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Hymn Polskiego Związku Działkowców.

„Zielona  Rzeczpospolita”
W radosnych blaskach wiosny rozkwita

Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,

Sztandar jej dumnie powiewa,
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali

Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.

Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

                                                      Słowa Zofia Drwęska – Doeringowa.

Tekst, dobór zdjęć, skład komputerowy. 
Druk – komputer domowy.

Marian  Frącek

Członkiem Polskiego Związku Działkowców jestem od chwili jego powołania.

Działkowcem natomiast od 1976 roku, w którym to założyliśmy Wojskowy Ogród Działkowy.

Aktualnie jestem emerytem, członkiem zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Cyranka”                   

w Mrągowie i uprawiam działkę nr 77. 

Przez większość kadencji pełniłem różne funkcje w zarządzie, obecnie sekretarza. 

Posiadam wyróżnienia : - SREBRNĄ I ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”



Wszelkie idee, zamierzenia, pomysły czy plany, rzeczy duże i pożyteczne przeważnie  rodzą potrzeby. 

Natomiast   ich realizację w ogromnej mierze warunkuje klimat i atmosfera w jakiej będą powstawać.  

Wspomnienia moje rozpoczynam właśnie od klimatu jaki towarzyszył powstawaniu Pracowniczych Ogrodów 

Działkowych w latach siedemdziesiątych.  

„Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa              

w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa”1

Tę świadomą politykę Państwa na szeroką skalę zaczęto „wcielać w życie” w latach siedemdziesiątych.    

W tym okresie bowiem wręcz masowo zaczęły powstawać Pracownicze Ogrody Działkowe. Sprzyjały temu, a może 

przede wszystkim warunki ekonomiczne. Ludziom nie „żyło się dostatnio”, na rynku brakowało wszystkiego. 

Natomiast jak się coś pojawiło, by to coś  kupić, należało pokonać znaczne trudności. Wszelkie zakupy pochłaniały 

wiele czasu i kosztowały  tyle samo nerwów. Zakłady pracy chcąc poprawić „dolę” swoim pracownikom,  

podejmowały inicjatywy zakładania ogrodów lub co najmniej je wspierali. Należało to bowiem do dobrego tonu,    

a w wojsku wręcz do obowiązków służbowych. Uprawianie działek, szczególnie w trudnych latach,  przynosiło  

pewne korzyści.

    Wspierało  budżety rodzinne poprzez  dostarczanie, 

   wpierw warzyw i zdrowych nowalijek,  a po kilku latach, 

    gdy drzewka podrosły, również i owoców. 

   W okresie tzw. „nagich haków”,wskazane wręcz było,

    by na działkach uprawiać hodowlę, z niej pozyskiwać

    mięso  i w ten sposób odciążać  kolejki  w sklepach. 

   Kolejki bowiem, szczególnie  po  żywność,  kształtowały  

   określone nastroje, pod wpływem których często ferowano 

  „życzenia” pod adresem władz, takich, których  władza  nie

   lubiła.  Pamiętam, jak na działkach,  w wymyślnych klatkach, 

budach  i szałasach hodowano króliki,  kurczaki, nutrie  itp. a  nawet i świniaki.2

Działki sprzyjały  również  hobbystom, stwarzając warunki do hodowli gołębi. 

Z biegiem lat gdy sytuacja w kraju zaczęła się  poprawiać,  zmieniał się również  i charakter działek,          

z  uprawowych na  rekreacyjne. Polepszało się zaopatrzenie i dostępność produktów na rynku. Przywołuję 

pamięcią zmiany po transformacji. Ubywało zakładów pracy, więc i pracowników. „Patroni” ogrodów  ze swoich 

patronatów wycofywali się lub po prostu już ich nie było.  Ludziom przybywało lat, pracownicy stawali się 

emerytami, zaczęły pojawiać się choroby. Sytuacja ta  powodowała odejście  od pracy na działce na korzyść 

wypoczynku, a nawet rezygnacji z działki w ogóle.  W ten sposób Wojskowy Ogród Działkowy przestał być 

wojskowym.  Nasza „centrala” Polski Związek Działkowców poszedł  z duchem czasu i zmienił nazwę. 

Pracownicze Ogrody Działkowe stały się Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.         

                        ”Bo my musimy być silni i zdrowi,
Choćby na skrobi, choćby na skrobi.
Bo my musimy być dziś mniej pazerni,                                                                                                

             Roślinożerni, roślinożerni.                                                                                                                   
Nam polędwica ani schab,                                                                                                       

                         Nie smakuje tak jak szczaw”.3   

1 Art. 1. Ustawy o ogrodach działkowych.
2 Nie wszystkie rodzaje hodowli dotyczyły naszych działek.
3 Kabaret TEY "Z tyłu sklepu" - Laskowik



JAK TO SIĘ ZACZĘŁO.

 W Mrągowie założono już działki w rejonie ulicy Parkowej. Powstawał ogród „Perkoz” usytuowany 

pomiędzy ul. Koszarową, (obecnie Wojska Polskiego)  a tzw. „prochownią”. Przygotowywano grunty „Na 

Lasowcu”. Poza ogrodami ogólnomiejskimi  powstawały przyzakładowe, osiedlowe i niewielkie działeczki 

przydomowe”. Chętnych w powstających ogrodach było więcej jak działek, więc tylko nielicznym  z naszego 

środowiska udało się wpisać na listę któregoś z ogrodów. W związku z powyższym, w naszym „zakładzie pracy” - 

jednostce wojskowej, powstała grupa inicjatywna, która rozpoczęła starania  nad  pozyskaniem  terenu pod  

ogródki działkowe. Szef owej grupy  mjr †Jerzy Majak oraz jeszcze kilku innych oficerów, 2 września 1975 roku 

spotkali się w tej sprawie z Naczelnikiem Miasta Mrągowa. Naczelnik †Antoni Chudy poinformował, że I kwartale

1976 roku  zatwierdzany będzie plan rozbudowy Mrągowa,  w którym uwzględni się teren pod nasz ogród 

działkowy. I tak też się stało. Dnia 13 stycznia 1976 r. zapadła decyzja o przydzieleniu terenu, który należało w trzy

miesiące zagospodarować. Pojawił się więc problem, bo jak zimą  ziemię orać ?  Z tego wybawił nas kierownik 

PGR  Nikutowo. Okazało się, że przydzielony teren należy właśnie do tego PGR-u, a kierownik nie zgodził się i już 

orać nie trzeba było. Sprawa wróciła więc do punktu wyjścia. W tej sytuacji należało radzić sobie samemu.            

