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Osobiste wspomnienia związane z działalnością            

w strukturach PZD. 

Moje pierwsze kontakty z działkami ogrodowymi miały miejsce w 1972 

roku. Jako młode małżeństwo otrzymaliśmy malutkie mieszkanie spółdzielcze 

w bloku, na nowo budującym się Osiedlu Parkowym w Mrągowie. Z naszego 

okna, na trzecim piętrze, było widać  teren, na którym  powstawały niewielkie 

budowle. Dowiedziałem się, że od pewnego czasu organizowany jest tam 

Pracowniczy Ogród Działkowy Miejski w Mrągowie,  a w nim  dzielony jest 

teren na działki ogrodowe i  że jako pracownik szkoły zawodowej mogę się 

starać o przydział takiej działki.  

  
Teren przygotowany pod działki. Rozpoczęta budowa pierwszej altanki 

Po napisaniu podania i po poparciu przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego została nam przydzielona działka nr 46. W tym czasie Prezesem 
pierwszego Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego był  Pan Walerian 
Sawicz . Był On faktycznym twórcą  i organizatorem  pierwszego w Mieście 
ogrodu pracowniczego, to on kierował pracami organizacyjnymi, zabiegał o 
teren, zakładał dokumentację, przekazywał wytyczne do projektów 
technicznych do realizacji coraz to nowych inwestycji w Ogrodzie i naprawdę 
dbał o ten Ogród – niektórzy pierwsi użytkownicy działek mówią o nim, iż 
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można go było spotkać na terenie Ogrodu zawsze - i w dzień, i w nocy – 
chociaż w tym czasie również pracował zawodowo. 

  

 
                             Pan Walerian Sawicz – pierwszy Przewodniczący Zarządu 

                                                Pracowniczego Ogrodu Działkowego Miejskiego w Mrągowie 

 Pierwsze lata poświęciliśmy na prace adaptacyjne terenu, na działce 

sadziliśmy drzewka, krzewy, robiliśmy grządki. Moja żona znała pracę na roli 
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oraz zasady uprawy podstawowych warzyw, wyniosła, to z rodzinnego domu.  

Sporo czasu  poświęcaliśmy pracom społecznym w Ogrodzie.   

        Grodziliśmy teren naszego POD 

              
Kopaliśmy rowy pod rury wodociągowe. 
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Wystająca rura, to odwiert studni głębinowej, teraz stoi tu hydrofornia. 

 

     
Budowaliśmy Dom Działkowca. 

 

Niestety, pod koniec lat 70-tych, z  ważnych powodów życiowych 

odstąpiliśmy naszą działkę innej rodzinie z Mrągowa. Ale już 5 marca 1981 r. -

po ustąpieniu przeszkód  osobistych - staliśmy się ponownie użytkownikami 

działki nr 170 w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym im. 500-lecia Mikołaja 

Kopernika w Mrągowie, którą użytkujemy do dziś. 
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Widok z drona na nasze działki i osiedle Parkowe 

 

Przystąpiliśmy do modernizacji działki. Bardzo pracochłonne było wykonanie 

poziomych tarasów. Działka była usytuowana na stoku i wszelkie  posiane 

nasiona i posadzone sadzonki, po  obfitym deszczu, spływały  na działkę do 

sąsiada. Aby temu zapobiec wykonaliśmy trzy poziome tarasy 

Rozbudowaliśmy altankę, dzięki czemu, mogliśmy wygospodarować miejsce 

na narzędzia i inne materiały. 
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Dość kosztowną inwestycją było wykonanie szklarni . 

Przed domkiem zrobiliśmy niewielkie oczko wodne, w którym latem pływają kolorowe karasie. 
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A latem jest miło spędzać czas wśród zieleni z rodziną, z wnukami. 

Z początku nie bardzo garnąłem się do pracy w organach zarządzających 

działkami. Na prośbę długoletniego prezesa pana Jana Dzionka przez kilka lat 

prowadziłem - jako przewodniczący - walne zebrania działkowców.   

W 1983 roku Ogród uroczyście obchodził 15 – lecie swego istnienia. Te lata 
można zaliczyć do okresu pełnego sukcesów naszych działkowców, w tym to 
bowiem czasie wykonano – w większości społecznie – najwięcej prac              
m. in.: zniwelowano teren, ogrodzono go, postawiono dwie bramy, 
doprowadzono prąd, wybudowano hydrofornię i rozprowadzono wodę do 
wszystkich działek, wybudowano Dom Działkowca. W 1974 roku w konkursie 
wojewódzkim na 83 ogrody nasz ogród zdobył  I miejsce oraz wyróżnienie w 
konkursie ogólnokrajowym. 

