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WSTĘP 
 

Niniejsze wydanie historii POD "Rakowiec" (2004) stanowi pełny przedruk wydania z ro-
ku 1987 opracowanego przez p. M. Koreywo z niewielkimi zmianami redakcyjnymi i rozsze-
rzone zostało o okres 1987-2004. 

Informacje do opracowania tej Historii czerpano z czterech źródeł: 
1. z literatury, tj. wydawnictw magistratu Warszawy, związków zawodowych, pracowniczych 

ogrodów działkowych, 
2. z materiałów archiwalnych Wojewódzkiego Zarządu PZD w Warszawie i z archiwum na-

szego Ogrodu, 
3. z relacji pisemnych i ze wspomnień działkowiczów naszego Ogrodu, 
4. z rozmów osobistych ze starymi i zasłużonymi działkowiczami Ogrodu. 
 

Niestety uzyskane informacje na temat początków naszego Ogrodu nie są na tyle obfite, 
aby pozwoliły na wszechstronne zobrazowanie pierwszego okresu rozwoju i dalszych losów 
Ogrodu. Poza tym trzeba je było przesiać przez sito potrzeb kronikarskich i historycznych, 
oraz poddać weryfikacji i powiązać w łańcuch chronologiczny. 

A przy tym należało dbać o to, aby ta historia nie była ani pracą naukową o charakterze 
socjologicznym, ani też pracą publicystyczna, lecz taką, która stałaby się interesująca 
zarówno dla działkowca pamiętającego czasy sprzed 40 lat, a może i dawniejsze, jak również 
dla tych, którzy działkowcami stali się niedawno, czy też zamierzają dopiero nimi zostać. 
Inaczej określając, dążono do tego, aby dać właściwą historię Ogrodu, ale bez zanudzania 
nadmiarem szczegółów. 

W poszukiwaniu archiwalnych materiałów natrafiono na duże luki szczególnie w okresie 
przedwojennym, a także w okresie okupacji i następnie w okresie po wyzwoleniu, aż do 1969 
r. 0 ile można pogodzić się z tym, że materiały przedwojenne i okupacyjne zostały 
zniszczone przez pożogę wojenną, o tyle ubolewać trzeba bardzo nad tym, że tak 
interesujący okres odbudowy powojennej nie pozostawił w archiwach ogrodu żadnego śladu. 
Wydaje się, że przez pomyłkę i pochopna decyzję materiały zostały w 1968 r. spalone jako 
śmiecie. 

Pisemne relacje i wspomnienia działkowców dostarczane na nasze prośby ponawiane 
wielokrotnie przez kolejne Zarządy Ogrodu, wniosły jednak wiele cennych szczegółów. 
Wymienić tu trzeba przede wszystkim prace p. Felicji Romaniukowej; (z działki 184), która 
znała osobiście założycieli naszego Ogrodu w latach 1926 i dalszych oraz na apel zarządu 
włożyła wiele pracy w wyszukiwanie materiałów w bibliotekach i archiwach oraz opracowała 
okres początków historii ogrodu. Następnie p Włodzimierza Romanowskiego (z działki 439), 
który nadesłał wspomnienia z lat 1933-1947 (w tym z okresu, kiedy był prezesem zarządu), 
a także p. Mirosława Janickiego (działka 190) wielkiego amatora pszczelarstwa. 
Wspomnienia napisały także: Janina Wilczyńska (działka 58), p. Maksym Bieńkowski (działka 
391), p. Piotr Szumowskl (działka 201), p. Halina Auderska (działka 419), p. Feliksa Sygryc 
(działka 393), p. Eryk Guhl (działka 139),  

Wśród licznych rozmówców, od których otrzymywano informacje, wiele materiału 
pochodzi od dozorcy Ogrodu p. Jakuba Kołtuna, który z Ogrodem związany jest od 1949 r., 
gdyż wtedy został zaangażowany do tej pracy przez ówczesnego prezesa p. Nowaka. P. 
Kołtun od początku pomagał w odbudowie i rozbudowie Ogrodu, był świadkiem zmagań o 
istnienie Ogrodu i wraz ze swoją rodziną, a zwłaszcza z dorastającymi synami, pomagał 
wielu działkowcom w trudnych początkach pracy na działce. 

W obecnej więc sytuacji, gdy luki archiwalne z trudem tylko można wypełnić, nie należy 
twierdzić, iż opracowanie niniejsze jest wystarczające. Liczymy jednak na pomoc tych, którzy 
historię tę będą czytali i zechcą łaskawie ją poprawić czy uzupełnić dla dobra naszej 
działkowej wspólnoty. 
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TŁO HISTORYCZNE 
 

Idea ogrodów działkowych na już niemal 140-letnią tradycję w skali europejskiej. 
Wiadomo bowiem, że już w połowie ubiegłego wieku pionierami tej myśli byli dwaj działacze 
społeczni:   dr Ernst Hausschield w Niemczech i ksiądz J. Lemire we Francji. Głosili oni hasło 
"wyjścia z dusznych mieszkań na słońce i powietrze" oraz zalecali zakładanie małych 
ogrodów działkowych. Idea znalazła szybko uznanie w krajach zachodniej Europy, głównie w 
Niemczech, Anglii i Belgii. Organizatorom przyświecała chęć złagodzenia skutków bezrobocia, 
a także zapewnienia zdrowej pracy fizycznej na świeżym powietrzu przy uprawianiu 
własnego ogródka. Chodziło zatem o zapewnienie nie tylko korzyści materialnych, lecz także 
zdrowotnego wypoczynku i radości estetycznych. 

Podobnie idea ta znajdowała zwolenników i w Polsce. Pierwszy ogród działkowy 
założono w Grudziądzu w 1897 r. z inicjatywy dr Jalkowskiego pod nazwą "Kąpiele 
słoneczne", używaną do dziś. Następne takie ogrody powstały w Chorzowie i w Katowicach, 
a w r. 1907 w Warszawie i w Łodzi. 

W Warszawie najstarszy ogród działkowy powstał w r. 1907 pod dzisiejszą nazwą 
"Obrońców pokoju" przy ulicy Odyńca na Mokotowie. Organizatorzy stawiali na pierwszym 
miejscu korzyści materialne dla ludzi najuboższych pod hasłem "pomoc biednym bez 
dawania jałmużny".  

Choć ogrody takie szybko znajdowały sobie zwolenników ani władze państwowe ani spo-
łeczne nie wykazywały początkowo chęci opiekowania się nimi. Do 1927r. ogrody nie 
korzystały z żadnej oficjalnej opieki, nie miały podstaw prawnych czy nawet 
zalegalizowanych form organizacyjnych, Działkowcy nie mieli wspólnej organizacji, która 
występowałaby oficjalnie w obronie ich interesów. Dopiero w 1928 roku powstał Związek 
Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych, a to spowodowało przełom. Dalsze lata 
przyniosły szybkie rozrastanie się całej organizacji w kraju. 
 

PIERWSZE LATA OGRODU 
 

W połowie 1926 r. w Warszawie zawiązał się komitet organizacyjny, stawiający sobie za 
cel powołanie do życia Towarzystwa Ogródków Rodzinnych. 

Inicjatorką i duszą powstania towarzystwa była p. Ortruda Buzkowa, żona dyrektora 
Głównego Urzędu Statystycznego prof. Józefa Buzka. Dzięki jej staraniom grupa 
kierowniczych pracowników tego urzędu mieszczącego się wówczas przy Al. Jerozolimskich 
32, przystąpiła do organizowania Towarzystwa Ogródków Rodzinnych na rozległych terenach 
przylegających w dużej części do terenów miejskiego przedsiębiorstwa zwanego AGRiL - 
Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych. 

Historyczna dla Ogrodu decyzja zapadła na zebraniu organizacyjnym, które zwołała p. 
Buzkowa do swojego mieszkania przy Al. Jerozolimskich 32. W zagajeniu inicjatorka 
powołała się na doświadczenia z ogródkami rodzinnymi na Śląsku, skąd pochodziła wraz z 
mężem. Tam właśnie - w Chorzowie i w Katowicach - ogródki zdały już egzamin i przyciągały 
coraz więcej amatorów. Pani Buzkowej chodziło szczególnie o to, aby pracownicy GUS po 
wytężonej pracy umysłowej mogli odprężyć się w wolnym od pracy czasie na świeżym 
powietrzu przy uprawianiu własnej działki ogrodniczej. 

Wybrano Komitet Honorowy, który miał patronować organizacji i rozwojowi 
Towarzystwa; weszli do niego dr Karol Bertoni, dr Bogucki, dr Józef Buzek, prof. 
Danielewicz, Władysław Jabłoński, M. Jankowski, dr Jurkiewicz, A. Raczyński, St. Schoenfeld, 
prof. Sujkowski, inż. Słomiński. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Ortruda Buzkowa, 
dr Rajmund Buławski Czesław Bertman, Tadeusz Czaykowski, Antoni Drabowicz, Nikodem 
Ehrenkreütz, Bronisław Gałczyński, dr Konrad Ilski, Jan Łagoda, inż. Juliusz Miller, Jadwiga 
Nahajska,  Kazimierz Sokołowski, Józef Staniszewski i Stefan Więckowski. Większość z tych 
osób była pracownikami GUS. Sekretariat Komitetu mieścił się przy Al. Jerozolimskich 32. 
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 W styczniu 1927 r. dwutygodnik "Ogrodnik" nr 1 zamieścił artykuł w którym czytamy: 
"....grono miłośników ogrodnictwa zawiązało Komitet, którego celem jest powołanie w 
Warszawie Towarzystwa Ogródków.  Towarzystwo postawiło sobie zadanie zorganizowania 
dla swych członków ogródków na terenach rządowych lub miejskich w obrębie granic miasta. 
Poza tym towarzystwo stawia sobie cele społeczne i kulturalne. Najważniejsze jednak będzie 
znaczenie materialne dla niezamożnej ludności w postaci korzyści z uprawy ogrodniczej”. 

Ukazały się także artykuły w innych pismach. Miesięcznik "Samorząd Miejski" z marca 
1927r. zamieścił komunikat pt. "Towarzystwo Ogródków Działkowych" ze szczególnym 
składem Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego, a w Gazecie Warszawskiej z 
dnia 20 marca 1927r. ukazał się artykuł znanego publicysty Adolfa Nowaczyńsklego pt. 
"Ogródki rodzinne w stolicy" z relacją z zebrania organizacyjnego Towarzystwa Ogródków 
Rodzinnych i apelem do społeczeństwa o popieranie Towarzystwa. 

W kwietniu 1927r. w miesięczniku "Kronika Warszawy" p. Buzkowa pisząc o powstaniu 
Towarzystwa apelowała do mieszkańców Warszawy o poparcie w imię interesu społecznego 
akcji zakładania ogródków, które wykazały już wiele zalet w innych miastach kraju, głównie 
w Wielkopolsce i na Śląsku, a które już od kilkudziesięciu lat znane są w krajach zachodniej 
Europy. 

Władze miasta Warszawy pospieszyły z pomocą i przekazały Towarzystwu 5 hektarów 
ziemi na terenie folwarku Rakowiec położonym przy dzisiejszej ulicy Rostafińskiego, a 
graniczącym od północy z lotniskiem cywilnym. Zarząd Towarzystwa przystąpił do akcji i w 
krótkim czasie podzielił teren na 150 działek po 300 m2. i przekazał je członkom, których 
było już 110. Dzięki subwencji otrzymanej z Magistratu teren 5 ha został ogrodzony i 
zaopatrzony w studnie. Jest więc nadzieja - pisał miesięcznik - że znajdą się chętni do 
uprawiania tych działek, które są jeszcze do dyspozycji. 

Pracę Towarzystwa określał regulamin. "Mają one odbywać się głównie w komisjach 
utworzonych przez zarząd: 
1. Komisja techniczna ma urządzać kolonię, 
2. Komisja regulaminowa opracowuje statut i regulamin kolonii, przygotowuje także 

szczegółowe instrukcje normujące prace, 
3. Komisja propagandowa urządza odczyty i powoduje zamieszczanie w prasie artykułów 

popularyzujących idee ogródków, 
4. Komisja pracy ogrodniczej udziela członkom fachowych rad w zakresie racjonalnej 
uprawy, 
5. Komisja organizacyjna zatwierdza plany altanek i ogrodzeń, dbając o ich estetykę, 
6. Komisja opieki nad dzieckiem urządza półkolonie letnie i organizuje gry i zabawy dla dzieci 

na terenie wydzielonym z całości kolonii, o powierzchni 3.000 m2. 
Koszt ponoszony przez członka Towarzystwa wynosi: dzierżawa roczna 15 złotych, składka 
miesięczna 1 zł, wpisowe 2 zł. oraz opłata na utrzymanie dwóch stróżów. 
       Skład prezydium zarządu Towarzystwa: prezes dr Rajmund Buławski, wiceprezes 
Stanisław Mazurkiewicz, sekretarz Stefan Więckowski, z-ca sekretarza Antoni Klimaszewski, 
skarbnik Antoni Drabowicz. Tyle artykuł w "Kronice Warszawy".  

Było jeszcze kilka artykułów w innych czasopismach. Warto dodać, że sama idea 
ogródków działkowych jakkolwiek warta zainteresowania, w praktyce nasuwała pewne 
wątpliwości. Wprawdzie gleba uprawiana przez folwark Rakowiec była dość żyzna, ale 
uprawy te miały charakter masowej produkcji rolnej a więc inny niż potrzeby działkowców. 
Działki były więc w stanie surowym, tak że należało wkładać w nie wiele pracy, a dla 
większości chętnych była to praca niemal egzotyczna, wymagająca nowych kwalifikacji. 
Okazało się, że w uprawianiu działki nie wystarczają same tylko chęci, trzeba jeszcze 
wiedzieć jak przygotować samą glebę, jak, gdzie i co sadzić, jak pielęgnować, gdzie 
uzyskiwać fachowe informacje. 
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Niełatwo było pokonać te bariery, konieczna była cierpliwość i upór, a przede wszystkim 
zamiłowanie do kontaktu z naturą. 

Początkowo amatorów na działki nie było wielu; a zarząd Ogrodu wysilał się, aby znaleźć 
chętnych. Ale tak było tylko przez pierwsze lata, bowiem już w 1931 r., kiedy Magistrat przy-
dzielił Towarzystwu dalsze 4 ha ziemi i kiedy przydzielano następne 100 działek - okazało 
się, że to już nie wystarcza dla wszystkich zgłaszających się. 

W dwutygodniku "Kobieta w świecie i w domu" (nr 14, 1932) pani "Scabiosa" 
relacjonuje swoją wizytę w Ogrodzie na Rakowcu, gdzie była gościem pp. Buławskich, 
których nazywa "rodzicami Towarzystwa". Relacja ta jest niemal hymnem na cześć ogródków 
działkowo-rodzinnych. Autorka apeluje również do władz rządowych i samorządowych o 
poparcie idei ogródków, o przydział nowych funduszów i terenów koniecznych do inwestycji - 
głównie zniwelowania terenu, otoczenia całego terenu ogrodzeniem, budowę studzien itd. 

Tenże artykuł uzupełnia inna autorka p. Irena Orwid: ,,z pomiędzy wielu prawd, jakie 
głosi Towarzystwo, najważniejsza jest, iż praca w ośrodku działkowym to źródło sił 
fizycznych i moralnych, zadowolenia i ochoty do życia, a więc czynników potrzebnych w 
czasach, kiedy system nerwowy jest mocno nadwyrężony, a równowaga psychiczna 
zakłócona”. 
 

KOLEJNI PREZESI 
 

Pierwszym prezesem zarządu Ogrodu był w 1927 r. dr Rajmund Buławski. Zmarł w 1950 
roku. W latach 1933-37 prezesem był p. Besser, a oprócz niego w skład zarządu wchodzili 
pp. Groberski, Gorajski, Węgrzecki, Romanowski. 

W październiku 1939 roku, zaraz po ustaniu działań wojennych odbyło się zebranie 
działkowców, na którym wybrano nowy zarząd: prezesem został p. Włodzimierz 
Romanowski, skarbnikiem p. Tylec, a członkami pp. Węgrzecki i Ptaszycki. Po wojnie, w 
1946 roku, prezesem został p. Nowak. Po nim prezesem został p. Zygmunt Bruner. Działał 
on do 1952 r. Kolejnym prezesem został wybrany p. Tadeusz Gała. Jego wielką zasługą było 
1954 roku założenie sieci wodociągowej i napowietrznej linii elektrycznej. 
 
Oto lista kolejnych, dalszych prezesów, co do których niestety brak jakichkolwiek bliższych 
danych: Mitura, Emil Szczurowski, Dziak (działka 115), Stanisław Sadkowski, Kazimierz 
Toczek. 
 
Działalność dalszych Zarządów omówiona jest dalej w kolejności chronologicznej. 
 