A  szukać nie trzeba było daleko. Wojsko dysponowało znacznym terenem. Poligon wojskowy położony pomiędzy 

szosą w kierunku Piecek, a  jez. Wierzbowskim oraz od szosy kier. Mikołajki do Wierzbowa. 

Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 5563 płk †Grzegorz Narkiewicz wydał zgodę na wydzielenie                   

z poligonu  około 4 hektarów. Decyzją kwatermistrza przydzielono teren od szosy  wiodącej do Mikołajek, w głąb 

poligonu. 

Odległość szosą 3 km, na skróty przez las i obok jez. Sutapie 2,5 km,  

  

W dalszej części opracowania, nazwę i położenie ogrodu określał będę ROD Cyranka Mrągowo.  

Faktycznie nasz ogród położony jest na działce 393/6 obręb Probark Gmina Wiejska Mrągowo. 

Pierwszą orkę wykonał †Jerzy Majak. Pierwszego października 1976 r. w wolną od pracy sobotę  i drugiego           

w niedzielę  zaorał ponad dwa  hektary ziemi.4  Ziemia piaszczysta, na terenie podmokłym dość dobra. 

Trudności w orce sprawiały nierówności po licznych okopach i transzejach (niektóre wykopali  żołnierze    

i mojego plutonu w czasie zajęć taktycznych)  oraz  nieoficjalna  droga, na skróty  prowadząca do Wierzbowa. 

Uporaliśmy się z tym problemem dzięki glebogryzarce z SKR Marcinkowo.                                                         

Sprzęt ten wykorzystywany był przez trzy dni, oczywiście „w ramach współpracy wojska  ze społeczeństwem”.

4 Oczywiście nie osobiście, kierując, nadzorując.

        Położenie naszego ogrodu wśród dróg i jezior.                      Zdjęcie satelitarne naszej „Cyranki”



Następnie przystąpiliśmy do wytyczania działek   i drogi 

wewnętrznej oraz sporządzania listy chętnych. Lista 

zapełniała się bardzo szybko.  Odnotowałem aż 84 rodziny 

reflektujące  na działki. Jednak z biegiem czasu sporo osób, 

z różnych przyczyn zrezygnowało. Pierwszą listę 

działkowców zatwierdziło walne  zebranie, 

dnia   16 stycznia 1976 roku. 

Pomimo wcześniejszych rozkazów dowódcy  w sprawie 

Wojskowego Ogrodu Działkowego, zebranie to jako 

założycielskie, oficjalnie stanowi o utworzeniu naszego 

ogrodu.                            

Zebranie jako najwyższa władza  WOD wybrało organ samorządowy – władzę wykonawczą, a mianowicie 

Zarząd, prawomocnego gospodarza  ogrodu.

Pierwszy zarząd wybrano w składzie sześcioosobowym, oraz trzyosobowe komisje -  rewizyjną i rozjemczą.       

Aktu tego dokonało 43 uczestników zebrania i faktycznie zdecydowanych działkowców.  („ I ja tam byłem …...”)

 Lista działkowców zmieniała się dynamicznie. Na porządku dziennym  było zapisywanie się i skreślanie, 

następowały powroty, przybywało nowych członków oraz trwał proces zamiany działek między sobą. 

Pod koniec 1976 roku działki uprawiało 63 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych wojska.

Niezwłocznie po zebraniu, na wniosek prezesa kol. †Majaka  ogrodowi nadano imię „Cyranka”. 

Etymologia nazwy, prawdopodobnie, bierze się stąd, że sąsiedni ogród „ochszczono” wdzięczną nazwą „Perkoz”, 

niech więc i nasz nosi nazwę ptaka. 

Z całą mocą podkreślam nieocenioną  pomoc kolejnych Dowódców  Jednostki Wojskowej 5563, 

(Komendantów 9 OSSŁ) jak i Wojskowej Administracji Koszar  za organizacyjne  i materialne wspieranie naszej 

działalności.5 Poza tym docenialiśmy pomoc ze strony żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Wśród setek 

żołnierzy zawsze znalazło się wielu chętnych,  by w ramach „zabezpieczenia czasu wolnego” wyjść za mury koszar,

nieco popracować, a na koniec upiec na ognisku kiełbaskę.

Wybiegam nieco w przyszłość, bo do lat 

dziewięćdziesiątych, to też historia. Zamieściłem 

urywek protokołu, by pokazać trudności i starania

nasze, kto pomagał, właściwie sponsorował, ile to 

wszystko kosztowało  i w jakiej historycznej już 

walucie. Nie bez znaczenia jest fakt, że to ja 

protokołowałem.

   

5 Nasza jednostka wojskowa miała numer JW 5563 oraz pełną nazwę 9 Osrodek Szkolenia Specjalistów Łaczności      
Wojsk Lotniczych. 

    Pierwszy Prezes, †Jerzy Majak.

Początki, jak zwykle, były bardzo trudne.
Wymagały  bowiem wysiłku oraz uporu,
Wykonanie tego, to co było i jest żmudne,
Konsekwentnie stawiamy sobie za punkt honoru. 



PRZEPISY
Po latach przychodzi refleksja, następująca. Wystarczyło wyjść z inicjatywą, by przekonać się jak ważny 

jest trzy hektarowy ugór. Ile osób, urzędów i instytucji ma prawo do decydowania w tej sprawie i każdy jest ważny, 
bez jego zgody „ani rusz”. W skrócie i skrótowo wymienię:  DWLot. Poznań, WRZKB Olsztyn, OW POW 
Bydgoszcz, UG Mrągowo, a w latach późniejszych organy PZD. 

Z perspektywy lat, gdy spojrzę na pożółkłe już segregatory, uświadamiam sobie, ile organizacyjnych 
zabiegów wymagało to  przedsięwzięcie. Było  trudne lecz wykonalne, gdyż w sprawy ogrodu służbowo 
zaangażowano wszystkie służby jednostki wojskowej, a w szczególności WAK. 

