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Wstęp
Działki – ogrody działkowe – są naturalnymi obszarami
zaspokajającymi cały szereg potrzeb społecznych i kulturalnych, maja funkcję
wykraczającą daleko poza funkcją li tylko żywieniową, pomagają odnaleźć
zmysłowy, fizyczny kontakt z przyrodą , a posiadanie małej działeczki
rozwija również stosunki społeczne z innymi działkowcami, pozwala nam
spożywać zdrowe warzywa i owoce, a dbając o nią wzmacnia naszą
aktywność fizyczną.
Podczas ubiegłego stulecia ogródki działkowe bardzo się rozwinęły –
od działek warzywnych – żywicieli – po ozdobne działki rekreacyjne.
Ten rozwój trwa , zmierzając do zaspokojenia wciąż nowych potrzeb
grup docelowych :
Kobiet, młodzieży, par małżeńskich , dzieci , inwalidów , chorych.
Równocześnie uwzględniają one też otoczenie i respektują kryteria
zrównoważonego trwałego rozwoju.
„Życie , to najbardziej zdumiewająca bajka,
a kwiaty prowadzą ścieżki do barw”…
Posłanie
Ad futuram rei memoriam
Niniejsza praca nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie wsparcie
wielu życzliwych mi osób. Wiele też zawdzięczam bezpośrednim rozmowom
z działkowcami – pionierami, którzy trafnie i poznawczo ciekawe informacje
mi przekazywali, opowiadając swe pierwsze praktyczne rozwiązania
z otrzymaniem działki i jej zabudowy.
Wydanie niniejszej książki stało się możliwe dzięki inspiracji
życzliwego zarządu ROD „Camping” w Janowie.
Pracę tę – z wyrazami szacunku – dedykuję prekursorom koncepcji
powstania ogrodu. Pozostawili po sobie pomnik przyrody, oazę zieleni, który
mam nadzieję będzie trwał i trwał ku pożytkowi wielu pokoleniom
działkowców, niezależnie od rządzącej opcji politycznej.
-Anna Mąkol
Ad futuram
rei memoriam (łac.) – na przyszłą rzeczy pamiątkę
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Zdjęcie nr 1 – ul. Biwakowa – droga w Janowie 1969 rok

Zdjęcie nr 2 - widok naszych działek z Górnego Janowa
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Rozdział I
Janowo i okolice
Takiego obszaru zieleni, jaki znajduje się w Janowie koło Bydgoszczy
pozazdrościć może wiele miejscowości. Usytuowanie (blisko miasta), dzikość
cennego starodrzewia, bogactwo krzewów i roślin, łąki, pasmowe mgiełki,
urocza – jakże często uczęszczana przez spacerowiczów
i rowerzystów – aleja brzozowa i mikroklimat sprawiają, że wielu
mieszkańców Bydgoszczy ucieka w te zakątki, by zaczerpnąć oddechu,
pochodzić po leśnych ostępach i drogach. Idąc różnymi dróżkami leśnymi
mijamy stare dęby „dewajtisy” , liczne wiązy, dobrotliwe sosny, kasztany,
akacje, lipy, buki, klony, graby, i wiekowe olchy porastające głównie bardziej
bagnisty obszar rozciągający się w okolicach Brdy.
W odległości ca 10 kilometrów od Bydgoszczy uciekamy od zgiełku
wielkomiejskiego do Opławca, Smukały, Janowa. Działkowicze, mający tu
swe niewielkie ogródki, często wędrują drogą ze Smukały do Janowa, dobrze
znają tę trasę, każde drzewo, kępki krzewów, zakręty, górki i pagórki.
Nazwa tej okolicy – Janowo – jak wieść niesie powstała od imienia
Jana który wraz z rodziną osiadł tu w 1905 roku zostawiając Wilno.
W Janowie był niewielki dworek z czworakami i kilkoma
zabudowaniami gospodarczymi. Pan Jan mieszkał we Wtelnie, miał
też domek w Gościeradzu, „chatę za wsią” w Szczutkach i bywał w Janowie.
Ówcześnie na tych ziemiach szalała HAKATA (niemiecka organizacja), która
mieszkających tu Polaków nie mogąc zgermanizować pojmowała
i rozstrzeliwała. Pan Jan wraz z żoną zostali pochowani w Skolimowie pod
Warszawą. Ich synowie zostali wcieleni (jeszcze nieletni) do wojska
niemieckiego i wywiezieni w głąb Niemiec do Westfalii.
W Górnym Janowie prowadzi szlak im. dra S. Meysnera , jest tam duży
ośrodek sanatoryjno-leczniczy (Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc) istniejący już
ponad 100 lat.
W Janowie Dolnym nad Brdą jest stanica wodna i Camping PTTK
na 100 miejsc noclegowych z pełnym wyposażeniem, 150 miejsc na polu
namiotowym, wypożyczalnia kajaków i łodzi oraz niewielki sklepik
spożywczy.
6 lipca 1977 roku przyłączono do Bydgoszczy wsie : m. in. Smukałę
Dolną, później Janowo. 1
Z kronik o Bydgoszczy interesujący jest fakt, że mieszkańcy wsi
Opławiec już w XIX wieku żądali przyłączenia jej do miasta.

1

Interaktywny przewodnik okolic Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999 r.
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Domagali się wolnego wyrębu w lasach wójtowskich… „tak do opału jak
i do budynku”2 Opławiec, Smukała to jedne z najmniejszych bydgoskich
dzielnic. Janowo jest tylko dzielnicą campingową, mającą swą ulicę
Biwakową. Od innych części Bydgoszczy wyróżnia je raczej wiejski niż
miejski typ zabudowy. Ziemia tych okolic jest najdroższa z uwagi
na unikatowy mikroklimat. Mieszkańcy chwalą sobie otoczenie zieleni, las
i wodę, jednak peryferyjne położenie oraz strefa ochrony ujęcia wody
przysparzają sporo problemów. Rozpoczęto budowę kanalizacji w Opławcu.
Program ten jest finansowany z pieniędzy ISPA i EBOiRu. Inwestycja ma być
warunkiem szybkiego rozwoju dzielnicy. W Opławcu przez 30 lat
nie wolno było postawić nowego domu. Ta dawna wieś należąca do wójtów
bydgoskich, wzmiankowana już w XVI wieku, którą pod koniec XVII wieku
przywłaszczył sobie starosta bydgoski p. Franciszek Gałecki. Włączono
ją do Bydgoszczy w 1954 roku.
W latach trzydziestych i później Opławiec słynął jako miejsce
wypoczynku i letnich zabaw. Istniała tam duża restauracja z salą taneczną,
ogród restauracyjny położony na skarpie Brdy, duża płatna plaża i dzikie
kąpielisko. Były też możliwości biwakowania w lesie. Do Opławca ciągnęły
tłumy pieszo, rowerem, bryczkami, wozami i „ciuchcią” – kolejka-wąsko
torowa.3
Dobrodziejstwem okolicznych lasów są jagody, poziomki, maliny,
jeżyny i grzyby. Jeśli zdecydowaliśmy się na dłuższą, lecz bardziej urokliwą
trasę, skręcamy z szosy koronowskiej w prawo – tuż przed mostem na Brdzie
– jesteśmy w Janowie. Wprawdzie nie ma jego oznakowania, ale jest
tabliczka z napisem ulicy Biwakowej. Rowerem dotrzemy też drogą do
dzikiego pola namiotowego. Spragnieni wypoczynku zjeżdżają tu mieszkańcy
miasta
na krótko, pozostawiając po sobie śmieci. Jest tam dostęp do Brdy,
ale kąpiel w tym miejscu jest niebezpieczna.
Jadąc koło ogródków „Tramwajarz”, gdzie docierają letnie autobusy –
dojeżdżamy lub dochodzimy do ogrodów działkowych „Camping”, dalej
lekko w lewo – do ośrodka PTTK. Wakacyjnej rozrywki w Janowie, nie ma,
niestety, kąpiel jest też zabroniona. Jest plac zabaw, ładnie utrzymany, boisko
do gry w piłkę. Zakaz kąpieli obowiązuje na tym odcinku Brdy z uwagi
na punkt poboru wody. Brda ma szansę zaliczyć się do pierwszej klasy
czystości. U jej nabrzeża można spotkać raki, co świadczy o czystości wody.
Smukała
Osadnictwo w Smukale datuje się już w V/VI wieku n. e. z okresów
wpływów rzymskich4
2