Po 1983 roku  funkcję Prezesa ogrodu sprawowało kilku działkowców m.in. 
Stanisław Papiernik 1984 -1986, Tadeusz Malinowski 1986 - 1988 , Zdzisław 
Koterwa 1988 -1992 , Czesław Piaskowski 1992- 1997 i Jan Dzionek – od 1997 
roku do 2006 r. 

W 2006 roku na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym  
wybrano nowy Zarząd. Wśród nowo wybranych siedmiu członków Zarządu  
znalazłem się również ja. Nowy prezes  Pan Wiesław Rówczyński poprosił 
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mnie , abym przyjął funkcję wiceprezesa. Po  dwóch latach , czyli w połowie 
kadencji, pan Rówczyński zrezygnował z funkcji prezesa, a także z członka 
Zarządu ROD i wreszcie z działki. Obowiązki sprawowania funkcji prezesa 
spadły na mnie  - jako aktualnego wiceprezesa. 

Swoją pracę w roli pełniącego obowiązki prezesa zacząłem od organizacji 
jubileuszu powstania naszego Ogrodu.  Szóstego września  2008 r. o godzinie 
9,00  działkowcy wraz z rodzinami zebrali się w parafialnym kościele p.w. Bł. 
Honorata Koźmińskiego by uczestniczyć w dziękczynnej Mszy Świętej. 
Celebrujący nabożeństwo Ks. Marek Wyszyński w swojej homilii mówił o  
korzyściach -szczególnie duchowych -  obcowania z naturą, uprawiania działek 
i dzielenia się pozyskanymi dobrami  z bliźnimi. Następnie działkowcy zebrali 
się  w Domu Działkowca. Na uroczystość jubileuszową ogrodu przybyli goście:  
Zarząd Okręgowy PZD reprezentował  Pan Andrzej  Biedrzycki, władze miasta 
reprezentował pan Zbigniew Lubowidzki – przewodniczący Rady Miejskiej w 
Mrągowie, byli  również radni miejscy, przedstawiciele innych ogrodów z 
Miasta Mrągowa , dyrekcja , nauczyciele i młodzież sąsiadującego  z naszym 
ogrodem  Zespołu Szkół Nr  4 im. Gen. Grota Roweckiego w Mrągowie. 

 

 

Na wstępie uczczono pamięć nieżyjących już działkowców, którzy 40 lat temu 
organizowali i budowali nasz Ogród. W wystąpieniu swym jako p.o. prezesa 
Zarządu naszego ROD przypomniałem dzieje tworzenia Ogrodu oraz ludzi, 
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którzy ten Ogród organizowali i wspierali.  Przemawiali też goście. W imieniu 
Prezesa OZ PZD, przedstawiciel  władz okręgowych PZD wręczył na moje ręce   
okolicznościowy puchar. 

 

Bardzo wiele informacji o początkach naszego Ogrodu przedstawił wieloletni 
skarbnik Ogrodu pan Bronisław Śliwicki. Jego zaangażowanie w sprawy 
naszego ROD było wybitne. Z jego inicjatywy organizowane były pokazy 
dotyczące pielęgnacji roślin w ogrodzie, wystawy plonów, sam był autorem i 
wykonawcą wielu dekoracji, które wykonywał   z kwiatów i roślin  
wyhodowanych w ogrodzie. Bezinteresownie służył pomocą innym 
działkowcom. Do niego zwracali się działkowcy z różnymi  problemami i 
rzeczywiście  im pomagał. Z powodu podeszłego wieku zrezygnował  już  z 
wykonywania czynności księgowania, ale z jego pomocy w bardzo dużym 
stopniu korzystała nowa księgowa Ogrodu. 
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Po części oficjalnej uroczystość  40 –lecia naszego ROD uświetniła młodzież z 
Zespołu  Szkół Nr 4 w Mrągowie, występując z teatrzykiem proekologicznym, 
utworami muzycznymi, piosenkami i tańcami. 
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 Wieczorem nasze święto zakończyło się zabawą taneczną działkowców i 
sympatyków działek. 

W latach 2008 – 2010 jako wiceprezes Zarządu ROD wykonywałem obowiązki 
prezesa. Dopiero w 2010 roku na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo 
- Wyborczym zostałem wybrany do nowego Zarządu Ogrodu, który powierzył 
mnie funkcję prezesa. 

