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Brigida Pulka – Prezes ROD „Źródełko” w Oleśnie  

 

 

Witam Wszystkich bardzo serdecznie . 

 

Nazywam się Brygida Pulka. Jestem prezeską ROD „Źródełko ´w Oleśnie . Jest mi 

niezmiernie miło, że mogę wystąpić przed tak wspaniałym gronem. Jestem prezesem od 8 lat. 

Nasz ogród składa się z 110 działek, jesteśmy  ogrodem małym, ale bardzo prężnie 

działającym. 

 

Gdy przejęłam ogród, to  borykaliśmy się z wieloma trudnościami. Wymienię przykładowo: 

ogrodzenie nadawało się do wymiany, dom działkowca zaciekał, nie mieliśmy WC. Ogród 

był ogólnie mówiąc zaniedbany i trudno byłoby na podstawie jego wyglądu mniemać, ze to 

już  XX wiek.. 

 

Było ciężko, a nawet bardzo ciężko .Najwięcej kłopotów mieliśmy z finansami, przy 

niewielkich wpływach mieliśmy wydatki bardzo duże . Zaryzykowaliśmy i przystąpiliśmy do 

naprawy naszego ogrodu, zaczęliśmy od naprawy ogrodzenia. Wtedy po raz pierwszy pomógł 

nam Pan Burmistrz  Otrzymaliśmy pierwszy 1000zł  

 

To wszystko była kropla potrzeb, dlatego postanowiliśmy  wspólnie  z działkowiczami sami 

wymienić ogrodzenie. Udało nam się. To wsparcie dodało nam sił, a efekt pracy mogliśmy z 

dumą podziwiać i zachęciło to nas do dalszego działania. 

Nie wiele trzeba było, by powstało dobro wspólne. Dzięki wsparciu   ruszyła machina, 

działkowcy zaczęli coraz chętniej przychodzić i pomagać , pracując społecznie. I tak dzięki 

temu , rozbudowaliśmy DD, wymieniliśmy zaciekający dach , zrobiliśmy nową elewację , 

ociepliliśmy DD , zagospodarowaliśmy plac przed DD  

Wobecnej chwili nasz ogród jest nowoczesnym ogrodem, a DD spełnia wszelkie standardy i 

stał się centralnym miejscem spotkań działkowców. 

 

Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie dotacje , wsparcie naszego Burmistrza i aktywność 

działkowców naszego ogrodu. To dzięki  zdobytym funduszom  co roku modernizujemy nasz 

ogród . Od małego ogródka, o którym nigdy nie słyszano, doszło do sytuacji, gdzie ogród jest 

rozpoznawalny.. Działkowcy którzy ciężką pracą realizowali swoje cele.  
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Dziś z dumą patrzymy jak zmieniła się nasza społeczność działkowa, która ogród traktuje jak 

dom. Wspólnie czerpiemy korzyści z działek i ogrodu, jesteśmy otwarci również na potrzeby 

społeczności lokalnej. 

 

Zapraszamy emerytów, harcerzy, uczestników warsztatów zajęciowych, osoby 

niepełnosprawne, organizujemy dożynki , rozpoczęcie sezonu działkowego , dzień dziecka, 

dzień kobiet. Nasi działkowcy emeryci biorą czynny udział w przygotowaniu imprez są 

bardzo aktywni, a co najważniejsze czują się potrzebni w naszym oleskim środowisku. 

Chciałam zaapelować do władz samorządowych, aby chcieli pomóc ogrodom działkowym,tak 

jak to uczynił nasz Burmistrz Sylwester Lewicki , bo czasami  nie wiele trzeba , aby uwierzyć 

w potencjał ludzki i dać im szansę . 

 

Działka, to tylko niewielki kawałek ziemi , a tak wiele zmienia w życiu człowieka, tylko Ci 

którzy mają działki potrafią to zrozumieć. Sami działkowcy o tym mówią ,że  jest coś 

magicznego w tym ,ponieważ gdy zaczyna się sezon działkowy nie maja czasu na choroby  .  

Na  każdym etapie  życia człowieka, działka ma inne znaczenie .Gdy jest się młodym to 

działka jest miejscem spotkań z przyjaciółmi i przy grillu, później  człowiek dostrzega jej 

wartość ekologiczną, zaczyna uprawiać warzywa, owoce bo przecież są to produkty 

ekologiczne bez chemii. 

 

Nie da się ukryć, że najważniejsze znaczenie ma działka  gdy człowiek przechodzi na 

emeryturę  i zaczyna nowy etap w życiu ,  A to dlatego, że wtedy jest więcej wolnego czasu 

oraz wtedy urywają się dawne kontakty z ludźmi, z którymi łączyła nas praca. Łakniemy 

wówczas kontaktów nowych. Jednak z własnego doświadczenia wiem również, że coraz 

młodsi  przychodzą i pytają się o wolne działki . 

 

Na konie życzę wszystkim, dużo satysfakcji z posiadania działki, dużo  radości, wsparcia 

finansowego, które jest bardzo potrzebne  i prawdziwego poczucia spełnienia. 
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