Uchwala Nr 27412016
Prerydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie ogloszenia konkursu jubileuszowego pL

,,35 lat PZD

-

historia i wspomnieniau

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, w celu
upamigtnienia historii 35 lat istnienia PZD widzianej oczami dzialkowc6w i
dzialaczy postanawia:

$1
jubileuszowy
1. Ogtosi6 konkurs
pt. ,,35 latPZD
2. Celem konkursu jest:

-

historia i wspomnienia".

a) upamigtnienie dziaNalnoSci i istnieniaPZD przezminione 35\at
b) uchronienie od zapomnienia wairych wspomni en, przelomowych chwil i
obrantjqcychtewydarzeniazdjgtlubdokument6w
c) pokazanie wuimej roli, jake PZD pelni w rozwoju ogrodnictwa
dzialkowego w Polsce
d) pokazanie ogromnego wysilku wielu os6b na przestrzeni tych lat, kt6ry
przyczyniL sig do budowania jednoSci i solidarno6ci Srodowiska

e)

dzialkowego
ukazanie szerokiego spektrum dzialania Zwi4*u poczqwsry od wsparcia
organlzacvjnego, przez prawne, ksiggowe, edukacyjne, oSwiatowo, po
ekolo giczne i spole czne.

w

s2

konkursie mohe wziqc kuhdy dzialacz i dzialkowiec, kt6ry jest
czlonkiem PZD i nadesle do Krajowej Rady PZD wlasny material na jeden ze

Udzial

wskazanych w konkursie temat6w.

s3

Nadsylane prace powinny prezentowat w formie pisemnej i - o ile jest to
mozliwe - wraz z dodatkolvymi materialami archiwalnymi, jeden ze wskazanych
ponizej temat6w:

a) Praca i sluzba w PZD. Wspomnienia i historie osobiste dziaLaczy zwiqzane z
dzialalnoSci4 Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w pokantjqce ich osobiste
zaanga2owanie i wysilek, kt6re przlczynity sig do rozwojuZwi1zku;

b) Ocali6 od zapomnienia. Materialy archiwalne bgd4ce w posiadaniu
uczestnika konkursu wraz z ich opisem lub relacjq z danego wydarzenia,
kt6rego dotycz1 materialy orazwyjaSnieniem ichznaczenia dla historii PZD.
Wskazane jest, by w5r6d material6w znalazly sig zdjgcia, dokumenty,
pami4tki archiwalne lub inne rzeczy o znaczeniu historycznym;
c) Jak PZD przyczynit sig do rozwoju mojego ogrodu. Informacje i relacje
obrantjqce wptyw dzialalnofici PZD na konkretny ogr6d dzialkowy. Co
udalo sig zyska6, lub ochroni6 przed zniszczeniem, dzigki obecno6ci w
strukturach Zwiqzku. W temacie tym mog4 pojawid sig relacj e wraz ze
zdjgciami obrantj1cymi zmiany zachodzqce w ROD na przestrzeni lat;
d) Szczeg6lne chwile. Najwazniejsze dla uczestnika konkursu wydarzenia
zwiqzane z dziaLalnoSciq PZD;
e) Za co jestem wdzigczny PZD. Pozytywy wynikajqce z dziaLaria w
strukturach. Jak obecnoSd w PZD wplyngla na mnie, na m6j ogr6d (np. jeSli
ogr6d istnial jeszcze przed powstaniem PZD, to jak wptyngla dzialalnofic
Zwiqzht na ten ogrod);
Powyasze zagadnienia nie wyczerpuj4 spraw, na kt6re autorzy mogQ lub zechc4
zwr6ci6 uwagg, gdy? minione 35 lat obfitowalo w wiele wydarzeh, kt6re mog4
nie mieScii sig w przyjgtych proporycjach i zaloheniach. Pisz4c o swoich
wspomnieniach, naleiry miei na uwadze, iz celem konkursu jest przedstawienie
dzialalnoficiPZD i nvi1zartych z nim ludzi, ogrod6w i historii.

s4
1. Termin nadsylania prac do Krajowej Rady PZD uplywa

z

dniem

31

pa1dziemlka20l6 r.
2. Objgto66 pracy nie powinna przel<raczaf 10 standardolvych stron
maszynopisu o formacie ,A.4 (ok. 1800 znak6w).
3. Praca powinna by6 podpisana przezjej autora.
4. Materialy archiwalne, o duZej wartoSci sentymentalnej i historycznej muszq
by6 nadeslane w oryginalach, a nie kopiach (po zakoriczeniu konkursu
oryginaly zostan1 zwr6cone ich wlaScicielom).
5. Do pracy konkursowej nalezy dolqczyc wypelniony i podpisany Formularz
zgjoszenia do konkursu, wedlug wzoru stanowi4cego zalqcnik, do

niniej szej uchwaly, podaj4c w nim m.
konkursu ma odeslac przekazane rzeczy.

adres, nd ktory organizator

ss

Oceny prac w konkursie dokona specjalnie w tym celu powolana przez
Prezydium KR PZD Komisja Konkursowa. Pod uwagg zostanie wzigta
zawartofif merytoryczna i historyczna nadeslanych prac, a takhe estetyka i
o,rygl?d, oryginalne ujgcie tematu, zronxnialy jE yk przekazv, przejrzystoSd
pracy i jej wartoS6 informacyjna.
2. Konkurs rozstrzysnie Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie oceny
1.

przedstawionej przez Komisj g konkursow4.

s6
Nagrody w Konkursie:
a) za I miejsce dyplom i nagrodg pienigim1w wysokoSci 5.00021.
b) za II miejsce dyplom i nagrodg pienighn1w wysoko6ci 4.00021.
c) za III miejsce dyplom i nagrodg pienigznq w wysokoSci 3.00021.
d) zawyr62nienia dyplom i nagrodapienighna w wysokosci 1.00021.
e) wszyscy uczesfiricy konkursu otrzymaj4 dyplomy i pami4tkowe upominki
or az wy dawnictwa zwiqzkow e.

s7
Najlepsze prace zostanq opublikowane w formie jubileuszowej ksi4zki, atahie
publikowane bgd4 na lamach medi6w nviqzkowych.

I WICEP

Tadeusz J

Warszawe, dnia 28 lipca 2016 r.

Eugeniusz

Zalqcznik do Uchu,aly Nr 27J/2016
Prezydium KR PZD z dnia 2S lipca 20t6 r.

FORMTJLAR.Z
Zgloszenia do konkursu pt.
,,35 lat PZD - historia iwspomnienia"

Imig i nazwisko uczestnika

Tytul pracy konkursowej

Ad res korespondencyj ny

Nr dzialki, ogr6dl, mi"jscowosd
Stai w PZD
Lista pelnionych fiunkcji w PZD

?k

Lista zalqcznik6w do pracy, kt6re
winny byd odeslane

(*)

Wpisywac tylko w przypadku pelnienia takich funkcj i

Wyra2am zgodg na nieodplatne wykorzystanie mojej pracy luh jej czgsci, do
publikacji w formie drukowanej bqdl, elektronicznej w nrediach
nniqzkowych oraz w jubileuszowej ksiqice.

/Miejscowo5i, data/

/Podpis uczestnika konku rsuf