UPRAWA NIE BYŁA ŁATWA 
 

Tak więc w 1931 r. Ogród liczył już 250 działek i zajmował powierzchnię 9 ha, okazało 
się także, że chętnych jest znacznie więcej niż działek i że tworzy się kolejka czekających. A 
warto dodać, iż uprawianie działki w tym czasie nie było łatwe. Teren był surowy, ziemia 
naga, bez drzew dających cień, a rzadko kto zdążył sobie postawić altankę choćby tylko na 
narzędzia. W razie deszczu nie było gdzie się schronić, a gdy dokuczało słońce, nie było 
cienia. Zaś do nawadniania działki trzeba było dużo wody, a tę należało nosić wiadrami po 
kilkadziesiąt i więcej metrów z nielicznych studni. Nie było tradycji i kultury upraw 
działkowych, te bowiem dopiero tworzyły się, Glebę zarastały szybko chwasty, a to 
wymagało cierpliwej i systematycznej, nieraz iciężkiej pracy. Byli działkowcy, którzy mimo to 
znajdowali zadowolenie i trwali, a nawet czuli się mocno związani ze swoim ogródkiem. Ale 
byli też tacy, którzy nie wytrzymywali i ostatecznie rezygnowali, albo też narażali się na 
krytyczne uwagi sąsiadów z powodu zaniedbań ogrodniczych. 

Niemniej jednak idea ogródków działkowych zyskiwała coraz więcej zwolenników. Z roku 
na rok działki nabierały lepszego wyglądu, szybko rosły drzewa i krzewy owocowe, a każda 
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wiosna przynosiła urok barw kwiatów i zieleni. Lato i jesień dawały plony, które nie tylko 
stanowiły w domu znakomite uzupełnienie pożywienia, lecz i przynosiły poczucie dumy z 
wyników własnej pracy.  

Wywiercono nowe studnie do pompowania ręcznego, a więc stawało się łatwiejsze 
dźwiganie wody do podlewania roślin. Na centralnym placu Ogrodu od strony Pola 
Mokotowskiego ustawiono obszerny dach-wiatę, a pod nią sklecono skrzynki do 
przechowywania narzędzi ogrodniczych. W ten sposób każdy z działkowców mógł bez obawy 
zostawiać tam swoje narzędzia, zaś dach stanowił ochronę w razie przelotnego deszczu. Aby 
pracującym działkowcom umożliwić ochłodę w czasie upałów zbudowano prowizoryczne 
urządzenie natryskowe, w którym ze zbiornika umieszczonego na słupach spływała przez sito 
orzeźwiająca woda. 

Zarząd Ogrodu, korzystając z żywej współpracy działkowców, organizował wiele akcji 
społecznych. Tak więc zbierano i dawano w darze instytucjom charytatywnym kwiaty ł 
owoce, urządzano dla dzieci zabawy na boisku znajdującym się w Ogrodzie, urządzano 
pokazy przetwarzania owoców, pogadanki na tematy ogrodnicze. Zasadzone jeszcze przed 
paroma laty drzewa morwowe już służyły hodowli jedwabników, zarząd bowiem nawiązał 
współpracę z fabryką tkanin jedwabnych w Milanówku. Organizowano pszczelarstwo i 
hodowlę królików. 

Działkowcy, którzy pamiętają te czasy opowiadają, że praca na działce oprócz korzyści 
materialnych przynosiła również psychiczne i moralne. Ludzie zbliżali się ku sobie, pomagali 
wzajemnie, nawiązywali przyjaźnie. Nie znane były kradzieże czy to kwiatów, owoców czy 
narzędzi, nie znano także sporów o miedzę czy konfliktów sąsiedzkich. 
 

RODZICE OGRODU 
 

Oto krótka charakterystyka osób, których nazwiska zapisały się trwale w historii Ogrodu 
- według p. Felicji Romaniukowej (z działki 184), jednej z najstarszych członkiń Ogrodu, 
pamiętającej osobiście te czasy i osoby: 
 

Dr Józef Buzek ur. w 1873r. działacz ruchu ludowego, ekonomista prawnik, poseł do 
parlamentu austriackiego w 1907r.; wiceprezes Koła Polskiego w Wiedniu. W Polsce w latach 
1919-1922 poseł na Sejm i senator z listy PSL-„Piast”. Od 1904 r. profesor prawa 
administracyjnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a od 1918 r. profesor na 
Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej. Współorganizator i dyrektor 
Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1918-1929. W latach 1926-27 przewodniczący 
Komitetu Honorowego Ogrodu. Zmarł w Cieszynie w 1936 r. 
 

Dr Rajmund Buławski - pierwszy prezes Zarządu Ogrodu, doktoryzował się na 
Uniwersytecie w Berlinie. Jako naczelnik Biura Spisów GUS przygotował spis powszechny w 
Polsce w 1931r. W marcu 1945 r. powołał do życia Instytut Badania Ziem Odzyskanych. 
Zmarł w 1950 roku. 
 

Prof. Stefan Szulc ur. w 1881 r. Statystyk i demograf. We wczesnej młodości związany z 
SDKPiL. Na Uniwersytecie w Dorpacie studiował filozofię i teologię, a w Berlinie - statystykę. 
Był naczelnikiem wydziału statystyki ludności w GUS w latach 1918-1939. Od 1920r. 
wykładał na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, a od 1923 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim. W 1939r. po upadku Warszawy przeniósł się do Lwowa i tam na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza prowadził wykłady ze statystyki. Po zajęciu Lwowa przez 
Niemców wrócił do Warszawy i brał udział w tajnym nauczaniu w konspiracyjnej tzw.. 
„Szkole Lipińskiego”. W latach 1945-49 był prezesem GUS. W 1956 r. został członkiem 
Polskiej Akademii Nauk. 
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Ignacy Kräutler ur. w 1884 r. Studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie i na Politechnice w Wiedniu. W latach 1904-1905 współdziałał z SDKPiL, był 
kurierem Róży Luksemburg między terenem zaboru niemieckiego i rosyjskiego. Parokrotnie 
aresztowany i więziony. W GUS pracował w latach 1919-1938, usunięty za przekonania 
lewicowe. Brał udział w opracowanie pierwszego spisu powszechnego w 1921 r. 
Współpracował ściśle z prof. Krzywickim,  St. Sempołowskim i Stefanią Sempołowską. Dzięki 
znajomości kilku języków europejskich prowadził w czasie okupacji konspiracyjny nasłuch 
radiowy i pisał codzienne komunikaty do prasy konspiracyjnej. Po powstaniu został 
wywieziony do Berlina i tam zamordowany w 1945 roku. 
 

Inż. Zygmunt Słomiński ur. w 1879r. Działacz oświatowy w latach 1904-1912 w 
Sandomierskim i Radomiu, inżynier budowlany, naczelny inżynier Warszawy w latach 1924-
27, prezydent Warszawy w latach 1927-34. Więziony na Pawiaku i zamordowany przez 
hitlerowców w 1943 roku. 
 

Prof. Edward Lipiński ur. w 1888r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Wybitny ekonomista i 
działacz społeczny związany z PPS-Lewicą. Był współzałożycielem i członkiem Rady Ligi 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, profesor SGH w Warszawie, założył Instytut Badań 
Koniunkturalnych, Gospodarczych i Cen i był jego dyrektorem w latach 1928-1939. W czasie 
okupacji kierował tajnym nauczaniem ekonomicznym w wyższej szkole, znanej pod nazwą 
„Szkoły Lipińskiego". Po wyzwoleniu był dyrektorem Instytutu Gospodarki Narodowej, 
prezesem Banku Gospodarstwa Narodowego, profesorem SGPiS, profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 1928r. był przez parę 
lat działkowcem naszego ogrodu i sam uprawiał działkę. 
      

Pierwsze działki w Ogrodzie objęli dr Rajmund Buławski, prof. Stefan Szulc i dr Ignacy 
Kräutler. Tymczasem w Warszawie powstały inne ogrody działkowe, a w 1928r. 
zorganizowano "Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych", który objął także i 
nasz Ogród. 

W latach 1933-37 prezesem zarządu Ogrodu był p. Besser, a w skład zarządu wchodzili: 
pp. Graberski, Gorajski, Węgrzecki i Romanowski. 

Zarząd zatrudniał w tym czasie 2 dozorców i ogrodnika p. Bogdanowicza. Jeden z 
dozorców stale mieszkał na terenie Ogrodu w zdemontowanym wagonie kolejowym. Tam też 
urzędowali członkowie Zarządu. Dozorcy pełnili dyżury na zmianę po 12 godzin i posługiwali 
się dwoma psami ułożonymi do pilnowania. Ogrodnik zajmował się uprawą sadzonek na 
potrzeby działkowców, sprowadzał nawóz obornik od okolicznych rolników, a także 
dostarczał nawozy mineralne. Jesienią i wiosną opryskiwał drzewa owocowe przy pomocy 
wynajętego robotnika.  

W 1939r. Ogród pozyskał kolejne 100 działek. W atmosferze narastającego napięcia 
przedwojennego Zarząd rzucił myśl ufundowania ciężkiego karabinu maszynowego dla 
wojska. Myśl ta została przyjęta z powszechnym uznaniem, a w wyniku zbiórki pieniężnej 
uzyskano w krótkim czasie potrzebną sumę, karabin zakupiono, po czym wręczono go 
przedstawicielowi wojska na uroczystości urządzonej na terenie ogrodu.  

W Warszawie w tym czasie było już 13 towarzystw ogródków działkowych, które 
prowadziły 18 ogrodów (zwanych wówczas także koloniami) o łącznej powierzchni 116 ha, a 
korzystało z nich 2.542 rodzin. 
 

LATA OKUPACJI 
 

Gdy we wrześniu 1939 r. Niemcy podeszli do granic Warszawy, nasz Ogród znalazł się 
na pierwszej linii frontu. Pastwą ognia od pocisków i bomb padło wiele altanek, spłonął także 
drewniany budynek zarządu. Mimo, że na działkach znajdowało się jeszcze dużo warzyw i 
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owoców, życie w Ogrodzie zamarło, a tylko nocami odważniejsi działkowicze przekradali się 
do Ogrodu z narażeniem życia, aby zdobyć trochę świeżego pożywienia dla swoich rodzin. 

Dopiero po ustaniu działań wojennych po kapitulacji Warszawy życie zaczęło powoli 
wracać na działki. Okazało się wtedy, jak ważnym źródłem wyżywienia może być działka, 
jedynym dla wielu rodzin miejscem zaopatrzenia. W początkach okupacji odbyło się zebranie 
działkowców, wybrano nowy zarząd i postanowiono kontynuować działalność społeczną 
Ogrodu. Prezesem został p. Włodzimierz Romanowski, skarbnikiem p. Tylec, a członkami 
pp., Węgrzecki i Ptaszycki. 

W latach następnych w miarę jak stolicy rozwijała się konspiracja, Ogród nasz zaczął 
spełniać jeszcze jedną rolę - stawał się schronieniem dla konspiratorów, czy choćby 
podejrzanych o konspirację. Tu zaczęli ukrywać się wszyscy ci, którym groziły coraz 
brutalniejsze prześladowania. Niemcy formalnie nie interesowali się Ogrodem, choć widywało 
się czasem spacerujących po alejkach żołnierzy. Ale ci interesowali się samą techniką 
uprawiania działek, bo zapewne sami mieli zamiłowanie tego rodzaju. Stosunkowo rozległy 
obszar Ogrodu obficie zadrzewiony i zakrzewiony stanowił teren znakomity do ukrywania się. 
Znane były wypadki, gdy konspiratorzy przynosili broń i ukrywali ją w schowkach 
wykopanych w ziemi. 
 

MAGAZYN BRONI NA DZIAŁCE 
 

Przykładem tego była np. działka 101, którą uprawiał przez kilkadziesiąt lat Wacław Leś-
kiewicz. Właśnie w tej altance - opowiadał - był nasz magazyn broni. Pod skrzynią na 
narzędzia ogrodnicze wykopaliśmy wspólnie z ojcem dół długości 130 cm, czyli dostatecznej, 
aby zmieścił się tam karabin typu Mauzer. Aby zabezpieczyć dół przed wilgocią, wyłożyliśmy 
go cynkową blachą, uszczelniliśmy i zamaskowaliśmy skrzynią. Tam gromadziliśmy broń aż 
do wybuchu Powstania. Schowek nakryty skrzynią nie wzbudzał żadnego podejrzenia nawet 
gdyby ktoś chciał przeprowadzać rewizję. O tym, że ten schowek, jak i dostęp do niego, był 
dobrze zakonspirowany, świadczyć może fakt, że przez lata okupacji nie był istotnie 
zagrożony i ostatecznie dobrze spełnił swoje zadanie. Pod koniec okupacji tuż przed 
wybuchem Powstania magazyn zawierał 12 karabinów Mauzer, 9 pistoletów kalibru 9 mm, 6 
pistoletów maszynowych, w tym jeden typu Bergman, jeden Sten i jeden MAS (czeski), poza 
tym ok. 200 granatów głównie konspiracyjnej produkcji tzw.. sidolówek oraz kilka tysięcy 
amunicji. 

Gdy nadszedł rozkaz mobilizacji Armii Krajowej, opróżniliśmy magazyn i przenieśliśmy 
broń na ul. Kielecką 46, gdzie mieścił się punkt zborny naszej kompanii z pułku "Baszta", w 
mieszkaniu użyczonym do tego celu przez pp. Gieysztorów. Z zadowoleniem chcę 
powiedzieć, że nic z tej broni nie zmarnowało się, wszystko spełniło swoje zadanie.  

Trzeba dodać, że działanie samego magazynu na działce było tylko częścią całego 
problemu gromadzenia broni. Bo przecież trzeba by móc ją zdobywać najróżniejszymi 
sposobami, a potem doprowadzać do porządku, konserwować i co było szczególnie trudne - 
transportować na działkę. Tu pomysłowość konspiratorów nie miała granic. Tak np. Wacław 
Leśkiewicz pseud. "Fred" z mieszkania swego przy ul. Mianowskiego 15 dostarczał karabiny 
Mauzer, udając inwalidę wojennego ze sztywną nogą. Noga ta bowiem była unieruchomiona 
przez karabin, który trzymany ramieniem pod pachą, był wpuszczony lufą w spodnie. Tak 
kuśtykając szedł ulicami, a potem przez pole mokotowskie do ogrodu "Rakowiec" na swoją 
działkę. Drogę taką odbywał wiele razy, przenosząc karabiny, pistolety maszynowe, granaty, 
amunicję. Nie mógł w tym liczyć na obcą pomoc (poza pomocą ojca), gdyż miejsce 
magazynowania broni musiało być otoczone jak największą tajemnicą. Im mniej o tym ludzi 
wiedziało, tym szanse uniknięcia wsypy były większe. Ale chodziło nie tylko o samo 
magazynowanie, Dostarczana broń była często w stanie, który budził zastrzeżenia. Duża 
część pochodziła przecież z wykopalisk, jako że była to broń z czasów walk wrześniowych 
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1939 r. Najlepszym sposobem przekonania się, czy broń jest dobra i czy nie zawiedzie w 
razie potrzeby, było jej przestrzeliwanie. Otóż Fred wraz z ojcem znaleźli sposób. Na skraju 
ogrodu stała drewniana ubikacja i w niej właśnie Fred przestrzeliwał swoje pistolety. Ryzyko 
było oczywiste, bo w pobliżu znajdowały się koszary SS, a nieco dalej koszary FLAK 9 
artylerii przeciwlotniczej. Ale dzięki dobrze zorganizowanej akcji i ochronie, nigdy do wpadki 
nie doszło. 

W czasie powstania ogród został zniszczony, a altanka w której przechowywano broń, 
całkowicie spalona. Gdy Wacław Leśkiewicz wrócił z niewoli, postawił nową altankę i to ściśle 
według starego wzoru, bo chciał mieć przed oczami obraz dawnej, z którą wiązał tyle 
przeżyć. 

"Widzi pan te stare drzewa - jabłoń i gruszę - opowiadał - sadził je jeszcze przed wojną 
mój ojciec, który gospodarzył tu od roku 1928. Wyglądają nie najlepiej, poszczerbione przez 
wojnę i bardzo nadwyrężone przez wiek. Należałoby je ściąć, ale nie mam do tego serca. Żal 
mi ich, bo przecież tak zżyłem się z nimi przez tyle dramatycznych lat. Ta jabłoń rodziła 
szczególnie obficie, w czasie okupacji dostarczała całej naszej rodzinie po paręset 
kilogramów jabłek". 

Działka nr 101 znajdująca się w najstarszej części Ogrodu za życia była zadbana. Bo p. 
Leśkiewicz lekarz-pediatra - mimo zaawansowanego wieku i mocno nadszarpniętego zdrowia 
- przychodził często na działkę; twierdził bowiem, że nic tak nie pomaga w zachowaniu 
kondycji i równowagi psychicznej, jak doglądanie kochanej roślinności. Działka wyróżniała się 
szczególnie pięknymi, smukłymi i jakże polskimi - malwami. Dr Leśkiewicz był w AK dowódcą 
plutonu i w stopniu podporucznika brał udział w walkach powstańczych aż do samego końca. 
Był dwukrotnie ranny, był w niewoli, a potem operowano go raz i drugi. Otrzymał srebrny 
Krzyż Orderu Virtuti Militari.  
 

