehabilitacji na świeżym 
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 powietrzu. Pozwala działkowcom dbać o swoją kondycję.  
 

OZ Mazowiecki Płock 

IX Wystawa kwiatów, owoców i 
warzyw Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Tajemnice 
Ogrodów” 

Współorganizatorem tej imprezy jest Delegatura Rejonowa 
Okręgu Mazowieckiego PZD w Płocku. Co roku biorą w niej 
udział Płockie Ogrody Działkowe, które przekazują w 
całości swoje plony dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – 
Wychowawczego w Płocku. To doskonała promocja ruchu 
ogrodowego w Płocku. 

 

OZ w Szczecinie  Szczecin 

Kiermasz "Pamiętajcie o 
ogrodach" 

 

Kiermasz Pamiętajcie o Ogrodach cieszy się dużym 
uznaniem oraz frekwencją. Instruktorzy społecznej służby 
instruktorskiej szczecińskiego okręgu PZD w stoisku 
oznakowanym flagami i logo PZD udzielali uczestnikom 
porad, informacji dotyczących ogrodów oraz przepisów 
związkowych. Można było nabyć odpowiednią literaturę 
oraz ulotki szkoleniowe i zbadać pH gleby. 
 

OZ w Koszalinie Połczyn-Zdrój 

XVI święto ogrodów w Połczynie 
Zdroju 

 

Połczyńskie Święto Ogrodów jest imprezą niezwykle 
popularną w Połczynie Zdroju. Co roku biorą w niej udział 
setki osób działających w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, a także liczni mieszkańcy, kuracjusze i turyści. 
Co roku impreza zachwyca dorodnymi plonami 
wyhodowanymi przez działkowców, atrakcyjną loterią i 
barwnym kiermaszem. 
 

OZ Świętokrzyski  Kielce 
Międzyogrodowa wystawa 
plonów z kieleckich działek 

Działkowcy z kieleckich ROD prezentują co roku swoje 
działkowe plony. Wystawę odwiedziło spora rzesza 
mieszkańców Miasta Kielce i okolic. Była to dogodna 
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 sposobność do wymiany poglądów i opinii nie tylko w 
zakresie samego ogrodnictwa ale także i sytuacji prawnej 
ogrodów na obszarze Kielc, województwa świętokrzyskiego 
i w skali ogólnopolskiej.  
 

OZ Bydgoszcz 
ROD „Na 
wzgórzu” w 
Stopce 

„Sołeckie sprzątanie świata" 

W 2015 roku  działkowcy okręgu bydgoskiego z ROD ”Na 
Wzgórzu” w Stopce wspólnie z mieszkańcami sołectwa 
zorganizowali akcje pn. „Sołeckie sprzątanie świata". 
Działkowcy wraz ze swoimi dziećmi posprzątali teren wokół 
Ogrodu. Sprzątanie  zakończyło się niestety imponującym 
wynikiem - 66 worków śmieci zebranych z terenu wsi 
Stopka i Okole. 
 

OZ Toruńsko-
włocławski 

ROD „Irena” w  
Inowrocławiu 

 

Bezpieczne wakacje w ROD 

Policjanci i strażacy odwiedzili inowrocławskie ogrody 
„Irena”, by przeprowadzić tam działania prewencyjne i 
uczyć jak unikać zagrożeń. Policjanci z inowrocławskiej 
komendy asp.sztab. Izabella Drobniecka wraz z 
dzielnicowym Osiedla Solno i Szymborze mł.asp. 
Mariuszem Grąźlewskim, przygotowali dla dzieci stoisko 
prewencyjne z licznymi materiałami promującymi 
bezpieczeństwo. Były kamizelki i znaczki odblaskowe, 
książeczki edukacyjne i długopisy z numerami alarmowymi. 
Podczas rozmów z działkowcami poruszane były tematy 
dotyczące zmian i zaostrzenia przepisów ruchu drogowego, 
zabezpieczenia swojego mienia, czy oszustw. 
 

OZ Poznań 
ROD im. J. 
Mazurka w 

I Działkowa Piątka 
Impreza promująca bieganie jako najprostszą z form ruchu, 
a także umożliwiająca sprawdzenie swoich sił i możliwości 
w rywalizacji sportowej. 
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Poznaniu 

 

OZ Śląski 
ROD "Kolejarz" w 
Bolesławcu 

Nowy plac zabaw 

Otwarcie nowego placu zabaw, gdzie znajdują się także 
przyrządy do ćwiczeń dla dorosłych. Podczas otwarcia 
Zarząd ROD przygotował dodatkowe atrakcje dla dzieci 
przybyłych z zaprzyjaźnionego przedszkola i dzieci 
działkowców. Był min. animator zabaw, dmuchane 
urządzenia zabawowe itp. 
 

OZ Legnica Zgorzelec Zgorzelskie święto kwiatów 

Święto Kwiatów już prawie od 30 lat jest organizowane 
przez Rodzinne Ogrody Działkowe w Zgorzelcu. 
Zgorzeleckie Święto Kwiatów ma trwałe już miejsce 
podczas święta miasta Dni Zgorzelca. W  bieżącym roku  
można było  podziwiać różne kompozycje kwiatowe: 
wianki, ikebany, kosze, wiązanki okolicznościowe, kwiaty 
polne, okazy wiązanki roślinne. 
 

