
Pani Bronisława, działka 224

Co mnie motywuje, żeby tu przychodzić? Ja uwielbiam przyrodę, a tu
mam i zieleń i dobre powietrze. Jest mi na działce po prostu fajnie i tu
odpoczywam. Czasami ciężko jest mi samej, ale daję radę. Teraz
muszę podciąć dwa iglaki, bo trochę zaburzają przestrzeń, ale
poproszę o pomoc gospodarza. Najbardziej lubię jak mam zadbaną
działkę. Jest mi wtedy miło i mogę spokojnie obcować z przyrodą.
Lubię też tu pracować, chyba że jest upał jak dziś, to wtedy bywa
ciężko. 

Myśmy kupili tę działkę z domkiem 9 lat temu. Mąż wymienił dach 
i położył blachodachówkę. Domek jest drewniany i dlatego nie czuć
żadnego zapachu. W zeszłym roku musiałam domek pomalować farbą
ochronną i wymienić niektóre deski. Tu w środku wisi praca mojego
wnuka, odbitki z liści, a tam stoi taki żubr, który już tu był, jak kupiliśmy
działkę. Mąż kochał się w Augustowie więc mam tu też zdjęcia 
z jeziora, możliwe, że jest to Necko. 

Pan Henryk – 230 
 
 Ta róża jest dosyć plenna i chyba nas bardzo lubi, bo co roku daje
nam piękne kwiaty. Możemy ją nazwać Katarzyna. Najbardziej jestem
dumny z małżonki, bo ona do tego wszystkiego tutaj doprowadza. Ja
pomagam fizycznie, coś skoszę, coś ogrodzę, a te wszystkie piękne
kwiaty, róże i warzywa to zasługa żony. Wszystko jest wypielone,
wypielęgnowane, bo ona.  się zna i ciągle szuka jakiś nowych
informacji w Internecie. 
 
Tu mamy duży kompostownik. Z tej części wybieram do szklarni
ziemię, a to przerzucam, bo ziemia musi być napowietrzona, potem
przykrywam i po roku mamy idealną ziemię do kwiatów. Proszę
zobaczyć jakie mamy pomidory. Podstawowe rzeczy się kupuje 
w sklepie, ale tak to mamy z działki prawie wszystko. U syna mamy
ogórki, u nas pomidory. 
 
Przed szklarnią jest prysznic, tak jak w wojsku, polowy natrysk. Jak było
się na ćwiczeniach wojskowych to był baniak z wodą, stawało się 
i brało się prysznic. Tu jest 200-litrowa beczka, która się
nagrzewa a tutaj jest specjalna pompka. Jedna ciągnie, a druga
odprowadza ciepłą wodę. Tu jest kabel podłączony do panelu
słonecznego, który wytwarza prąd. To jest taka prowizorka, ale latem
się przydaje.



Pani Regina i Pan Bogusław – działka 225
 
Działkę kupiliśmy z domkiem 22 lata temu, poprzedni właściciel był
komendantem strażnicy w Białowieży. My mamy jeszcze przyczepę w
Augustowie i tam jeździmy nad jezioro Białe. Jak się przychodzi tutaj to
nie wiadomo za co się brać. Jak ktoś, kto nie ma działki to myśli sobie 
o jak fajnie, przychodzi się i można poleżeć. Jak się popyta
działkowców, ile kto ma dni wolnych w miesiącu na działce, to można
na palcach jednej ręki policzyć albo i nie. Zawsze jest co robić na
działce, ale człowiek jest przynajmniej w ruchu.
 
Jak posadziliśmy świerki, to były maleńkie, a teraz są większe jak
domek. Przylatują do nas wróble, sroki mają gniazdo na górze i tam
sobie rządzą. Przychodzi do nas też kaczka. Papierówka w tym roku
urodziła, w zeszłym nic nie było.Mieliśmy sałatę, ale od czasu jak nam
ją obsiadły ślimaki hiszpańskie to zrezygnowaliśmy. 
 
