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Kolejny sezon na działkach dobiega końca. Powoli zbliża się jesień. W młodości cieszyła 

mnie każda pora roku, teraz nie. Ale w młodości było tak, że na dworze była taka pogoda jak 

w moim sercu. A teraz jest odwrotnie w moim sercu jest tak, jak na dworze. A poza tym zbyt 

wiele nasłuchałem się o jesieni życia, by się zachwycać jej nadejściem. Tymczasem jesienią 

świat jest najbardziej różnorodny. Jednolity na wiosnę, cieszy wieloma barwami jesienią. 

Dopiero zimą milkną głosy i kolory.  

Współczuję tym działkowcom, którzy mają tylko trawnik na swej działce. Ich nie cieszą 

jesienne barwy działki, ani jej jesienne bogactwo. Z badań naukowych wynika, że na takiej, 

trawnikowej działce gorzej się wypoczywa więc ona tylko z nazwy jest rekreacyjna. Jest 

raczej przygnębiająca. Nie ma nic, co by cieszyło czy smuciło. Taka działka nie zachęca do 

pracy, a zatem do czynnego wypoczynku. By być zdrowym i długo żyć trzeba każdego 

tygodnia przejawiać 300 minut aktywności ruchowej, czyli każdego dnia 45 minut. 

Prawdziwy działkowicz, warzywno – kwiatowy, ma to jak w banku. 

Na działkach wymagana jest bioróżnorodność. Bioróżnorodność to wielość gatunków roślin, 

od traw po kwiaty, wielość warzyw, krzewów i drzew, a przez to wielość owadów i drobnych 

żywiny. Ogród z bioróżnorodnymi działkami jest najbardziej pożądany w  miejskim 

ekosystemie. Najbardziej miastu służy. Dlatego zachęcam zarządy by podjęły starania o 

wyeliminowanie tzw. działkowców z trawnikami, jako jedyną uprawą. Trudno ich zresztą 

nazwać działkowcami. Trawniki mają koło bloków. Na działkach trawnik to nowy zielony 

beton. Przy bioróżnorodności chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, by nie ulegać modzie. 

Wszyscy pamiętają zachwyt nad tujami czy jałowcami i przykre konsekwencje tego 

zachwytu, upadek uprawy grusz i bukszpanów.  Po drugie chodzi o ekosystem  

Już nikt nie ma wątpliwości, że dotykają nas zmiany klimatyczne. Naprzemienne upały i 

chłody, rzadkie, ale obfite deszcze są tego oznaką. Mamy względem klimatu dwa obowiązki. 

Pierwszy to  wspomniana bioróżnorodność i drugi to retencja wody. Zatrzymywanie wody 

opadowej na działce. W Polsce zatrzymywane jest tylko 6% opadów,  a np. w Hiszpanii 

niemal 50%. Zarządy winny przeprowadzić szkolenia z działkowcami na te tematy. Pomóc w 

zakupie pojemników na wodę, wyżej oceniać działki wyposażone w zbiorniki na wodę – 

pojemniki, oczka wodne podłączone do rynny. Wysychają rzeki i jeziora. Jesteśmy w trakcie 

suszy hydrologicznej. 



Jaki był mijający sezon? Można powiedzieć, że również pandemiczmo – wojenny. Działki 

jak zwykle okazały się schronieniem przed koronawirusem. Choć jak wiem bardzo wielu 

działkowców przechodziło tę chorobę. Tak jak wielu pomagało Ukraińcom, gdy ci znaleźli 

się w potrzebie. 59% naszego społeczeństwa wpłaciło jakieś datki na rzecz braci ze 

Wschodu, a wśród nich byli działkowcy       

Piękne kosze z tegorocznymi plonami świadczą, że to był dobry rok. Podsumowywać go 

będziecie państwo na swoich ogrodowych dożynkach.  

 Dzień Działkowca to taki niezwykły dzień. Bardzo pomogły nam w jego realizacji władze 

samorządowe w Brzegu, za co serdecznie im dziękuję. Pan burmistrz Jerzy Wrębiak  

dyrektor Jacek Ochmański dołożyli starań, aby to się udało. Chciałbym nadto podziękować 

pracownikom biura Okręgu i   działkowcom brzeskim na czele z Jerzym Zakrzewskim. 

I oczywiście wszystkim przybyłym za udział.  

Za rok spotkamy się w Krapkowicach.   
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