Historia Bydgoszczy tom I – 1920 – 1939 str 63 BTN – Bydgoskie Towarzystwo Naukowe , 1999
Express , dnia 4.06.2002 rok
4
Historia Bydgoszczy tom I do 1920 roku
3
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Książęta władający Bydgoszczą (przed 1250 r.) nakładali na swoich
poddanych obowiązek stróżowania w grodzie bydgoskim. Te szczątkowe
ustalenia historyczne pozwalają nam przybliżyć okolice Janowa i ich
metrykę. Lasy za Tryszczynem należały do kasztelani bydgoskiej. Rozciągała
się
tu potężna puszcza. W 1346 roku płacono czynsz od posiadanych przez siebie
działek budowlanych. Mieszczanie też korzystali z 18 łanów leżących poza
miastem i mieli zagwarantowane prawem użytkowanie ziemi leżącej
w granicach patrymonium miejskiego (dotyczy Smukały i okolic). Z czasów
niezupełnie odległych w 1935 roku w Smukale była kaplica, w której
odbywały się msze, jedna po polsku, jedna po niemiecku. Ale nie wiadomo
gdzie ta kaplica była usytuowana. Od 1895 roku kursowała poczciwa
„ciuchcia” tzw. kolej podjazdowa, mała, wąsko-torowa. Spełniała ważną rolę
w ruchu osobowym i towarowym na trasie z Bydgoszczy przez Opławiec,
Smukałę, Wtelno - do Koronowa. Gdyby kursowała i dzisiaj mielibyśmy
dodatkowy, jakże atrakcyjny dojazd do naszego Janowa. Smukała też była
miejscem szczególnie popularnym w niedziele i święta dokąd docierała
kolejka wąskotorowa, więc odwiedzana była często. Można było też zjeść
i zabawić się miejscowej restauracji, której niestety już nie ma.5

5

Z. Raszewski „Pamiętnik gapia” – 1995 str. 381 - 382
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Zdjęcia nr 3-6 – okolice Janowa
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http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=Bydgoszcz%2C+Biwakowa+8&Submit=Szukaj&cId=&sId=&x=77&y=13
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Rozdział II
Historia polskich ogródków działkowych
Idea zakładania ogródków działkowych zrodziła się w końcu XIX
wieku. W Polsce tworzenie ogrodów rozpoczęło się wraz z rozwojem
przemysłu i napływem do miast ogromnej rzeszy ludności wiejskiej.
Fabrykanci, by silniej związać pracowników z zakładem pracy, wpadli
na pomysł tworzenia dla nich ogródków działkowych. W tym celu dzielili
tereny w bliskości fabryk na działki obejmujące ok. 200 m 2 i rozdawali
je pomiędzy pracowników znajdujących się z najtrudniejszej sytuacji
materialnej. Na działkach z przełomu XIX i XX wieku nie było żadnych
urządzeń i zabudowań. Czasem tylko spotkać można było altanę zrobioną
z żerdzi lub kawałka starego wagonu. Zazwyczaj były to zwyczajne poletka
warzywno-uprawowe, których zadaniem było zapełnienie spiżarni
najuboższych robotników.
Od początku XX wieku działki tworzono przede wszystkim dla
pracowników przedsiębiorstw, ale były to przedsięwzięcia krótkoterminowe,
ponieważ nie uwzględniano ich w planach urbanistycznych miast.
W 1980 roku ogrody działkowe oderwały się od związków
zawodowych. Rok później powołano Polski Związek Działkowców jako
samodzielną i samorządną organizację zrzeszającą osoby będące
użytkownikami działek. Obecnie ogrodów działkowych powstaje mało,
natomiast wiele działek ubywa.
Działki w ciągu ponad 100-letniej tradycji zmieniły się nie do
poznania. Z roku na rok coraz bardziej kurczy się przestrzeń uprawna. Wielu
działkowców w ogóle rezygnuje z upraw i obsiewa całe działki trawą, wyżej
stawiając estetykę niż funkcjonalność działkowego gospodarstwa. Wielu
zdecydowało się na wybudowanie pięknych dość pokaźnych domków
letniskowych ; pojawiają się oczka wodne, lampy ogrodowe, baseny,
przemyślane stylizacje kwiatowe. Nieodłącznym elementem działki stają się
grille (choć szkodliwe), parasole i meble ogrodowe. Nikt nie mówi o zyskach
z działki, raczej nakładach, które trzeba w działkę zainwestować. Ogródki
nabrały bowiem charakteru rekreacyjnego, a niekiedy prestiżowego. Dziś
liczy się estetyka, wygoda i relaks.

Ogrody
Odkąd istniały ogrody działkowe o ich stworzeniu decydowały właśnie
aspekty społeczne. Ogrody zawsze zakładane były głównie po to,
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by wesprzeć najuboższe warstwy społeczne, stworzyć im poczucie własnego
kącika zieleni, na którym mogliby wypocząć, zregenerować nadwątlone siły,
a także wyprodukować zdrowe owoce i warzywa na potrzeby rodziny.
I tak dzieje się nie tylko w Polsce. Europejskie Biuro Ogrodów Rodzinnych
i Działkowych z siedzibą w Luksemburgu zrzesza 15 krajów członkowskich,
głównie Europy Zachodniej w których istnieją i spełniają podobną role
rodzinne ogrody działkowe. Przy nasilającej się negatywnej kampanii
prowadzonej wobec działek i Polskiego Związku Działkowców przez niektóre
partie polityczne i osoby zainteresowane zajęciem terenów ogrodów bardziej
niż kiedykolwiek wcześniej zajmować się musimy społeczną rolą naszych
działek. Dobrze zagospodarowane ogrody działkowe, wpisane w krajobraz
lokalnych społeczeństw wrażliwe na problemy ludzi skutecznie bronią się
same.
Od ponad 15 lat użytkownicy działek zmieniają ich charakter stają się
też coraz piękniejsze przynosząc odwiedzającym wiele doznań estetycznych.
Są tez miejscem spędzenia wolnego czasu w dni powszednie, w soboty,
niedziele i święta oraz sposobem spędzenia urlopów - zwłaszcza w ogrodach
podmiejskich. Niezwykle duże znaczenie ma rodzinny charakter ogrodów.
Przebywają na działkach wielopokoleniowe rodziny, tworząc niepowtarzalny
klimat tych miejsc. Przeciwieństwem tego zjawiska jest izolacja ludzi
panująca powszechnie w betonowych mieszkaniach, w których czujemy się
osamotnieni. Pozbawienie ludzi możliwości przebywania na działce odbierze,
zwłaszcza ludziom starszym i samotnym – poczucie bezpieczeństwa, stworzy
groźbę ich alienacji. Działka dla osób starszych jest swoistą terapią przed
samotnością i stwarza możliwość zagospodarowania nadmiaru wolnego
czasu.
W ostatnich latach w ogrodach pojawiła się większa liczba
bezrobotnych. W większości są to ludzie w zaawansowanym wieku, lecz
jeszcze przed emeryturą, którzy z powodu zmiany warunków gospodarczych
utracili pracę. Pomoc tym ludziom przez zarządy ogrodów, choćby przez
organizowanie dla nich prac użytecznych za wynagrodzeniem lub za
odpracowanie zadłużenia wobec ogrodu jest jedną z możliwych form
działalności ogrodu. Część bezrobotnych utraciła także swoje mieszkania.
W związku z tym pojawiło się nowe zjawisko, jakim jest zamieszkiwanie
na ogrodach przez ludzi, którzy pozbawieni pracy i mieszkania widzą jedyną
szansę dalszej egzystencji na działkach. Jest prawdą, że ogrody działkowe nie
służą do zamieszkiwania, a altany nie są obiektami spełniającymi wymogi
zapewnienia warunków do życia rodzin. Do tego tematu należy podchodzić
indywidualnie analizując sytuację życiową tych ludzi i angażując instytucje
odpowiedzialne za udzielenie takim ludziom pomocy i zwyczajnie tę pomoc
im nieść.
Wypoczynek w zieleni, w przyrodzie to hasła od dłuższego czasu
wiodące dla całej rzeszy ludzi pracujących, nękanych przez stresy dnia
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codziennego, hasła, które stanowią dodatkowe poparcie społecznej roli
działek. Działki – zielone płuca jako część terenów zielonych wielkich miast
są źródłem tlenu dla wszystkich ludzi, nie tylko dla działkowców. Celem
działań na działce może być zarówno poprawa kondycji fizycznej,
podtrzymywanie więzi społecznych, relaks, dbałość o rośliny, produkcja
żywności i co najważniejsze spokój.
Ogród jest miejscem, które zaspokaja potrzeby człowieka, a więc jest
elementem jego zdrowego pola życia. Jeśli ogród zaspokaja potrzeby
człowieka, to działanie w tym kierunku stanowi jeden z elementów
do szczęścia. Ogród spełnia też funkcję profilaktyczną i prewencyjną. 6
Ogrody to nie relikty przeszłości, to kawałki ziemi, gdzie realizujemy swoje
cele, by osiągnąć stan szczęścia .
We wszystkich państwach Unii Europejskiej istnieją ogrody działkowe
i są popierane przez społeczeństwo, samorządy i władze rządowe. Nikomu nie
przychodzi do głowy myśl zlikwidowania ogrodów działkowych. Wręcz
przeciwnie, udziela się dotacji na ich rozwój. Uznano bowiem pozytywną rolę
ogrodów zaspokajających potrzeby socjalne społeczności lokalnych.