Ludzie teraz masowo zaczęli kupować działki i w końcu widać, ile ludzi
korzysta z tych działek. Kiedyś tak było, że przychodzili w sobotę,
niedzielę lub od czasu do czasu. Teraz całe rodziny zasuwają na
działki, bo nie mają gdzie. Co jednak znaczy mieć działkę. Rządy takie
czy inne chciały pozbyć się ogrodów działkowych, a gdyby nie te działki
to by nie było zieleni w mieście. Kiedyś się mówiło, że Białystok jest
taki zielony, że żubry są wokół, a teraz sam beton. Byle ulewa to jest
tragedia. Gdyby nie działki to by nie było czym oddychać. Tobie rośnie
tylko to jedno drzewo, które daje tlen. Gdy je wytniesz to i ciebie nie
będzie, bo nie będzie czym oddychać. Wtedy pilnowaliby wszyscy tego
drzewka.



Pani Antonina – 207 
 
U mnie to jest taki angielski ogród. Mam różnego rodzaju nasadzenia.
Tu mam funkię mamucią. Przywiozłam ją kiedyś spod Warszawy
z ogrodnictwa. Tu mam różne odmiany funkii. Najpiękniej było, jak
miałam tulipany i szafirki. U mnie przechodzi jedno w drugie, przez cały
sezon. Te wiosenne kwiaty już przekwitły. Miałam dużo pięknych
piwonii, ale deszcz wszystko potłukł. Będzie bardzo ładnie, jak 
w końcu lilie zakwitną. 
 
Co jakiś czas zmienia się u mnie krajobraz, bo zakwitają inne kwiaty.
Proszę zobaczyć, jak ślicznie wyglądają rumianki na tle tui. Generalnie
zostawiam roślinom dużo swobody. Tam już żylistek i zaczyna kwitnąć,
a tam jest perukowiec. Na ten popularnie nazywa się śpioszek, bo
on zaczyna zamykać się na wieczór. To jest trytoma, a to wiesiołek, który
jest prosty w hodowli, ale trzeba pilnować, żeby się nie rozrósł, bo jest
bardzo ekspansywny. 
 
Tulipany zostawiam i wiem, że to może brzydko wyglądać, ale dopiero
teraz narastają cebulę. Jak za wcześnie się je wyrwie to te cebule są
później dość marne. Ja mam taką starą odmianę, nie wykopuje ich 
i one sobie tutaj rosną. Nie mam też siły aż tak tego pielęgnować, a po
drugie to mnie się bardziej podoba, jak rośliny sobie tak rosną na dziko.
Ta działka ma wiele planów i perspektyw i można tak sobie na nią
patrzeć i patrzeć.

Pan Antoni, działka nr 201 

Ta rzeczką był inny ogród, tak zwany miejski, a tutaj był ogród
przyzakładowy. W 1984 roku te ogrody się połączyły. Tu są też wały
należące do poligonu wojskowego, który jest wpisany do rejestru
zabytków jako element carskich koszar. Pierwsze działki na tych
terenach były zakładane już w 1949 roku. Tamta strona była własnością
gminy, a wcześniej byli tam carscy spadkobiercy, więc miasto
przeprowadziło komunizację tych gruntów. Spadkobiercy zostali
wywłaszczeni, spłaceni i grunt stał się własnością gminy Białystok. 

Jak zostałem prezesem? To było w ten sposób: poprzedni zarząd
zrezygnował ze swojej funkcji i powołano zarząd komisaryczny.
Zebranie trwało kilka godzin i nie mogli nikogo wybrać więc
powiedziałem, że mogę wejść. 10 lat pracowałem społecznie. Wtedy
opłaty za działki to było kilkadziesiąt złotych rocznie. 
Nie wszyscy przychodzą na Dzień Działkowca. Raz zorganizowaliśmy
konkurs piosenek dla dzieci. Było wybieranie najlepszego wykonawcy 
i wyszedł z tego prawie cały festiwal. Był też konkurs w ogrodzie na
właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi i członkowie
zarządu sprawdzali kompostowniki. 