*             * 
Pod koniec okupacji, a jeszcze przed wybuchem powstania działała tajna radiostacja, za-

maskowana w jednej z altanek. Niewykluczone, że na terenie Ogrodu było ich nawet więcej. 
W konspiracyjnej działalności poważnym zagrożeniem było bliskie sąsiedztwo koszar, które 
znajdowały się w dzisiejszym gmachu SGGW przy ul. Rakowieckiej i gdzie kwaterowała 
formacja SS. 

Ogród nasz w czasie okupacji stanowił element szerokiej akcji społecznej i odegrał 
ważną rolę w aprowizacji, a także w walce z okupantem. Pod ogrody działkowe i podobne 
zajmowano w Warszawie każdy skrawek wolnej gleby, a nawet trawniki uliczne. Praca 
społeczna skupiała się wokół Zarządu Towarzystw Ogródków i Osiedli Działkowych, w skład 
którego wchodzili m.in. prof. Zygmunt Rudolf (z Politechniki), dr Marian Stawiński, Zofia 
Kunińska, Edward Osóbka-Morawski, Mieczysław Kostka, dr Anna Zakrzewska, Stefan 
Brzywczy. Akcję działkowców popierała Rada Główna Opiekuńcza, która wyłoniła z siebie 
wydział ogródków działkowych pod kierunkiem inż. Zofii Kunińskiej. Wydział ten nawiązał 
ścisłą współpracę z dyr. L. Danielewiczem z Wydziału Ogrodniczego Zarządu Miejskiego, a 
ten chcąc udzielić działkowcom jak największej pomocy oddelegował wszystkich podległych 
mu fachowców do akcji w ogrodach działkowych w charakterze instruktorów. W szklarniach 
miejskich zamiast kwiatów uprawiano rozsady warzyw z przeznaczeniem głównie dla 
działkowców. Przy Radzie Głównej Opiekuńczej powołano wielu opiekunów społecznych, 
których zadaniem było pomagać przy tworzeniu nowych ogrodów i koordynować wysiłki 
ogółu działkowców w akcji aprowizacyjnej dla mieszkańców stolicy. 

Ale ta intensywna akcja społeczna miała swoje słabe strony. Oto bowiem pogarszające 
się szybko warunki bytowe ludności stały się źródłem krzewienia się kradzieży na działkach, 
zjawiska dotąd nieznanego. Ponieważ nie było płatnego dozoru, okradanie działek szybko 
stało się prawdziwą plagą. Zorganizowano wtedy w naszym Ogrodzie dyżury nocne 
działkowców, ale skończyły się one szybko i smutno. Pewnej nocy i to mimo godziny 
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policyjnej zjawiła się w Ogrodzie jakaś banda, sterroryzowała dyżurujących działkowców, 
obrabowała ich z pieniędzy i zegarków, po czym ruszyła po działkach i pod groźbą broni 
zebrała wszystkich tam nocujących w jedno miejsce. Bandyci zebrali owoce i warzywa do 
worków, załadowali je na riksze i odjechali. napad ten pozostawił później przygnębiające 
wrażenie i spowodował zaniechanie dyżurów nocnych. 

Nadszedł okres najtrudniejszy - Powstanie Warszawskie. Ponieważ wielu działkowiczów 
wybuch powstania zaskoczył, na działkach w dniu 1 sierpnia znajdowało się wiele osób, 
czasem całe rodziny z nieletnimi dziećmi. Powrót ich do domu stał się niemożliwy, musieli 
więc urządzić się na działkach i to mimo dotkliwych niewygód, a żywić się prymitywnie tylko 
płodami działki. W miarę jak rosła brutalność okupanta powodowana wściekłością za akcję 
powstańczą, życie na działkach stawało się coraz niebezpieczniejsze. Cały Ogród, podobnie 
jak tereny Mokotowa i Ochoty, był objęty krwawą pacyfikacją prowadzoną przez oddziały 
ukraińskie R.O.N.A. (znane pod nazwą "Band Kamińskiego"). W dzień i w nocy grasowały po 
Ogrodzie grupy pijanych żołnierzy niemieckich i ukraińskich, terroryzując napotkanych 
działkowców, znęcając się nad nimi, szczególnie nad młodymi kobietami. Z zemsty za 
ukrywanie się, czy po prostu z żądzy niszczenia, żołdacy palili altanki i rabowali co było pod 
ręką. 

Teren Ogrodu był bombardowany przez artylerię i lotnictwo. Któregoś dnia przed 
południem do Ogrodu wjechał ciężki czołg "Tygrys" i zaczął na oślep miażdżyć drzewa, 
krzewy a szczególnie altanki. Strzelał przy tym gęsto z karabinów maszynowych - wszystko 
dlatego, że podejrzewał iż ukrywają się tu powstańcy. Zniszczył w ten sposób niemal połowę 
Ogrodu, pozostawiając po sobie obraz straszliwej dewastacji. Po jego odjeździe paliły się 
jeszcze długo resztki drewnianych urządzeń. 
 

ODBUDOWA PO WOJNIE 
 

Już wiosną 1945 r. życie zaczęło wracać na działki. Do zrujnowanej stolicy przybywały 
codziennie setki ludzi, dążących do swych byłych siedzib, a w Ogrodzie zjawili się działkowcy. 
Cały Ogród stanowił przygnębiający widok. Wszystkie altanki były spalone, drzewa połamane 
czy wyrwane z korzeniami, nie istniało ogrodzenie, ziemia była poorana pociskami, a w 
lejach po wybuchach gromadziła się woda i błoto. W tym chaosie zniszczenia wielu 
działkowców nie mogło nawet znaleźć własnego terenu. Ale życie było silniejsze. Podobnie 
jak w całej Warszawie tu w Ogrodzie wola życia dyktowała wartkie tempo odbudowy. Na 
wielu działkach klecono prowizoryczne altanki i schowki, wyrównywano teren, kopano i 
zasiewano grządki. Intensywna praca zaczęła owocować już latem i jesienią 1945 r. Działki 
"bezpańskie", które leżały odłogiem, obejmowali sąsiedzi i szybko doprowadzali je do 
porządku.  

Gdy działkowcy po wojnie wracali na teren Ogrodu, liczącego już wtedy 350 działek, 
problemem stał się brak elementarnych budynków i pomieszczeń. Prymitywny wagon 
kolejowy, stojący na terenie przylegającym do solidnego budynku zarządu (pod wielkim 
orzechowcem przy działce 324) stanowczo nie wystarczał. 

W roku 1949 za prezesury p. Nowaka zbudowano murowany budynek, który dziś 
stanowi część nowego budynku. W sąsiedztwie budowano szopy na magazynowanie 
najpotrzebniejszych narzędzi i materiałów budowlanych dla działkowców i zarządu. Przed 
budynkiem zaczęto niwelować teren na projektowany dziedziniec, gdzie była właściwie 
sadzawka. Zaczęto więc zasypywać ją gruzem sprowadzanym z pobliskiego Pola 
Mokotowskiego, a ściślej - z południowej jego części tuż za ul. Rostafińskich , gdzie przez 
ostatnie kilkanaście lat wyrosło wysypisko gruzu i śmieci zwożonych z całego miasta. 

W latach późniejszych wysypisko to władze miejskie zaczęły niwelować i ostatecznie 
spowodowały, że poziom dzisiejszej ulicy Rostafińskiego oraz dalszej części terenu jest 
wyższy przynajmniej o 1 metr od poziomu Ogrodu. 
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Ówczesny zarząd z prezesem p. Nowakiem nie zadawalał się samą odbudową Ogrodu, 
lecz wykorzystując sytuację, zaczął starania w Zarządzie Miasta o powiększenie Ogrodu. 
Starania te uwieńczone zostały sukcesem i wiosną 1947 roku Ogrodowi przyznano 
dodatkowo duży teren miejski na południowej rubieży, zarosły chwastami i częściowo 
podmokły. Ale radość zarządu Ogrodu trwała krótko, okazało się bowiem, że do terenu rości 
pretensję zarząd Cmentarza radzieckiego, który wówczas był w stadium organizacji i 
odgórnie planowany. Początkowo planiści zamierzali zająć na cmentarz jak największy teren, 
a m.in. właśnie graniczący z południową granicą naszego Ogrodu. Decyzja o budowie 
wielkiej inwestycji miejskiej zapadła w 1949 roku. Wtedy zarząd Ogrodu z prezesem 
Nowakiem zaczął intensywną akcję obronną i ostatecznie po wielu konferencjach władze 
ustąpiły i zgodziły się na oddanie spornego terenu działkowcom. Tak więc Ogród uzyskał 
kolejne powiększenie powierzchni, na której wytyczono 134 nowych działek (razem 484 
działki). 

Prezes Nowak potem odszedł, ustępując miejsca p. Zygmuntowi Brunerowi. Ten 
prezesował przez 3 lata - do 1950 roku. Jego następcą był prezes Tadeusz Gała. Ten 
zasłużył się Ogrodowi tym, że w krótkim czasie doprowadził do działek wodę, a także i prąd 
elektryczny, choć tylko do części Ogrodu (do budynku zarządu, do domku dozorcy i do 
działek wzdłuż jednej alejki). Z zakładaniem sieci wodociągowej było wiele kłopotu, bowiem 
nowych rur nie było, o zdobyciu ich nawet nikt nie marzył. Trzeba było "organizować" 
materiały używane, pochodzące z rozbiórki starych domów zrujnowanej stolicy. Było to w 
1954 roku. Jednak wodociąg założono i to w stosunkowo krótkim czasie tak, że wygodny 
dostęp do wody uzyskała większość działkowców. 

W tym czasie w kraju nastąpiło wydarzenie niezwykłej wagi dla działkowców i całego 
ruchu społecznego stworzonego przez nich. Oto Sejm w marcu 1949 roku uchwalił ustawę o 
"Pracowniczych ogrodach działkowych", co powszechnie przyjęto jako akt o przełomowym 
znaczeniu, zapewniający wszystkim działkowcom uregulowany prawnie rozwój i opiekę 
państwową. W cztery miesiące później opiekę nad ogrodami działkowymi w kraju przejęła 
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ). W styczniu 1958 roku uchwałą CRZZ została 
powołana autonomiczna Krajowa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych. 

Nasz Ogród otrzymał oficjalną nazwę: Pracowniczy Ogród Działkowy "RAKOWIEC". 
W 1949 roku zarząd Ogrodu zaangażował dozorcę p. Jakuba Kołtuna. Dzięki jego wydatnej 
pomocy członkowie zarządu i aktywiści działkowi zdołali wspólnymi siłami pościągać z Pola 
Mokotowskiego wiele potrzebnych materiałów budowlanych, a nawet fragmenty baraków. 
Przerobiono je na budynki gospodarcze, głównie na magazyn narzędzi i materiałów 
budowlanych. 
 

PSZCZELARSTWO 
 

Działkowcy w naszym Ogrodzie przejawiali nieustannie inicjatywę w ulepszaniu upraw i 
hodowli. Wprowadzali wiele nowych roślin ozdobnych i warzywnych, zakładali hodowle kur, 
królików i pszczół. 

W kilka lat po wyzwoleniu Ogród był już dobrze ogrodzony i zagospodarowany. Był 
budynek murowany zarządu, budynki gospodarskie, plac zabaw dla dzieci. Na działkach rosło 
wiele dużych - kilkunastoletnich i starszych drzew owocowych i bujnych krzewów. Działki 
były starannie uprawiane, a co roku przybywało wiele ładnych i praktycznych altanek. 

W latach 1950-60 rozwijało się pszczelarstwo. Inicjatorem i energicznym organizatorem 
był inż. Kazimierz Bajorek - doświadczony pszczelarz i ogrodnik. Wkrótce dał się poznać jako 
lubiany społeczny działacz. Z jego inicjatywy została założona sekcja pszczelarska i ta 
zorganizowała kurs fachowy, zakupiła najpotrzebniejsze urządzenia, a nawet przystąpiła do 
własnej produkcji uli. Członkowie sekcji, których było 14, sami pracowali przy produkcji uli, 
zimą w świetlicy, a latem na placu obok budynku gospodarczego. Były to ule z mat 
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słomianych i desek, praktyczne i przydatne w warunkach hodowli działkowej. Całością prac 
kierował inż. Bajorek, z wydatną pomocą Mariana Stępińskiego i Zygmunta Lewandowskiego. 
Gospodarczym sposobem wykonano ponad 30 uli w większości typu warszawskiego. Niestety 
działalność i rozwój sekcji została po kilku latach zahamowana wskutek śmierci inż. Bajorka i 
odejścia z Ogrodu dwóch najaktywniejszych członków sekcji. W 1962 roku sekcja 
pszczelarska właściwie już nie istniała, ale pozostałe po niej ule widać było jeszcze przez 
wiele lat na niektórych działkach. 
 

KADENCJA PREZESA Stanisława GĘCY 1966 - 1969 
 

Na walnym zebraniu w dniu 13 lutego 1966 r. wybrano nowy zarząd. Prezesem został 
sędzia Stanisław Gęca, a jego zastępcami: Jan Dąbrowski i Jan Skędzielewski, sekretarzem 
Edward Jarosiński, zastępcą Marian Wersecki, skarbnikiem Władysław Błazałek, a zastępcą 
Piotr Szablewski, gospodarzem Olgierd Żyliński, zastępcą Walerian Kłosowicz. 

Powołano 8 Komisji: 1) ochrony roślin, 2) weryfikacyjną, 3) szacunkową, 4) kulturalno-
oświatową, 5) estetyki i porządku, 6) działkową, 7) pomiarów  i 8) inwestycji. 

Stosując się do wskazań walnego zebrania, nowy zarząd zwrócił szczególną uwagę na 
poprawienie wyglądu Ogrodu i wprowadzenie racjonalnych metod uprawy - ogród robił 
bowiem wrażenie zaniedbanego. Wiele starych drzew było mocno zniszczonych, 
spróchniałych czy przewróconych, stawało się siedliskiem szkodników, które groziły 
wszystkim działkom. Drzewa nie były przycinane, rozrastały się bujnie, wiele działek było 
zarośniętych zielskiem i nie uprawianych. Zaniedbane ogrodzenia i altanki sprawiały 
przygnębiające wrażenie. Przeprowadzono dwa przeglądy działek (15 lipca i 15 sierpnia) i 
stwierdzono, że 68 działek należało zakwalifikować jako niedostatecznie uprawiane, a 13 
działek otrzymało ocenę "bardzo złą". Tylko 22 działki uznano za celujące, ocenę "bardzo 
dobrą otrzymało 15 działek. Najwięcej było działek z oceną "dostateczną" - 295 czyli 60 %. 

Lustracje oraz liczne rozmowy przedstawicieli zarządu z działkowcami wpłynęło znacznie 
na poprawienie estetyki i uprawy, ale nie rozwiązało całego problemu. Zarząd sięgnął więc 
do ostatecznej metody i pozbawił 23 działkowców prawa korzystania z działki. Działki te 
przydzielono innym, czekającym w kolejce. 

W ochronie roślin postanowiono zastosować biologiczną metodę walki ze szkodnikami 
według projektu, którego orędownikiem był przewodniczący komisji ochrony roślin Stanisław 
Sasim. Wyhodowano ok. 40 milionów kruszynka, po czym w trzech rzutach (w maju, 
czerwcu i lipcu) rozsiano na terenie Ogrodu około 32 milionów. Resztę zużyto do reprodukcji. 
Akcja ta nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów i ostatecznie projekt został 
zarzucony. 

Dużym poparciem działkowców cieszyła się działalność komisji kulturalnej, szczególnie 
było to widoczne na wystawie plonów urządzonej na terenie Ogrodu 17 września 1966 roku 
z okazji 40-lecia Ogrodu, a także tygodnika "Działkowiec". Zgromadzono i efektownie 
pokazano zbiory z działek oraz zilustrowano planszami i architekturą stoisk wg planów 
działkowców, którzy byli zawodowymi artystami - plastykami. 

W wyniku częstych i bliskich kontaktów z władzami wojewódzkimi POD oraz miejskimi, 
zarząd otrzymał bezpłatnie domek-barak stojący na terenie Pola Mokotowskiego. Po 
rozebraniu go uzyskano 2500 cegieł całych i 10.000 połówek oraz znaczną ilość belek i 
desek. Z materiału tego zbudowano dodatkowy magazyn na nawozy i narzędzia, a resztki 
odsprzedano działkowcom na naprawianie altanek. W nowym magazynie przewidziano 
miejsce na warsztat stolarski do użytku działkowców. Okazało się jednak w ciągu roku, że 
wbrew oczekiwaniom warsztat nie spełnił swego zadania. 