6

Biuletyn informacyjnych nr 1 K.R.P.Z.DZ. – 2007 rok
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Rozdział III
Pierwsza informacja dot. Pracowniczego Ogrodu Działkowego
P.O.D. „Camping” w Janowie
W roku 1967 (m-c kwiecień) z inicjatywy dyrektora Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bydgoszczy – inż. Henryka Jusia, Rady
Zakładowej i Rady Pracowniczej zwołano spotkanie pracowników M.Z.B.M.,
na którym powiadomiono, że istnieje możliwość utworzenia Pracowniczego
Ogrodu Działkowego w Janowie koło Bydgoszczy.
W pierwotnej wersji zakładano, że P.O.D. „Camping” działki będą
miały 400 m2, na której będzie można wybudować „domek – camping”
wg. typowego projektu z możliwością zamieszkania w okresie lata. Powyższa
propozycja została przez obecnych na zebraniu przedyskutowana, a poza
zapoznaniu się z danymi technicznymi oraz ewentualnymi kosztami
zamierzonych robót, propozycja została przez większość uczestników
przyjęta.
Na jednym z następnych spotkań ustalono, że kierownictwo M.Z.B.Mu
uzgodni propozycję utworzenia ogrodu z jednostką nadrzędną i wystąpi
do Urzędu Miejskiego o przyznanie terenu pod jego użytkowanie i o decyzję
na budowę na w.w. terenie „domków campingowych” dla działkowiczów.
Ustalono, że M.Z.B.M. opracuje dokumentację geodezyjną i techniczną
na budowę domków. Opracowana też będzie dokumentacja techniczna
na instalacje energetyczne i wodociągowe. Po załatwieniu wszystkich
formalności ze strony prawnej M.Z.B.M. wyraziło zgodę na wykonanie
najważniejszych robót na koszt przedsiębiorstwa. I tak wykonano ogrodzenie
terenu przeznaczonego na ogródki działkowe, wykonano oświetlenie terenu,
zainstalowano hydrofor i pompy głębinowe. Pozostałe roboty wykonywali
użytkownicy na swój koszt i we własnych zakresie po przydzieleniu działek,
budowali domki-„camping” wg. zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz
przeprowadzali instalacje elektryczne, wodociągowe i sanitarne jak również
zakładali wewnętrzne parkany.
Znaczną pomoc finansową otrzymano z Zarządu Okręgu Z.Z.
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na początku był
bardzo krytyczny stosunek K.W. - P.Z.P.R. („budują drugie Pieczyska”)
do naszego zaangażowania się w powstanie ogrodu działkowego z domkami
murowanymi. Los nam dopomógł. W latach 1966-1967 miasto zamierzało
budować bloki na Wyżynach. Wykupiło szereg prywatnych domów
i warsztatów itd. , które trzeba było szybko rozebrać. Przetargi nie dawały
efektów z uwagi na niską cenę wówczas cegły (1zl), co czyniło każdą
rozbiórkę deficytową. Przyszli działkowicze otrzymali prawo rozbiórki tych
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obiektów bez przetargu i z pomocą transportu przewożono materiał
budowlany do Janowa.
Pracownicze Ogródki Działkowe powstały przez przychylne
ustosunkowanie się do tych zamierzeń kierownictwa przedsiębiorstwa
(M.Z.B.M-u) – w pierwszym okresie dyrektora inż. Henryka Jusia oraz
późniejszym dyr. mgr Czesława Strugały – oraz po uzyskaniu zgody przez
jednostkę nadrzędną, że część robót mogą wykonać na koszt przedsiębiorstwa
M.Z.B.M.-u.
Przychylne stanowisko władz miasta do dyrekcji M.Z.B.M.-u oraz
pracowitość i zaangażowanie działkowiczów (w tym duży wkład robocizny
i środków finansowych) bardzo pomogły w miarę możliwości w krótkim
okresie 2-3 lat wybudować Prac. Ogród Działkowy „Camping” w Janowie.
Po tym okresie działki pracownicze i domki „Camping” nabrały
odpowiedniego kształtu i wyglądu oczywiście pod nadzorem inspektorów
technicznych wyznaczonych przez zarząd P.O.D.C. do poszczególnych
numerów działek.
Inspektorzy nadzoru technicznego :







bud. Stanisław Gabrych
insp. Jerzy Kostuch
insp. Henryk Czarniak
bud. Władysław Dębek
insp. Leon Ślesicki
inż. Jerzy Ługin