Pan Jan - działka 188

Działka to jest ucieczka od betonu, od codzienności w bloku, takiego
siedzenia i chodzenia od okna do okna. Nie można rzeczy od razu
wyrzucić, bo jak człowiek czegoś potrzebuje to trzeba iść i kupić, czy
jakąś beleczkę, kawałek drewna lub metalu. Na działce wszystko się
wykorzystuje. Przecież to są oszczędności. 

Róże to jest moja specjalność. Mieliśmy je w Wasilkowie i tutaj też
zaczynaliśmy od róż. Te kwiaty tutaj są prześliczne. Ta zmienia kolor, a
ta była po przedniku i ją trochę odbudowaliśmy. Róże to mój konik.
Trzeba trochę poczytać i też trochę mieć do nich zamiłowanie. Proszę
zobaczyć tę tutaj, ona jest śliczna i ma wyjątkowy kolor. Ta jest ślicznie
pachnąca, a te są takie klasyczne czerwone. Na zimę ich nie ścinam,
chociaż dawniej ludzie ścinali je tuż przy samej ziemi i kopcowali.
Teraz zimy są zdecydowanie łagodniejsze. Ja obsypuję krzew
naturalnym nawozem wokół i nie ścinam.

Jeśli są mrozy, to wtedy ścinam 2 centymetry nad zmarzliną. Zostawiam
dłuższe gałęzie, bo chce mieć dorodne krzewy. One dopiero zaczynają
kwitnąć, to dopiero początek.Moja kolejna radość to są te kolumnowe
drzewka – czereśnia, śliwka i gruszka. Ta gruszka bardzo ładnie kwitła w
tym roku. 

A to są lilie, proszę zobaczyć, jak ona zakwitnie to jest tyle tu zapachu.
Jest prześlicznie! W ubiegłym roku posadziłem żywopłot i on szybko
urósł, a zaczynałem od małych patyczków, takich jak ołówek. Wiadomo
też, że nie chodzi o sam żywopłot, chociaż to jest piękna i gęsta zieleń,
ale my tutaj mamy też hortensję. Zasadziliśmy ich cały rząd zamiast
takiego żywopłotu. Trzeba przy tym wszystkim chodzić i pracować.
Defekty, które szpecą można przysłonić roślinami. 



Pani Barbara – działka 162 

Działka jest dobra, bo można gdzieś posiedzieć. Jak się mieszka w
bloku to nie jest tak łatwo wytrzymać.  A tak to można tu przyjść,
zrobić trochę ćwiczeń. Rowerkiem jadę na działkę i to są takie moje
ćwiczenia, które są szczególnie potrzebne dla starszych osób. Poza
tym jest kontakt z przyrodą – są kwiaty, drzewa, a najważniejsze, że są
tu zdrowe i świeże warzywa. 

Ja mam działkę od zawsze, ale nie w tym ogrodzie. Przejechałam
prawie pól Polski. Mieszkałam w Giżycku i na Pomorzu, w Grudziądzu.
Byłam żoną wojskowego. Wędrowałam, ale wszędzie miałam działkę.
W Grudziądzu, gdzie mieszkałam prawie 15 lat też miałam działkę, 
a mieszkałam obok najstarszego ogrodu w Polsce imienia Kąpieli
Słonecznych. Tam ziemia była bardzo żyzna, bo to były mady
nadwiślańskie. Tutaj jest piasek, ale dzięki nawożeniu to ta gleba się
użyźnia. Tam jak rosły pory to były takie grube jak ręka. 

W 1989 roku przyjechaliśmy do Białegostoku i od razu kupiliśmy tę
działkę. Domek już był. Dobudowaliśmy tylko tę werandę do w domku i
tu się wypoczywa. Bez werandy to byłoby ciężko, tu nie czuje się tego
upału, bo jest zacieniona ze wszystkich stron.

