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MARATON DOŻYNKOWY 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 

W ROD IM. ŻWIRKI I WIGURY II 

19.08.2017 
Festyn  zorganizowany  z  okazji  Dnia Działkowca rozpoczął  

się  już  o  godzinie 12.00 konkursami kwiatów i plonów  oraz  

wypieku  ciast. Można było też  obejrzeć   wystawę  

fotograficzną  pt.  „ROD Żwirki i Wigury  II  ostoją  

chronionych gatunków zwierząt”   przygotowaną   przez      

Bogusława   Kaźmierczaka      oraz       uczestniczyć    w   

warsztatach wyplatania wieńców dożynkowych i układaniem 

kompozycji kwiatowych. 
Był też słodki poczęstunek w szczególności dla dzieci, wata 

cukrowa i lody. Można było również kupić różne słodkości 

czy zabawki.  

Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpiło o godz. 16.00 

przywitaniem gości i podzieleniem chleba dożynkowego.  

Później  była  tradycyjna  grochówka,  na którą  talony  

wydawano  już  od  południa.  Jednocześnie   odbywały się 

kolejne  konkursy:   strzelanie   z  wiatrówki   do   tarczy,    

mecz  piłki  siatkowej i gra w 

dwa ognie, a po nich 

wręczenie nagród dla 

zwycięzców.  

Na  koniec już tylko zabawa 

taneczna do północy. 

 

 

 

KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA BYTOM -
26.08.2017R. 

 

- NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO POLSKIEGO RUCHU OGRODNICTWA 
DZIAŁKOWEGO. 

 
Blisko 900 działkowców z całej Polski, reprezentujących 
wszystkie Okręgi PZD oraz zaproszeni goście w tym władze 
Bytomia, parlamentarzyści i samorządowcy, wspólnie 
świętowało 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego w 
Polsce.  
Od samego rana w malowniczym parku Amendy, położonym 
pomiędzy ROD „Jaśmin” i „Zygmunt” działkowcom umilały 
czas występy  zespołu muzycznego oraz Górniczej Orkiestry 
Dętej „Bytom”. Odbył się również pokaz ratownictwa 
górniczego. Uczestnikom wydano upominki i poczęstowano 
ich śniadaniem. 
O godz. 11.00 w namiocie ustawionym w centrum parku 
rozpoczęły się główne uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu 
narodowego i hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita” 
delegacja   OZ    Śląskiego   PZD     prowadzona   przez   Józefa  



 
Noskiego wręczyła Eugeniuszowi Kondrackiemu bochen 

dożynkowy. 
Następnie Prezes PZD powitał 
przybyłych gości. Dalej mówił 
o 120- letniej tradycji 
ogrodnictwa działkowego i o 
historii ogrodów. Później 
nawiązując do teraźniejszości i 
przyszłości przypomniał 
zebranym o realizacji 

programów dotyczących:  
otwarcia ogrodów dla społeczeństwa i modernizacji ogrodów 
działkowych. 
Kolejnym mówcami byli Damian Bartyla, Prezydent Bytomia, 
Józef Noski Prezes OZ PZD oraz Zdzisław Wolski 
(Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy) i wielu innych. 
W wypowiedziach goście dziękowali i gratulowali PZD 
wspaniałego jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa w 
Polsce. 
Bardzo ważnym wydarzeniem podczas Krajowych Dni 
Działkowca było wręczenie przez Prezesa PZD, Eugeniusza 
Kondrackiego „Medalu z okazji 120-lecia” ustanowionego 
przez KR PZD. Otrzymali go zasłużeni działacze oraz osoby 
wspierające powstawanie i rozwój ogrodów działkowych. 
Dyplomem z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce 
uhonorowano również przedstawicieli wszystkich okręgów 
PZD. Zostały również przyznane jubileuszowe odznaczenia 
związkowe dla działkowców. Prezes Związku odznaczył 
zasłużonych dla PZD odznaką „Za zasługi PZD” oraz złotą 
odznaką „Zasłużony Działkowiec”. 
 

Zgodnie z tradycją Krajowe Dni Działkowca są też okazją do 
nagrodzenia uczestników konkursów krajowych. Pierwsze 
miejsce i tytuł Najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
Roku 2017 otrzymał ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w 
Poznaniu. Przyznano również nagrody dla laureatów 
konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017”. 
Po części oficjalnej były występy artystyczne i wspólne 
biesiadowanie. Popołudniu liczna grupa działkowców 
wybrała się na zaproszenie Prezydenta Bytomia na koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który 
odbył się w centrum miasta. Uczestniczył w nim również 
Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. 
 

DOŻYNKI MIEJSKIE W POZNANIU. 
2.09.2017R. 

 
Tegoroczne Dożynki Miejskie - mimo deszczowej pogody - 
przyciągnęły wielu poznaniaków. Impreza co roku stanowi 
świetną okazję, by odetchnąć od miejskiego trybu życia.  
Dożynki  rozpoczęły się o godzinie 13 Mszą św.  w  kościele  
p.w.św. Michała Archanioła  przy ulicy Stolarskiej. Po czym 
barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicą Śniadeckich 
pod muszlę koncertową w parku Wilsona.  
Tam oficjalnie przywitano uczestników i rozpoczęła się 
zabawa. Dożynki to czas zarówno świętowania, jak i 
dziękczynienia. Rolnikom i działkowcom za ich trud 
podziękował Jędrzej Stolarski, wiceprezydent Poznania oraz 
prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa. 
Później uczestniczono w pokazach florystycznych, w 
pokazach pracy psów ratowniczych, w warsztatach zasad 
udzielania pierwszej pomocy i animacjach dla dzieci. Długie  



kolejki ustawiały się do grochówki z kotła i białej kiełbasy 
parzonej a występy artystyczne można było oglądać do 
wieczora. 

 
OKRĘGOWY DZIEŃ DZIAŁKOWCA 

POZNAŃ - 9.09.2017R. 
 

9 września w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Euro 2012 
uroczyście świętowano Okręgowy Dzień Działkowca. 
Tegoroczne święto miało szczególny charakter, bo wiązało 
się z 120-leciem ogrodnictwa działkowego na ziemiach 
polskich oraz 90-leciem założenia pierwszej organizacji 
działkowców – Towarzystwa Ogrodów Działkowych 
Rzeczpospolitej Polski. Oprócz polskich działkowców w 
uroczystościach wzięli udział niemieccy z Westfalii-Lippe – z 
okazji 30-lecia współpracy. 
Przybyłych gości przywitał prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa. 
Referat na temat historii ogrodnictwa działkowego wygłosił 
Honorowy Prezes OZ PZD Henryk Sobański. Do tradycji 
nawiązał też przewodniczący delegacji niemieckich 
działkowców Wilhelm Spiess. 
Wielu działkowców zostało uhonorowanych odznakami „Za 
zasługi dla PZD” – z naszego ogrodu Artur Nowak, lub 
„Zasłużony Działkowiec” – złotą odznakę otrzymał Jan Mruk. 
Wręczono też nagrody w konkursach: „ROD Roku 2017” – 
zwyciężył  nasz ogród im. Żwirki i Wigury II oraz „Wzorowa 
Działka Roku 2017”. 
Po części oficjalnej odbyła się zabawa przy grillu podczas 

koncertu zespołu Forcom Band z Marianną Ćwiąkałą oraz 

recitalu Tomasza Dziubińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 

 


