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na lata 2019 - 2023 

Program, który zgłaszamy ma charakter zarysu, który powinien być rozwijany, 

choć zasadnicze jego elementy wydają się być niewzruszone.  

Po pierwsze, uznajemy za celowe realizację programów przyjętych przez 

Krajową Radę. Najpierw o tym programie, który dotyczy społecznego rozwoju.  

Uczestniczymy w dalszej ewolucji ogrodów działkowych, które coraz bardziej 

wychodzą ku mieszkańcom swojego osiedla, pobliskiej szkoły, czy przedszkola. 

Rodzinny Ogród Działkowy obecnie to nie tylko zespół działek, kierowany 

przez zarząd, ale coraz bardziej instytucja życia społecznego. Idzie o 

podejmowane przez ogrody inicjatywy współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Każdego roku nowe ogrody naszego Okręgu zgłaszają chęć współpracy ze 

środowiskiem. Ten kierunek działania jest ze wszech miar słuszny. Tylko 

wtedy, gdy damy coś z siebie miastu możemy liczyć na pomoc samorządów. A 

że ta pomoc jest niezbędna nie trzeba nikogo przekonywać.  

Preferujemy dwa środowiska – seniorów i dzieci. Seniorów, bo rozumiemy, że 

starość często łączy się z samotnością, niezaradnością i spieszymy z pomocą 

tym ludziom. Seniorów, bo starość w Polsce to problem samych tych ludzi i ich 

rodzin. Państwo niewiele się troszczy o starych. Chodzi nam zarówno o 

własnych działkowców, jak i seniorów z pobliskiego osiedla. A dzieci z kolei 

obejmujemy szczególną troską, bo ogrody działkowe mogą dać dzieciom to, 

czego nie daje szkoła – praktyczną, przyrodniczą wiedzę, zainteresowanie 

światem przyrody, uwrażliwienie na kwestie ekologiczne Nadto chodzi o 

wychowanie młodego pokolenia. Jest to szczególnie ważne w ogrodach 

mających wolne działki. Pamiętamy to przysłowie: czym skorupka za młody 

nasiąknie, tym na starość trąci. Zatem po pierwsze nasz program to realizacja 

zasad polityki społecznej. 



Po drugie, idzie o realizację Otwartego programu nowoczesnego 

zagospodarowania i użytkowania działki. Odchodzić zdecydowanie musimy od 

tzw. działek rekreacyjnych, czyli takich, na których jest tylko trawnik. Kiedyś 

ludzie na działce cały czas pracowali. Potem u części z nich zaczęła kurczyć się 

uprawy a powiększać trawnik, to znaczy zaczęła kurczyć się praca, a poszerzyć 

tzw. rekreacja. Aż doszło w skrajnych przypadkach do tego, że jest tylko 

trawnik. Zatem u tych działkowców skończyła się praca a pozostał tylko relaks. 

Działki takie podważają sens ogrodnictwa działkowego. To nie jest już przecież 

ogródek działkowy. Zalecana jest negatywna ocena działek wyłącznie 

trawnikowych.  Wypoczynek jest zawsze na miarę pracy. Niewielu ludzi 

obecnie pracuje fizycznie, więc rekreacja nie polega na leżeniu na działce, ale na 

aktywności. Warunkiem dobrej kondycji, zdrowia jest ruch, dotyczy to ciała i 

umysłu. Coraz więcej ludzi to rozumie.   Aby długo cieszyć się zdrowiem trzeba 

być aktywnym. Przejść dziennie te 3 kilometry, popracować rękami, Ali i 

głową. 

Musimy przechodzić na unowocześnione metody uprawy działki. Jeśli już 

rekreacja to działki rekreacyjno – użytkowe, czyli takie gdzie oprócz trawnika są 

uprawy warzyw i kwiaty. Gdy czterdzieści lat temu dostałem działkę, to w 

ówczesnym Regulaminie było napisane, że trawnika może być do 6 m2 Przyjęty 

w tym roku „Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania Działki”  

podkreśla, że ziemi jest dobrem zbyt wielkim, a więc że nie wolno marnotrawić 

tego dobra. Działki typu rekreacyjnego są niezgodne z ustawą o rod z 2013 

roku. 