Na wypadek, gdyby Moje wspomnienia zechciał przeczytać ktoś spoza środowiska wojskowego, wskażę 
różnice pomiędzy przepisami wojskowymi a cywilnymi. Główna jest taka, że dokumenty PZD skierowane są do 
swoich członków i organów. Natomiast wojskowe dotyczyć mogły każdego, nie tylko działkowców, wszak WOD 
traktowano jako nową komórkę organizacyjną jednostki wojskowej.  Faktycznym zarządcą był dowódca jednostki 
(garnizonu), a zarząd spełniał rolę organu doradczego. Działki przydzielał dowódca w rozkazie dziennym, finanse 
prowadziła Służba Finansowa, Kwatermistrzostwo i Wojskowa Administracja Koszar udzielali pomocy 
merytorycznej i materiałowej. Działkowcem oczywiście nie mógł zostać każdy. Pierwszeństwo miała kadra 
zawodowa, następnie pracownicy cywilni. W dalszej kolejności żołnierze i pracownicy innych jednostek 
wojskowych. Osoby spoza wojska absolutnie nie byli brani pod uwagę, zresztą w tym względzie był zakaz. 

Działkę można było utracić z powodów, braku postępów w uprawie działki jak i wyników  w służbie.         
W początkowym okresie lista działkowców zmieniała się często,  między innymi ze względu zupełnie inne jak dzisiaj
podejście do działek. Działka kojarzona była wyłącznie z pracą, a nie rekreacją czy wypoczynkiem.  Gdy w miejsce 
rezygnującego wchodził ktoś inny, nie było mowy o jakichkolwiek pieniądzach za nasadzenia, pomimo, że nie na 
każdej, ale były.  Z biegiem lat sytuacja w szybkim tempie zaczęła się zmieniać, w oparciu o nowe przepisy.          

Dane poniższe opisuję na podstawie dokumentacji. Minęło bowiem już czterdzieści lat i trudno wymagać 
szczegółów, a są bardzo istotne.
 Rozpocznę od dat: -   dnia 6 maja 1981 roku Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych powołuje Polski 
Związek Działkowców jako organizacje niezależną, samorządną i samodzielną.

                              - dnia 9 kwietnia 1982   roku ukazuje się Zarządzenie Nr 22/MON w sprawie Wojskowych 
Ogrodów Działkowych. (bardzo szczegółowe z brzmieniem w trybie rozkazującym)

Po sporządzeniu sterty dokumentów, w tym Wniosku Dowódcy Garnizonu do Zarządu Wojewódzkiego PZD
w Olsztynie o zarejestrowanie wojskowego ogrodu działkowego, na podstawie decyzji Wojskowej Inspekcji 
Architektoniczno - Budowlanej POW nr U/V-20/76 z dnia 30.12.1976 r. stwierdzono, że - „Wojskowy Ogród 
Działkowy „Cyranka” w Mrągowie otrzymał stałą lokalizację na terenie będącym w administracji i użytkowaniu 
wojska. Na terenie Garnizonu Mrągowo przy Jednostce Wojskowej nr 5563 został założony wojskowy ogród 
działkowy, którego członkami są wyłącznie żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska oraz emeryci i renciści 
wojskowi”.     
 Będąc w zarządzie przynajmniej orientowałem się w postępowaniu i postępach w „załatwianiu”. Wówczas 
myślałem, jacy to jesteśmy ważni, że tyle dla nas się robi oraz i tak, że jak bardzo niezdarni, niewiele znaczymy 
skoro wszyscy,  od ministra po naczelnika gminy angażują się w naszą sprawę.  W ostatnich latach Krajowa Rada 
PZD wydała wiele dokumentów bardzo ułatwiających naszą działkową „biurokrację”. Osobiście nie lubię 
czegokolwiek wykonywać „pod szablon”, tak nazywam wzory dokumentów, ale pochwalam, gdyż oszczędza to czas 
i daje pewność zgodności dokumentu z obowiązującymi przepisami.

 Ustawy, uchwały, statuty, regulaminy,
 Rady, zarządy, sprawozdania, papiery,

  Bez tego rosnąć nie chcą nawet selery, 
          Więc one nam pomagają -  od jasnej cholery.

 - dnia 28 września 1981   roku podpisano 
porozumienie pomiędzy Ministrem 
Obrony Narodowej a Krajową Radą 
Polskiego Związku Działkowców. 



OGRODZENIE

Jesienią 1978 roku przystąpiliśmy do  grodzenia  ogrodu.  Nadleśnictwo przekazało jednostce  porzucone 

po wycince  wierzchołki drzew.   Pierwotnie przeznaczone były na deski, ale  z korzyścią dla nas znalazły inne  

zastosowanie.  We wrześniu 1978 roku pobraliśmy z magazynu jednostki 250 mb siatki i 150 kg drutu. Grodzenie 

zakończyliśmy wiosną 1979 roku. Trwało to dość długo, ale wiadomo, praca społeczna nie zawsze  jest 

wystarczająco wydajna. Po kilku latach słupy drewniane wyparły betonowe i metalowe. Wymieniliśmy rdzawą już 

siatkę. Od strony szosy siatkę osadziliśmy na fundamencie betonowym  i metalowych słupkach. 

Ślusarze i spawacze jednostki wykonali trzy  bramy metalowe. Główną wjazdową od strony szosy oraz dwie

mniejsze. Jedna  z wyjściem na poligon, a druga do rzeki Dajny (kanału). 

Przez parę ładnych lat, nasz ogród był niejako jednym  z obiektów kompleksu wypoczynkowego. Brama do 

kanału otwierała nam możliwości  wypływania na jezioro  Wierzbowskie. Bramą na poligon chodziliśmy na 

poziomki, grzyby i ryby.  Na poligonie, poza ogrodem zbudowaliśmy tamę na małym cieku wodnym. W ten sposób 

powstały trzy duże akweny a w nich ryby różnych gatunków.                                             

 Ogrodzenie ogranicza penetrację działek przez osoby niepożądane, jednak temu nie zapobiega. Niemal 

każdego roku zdarzały się kradzieże i włamania. Miały one dwojaki charakter.  W latach „biedniejszych” 

kradziono dosłownie wszystko.  Później nastała  era  złomiarzy, a więc wszystko co metalowe. 

Obecnie już tego nie ma. Brama gówna zamykana elektronicznie a pozostałe zamknięte, nie używane.   

Poza tym  wielu działkowców indywidualnie założyło systemy alarmowe i inne zabezpieczenia. Wymienię dobrą ,   

współpracę  z naszą policją.   Nie bez znaczenia jest również fakt pojawienia się sąsiada, który nasze ogrodzenie 

zdublował swoim. Postawił płot z tzw. siatki leśnej, nakazał trwale zamknąć (zaspawać) bramy, zatrudnił ochronę.  

W ten sposób wejście na teren ogrodu od strony lasu zostało wykluczone lub przynajmniej dość znacznie 

ograniczone. 

Wprawdzie sporadycznie, ale zdarzały się przypadki zamieszkiwania bezdomnych zimą na działkach.        