Latem 1968 roku Ogród doznał swego rodzaju wstrząsu, jakim było zatrucie znacznego 
obszaru działek. Sprawcą był Miejski Zakład Ochrony Roślin, którego robotnicy w sposób 
lekkomyślny szafowali silnym środkiem chemicznym do zwalczania chwastów (tzw. pielikiem) 
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opryskując trawniki w Al. Żwirki i Wigury oraz Cmentarzu Radzieckim, struli działki Ogrodu. 
Cała sprawa stała się przedmiotem konfliktu z władzami miejskimi. Dzięki intensywnej akcji 
obronnej prowadzonej przez zarząd, a w szczególności przez pp. Gęcę, Szablewskiego, 
Mossakowskiego i Pajdowską, Zarząd Miejski uznał się winnym szkód i wypłacił 65 
działkowcom odszkodowanie na ogólną sumę 44.000 złotych. 

Ponieważ akcja "kruszynek" okazała się niepraktyczna (zbyt kosztowna i mało skutecz-
na) postanowiono przeprowadzić inną akcję biologiczną zwalczania szkodników. Udało się 
zakupić 90 domków lęgowych dla sikorek i 30 dla szpaków oraz rozmieszczono je bezpłatnie 
na działkach. Zwiększono także wysiłki propagujące opaski chwytne na pniach drzew. Nieza-
leżnie od tego prowadzono zwykłą akcję oprysku środkami chemicznymi (trzykrotnie w ciągu 
roku). 

Pod koniec kadencji w 1969 roku wskutek zmian,  skład zarządu był następujący: Prezes 
- Stanisław Gęca, Zastępcy: Piotr Szablewski i Edward Mossakowski, Sekretarz - Ludwik 
Reske, Skarbnik - Jan Kulik, Gospodarz - Antoni Miszczak. 
 

KADENCJA PREZESA Ludwika RESKE 1969 - 1972 
 

Na walnym zebraniu w dniu 23 marca 1969 roku wybrano nowy zarząd, a ten ukonsty-
tuował się następująco: prezes L. Reske, wiceprezesi: T. Karwowski i E. Mossakowski, 
skarbnik P. Szablewski, sekretarz W. Feldman, gospodarz I. Kosacka. Utworzono 7 komisji: 
  1. Inwestycyjna - przewodniczący E. Mossakowski, 2. Weryfikacyjna - T. Karwowski,  
  3. Gospodarcza - I. Kosacka, 4. Modernizacyjna - St. Gęca, 5. Szacunkowa - B. Russak, 
 6. Współzawodnictwa - Z. Jaskólska, 7. Kulturalno-oświatowa - M. Witek. 

W toku kadencji, która trwała do 12 marca 1972 roku, nastąpiły zmiany w składzie 
zarządu: w roku 1970 ustąpił Piotr Szablewski ze względu na zły stan zdrowia, a w roku 
1971 Wanda Feldman z powodu objęcia nowego stanowiska zawodowego. Na miejsce p. 
Szablewskigo dokooptowano Władysława Błazałka, a na miejsce Wandy Feldman - inż. Jana 
Bitnego-Szlachtę. 
Zarząd ten prowadził intensywną akcję zaopatrywania działkowców w nawozy, dostarczając 
m.in. 5 ton wapna, 2 tony mączki kostnej, 2 tony nawozu "Plon", i tonę nawozu "Mikro", 1,5 
tony superfosfatu, 1,5 tony siarczanu potasu, 120 batów torfu. Dużą pomocą dla działkow-
ców były sadzonki i rozsady warzyw, kwiatów i krzewów z dobrze prosperującego gospodar-
stwa p. Boruckiego, który dobrze zapisał się w historii Ogrodu swoją dbałością i fachowością. 
Niestety w 1971 roku ceniony ten ogrodnik i działkowiec odszedł na emeryturę i zrezygnował 
z dalszego prowadzenia gospodarstwa. 

Ogród nasz został wytypowany przez GUS jako wzorowy i objęty planem badań 
statystycznych zagospodarowania i produkcyjności. Działkowcy z 32 działek zaczęli więc 
współpracować z GUS i w ramach tego przez cały sezon ciepły tzn. od kwietnia do 
października zapisywali w notatnikach bieżące dane o kosztach utrzymania działki, stanie 
zadrzewienia, plonach owoców i warzyw, czasie spędzanym na działce. Zebrane w ten 
sposób dane (oraz z innych ogrodów w kraju) posłużyły do opracowania społecznej i 
gospodarczej roli pracowniczych ogrodów działkowych. 

W zabezpieczeniu Ogrodu przed szkodnikami założono dalsze domki dla ptaków i 
karmniki (liczba ich osiągnęła 180 domków dla szpaków i 80 dla sikorek). 

Dużo uwagi poświęcono modernizacji Ogrodu. Coraz więcej działkowców prześwietlało 
korony drzew, likwidowało wielkie i rozrośnięte ponad miarę drzewa i zastępowało je 
drzewami karłowymi. Przy pomocy Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogródków 
Działkowych (WZ POD), który dostarczył wzory altan, wielu działkowców wymieniło swoje 
stare i zniszczone altany na nowe, ładne i praktyczne. 

Te i inne prace przyczyniły się do tego, że władze POD i władze miejskie wytypowały 
nasz Ogród do kategorii pokazowej, jako Ogród, który ma spełniać rolę reprezentacyjną. 
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W początku 1971 roku staraniem zarządu Ogrodu nasz otrzymał nowy teren, uzyskany 
od Miejskiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego, a przylegający do wschodniej strony Ogrodu 
przy tzw., Alei Brzozowej, Z terenu tego wygospodarowano 30 nowych działek oraz niewielki 
teren parkowy zarośnięty starodrzewem, uznany następnie za teren chroniony. Od tego 
czasu Ogród liczył już 514 działek. 
 

KADENCJA PREZESA Jana PIETKIEWICZA 1972-1976 
 

W dniu 12 marca 1972 roku na walnym zebraniu powołano nowy zarząd, a ten 
ukonstytuował się następująco: prezes dr Jan Pietkiewicz, zastępcy: Tadeusz Konicki i 
Edward Mossakowski, sekretarz: Tadeusz Karwowski (później zastąpiony przez J. Bitnego-
Szlachtę), skarbnik: Alfons Wiesztort, gospodarz: Witold Rynkiewicz, członkowie zarządu: 
Zofia Jaskólska, Mieczysław Lechnio, Eugeniusz Surała, Jerzy Skalski (zastąpiony później 
przez Edwarda Dercza). Do realizacji zadań zarząd powołał następujące komisje i ich 
przewodniczących:  

1. Komisja Inwestycyjna - Jan Bitny-Szlachta, 2. Modernizacji i ochrony roślin - Edward 
Dercz, 3. Weryfikacyjna - J. Zakrzewski (po rezygn. Kazimierz Kohlman), 4. Kwalifikacyjna 
- Zofia Jaskólska, 5. Techniczno-Remontowa - Eugeniusz Surała, 6. Szacunkowa – Boles-
ław Russak. 

Nowy zarząd miał przed sobą wiele trudnych zadań, a przede wszystkim dwa: 
1. Doprowadzenie istniejącej sieci wodociągowej do normalnego działania. Sieć ta latem po-

przedniego 1971 roku działała już tak źle, że tylko jedna trzecia działek miała normalne 
zaopatrzenie w wodę i to o słabym ciśnieniu, jedna trzecia miała słabe zaopatrzenie, a 
działki pozostałe były w ogóle pozbawione wody w dni gorące. 

2. Radykalnie poprawić stan estetyczny Ogrodu. Jak bowiem stwierdziła komisja 
kwalifikacyjna, na wiosnę 1972 r. stan estetyczny i zagospodarowanie był na ogół zły. 
Działek kwalifikujących się do zmiany użytkownika było 58 czyli 12%, działek, których 
właścicieli należało ostatecznie ostrzec, było 63 czyli 13%, właścicieli którym należało dać 
pierwsze ostrzeżenie - 105 czyli 21,5%. Negatywnie oceniono łącznie aż 226 działek, czyli 
46,5%. Działek ocenionych pozytywnie było 259, czyli 53,5%. 

Oba główne zadania zostały wykonane w ciągu kilkunastu miesięcy. 
Dnia 11 listopada 1973 r. w Ogrodzie odbyło się otwarte zebranie aktywu Ogrodu połą-

czone z uroczystością wręczenia odznaczeń POD i dyplomów. Przedstawiciel Krajowej Rady 
POD Eugeniusz Kondracki wręczył trzy złote odznaki. Otrzymali je: T. Karwowski, E. Mossa-
kowski, M. Ochmanowa, 3 srebrne odznaki otrzymali: J. Pietkiewicz, B. Russak i W. Gęca. 
Pięć odznak II stopnia otrzymali: Wł. Błaszałek, J. Bitny-Szlachta, F. Krahelska, L. Marchelska 
i E. Surała. W imieniu zarządu Ogrodu wręczono dyplomy za wzorową uprawę działki (30 
osób). 

Po zakończeniu uroczystości Eugeniusz Kondracki ocenił wysoko pracę zarządu Ogrodu i 
wyraził mu uznanie. "Dowodem efektywnej działalności - powiedział - są dzisiejsze odzna-
czenia, a także zajęcie przez Ogród pierwszego miejsca z wyróżnieniem, spośród 32 ogrodów 
w dniu święta „Trybuny Ludu”. Należy dodać, że Ogród uzyskał nagrodę pieniężną w kwocie 
3.000 zł. 

We wrześniu 1974 r. Ogród wziął udział w organizacji Międzynarodowego Kongresu 
Ogrodniczego, który odbył się w Warszawie. Przedstawicielami Ogrodu byli wówczas 
działkowcy: M. Czarnecki i R. Onitschowa. Jedna z Komisji Kongresu miała obradować w 
Ogrodzie, ale do tego nie doszło, gdyż świetlica nie została na czas wykończona. W ramach 
Kongresu odbyła się wystawa ogrodów działkowych, w której wziął udział również nasz 
Ogród. Mimo dużych trudności spowodowanych zamieszaniem w pracach organizacyjnych (a 
niezależnych od Ogrodu), zespół dzielnicowy (w którym mieścił się nasz Ogród) otrzymał 



 

  

  

  

15 

  

  

nagrodę 10.000 zł. (z czego Ogród otrzymał 2.500 zł.). Był to wyraz uznania dla grupy 
aktywistów Ogrodu za zaangażowanie i umiejętności artystyczne. 

W latach 1973-75 dzięki wysiłkom zarządu Ogrodu działkowcy otrzymali (mimo 
istniejących wówczas trudności transportowych) wystarczające ilości nawozów mineralnych, 
a także torfu i nawozu popieczarkowego, a w 1974 roku tony obornika. Mało było w 
Warszawie ogrodów, które w tych latach otrzymały tak znaczne ilości nawozów. 

 
ZAKUSY NA ISTNIENIE OGRODU 

 

Mimo, że Ogród rozwijał się i spełniał swoją społeczną rolę, urbaniści w Zarządzie 
Miejskim zaczęli patrzeć nań łakomym wzrokiem. Twierdzili, że stolica rozbudowuje się 
szybko i potrzebuje nowych terenów, zwłaszcza Rakowca, który znajduje się już niemal w 
środkowej części miasta. Zaczęto nawet omawiać plany likwidacji Ogrodu i wyznaczać 
terminy opuszczenia terenu. 

Na szczęście do likwidacji nie doszło. Energiczna i szeroko prowadzona akcja obronna, 
którą rozwinął ówczesny zarząd w latach 1972-77 pod kierownictwem dr Jana Pietkiewicza, 
doprowadziła ostatecznie do wstrzymania przygotowań do drastycznej akcji i zaniechania 
planów. Podstawowym wówczas argumentem zarządu Ogrodu było wykazanie, że cały 
Ogród stanowi nie tylko zwarty teren zieleni, a więc spełnia rolę "płuc miasta" jako park, ale 
ma duże znaczenie społeczne dla paru tysięcy ludzi, powiązanych z działkami. Argumentacja 
ta opierała się zresztą na planach rozbudowy miasta, opracowanych i przyjętych jeszcze w 
latach dwudziestych. Ówczesna koncepcja mówiła o potrzebie utworzenia klina otwartych i 
dobrze zazielenionych przestrzeni, które oddzielałyby zwartą zabudowę Mokotowa od Ochoty 
i służyły doprowadzeniu mas powietrza do śródmieścia od strony południowo-zachodniej. W 
skład tego klina wchodziłyby tereny lotniska Okęcie, ogrody działkowe rozłożone wzdłuż A. 
Żwirki i Wigury, plantacje miejskie, Pole Mokotowskie, Park Wielkopolski, Stacja Filtrów i 
skwer na Pl. Starynkiewicza. 

Na zarzuty urbanistów z Zarządu Miejskiego, iż wiele działek w naszym Ogrodzie jest za-
niedbanych i rażących wyglądem, zarząd nasz odpowiedział, że w krótkim czasie wspólnym 
wysiłkiem usuną zaniedbania. I istotnie apel zarządu Ogrodu działkowcy w ciągu kilku 
miesięcy usunęli wszystkie rażące braki. 

W latach 1972-76 zarząd Ogrodu wydał prawie 2,5 miliona złotych na inwestycje. 
Wymieniono wtedy całą sieć wodociągową, przebudowano budynek zarządu dodając 
obszerną świetlicę z zapleczem, wymieniono prowizoryczne części ogrodzenia na znacznie 
trwalsze i ładniejsze, zbudowano nową wiatę magazynową, wymieniono kable elektryczne 
doprowadzające do budynku zarządu energię elektryczną, uporządkowano plac zabaw dla 
dzieci, rozbudowano gospodarstwo pomocnicze. Na południowej granicy Ogrodu (od strony 
Cmentarza) ustawiono nowe ogrodzenie z wysokiej siatki. Od strony Al. Żwirki i Wigury 
władze miejskie ustawiły siatkę w ramach stalowych na podmurówce. Tak więc Ogród nabrał 
estetycznego wyglądu szczególnie z dwu reprezentacyjnych krawędzi: od strony Al. Żwirki i 
Wigury oraz Cmentarza Radzieckiego. 

Na uwagę zasługuje szczególnie ważna inwestycja, jaką było założenie nowej sieci 
wodociągowej. Stara sieć składała się z rur, uzyskanych z rozbiórek starych domów i miała 
za sobą już niemal 20 lat istnienia plus długi okres przedwojennej eksploatacji. Dodatkowy 
kłopot sprawiał fakt podłączenia sieci Ogrodu do sieci Cmentarza Radzieckiego. Tymczasem 
szybko rosnące potrzeby Ogrodu powodowały, że sieć Cmentarza nie mogła zapewnić 
dostatecznego ciśnienia w rurach, co powodowało, że działkowcy zwłaszcza w ciepłe dni 
mieli poważne trudności w podlewaniu działek. Sytuacja zmieniła się dopiero radykalnie po 
założeniu nowej sieci i podłączeniu jej do magistrali miejskiej, umieszczonej pod ziemią 
wzdłuż Al. Żwirki i Wigury. Zaopatrzenie w wodę na dwadzieścia parę nadchodzących lat 
przestało być dla działkowców problemem. 
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W czasie zakładania sieci w Ogrodzie alejki były rozkopane i okolone zwałami ziemi tak, 
że dostęp do działek sprawiał działkowcom wiele kłopotu i nawet groził wypadkiem. Ale gdy 
rury już ułożono (choć z opóźnieniem), działkowcy w ramach czynu społecznego szybko 
zasypywali rowy i wyrównywali teren. Zarząd dostarczył do tego celu 120 m3 piasku. 
Działkowcy prócz własnego wkładu pracy opodatkowali się na sumę 100 zł. na roboty 
dodatkowe - zebrana suma wyniosła 50 tysięcy złotych. 

Niezależnie od realizacji planu inwestycji i przebudowy wykonano roboty 
przygotowawcze do akcji socjalnej Ogrodu. Chodziło o zapoczątkowanie tzw. małych 
wczasów dla emerytów i rencistów. W porozumieniu z dzielnicowym oddziałem Ochota - 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zorganizowano w 1975 roku wczasy dla 200 
rencistów i emerytów w czterech turnusach 2-tygodniowych. W ten sposób ludzie starsi 
wypoczywali wśród pięknej zieleni przez cały dzień i odżywiali się na miejscu. 

Zarząd włożył dużo wysiłku w modernizację Ogrodu nie cofając się przed zadaniem 
najtrudniejszym, jakim jest zmiana użytkowników działek zaniedbanych. Akcja ta, 
wymagająca dużej cierpliwości i taktu w postępowaniu z działkowcami, przyniosła poważny 
sukces, bowiem zdołano zmienić aż 51 użytkowników działek. Wszystkie te działania 
doprowadziły do tego, że Ogród uznano za jeden z przodujących w Warszawie, a dawna 
opinia, iż "stanowi on rażący relikt przeszłości i że szpeci miasto w jego reprezentacyjnej 
dzielnicy", została radykalnie zmieniona. Ta właśnie zmiana zapewniła zarządowi sukces w 
prowadzonej przez 3 lata obronie Ogrodu przed likwidacją. 