Uprawiam głównie pomidory, fasole, bakłażany, cukinie, buraczki,
ogórki, dynie, truskawki no i kwiaty. Ekspertką jestem od pomidorów i
od dyni. Tam właśnie dynia rośnie na kompostowniku. W zeszłym roku
były takie piękne i duże. Mam też borówkę amerykańską, która bardzo
dobrze owocuje, tu jest szaciec, trawę bambusową i winogrona.
Działka jest duża. Mam też orzechy. Ludzie mówią, że nie kompostuje
się liści orzecha, ale ja kompostuję. Oczywiście zajmuje mi to kilka lat.
Najpiękniejsze buraki miałam na kompoście z orzecha. 



Pani Zofia i Pan Tadeusz – działka 60

Tadeusz: Ja tu jestem od początku działek, z 40 lat. Jak dzielili
działeczki, to dostaliśmy jedną jako cywile. Tutaj nas było kilku takich.
Stan wojenny był w grudniu, to my mamy działkę od maja, czyli od
1982. 

Zofia: Ta szklarnia jest już stara, a zrobiliśmy ją z autobusu. Jest
otwierana i bardzo funkcjonalna. Te kółeczko tutaj służy do
zamykania i otwierania szklarni. Jak wiosną noce są zimne, a dni
ciepłe to to drzwi same się otwierają i nie trzeba przyjeżdżać z rana,
żeby otwierać szklarnie. Mąż to wszystko konstruował, a ja
pomagałam. Tu nawet mamy wmontowany prysznic!

Tadeusz: Woda nagrzewa się w beczce od słońca. Można stanąć tutaj
obok przed wejściem i brać prysznic wieczorem, żeby się ochłodzić.
To jest wszystko bardzo funkcjonalne, bo jakoś trzeba sobie radzić.
Teraz już tak nie kradną jak kiedyś i nie zabezpieczamy szklarni. Takie
proste, niby nic, a jednak działa do dziś.

Zofia: Kiedyś nasz ogród zdobył bardzo wysokie miejsce w konkursie
krajowym.

Tadeusz: Naszą działkę widać też na Google Maps. My teraz prawie
połowę działki mamy pod kwiaty i krzewy, ale ciągle sporo mamy
warzyw. No bo co mi przeszkadza mieć swój szczypior, czosnek,
boćwinkę czy swoją sałatę. Podlewamy deszczówką, bo to też jest
ekologia. 

Zofia: Mieszkamy blisko więc tutaj jesteśmy praktycznie codziennie.
Szczególnie teraz w czasie koronowirusa. My go w ogóle nie
odczuliśmy, bo z domu wyjeżdżaliśmy szybko na działkę, a tu
mogliśmy siedzieć cały czas bez masek.

Tadeusz: Tutaj mamy jeden dyplom, tutaj drugi chociaż ostatnio coś
skąpo, dyplomów nie ma jak kiedyś

Zofia: Taki żart, bo oczywiście człowiek nie robi tego dla dyplomu. My
jesteśmy hobbystami



Pani Sabina – 155 

Przeniosłam się tutaj z innego miasta i jestem w ogrodzie od
niedawna. Wcześniej miałam działki gdzie indziej, a to jest już moja
trzecia. W Białymstoku miałam ogródek bliżej centrum, w ROD im. 1
maja, to jest mniejszy ogród, ale z dużymi tradycjami. Tam trzy lata
temu kupiłam działkę, ale niestety była bardzo blisko ulicy i miała
niewielką powierzchnię. Tutaj działka jest dwa razy taka. Wiosną
patrzyłam, żeby czegoś nie wyrwać, nie zniszczyć, obserwowałam co
wyrośnie. Na domku był eternit. Nic nie przeciekało, ale wiadomo, że
to nie jest dobry materiał więc córka wszystko pozałatwiała, ściągnęli
go i wywieźli, gdzie trzeba. Podłoga też była stara i spróchniała więc
położyliśmy panele boazeria została tak jak było oryginalnie. Jak jadę
w rodzinne strony to mijam tartak, a stamtąd biorę korę i
wykorzystuje to na działkę pod krzewy. Sąsiad, pan Tadeusz doradza
i pomaga mi bardzo dużo.  