W każdym przypadku kończyło się usunięciem „lokatora” przez policję, wylegitymowaniu i wypuszczeniu ze 

względu na małą szkodliwość czynu.

„Brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza,6

Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”.

Brama stara, ciężka, masywna, w dzień prawie zawsze otwarta     

ze względu uciążliwości w jej otwieraniu i zamykaniu. Odporna na 

uszkodzenia. 

Brama nowa i nowoczesna, lekka, ładna i przyjemna, otwierana      

i zamykana automatycznie, 

Ogrodzenie  przemawia  do każdego.
Za  moimi plecami, tam po drugiej stronie,
Znajduje się coś czyjego, nie twojego,
A stopa obcego tam nie postanie.
                                          

6 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Pierwsza – Gospodarstwo.

           Tak bywało przez długie lata.

A tak jest obecnie.



AKCJA OBORNIK

Wyznaczony teren pod działki od zawsze był ugorem.7 Ziemia piaszczysta, na której znakomicie  rósł      

tylko perz. Likwidacja perzu wymagała ogromnego i kilkuletniego wysiłku. Większość działkowców, w tym i ja,  

perz zwalczała  sadząc  ziemniaki na całej powierzchni. Uprawa  ziemniaka  zmuszała  bowiem  do wielokrotnego 

przekopywania ziemi i przy tej okazji wybierania perzu. Tak przygotowywana  ziemia, w zasadzie była  jedyną 

korzyścią  z uprawy działki, bo plony ziemniaka  po prostu były słabe. Była i inna ku temu przyczyna. Liczne 

zagony ziemniaka  stanowiły  pożywkę  dla stonki ziemniaczanej.  W jednym z zaleceń  po przeglądzie działek  

stwierdzono, że wygląd działek jest zróżnicowany. Wymieniono dwadzieścia dwa nazwiska utrzymujących działki 

bez większych uwag,  czternaście, których działki zagrożone są stonką, wskazano źle zagospodarowane, a czterem 

zalecono usunąć zwały perzu. 

  Inne warzywa również plonowały mizernie. Co zaradniejsi zaczęli budować „foliaki”, te z kolei 

wymagały systematyczności, na co mogli sobie pozwolić tylko dysponujący czasem, którego w wojsku nie było. 

Żony żołnierzy w większości również  pracowały, a dzieci były małe. Ponadto  przybycie na działki   i pokonanie  

trzech  kilometrów  piechotą  lub rowerem,  to już była wyprawa. Nikutowo leżało poza miastem, a autobusy nie 

kursowały.

Ziemia pod działki wymagała intensywnego nawożenia. Działkowcy różnie z tym sobie radzili.                 

We wrześniu 1982 roku nastąpił dla nas sprzyjający zbieg okoliczności. Otóż niektóre zakłady Kombinatu Rolnego 

w Szestnie  posiadały ogromne pryzmy obornika, gromadzonego   przez wiele lat,  dla nich bardzo kłopotliwego. 

Nawożenie pól obornikiem było pracochłonne i kosztowne w porównaniu z nawozami  mineralnymi.  Dyrektor 

Kombinatu  zaproponował, że w ramach dobrej współpracy i za udział żołnierzy  w żniwach, nieodpłatnie               

z  załadunkiem włącznie, odstąpi dowolną ilość obornika, na co z chęcią   przystaliśmy.  

Na początku działkowcy  obornik przywozili indywidualnie, takich przypadków było 28.                            

By obornik nie przysłaniał spraw konkretnych, dalszy ciąg akcji był już zorganizowany. Obornik trafiał na działki 

bez udziału właścicieli. Tylko w tej  akcji zorganizowanej, wywrotka jednostki przejechała 505 kilometrów,             

a obornik dostarczono 36 działkowcom, (każdemu po wywrotce),  którzy zapłacili tylko za transport tzw. kilometry, 

7 920 złotych.8

Obornik można było też kupić od okolicznych rolników. 

Osobiście występowałem w roli dysponenta wywrotki i wprawdzie czasie służbowym lecz w tzw. wolnym   

od zajęć, wykonałem kilkanaście kursów do Szestna.

Zmiany sytuacji spowodowały, że obecnie obornik na działki trafia sporadycznie.  Działkowcy stosują 

nawozy mineralne i  specjalistyczne  środki ochrony roślin. 

Gleba była  niesamowicie wyjałowiona.
Żeby  warzywo mogło  rosnąć w tej glebie, 
Teren musiał być solidnie wynawożony,
By nikt (mąż) za  plony, przez nikogo (żonę) nie był gnojony. 

7 Niewielkie pozostałości fundamentów świadczyły o jakiejś dawnej zabudowie. Natomiast po wojnie już tylko poligon, 
wpierw 74 pp 15 DP, a od 1955 roku 9OSSŁ WL

8 Dane z dokumentacji WOD



PARKING

Pomiędzy szosą, Drogą Krajową 16,  a naszym ogrodzeniem była ogromna nierówność, a raczej spore 

zagłębienie. Postanowiliśmy tę część pobocza wyrównać i urządzić tam parking na pojazdy. 

W tym celu systematycznie zwoziliśmy gruz i inne materiały poremontowe, a przede wszystkim żużel            

z dwóch kotłowni jednostki wojskowej. Po zasypaniu, nawiezieniu ziemi i wyrównaniu powstał ładny plac, na 

którym mieściło się kilkanaście pojazdów. Nie przewidzieliśmy tylko jednego. Do pojazdów był swobodny dostęp     

i to przy szosie o dużym natężeniu ruchu. Trasa do Mikołajek. Pojazdy bez jakiegokolwiek nadzoru. Właściciele 

bowiem znajdowali się w głębi ogrodu   zajęci pracą. Widok przesłaniały coraz to większe drzewa, posadzone 

wzdłuż ogrodzenia jako ekran ograniczający emisje spalin na działki. 

Sytuację te skrzętnie wykorzystywali złodzieje. I tak „w biały dzień”, kol. Antoniemu skradziono motocykl 

WSK, kol. Mietkowi Fiata 126p, a kol. Edwardowi Poloneza. Zdarzały się  i uszkodzenia pojazdów po nieudanych 

próbach kradzieży.  

Wymienione bardzo przykre  przypadki wywarły 

konieczność zmiany przepisów dotyczących zakazu wjazdu 

samochodów na teren ogrodu. Opracowaliśmy plan 

graficzny wyznaczając miejsca parkingowe. Część 

działkowców, kosztem swoich działek wykonało zatoczki     

i problem zniknął. Pojawił się jednak następny,                   

a mianowicie nadużywanie tego zezwolenia.  Nadużywanie 

to m.in. wjeżdżanie kilku pojazdów do jednej działki,  za 

duża prędkość powodująca hałas i wzbijanie kurzu, 

zamawiania  taksówek nie do bramy lecz do swojej działki, mycie samochodów i inne. Ale w myśl powiedzenia   

„nie ma nic za darmo”. 