Warto podkreślić, że dzięki licznej współpracy działkowców - aktywistów zaoszczędzono 
poważne sumy budżetowe, bowiem roboty wykonane wysiłkiem społecznym miały wartość 
440.000 zł. Fakt ten spowodował również, że Krajowa Rada POD jak i CRZZ oraz Zarząd 
Miejski pospieszył z pomocą pieniężną i pokryły poważną część wydatków, które wyniosły 
ogółem 2.500.000 zł. 

Kierując się ambicjami społecznymi, Ogród otworzył swoje bramy dla ludności, aby 
umożliwić wszystkim zainteresowanym przechadzki i odpoczynek na terenach pełnych zieleni 
i kwiatów. Wbrew początkowym obawom, że spowoduje to nasilenie kradzieży, okazało się, 
że nie było ani kradzieży ani dewastacji. Wśród odwiedzających Ogród szczególnie 
serdecznie witane są dzieci ze szkół i przedszkoli przychodzące w grupach, dla których 
przechadzki po ogrodzie są nie tylko rozrywką i przyjemnością, lecz także lekcją umiłowania 
przyrody. 

 

 * * * 
Z inicjatywy Woj. Zarządu POD odbyła się we wrześniu 1976 roku wycieczka do Berlina, 

do tamtejszej organizacji ogródków działkowych: Verband der Kleingartner, Siedler und 
Kleintierzuchten. Delegacja polska składała się z 5 osób, po jednej z 4 ogrodów w Warszawie 
oraz prezesa WZ POD Tadeusza Janczara. Nasz Ogród reprezentował prezes dr Jan 
Pietkiewicz. Delegacja zapoznała się z organizacją i działalnością Ogrodu noszącego nazwę " 
25-lecia", zwiedziła miasto (lądem i wodą), wystawę drobnego inwentarza, ogrody działkowe 
w Treptow, ogród "Gesundheitsquelle" - Źródło zdrowia, Ogród Märchenland - Kraina Baśni, 
zaś członkowie delegacji przeprowadzili wiele rozmów i dyskusji z przedstawicielami 
ogrodów. W czasie oficjalnego spotkania omówiono projekt założenia i uprawiania polskiej 
działki w Berlinie, zaś niemieckiej w Warszawie. Realizacja tego projektu miała nastąpić po 
uzgodnieniu na wyższych szczeblach organizacyjnych. 

 * * * 
Prezes Jan Pietkiewicz w uznaniu dla jego aktywności i skuteczności działania został 

wybrany ponownie na walnym zebraniu w marcu 1975 roku. Jednak pogarszający się stan 
zdrowia zaczął poważnie ograniczać jego działalność, aż w końcu zmusił go do ustąpienia z 
zarządu w maju 1977 roku 
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KADENCJA PREZESA Edwarda MOSSAKOWSKIEGO 1977 - 1985 
 

W dniu 1 czerwca 1977 r. po odejściu prezesa Pietkiewicza zarząd ukonstytuował się 
następująco: prezes - inż. Edward Mossakowski, który objął również sprawy inwestycyjne, 
zastępca prezesa i jednocześnie skarbnik - Remigiusz ****, zastępca prezesa i opiekun 
samorządu alejowego Mirosław Janicki, sekretarz Józef Perek, gospodarz Stanisław 
Bartoszewicz, a zastępca Miron Krasnodębski. Powstały: Komisja Jubileuszowa - 
przewodniczący Marek Koreywo, Komisja Kulturalno-Oświatowa - Krystyna Onitschowa, 
Komisja Modernizacji - Bolesław Russak, Komisja Nasadzeń i Zieleni - Danuta Szymska, 
Komisja Inwestycji Elektrycznych - Józef Żakowicz, Komisja Socjalno-Bytowa - Władysława 
Małachowska, 
 

JUBILEUSZ 50 - LECIA 
 

Dla upamiętnienia półwiecza istnienia Ogrodu zarząd zorganizował uroczystość 
jubileuszową w dniu 10 września 1977 roku na terenie Ogrodu. Przybyli na nią zaproszeni 
goście: przedstawiciele CRZZ, władz miejskich, Krajowej Rady POD, wojewódzkiego zarządu 
POD poszczególnych ogrodów działkowych z Warszawy, przedstawiciele prasy i liczni inni 
goście. 

W świetlicy otwarto okolicznościową wystawę fotograficzną, która obrazowała rozwój i 
osiągnięcia Ogrodu. Ściany były ozdobione bogato planszami barwnych fotografii kwiatów 
autorstwa p. Barbary Bułhakowej - artystki-fotografika i właścicielki działki 49. 

Prezes Mossakowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, po czym przedstawiciel 
Krajowej Rady POD p. Mieczysław Zaziemski udekorował 5 osób odznaką złotą POD, 12 osób 
srebrną i 9 brązową, a prezes Mossakowski wręczył 30 osobom dyplomy Ogrodu za wzorową 
i wyróżniającą się uprawę działek. 

Następnie goście udali się grupami na przechadzkę po Ogrodzie, po czym wzięli udział w 
skromnym przyjęciu, zorganizowanym przez grono aktywistek Ogrodu. Tegoż dnia i 
następnych członkowie zarządu udzielili kilku wywiadów prasie, radiu i telewizji. Wyrazem 
tego było wiele artykułów w stołecznych środkach masowego przekazu na temat historii, 
rozwoju i znaczenia Ogrodu. 

W tymże miesiącu z racji wrześniowej tradycji święta plonów Ogród wziął udział w 
wystawie plonów, urządzonej przez Wojewódzki Zarząd POD, przy czym ekspozycję 
przygotowali aktywiści Ogrodu. Dzięki ich wysiłkom Ogród nasz uzyskał nagrody na 
wszystkich wystawach, zaś w ramach święta Trybuny Ludu uzyskał drugie miejsce i nagrodę 
pieniężną 4.000 zł. 

W spotkaniach towarzyskich członkowie zarządu rozmawiali z aktywistami i emerytami 
Ogrodu, a także z przybyłymi z Berlina działkowcami niemieckimi, oraz z działkowcami 
przybyłymi z Łodzi. Obecni byli na tych spotkaniach przedstawiciele Krajowej Rady i 
Wojewódzkiego zarządu POD. Cała impreza jubileuszowa znakomicie przyczyniła się do 
wzrostu zainteresowania opinii publicznej ruchem działkowym a także do wzajemnego 
poznania się działkowców i podniesienia rangi Ogrodu. 
 

*  *  * 
 

W październiku 1977 r. z pracy w zarządzie zrezygnował Józef Żakowicz, a na jego 
miejsce dokooptowano Władysławę Małachowską. W grudniu zrezygnował sekretarz Józef 
Perek, a jego miejsce zajął Edward Wawrzewski. 
Zarząd stosując się do zaleceń walnego zebrania w marcu 1977 r. działał w następujących 
kierunkach: podnoszenia fachowości działkowców, poradnictwa w przetwórstwie owocowo-
warzywnym, oszczędzaniu wody, podniesienia poziomu upraw, ochrony środowiska, 
zaopatrzenia w materiały budowlane, zaopatrzenia w nawozy. 
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W toku działalności zjawiły się trudności finansowe w wyniku poważnych ograniczeń 
dotacji uzyskiwanych od władz miejskich, a także od związków zawodowych i władz POD. 
Zmusiło to zarząd do zrezygnowania z budowy ośrodka wczasowego na działce "Brzozowej" 
oraz do ograniczenia zakresu planowanych robót m.in. utwardzenia nawierzchni alejek, 
podmurówki i parkanu od strony Pola Mokotowskiego, wykonania mrożarki w gospodarstwie 
ogrodniczym. 

Kontynuowano wczasy dla emerytów, a zarząd brał udział w organizacji ich wypoczynku 
w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 1977 r., kiedy to odbyło się 5 turnusów dla ogółem 
300 osób. 

Dużo uwagi poświęcono nadal modernizacji Ogrodu. Coraz więcej działkowców włączało 
się do tej akcji, wycinając stare i wielkie drzewa i zastępując je młodymi, karłowatymi. Dzięki 
temu Ogród zaczął nabierać lepszego wyglądu i to zgodnie z nowoczesnymi zasadami 
ogrodnictwa. 
Zarząd zapewniał zaopatrzenie działkowców w nawozy naturalne i mineralne, w torf, w 
środki chemiczne do zwalczania szkodników, w paliki. Wykonano także opryski w ciągu 
sezonu kosztem 80.000 zł. 

Nadal jednak problemem były działki zaniedbane. Lustracja działek w 1979 r. wykazała, 
że na 514 działek było 28 bardzo zaniedbanych tak, że użytkownikom trzeba było zagrozić 
odebraniem działek. Działek uprawianych dostatecznie było 212, dobrych i bardzo dobrych 
146, wyróżniających się 40 a wzorowych 62. 

Na walnym zebraniu dnia 18 marca 1979 r. wybrano nowy zarząd. Prezesem został 
nadal Edward Mossakowski, jego zastępcami: Bolesław Russak i Jerzy Urbański, sekretarzem 
Tadeusz Gajewski, gospodarzem Stanisław Bartoszewicz. Przewodniczącym Komisji 
rewizyjnej wybrano ponownie Jana Kulika. 

W latach 1980-81 na tle społeczno-gospodarczych zmian w kraju (m.in. likwidacji 
Centralnej Rady Związków Zawodowych) gospodarka w Ogrodzie uległa ponownemu 
zahamowaniu. Krótki ten okres stagnacji zakończył się zdarzeniem przełomowym w skali 
kraju, oto bowiem w dniu 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił nową ustawę o "Pracowniczych 
ogrodach działkowych" i stworzył samodzielną i samorządną organizację społeczną pod 
nazwą "Polski Związek Działkowców". To z kolei doprowadziło do powołania rady krajowej 
pod nową nazwą "Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców" i jej oddziałów 
terenowych, czyli wojewódzkich zarządów PZD. 

W końcu sezonu 1981 r. Ogród nasz wziął udział w wystawie z okazji "Dnia Działkowca" 
oraz w warszawskich dożynkach zorganizowanych przez Wojewódzki Zarząd PZD, gdzie 
uzyskał drugie miejsce i nagrodę 3.000 zł. 

We wrześniu 1981 r. na warszawskich dożynkach Ogród zajął 3 miejsce z nagrodą 3.500 
zł. Powodzenie uroczystości dożynkowych skłoniło wojewódzki zarząd do nadania imprezie 
charakteru trwałego współzawodnictwa wśród wszystkich (w liczbie 1234) ogrodów 
województwa warszawskiego. Na apel WZ PZD zarząd naszego Ogrodu zgłosił swój akces. 

W roku 1981 zarząd rozprowadził wśród działkowców nawozy za sumę 400.000 zł i 
przeprowadził wczasy dla emerytów, umożliwiając 300 osobom dobry wypoczynek na terenie 
Ogrodu. Prezes Mossakowski został udekorowany złotą odznaką Związku Emerytów i 
Rencistów. 

Nie udało się natomiast wykonać planowanych inwestycji na sumę 100.000 zł oraz 
corocznych oprysków drzew i krzewów.  
  

KONFLIKTY 
 

Przy różnym poziomie kulturalnym i różnym temperamencie nieuchronne stają się 
konflikty między poszczególnymi działkowcami, a także między nimi, a władzami Ogrodu. Na 
szczęście nie są to zdarzenia częste, choć i te zakłócają nieraz dotkliwie życie społeczne. 
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Głównym źródłem nieporozumień jest zaniedbywanie działek. Zarząd powinien chociażby 
z racji regulaminów obowiązujących w całym związku dbać o to, aby działki były starannie 
uprawiane i nie straszyły brzydkim wyglądem. Z drugiej strony zdarzają się działkowcy, 
którzy swego zasadniczego obowiązku nie wykonują lub wykonują opieszale. Zarząd ma w 
myśl regulaminu prawo odebrania zaniedbanej działki i przydzielenia jej komuś innemu, kto 
czeka długo w kolejce. Jednak egzekwowanie tego przepisu nastręcza w praktyce wiele 
trudności. 

Z jednej strony zarząd stara się trzymać zasady koleżeńskiego i humanitarnego 
współżycia, zwłaszcza gdy chodzi o działkowców starych i niedołężnych - z drugiej zaś musi 
postępować w interesie Ogrodu, a więc wykonywać przykrą decyzję odebrania działki. 
Zarząd stosuje więc najpierw perswazję, a gdy to nie pomaga, sięga w ostateczności do 
odebrania działki. Na tym tle dochodzi czasem do ostrych konfliktów między działkowcem, a 
zarządem. 

W historii Ogrodu wypadków tak drastycznych było zaledwie kilka, ale zapisały się one 
wyjątkowo przykro. W jednym z nich doszło do bójki i wyzwisk, a gdy zarząd pozbawił 
jednego z działkowiczów prawa korzystania z działki sprawa ciągnęła się przez wiele 
miesięcy przy zaangażowaniu coraz wyższych władz. Ostatecznie skończyło się na 
bezwarunkowym usunięciu aspołecznego działkowca. 

W innym wypadku nastąpił konflikt między działkowcem a zarządem o to, że działkowiec 
ignorując kilkakrotne wezwania w sprawie zaniedbanej działki, oburzył się gdy działkę mu 
odebrano i zaczął akcję poza Ogrodem, angażując wiele sił i środków. Sprawa oparła się o 
Wojewódzki Zarząd PZD i nawet była rozpatrywana na posiedzeniu plenarnym WZ. Niestety 
w tym przypadku Wojewódzki Zarząd PZD nie poinformował o meritum sprawy zarządu 
Ogrodu i zawiesił w czynnościach prezesa E. Mossakowskiego. Spowodowało to kontrakcję 
ze strony walnego zebrania polegającą na tym, że wbrew decyzji Wojewódzkiego Zarządu 
przedłużono o rok kadencję Zarządu Ogrodu z p. E. Mossakowskim na czele (do roku 1985). 
 
                           ZASŁUŻENI DLA OGRODU  
 

Irena Kosacka 
Postacią zasługującą na szczególne omówienie była Irena Kosacka, która przez 

kilkadziesiąt lat (od 1938 roku) wyróżniała się aktywnością społeczną i dużym 
zaangażowaniem w życiu Ogrodu. Współpracowała z kilkoma kolejnymi zarządami, 
pomagała w sekretariacie, interesowała się inwestycjami, nadzorowała opryski, przejmowała 
się modernizacją działek, ingerowała w sprawy techniczne, w zatargi między działkowcami, a 
gdy zbliżał się termin jakiejś uroczystości w Ogrodzie zwiększała swoją aktywność, 
organizowała dekorację, zbiory, przygotowanie bufetu. 

Nade wszystko lubiła rządzić, decydować, często wydawała zarządzenie "w imieniu 
prezesa" czy sekretarza, albo przewodniczących komisji. Nazywano ją "szarą eminencją". 
Mijały lata, zmieniali się prezesi sekretarze, zmieniały warunki, a ona niezmiennie trwała i 
rządziła. Za kadencji prezesa Gęcy oficjalnie była przewodniczącą komisji gospodarczej, ale 
w istocie zajmowała się wieloma innymi sprawami. Za kadencji prezesa Pietkiewicza 
urządziła sobie skromne pomieszczenie na zapleczu sekretariatu i tam nocowała, co 
pozwoliło jej spędzać cały czas w Ogrodzie. Tam też przyrządzała posiłki sobie, a 
jednocześnie i prezesowi czy sekretarzowi. Miała wielu oponentów czy nieprzychylnie 
nastawionych, ale też ceniono ją za całkowite oddanie się sprawom Ogrodu, choć oddanie to 
objawiało się zbyt apodyktycznie. Mimo wszystko jednak Irena Kosacka stała się częścią 
historii Ogrodu, a jej przeszło 42 letnia aktywność przyniosła Ogrodowi wiele korzyści. 

Zmarła tragicznie w wypadku samochodowym 1980 roku w wieku 82 lat 
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Dr Jan Pietkiewicz 
Został wybrany prezesem w 1972 roku i od razu dał się poznać jako energiczny i dobry 

organizator, szczerze oddany sprawom Ogrodu. Nie zrażał się dużymi trudnościami, a dzięki 
nieustępliwości i umiejętnej walce z władzami miejskimi w i stocie uratował istnienie całego 
Ogrodu. 