Wszystkie nasadzenia tu były, oprócz tego małego ogródka, który
zrobiła moja wnuczka. Są tu pomidorki, słonecznik, cynie, aksamitki i
wszystko co się jej podobało. Ona kocha przyrodę, kwiaty i wszystkie
rośliny. Jak była mniejsza to brałam ją na długie spacery i
pokazywałam różne rośliny. Jako 5-latka w przedszkolu zrobiła
piękny zielnik. Szłyśmy na spacer i to, co przy drodze wyrosło to
zbierałyśmy i suszyłyśmy. Została piękna pamiątka i wiedza, bo to już
jej wszystko zostanie w pamięci. Dla mnie najpiękniejsze są właśnie
takie polne kwiaty. 

Jestem wychowana na wsi więc mnie ciągnie do ziemi. Tutaj mam
okazję pobyć na świeżym powietrzu, coś porobić, pogrzebać w ziemi.
Przyjdę na działkę to nie umiem wysiedzieć w miejscu więc zabieram
się do jakiejś roboty i czas mija momentalnie. A co urośnie to będzie.
Trochę pracy jest, ale przecież sama chciałam. 

Pani Janina – działka 147

Jestem prawie codziennie na działce, oprócz niedzieli. Ja zawsze mówię,
że na kręgosłup najlepsza jest działka. Jak sobie porobię na działce, to
później jest mi o wiele lepiej chodzić. I chodzę cała wyprostowana.
Nawet pan ordynator mi powiedział, że to, co ja robię na działce – te
kopanie, pielenie czy sianie to jest taka rehabilitacja. Dlatego za żadne
skarby mi nie wolno tej działki sprzedać. 



Pan Stefan – działka nr 124

W domu człowiek by nie wysiedział, a tak przyjdę sobie na działkę i
pokarmię rybki. Mam tu kilka karasi w stawiku. Wcześniej tutaj było takie
malutkie oczko, ale w tamtym roku, jak kupiłem działkę to zrobiłem
większe.  Woda płynie z daszku do beczki i potem do stawiku i nie trzeba
używać wody z sieci. Mam tam też lilie, tu wyrastają nowe i będą białe.
Chciałem kupić działkę na Nowym Mieście obok jednostki, bo mam bliżej.
Chodziłem całą jesień, zimę i nic nie było ale trafiła się tutaj. Jak
przyszedłem to ona była zaniedbana, nikt jej nie uprawiał. Jak zobaczyłem,
że jest oczko wodne to od razu mi się spodobała. Na początku sąsiedzi
mówili, że to będzie za dużo pracy dla mnie jedno. Ja to miesiąc powoli
zrobiłem, aż się wszyscy dziwili. Oczko kopałem, ziemię nawoziłem, tu
dziury były takie, ale jakoś zrobiłem, posiałem trawkę i jest. Tu jest domek
dla ptaków.

Pan Tadeusz nr 154

Tutaj czapla mi się wykluwa, a tam też coś się powoli czai. Czas
pokaże, zobaczymy co mi tutaj wyjdzie. 