Roboty budowlane były prowadzone i nadzorowane zgodnie
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną a zakończeniem robót, następnie
odbiorem technicznym. Prowadzone przez zarząd POD „Camping” różnego
rodzaju konkursy o najpiękniejszy ogród mobilizowały jego użytkowników
do dobrego zagospodarowania działki i upiększenia jej kwiatami, ozdobnymi
krzewami i drzewami.
Początkowo założono, że ogródki będą przede wszystkim warzywne.
Obecnie ten zamysł poszedł w odstawkę, bo hodujemy jedynie pietruszkę,
sałatę, cebulkę, na własne potrzeby. Zarząd „PODC” dostarczył
działkowiczom Regulamin Ogrodu Działkowca w celu zapoznania się
i przestrzegania przepisów zgodnie z zasadami ogrodów „PODC”.
Na terenie ogrodu PODC zostali powołani społecznie rejonowi
gospodarze, którzy przypominali działkowiczom o ich obowiązkach
i o warunkach użytkowania działki oraz przepisach porządkowych, co
znacznie przyczyniło się do estetycznego wyglądu ogrodu „PODC” i jego
otoczenia.
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W 1969 roku ustalono zmianę zabudowy „domków-camping”
z bliźniaczych również na domki wolno stojące. Na uwagę zasługuje również
duże zaangażowanie działkowiczów w pracy społecznej, udział w zarządzie
„PODC”, jak również działalność rejonowych gospodarzy, szczególnie
w początkowych latach istnienia ogrodu, wykonywanie w czynie społecznym
różnego rodzaju akcji porządkowych, jak oczyszczenie przyległego terenu
do ogrodu, zbieranie śmieci, butelek, papieru, wyrzucanych przez
przechodniów, koszenie trawy wokół parkanu, malowanie parkanów, bram,
naprawa i doraźne usuwanie awarii urządzeń wspólnego użytku np. instalacji
wodociągowej, elektrycznej itp.
W czynie społecznym opracowano częściowo dokumentację techniczną
na budowę „domków-camping” nadzór techniczny i budowlany. Odbiory
techniczne domków też były bezpłatne jak również różnego rodzaju porady
techniczne niektórym działkowiczom były nieodpłatne. W ramach czynu
społecznego inż. Albin Sala wykonał dokumentację techniczną
na wybudowanie hydroforni dla ogrodu „PODC” oraz pełnił nieodpłatnie
funkcję inspektora nadzoru robót instalacyjnych.
Insp. Jerzy Boruń wykonał nieodpłatnie projekt techniczny ujęcia pomp,
wody pitnej oraz pełnił społecznie nadzór techniczny nad wykonaniem sieci
wodociągowej ogrodu wspólnie z insp. Ryszardem Łabędą.
Inż. Mieczysław Błaszczyk opracował nieodpłatnie dokumentację techniczną
na wykonanie sieci energetycznej dla ogrodu PODC w Janowie,
a insp. Władysław Walkowiak prowadził społecznie wszystkie uzgodnienia
dotyczące sieci elektrycznej z zakładami energetycznymi, włącznie
z odbiorem robót.
Kierownik Zakładu Ślusarsko Studn.- Waldemar Jeziorowski
pracował kilka kadencji w zarządzie „PODC” poza tym kierował
i nadzorował społecznie wykonywanie robót instalacyjnych i studniarskich,
bram wjazdowych i parkanów. Insp. Alfred Trawiński przygotowywał
społecznie materiały pomocnicze do opracowania dokumentacji technicznej,
w tym na wykonanie urządzeń wodociągowych hydrofornii i pomp oraz ujęć
wody pitnej. W czynie społecznym usuwał również awarie instalacji
elektrycznej.
Elektro - monter Franciszek Karczewski pełnił nadzór techniczny sieci
i urządzeń instalacji elektrycznej, zabezpieczał urządzenia energetyczne
i w miarę możliwości zapewniał stały dopływ energii elektrycznej w ogrodzie
„PODC” w Janowie.
Bud. Stanisław Gabrych opracowywał wspólnie dokumentację
techniczną na budowę typowych domków „Camping” ogrodu w Janowie.
Pełnił społecznie funkcje insp. nadzoru technicznego na działkach od numeru
1 do 32. Poza tym uzgadniał z Wydz. Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta
sprawy dotyczących. zatwierdzenia dokumentacji technicznej oraz uzyskania
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decyzji na budowę domków letniskowych i decyzji na ich użytkowanie przez
działkowiczów.
Inspektor - Leon Ślesicki kilka kadencji pracował społecznie
w Prezydium Zarządu Ogrodu „P.O.D.C.”. Społecznie pełnił funkcję
skarbnika ogrodu oraz był społecznym insp. nadzoru budowlanego
na działkach od nr 92 do 110. Był bardzo zaangażowany pracą społeczną
na rzecz ogrodu, załatwiał z działkowiczami udział w czynach społecznych
dla ogrodu, zachęcał do sadzenia na działkach kwiatów, krzewów i drzewek
oraz licznego udziału w różnych konkursach upiększania działek
organizowanych przez zarząd.
Bud.- Władysław Dembek również społecznie pracował w kilka kadencji
w Prezydium Zarządu Ogrodu „P.O.D.C.” w Janowie. Był inspektorem
nadzoru technicznego w czasie budowy „domków-campingowych”
na działkach od nr 111 do 129. Dokonywał po zakończeniu budowy
tzw. odbioru technicznego oraz udzielał działkowiczom bezpłatnych porad
technicznych w czasie budowy. Załatwiał z upoważnienia kierownictwa
przedsiębiorstwa M.Z.B.M. inż. H. Jusia i Prezydium Zarządu „P.O.D.C.” –
Janowo, (jako kier. dz. Technicznego) wspólnie z przewodniczącym Rady
Zakładowej p. Bogumiłem Chmurzyńskim sprawy dot. ogrodu, które
wymagały zgody i zezwolenia na prowadzenie robót według wstępnych
ustaleń oraz propozycji dyrekcji M.Z.B.M.- u , załogi pracowników
i działkowiczów – w miarę możliwości uzyskania wstępnej zgody z jednostki
nadrzędnej na sfinansowanie części zamierzeń ze środków finansowych
(o czym wspomniano) przedsiębiorstwa. Pełnił obowiązki gospodarza
finansowego ogrodu nad działkami nr 111 do 129.
Pani inż. Irena Janowska wykonała społecznie analizy i badania ujęć
wody pitnej dla naszego ogrodu. W kilku miejscach wykonano próbne
wiercenia gruntu w celu uzyskania i zlokalizowania jak najlepszej wody
pitnej. Pozwoliło to na opracowanie w krótkim terminie dokumentacji
technicznej na wykonanie ujęć wody pitnej jak również wybudowanie
tak bardzo potrzebnych urządzeń i instalacji wodociągowej dla
działkowiczów ogrodu.
Pan Bronisław Wróblewski w P.O.D.C. – Janowo pełnił funkcję
gospodarza ogrodu. Szczególnie wyróżniał się w okresach wykonywania
przez działkowiczów czynów społecznych, wypożyczał narzędzia (własne)
na czyny społeczne. Ciągle zachęcał działkowiczów do porządkowania
terenów poza ogrodem. Wydawał sprzęt do oprysków krzewów i drzew,
instruował o sposobie użytkowania, a w razie uszkodzenia społecznie
naprawiał, aby były sprawne do dalszego użytku. Informacjami dotyczącymi
powstania ogrodu P.O.D.C. – w Janowie podzielił się i przygotował
p. Władysław Dembek.
Jedno z wcześniejszych walnych zebrań sprawozdawczych- wyborczych
zostało zwołane na dzień 16 września 1971 roku w świetlicy gazownictwa
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w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 42 wówczas też nazwa ogrodu
brzmiała – Pracownicze Ogrody Działkowe „Camping” Janowo – Zdrój.
Ówczesny zarząd składał się z 11 członków (Brzeziński Marian,
Cierpiałkowski Zygmunt, Drubkowski Kazimierz, Frydrychowicz Leon,
Gabrych Stanisław, Jakubowski Zenon, Kujawa Leszek, Kozłowski Joachim,
Ślesicki Leon, Skarbiński Stanisław, Windorbski Mieczysław). W uchwale
z 16 IX 1971 r. miedzy innymi uchwalono w punkcie trzecim , że w celu
zapewnienia ciągłego dopływu wody użytkowej zarząd „P.O.D.C.” zwróci się
z pisemną prośbą do Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy o wybudowanie dodatkowej studni awaryjnej
lub o udzielenie w tym zakresie pomocy. Natomiast punkt 5 tej że uchwały
mówi o konieczności (w drugim kwartale 1972 r) wykonania przez
działkowiczów na rzecz PODC 10 godzin prac społecznych w związku
z budową budynku socjalnego i administracyjnego – magazynowego. Naszą
świetlicę budowano w czynie społecznym – o czym należy przypominać,
gdyż młodsi stażem użytkownicy działek tego faktu nie znają. Kierowano się
zasadą labor omnia vincit (łac.) – „praca wszystko przezwycięża”
przezwyciężono różne trudności, które nie omijają ogrodu i teraz cieszą
wspomnieniami tego okresu powstawania ogrodu, brzmiącego nową
już nazwą Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” – Janowo. Mamy
też bliższy adres : ulica Biwakowa 8, gdyż jesteśmy w granicach miasta
Bydgoszczy.
Najtrudniejsze są chwilę pożegnań. Nic dodać , nic ująć z refrenu
popularnej piosenki. Trudno i smutno żegnać się nie tylko z bliskimi
i dobrymi znajomymi, lecz z miejscem zamieszkania letniskowego.
W ostatnich latach odeszło od naszej „rodziny” działkowej wielu zasłużonych
dla ogrodu osób. Niechaj więc trwały ślad pożegnania zostanie
w kronikarskim zapisie naszego letniego siedliska.
Pamięci Tym , którzy odeszli
Panu prezesowi Z. Kowalskiemu,
Panu prezesowi Z. Szymczakowi
Panu M. Windorbskiemu
Panu S. Gabrychowi
Panu H. Szewsowi
I innym
Cześć Ich Pamięci
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Rozdział IV
Wspomnienia…wspomnienia
Wspomnieniami, w jakich okolicznościach powstawał nasz ogród
w Janowie dzieli się:
Pan Czesław Strugała dz. nr 32
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w którym pracowałem miało
ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego, potem wczasowego w Janowie
w sąsiedztwie campingu „Gromady”. Był jeszcze drugi ośrodek kolonijnowczasowy w Wandzinie w powiecie człuchowskim. Zatrudnialiśmy wówczas
