
 

14. września 2019 roku na placu obok Domu Działkowca na terenie Ogrodu Działkowego „Zielony 

Zakątek” przy ulicy Mostowej odbywała się uroczystość jubileuszowa 55-lecia powstania tego 

ogrodu. Uroczystości rozpoczęto odsłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Na 

uroczystość przybyli bardzo licznie działkowcy ze swoimi rodzinami 

i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz PZD Marian Praczyk 

–prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD  

i wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Jacek Gursz – Burmistrz Chodzieży, Mirosław Juraszek –Starosta 

Chodzieski, prezesi wszystkich ogrodów działkowych w Chodzieży oraz Tadeusz Dąbrowicz - 

przyjaciel i współpracownik Ogrodu.  Wojciech Wrzeszcz - Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Zielony Zakątek”-  w swoim okolicznościowym wystąpieniu najpierw przywitał zaproszonych gości  

i działkowiczów a następnie  przybliżył wszystkim historię Ogrodu od jego powstania do chwili 

obecnej oraz wymienił osoby, które były jego prezesami. 

Obecnie ROD Zielony Zakątek jest największym ogrodem działkowym w Chodzieży, posiada 423 

działki i zajmuje obszar 21 hektarów. W latach 1974 -1978 w ramach prac społecznych działkowcy 

sami wybudowali istniejący i służący nam do dzisiaj DOM DZIAŁKOWCA. Zarząd ROD  

w minionym 55-leciu organizował również wiele imprez i uroczystości, np.; z Okazji Dni Działkowca, 

Dnia Kobiet, zabawy karnawałowe, sylwestrowe czy też uroczystości jubileuszowe z okazji 15, 

25,30,40 i 50 -lecia powstania ogrodu. W naszym Domu Działkowca odbywały się także Zjazdy: 

Wojewódzki i Okręgowy Delegatów PZD. Przy tych okazjach nasz ogród odwiedzało wielu 

parlamentarzystów i samorządowców, władz wojewódzkich, okręgowych i krajowych Polskiego 

Związku Działkowców oraz wiele delegacji z ROD całego kraju.  Przy organizacji tych imprez zawsze 

ogromne wsparcie otrzymywaliśmy od władz Miasta Chodzieży, Wojewódzkiego  

i Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Krajowej Rady PZD.  Przez następne lata Dom Działkowca 

był na bieżąco wyposażany, modernizowany a zbiegiem lat też remontowany  

w ramach posiadanych środków.  Założono też sieć energetyczną z której może korzystać każdy 

działkowiec. Nieodłączną częścią ogrodu jest powstały w 1984 roku budynek gospodarczy, parking  

i place zabaw dla dzieci, które w ubiegłym roku zostały odnowione. Zadbano też aby place te 

spełniały wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Ostatnio odnowiliśmy m.in. Dużą Salę i Salę 

Kominkową, zaplecze kuchenne i schody wejściowe, naprawiono sieć kanalizacyjną i ściekową oraz 

dach. Osuszono budynek i założono monitoring. Nasz ogród zyskał nową bramę wjazdową  

i wejściową–powiedział prezes Wojciech Wrzeszcz.  



Ogród w minionym 55-leciu brał udział we wszelkiego rodzaju współzawodnictwie  

z innymi ogrodami, zarówno w województwie jak i kraju, odnosząc liczne sukcesy. Dwukrotnie 

zajmowaliśmy I miejsce w konkursie krajowym dla ogrodów, oraz kilkakrotnie byliśmy laureatami 

tego konkursu oraz współorganizowaliśmy  dwa razy Krajowe Dni Działkowca w 1978 i 1998 roku,  

a w roku 2018 nasz ogród zwyciężył w konkursie „Wzorowy Ogród 2018”organizowanym przez 

Okręgowy Zarząd PZD w Pile i tym samym był współgospodarzem Okręgowych Dni Działkowca  

w Chodzieży.  

