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ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZOWEGO KONKURSU 

„ZIELONY POZNAŃ” 

17 PAŹDZIERNIK I 14 LISTOPAD 

Najpierw na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyła się Gala Finałowa XXV edycji 
konkursu „Zielony Poznań” oraz jubileusz 
podsumowujący 25 lat organizacji konkursu. 
Przez te wszystkie lata do rywalizacji zgłosiło się ponad 80 
tysięcy osób – zarówno osoby prywatne, firmy i instytucje. 
Pierwsza edycja konkursu, w 1994 roku, zgromadziła 160 
obiektów a już dwudziesta piąta 7 152 obiekty. Uczestnictwo 
poznaniaków w konkursie wyraża zaangażowanie i dbałość o 
najbliższe otoczenie, o ogrody, skwery, balkony i ogrody 
działkowe. Dzięki temu wspólnie tworzymy miasto bogate w 
zieleń, pełne życia, przyjazne dla mieszkańców i turystów.  
Laureatami XXV edycji konkursu „Zielony Poznań” zostali: 
1. W kategorii zieleńce - Restauracja „Umberto” – ul. Za 

Cytadelą (Rada Osiedla Stare Winogrady); 
2. W kategorii balkony - Pani Anna Cukierska – ul. Matejki 

(Rada Osiedla Święty Łazarz); 
3. W kategorii ogród przydomowy - Pani Ewa Grzeszak – ul. 

Rugijska (Rada Osiedla Antoninek –Zieliniec - Kobylepole); 
4. W kategorii ogrody działkowe - Państwo Mariola i Dariusz 

Sitz-Nogaj - ROD „Urodzaj”. 

Oprócz ww. laureatów konkursu przyznane zostały specjalne 
wyróżnienia i tak:  - Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu 
Botanicznego UAM za „Przestrzeń integrującą społeczność 
lokalną” otrzymał m.in. Rodzinny Ogród Działkowy ”Zagajnik” 
- Wyróżnienie Komisji Konkursowej w kategorii działek na 
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymała Pani 
Lucyna Rogozińska - za ciekawe wnętrza ogrodowe. 
Później na  terenie ROD „Mazurek” odbyło się też 
uroczyste zakończenie XXV edycji konkursu „Zielony 
Poznań” oraz jubileusz podsumowujący 25 lat organizacji 
konkursu. 
Poznańscy  działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
stanowili przytłaczającą większość spośród uczestników 
konkursu. W tegorocznym konkursie wzięło udział 5 617 
działkowców, co stanowi prawie 1/3 działkowców 
użytkujących działki w poznańskich ogrodach i świadczy o 
tym jak wielki udział w kształtowaniu miejskiej zieleni 
spełniają Rodzinne Ogrody Działkowe.  
Laureatami XXV  edycji konkursu "ZIELONY POZNAŃ" w 
kategorii Rodzinne Ogrody Działkowe zostali: 
I miejsce - Państwo Mariola i Dariusz Sitz-Nogaj - ROD 
„Urodzaj”, 
I miejsce - Państwo Janina i Leszek Piekarczyk – ROD 
„Sypniewo”, 
II miejsce - Państwo Teresa i Bogdan Andrzejewscy - ROD 
„Głuszynka”, 
III miejsce - Państwo Henryka i Grzegorz Tomczak - ROD im. 
„1000 lecia Państwa Polskiego”. 
Jubileuszowe Gale były też okazją do uhonorowania wielu 

społeczników, którzy przez ćwierć wieku organizowali 

konkurs. Wśród wyróżnionych w tej grupie znalazł się 

krajowy       instruktor       SSI    Stanisław      Frohmberg,   który 



uczestniczy od lat w wielu przedsięwzięciach związanych z 
konkursem i jest jednym z jurorów konkursu oraz inni 
instruktorzy ogrodnictwa: Barbara Czapla, Teresa Lorenz, 
Teresa Górczyńska, Jolanta Otrząsek, Irena Rogowska, 
Stanisław Wawrzyniak,  Janusz Cybichowski, Ryszard Hajko, 
Ryszard Kocłajda, Jacek Probański, Bogusław Grochowina, 
Edwin Krygier, Henryk Krysztowiak i MieczysławMarek,. 
Podziękowania, dyplomy uznania i upominki otrzymali także 
prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, którzy brali udział 
w konkursie.   
Z okazji jubileuszu 25-lecia konkursu były oczywiście, na obu 
galach, specjalnie na tę okazję przygotowane torty, które 
konsumowano przy muzyce. 
Nasz ogród został wyróżniony i uhonorowany Dyplomem 
za zgłoszenie do konkursu dużej liczby działek a pani 
Marii Bąk gospodarującej na działce nr 007 za przejście 
do drugiego etapu przyznano nagrodę rzeczową. 
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