W ten sposób Rodzinny Ogród Działkowy „Cyranka”, jest jedynym ogrodem po którym dowolnie                

i bezkarnie jeżdżą samochody przez całą dobę. . 

Nie masz ci, a jużci nigdzie,                                                                                              
Dobrodziejstwa  takiego,                                                                                                                      

Że parkujesz na działce,                                                                                                                      
Więc kulturalnie korzystaj z niego.

      

Z tego parkingu kradziono pojazdy.

Zatoczki duże mogą pomieścić dwa samochody.



 ŚMIECI

Przez wiele, wiele lat nie było tematu śmieci. Na działkach ogrodowych odpadki z ich uprawy trafiały do 

kompostownika, na ognisko lub przekopywane  do ziemi. Z czasem zaczęły powstawać altany, domki, działkowcy  

przebywali na działkach coraz  dłużej, więc pojawiały się odpadki typowe dla gospodarstwa domowego.  I w tym 

przypadku sobie radzono, bo kompostownik przyjmie np. resztki posiłków, a co się nie nadawało nawet na ognisko, 

można było zabrać ze sobą i wrzucić do kontenera na osiedlu. 

Ale jak radził sobie działkowiec spoza Mrągowa ? Różnie, większe ilości wywozili bezpośrednio na 

wysypisko miejskie, małe wrzucali do pojemników na parkingach, przy sklepach , na osiedlach, itp. Miejmy 

nadzieję, że nie do lasu. Ponadto działki ogrodowe przeistaczały się w rekreacyjne. Istotne znaczenie ma również 

fakt, że na działkach ogrodowych przebywało się doraźnie, a na rekreacyjnych dłużej,  przez całe doby, tygodnie,   

a nawet miesiące. Zbiegło się to również  wprowadzeniem nowych technologii, produkcją różnorodnych opakowań 

jednorazowych z tworzyw sztucznych. Pojawiło się zapotrzebowanie na wywóz rzeczy zbytecznych, często o dużych 

gabarytach, jak meble, sprzęt AGD czy odpady poremontowe z różnych materiałów. 

Może zbyt późno, lecz problem rozwiązaliśmy, podstawiając pojemnik. Decyzję przedłużała dyskusja gdzie 

ustawić pojemnik.( „oczywiście tak, ale nie w pobliżu mojej działki” ).

Zarząd zobligowany przepisami ogólnymi, wysłuchawszy

„za i przeciw”, zdecydował pojemnik ten usytuować poza 

ogrodzeniem. Podjąłem się wykonania kojca  na  kontener 

zamykanego na kłódkę, z wolnym dostępem od  wewnątrz 

ogrodu.9 Podpisaliśmy  z firmą umowę na wywóz śmieci   

i obciążyliśmy wszystkich „po równo” kosztami  wywozu. 

My, to znaczy walne zebranie. Obecnie decyzja ta budzi  

spore  kontrowersje, bo  „niewytwarzający śmieci lub  

niewielkie ilości, dopłacają  do tych, którzy wytwarzają        

je w nadmiarze”     

 Po kilku latach, na sugestię rejonu dróg,

przenieśliśmy kontener na teren ogrodu.  Zbiegło się to

z wprowadzeniem przepisów o segregacji odpadów,

więc dostawiliśmy wymagane pojemniki wewnątrz

ogrodu co również rozwiązało problem zaśmiecania

przez przejeżdżających turystów. Często przejeżdżający

plac przed naszym traktowali jako miejsce chwilowego

odpoczynku. Zauważywszy kontener, próbowali pozbyć

się swoich śmieci i pozbywali się zostawiając obok, bo

kojec zamknięty na kłódkę.  

Mazury,  niewątpliwie są cudem  natury.
Najwyższy Stwórca cud nam  ten  sprawił.
I ty musisz się  nieco postarać,
Byś piękna Mazur nie pozbawił.

9 Materiały z funduszu działkowego.

Tak  było,…... . 

...a tak jest obecnie.



WYRÓŻNIENIA

Na początku 2009 roku, prezes zarządu kol. Leszek zaproponował, by skorzystać z prawa statutowego         

i wyróżnić zasługujących na nie członków. 

Członkowie zarządu inicjatywę tę poparli. Zarząd przeanalizował kandydatury i podjął  w tym względzie 

uchwałę, w której napisałem.  

„Rodzinny Ogród Działkowy „Cyranka” założono w 1976 roku. W ciągu tych ponad trzydziestu lat 

istnienia w ogrodzie nastąpiły kolosalne zmiany. Rozbudowano infrastrukturę, wyposażono  w urządzenia 

techniczne, dzięki którym uprawa działek stała się łatwiejsza oraz polepszyły się warunki odpoczynku i rekreacji. 

Wiele działek zmieniło właścicieli. Część członków, niestety odeszło na zawsze, część zrezygnowało z uprawy ze 

względu na wiek, kilka osób zmieniło garnizon. Są jednak członkowie, którzy nieprzerwanie uprawiają działki od 

chwili założenia po dzień dzisiejszy. Właśnie tym członkom zarząd szczególnie dziękuje i wyraża  wdzięczność za 

to, że to właśnie oni stanowią  trzon ogrodu, są  społecznie zaangażowani, a działalność ta, przede wszystkim 

posiada motywacje emocjonalne.  Poprzednie zarządy nie dostrzegały potrzeby wyróżniania swoich członków za 

szczególną działalność społeczną i wzorową uprawę działki. Dlatego też, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Cyranka” podjął uchwałę o uhonorowaniu członków, którzy co najmniej trzydzieści lat należą do Polskiego 

Związku Działkowców i tyleż samo są członkami ROD „Cyranka.”.

  Zgodnie z Statutem PZD wystąpiliśmy  z wnioskiem do Okręgowego Zarządu  Warmińsko – Mazurskiego  

o wyróżnienie odznaką „Zasłużony Działkowiec”  i takowe otrzymało jedenaścioro  działkowców.  To był początek.

W następnych latach  dostąpiło  zaszczytu wyróżnień  Odznakę „Zasłużony Działkowiec” kolejnych 23 członków. 