OZ Bydgoszcz 

ROD "Jarzębinka" 
w Koronowie  

 

Festyn rodzinny 

Festyn organizowany na terenie ROD, w którym atrakcje 
dostępne SA zarówno dla starszych osób, rodzin, seniorów, 
jak i dla dzieci i młodzieży. Organizatorami festynu byli 
m.in Polski Związek Działkowców, oraz Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych i SLD.  
 

OZ Świętokrzyski Kielce 
Wystawa Lilii w Kielcach 

 

Od roku 1995 coroczne wystawy organizowane przez 
Polski Związek Działkowców odbywają się w Kieleckim 
Centrum Kultury i na trwale wpisały się w kalendarz letnich 
imprez dla mieszkańców miasta. Podczas wystawy 
prezentowane są różne odmiany lilii, a także konkurs na 
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najpiękniejszą. 

OZ Piła 

ROD im. St. 
Staszica w 
Czarnkowie 

 

BIESIADNA DZIAŁKA 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w 
Czarnkowie wraz z Centrum Wolontariatu przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie organizuje 
spotkania pt: BIESIADNA DZIAŁKA. Głównym celem 
spotkania było: - integracja międzypokoleniowa, - 
wskazanie sposobów na spędzenie wolnego czasu, - 
poznanie możliwości samorealizacji poprzez wolontariat,  - 
poznanie zasad bezpieczeństwa na działkach. Dla dzieci 
przygotowano liczne zabawy i konkursy z nagrodami, a dla 
wszystkich uczestników biesiadę przy ognisku i wspólne 
śpiewanie przy muzyce. 
 

OZ Poznań Gniezno 

VIII Pojedynek Rekreacyjno-
Sportowy 

 

14 reprezentacji działkowych z terenu miasta i powiatu 
gnieźnieńskiego walczyło w konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych. Najmłodsi uczestnicy imprezy korzystali z 
zabaw na zamku dmuchanym. Pojedynek rozegrano w 
bardzo miłej i towarzyskiej atmosferze przy słonecznej 
pogodzie, skocznej muzyce i kiełbaskach z grilla. 
 

 
WCZASY W ROD 

 

 
OZ POZNAŃ 
 
 

 
Środa 
Wielkopolska 

42. „Wczasy na działkach” dla 
seniorów 

Ich uczestnicy mogli liczyć na trzy posiłki dziennie, fachową 
opiekę oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu 
w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów i 
terapeutów. Co robią uczestnicy wczasów? Przede 
wszystkim wypoczywają – korzystają ze spacerów, siedzą 
sobie w cieniu drzew i prowadzą długie rozmowy ze 
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współtowarzyszami turnusu. Jeśli pada lub jest zbyt gorąco 
mogą schronić się w ogrodowej świetlicy. Można tam 
oddawać się słodkiemu lenistwu lub wziąć udział w 
zajęciach terapeutycznych, czasem pośpiewać, pograć w 
różne gry, robić to, na co ma się ochotę. W ramach 
wczasów zorganizowane są wycieczki jednodniowe. 
 

OZ Mazowiecki 
ROD Złote Piaski 
Siedlce 

Wczasy dla seniorów 

Zapracowani na działkach użytkownicy ROD nie zawsze 
mają czas na odpoczynek. Wakacje w ROD to dla nich 
atrakcja. Tak samo, jak dla członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, gdzie nie wszyscy mają swój kawałek 
ziemi, dający wytchnienie i możliwość wypoczynku. Idea 
wczasów w ROD łączy seniorów z obu grup w jedną. 
Wczasy organizują aktywny wypoczynek, wykłady, 
prelekcje i spotkania literacko-muzyczne. 
 

OZ Mazowiecki ROD Rakowiec Wczasy dla seniorów 

Uczestnikami wczasów były osoby w podeszłym wieku, w 
większości samotne, które nie tylko nie mają żadnych 
możliwości spędzenia lata poza miastem, ale często także i 
sił na dalsze wyjazdy. Z propozycją przyszli do nich 
warszawscy działkowcy, którzy gościnnie użyczyli 
wczasowiczom terenu ogrodu i Domu Działkowca. Seniorzy 
mogli spędzić dwa tygodnie w bajecznie zielonym ogrodzie 
w sercu Warszawy, który ma blisko 90 - letnią tradycję. W 
ciszy i w otoczeniu morza kwiatów, drzew i grządek mogli 
zregenerować siły, spacerując starannie 
wypielęgnowanymi alejkami ogrodu. Jednak to nie 
wszystko. Na wczasowiczów czekała też bogata oferta 
zajęć przygotowana przez Polski Komitet Pomocy 
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Społecznej – współorganizatora wakacji. 
 

OZ Piła 

 

ROD im. 
Powstańców 
Wielkopolskich w 
Chodzieży 

 

41. Wczasy „Pod orzechami” 

Organizowane corocznie dla osób starszych i 
niepełnosprawnych z terenu miasta. Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego, na cały okres wczasów oddał dla ich 
uczestników oprócz świetlicy, teren całego ogrodu. Dla 
wypoczywających zorganizowano pogadanki na tematy 
geriatryczne przeprowadzone przez rehabilitanta, konkursy 
sprawnościowe oraz gry i zabawy zespołowe, 
zorganizowano rejs statkiem spacerowym po Jeziorze 
Miejskim i całodzienną wycieczkę autokarową do skansenu 
w Osieku. 
 

 

 