Mój ojciec był przedwojennym leśnikiem w ordynacji Zamoyskich 
i ja wychowałem się w lesie. Ojciec miał też sad i ogrody. To są piękne
tereny, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Później byłem 
w wojsku, w WOP-ie i przeniesiono mnie z zachodniej granicy na
wschód. Nie mieliśmy tutaj działek, więc dowódca wykroił z poligonu
fragment w latach 80-tych. Tutaj była paskudna ziemia, 
a w trakcie wojny był tu lazaret więc wyciągałem różne rzeczy z tej
ziemi. Tu rosły wierzby iwy przy strumyku, a tam były jeszcze pola.
Myśmy tak zaczynali tu wszystko od zera. Trzeba było ten piasek tutaj
wyrównać i ja sobie zrobiłem taką skarpę. Tak to wymyśliłem, żeby
zrobić działkę tarasową. Kolega tutaj zrobił takie arboretum, które
wygląda jak mały las. W tym samym czasie sadziliśmy te drzewa. Ja
nawet buk przywiozłem ze swojego lasu, który się ładnie przyjął, co
jest rzadkością tutaj. 

Z tym bukszpanem to była taka metoda prób i błędów. 10 razy
przesadzałem, zamieniałem, ale mam dobrą rękę po ojcu. Jak coś
posadzę to mi rośnie. Ja tak patrzę i widzę, że mi coś się nie podoba
lub przyjdzie jakiś pomysł do głowy, to wtedy przytnę. Cały czas tutaj
się coś zmienia. Moja rodzina jest artystycznie uzdolniona. Jeden
siostrzeniec jest rektorem na Akademii w Warszawie, drugi pracuje
na rzeźbie w Krakowie. Coś w tych genach siedzi. Oni mają to po nas,
bo są młodsi, ale lepsi! 

Jestem na działce prawie codziennie, bo mam tutaj niedaleko.
Gdybym nie był na ogrodzie tak często, to już bym siedział na wózku
inwalidzkim. Dusza młoda a ciało się starzeje. Ja właściwie nie muszę
tu nic robić, tylko sobie tu kombinuje, przycinam. A jak komuś się tu
coś podoba to mnie to cieszy, jak chyba każdego narcyza. Jedna pani
przychodzi tu 10 lat i dopiero niedawno zauważyła co ja tutaj mam.  



Nasze działki

W roku 1978 z inicjatywy społecznej powstał nasz ogród. Jak to było? Byli
ludzie z inicjatywą, spontaniczni i chętni…Była ziemia. Dobrze
powiedziane… Ziemia. Było bagno, był gruz, kamienie. I co się zaczęło?
Praca, praca, praca. Wyrywanie przyrodzie kawałek po kawałku. Praca,
praca i jeszcze raz praca. Satysfakcja, radość, że coś już jest, że coś się
udało. Pierwszy kwiatek, pierwsza pietruszka. Radość, że coś jest. Z
talentami do gospodarowania różnie. Jeden umiał więcej i więcej mu się
udało, inny jakby trochę mniej. Ale trudno. Jest działka, to jest przede
wszystkim praca. Nie miałam jeszcze działki, kiedy pracowałam z pewną
Panią, Jasią Piłkowską. Pani Jasia miała działkę i w czasie typowej pracy w
biurze czasem w upalny dzień marzyła…Zdejmę buty, „szpilki 10cm” mój
przypis i będę iść po mokrym betonie w upał od bramki do altanki. Będę
iść, nie na szpilkach. Ja byłam dziewczyną z domku. Potem nas
wywłaszczono – dzielnica Nowe Miasto i poszliśmy do bloku. Szłam ulicą i
pachniał mi każdy kawałek zieleni. Zazdrościłam, ale nie złośliwie, ludziom,
którzy siedzieli w ogródkach, podlewali w upalny dzień rośliny. Mogłabym
jeszcze dużo powiedzieć lub napisać. Cała przygoda z kupnem działki,
dosyć śmieszna i trochę straszna. Dużo o ludziach. Wielu już nie ma na
tym świecie. O tym jakim zbawieniem były ogródki w czasie koronawirusa,
jakim ratunkiem. Tu można było zdjąć maski! O ludziach pełniących tu
funkcje społeczne. Bardzo niewdzięczna często praca. O naszym Panu
prezesie. Można pisać i mówić dużo. I tak się wszystkiego nie powie.
Podsumowując, ogrody działkowe są super! 

Regina Wróblewska