Oczywiście na odznakach nie poprzestano.  Wielu działkowców nagrodzono dyplomami, a  pierwszemu, byłemu już

prezesowi nadaliśmy tytuł Honorowego  Prezesa.                                                                                `  

Jubileusz związku  jest okazją szczególną, by go uczcić, w tym  i wyróżnieniami. Niestety tematu tego nie 

podjęliśmy. A przyczyny? Główną to zmiany w zarządzie. Nie bez znaczenia jest i fluktuacja. Przybywają nowi 

działkowcy. Nowy działkowiec wpierw powinien dać się poznać i to z dobrej strony, a następnie zasłużyć.         

Mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko okazje się znajdą, a przede wszystkim powody do 

usatysfakcjonowania zasługujących na to działkowców.  

 

 

 

 

Uprawiaj działkę  i społecznie pracuj,                                       

         Staraj się, bądź dobry w każdej dziedzinie                             

              Słuchaj się Prezesa, w terminie opłacaj,                                      

                                               A „buźka, klapa, goździk” cię nie ominie.



WODA

Największym naszym zmartwieniem był brak wody. Bardziej pracowici, wodę do podlewania nosili z  rzeki 

Dajny. (kanału).  Odległości były różne, nawet kilkadziesiąt metrów i często pod górę.  Niektórzy na swoich 

działkach szukali wody, kopiąc czy wiercąc studnie. My, ja i żona wykopaliśmy ponad trzymetrową. Mile zostałem 

zaskoczony, bo spodziewałem się wody podskórnej, a nie pitnej. Wody w studni jest wystarczająco, bo tyle, że 

wiadro swobodnie nabiera. Tak zrodził się pomysł, by wykopać studnię „ogólną”, dla wszystkich. Oczywiście 

pomysł zrealizowano. Studnia, ze zdatną wodą do picia, zbudowana  przy drodze i działkach nr 50 i 51 funkcjonuje 

do dzisiaj. Jesienią 1984 roku przystąpiliśmy  do budowy sieci wodociągowej. Zadanie to było bardzo poważne.    

W jego skład wchodziło: budowa budynku hydroforni oraz jego wyposażenie w niezbędne urządzenia, ułożenie  

300 mb  rur śr. 80, wykonanie ujęcia wody  z jeziora.

W tym celu Zakład Melioracji Wodnej wykopał kanał doprowadzający wodę do granicy działek.10  

W związku z tym, że nie było jeszcze energii elektrycznej problem próbowaliśmy rozwiązać następująco.    

W lesie, od zachodu, już poza granicą działek,  w najwyższym punkcie wykopać dół pod zbiornik do którego pompy 

miały tłoczyć  wodę, ta spływająca zasilałaby działki. To nie był to dobry pomysł. Realizację tego pomysłu 

przerwaliśmy na rzecz innego, a mianowicie bezpośredniego podawania wody na działki. Pompy zasilał agregat 

prądotwórczy PAD – 16, (16 KW) oczywiście z jednostki wojskowej. To już było coś, chociaż nie pozbawione wad.  

Po pierwsze, woda była tylko wtedy, gdy chodził agregat, a po drugie, robił taki hałas, że na działkach w pobliżu 

hydroforni, własnego głosu nie było słychać. Agregat  obsługiwali koledzy potrafiący to robić. Sieć (działki) 

podzieliliśmy na dwa sektory, do których  na przemian podawano  wodę. W określonych godzinach część 

działkowców podlewało z radością śpiewając znaną w tym czasie piosenkę Klenczona „Serwus Panie Chief”.      

„Inaczej biega dziś agregat, po prostu jak sam Foik.11.

                                                           i pompie też nic nie dolega, wodę mamy...ahoj!,                                      

a drugiej pozostało tylko obserwować i czekać, bo po godzinie następowała zmiana. 
      

               Po rozwiązaniu jednostki wojskowej, Agencja Mienia Wojskowego sprzedała poligon wojskowy    

i w ten sposób nasz ogród „zyskał” sąsiada. Właściciel odgrodził się własnym płotem i „sprywatyzował” nasze 

ujęcie wody.         

                                                                                                 

W tej sytuacji nie było innego wyjścia jak zbudować własne - studnię głębinową. 

10 Doprowadzenie wody z kanału do granicy ogrodu, wykonała mragowska melioracja w ramach ukladów koleżeńskich, 
przede wszystkim kolegi Wiesława. 

11 Marian Fiok (1933 p 2005) lekkoatleta, sprinter "polska błyskawica", wicemistrz Europy i Olimpiady. 

 Studnie ze zdatną wodą do picia. Po lewej na mojej działce nr 77,                                                       
a po prawej, studnia ogólna, przy której moja małżonka udaje, że wodę pompuje.                               



Zakład  Wiertnictwa Studzien,  wywiercił studnię o głębokości ok. 30 metrów.
 Koszt to 28 852 złotych.  Na te sumę złożyły się wpłaty działkowców, po 50 zł w latach 2006 – 2009. Uzbieraliśmy 

15 400  złotych. Krajowa  Rada PZD  dofinansowała naszą inwestycję pięcioma tysiącami  złotych. Pozostałą 

kwotę 8452 zł dołożyliśmy, gdyż mieliśmy  z czego, przeksięgowując na ten cel dodatnie wyniki finansowe za 

poszczególne lata. 

      Pierwsza „woda naprzód” z tej studni poszła we wrześniu 2009 roku. 

Obawialiśmy się, że po rozwiązaniu jednostki wojskowej  pozostaniemy bez obsługi fachowej. 

A że życie nie lubi pustki, rozwiązanie znalazło się. Fachowcy zostali ci sami, zmienili tylko pracę przechodząc      

do Wojskowego Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego, zresztą ze swoim szefem, a naszym wiceprezesem.   

Sieć wodociągowa wymaga  szczególnej konserwacji i kontroli, a te czynności  muszą być  wykonywane  

odpowiednio i w odpowiednim czasie. Rutynowo dwa razy do roku tj. przy uruchamianiu pomp wiosną i zamykaniu

wody przed zimą. Ponadto na bieżąco, a  w przypadku   awarii, panowie zawsze byli „pod ręka” (społecznie           

i odpłatnie) Obecnie nad sprawnością hydrauliki czuwa pan Mietek. 