ponad 1300 pracowników, a te dwa, małe ośrodki były kroplą w morzu
według zapotrzebowania wczasowego. Prężnie działający w Janowie ośrodek
campingowy „Gromady” już wówczas cieszył się dużym powodzeniem,
przyjeżdżali tu również goście z zagranicy. Ośrodek ten był już oznaczony
na mapach turystycznych. Powodzenie ośrodka „Gromady” spowodowało
i to, że sąsiednim terenem porośniętym kępkami zboża, wysoką trawą zaczęli
interesować się inwestorzy. Ponieważ nasz ośrodek wczasowy (M.Z.B.M.)
nie był konkurencją dla „Gromady” ówczesna jej dyrektor – pani B. Bartczak
namawiała nas na rozbudowę ośrodka wypoczynkowego. Przedsiębiorstwo
nie miało jednak możliwości inwestycyjnych, więc nie było w stanie
rozbudowywać wspomnianego ośrodka. Zrodziła się koncepcja utworzenia
ogrodu działkowego, był to rok 1966. Później na zebraniu pracowniczym
zapadła decyzja o powstaniu ogrodu, podzielenia na działki i budowie
domków campingowych (murowanych). W tym czasie Bydgoszcz dość
prężnie się rozbudowywała. Powstawało osiedle Wyżyny. Wykupione przez
miasto domki jednorodzinne podlegały rozbiórce w związku rozbudową
Wyżyn, które inwestor przekazywał M.Z.B.M.- owi. Jak wspomniano, cegła
rozbiórkowa w owym czasie kosztowała 1 zł, a ciężko było w drodze
przetargu znalezienie chętnych na rozbiórkę w.w. budynków
i uporządkowanie terenów. Kiedy uzyskano zgodę na przekazanie terenu
obecnego ogrodu na rzecz przedsiębiorstwa, Rada Zakładowa poddała
propozycję przekazania przyszłym działkowiczom owych zabudowań
podlegających rozbiórce (Wyżyny i inne miejsca Bydgoszczy). W ten to
sposób zdobywano materiał do budowy domków campingowych. Dyrekcja
wyraziła zgodę by jej pracownicy mogli rozpocząć budowę domków
letniskowych (p. informacje W. Dembka). Wcześniej opracowywano różne
projekty przyszłych domków w czynie społecznym. W oparciu o tę
dokumentację w zależności od wybranej przez chętnych działki rozpoczęto
budowę domków w 1967 roku. Przyszli użytkownicy działek campingowych
byli fachowcami różnych zawodów : murarze, monterzy, wod. – kan.,
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elektrycy, cieśle, stolarze, dekarze, ślusarze , którzy z chwilą rozpoczęcia
budowy domków świadczyli wzajemną pomoc w realizowaniu różnych robót.
Pierwsze, gotowe już domki miały wówczas wartość auta „syreny”. Prac
w ogrodzie było wiele, m. in. wiercenie studni, pobudowanie świetlicy na
której to budowę uzyskano materiał budowlany z rozbiórki „Resursy
Kupieckiej” (dobra, czerwona cegła), a jej dawne okna do dzisiaj służą
w świetlicy. Nasze ogródki i domki działkowe można wykorzystać
praktycznie już od maja do końca października. Są to bowiem pierwsze
murowane domki campingowe w Polsce z wodą, kanalizacja i elektrycznością
w każdym domku.
Ziemia stanowiąca nasz ogród należała do miasta Bydgoszczy, który
decyzją Urzędu Miasta przekazał Miejskiemu Zarządowi Budynków
Mieszkalnych w Bydgoszczy. Pan Czesław Strugała był jego wieloletnim
dyrektorem nawet wówczas gdy przekształcono go na 2 Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej.
Pani Maria Dolska dz. nr 25
W roku 1967 dowiedzieliśmy się że M.Z.B.M-y otrzymały duże pole –
porośnięte trawą po pas – które będzie dzielone na działki. Mąż był
pracownikiem tej firmy. Zwołano zebranie, na które zaproszono wszystkich
pracowników, wyznaczono dzień i godzinę 8:00 rano, by jechać do Janowa
i dzielić działki wśród załogi. W dwa tygodnie ogrodzono teren ogrodu siatką.
Wożono ludzi z M.Z.B.M. po 15:00 zakładowym autobusem. Wylosowane
działki grodzono kołkami.
Już w 1968 roku był domek i ogródek, kwitły kwiaty, dojrzewały
pomidory i ogórki. Radość z pierwszych plonów była wielka. Pomidorami
i ogórkami dzieliłam się z sąsiadami. Budowaliśmy domek bliźniak wspólnie.
Granicą w ogrodzie były gladiole. Jeździliśmy w niedzielę, wówczas
kawałkami przygotowywałam ziemię pod uprawy. Pech chciał, że nasza
działka była w perzu. Wyrywałam go podkopując kłącza na kolanach –
wspomina p. Maria. Mąż Florian przeszedł wówczas na rentę,
zaproponowano mu pół etatu gospodarza w ośrodku M.Z.B.M.ów (obecnie
prywatne drewniaczki). Miał wiele pracy, wytyczał działki, stawiał graniczne
kołki ze sznurkami wielu działkowiczom też budował domki, co mógł robić
w czasie kiedy nie było w ośrodku wczasowiczów. Ci pracownicy, którzy
dostali działki pracowali całymi rodzinami. Sama też mieszałam cement
i żwir do budowy, a wodę nosiłam z Brdy we wiadrach. Kiedy
rozpoczynaliśmy budowę naszego domku, były jeszcze ruiny folwarku
(za parowem), rozbieraliśmy go jednocześnie czyszcząc cegłę do budowy.
W 1969 roku ten teren został już zagospodarowany. W naszym ogrodzie jest
jabłonka, którą mąż szczepił w 1967 roku. Rodzi cztery rodzaje jabłek
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i owocuje do dzisiaj. Tu wychowały się nasze dzieci i wnuczęta. Z uwagi
na śmierć męża i wyjazd córki zmuszona byłam działkę sprzedać. Oglądałam
ją latem w 2005 roku i wiem, że jest w dobrych rękach. Nie jest już działką
warzywną ale rekreacyjna bardzo elegancko zadbaną. Nieraz przyjeżdżam
do Janowa by podziwiać cały ogród działkowy tyle wspomnień aż tyle …
Pan Edward Szynka dz. nr 92
W Janowie już w 1966 roku istniał ośrodek wczasowy i wypoczynku
sobotnio-niedzielnego należący do Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Bydgoszczy. Były to domki drewniane usytuowane w lesie
nad Brdą. Gospodarczym zarządcą był Pan Florian Dolski. Prowadzono
również recepcję gości, a załogę na niedzielny wypoczynek przywoził
zakładowy autobus. Kiedy powstał zamysł na ogród działkowy to pracownicy
M.Z.B.M.-ów otrzymali zgodę na rozbiórkę istniejącego jeszcze (ruiny)
folwarku w 1967 roku na cegłę. Kiedy dowiedzieliśmy się o powstaniu
ogrodu biegaliśmy z p. Alfredem Trawińskim do banku, by uzyskać kredyty.
Kolega – Janusz Kokorniak (dowódca kompani w Batalionie „Miotła”
w powstaniu warszawskim) zaczął rozważać możliwość wypoczynku
sobotnio-niedzielnego dla większej liczby pracowników d. M.Z.B.M.- ów.
Myślą tą podzielił się z p. Bogumiłem Chmurzyńskim, Czesławem
Jaworskim, ze związkami zawodowymi Pracowników Gospodarki
Komunalnej. Do M.Z.B.M,-ów trafił jako dyrektor p. Czesław Strugała
i zainteresował się tematem. Odpowiedni wniosek wysłano CRZZ z prośbą
o decyzje na powstanie działek rekreacyjnych. Pozwolono na budowę
domków (z cegły) o kubaturze 35 metrów na 15 m2 z tarasem. Jak żartowali powstała aleja przodowników pracy, którzy budowali swe letnie siedziby.
Ogród żył już swoimi prawami, chociaż pod czujnym okiem dyrekcji.
Pierwszym przewodniczącym ogrodu był p. Kazimierz Sobociński, po nim
buławę przewodniczenia przejął p. Leszek Kujawa, następnie p. Józef
Stankiewicz. Czwartym prezesem była p. Irena Czerwińska, później
p. Zbigniew Kowalski (otrzymał tytuł Honorowego Prezesa)p. Zdzisław
Szymczak, obecnie prezesem jest p. Edward Szynka.
Ogród tętnił pionierskim życiem. Tak się szczęśliwie złożyło
że pracownicy za robociznę dostawali materiały z rozbiórki (p. wspomnienia
Cz. Strugały). W latach 70 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
przekształcono na 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.
Praca w ogrodzie była ciężka. Teren podmokły, żwirowaty, ale zapał
do budowy był ogromny. Należy wspomnieć fakt, że do „Gromady”
przyjeżdżało wielu gości zagranicznych. Ktoś zrobił zdjęcia ruiny jeszcze
wówczas, istniejącego gospodarstwa, przez które prowadziła droga
do Campingu „Gromady”, opublikował w niemieckiej gazecie i przesłał
tę informację na ręce Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej
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w Bydgoszczy p. Kazimierza Maludzińskiego. Na tę rewoltę dziennikarską
odpowiedź urzędu była jednoznaczna. Teren otrzyma M.Z.B.M.
z możliwością budowy domków letniskowych. Otrzymano również decyzję
na rozbiórkę ruin gospodarstwa. P. Wiesław Nowicki zrobił dokumentację
kanalizacji, p. Irena Janowska załatwiała pomoc Zarządu Okręgu, studnię
wybudował M.Z.B.M. , finansował jej dokumentację i brygadę studniarską.
Lejtmotywem całego ogrodu był p. Bogdan Chmurzyński. Pierwsze domki
bliźniacze mieli p. Nowak i F. Karczewski, taki typ zabudowy obowiązywał.
Po poprawieniu dokumentacji budowlanej z uwagi na estetykę ogrodu
ją zmieniono i zaczęły powstawać domki w środku ogrodu – wolno-stojące.
W miejscu, gdzie jest obecnie działka numer 33 początkowo miała być
działka pszczelarzy, miały tam stać ule. Z użytkowników ogrodu tylko jedna
osoba była pszczelarzem p. Formela, lecz ta koncepcja upadła. Na tej działce
jest też jedno szambo z przydziałem na 21 użytkowników (jeden kwartał
ogrodu) działka ta jest pięknie, estetycznie zagospodarowana, przyciągająca
wzrok z widokiem na zakole Brdy.
Minęło 40 lat od momentu, kiedy zaczęliśmy się budować w ogrodzie.
To była wówczas naprawdę rodzinna atmosfera. Jak zaczynaliśmy – nie było
wody, prądu, wszystko robiło się ręcznie. Świetlicę budowali wszyscy.
Utrzymujemy ją ze składek. Wiem co należałoby zrobić, ocieplić górę,
wstawić kominek, wyremontować. W opłakanym stanie są łaźnie i sanitariaty,
ale jestem dobrej myśli , że w najbliższym czasie i to zrobimy.