Natomiast w bieżącym roku - roku naszego jubileuszu otrzymaliśmy wyróżnienie  

i nagrodę w konkursie krajowym „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019”, które miałem 

przyjemność odebrać osobiście z rąk Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podczas obchodów 

Krajowych Dni Działkowca w Warszawie - poinformował prezes Wojciech Wrzeszcz. Natomiast  

w konkursie okręgowym „Wzorowa działka roku 2019” wyróżnienia, dyplomy i nagrody otrzymali z 

rąk Pana Mariana Praczyka i Marii Fojt nasi działkowicze –Zenon Borkowski, Zdzisław Romańczyk  

i Henryk Wypych. 

Przedstawiciele Ogrodu byli i są wybierani do władz wojewódzkich i okręgowych Związku, byli 

również delegatami na Krajowe Zjazdy Delegatów PZD. Liczna też delegacja działkowców naszego 

ogrodu uczestniczyła w 2008 roku w pielgrzymce działkowców na Jasną Górę w Częstochowie,  

w I i II Kongresie PZD w Warszawie. Uczestniczyliśmy także w zorganizowanym proteście w obronie 

ustawy ROD w Poznaniu oraz w manifestacji Krajowej w Warszawie. 

ROD „Zielony Zakątek” od lat bierze udział w wystawie plonów pod nazwą KORSO a plony  

z wystaw przekazuje rok roczne wraz z innymi ogrodami z Chodzieży potrzebującym, m.in. do Domu 

Dziecka, Domu Pomocy Społecznej czy też Warsztatu Terapii Zajęciowej. Od lat na terenie Ogrodu 

organizowany jest wspólnie z innymi ogrodami i Burmistrzem Miasta Dzień Dziecka dla wszystkich 

dzieci z Chodzieży. Imprezę tą wspiera także Starosta Powiatu oraz wielu darczyńców i przyjaciół 

dzieci. 

W sposób szczególny i bardzo ciepło prezes Wojciech Wrzeszcz przywitał i podziękował 

działkowcom, którzy pamiętają jego początki, tym którzy 55 lat temu jako pierwsi rozpoczęli tworzyć 

historię Ogrodu i są związani z nim do dzisiaj. Są nimi Panie: Aleksandra Błotna, Cecylia Kowal, 

Urszula Krupa, Wanda Leda, Marianna Matysiak, Józefa Misiurna, Czesława Peksa, Jadwiga Szulc  

oraz Panowie: Marian Bierła, Jan Grochowalski, Ludwik Kadzban Henryk Koźlarek, Konrad 

Nadoliński, Franciszek Piątkowski, Zenon Pilarski i Zenon Przygocki. 

Tym działkowcom wręczone zostały specjalne podziękowania wraz z życzeniami, znaczki PZD  oraz  

wrzosy będące wyrazem szacunku i życzliwości za ich trud i pracę włożoną  

w rozwój Ogrodu, za umiłowanie przyrody, dbałość o czystość, środowisko naturalne  

i własne działki. Wszyscy obecni odśpiewali działkowym Seniorom tradycyjne 100 lat i zrobiono 

pamiątkowe zdjęcie. 

Chwilą ciszy uczczono także tych działkowców, którzy odeszli na wieczną działkową wachtę.  

Patrząc z perspektywy minionych lat należy stwierdzić –mówił dalej prezes Wojciech Wrzeszcz - że 

najbardziej dzisiaj potrzebą i zadaniem jest doprowadzenie wody miejskiej do działek. Wiem, że stoi 

to zadanie przed Zarządem, który dzisiaj reprezentuję i uczynię wszystko aby to się udało i mam 

nadzieję, że znajdę w Państwu oparcie w realizacji tego przedsięwzięcia.  Na te słowa prezesa 

działkowcy odpowiedzieli gromkimi brawami.  



Przy okazji Jubileuszu nie mogło też zabraknąć podziękowań życzeń, gratulacji, odznaczeń  

i wyróżnień.  

