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       Naszą siłą są tradycje i dorobek rodzinnych ogrodów działkowych. 

 
Stanowisko Członków Okręgowego Zarządu Śląskiego  

Polskiego Związku Działkowców w Katowicach 

z dnia 31.05.2017 r. 

podjęte z okazji jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego 

na ziemiach polskich. 

 

Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na postrzeganie roli ogrodów 

działkowych w dzisiejszej rzeczywistości. Wiemy z przekazów osobistych oraz kronik 

ogrodowych jak kolejne pokolenia działkowców mozoliły się by coraz silniej i 

mocniej rozkwitały te oazy zieleni, oazy spokoju i owocnej pracy. Dzięki takiej 

właśnie postawie młode pokolenia mogły się nauczyć, jak pożyteczne są 

konsekwentne starania poparte wiedzą i ochotą działania. Świadomość takich 

rezultatów kierowała wszystkimi działaczami, którzy poświęcili dla tej idei swój 

wolny czas, zdrowie i siły. Korzystamy z ich dorobku do dzisiaj, a naszym 

obowiązkiem jest dopilnować, by to piękne przesłanie nie zginęło, nie zgasło, nie 

zatraciło się w coraz to nowej zagmatwanej rzeczywistości. 

 

Nasze ogrody istnieją od ponad 120 lat, nasz Związek 35 lat i mimo, że powstał w 

starym ustroju, to w praworządnym państwie miał rację bytu przez wiele lat i tą rację 

bytu mieć będzie z korzyścią dla nas działkowców i z korzyścią dla całego polskiego 

społeczeństwa! 

 

Jeżeli Schreber uważany jest za twórcę idei ogrodnictwa działkowego, to na ziemiach 

polskich propagatorem podobnej idei był dr Henryk Jordan, od którego nazwiska 

pochodzi określenie „ogródki jordanowskie”. 

 

Ruch ogrodnictwa działkowego nie mógłby stanowić takiej siły w naszym kraju, 

gdyby nie przywiązanie Polaków do tradycji i pracowitości. Dlatego też ze względu na 

tak okrągły jubileusz 120-lecia istnienia i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego na 

ziemiach polskich warto wspomnieć o początkach naszego ruchu działkowego i PZD. 

 

Polski ruch ma swoje zakorzenienia w tej samej, co europejska, epoce, co potwierdza 

powstanie ogrodu „Kąpiele Słoneczne” w 1897 roku w Grudziądzu; założycielem był 

lekarz Jan Jalkowski, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia.  

 

Ciekawy przypadek stanowi również ROD im. Powstańców Wielkopolskich w 

Koźminie Wielkopolskim, który funkcjonuje już od ponad 194 lat, a którego 

powstanie było swoistym ewenementem na ziemiach polskich skupionych pod 

zaborem pruskim.  

 

Także na Górnym Śląsku tradycje ogrodnictwa działkowego są bardzo bogate. Trzeba 

bowiem wskazać, że już w 1905 roku na Górnym Śląsku funkcjonowały m. in. ogrody 
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im. A. Czarneckiego w Chorzowie, im. Juliusza Ligonia w Katowicach, oraz Nadzieja 

w Toszku. W następnych latach powstawały również kolejne, funkcjonujące do dnia 

dzisiejszego.  

 

Ogródki często pełniły funkcję „mini sanatorium”, a także były miejscem 

wieloletniego kultywowania polskiej myśli narodowej na ziemiach oderwanych od 

Macierzy. Struktura działek była taka sama, jak dzisiejszych rodzinnych ogrodów 

działkowych. Na początku XX wieku powstały podobne działki w Warszawie, 

Lwowie, Katowicach i Poznaniu. Najbardziej rozwijały się w okręgu poznańskim, 

który w 1926 roku posiadał dziewięć zespołów ogródków o powierzchni 50 hektarów i 

1 500 działek. W 1926r. postanowiono zrzeszyć się w jedną organizację, która miała 

reprezentować interesy wszystkich towarzystw. 

W wyniku wspólnych wysiłków, skoncentrowanych w Poznaniu, utworzono Komitet 

Organizacyjny dla rozpowszechniania idei ogrodnictwa działkowego na cały kraj. 

Przyjęto Statut. Związek składał się z siedmiu zrzeszeń regionalnych, z tego jedno 

działało w Katowicach. 

Na V kongresie Wszechpolskim w Warszawie w 1937 roku zatwierdzono nowy statut, 

na mocy którego powołano Radę Związkową. Weszli do niej wszyscy prezesi 

towarzystw oraz 10 członków z wyboru. 

        Śląska organizacja składała się przed wojną z 10 obwodów: Wielkich Katowic, 

Wełnowca, Bielszowic z Pawłowem i Kończycami – okolicami Zabrza i Rudy 

Śląskiej, Orzegowa, Goduli i Nowego Bytomia. Miasta i powiatu tarnogórskiego z 

Piekarami i Brzezinami, Rybnika, Mysłowic z Janowem, Giszowcem i Szopienicami 

oraz powiatu pszczyńskiego). 

 

W 1946 roku odbył się w Zabrzu pierwszy powojenny VII Wszechpolski Kongres 

Towarzystw Ogródków Działkowych, zaczął pracować powołany przez Kongres 

Zarząd Główny Centralnego Związku  Towarzystw Ogródków i Osiedli Działkowych. 