Zdjęcie nr 8 – domek E. Szynki
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Zdjęcie nr 9 – dzieci obok działki E.Szynki

Zdjęcie nr 10 – w ogrodzie E.Szynki
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Wspomnieniami dzielą się p.p. Halina i Franciszek Karczewscy dz. nr 40
Budowę domku rozpoczęliśmy w 1968 roku. Domek budował
p. Franciszek – a ja mówi p. Halinka – nie umiałam nawet podawać cegły.
Obowiązywał nawet kolor domku (średni beż). Dojeżdżaliśmy z Nowego
Rynku autobusem do Smukały, który kursował co godzinę i potem przez las
do Janowa. Natomiast w tygodniu autobus zakładowy dowoził nas po pracy
o godzinie 15:30 w okresie letnim. W czasie wolnym od budowy
korzystaliśmy ze świetlicy, tej drewnianej. Tam chodziło się na telewizję,
a przed świetlicą były potańcówki. Wówczas to był jedyny telewizor
w ośrodku. Na naszej działce wychowały się trzy pokolenia, a przyjeżdża już
czwarte. Co jeszcze było ważne? Nie wolno było stawiać kominów z uwagi
na dym.
Wspomniano już, że nie było wody i prądu chodziliśmy do Brdy
i wiaderkami noszono wodę, która była wówczas na wagę złota – wspomina
p. Halinka. Później wykopano studnię, była już pompa i letni hydrofor. Jestem
z zawodu elektrykiem – mówi p. Franciszek i zawsze w sytuacjach
awaryjnych naprawiałem elektryczność, by prąd był u każdego działkowicza
w ogrodzie.
Działkę nr 98 zasiedlają latem państwo B.E. Ozdobowie
Jest to działka usytuowana blisko bramy wjazdowej. Toż to istny plac
manewrowy. Ale nie będziemy utyskiwać gdyż działka ma swoje zalety
zdrowotne, tu się po prostu oddycha. W ich ogrodzie są skarjekety-jałowce,
wschodnia tuja, kosodrzewina, tuja szmaragdowa, tuja-optuza, cyprysy
Lawsona, jodła koreańska, dereń żółty i biały, bukszpany, zakwitające
wczesną wiosną azalie w trzech kolorach. Kiedyś były buraczki, truskawki
teraz jest trawnik i iglaki. Nasze poletka z sadów i warzywniaków zrobiły się
działkami rekreacyjnymi. W 1980 roku przywieźliśmy bluszcz mrozoodporny
i zawsze jest zielono wokół działki, nawet u sąsiada. Wszystko jest
podlewane rozpuszczonym obornikiem, a kwiaty pięknie zdobią nasz mały
ogródek.
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Zdjęcia nr 11-14 – ogrodu Ozdobów
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Swe zwierzenia przedstawiają p.p. J.S. Dziengielowie.
Jeden rok trwała nasza budowa domku ( bliźniaczego) którego budowę
rozpoczęliśmy zaraz po przydziale działki, skończyliśmy w 1968 roku.
Pan Stanisław pracował w stolarni w M.Z.B.M.-ach. I tak wspomina swe
początki. Pamiętam jak zakład wyprowadził z 2 domów-czworaków
(tu istniejących) rodziny, dali im mieszkanie w Bydgoszczy, a my mieliśmy
cegłę z rozbiórki. Ludzie wzajemnie podawali cegły taśmowo i tak
zaczęliśmy nasze budowanie. Każdy dostał wóz cegieł – to dużo jak na owe
czasy. To była prawdziwa wymiana handlowa np. okna czy drzwi za murarkę,
tynk itd. Pan F. Dolski był murarzem i on ten dom budował, a ja mu
za to robiłem okna. Kiedy przeprowadzałam wywiad z p. Stanisławem –
bardzo przeżywał te swoje wspominki nie raz zakręciła mu się łza w oku,
kiedy dzielił się wspomnieniami, które zdążyłam spisać.
Henryk Szews dz nr 64
Od 1968 roku mam domek, zabudowany wg pierwotnego planu mówi
p. Henryk Szewc. Najwcześniej domek postawili państwo Janowscy. Pani
Irena Janowska wiele pomagała społecznie w założeniu ogrodu, tu ziemia
twarda, porosła trawą, ugory, a ona szukała wody zdatnej do picia.
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Zdjęcia nr 15,16, 17 – dom i ogród p. H. Szewsa
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Urszula Mareks dz. nr 15
Okruchy wspomnień przekazuje p. Urszula Mareks w 1971 roku
odkupili z mężem działkę. Martwiliśmy się ogromnie, bo mieli otrzymać
samochód, a tu czekała ich budowa domku. Na początku mieli w ogrodzie
murowane ognisko, Stawiano nań duży garnek i tak przygotowywano zupę.
Myli się pod pompą (bo już była).
Cegłę, stolarkę to wszystko zdobywaliśmy w trudzie. Pani Urszula
10 lat pracowała społecznie na rzecz ogrodu działkowego za co otrzymała
złotą odznakę. W jej wspomnieniach jest wzmianka że pierwszy domek
był p.p. A.M. Windorbskich. Relacje pionierów budowlanych są różne
a z obowiązku kronikarskiego je spisałam.
Pani Irena Janowska – dz. nr 77
„Pamiętam, że nasz domek był jednym z pierwszych. Wówczas jako
geolog z zawodu przygotowywałam projekty studni w czynie społecznym,
(o czym wspomina p. Dembek), projekt dokumentacji i nadzorowałam
inwestycję powykonawczą. Wodę przynosili z Brdy jak wszyscy pionierzy.
Spieszyliśmy się z budową domku, gdyż miałam ciężko chorego ojca,
a on pragnął chociaż jedno lato spędzić na działce w Janowie. Kiedy
już domek był gotowy, mogłam ojca przywieźć na jego wymarzony
wypoczynek. Posadziliśmy też od razu pierwsze jabłonki, a ponieważ
nie było płotu, to zajączki je dosłownie „ścięły”. Moi panowie (mąż i ojciec)
bardzo kochali tę działkę. Ile było radości, kiedy udało się zdobyć np. dwa
worki cementu, wapna czekając uprzednio w kolejce nawet nocą. Musieliśmy
mieć wówczas plany i rachunki do rozliczenia. Małżonek p. Ireny był
lotnikiem – i jak wspomina – kiedy przelatywał nad Janowem obniżał lot
i przelatywał nad samymi dachami. Wszystko się wówczas trzęsło, a teraz
miło się o tym wspomina”.
Pani. Bogumiła Knichinicka dz. nr 44
Kupiliśmy działkę w 1982 roku, a ja byłam w niej zakochana od razu,
to jest wiele później od pierwszych użytkowników ogrodu. O 6:10
wyjeżdżałam autobusem „zielonym”, który wówczas kursował i tak
dojeżdżałam do pracy. To ranne wstawanie rekompensowaliśmy sobie
popołudniu odpoczynkiem na działce. Ale czy na działce można odpoczywać?
Ją trzeba pielęgnować, podlewać, pielić, by potem cieszyć się jej urokami.
Zaczęliśmy też prowadzić nasz janowski sklepik w 1992 roku. Mieliśmy
zamysł zbudowania kortów tenisowych własnym sumptem, załatwiliśmy
nawet
koparki.
Nasz
projekt
poparł
ówczesny
prezes
p. Z. Kowalski. U.M. Wydział Sportu i Rekreacji miał przydzielić pewną
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gotówkę na zabawy sportowe, ale działkowicze osiedleni przy drodze
wiodącej sprzeciwili się z uwagi na hałas. Pomysł upadł. Teraz również
dojeżdżam do pracy z Janowa i wracam doń, ale już samochodem.
Pan. Zdzisław Nyka – dz. nr 55
W 1971 roku byłem zastępcą przewodniczącego zarządu P.O.D.C.
w Janowie.
Jak wspomina Pan lata 60 kiedy powstawał ogród?
„W roku 1967 teren nie był podzielony, oficjalne przydziały ogródków
nastąpiły w 1968 roku. Wcześniej ówczesny dyrektor M.Z.B.M.-ów –
p. H. Juś, p. Śrutowski i dyrektor „Gromady p. Bartczak spotkali
się w Janowie, w ośrodku turystycznym w celu omówienia rozbudowy
ośrodka sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Pomyślano również o sąsiednim
ugorze – dużym terenie i jego zagospodarowaniu. Tak powstał temat
przyszłego ogrodu działkowego. Padło hasło – „ogródki” w 67 roku. Rok
później były już plany geodezyjne, budowlane, itd. Na sobotni wypoczynek
podstawiany był zakładowy autobus. Była wspólna kuchnia i letnia zabawa
w przerwach przy budowie domków. Ile wówczas mieliśmy radości
z własnego budowania. Np. od leśniczego z drugiej strony Brdy
pożyczyliśmy pompę by pompować wodę i po kolei każdy z nas miał beczki,
do której wężem lał wodę do budowy. Radość i duma… wieńcowe. Jedną noc
przespaliśmy na rusztowaniach. Z ciekawostek mogę dodać – mówi
p. Zdzisław, że na narzędzia zbudowaliśmy szopkę, ale zapomnieliśmy
ją zabezpieczyć, nie było zamka, dopiero na czwarty dzień
ją zabezpieczyliśmy – ale i tak nic nie zginęło. Do pionierów budowlanych
zaliczam tez p. S. Skarbińskiego i p. Wróblewskiego (oni są zapisani w złotej
księdze.
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Zdjęcia nr 18,19 – budowa działki nr 55 p. Z. Nyka