Był to czas, gdy władze miejskie chciały zabrać znaczną część Ogrodu na 
przeprowadzenie szerokiej drogi, a gdy natrafiły na sprzeciwy, wysunęły argument "że Ogród 
jest zaniedbany i stanowi rażący relikt przeszłości", Prezes Pietkiewicz w ciągu kilkuletniej 
walki osiągnął zwycięstwo, bo władze ustąpiły. W dążeniu do podniesienia rangi Ogrodu 
rozwinął intensywną działalność inwestycyjną. Razem z przewodniczącym komisji 
inwestycyjnej inż. Bitnym- Szlachtą (który jednocześnie był sekretarzem zarządu) uzyskał 
znaczne kredyty (m.in. dzięki swoim stosunkom z władzami) i znacznie rozbudował budynek 
zarządu. Inną cenną jego inwestycją była wymiana i rozbudowa całej sieci wodociągowej 
Ogrodu, co na wiele lat rozwiązało sprawę nawadniania działek. 

Po upływie kadencji, na walnym zebraniu w 1975 roku działkowcy w uznaniu jego 
zasług, wybrali dr Pietkiewicza ponownie na prezesa. Niestety pogarszający się stan zdrowia 
zmusił go w maju 1977 r. do rezygnacji. Umarł w kilka miesięcy później, w grudniu tegoż 
roku. 
 

Jan Kulik 
Z wykształcenia i zawodu prawnik-ekonomista, był w Ogrodzie najpierw księgowym, a 

potem za kadencji prezesa Gęcy skarbnikiem (1970 r.). Na walnym zebraniu w marcu 1971 r. 
został wybrany do komisji rewizyjnej i od tego czasu prezesował jej przez wiele kolejnych 
kadencji. Stał się więc jakby "żelaznym przewodniczącym komisji rewizyjnej". Zdobył sobie 
powszechne zaufanie i uznanie swoją działalnością rewizyjną, nacechowaną rzeczowością i 
dbałością o interesy Ogrodu, co w dużym stopniu wpłynęło na ulepszenie kolejnych 
zarządów i przynosiło Ogrodowi korzyści. W czasie swojej 14 letniej działalności na 
stanowisku przewodniczącego komisji rewizyjnej wielokrotnie dawał dowody dużego umiaru i 
taktu w zajmowaniu stanowiska w różnych sprawach konfliktowych, a także wspierał cenną 
radą w sprawach budżetowych, poświęcając wiele swego czasu. 
 

Inż. Edward Mossakowski 
Działalność w zarządzie Ogrodu rozpoczął za kadencji prezesa Reske jako jego zastępca 

w 1967 r. Później w zarządzie prezesa Pietkiewicza przewodniczył komisji inwestycyjnej, a po 
śmierci wiceprezesa Kunickiego objął w 1972 roku jego stanowisko jako specjalista spraw in-
westycyjnych. 

Po ustąpieniu prezesa Pietkiewicza w maju 1977 roku został wybrany prezesem i na tym 
stanowisku kierował również komisją inwestycyjną. 

W roku 1982 został wybrany ponownie i prezesował do końca 1983 r. tj. do czasu 
zawieszenia go w wykonywaniu obowiązków przez Wojewódzki Zarząd PZD za "nie 
respektowanie ustaleń WZ PZD i naruszenie zasad współżycia społecznego". Sprawa ta 
wywołała wiele kontrowersji w opinii działkowców. Powszechnie bowiem ceniono inż. 
Mossakowskiego za oddanie sprawom Ogrodu, za fachowość i kulturę obejścia z 
interesantami, choć były i inne opinie, określające go jako "samowładcę" niechętnego do 
pracy kolegialnej. Wskutek nieporozumień sprawa przeciągnęła się i nabrała cech konfliktu z 
władzami PZD, co ostatecznie doprowadziło do decyzji zawieszenia go w czynnościach 
prezesa. Trzeba jednak przyznać, że prezes Mossakowski włożył wiele ofiarnej pracy w 
działalność i rozwój Ogrodu w długim okresie swojej akcji w latach 1967-1984, a więc przez 
17 lat. 
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Ludwik Reske 
Urodzony w 1910 roku, z zawodu prawnik, sędzia. Otrzymał działkę w Ogrodzie w 1968 

roku i od tego czasu pracował jako aktywista nie tylko na rzecz Ogrodu, lecz i całego ruchu 
PZD w skali krajowej. 

Najpierw został dokooptowany przez prezesa Gęcę jako sekretarz zarządu (w 1968 r.), 
potem wybrano go prezesem zarządu i stanowisko to zajmował do 1971 r. Dał się poznać 
jako dobry administrator, szczególnie zaś jako skuteczny i taktowny rozjemca w sprawach 
spornych. Z powodu swego przygotowania zawodowego został wybrany na 
przewodniczącego Komisji Rozjemczej. W tymże czasie wybrano go także na 
przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rozjemczej, a wkrótce potem Krajowa Rada POD 
powołała go do Komisji prawnej. Były to lata 1971-1974. 

W latach 1980-81 kiedy przestała istnieć CRZZ, która była formalnie nadrzędną instancją 
pracowniczych ogrodów działkowych, sędzia Reske przyczynił się w dużym stopniu do 
stworzenia podstawy prawnej nowej organizacji, mianowicie Polskiego Związku Działkowców. 
Brał udział w tworzeniu dokumentacji, która stała się podstawą nowej ustawy jako 
podwaliny ruchu działkowego. W nowej organizacji powołano go na drugą kadencję na 
przewodniczącego komisji prawnej począwszy od 1981 r. 

W latach 1970-75 wspólnie z p. Kosacką organizował życie towarzysko - społeczne w 
Ogrodzie, przyczyniając się do zacieśnienia więzów między działkowcami, do ożywienia życia 
towarzyskiego, do organizowania współzawodnictwa, do łagodzenia zatargów, a także do 
podniesienia poziomu estetyki Ogrodu. 

Jego działalność i duży wkład w historię Ogrodu, a także całego ruchu działkowego 
zostały należycie ocenione przez władze związkowe i państwowe. Jako jeden z pierwszych 
działkowców został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczano 
go wielokrotnie w ruchu działkowym wszystkimi możliwymi odznaczeniami POD. 
 

Jakub Kołtun 
Od 1949 roku był dozorcą Ogrodu i stanowił żywą kronikę całego okresu powojennego. 

Ogród znał jak własną kieszeń, uczestniczył przy włączaniu kolejnych części terenu, pracował 
przy ściąganiu materiałów budowlanych, pochodzących z rozbiórki powojennej, pomagał 
przy wszystkich inwestycjach. W czasie długoletniej pracy w Ogrodzie poznał osobiście 
niemal wszystkich działkowców i wspomina setki już nieżyjących, którzy tworzyli historię 
Ogrodu. Był nie tylko dozorcą i pracownikiem fizycznym, ale także doświadczonym 
ogrodnikiem. Zwracali się do niego działkowcy o radę w sprawie upraw, nawożenia i budowy 
altan, korzystają z jego pomocy przy prześwietlaniu drzew i krzewów, w karczowaniu i 
nowych nasadzeniach. 

Przez wiele lat jego zięć Jan Kowalczyk specjalizował się w budowie altan i domków, 
których wykonał ponad 20, a syn Jakuba - Andrzej jako dozorca nocny chronił Ogród przed 
kradzieżami, zaś żona – Honorata - załatwiała zaopatrzenie w nawozy. 

W Ogrodzie mówi się więc o "klanie Kołtunów", który wrósł już w historię Ogrodu. 
Senior rodu Jakub, choć obecnie na ogrodowej emeryturze, jest niezastąpiony w wielu 
dziedzinach. Ma za sobą przecież ponad 40 lat pracy dla dobra Ogrodu. 

W latach 1971-74 zarząd doceniając pracę i działalność Jakuba Kołtuna, włożył wiele 
wysiłku i pieniędzy w rozbudowę murowanego domku tzw., dozorcówki, doprowadzając 
domek do stanu zapewniającego wygody mieszkaniowe. 
 
                          SŁAWNI DZIAŁKOWCY 
 

Edward Osóbka-Morawski 
Na szczególne wspomnienie zasługuje Edward Osóbka-Morawski, który gospodarował na 

działce 368 przez ponad 40 lat. On to tworzył historię naszego kraju po wojnie jako pierwszy 
premier, kierujący Tymczasowym Rządem Narodowym przez 3 lata aż do 1947 r. Potem był 
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ministrem administracji, a od 1956 r. naczelnym dyrektorem uzdrowisk polskich. Ale jego 
działalność społeczna sięga czasów przedwojennych, gdyż jako działacz spółdzielczy i 
Polskiej Partii Socjalistycznej brał żywy udział w tworzeniu i rozwoju ruchu spółdzielczego. W 
tym także wiele uwagi poświęcał popieraniu ruchu ogródków działkowych, szczególnie w 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która budowała całe osiedla m.in. na Żoliborzu i 
Rakowcu. Jego zasługi na tym polu oceniono na pierwszym zjeździe Towarzystw Ogródków 
Robotniczych i Rodzinnych, który odbył się w Zabrzu w 1946 r. Został wtedy wybrany 
honorowym prezesem. 

Kiedy skończył się jego okres premierostwa w 1947 r. zajął się na co dzień pracą na 
działce. Zbudował altankę, która wówczas była uważana za najlepszą w ogrodzie, hodował 
wybrane odmiany pomidorów, sadził drzewa, które owocują do dziś. 
 - Bardzo sobie ceniłem pobyt i pracę na działce wśród bujnej roślinności - mówił – 
znakomicie bowiem odpoczywałem i znajdowałem odprężenie po trudach dnia ze wszystkimi 
jego stresami. 
 

Halina Auderska 
Spośród działkowców Ogrodu na szczególną uwagę zasługuje p. Halina Auderska, która 

uprawiała działkę 419 ponad 40 lat. Znana powieściopisarka, leksykografka, autorka sztuk 
scenicznych, radiowych, telewizyjnych i filmowych, uczestniczka ruchu oporu w Armii 
Krajowej, autorka akcji propagandowej "N" w czasie okupacji, uczestniczka powstania, 
działaczka społeczna i wieloletni prezes Związku Literatów Polskich, posłanka. Zasłużyła się 
kulturze polskiej głównie jako współautorka 11-tomowego dzieła "Słownik Języka Polskiego". 
Znana szeroko zwłaszcza jako autorka 2-tomowej powieści: "Ptasi gościniec" i "Babie lato", 
które odbiły się szerokim echem na całym świecie. 

Za swoje zasługi otrzymała wiele wysokich odznaczeń państwowych i nagród, m.in. 
została nagrodzona warszawską "Syrenką" jako "Homo Varsoviensis". 
- Działkę swoją w ogrodzie Rakowiec uważam za coś bardzo wrośniętego w moje życie - 
mówiła - i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Wszystko tam rośnie, szczególnie ulubione 
azalie i paprocie pochodzą z mego sadzenia. Zbudowałam ten domek i własnoręcznie go 
ulepszałam przez wiele lat. 

W tym ogródku p. Auderska nie tylko znajdowała odpoczynek i odprężenie wśród 
umiłowanej roślinności, lecz także prowadziła pracę literacką. Tu pisała swoją powieść "Ptasi 
gościniec" i "Babie lato", a wiele opisów przyrody wynikało z inspiracji z ogródka. Tu także 
korzystając z izolacji od życia miejskiego i ze spokoju, opracowywała korektę swojej 
największej pracy, jaką był Słownik Języka Polskiego. 

Bujna roślinność na działce i w całym ogrodzie działa na nią odświeżająco i radośnie. Ze 
wzruszeniem wspomina np. widok stada perliczek prowadzonych przez swoją mamę przez jej 
działkę, albo też spacerujące po działce bażanty. Takie sceny nie były rzadkością w latach 
1955-60 a i w latach 90-tych można spotkać bażanty. 

 

Stanisław Szymański 
Sławny tancerz Warszawskiego Teatru Wielkiego. Wybitny artysta baletu, twórca 

niezapomnianych kreacji, które zjednały mu powodzenie u polskiej publiczności. W roku 
1963, jako jedyny artysta baletu w Polsce został uhonorowany Nagrodą Krytyków 
Muzycznych „Orfeusz” za kreację w „Orfeuszu” Strawińskiego. Nadano mu także tytuł 
Pierwszego Tancerza Baletu Teatru Wielkiego. Staraniem jego przyjaciół na działce nr 34 
umieszczono tablicę pamiątkową. 
 

NIEROZWIĄZANE PROBLEMY 
 

Każdy nowy zarząd przystępuje do działania, opracowuje plan pracy, a w nim wśród róż-
nych problemów stawia dwa zadania: 
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 1. załatwić sprawę gospodarstwa ogrodniczego, 
 2. przeprowadzić modernizację Ogrodu. 
I każdy z ustępujących zarządów musi przyznać, że problemów tych nie zdołał rozwiązać.  
 

Gospodarstwo ogrodnicze 
 

Już w pierwszym okresie istnienia Ogrodu, gdy tworzyła się dopiero organizacja 
współżycia działkowców i kiedy było niewiele ponad 100 działek widziano potrzebę 
prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, które zapewniałoby działkowcom łatwą i tanią 
sprzedaż materiałów ogrodniczych - a więc nasion, rozsad, materiałów szkółkarskich (drzew i 
krzewów). 

W miarę jak Ogród rozrastał się, a liczba działek szybko rosła - potrzeby te nabierały 
większego zanczenia. Widział to każdy zarząd i dlatego w swoich staraniach poświęcał tej 
sprawie dużo wysiłku. Ale gospodarstwo takie spełniało swoją rolę tylko w pierwszym okresie 
historii Ogrodu, czyli do wybuchu wojny w 1939 r., a to dzięki ofiarnej i zamiłowanej pracy 
ogrodnika amatora i działkowca z zamiłowania p. Boguckiego. Ten nie tylko dbał o to, aby 
na wiosnę zapewnić działkowcom nasiona i rozsady (szczególnie cenionych gatunków 
pomidorów), lecz także starał się sprowadzać nowe, atrakcyjne czasem egzotyczne rośliny - 
drzewa, krzewy, kwiaty. W okresie okupacji gospodarstwo ze zrozumiałych względów nie 
mogło spełniać swego zadania. Po wyzwoleniu gospodarstwo przeszło w inne ręce i choć 
dzierżawca miał dużo dobrych chęci, to jednak nie udało się mu osiągnąć celu. 

W latach 60-tych zarząd ogrodu zdobył się na zbudowanie kilkudziesięciu "belgijek" na 
terenie wydzielonym w sąsiedztwie budynku zarządu, aby zachęcić kolejnego dzierżawcę do 
właściwego gospodarowania. Ale i to nie poprawiło sytuacji. Dzierżawcy przychodzili i 
wkrótce odchodzili, rezygnując z wysiłków i tłumacząc się zbyt małym zyskiem, a wielkimi 
kłopotami. A działkowcy choć każdej wiosny potrzebowali rozsad, a każdej jesieni krzewów i 
drzewek, widząc ubóstwo zaopatrzenia w gospodarstwie, rezygnowali i szukali potrzebnych 
materiałów poza Ogrodem.  

W latach 80-tych gospodarstwo właściwie już nie spełniało swego zadania mimo dużych 
wysiłków zarządu. Najwięcej trudności sprawiało zarządowi znalezienie odpowiedniego 
dzierżawcy. Powinien był on mieć zamiłowanie ogrodnicze, przygotowanie zawodowe, a 
także niezbyt wygórowane oczekiwania zysków. Tymczasem poszukiwania takiej osoby, 
prowadzone przez wielu aktywistów Ogrodu, przez ogłoszenia w prasie - nie zdołały 
doprowadzić do pożądanego wyniku. 
 

 Modernizacja Ogrodu 
 

To problem wyjątkowo trudny, nastręczający wiele kłopotów zarówno władzom Ogrodu 
jak samym działkowcom. Historia jego sięga początków istnienia Ogrodu, a nabiera ostrości 
niemal w każdym dziesięcioleciu, w miarę jak zmieniają się poglądy na znaczenie ruchu 
działkowego, a także na tle ogólnych przemian społecznych. 

W okresie początkowym ruch działkowy miał na celu przede wszystkim korzyści 
materialne, a więc zapewnienie zaopatrzenia działkowców i całych rodzin w świeże i tanie 
warzywa i owoce. I istotnie w trudnych latach okupacji i w pierwszych okresach po 
wyzwoleniu zadanie to działki znakomicie spełniały. Później jednak, gdy gospodarka zaczęła 
podnosić się materialnie, a zbiory z działek straciły swoją rangę jako źródło żywności, na 
pierwszy plan zaczęła wychodzić sprawa odpoczynku wśród zieleni uprawianej własnymi 
rękami, radości którą daje wysiłek fizyczny w pracy i kontakcie z przyrodą. 