Chodzi o to, aby przywrócić działkom ich pierwotną funkcję – mają tu być 

prowadzone uprawy na potrzeby rodziny. Nie wstydźmy się pietruszki, tym 

bardziej, że ona znacznie podrożała, Ale zwróćmy uwagę na to, że obecnie jest 

wiele roślin łatwych w uprawie, które mogą przynieść wiele korzyści  I to w 

dwojakim sensie – po pierwsze zmniejszyć wydatki i po drugie, być pomocna 



dla zdrowia. Omawiany Program zwraca uwagę na ekonomiczną wartość 

uzyskiwanych owoców, warzyw i ziół z działki. Jeden kilogram borówki 

amerykańskiej kosztuje około 25 zł. Wystarczy posadzić cztery krzaki borówki 

różnych odmian, aby wystarczyło na całe lato. Jeden krzew jagody goi 

(kolcowój) zapewni rodzinie dostateczny plon. Podobnie jest z warzywami czy 

ziołami. Nawet gdy mamy działkę położoną w niekorzystnych, z ekologicznego 

punktu widzenia miejscu, można uprawiać te warzywa, których owoce są 

spożywane – jak pomidory, fasola, czy ogórki. Matka – Natura troszczy się o 

swoje dzieci. Nasiona są wolne od chemii czy metali ciężkich.     

Po trzecie, sprzyjać musimy rozwojowi postaw ekologicznych. Musimy sami 

stać się ekologiczni. Każdy Polak produkuje rocznie ponad 300 kilogramów 

śmieci. I ta ilość rośnie.  Chodzi najpierw o ich minimalizację.  My, działkowcy, 

musimy być w czołówce ludzi proekologicznych. Używajmy torebek 

płóciennych, a nie foliowych. Butelek szklanych, a nie plastikowych. Rzeczy 

wielokrotnego użytku, a nie jednorazówek. Już teraz geolodzy mówią, że od 

połowy XX wieku zaczyna się nowa era w dziejach ludzkości: antropozoiczna. 

To znaczy, że z wysypiska śmieci odtworzy się historię XX i następnych 

wieków.  

Od połowy XX wieku dokonaliśmy na niej zmian, jakich nie dokonały 

wszystkie poprzednie pokolenia. Zmieniliśmy naszą planetę bardziej niż w ciągu 

200 tys. lat istnienia człowieka mądrego. Dam jeden przykład. Najpierw na 

ladzie wyginęły duże ssaki, a obecnie kończymy penetrację mórz Oto 75% 

łowisk wyczerpało się lub wyczerpuje. Wyginęła większość dużych ryb. Choć 

do wnętrza mórz nie można zaglądnąć, to jednak zanikają foki, bo nie mają 

pożywienia. Po roku 2050 wyczerpią się zasoby ryb w morzach i oceanach.  

Jestem eko, bo wiem, że kiedyś człowiek czerpał z przyrody, aby żyć. I to 

akceptuję. Czerpał  bowiem na miarę swoich egzystencjalnych potrzeb. W 

dodatku były one w miarę stabilne. Teraz jest inaczej: czerpie dla korzyści 



materialnych, dla zysku. A ten nie ma granic. Rolnictwo nastawione jest obecnie 

na zysk, a nie zaspokajanie lokalnych potrzeb.. 

A zaczęło się niewinnie. W XVI I wieku ogłoszono, że sens nauki polega na 

tym, że daje ona władzę nad przyrodą. Nie na tłumaczeniu świata, jak dotąd, ale 

na jego przekształcaniu. Przez wieki to było tylko hasło. Lekka dewastacja  

zaczęła się w końcu XIX wieku. Wiek XX to radykalne wykańczanie Ziemię. 

Postawa eko wynika z opamiętania się człowieka. W przeciwnym  razie grozi 

nam zagłada. Ważna jest ojczyzna, ale równie ważna jest synczyzna, czy 

wnuczyzna   

 Po czwarte, musimy zacieśnić współpracę z samorządem. Zamierzam być u 

wszystkich burmistrzów z jednym posłaniem – mianowicie konieczności 

finansowego wsparcia ogrodów.  Widzę jak to jest w innych okręgach, jest wiele 

takich, które dostają porządny zastrzyk finansowy z samorządu terytorialnego. 

Liczę na pomoc kolegiów prezesów w tym względzie.  

    Miasto Opole pierwsze podjęło rękawice i wyasygnować chce znaczną pomoc 

dla ogrodów na lata 2019 -2023. 

Po piąte, musimy poradzić sobie z wolnymi działkami,  Przypomnę, że jest ich 

5 435 i zajmują teren 182 ha, czyli tyle ziemi leży odłogiem. To ze społecznego 

punktu widzenia jest marnotrawstwem To 10 dużych ogrodów działkowych.  