Działka nr 52
Działka numer 52 pierwszą działkowiczką była p. Anna Rolewska
do 2000 roku. Obecnie rezyduje tu p. Ryszard Kawecki z rodziną. Działkę ma
już 8 lat. Pracy na niej było również dużo. Nawiózł 8 ton czarnej ziemi,
a starą darninę wywiózł. Całość obsiał trawą, która już jest wspaniała.
Zmienił wystrój ogrodu, powycinał stare drzewa. Zmieniono też wnętrze
„chatki”, na nowoczesne płytki, w pokoju króluje kominek. Wszystko
zaprojektował sam. Prawie przez 6 lat zrywał chodnikowe betony
z fundamentami, położył klinker wokół domu. W ogrodzie zakryty tujami
murowany grill. Gdybym budował ten domek od podstaw, to zrobiłbym
większą łazienkę (a przecież te nie wchodziły do pierwotnego planu)
dobudował natrysk. Położona na podłogi glazura jest wygodna w utrzymaniu,
ma też walor estetyczny. Jestem bardzo zadowolony z bliskości Janowa
do Bydgoszczy i odwrotnie. W kilka minut można samochodem dojechać.
Dobrze, że już teraz nie obowiązują te zakazy co do koloru domku i jego
wielkości. Można coś ulepszać i upiększać jednocześnie.
p. Piotr Rotter z ojcem Julianem działka numer 25
Od początku tu królowała p. Maria Dolska z mężem Florianem. Oni to
mieli prawdziwy warzywniak. Od p. Marii kupowałam włoszczyznę. Nowi
użytkownicy panowie Rotterowie cieszą się działką 12 lat. Właściwie
są trzecimi właścicielami. Musieli też wiele wymieniać np. instalację
elektryczną, wodną, bo rury kanalizacyjne ciekły. Za to w kuchni zostawili
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stary piecyk węglowy i zawsze u nich jest ciepło w chłodniejsze dni. Udręką
jest dla nich szambo, bowiem p. Dolski zrobił je za solidne i nie na te czasy.
W ogrodzie nowy wystrój, nasadzenia, piękny trawnik i cichy kącik
na wypoczynek. Odkryli taras z wejściem na trawę. Przy bramce wejściowej
stoi wysoka pergola obrośnięta mylinem o pięknych kwiatach. Wnuczęta
p.p. Rotterów nie wyobrażają sobie wakacji bez Janowa i co roku
przyjeżdżają pod opiekę ukochanej babci Sabiny. Domek przygotowany,
ogród wypielęgnowany czeka na letników. W ich ogrodzie jest ciekawe
drzewo jabłoni, które owocuje w czterech odmianach jabłek. Jeszcze
p. Dolski je tak dziwnie zaszczepił, że 4 odmiany jabłek rodzi jedno drzewo
do dzisiaj.
p.p. Jeziorowscy dz. nr 93.
Budowę rozpoczęli w 1969 roku z materiałów rozbiórkowych (tak
wszyscy budowali), a żwir był na terenie działek…
Na pewno wielu już powiedziało jakie były początki, a my opowiemy
jakie psikusy robiliśmy sąsiadom. Pomijam kąpiele nocne w Brdzie, czy apele
o 4 rano, ale nocą malowaliśmy sąsiadom zielone pomidory na czerwono,
ile było to uciechy. Rano sąsiad się budzi i spostrzega, że pomidory już
czerwone. Sprawdzaliśmy też kto ma umyte nogi i tak dalej. Takie były
to wesołe igraszki. Teraz panie przygotowują różne przetwory z owoców
i warzyw z własnej działki. Tę tradycję ogródka działkowego pokochała
p. Jeziorowska i nie wolno tego zmieniać. Robi się musy z jabłek, galaretki
z porzeczek, zaprawy. Suszy się fasolę i groszek, a zieloną pietruszkę, por ,
seler (natki), koper, tnie drobno i suszy. Potem do słoika i jest zielenina
na zimę jak znalazł. Można też zielone natki włożyć do hermetycznie
zamkniętego pudełka i do zamrażalnika. A co z wesołymi igraszkami – o już
biel na skroniach i nie wypada, ale wspominać warto.
Pani Anna Windorbska i Pani Grażyna Wiśniewska dz. nr 37
Wybudowaliśmy domek (bliźniak) jako jeden z pierwszych
użytkowników ogrodu (1968 rok). Początkowo mieli pole truskawek. P. Ania
obdarowywała owocami wszystkie dzieci. Ich letnie siedlisko jest postawione
zgodnie z pierwotnym planem, solidne mieszkanie, ciepłe i wygodne. Pan
Mieczysław Windorbski przez wiele kadencji pełnił różne odpowiedzialne
funkcje w zarządzie ogrodu „Camping” w Janowie. Uhonorowany złotą
odznaką „Zasłużonego Działkowca” z dnia 25 czerwca 1997 roku. W jego
dokumentach jest również legitymacja działkowca o numerze 12796.
Odznaczenie przyznano Uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców. Ich ogród też zmienił wystrój. Nie ma już krzaków porzeczek.
Jest trawnik, piękne iglaki, magnolia. Działka z pietyzmem zadbana
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a ze wspomnień to pan Mieczysław robił z porzeczek czerwonych wytworne
wino. To była mozolna praca, bo trzeba zerwać owoce z krzaków,
odszypułkować, wycisnąć sok. Później dodawało się cukier i przegotowaną,
letnią wodę w proporcjach 1:3 i do butli na fermentację. A że taras jest
odpowiednio nasłoneczniony butle z winem na nim stawiano otuliwszy
je kocem… „A ile radości było potem”…
Jest co wspominać, zamyśla się p. Ania, ale Janowo to moje drugie
życie. Tu pracuję w ogrodzie, tu oddycham pełną piersią, tu czuję że żyję,
no i jeszcze zażywam kąpieli w Brdzie. Obecnie pomagają mi dzieci, córka
Grażyna i syn Krzysztof.