 Nowy Zarząd wziął się za modernizację infrastruktury  Ogrodu. Całkowicie 
zostało wymienione  ogrodzenie zewnętrzne,  Wymienione zostały dwie 
bramy wjazdowe , odnowiono wnętrze Domu Działkowca oraz wymieniono  
okna i wymieniono blacharkę. Całkowitemu remontowi poddano 
hydrofornię, odnowiono zbiorniki wodne , wymienione zostały zawory 
bezpieczeństwa, wymieniono blacharkę oraz odmalowano budynek zarówno 
na zewnątrz jak i wewnątrz. Wymienione zostały wszystkie skrzynki 
rozdzielcze w sieci energetycznej ogrodu, podliczniki z altanek zostały 
przeniesione do nowych skrzynek, w 2014 roku wyremontowano instalację 
odgromową na budynku Domu Działkowca oraz zostały zainstalowane punkty 
oświetlenia  zewnętrznego  przy dwóch bramach wjazdowych oraz dwóch 
furtkach wejściowych na teren ogrodu i  jeden punkt oświetleniowy przy 
kontenerach na śmieci, ustawionych obok hydroforni. 
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 W 2013 roku  Sejm RP uchwalił nową ustawę o rodzinnych ogrodach 
działkowych  Ustawa ta umożliwia wyodrębnienie się ogrodów spod kurateli 
Polskiego Związku Działkowego. W naszym ROD takie zebranie secesyjne 
odbyło się 2 sierpnia 2014 roku, jednak do wyodrębnienia się ze struktur PZD 
nie doszło. Na  152 działkowców obecnych na zebraniu za wyodrębnieniem  
naszego Ogrodu głosowało 54 działkowców, przeciw wyodrębnieniu 
głosowało 89 działkowców, a 9 się wstrzymało. Nasz ROD pozostał w 
strukturach PZD. Rok 2015 kończy przedłużoną kadencję organów PZD 
wybranych w 2010 roku. 18 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze i nowa kadencja, która trwała do 2019 
roku. 

W trakcie trwania tej kadencji główny trend inwestycyjny i remontowy 
położyliśmy na nasz Dom Działkowca. Muszę powiedzieć, że Dom Działkowca 
mamy - jeżeli o wielkość – imponujący. Ale jego utrzymanie, jego remonty 
wymagają wielu nakładów finansowych, których Ogród nie ma. Jest potrzeba, 
aby Dom Działkowca. mógł być wykorzystywany całorocznie. Mimo to 
doprowadziliśmy nasz Dom Działkowca do stanu używalności, poprzez 
remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń socjalnych i adaptację 
niektórych na pomieszczenia biurowe, magazyn ,malowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne obiektu. Kosztowało nas to ok. 45 tys. złotych. 

 

W 2016 roku z rąk Prezesa PZD pana Eugeniusza  Kondrackiego na corocznym 
szkoleniu prezesów ROD w Waplewie otrzymałem Złotą Odznakę „Zasłużony 
Działkowiec” 
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Na kolejnym szkoleniu organizowanym przez Okręg Warmińsko Mazurski 
otrzymałem dyplom PZD z okazji jubileuszu 120 lat ogrodów działkowych w 
Polsce. 
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W 2018 roku nasz Ogród obchodził jubileusz 50-lecia swego istnienia 

 

 

 

 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 15 września 2018 r. w sali konferencyjnej 
w Domu Działkowca. Na uroczystość przybyli władze miasta w osobach: Pani 
Burmistrz Otoli Siemieniec, Wiceburmistrza Tomasza Witkowicza, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Orzoła. Nieco spóźnił się zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji. Z OZ PZD przybyły dwie osoby.  Przybył też 
prezes zaprzyjaźnionego ROD ‘Stokrotka” i wielu naszych działkowców z 
rodzinami.  Po wysłuchaniu i odśpiewaniu hymnów: narodowego i 
działkowców,  przypomniałem – w formie referatu - krótko historię  Ogrodu w . 
Następnie głos zabierali goście, jednocześnie wręczając okolicznościowe 
prezenty i dyplomy.  
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Z rąk Pani Burmistrz otrzymałem jubileuszowy medal 670-lecia Mrągowa. „Za 
Zasługi dla Miasta” oraz  dla Ogrodu statuetkę „Niezapominajkę”, dyplomy  
oraz  różne gadżety. 