Jedną z przyczyn istnienia wolnych działek jest  brak elementarnych wygód 

cywilizacyjnych w ogrodach – wody i prądu. A dlaczego brak tych wygód? 

Trzeba by na to spojrzeć miedzy innymi z punktu widzenia wielkości ogrodów. 

Mamy 5 ROD o liczbie działek 26 – 50 i aż 28 ogrodów do 100 działek. W 

sumie ogrodów małych jest ponad 30%. Takie ogrody z zasady nie mają racji 

bytu. Poza sytuacjami wyjątkowymi – jeden mały ogród w jakiejś miejscowości 

– konieczne jest łączenie ogrodów. Nowy zarząd Okręgu winien tym się zająć i 

przedstawić prezesom pod konsultację na  naradzie prezesów jakiś plan.  



Małe ogrody pochłaniają gros okręgowych dotacji, bo ich nie stać prawie na nic. 

najlepszej drodze do połączenia są oba Lotosy w Brzegu – Besel i Garbarnia.  

Inny problem to fakt, że 20% ROD nie ma pomieszczeń do pracy zarządu i na 

dokumenty. Ta sprawa stała się szczególnie ważna po przyjęciu unijnego prawa 

RODO. W większości są to małe ogrody, których nie stać na zbudowanie 

choćby altany. Krajowa Rada uruchomiła specjalny fundusz na tę okoliczność, 

Okręg także wspomoże finansowo tych, którzy będą podejmować budowę 

takich altan dla zarządów. Musimy w następnym czteroleciu uporać się z tą 

kwestią.  

Niezupełnie dobrze przebiega proces komputeryzacji ogrodów. Obecnie 70 % 

ogrodów wyposażone jest w komputery. To w ciągu ostatnich czterech lat jest 

skokiem cywilizacyjnym, ale to wciąż za mało. Komputer, adres internetowy nie 

jest celem, ale jedynie środkiem, mianowicie umożliwia między innymi 

wprowadzenie programu DGCS - System PZD. Przez wiele lat zarządy 

domagały się jednolitego programu komputerowego dla Związku, a teraz, gdy 

program już jest, dość powoli idzie jego wdrażanie.  

Od kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej nie sposób nie zauważyć, że 

wszystko wokół nas pięknieje – domy, ulice, ludzie. Także rzeczy, którymi się 

posługujemy są nie tylko praktyczne, ale i piękne. To jest przyjemne, łagodne 

piękno, ale mniejsza o jego kwalifikacje. Chodzi o to, że na tym tle ogrody 

działkowe prezentują się jakoś inaczej. Nie będę opowiadał szczegółów, ale jest 

wiele ogrodów wyglądających jak skanseny. Konieczna jest akcja dostosowania 

ogrodów działkowych do współczesności. Wprowadzenia ich w XXI wiek. 

Ogrody nie mogą być skansenem, rupieciarnią. Chodzi o likwidację drutów 

kolczastych tam, gdzie one są, przybudówek wokół altan. Ale idzie również o 

naprawę altan, pomalowanie ich, odważniejsze wprowadzenie uprawy kwiatów. 

Wiele ogrodów ma nieregulaminowe, bo wysokie ogrodzenia na alejach. Trzeba 

to zmienić. Nie wolno budować fasad, odcinakach się od reszty świata. Działki 



nie są prywatnymi posesjami. Mam nadzieję, ze koledzy prezesi wezmą sobie 

do serca to zalecenie i podejmą trud zmiany wyglądu swoich ogrodów. Wiem, 

że nie jest to zadanie ani proste, ani łatwe. Nie oczekujemy rezultatów 

natychmiast. Będzie to praca liczona latami, tym nie mniej nie możemy 

utrzymywać obecnego stanu rzeczy. Najmłodsze ogrody liczą już czterdzieści 

lat, więc i ogrodzenia się zestarzały. Wiem, że na wszystko potrzebne są 

pieniądze, ale rozpoczynamy akcję oddziaływania na samorządy w celu pomocy 

ogrodom.  

Nasz program na czterolecie nie ujmuje tego, co stanowi codzienność naszej 

działalności. Nie ujmuje spotkań, rozmów, interwencji. Oraz oczywiście tego, 

co może się wydarzy i stanowić źródło naszej aktywności.   

Żywię przekonanie, że jest to realistyczny program, a  przede wszystkim 

społecznie oczekiwany. Licz ę na to, ze dyskusja wniesie nowe idee i wzbogaci 

ten program. Liczę na to, że najbliższy XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD 

wniesie także nowe idee.  

 

      