Stosownie do tych zmian działkowcy, często odznaczający się dużym indywidualizmem, 
kształtowali przyrodę na swoim terenie według własnych upodobań. Sadzili drzewa szybko i 
wysoko rosnące, nie tylko dające owoce lecz i takie, które dają tylko efekt estetyczny. Jedni 
uprawiali przeważnie kwiaty, inni krzewy, a niektórzy zamieniali swoje działki w monokultury. 
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Niektórzy pozwalali rosnąć drzewom swobodnie do nadmiernej wysokości np. orzechy, czy 
czereśnie), nie licząc się z zaciemnieniem sąsiednich działek. Najczęściej widać było drzewa 
owocowe bardzo zaniedbane, o niebywale zagęszczonych koronach, rozrośnięte wszerz i 
wzdłuż. Wiele było starych, spróchniałych i już prawie nie owocujących. Gdy zarząd Ogrodu 
zwracał uwagę działkowcowi, słyszał zwykle odpowiedź "jakże ja mam ściąć to drzewo, 
przecież sadziła je moja matka i my tu jesteśmy do niego przywiązani". Albo też "na swoim 
terenie ja decyduję, co można sadzić, proszę mi tu więc głowy nie zawracać". Ale z takim 
stanowiskiem nie godzą się władze naczelne ruchu działkowego i wysuwają poważny 
argument: "działka nie jest własnością użytkownika, lecz tylko obiektem dzierżawnym, a 
decydujący głos ma właściciel tzn. państwo, działające poprzez organizację ruchu 
działkowego".  

Krajowa Rada PZD zresztą w myśl uchwał podejmowanych przez zjazdy ogólne 
wytyczające główne linie rozwoju, między innymi oczekuje modernizacji ogrodów. A 
modernizacja to tworzenie nowego wyglądu ogrodów, czyli zwiększenie dbałości o estetykę 
nasadzeń i domów-altan, w myśl nowoczesnych wymagań ogrodnictwa. Tak więc występują 
sprzeczności między poglądami działkowców, a zaleceniami władz działkowych. W Ogrodzie 
tak starym jak nasz, wprowadzenie zasad nowoczesnego ogrodnictwa napotyka na poważne 
trudności. Jak wynika z obserwacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat, zastępowanie wielkich i 
rozrośniętych starych drzew nowymi, niższymi (zwykle na podkładach karłowatych) 
następuje bardzo powoli, a cała akcja rozciąga się w czasie. 

I wprawdzie 15-letnia akcja modernizacyjna, którą wstawia do swego planu każdy 
kolejny zarząd, doprowadziła już do poważnych sukcesów, lecz na całkowitą przebudowę 
drzewostanu trzeba jeszcze poczekać kilkanaście lat. Oczywiście inaczej jest w ogrodach 
nowych lub młodych. Tam zalecenia modernizacyjne można wprowadzać bez kłopotów i 
oczekiwać wyników krótkoterminowych. 

Modernizacja w naszym Ogrodzie - podobnie jak w innych starych ogrodach - ma na 
swojej drodze jeszcze inną trudność: starzenie się działkowców. Ludzie starsi i często o 
ograniczonej sprawności mają za mało sił i chęci do ciężkich prac przy karczowaniu starych 
drzew, sprowadzaniu nowych, do trudnych prac z prześwietlaniem koron, do wysiłków w 
utrzymaniu porządku na działce. A ponieważ ludzie młodzi i sprawni, którzy mogliby 
skutecznie pielęgnować działkę, nie są z reguły związani emocjonalnie z robotami 
działkowymi, działki stają się zaniedbane. Zaś surowe egzekwowanie zaleceń - zresztą 
każdego walnego zebrania działkowców - jest dla zarządu zadaniem wyjątkowo przykrym, a 
w całej społeczności Ogrodu - bardzo niepopularnym. 
 

ALTANKI CORAZ ŁADNIEJSZE 
 

Gdy działkowcy zaczęli wracać na swoje zrujnowane wojną działki, trzeba było je 
najpierw zagospodarować niemal od zera. Przede wszystkim konieczne było postawienie 
jakiejś budki do przechowywania narzędzi i płodów, trzeba było mieć schron przed deszczem 
i nadmiernym słońcem. Ale jak to zrobić, kiedy nie było źródła zakupu drewna, gwoździ, 
papy i dziesiątek innych potrzebnych artykułów. Było pod dostatkiem tylko gruzu w 
zrujnowanej Warszawie. Nikt wtedy nie myślał o domku, który byłby wygodny i ładny, a 
marzeniem każdego była zwyczajna choćby budka, w najlepszym razie zamykana na kłódkę. 

Gdy społeczeństwo oswoiło się już z trudnościami, a gospodarka wyzwoliła z prymitywu, 
zaczęły pojawiać się już regularne domki, wprawdzie jeszcze bardzo proste, ale już 
zapewniające niejakie wygody. Malowano ściany, pokrywano dach świeżą papą, wstawiano 
proste meble. Pojawiały się pierwsze domki z produkcji fabrycznej, przywożone do ogrodu w 
stanie złożonym, a przysyłani przez wytwórnię robotnicy montowali je w ciągu paru dni czy 
krócej. Można by dyskutować na temat ich wyglądu i funkcjonalności, ale ich różnorodność i 
pomysłowość zasługiwała na uznanie. Niektóre wprawdzie przypominały kiosk gazetowy, czy 
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wręcz budę dla psa, ale widać już było tendencję do tworzenia form architektonicznych, 
odpowiadającym potrzebom działkowców. 

Ciągle jednak ambicje projektantów, a także tych, którzy budowali sami, ograniczały się 
do małych przestrzeni. Jeszcze dziś można w Ogrodzie zobaczyć skromne ni to budki, ni to 
altanki, często sklecone z byle jakiego materiału, nadgryzione zębem czasu i mocno 
spłowiałe. Wreszcie nadszedł okres szybkiego wzrostu gospodarczego, zwanego nieraz z 
przesadą "prosperity" lat siedemdziesiątych. Na rynku nie trudno było już dostać materiały 
budowlane, choć trzeba było nieraz porządnie się nachodzić, aby je kupić. Zaczęły znikać 
skromne budki-altanki, ustępując miejsca solidnym i ładnym, wygodnym domkom. 

Nastała era daczy - tak można by powiedzieć. W okresie tym ogród rozbrzmiewał 
stukiem młotków, brzęczeniem pił i hałasem rzucanych desek. Widziało się grupy 
działkowców i ich ro-dzin, zakładających fundamenty, stawiających rusztowania, 
przybijających papę na dach. Pojawiały się już prawdziwe domki, a więc podmurówki, 
zaopatrzone w dwa i więcej okien, dobre drzwi, ładnie malowane, dobrze pokryte dachem. 
Krajowe władze działkowców organizowały konkursy na projekty domków (ciągle jeszcze 
zwane altankami), a coraz liczniejsze zakłady produkcyjne (spółdzielcze, państwowe i 
prywatne) oferowały coraz lepsze domki fabrycznej produkcji. 

Wprawdzie trudno powiedzieć, żeby jakiś z tych projektów przyjął się szeroko w kraju, 
ale przełom został dokonany. Działkowcy żądali coraz ładniejszych, wygodniejszych i 
większych domów. Zaczęło się przyjmować modne określenie daczy, więc domku 
letniskowego, do którego ciągnie się w chwilach wolnych od pracy, w których można nie 
tylko schronić się przed deszczem chłodem, ale i przenocować, przyrządzić sobie gorący 
posiłek, przyjąć gości. 

Władze działkowców chcąc ująć ten żywiołowy ruch w karby organizacyjne, wprowadziły 
normy, które ograniczyły powierzchnię zabudowania do 25 m2, a wysokość do 4 m. Stało się 
to konieczne, gdyż zdarzały się wypadki budowania całych prawie willi, z naruszeniem 
proporcji do powierzchni całego ogródka. 

Dziś więc, gdy chodzi się po naszym ogrodzie, widać ambicje działkowców w 
architekturze, dużą różnorodność pomysłów projektantów i tworzenie się odrębnego stylu 
"działkowego". Dobra dacza to nie dawno budka-altanka, to także nie willa lecz domek: 
ładny, wygodny i funkcjonalny. 

Zdecydowanie zaczęły też znikać brzydkie konstrukcje ceglane, otynkowane, układane z 
elementów gazobetonowych, a przypominające bunkier, czy garaż. Ich miejsce zaczęły 
zajmować konstrukcje drewniane, licowane deskami, z reguły z werandą i ładnymi 
sztachetami. W pokryciu dachu dominuje papa, ale zdarza się też i blacha ocynkowana lub 
tworzywa sztuczne. Z reguły dach jest uzupełniany rynnami. Takie domki dają działkowcom 
możność wygodnego, a przy tym taniego wypoczynku nawet z całą rodziną, odpoczynek na 
działce stał się poważną konkurencją dla wczasów organizowanych przez różne biura. 

Dzięki założonej w roku 1987 kablowej sieci elektrycznej, dzięki istniejącej już sieci 
wodociągowej, dziś można z powodzeniem spędzać wygodnie i przyjemnie czas w całym 
sezonie - od wczesnej wiosny do późnego lata czy jesieni. 
        

ZWIĄZEK LICZY JUŻ 900.000 DZIAŁKOWCÓW 
 

Rozwój ruchu działkowego w kraju można określić jako burzliwy. Oto w wywiadzie radio-
wym dnia 4 grudnia 1985 roku prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki 
powiedział, że związek liczy już 900.000 członków, a oczekuje na przydział działek jeszcze 
500.000 . W ciągu ostatnich 4 lat przybyło 300.000 działek. Samych tylko aktywistów 
Związek liczy 100.000. 
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KADENCJA PREZESA Andrzeja SZABLEWSKIEGO 1985 - 1990 
 

Na walnym zebraniu w dniu 24 marca 1985 roku wybrano nowy zarząd. Prezesem został 
Andrzej Szablewski, wiceprezesem Czesław Gazy, sekretarzem Seweryn Pietras, skarbnikiem 
Marian Płoszyński, gospodarzem Jan Hass. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został 
Maksym Bieńkowski. 

Nowy zarząd stanął przed poważnymi trudnościami, gdyż po swoim poprzedniku 
odziedziczył duże zaniedbania. Według oceny komisji rewizyjnej nie wykonano koniecznego i 
pilnego remontu budynku zarządu, nie rozwiązano problemu gospodarstwa pomocniczego, a 
budżet został wykonany tylko w 85 % w dochodach i 65 % w wydatkach. Stwierdzono kilka 
przypadków niegospodarności i braku celowości wydatków, brak kolegialnej pracy w 
zarządzie, poważne osłabienie aktywności w komisjach zarządu. 

Powołano i reaktywowano następujące komisje: 
  1. Lustracyjną pod przewodnictwem Seweryna Pietrasa, 
  2. Ogrodniczą pod przewodnictwem Piotra Gobieckiego, 
  3. Socjalno-Bytową  pod kierownictwem Stanisławy Pereszczako, 
  4. Weryfikacyjną pod przewodnictwem Egberta Skowrona (do r.1987), a potem Krzysztofa 

Szymańskiego. 
  5. Historyczną pod przewodnictwem Marka Koreywy, 
  6. Szacunkową pod przewodnictwem Jerzego Lerycha (rozwiązana w połowie 1985 roku z 

powodu zmiany systemu wyceny działek), 
  7.  Inwentaryzacyjną pod przewodnictwem Kazimierza Strusia, 
  8. Elektryfikacji pod przewodnictwem inż. Wiesława Żurawskiego, 
  9. Likwidacji przedmiotów nietrwałych pod przewodnictwem Stefana Przeździeckiego. 

Mimo dużych trudności materiałowych (wskutek braku na rynku materiałów 
budowlanych) przeprowadzono remont kapitalny budynku zarządu oraz częściowy remont 
dozorcówki. Kosztowało to 1.750.000 zł. z czego z budżetu Ogrodu wypłacono 500.000 zł, 
zaś resztę pokrył Wojewódzki Zarząd PZD. W ramach remontu poprawiono wygląd wnętrz, 
zamieniono pomieszczenie szatni na pokój kasowy, co zracjonalizowało pracę 
administracyjno-biurową, zaś interesantom ułatwiło korzystanie z biura. Poprawiono także 
wygląd świetlicy i zaplecza gospodarczego. 

Poza tym już w pierwszym roku kadencji poprawiono stosunki z Wojewódzkim Zarządem 
PZD, które za poprzedniej kadencji pozostawiały wiele do życzenia. Dzięki temu praca 
organizacyjna i gospodarcza Ogrodu mogła być poważnie zaktywizowana i weszła na drogę 
normalnego rozwoju. Przeprowadzono dwa opryski, zorganizowano konkurs na najładniejszą 
i najlepiej uprawianą działkę, a pierwsze miejsce uzyskał Marian Rozwenc - działka 336, 
drugie Leon Tarajkowicz - działka 390 i trzecie Bogusław Bojanowski - działka 300. Niestety, 
komisja lustracyjna z ubolewaniem stwierdziła, że wiele jest jeszcze działek straszących 
zaniedbaniem. Takich działek było 38, czyli 7,5 %. 

Zapewniono pełne zaopatrzenie w nawozy mineralne i organiczne, w torf i wapno oraz 
materiały budowlane (deski, kantówki, papę, cement) choć trzeba było pokonać poważne 
trudności z powodu rosnących cen zarówno materiałów, jak i transportu, oraz z powodu 
ograniczeń reglamentacyjnych. 

Zarząd musiał uporać się z utrzymaniem równowagi budżetowej. Przykładem może być 
np. fakt, że planowany w poprzednich latach koszt remontu budynków 225.000 zł wzrósł aż 
8-krotnie (do sumy 1.750.000 zł.) 

Po roku pracy zarząd wystąpił na walnym zebraniu sprawozdawczym wnioskując o 
zwiększenie odpłatności za niewykonane prace społecznie użyteczne na rzecz Ogrodu. Było 
to spowodowane wzrostem kosztów prac wykonanych odpłatnie przez najętych pracowników 
jak i próbą zaktywizowania działkowców do osobistego wykonywania prac społecznie 
użytecznych. Zgodnie z Uchwałą II Plenum Rady Krajowej PZD postanowiono na walnym 
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zebraniu dokonać pełnego wpłacenia na tzw. "cegiełki" na centrum szkolenia działkowców 
(po 150 zł. dla emerytów i 350 zł. dla pracujących). Zarząd wystąpił z inicjatywą zbudowania 
centralnej studni głębinowej, aby uniezależnić się od sieci miejskiej. Czynił starania o 
dofinansowanie przez ZW PZD; udział własny Ogrodu około 2,2 miliona złotych musiałby 
zostać rozłożony na działkowców - wyniósłby około 2,5 tys. zł. na każdą działkę. Tak 
poważne obciążenie spotkało się w czasie obrad z dużą krytyką i choć zapadła uchwała 
aprobująca, to zadania tego nie zrealizowano. 

Budżet na rok 1986 ustalono na sumę 1.387.000 zł., a więc znacznie wyższą niż w 
poprzednim okresie. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zarząd postanowił zwiększyć 
dochody z wynajmowaniem sali świetlicowej na wesela ze sprzedaży materiałów i z opłat za 
pracę społecznie użyteczną. Postanowiono jednak nie podwyższać opłat działkowców za 
działki. 

We współzawodnictwie, nadzorowanym przez WZ PZD i obejmującym działki w 
Warszawie i woj. stołecznym warszawskim, Ogród nasz uzyskał 1 miejsce i przeszedł do 
następnego etapu w skali krajowej. 

Kadencja prezesa Szablewskiego przyniosła Ogrodowi dwa poważne osiągnięcia: 
1. zelektryfikowanie całego ogrodu przez założenie nowej, podziemnej kablowej sieci i w ten 

sposób umożliwienie każdemu działkowcowi dostępu do energii elektrycznej. Ta poważna 
inwestycja (o której mowa dalej) została wykonana kosztem niewielkim - 6 mln zł. plus 1 
mln w pracach społecznych, 

2. wydanie "Historii Ogrodu" w formie powielaczowej broszury o zawartości 60 stron druku. 
Opracowanie jej trwało blisko 3 lata. 

  
ELEKTRYFIKACJA 

 

Różne są poglądy na elektryfikowanie ogrodów działkowych. Jedni uważają, że 
nowoczesna działka nie może obyć się bez elektryfikacji, bo przecież właśnie korzystanie z 
energii elektrycznej daje ogromne wygody, przede wszystkim szerokie możliwości 
korzystania z najróżniejszych przyrządów mechanicznych, z radia i telewizji, z oświetlenia, 
oraz ułatwia przyrządzanie posiłków. Inni zaś uważają, że wprost przeciwnie - łatwy dostęp 
do energii elektrycznej rujnuje to, co na działce jest szczególnie cenne, a więc cisza i spokój, 
możność oderwania się od nerwowego tempa życia; patrzą na aparaty elektryczne z 
niesmakiem i niechęcią i stanowczo odcinają się od elektryczności. 