Po doświadczeniach dotychczasowych z wodą, stwierdzam, że woda z jeziora wprawdzie nie nadawała się 

do picia lecz była dobra do podlewania. Ne bardzo dobra, bo prawdopodobnie w niej są nasionka roślin                 

i    przyczyniała się do zachwaszczania grządek. Nagrzana słoneczkiem dla roślin zbawienna. Woda ze studni, 

lepsza jakościowo lecz  zimna, co nie służy roślinkom. Ponadto jest ogromnie zażeleźniona. W zbiornikach 

hydroforni, tylko jednego sezonu, osadza się tyle brązowej mazi, że wywozimy ją taczkami. Najlepsza jest jednak 

deszczówka. Zauważam, że niewielu działkowców ją „chwyta”, daję więc przykład i prowadzimy akcję 

wyjaśniającą. Na razie deszczówka jest jeszcze darmowa.     

W ostatnim czasie stanęliśmy przed nowym problemem, czasami nazywanym wyzwaniem, jaki zafundowali nam 

rządzący wprowadzając „Prawo wodne”. Jesteśmy na ukończeniu  dokumentacji i partycypacji w kosztach, 

ale jak będziemy stosować w praktyce „nie mamy zielonego pojęcia”. Będzie to już od przyszłego sezonu. 

Działkowcy mają różne zdania, bo są nawet i tacy, którzy działek nie podlewają więc „uruwniłowki” być nie może,

 a jak opomiarować ? itp. Przeważa opinia, że działkowcy do występujących tu i ówdzie braków wody nie 

przyczyniają się, nie są sprawcami kryzysu klimatycznego, a w taki sposób  zostali ukarani.  

      „Nie ma, nie ma wody na pustyni”,12

        A działkowcy muszą dużo wody mieć
        Czerpano ją  z jeziora, małych, dużych studni, 
        Wszystko można  zrobić, byle tylko chcieć. 

12 Beata Kozidrak. BAJM.

Budynek hydroforni – z zewnątrz i…..     Niewiele, ale zawsze ……...wewnątrz



  JUBILEUSZ  35 – LECIA..

We wrześniu 2012 roku, postanowiliśmy podkreślić fakt,  

że nasz Rodzinny Ogród Działkowy „Cyranka” skończył 35 lat. Obchody, 

zgodnie z założeniem ograniczyły się do spotkania towarzyskiego.           

Po rozpoznaniu sytuacji, ogłoszeniu zamiaru, przystąpiliśmy  do realizacji.

By spotkanie nie przebiegało o przysłowiowym o tzw. „suchym p.....”, wszyscy  chętni zadeklarowali   symboliczną 

składkę. Składkowe skrzętnie wykorzystało "Państwo  Prezesostwo". Kol. Leszek zaopatrzenie, a kol. Wanda 

przyrządzanie, ugotowanie, podanie. Była więc grochówka, bigos, kaszanka, kiełbaski z ogniska, sałatki oraz 

oczywiście picie, wypicie i popicie.  Jak na pierwszy raz  było zupełnie nieźle, tylko uczestników mogło by być 

więcej. Należy więcej  popracować nad integracją.  A może coroczne spotkania pod pozorem „Dnia Działkowca” 

czy Dożynek ? 

Atmosfera bardzo fajna, bez  przemówień, odznaczeń, natomiast były występy.                                        

Otóż, syn kol. Prezesa, Paweł należy do „Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg”. Z kolegą zgodzili  się co nieco 

zaprezentować. Pokazami walki na miecze. Uczestnikom spotkania  zapewnili  rozrywkę    oraz mieli następną 

okazję  propagować swoje zainteresowania.

Gdyby nie pandemia, kto wie, może uczcilibyśmy 40-lecie PZD w podobny sposób, „po polsku”. 

Trójka  z przodu, za nią piątka,
Co za liczba moi mili,
Wszak „Cyranka” ma urodziny,
Wiec będziemy je obchodzili.

 Kol. Edward  straszy towarzystwo mieczem dwuręcznym. Na
szczęście nie jest krzyżakiem  i jak widać pokojowo 
nastawiony.            Walczą rycerze Paweł   i Wojtek.                    

„...I ja tam z gośćmi byłem, 

miód  i  wino piłem...” 

          (inaczej)

 Ja oczywiście tam byłem,        

 jadłem, sporo trunków spiłem.

 Świetnie się bawiłem                

       kawały opowiadałem,                     

         na miecze nie walczyłem.
Prezes kol. Leszek, prywatnie ojciec rycerza Pawła,opowiada   
o współczesnej zabawie w rycerstwo. Po prawej rycerz po walce,
najpewniej zwycięskiej skoro żyje. 



LOGO

Z okazji 30 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cyranka”, opracowałem i wykonałem logo naszego ogrodu.

Na posiedzeniu zarządu przedstawiłem kilka propozycji. Zarząd  wszystkie zaakceptował, ze wskazaniem   

z wizerunkiem cyranki. (poniżej)

Nasz znak jest w formie kilku nakładających się na siebie kół.
W kole największym, po łuku, na żółtym tle napis koloru zielonego

„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY”.   

 W części dolnej, na  zielonym tle  napis koloru  czerwonego                          
„ W MRĄGOWIE”.  Napisy od części centralnej oddziela zielony  pierścień.           
Koło, jako część centralna podzielona  na dwa półkola.                                            
W dolnej części, na  żółtym tle kolorem niebieskim zapisano imię ogrodu 
„Cyranka”, a pod nim, 1976 – rok założenia.                                                               
W części górnej wizerunek kaczki cyranki.                                                                 
W naszym logo dominują kolory żółty  i zielony, barwy Polskiego Związku 
Działkowców. 

 Logo powstawało w okresie niepewności, toczących się dyskusji co do 

przyszłości ogrodów działkowych. Nad działkami po prostu zbierały się „czarne 

chmury”. Postanowiłem więc w jednej z wersji logo w półkolu górnym umieścić 

pochmurne niebo, symbol zbierających się tych czarnych chmur nad ogrodami, wyrazić tym obawę naszą w tym 

względzie.  Motywy mogły być zmieniane w zależności od okoliczności i potrzeb. Dobrze się stało, że czarne 

chmury rozwiał wiatr pozytywny dla ogrodów, przyfrunął ptak wędrowny jakim jest cyranka i już na stałe zajął ich

miejsce. Nadzieja nas nie opuszczała, że wszystko dla nas dobrze się ułoży, wszak „cyranka podlega szczególnej 

ochronie gatunku”.  

Czas pokazał, że logo kolorowe nie zawsze jest praktyczne, często zniekształcane nie tylko na dokumentach 

odbieranych. Zdarzało się, że ze względów technicznych -tusze- nie zawsze udawało się zachować wygląd zgodny   

z oryginałem.  Dlatego też od tego roku będzie głównie czarno-białe. Wersji z chmurką stosować nie będziemy. 

