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UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE Z UDZIAŁEM  

POZNAŃSKICH DZIAŁKOWCÓW 

OKRĘGOWE ŚWIĘTOWANIE W NOWYM TOMYŚLU 

Okręgowy Dzień Działkowca obchodzono w sobotę 20 
sierpnia w Nowym Tomyślu, w mieście wikliny obchodzącym 
Jubileusz 230- lecie  nadania praw miejskich. Udekorowane 
flagami miejskimi i związkowymi ulice, obecność wielu 
wystawców i producentów wyrobów wikliniarskich, 
kiermasze pamiątkarskie, stoiska  gastronomiczne itp. 
tworzyły niepowtarzalny klimat dla wspólnego święta 
działkowców i mieszkańców miasta. Do Nowego Tomyśla 
zjechało blisko 500 działkowców z całego Okręgu. 
Uroczystość w Parku im. Feliksa Szołdrskiego poprzedziła 
Msza św. Celebrowana przez ks. kanonika Andrzeja 
Grabańskiego, który w homilii mówił o znaczeniu ogrodów 
działkowych dla kształtowania rodziny oraz budowaniu 
miłości do ludzi i przyrody. Po Mszy św. dożynkowy orszak z 
orkiestrą,  licznymi sztandarami przywiezionymi przez Okręg, 
kolegia prezesów i poszczególne ogrody działkowe z 
pięknymi koszami dożynkowymi przemaszerował ulicami 
miasta do Parku. 
Działkowców przywitała i  całą uroczystość prowadziła 

dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Beata Baran, 

która po odegraniu hymnu działkowców poprosiła prezesa    

Okręgowego Zarządu PZD Zdzisława Śliwę o rozpoczęcie 
uroczystości. Po powitaniu gości prezes nawiązał w swoim 
wystąpieniu do Jubileuszu 35-lecia PZD podkreślając dorobek 
organizacji i jej znaczenie dla obrony ogrodów i praw 
działkowców. 
Zabierający głos goście przekazywali życzenia działkowcom, 
zapewniali o woli dalszego wspierania ogrodnictwa 
działkowego. Mówił o tym Burmistrz Hibner, 
Prezydent  Gniezna Budasz, Przewodnicząca Sejmiku 
Szalczyk, Poseł Paszyk, minister Kalemba i inni. Wiceprezes 
PZD Tadeusz Jarzębak nawiązał do Jubileuszu 35-lecia PZD, 
przekazał podziękowania i życzenia od Prezesa PZD 
Eugeniusza Kondrackiego i życzył działkowcom poznańskich 
wielu sukcesów w ich działaniach na rzecz rozwoju ogrodów 
i  utrzymania jedności gwarantującej skuteczną obronę praw 
działkowców i bytu ogrodów. 
Po wystąpieniach nastąpił ważny dla każdej działkowej 
uroczystości moment czyli odznaczenia działkowców 
odznakami Wzorowy Działkowiec i „Za zasługi dla PZD”. 
Wręczono tez dyplomy i nagrody zdobyte w okręgowych 
konkursach.  
Uroczystość zakończyła się smacznym posiłkiem w 
miasteczku gastronomicznym, zwiedzaniem parku z jego 
atrakcjami a także zdjęciem przed największą atrakcją 
turystyczną Nowego Tomyśla: wiklinowym koszem 
wpisanym do księgi Guinnesa. 

DOŻYNKI MIEJSKIE 
27 sierpnia 2016 r. poznański Park Wilsona zatętnił życiem z 
okazji Dożynek Miejskich, w których obok rolników, 
ogrodników i producentów żywności udział wzięli również 
działkowcy, którzy zaprezentowali kosze dożynkowe 



przygotowane przez ROD-y z poszczególnych dzielnic 
Poznania: 

1. Grunwald - ROD im. Chociszewskiego; 
2. Jeżyce - ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego; 
3. Nowe Miasto - ROD „Sypniewo”; 
4. Stare Miasto - ROD im. Roosevelta; 
5. Wilda - ROD im. Mazurka. 

Dożynki Miejskie rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. Św. 
Michała Archanioła w Poznaniu, skąd w orszaku dożynkowym 
uczestnicy przeszli do Parku Wilsona. Gospodarzem Dożynek 
był wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. W części 
oficjalnej głos zabrał Zdzisław Śliwa - Prezes OZ PZD w 
Poznaniu, który podkreślił dobrą współpracę władz miasta z 
Polskim Związkiem Działkowców oraz przychylność przy 
podejmowanych przez działkowców inicjatywach. Prezes OZ 
PZD podkreślił również obchodzony w bieżącym roku 
jubileusz 35-lecia PZD. 

KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA 
Około ośmiuset działkowców z całej Polski przyjechało 3 
września do Śląskiego Rancha w Zabrzu na Krajowe Dni 
Działkowca. Z tej okazji zabrzańskie ulice były przystrojone 
związkowymi flagami w barwach zielono-żółtych. W tym roku 
Krajowe Dni Działkowca połączone były z jubileuszem 35-
lecia PZD. Okręg Poznański reprezentowała godnie 25-
osobowa grupa działkowców, której przewodził Prezes dr 
Zdzisław Śliwa.  
Po wystrzale z armaty Prezes PZD Eugeniusz Kondracki 
przywitał działkowców, władze Zabrza z Prezydent Miasta 
Małgorzatą Mańką-Szulik. Okolicznościowe wystąpienia 
wygłosili   Eugeniusz   Kondracki,   Prezydent   Zabrza,  Prezes  

Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski, a także Starosta 
Nowotomyski Ireneusz Kozecki. Z okazji 35 – lecia PZD 
wręczono jubileuszowe dyplomy uznania za osobiste 
zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń 
oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu i obronie Związku. 
W Jubileuszowym numerze Zielonej Rzeczpospolitej zostały 
zamieszczone wspomnienia  swojej drogi w PZD kol. Henryka 
Cieślika, który był świadkiem narodzin Związku i jest 
Honorowym Członkiem PZD oraz Krajowego instruktora 
Ogrodnictwa Stanisława Frohmberga. Zachęcam do lektury. 
 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W NASZYM ROD 

23 sierpnia obchodziliśmy w naszym ogrodzie Dzień 

Działkowca. Od godz. 12.00 w południe do godz.1.00 w nocy 

na działkowców czekało mnóstwo atrakcji:  

Konkursy – ogrodowych kwiatów i plonów; wypieków ciast; 

wiązania krawatów; w popychaniu miotłą brzozową małej 

piłki do siatkówki i strzelanie z wiatrówki.  

Rozgrywki piłki siatkowej i gra w dwa ognie. 

Poczęstunek - wata cukrowa, lody i tradycyjna grochówka. 

Wspólna zabawa – piosenka biesiadna i tańce. 

Część oficjalna imprezy odbyła się o godz. 15.30. Prezes  ROD 

Józef Szczytko wraz z wiceprezesami przywitali przybyłych 

działkowców i gości, podziękowali im za trud jaki wkładają w 

uprawę działek i tym samym przyczyniają się do rozwoju 

ogrodu oraz życzyli działkowcom  samych sukcesów i 

udanego wypoczynku na łonie natury i oczywiście udanej 

zabawy. Na koniec części oficjalnej podzielono się 

tradycyjnym chlebem dożynkowym.   

http://pzd.pl/artykuly/18629/188/Jubileuszowa-Zielona-Rzeczpospolita.html