Prezes Wojciech Wrzeszcz, m.in. złożył i wręczył podziękowania władzom związkowym - Marii Fojt 

i Marianowi Praczykowi, władzom samorządowym –Burmistrzowi Jackowi Gurszowi i Staroście 

Chodzieskiemu Mirosławowi Juraszkowi, wszystkim prezesom ROD w Chodzieży oraz  panu 

Tadeuszowi Dabrowiczowi  za współpracę i wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe, rzeczowe, a 

także okazywaną życzliwość w działaniu na rzecz ogrodu. 

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach również składali życzenia. Maria Fojt i Marian Praczyk  

w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego przekazali pamiątkowy puchar i dyplom oraz 

pamiątkowy grawerton od Zarządu Okręgu PZD w Pile. Życzenia i dyplomy przekazali także 

Burmistrz Jacek Gursz i Starosta Mirosław Juraszek, a Burmistrz Jacek Gursz przekazał jeszcze 

pieniądze na wystrój Domu Działkowca. Kolegium prezesów ROD w Chodzieży oprócz życzeń  

i kwiatów obdarowało też upominkiem pieniężnym ROD Zielony Zakątek. Natomiast Pan Tadeusz 

Dąbrowicz ufundował drzewko - dąb, które zostało posadzone na terenie Ogrodu.   

Z okazji jubileuszu ogrodu na wniosek Zarządu ROD Zielony Zakątek w Chodzieży wyróżniono 

odznakami związkowymi najbardziej zaangażowanych w pracy na rzecz ogrodu osób i  działkowców.  

Odznaczenia otrzymali:   

Złotą Odznakę „Zasłużony Działkowiec” : Grdeń Jan –odebrał podczas Krajowych Dni Działkowca 

w Warszawie, Martyńska Alfreda, Włodarczyk Wanda, Wysz Mirosław,  

Srebrną Odznakę „Zasłużony Działkowiec” :  Filistowicz Eugeniusz,  Rozpłochowska Jolanta, 

Chmielewska Małgorzata, Świerkowska Zinaida 

Brązową Odznakę „Zasłużony Działkowiec” :  Czekiel Ewa, Filipiak Ryszard, Gracz Leszek, 

Gruetzmacher Jan, Hajduk Czesław, Jafra-Janusz Grażyna, Jesse Witold, Kluczyński Jan, Krajewska 

Bożena, Łochowicz Lidia, Marciniak Edmund, Maternowska Katarzyna, Maziarz Jan, Michalski 

Franciszek, Piekarz Danuta, Przychodzeń Anna, Szudrowicz Janina, Świerkowski Grzegorz, Tabat 

Witold, Turczyn Irena, Witkowski Roman, Wlazło Marian. 

Odznakę „Zasłużony dla ROD” : Gursz Jacek, Juraszek Mirosław, Wojczyńska Maria, Tadeusz 

Dąbrowicz. 

Pani Maria Fojt wręczyła również prezesowi  ROD „Zielony Zakątek” Wojciechowi Wrzeszczowi 

Srebrną Odznaką „Zasłużony Działkowiec” 

Po części oficjalnej prezes Wojciech Wrzeszcz zaprosił najstarszego działkowicza Pana 

Ludwika Kadzbana i 5-cio letniego wnuczka działkowiczów Państwa Sławomira i Anny 

Przychodzeń oraz zaproszonych gości do symbolicznego posadzenia drzewka „Dąb Kostek” z 

okazji 55-lecia istnienia Ogrodu. W część artystycznej ze swoim pięknym pokazem wystąpił 

zespół taneczny pod kierunkiem pani Iwony Kasprzyk. 

Obchody zakończono wspólnym poczęstunkiem przy muzyce, ognisku oraz pieczonym ziemniaku,  

a zabawa w miłej „ogrodowej” i koleżeńskiej atmosferze trwała do późnych godzin nocnych. 

Prezes Wojciech Wrzeszcz w imieniu własnym i Zarządu ROD „Zielony Zakątek” gorąco dziękuje 

wszystkim obecnym na uroczystości, za słowa uznania i wsparcia, za życzenia, kwiaty i prezenty oraz 

wszystkim, którzy pomagali przy organizacji obchodów tego jubileuszu. 

 

Danuta Wrzeszcz 


