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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 2 ust. 3 i § 150 ust. 2 pkt l
statutu PZD, postanawia:

§ 1
1. Usta no wić utwór pt. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” hym -

nem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
2. Sło wa i mu zy ka (nu ty) sta no wią za łącz nik do ni niej -

szej uchwa ły.

§ 2
Hymn Pol skie go Związ ku Dział kow ców wi nien być

UCHWAŁA Nr 10/XXI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku Działkowców

wy ko ny wa ny pod czas ofi cjal nych uro czy sto ści związ ko -
wych, ob rad or ga nów Związ ku (zjaz dy, kon gres) oraz uro -
czy sto ści i świąt dział ko wych – rocz ni ce ROD, dni
dział kow ca itp.

§ 3
Hymn PZD mo że być wy ko ny wa ny przez or kie strę na

pod sta wie za twier dzo nej ni niej szą uchwa łą mu zy ki oraz
mo że być od twa rza ny z no śni ków elek tro nicz nych we dług
aran ża cji i wy ko na nia za twier dzo ne go przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

„Zielona Rzeczpospolita”
słowa Zofia Drwęska-Doeringowa

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,

Dobro ludzkoÊci w hymnie swym Êpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,

W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy sà wielcy i mali

Składa jej ka˝dy danin´ ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.

Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

PREZES
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Hymn Polskiego Zwiàzku Działkowców

Opracował na zlecenie PZD – J. Fijałkowski