Aczkolwiek mamy ku temu powody, jesteśmy na pozycji przegranej i niczego nie wskóramy.                                       

Niestety ostatnio bańka optymizmu pękła i wylał się nowy problem.  Tym razem  z konkretnym zagrożeniem.

Związane jest to z „Budową drogi S16 odc. Borki Wielkie – Mrągowo”.  Śledziliśmy projekty, warianty licząc na to,

że wybrany zostanie nie ten, który wybrano. I stało się. Wykonano opis stanu nieruchomości przejętych na rzecz 

Skarbu Pastwa, a nieruchomości te, to 0,0968 ha powierzchni ogrodu na działce  393/7. Gdyby na tym się 

zakończyło, powiedzielibyśmy  – trudno.  Tak wygląda działka  393/7, którą nam zabierają. Teren zalesiony jest 

idealnym miejscem rekreacyjnym, zielonym zapleczem działek. Po wycięciu jedenastu sosen, siedmiu klonów           

i jednego dęba, niebawem będzie tutaj„patelnia”. Niepewność jednak pozostaje, bo decyzja nr 08/21 dotyczy          

i działki 393/8,   a co to oznacza ? A to, że kilku działkowców utraci działki, a my pozostali natrafimy na trudności 

jeszcze nie przewidywalne.                                                                                              

Życie „Cyranki” kołem się toczy. 
Jako  dobra  firma, mamy swój symbol.
A co jest wizerunkiem  naszej organizacji ?      
To jest LOGO  co wszystkich  jednoczy. 



WIOSNA NA DZIAŁKACH.

Wszystkie zdjęcia wykonano na rabatkach naszych działek. 

Kwiatów i kwiatków jest bardzo dużo. Nie zawsze potrafimy dostrzec ich piękno i zaobserwować życie toczące się 
wokół nich.

Zima była długa,
Kwiatki sobie spały,
A jak śnieżek stopniał,
Więc się pokazały.
Pszczółka swoje robi,
Nic ją nie obchodzi,
Zapyla kwiatuszki,

           I tym miodek słodzi. 



DZIEŃ  DZISIEJSZY

Według słownika języka polskiego13„działka to kawałek gruntu:  

- użytkowany pod uprawy rolne,

                  - przeznaczony pod zabudowę”.                   

W czasach, gdy ogród powstawał i w latach późniejszych, działki kojarzono wyłącznie  z pierwszym 

członem definicji. Natomiast później, w latach dziewięćdziesiątych i obecnie, przede wszystkim  z członem drugim. 

Zmiana  zapatrywania na działki najwcześniej i wręcz masowo  (jak mało gdzie) uwidoczniła się w naszym 

ogrodzie.  Stało się to dzięki powstaniu wielu ku temu sprzyjających okoliczności. Uprawa gruntu stała się niemal 

bezzasadna. Pojawiły się nowe trendy w formach wypoczynku, a jednym z nich to właśnie na działkach. Należało 

więc je do tego dostosować, wyposażyć,  a więc zainwestować. 

  Tylko wybiórczo przedstawione przyczyny wytworzyły sytuację następującą. Nie wiem co było pierwsze.  

Czy pojawienie się możliwości odstąpienia  działki przyciągnęły chętnych, czy oferty ich  nabycia14  wpłynęły na 

decyzje  o rezygnacji. Pojawiło się zjawisko nieoficjalne, kupno działki. Dla zbywcy i nabywcy ważniejszy jest 

notariusz, a zarząd ? Po zmianach w państwie  i w wojsku, nasz ogród stał się otwartym. Zaczęło przybywać 

działkowców nie związanych ze środowiskiem wojskowym, w tym spoza Mrągowa i proces ten trwa. Każdego roku,

kilku „zamiejscowych” przejmuje działki „tubylców”. Zmiany te w znakomity sposób wykorzystali mieszkańcy 

innych miast, przeważnie Warszawy i okolic. Oni również  poczuli duch wolności, znajdując możliwość tak 

modnego wyjazdu poza zatłoczone miasto. W dobie rozwoju motoryzacji odległość nie stanowi  problemu jak 

dawniej. Z każdym rokiem przybywali nowi działkowcy, nie mający zamiaru uprawiać działki jak dawniej. 

 Działka na Mazurach (bez określania jaka) to pewien styl, podkreślenie pozycji w swoim środowisku itp. 

Posiadanie takiej działki jest tanie, a stanowi świetną bazę wypadową na jeziora, zabytki czy inne atrakcje.        

Bywa, że na działkach przebywają nie tylko ich użytkownicy. Zapraszana jest bliższa i dalsza rodzina, 
koleżeństwo  i znajomi. Niekiedy na działce w tym samym czasie przebywa nawet kilkanaście osób. W związku        
z tym  zachodzi niemal konieczność wyposażenia działki tak, by obsłużyć  więcej osób. Zaczęły więc powstawać 
funkcjonalne budowle  i urządzenia, często bardzo wymyślne,  gdzie można przyrządzać potrawy, gotować, 
grillować, wędzić.

Ze wstydem przyznaję, że w początkowym
okresie, również  z rezerwą podchodziłem do
nowych, nazywanych „obcymi,
warszawiakami”. Wśród nich są różni,
zdecydowana większość w porządku, zawiązały
się przyjaźnie i jest OK!                                     
Już bardzo dawno temu, zweryfikowałem swoją

postawę i to właśnie Im i ich znajomym -turystom- dedykuję mojego autorstwa
wierszyk, propagując nasze miasto i zachęcając do odwiedzania. 

„I to było by na tyle”.                                                                       
Ostatni rozdział krótki, bo to właśnie dzień dzisiejszy tworzy historię. 

13 PWN 1978 
14  Jakiego terminu by nie użyć, wiadomo, że chodzi o kupno – sprzedaż.

Domki w niczym nie przypominają domków dawniejszych, typowych dla działek ogrodowych. 

W krainie mazurskiej
Wśród jezior rozlanych,
 Jest przepiękne miasto
Przez nas ukochane.
     Mrągowo, to piękne Mazury,
     Mrągowo to czyste jeziora,
     Mrągowo, to lasy i pola, 
     Mrągowo, to również i góry
Witamy turystów gościnnie.
Odwiedzajcie nasze Mazury.
Tu „Cztery Wiatry”dmuchają w żagle,
A zimą zjeżdżamy z ich góry.
     Mrągowo, to żagle i woda,
     A zimą bojery i lód,
     Mrągowo, to przecież są ludzie,
     Zimowa i letnia przygoda. 