 

 



19 
 

 Następnie przemawiał członek Zarządu Okręgu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie pan Grzegorz Roman. 
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Goście z Okręgu Warmińsko – Mazurskiego przekazali na moje ręce  

puchary jubileuszowe dyplomy, flagi  i znaczki związkowe od prezesa KR 

PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz prezesa OZ PZD.  
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 Wielu naszych działkowców zostało wyróżnionych złotymi, srebrnymi i 

brązowymi odznakami „Zasłużonego Działkowca” , jubileuszowymi 

statuetkami, dyplomami oraz nagrodami książkowymi. 

 

 



22 
 

 

 

Złote i srebrne Odznaki „ Zasłużony Działkowiec” wręczane były przez 

przedstawicieli OZ PZD 
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Po części oficjalnej na salę dotarł tort jubileuszowy i po napełnieniu szampanem 

kieliszków zaintonowano tradycyjne 100 lat. 
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W części mniej oficjalnej wystąpił  zespół folkowy,  przygrywał biesiadne 

utwory i nauczył zebranych uczestników uroczystości piosenki Jonasza Kofty 

„Pamiętajcie o ogrodach” . 
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Jednocześnie konsumowano gęstą grochówkę z podgardlem, boczkiem, 

majerankiem itp. ( taką jaką kiedyś gotowano w wojsku – wbita łyżka stała 

pionowo). Na grillu piekły się smakowite kiełbaski śląskie, w folii aluminiowej 

przypiekała się kaszaneczka, do tego podawano złociutkie piwko. Panie sięgały 

po różne ciasta: serniki, pierniki , jabłeczniki, rogaliki, kruche babeczki itp.       

W końcu na parkiecie pojawiły się tańczące pary. 

I ja tam byłem, jadłem i piłem i nawet się bawiłem na parkiecie wraz z wieloma 

uczestnikami do późnych godzin wieczornych. 

Nasz jubileusz 50-lecia ROD odbił się głośnym echem w naszym mieście. Pani 

Burmistrz zaproponowała, ażeby opis tego wydarzenia wraz ze zdjęciami i 

historycznym referatem o powstaniu Ogrodu umieścić w kapsule czasu, która 

będzie umieszczona w Parku Lotników przy Urzędzie Miejskim. 

Przygotowane przeze mnie dokumenty i zdjęcia  zostały - obok innych ważnych 

dokumentów miasta - w specjalnej teczce  umieszczone w kapsule czasu, która 

została umieszczona przy Pomniku Suwerenności i Niepodległości RP w Parku 

Lotników. Zastanie ona otwarta w 2068 r. 

 

 



27 
 

W 2019 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 

na którym ponownie wybrano ten sam skład Zarządu.  

Plan pracy na nadchodzącą kadencję przewidywał dalszą modernizację Ogrodu, 

a szczególnie modernizację sieci wodociągowej w aspekcie oszczędności 

zużycia wody. Zatem całą sieć podzieliliśmy na rewiry. W każdym rewirze 

zamontowaliśmy zawór odcinający umieszczony w specjalnej studzience, dzięki 

temu przy awarii instalacji wodnej, możemy odciąć tylko ten rewir od zasilania 

wodą i dokonać naprawy, a nie spuszczać wody z całej sieci. Wykonaliśmy też 

automatyczne włączanie i wyłączanie podawania wody na działki za pomocą 

elektrozaworów sterowanych zegarowo. 

Kiedy w 2018 roku powstało PGW „Wody Polskie” i pobieranie wody z własnej 

studni głębinowej wymagało posiadania pozwolenia wodno prawnego, a takiego 

nie posiadaliśmy. Koszt poboru wody bez pozwolenia był ogromny. Aby je 

uzyskać należało posiadać dokumentację techniczną studni i wykonać na jej 

podstawie tzw. operat wodno prawny. Tych rzeczy poprzedni prezesi nie 

zostawili w dokumentach. Jedyne rozwiązanie jakie widzieli fachowcy, to 

zaczopowanie studni, wykonanie nowej dokumentacji i wystąpienie o 

pozwolenie wodno prawne. Zmartwiło mnie to bardzo. Ani w archiwach 

Starostwa Powiatowego, ani Urzędu Miejskiego w Mrągowie nie znaleziono 

żadnych informacji o naszej studni. Zadzwoniłem do Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Warszawie. Okazało się , że w ewidencji tego Instytutu jest 

nasza studnia, jej parametry i wypis z tej ewidencji uzyskałem, również 

informację, że dokumentacja naszej studni może znajdować się w Archiwum 

Geologicznym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. I okazało się to być 

prawdą. Po wystąpieniu z wnioskiem do tegoż Archiwum, otrzymałem „scany” 

dokumentacji naszej studni. Dalej to było już prostsze. Specjalista architekt 

wykonał operat wodno prawny i 18 listopada 2018 roku otrzymaliśmy z PGW 

„Wody Polskie” pozwolenie wodno prawne na pobór wody podziemnej na okres 

kolejnych 20 lat. 