Niełatwo więc uzgodnić postępowanie w licznym gronie działkowców w jednym 
ogrodzie. Właśnie nasz Ogród jest tego dobrym przykładem złożoności tego problemu. 
Elektryfikacja w naszym ogrodzie ma już tradycję przeszło 30-letnią, gdyż pierwszą instalację 
założono w 1953 r. Początkowo energię elektryczną doprowadzono od strony Cmentarza 
Radzieckiego do dozorcówki, zajmowanej przez rodzinę dozorcy Jakuba Kołtuna. Wkrótce 
działkowcy zaczęli zgłaszać chęć rozszerzenia sieci. I tak zaczęto prowadzić linię elektryczną 
coraz dalej w głąb ogrodu, stawiając wysokie słupy. W pierwszej kolejności pociągnięto linię 
na północ i doprowadzono prąd do budynku zarządu i do magazynów, a potem 
odprowadzano boczne linie do pobliskich działek. Po paru latach nad ogrodem rozpięta 
została dość gęsta sieć przewodów, a z energii korzystało 30 działkowców. Chętnych szybko 
przybywało, ale okazało się, że możliwości sieci są skromne i w obawie przed ryzykiem 
przeciążenia, zarząd odpowiadał odmownie na prośby o podłączenie. Tak sytuacja wyglądała 
przez długie lata, przysparzając kolejnym zarządom coraz więcej trosk. Wprawdzie za czasów 
prezesury dr Pietkiewicza wymieniono kable przy budynkach zarządu i uzyskano wtedy 
możność zwiększenia poboru energii, ale nie zmieniło to stanu w reszcie ogrodu.  

Dopiero następny zarząd pod kierownictwem inż. Mossakowskiego zaczął starania o za-
łożenie nowej sieci, aby umożliwić korzystanie z energii elektrycznej każdemu działkowcowi. 
Sprawa nie była łatwa, gdyż brak było pieniędzy i wykonawców. Kolejny zarząd pod kierow-
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nictwem Andrzeja Szablewskiego przyjął elektryfikację ogrodu za swoje pierwszoplanowe 
zadanie. Utworzona Komisja Elektryfikacji w składzie 7 osób przystąpiła energicznie do 
pracy, w krótkim czasie opracowała dokumentację techniczną i uzyskała jej akceptację. 
Jednocześnie zarząd rozpisał ankietę wśród działkowców, aby zorientować się w liczbie 
zainteresowanych elektryfikacją działek. Chęć skorzystania z energii zgłosiło blisko 300 
działkowców, czyli około 60 % Ogrodu. Ustalono, że koszty doprowadzenia prądu wyniosą 
ok. 10.000 zł. dla każdej działki. Kasa zarządu w krótkim czasie zebrała te należności. 

W początku 1986 roku zarząd przystąpił do gromadzenia potrzebnych materiałów. Nie 
było to łatwe w trudnej sytuacji gospodarczej w Kraju, uginającego się wówczas pod 
ciężarem kryzysu. Ale dzięki intensywnej akcji osób z Komisji i dużej pomocy władz, 
uzyskano materiały i poważne fundusze. Dużą pomoc przyznało Ministerstwo Gospodarki 
Materiałowej i Paliwowej, dostarczając kable podziemne (produkcji krajowej i zagranicznej - 
NRD), a Wojewódzki Zarząd PZD z ówczesnym prezesem Danielem Obrębskim przyznał 
fundusz w wysokości 2,5 mln zł. 
Cała elektryfikacja miała być zakończona na jesieni 1986 r., nastąpiło jednak opóźnienie i 
finał miał miejsce dopiero latem następnego roku. Zarząd ogrodu zorganizował w dniu 12 
lipca 1987 r. skromną, ale wymowna uroczystość z okazji zakończenia zasadniczych robót – 
w plenerze, z udziałem przedstawiciela Woj. Zarządu PZD Zbigniewa Kielaka. 

Nie wszyscy działkowcy, którzy zgłosili chęć zelektryfikowania, uzyskali podłączenie od 
razu, a to ze względu na trudności zaopatrzenia na rynku w detale elektryczne. Na początek 
dostęp do prądu uzyskało 150 działek, pozostałe w liczbie ok. 160 zostały podłączone do 
końca 1987 roku. 
A oto kilka szczegółów tej wielkiej i historycznej w skali Ogrodu inwestycji: pod ziemią 
ułożono prawie 15.000 m kabli, w ogrodzie ustawiono 170 rozdzielni skrzynkowych tak, aby 
z każdej mogło korzystać 4 działkowców. W ten sposób każdy działkowiec otrzymał możność 
podłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Wielką zaletą sieci jest fakt, że wszystkie kable znajdują się w ziemi, a więc są 
niewidoczne. Dzięki temu ogród zyskał na estetyce, gdyż szpecąca dotychczas sieć 
napowietrzna na wysokich słupach została zlikwidowana. 

W celu zapewnienia dopływu wystarczającej ilości energii na wniosek Ogrodu Zakład 
Energetyczny wymienił transformator wysokiego napięcia znajdujący się na terenie 
sąsiadującego z działkami Cmentarza Radzieckiego. Początkowo planowane oświetlenie 
alejek ogrodu, zwłaszcza od strony Al. Żwirki i Wigury oraz Al. Brzozowej (od strony 
wschodniej), a także zbudowanie centralnej instalacji alarmowej, która by chroniła działki 
przed włamaniami zostały z braku funduszy zaniechane. 

Wszystkie wydatki zamknęły się w sumie ok. 6 mln. zł., z czego prawie połowę - bo 2,5 
mln zapłacił Wojewódzki Zarząd PZD, resztę zaś zainteresowani działkowcy. Wielki wkład 
społeczny wnieśli sami działkowcy, bowiem wykopanie, a potem zakopanie kabli na terenie 
swoich działek wykonali bezpłatnie, nie obciążając zarządu.  

Członkowie Komisji Elektryfikacyjnej w akcji społecznej opracowali wszystkie niezbędne 
dokumenty i plany, przeprowadzili nadzór inwestycyjny i odbiór wykonanych robót. Szcze-
gólnie dużo pracy włożyli w to Kierownik Komisji dr inż. Wiesław Żurawski i wiceprezes d/s 
inwestycyjnych dr inż. Ryszard Niedbała, opracowując i realizując kompletną dokumentację 
elektryfikacji Ogrodu. Wartość tych wszystkich prac społecznych oceniono na 1 mln zł. 
 

ATAK MROZÓW 
 

W styczniu a potem w marcu 1987 r. przez cały kraj przeszły dwie fale silnych mrozów, 
sięgających 35 stopni poniżej zera. O ile fala pierwsza nie wyrządziła większych szkód, o tyle 
fala druga (która nadeszła po wstępnym ociepleniu !) spowodowała istną katastrofę w 
sadownictwie. Wymarzły przede wszystkim drzewa ciepłolubne, a więc morele, brzoskwinie i 
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śliwy, a także wiele grusz i jabłoni, dalej orzechowce i wiele rodzajów krzewów. Zaś drzewa, 
które ostały się mrozowi, straciły zdolność zakwitnięcia. Straty w kraju były olbrzymie, idące 
w miliardy złotych. 

Katastrofa spowodowała też poważne szkody w naszym ogrodzie. Opóźnienie wiosennej 
wegetacji było trzytygodniowe, a jeszcze w maju wydawało się, że więcej niż połowa drzew 
została stracona. Najbardziej rzucały się w oczy uschnięte orzechowce, niekiedy 30-letnie, 
morele, brzoskwinie, śliwy, wieloletnie i bardzo rozgałęzione krzewy winorośli, wiele grusz i 
jabłoni. Nie zakwitły wcale wiśnie i czereśnie, zginęły wszystkie róże pnące. Taka klęska 
spotkała ogród po raz pierwszy. 

Na szczęście jednak siła życiowa roślin okazała się na tyle duża, że w czerwcu już wiele 
drzew i krzewów zaczęło wypuszczać młode i silne pędy, a w sierpniu zieleń nabrała takiej 
intensywności, że można było mieć nadzieję na uratowanie przynajmniej części drzewostanu. 
Działkowcy mieli jednak nowy problem: jak pozbyć się martwych drzew. Nie było działki, na 
której problem ten nie dawał się we znaki. Za radą znawców postanowiono jednak z wycina-
niem czekać do wiosny. 
 

KADENCJA PREZESA Zygmunta ZMYSŁOWICZA 1989 – 96 
 

Zachowało się niewiele materiałów, skład Zarządu ulegał zmianom i na koniec kadencji 
był następujący: prezes Z. Zmysłowicz, sekretarz M. Karatnicka, skarbnik A. Waligóra-Dals. 

Gospodarka finansowa prowadzona była bardzo oszczędnie, dla zdobycia dodatkowych 
środków wydzierżawia się magazyny początkowo na sklep ogrodniczy, później firmie ANSER. 
Po częściowym spłonięciu magazynów i wyrażeniu zgody przez działkowców zapadła decyzja 
o wspólnej z firmą ANSER budowie nowego, blaszanego magazynu. Uzyskano zgodę Urzędu 
Dzielnicowego Mokotów, koszt przedsięwzięcia 18000 złotych. Po 5 latach magazyn miał 
przejść na własność Związku, czynsz firma ANSER miała płacić w dotychczasowej wysokości.  

Przygotowując nową ustawę o ogrodach wysłano pisma do Prezydenta Wałęsy, 
marszałków Sejmu i Senatu, klubów parlamentarnych. 

Podejmuje się decyzje obudowie wodociągu i przeglądzie rozdzielnic elektrycznych. 
Aktywnie pracują komisje lustracyjna, weryfikacyjna i inwentaryzacyjna. W celu zwiększenia 
funduszy jest wynajmowana świetlica.  

 
KADENCJA 1996 – 2000 

 

W siedemdziesięcioletniej historii ogrodu nie zanotowano tak licznych zmian w składach 
Zarządu i Komisji, jak w tej właśnie kadencji. 1996 – 97 wybranym Zarządem kierował J. 
Raspopin; 1997 – 98 Zarządem komisarycznym kierował R. Falencik; 1998 – 99 wybranym 
Zarządem kierował R. Falencik; 1999 – 2000 Zarządem komisarycznym kierował R. Falencik; 
2000 wybranym Zarządem kierował J. Raspopin. W ciągu niespełna czterech lat wfunkcje w 
zarządzie i komisji rewizyjnej pełniło 35 osób. 

Pomimo tak wielu zmian w okresie tym rozpoczęto budowę wodociągu – prace 
zakończono w roku 1999.  

W roku 1996 Prezydent Warszawy Święcicki zwrócił się do PZD o wyrażenie zgody na 
likwidację ogrodu Rakowiec z przeznaczeniem terenu na budowę Campusu Uniwersytetu 
Europejskiego. Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów odmawia przyznania POD prawa do 
wieczystego użytkowania ogrodu o podtrzymuje decyzję o jego likwidacji. W tymże roku 
1996 powołano Komitet Obrony Ogrodu z przewodniczącym J. Raspopinem i 
wiceprzewodniczącym R. Falencikiem - J. Schaitter otrzymuje pełnomocnictwo do załatwiania 
wieczystego użytkowania ogrodu.  

W kwietniu 1997 POD Rakowiec bierze udział w obchodach Dnia Ziemi, wydaje 
okolicznościową ulotkę. Komisja Obrony Ogrodu prowadziła aktywną korespondencję (około 
100 pism), a ponadto ukazało się w prasie szereg artykułów.  
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W roku 1999 zmarł nasz działkowiec, sławny tancerz Warszawskiego Teatru Wielkiego 
Stanisław Szymański. Wybitny artysta baletu, twórca niezapomnianych kreacji, które 
zjednały mu powodzenie u polskiej publiczności. W roku 1963, jako jedyny artysta baletu w 
Polsce został uhonorowany Nagrodą Krytyków Muzycznych „Orfeusz” za kreację w 
„Orfeuszu” Strawińskiego. Nadano mu także tytuł Pierwszego Tancerza Baletu Teatru 
Wielkiego. Staraniem jego przyjaciół na działce nr 34 umieszczono tablicę pamiątkową.  

 
KADENCJA 2001 – 2005 

 

W 2001 wybrano Zarząd z prezesem J. Raspopinem. 
W 2002 prezesem wybrano R. Niedbałę i nastąpiła stabilizacja pracy Zarządu w składzie:    

Z. Sidło wiceprezes, B. Markowska sekretarz, W. Żurawski skarbnik i członkowie: M. 
Jabłoński, J. Lerych, O. Popiel, A. Szostak, P. Turek, S. Wodzyński.  

Podjęto długoterminowe inwestycje remontowo-budowlane: w 2001 remont dachu i 
ocieplenie stropu Domu Działkowca; rozpoczęto porządkowanie terenu w sąsiedztwie Domu 
Działkowca. W 2002 dotychczasowe wysypisko śmieci przekształcono w teren rekreacyjny z 
nowo wybudowanym grilem. W tym samym roku rozpoczęto remont Domu Działkowca i do 
2004 wykonano – w części budowlanej: powiększono 1,5 razy pomieszczenie główne, 
przebudowano węzeł sanitarny, wymieniono okna i drzwi, przebudowano podłogi 
przystosowując je do ogrzewania elektrycznego; w części elektrycznej; wymieniono i 
zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano instalację elektryczną ogrzewczą 
podłogową, wykonano instalacje nagłaśniania sali; pomieszczenia wyposażono w meble, 
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt biurowy i komputer. Wszystkie prace projektowe, 
nadzorcze i organizacyjne wykonali członkowie Zarządu i sympatycy ogrodu społecznie.  

Od roku 2000 nieprzerwanie trwa współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej 
Oddział Ochota. W ogrodzie organizowane są wczasy dla seniorów i dzieci. W 2004 
udostępniliśmy nasz teren i Dom Działkowca na zorganizowanie przez Dzielnicowy Ośrodek 
Pomocy Społecznej „Kolonii dla dzieci ulicy”.  

Czynnie uczestniczyliśmy w obchodach Okręgowych, Krajowych Dni Działkowca. 
Organizowaliśmy w naszym ogrodzie Dni Działkowca, którym towarzyszyły kiermasze 
ogrodnicze, występy artystyczne, grilowanie, wystawy plonów.  

Wiele uwagi Zarząd przywiązuje do współpracy z organizacjami ekologicznymi 
pozarządowymi, a szczególnie z Mokotowskiem Towarzystwem Zachowania Klina 
Nawietrzającego Warszawę uczestnicząc w działaniach zmierzających do obrony pasa zieleni 
od Kabat aż po Pole Mokotowskie.  

Występujemy czynnie w konsultacjach projektów ustaw dotyczących ogrodów 
działkowych. Wypowiedzieliśmy się negatywnie o projekcie PiS-u Ustawy uwłaszczającej 
działkowców – byliśmy współorganizatorami konferencji prasowej Prezesa E. Kondrackiego. 
Wspieramy zbierając listy poparcia poselski projekt zgłoszony przez Polski Związek 
Działkowców. 

W tej kadencji z okazji siedemdziesięciopięciolecia Ogrodu „Rakowiec” zostaliśmy 
uhonorowani pucharami Wojewody Mazowieckiego, Prezesa PZD i Prezydium OZM. Ponadto 
staliśmy się laureatami Mazowieckiego Konkursu Ogrodów Działkowych.  

Podnosimy standard estetyczny ogrodu i działek poprzez przeglądy i bieżący kontakt z 
działkowcami, zamierzamy wyremontować ogrodzenie. Czynimy starania o zmodernizowanie 
wzbogacenie wyposażenia placu zabaw dla dzieci, zamierzamy uczestniczyć w akcji PKPS i 
OPS „Dziadkowie z wnukami”, podejmujemy kontakty ze szkołami domami dziecka, 
proponując korzystanie z naszego terenu w celach edukacyjnych. Staramy się, aby nasz 
ogród był otwarty i ogólnie dostępny, a przebywanie w nim umożliwiało mieszkańcom 
Warszawy miły odpoczynek i kontakt z naturą.   
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                             ŹRÓDŁA 
 

Czasopisma przedwojenne 
 

 "Ogrodnik" dwutygodnik nr 1 1927 (styczeń) 
 "Samorząd Miejski" miesięcznik nr III 1927 
 "Kronika Warszawy" miesięcznik nr 4 1927 
 "Bluszcz" tygodnik 1930 r. 
 "Kobieta w świecie i domu" tygodnik nr 14 1932 

 
Wydawnictwa powojenne 
 

 Pracownicze Ogrody Działkowe, Skrypt szkoleniowy Krajowej Rady POD z marca 1962 
roku 

 VIII Zjazd POD. Sprawozdanie Krajowej Rady POD za lata 1973 - 1976 
 Sprawozdanie Woj. Zarządu POD w Warszawie za okres od grudnia 1972 do maja 1976 

r. 
 Prace i materiały T.E.R.N. Warszawa 1981 "Produkcyjność Pracowniczych Ogrodów 

Działkowych na terenie m. st. Warszawy 
 Ekspres Wieczorny" dziennik nr 250 z dnia 24.X.1974 roku, 
 artykuł "Jakie są perspektywy POD". 
 Relacje i wspomnienia działkowców, pisemne i ustne, zanotowane przez M. Koreywo, 
 Sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej Ogrodu "RAKOWIEC" w latach od 1966-1986. 
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