
Rodzinny Ogród Działkowy „Róża” w Słupcy  

uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Róża” w Słupcy jest zrzeszony w Polskim 

Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu w Kaliszu. Ogród ten posiada 16,3 

ha, z czego 13,9 ha zajmuje 413 działek ogrodniczych.  

W 1972 roku nastąpiło oficjalne utworzenie ogrodu pracowniczego pod 

nazwą „POD im. 25-lecia PRL”, który został zarejestrowany w Krajowej Radzie 

Polskiego Związku Działkowców pod nr A-AVI-19-1564, zaś w 1993 roku podjęto 

decyzję o zmianie nazwy z „25-lecia PRL” na „Róża”  

W domu działkowca ROD „Róża” znajduje się pomieszczenie na 

poddaszu, w którym spotykają się członkowie Klubu Honorowych Dawców 

„Różyczka” – klubie utworzonym przez działkowców ROD „Róża”. W klubie działa 

około 30 krwiodawców, zgodnie z informacją przekazaną od ogrodu liczba ta 

bezustannie się zmienia. Krwiodawcy oddali w okresie funkcjonowania klubu ok. 

40 litrów krwi. Jest to jedyny ogród, w którym podjęto taką inicjatywę. 

Ogród od szeregu lat współpracuje z samorządem lokalnym: Urzędem 

Miasta w Słupcy, a także Starostwem  Powiatowym w Słupcy. Działkowcy biorą 

udział w organizacji obchodów świąt państwowych, Dni Rodziny, Wawrzynek 

Słupeckich. Każdorazowo wystawiany jest poczet sztandarowy i delegacja 

działkowców. Zbierane są dobrowolne datki wśród działkowców, które ogród 

przeznacza na dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. Ogród 

był organizatorem kolonii dla dzieci powodzian z Bogatyni.  

Od kilku lat „Róża” współpracuje z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym w Słupcy, Stowarzyszeniem Brata Alberta w Słupcy i Domem 

Pomocy Społecznej w Mielżynie, gdzie działkowcy przekazują owoce i warzywa 

wyhodowane na działkach.  W kadencji 2015-2018 przekazano 1200kg, a w 

okresie 10-letnim ok. 4,5 ton owoców i warzyw. 

W ROD „Róża” w Słupcy prężnie działają powołani na stanowisko 

Społecznej Służby Instruktorskiej działkowcy – zarówno na stanowisku 

instruktora okręgowego, jak i trzech instruktorów ogrodowych prowadząc 

pokazy, a także szkolenia dla zarówno nowych, jak i doświadczonych 

działkowców. 

Zgodnie z podziałem obowiązków wśród członków zarządu jedna osoba 

ma powierzone zadanie prowadzenia biblioteki ogrodowej, która znajduje się w 



biurze zarządu. Dzięki temu działkowcy mają bezpłatną możliwość skorzystania 

z literatury fachowej celem pogłębienia swej ogrodniczej wiedzy. 

Ogród prowadzi kronikę ogrodu, która obejmuje historię jego powstania 

tj. od 1972 roku. W Roku 2015 została ona wyróżniona przez Krajową Radę 

Polskiego Związku Działkowców za swoją szatę graficzną. Za swoją działalność 

ogród był dwukrotnie wyróżniany odznaką „Za zasługi dla PZD” w 2007 i 2013 

roku, a także trzykrotnie był laureatem konkursu krajowego „Ogród Roku” w 

2004, 2007 i 2011 roku. 
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