Dużym problemem w naszym ROD było zagospodarowanie odpadów 

gromadzonych przez działkowców Działkowcy znosili w miejsce gromadzenia 

odpadów wszystko: stare tapczany, szafy, telewizory materiały po remontach , 

odpady zielone, gałęzie, itp., nie pomagały żadne apele. Pracownicy Urzędu 

Miasta i operatorzy wywożący odpady straszyli nas karami. Pomogło w dużym 

stopniu  wykonanie monitoringu w Ogrodzie. Monitoring nie tylko pozwolił na 

opanowanie problemu śmieci, ale też zwiększył bezpieczeństwo w Ogrodzie, 

Dzięki współpracy z Policją, która skorzystała z nagrań naszego monitoringu, 

udało się namierzyć sprawców kilku włamań do altan  w naszym ROD. 

 



28 
 

Niestety w 2020 roku nie odbyło się planowane w marcu Walne  Zebranie 

Sprawozdawcze. Świat ogłosił pandemię, w związku z czym wprowadzono 

obostrzenia, m. in. zakaz zgromadzeń, podobnie w  kolejnym 2021 roku 

obowiązywały zakazy. Okres pandemiczny był i jest bardzo trudny w 

wykonywaniu obowiązków statutowych a przede wszystkim w kontaktach 

bezpośrednich z działkowcami, członkami organów Ogrodu, czy instytucji 

zewnętrznych z którymi Ogród współpracuje. 

14 sierpnia 2021 roku udało się zorganizować  - zgodnie z przepisami 

epidemiologicznymi obowiązującymi w tym czasie - Walne Zebranie 

Sprawozdawcze na  świeżym powietrzu, z zachowaniem dystansu ,                      

z dostępnymi środkami dezynfekującymi i dostępnymi maseczkami. Wreszcie 

zgodnie ze Statutem PZD zostały zatwierdzone sprawozdania za 2 lata 

funkcjonowania Ogrodu oraz  uchwalone preliminarze finansowe. 

Podsumowując swoją 15 –letnią pracę w Zarządzie Ogrodu jestem przekonany, 

że wykonywałem ją we współpracy z członkami Zarządu naszego ROD dobrze. 

Ogród ma  infrastrukturę na dobrym poziomie : nowe ogrodzenie zewnętrzne, 

nowe bramy wjazdowe, nowe mapy sytuacyjne, nowe gabloty informacyjne, 

zmodernizowaną sieć wodociągową, duży funkcjonujący i odnowiony dom 

działkowca, w 80 procentach działki są  zelektryfikowane, w najważniejszych 

punktach komunikacyjnych ROD jest oświetlony i monitorowany. 

 Najtrudniejszym wyzwaniem dla Zarządu jest rozstrzyganie wszelkich waśni 

między użytkownikami działek.  Nasze interwencje nie zawsze dawały 

zamierzony rezultat , a często stały się zarzewiem ataków werbalnych na 

członków organów Ogrodu. 

Na przestrzeni  15 lat  zmieniło ponad 50 procent użytkowników na naszych 

działkach. Inne są teraz wymagania nowych użytkowników, znacznie mniejsze 

jest angażowanie się w sprawy ogółu Ogrodu. 

Nasz ROD funkcjonuje w pobliżu trzech dużych osiedli mieszkaniowych, 

których wielu mieszkańców marzy, aby zdobyć działkę w naszym Ogrodzie. W  

sprawie powiększenia areału pod nowe działki podjęte zostały rozmowy z 

władzami Miasta. Jest w tej sprawie dobra wola  włodarzy. Miasto pracuje nad 

zmianą Przestrzennego Planu Zagospodarowania, w tym uwzględniając sugestie 

naszego ROD. 

                                               Mieczysław Bezlapowicz 

             Prezes Zarządu ROD „500-lecia Mikołaja  Kopernika” 

             w Mrągowie 
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