W październiku 1946 roku w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim uchwalono pierwszy w 

nowej Polsce statut Okręgowego Związku Towarzystw Ogródków i Osiedli 

Działkowych. Spełniał ten statut wzorcową rolę dla innych tego typu organizacji w 

kraju. 

Działki w dalszym ciągu zakładano na gruntach dawnych zakładów przemysłowych i 

nieużytkach miejskich. 

W 1948 roku odbyło się w Katowicach uroczyste poświęcenie sztandaru okręgu 

katowickiego w związku z obchodami 20-lecia istnienia Wojewódzkiego Związku TO 

i OD na okręg Śląsko-Dąbrowski. 

 

Poza Związkiem przydzielano działki poprzez rady zakładowe w ramach akcji 

socjalnej. Powstały w ten sposób ogrody działkowe poza strukturami Związku, który 

został w 1949 roku rozwiązany, jego funkcję przejęła Centralna Rada Związków 

Zawodowych i jej organy terenowe.  

 

Na mocy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 roku 

powołano do życia Polski Związek Działkowców i jego Zarządy Wojewódzkie. W 
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województwie katowickim zorganizowano Delegatury Rejonowe PZD w jedenastu 

miastach. 

 

W doświadczeniach i dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce  warto szukać 

odpowiedzi na pytanie jak dzisiaj realizować zadania stojące przed PZD?  

Należy podkreślić, że kluczowym momentem dla dążenia do jedności ruchu 

działkowego w Polsce był trudny okres lat 70 i 80 XX wieku oraz postępujące zmiany 

polityczne i społeczne towarzyszące rodzącej się ,,Solidarności”. W szczególności 

moment podjęcia przez Krajową Radę Pracowniczych Ogrodów Działkowych uchwały 

z dnia 6 października 1980 roku o wyłączeniu ogrodów działkowych spod jurysdykcji 

Związków Zawodowych. Dlatego też dzisiaj składamy serdeczne podziękowania 

tysiącom działaczy i działkowców, którzy w 1981 roku nie bali się przystąpić do 

tytanicznej pracy rozwoju ogrodów działkowych . To ich oddanie i wiara w sukces 

spowodowały, że w ciągu kilku lat powstało tysiące ogrodów działkowych.  

 

Od ponad 120 lat ogrody działkowe służą jako miejsce wypoczynku, pracy i integracji 

rodzin w Polsce. Od samego początku działki w ogrodach działkowych były 

pomyślane jako forma pomocy socjalnej władz publicznych dla najuboższych członków 

społeczeństwa. Nie sposób zaprzeczyć, że potrzeba udzielania tej pomocy pozostaje wciąż 

aktualna, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną wielu polskich rodzin, 

którym przyszło żyć na granicy minimum socjalnego lub wręcz w ubóstwie. 

       Wobec sytuacji, w jakiej są polskie rodziny, funkcja działki nie zmieniła się.        

Działka to szansa dla rodziny na wyhodowanie własnych warzyw i owoców, to 

możliwość taniego wypoczynku dla całej rodziny, spędzenia wolnego czasu przez dzieci 

i młodzież, ale również dla seniorów jest to możliwość godnego, pożytecznego i czynnego 

spędzenia wolnego czasu. Nie zapominamy przy tym, że ogrody nie są skupiskiem 

indywidualnych działek, ale zorganizowaną całością pełniącą ważne funkcje społeczne, 

rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne.  

         

Nasza działalność nie ogranicza się tylko do realizacji podstawowych zadań 

statutowych, ale wykracza poza ten obszar i skupia się także na obronie 

pierwszoplanowych wartości naszego ruchu - ogrodów, praw działkowców oraz istnienia i 

jedności Związku.  

Ciągle powtarzające się zamiary likwidacji Związku, zniszczenia ogrodów, zniesienia 

naszej ustawy, kierowanie roszczeń do gruntów zajętych przez działkowców - to wszystko 

przykłady realnych problemów, a podobnych problemów zapewne nie zabraknie w 

najbliższej przyszłości.  

 

Słowa podziękowania i podziwu członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego w 

Katowicach kierują do wszystkich ówczesnych działkowców, którzy  podjęli się trudu 

budowy ogrodów, zdobywania środków i materiałów, poświęcając swój czas i wiedzę. 

Dyskutowano nad kształtem statutu, formą działania naszej organizacji, uchwalono 

podstawowe akty wewnętrzne i regulaminy. Polski Związek Działkowców stawał się 

coraz bardziej zorganizowaną i zintegrowaną organizacją społeczną.  
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Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD są przekonani, że dorobek i tradycja 

ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce skupionego wokół PZD, będzie przekładać 

się przez dziesiątki lat  na rozwijanie ogrodów działkowych z pożytkiem nie tylko dla 

działkowych rodzin, ale i dla całego społeczeństwa. Wierzymy, że nasze działania 

pozwolą kolejnym pokoleniom cieszyć się nie tylko wypoczynkiem związanym z 

użytkowaniem ROD, ale pozwolą na umocnienie wspólnoty użytkowników działek 

rodzinnych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. 

 

 

                                                Członkowie Okręgowego Zarządu  Śląskiego PZD 

                                                                           w Katowicach  

 

  

         Przewodniczący                                                Prezes 

Komisji Uchwał i Wniosków                    Okręgowego Zarządu Śląskiego 

 

 

  Piotr Mioduszewski                                          Józef Noski 