Zdjęcie nr 20 – p. Mieczysław Windorbski – przycina róże
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Dz nr 34 Pan Zbigniew Kaczmarek
Kupiłem działkę od p. Jerzego Burdziąga w 1981 roku. Zrobiłem
zabezpieczenie dachowe nad tarasem. W ogrodzie są wspaniałe pnące, drobno
kwitnące róże, które na zimę zakopuję, a na wiosnę odkopuję. Trzeba tylko
pamiętać – wspomina p. Zbyszek, gdzie jest korzeń a gdzie czubek
kwiatostanu. Na działce spędzam każdą wolną chwilę, tu odpoczywam,
jeżdżę rowerem po okolicznych alejkach w lesie. Co mnie martwi? –
sąsiednia działka numer 23, która jest mało wykorzystywana. Jak jadę do
Janowa, to mruczę pod nosem że jadę „:do Zuzanny”. Tu bowiem
wychowywała się przez okresy letnie jego młodsza córka Zuzanna.
Tu przyjeżdżał ojciec-staruszek, który zawsze dziarskim krokiem maszerował
ze swoim pieskiem. Co jeszcze nowego zrobiłem na działce – zastanawia się
głośno pan Zbigniew?. Nowe ganki z płytek, bramę wjazdową, by samochód
stał za ogrodzeniem mego ogrodu. Umierają drzewa, musiałem zlikwidować
dwie śliwy, a były takie dorodne, są jeszcze wiśnie i jabłonie.
Działkowicze nadal pracują na swoich metrach, przekopują, pielą,
grabią, koszą, nawożą rośliny, opryskują drzewa i cieszą się każdą roślinką,
każdym kwiatkiem, który wykwitł na ich oczach.
Informacją o Janowie podzielili się p.p. W.W. Boguccy z Bydgoszczy
Pamiętamy, że przed drugą wojną światową właścicielem majątku
w Janowie był p. Łuniewski, a w czasie okupacji p. Muller.
Jako dziecko bywałam w tym majątku, a zaraz po wojnie pracował tam
mój brat. Tam gdzie obecnie są działki, ja kopałam ziemniaki – wspomina
p. Bogucka. Janowo sięgało do Smukały Górnej, dookoła lasy a na równinach
rosło zboże. Jak szliśmy do Smukały Górnej tą spadzistą drogą (na wys.
działki 119) stałą stodoła, a tam gdzie obecnie jest stawek mieszkali jeszcze
w 1967 roku p.p. Cioskowie. Stawek był w środku podwórka ( teraz
zarośnięty tatarakiem – dop. red.) gdzieś w okolicach wąwozu stał budynek.
Mieszkali w nim pracownicy z młyna w Bożenkowie (p. Kropidłowski
i p. Twaróg). Wydzierżawiali pola. Po drugiej stronie Brdy, gdzie jest ośrodek
dla niepełnosprawnych – to Zdroje. Taką nazwę też początkowo (l 60 ) miało
Janowo Zdroje.
Coraz trudniej zdobywać informacje o Janowie, bowiem wielu już
odeszło, a literatury, jakiś wzmianek brak.
We wspomnieniach działkowicze mówili o rachunkach za materiały
budowlane, które musieli mieć dla wglądu dla kontroli.
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Przeglądałam zachowane różne rachunki i wydatki związane
z ogródkiem działkowym, rozliczeniem kosztów rzeczywistych budowy
campingu w Janowie dz. nr 106 p. Ryszarda Sobczaka, jak również kopię
specjalnego zeszytu podawczego opieczętowanego przez Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Wydz. Budownictwa Urbanistyki
i Architektury.
Zeszyt założono 6 października 1969 roku, był zszywany
i opieczętowany ze znaczkiem skarbowym o nominale 50 ówczesnych
złotych.
Są to już historyczne rachunki, ciekawe czy sobie państwo
przypomnieli ile one utrudniały ówczesną budowę naszych letnich siedlisk.
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Rozdział V
Jubileusz
40 - lecie Ogrodu Działkowego „Camping” w Janowie
Wcześniej w województwie Bydgoskim, obecnie w Kujawsko –
Pomorskim położony jest Ogród Działkowy „Camping” w Janowie, który
szczyci się już czterdziesto - letnim stażem. Chociaż początki jego powstania
i założenia były wcześniejsze, postanowiono w 2008 roku obchodzić godny
jubileusz.
To urodziny działek naszego Janowa, gdzie dorastaliśmy, starzeliśmy
się, odpoczywaliśmy i bawiliśmy się zawsze wesoło. Kiedy to nadchodzą
cieplejsze dni – na działkach prawie wrze jak w ulu. Słychać gwary,
rozmowy, niekiedy stukot młotka, grabienie, „chodzą” kosiarki i słychać
szum podlewania ogródków.
Rodzinny Ogród Działkowy im. „Camping” w Janowie przy ulicy
Biwakowej 8 (adres bydgoski – przyp. red.) zaczął funkcjonować od 1968
roku obejmuje powierzchnie 4990 ha, liczy 130 działek. Istniał pod nazwą
Pracownicze Ogrody Działkowe w Janowie. Ogród powstał na wysypisku
śmieci i nieużytkach. Rosły tu trawy i miejscami zboża. Wysiłkiem
wszystkich ówczesnych działkowiczów i determinacji pierwszego
przewodniczącego ogrodu p. Kazimierza Sobocińskiego pokonano wszelkie
trudności i przeciwności losu. Do kronikarskiego zapisu należy dodać,
że wówczas cement, cegły i wszelkie materiały budowlane były
na tzw. przydział. Napewno niejedni z państwa mają te kwitki przydziałowe,
które musiały być zachowane do wglądy kontrolujących.
Radość z ogrodu działkowego jest ogromna. Zasmucają obecnie wiadomości
dotyczące jego uwłaszczenia, gdyż jak podano w „Gazecie Pomorskiej”
10.11.2006 roku – ogród nasz nie jest objęty likwidacją… ale stanowi rezerwę
na inne cele…
Tytuły w mediach straszą działkowców np. „zmiana rządów na naszych
działkach” (G.P. 5.I.2006 rok) , czy… „nie każdy w mieście kupi sobie
ogródek”(G.P. 10.XI.2006 rok).
W Bydgoszczy dwa ogrody działkowe przeznaczono już do likwidacji,
sytuacja pozostałych nie jest do końca jasna. Wprawdzie zlikwidowane nie
będą, ale stanowią rezerwę dla różnych potrzeb miasta. Nasz ROD
„Camping” w Janowie nie jest przewidziany do likwidacji, ale jak
wspomniano stanowi rezerwę na cele – inne.
Co oznacza enigmatyczne cele – inne? Wiadomo że nie na cele
mieszkaniowe , usługowe czy komercyjne, ale pod słowem „inne” może
mieścić się np. droga. Potrzebny jest nowy plan zagospodarowania
przestrzennego danego terenu którego przygotowanie trwa latami. Póki co,
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jest to sytuacja zawieszenia, wielkiej niewiadomej, a zabranie działek jest
nieetyczne. Taka ustawa byłaby przeciwko starszym ludziom, którzy pracują
i wypoczywają na swoich działkach – u nas od 40 lat.
Czy chodzi o wyrzucenie działek i wyprowadzenie ogrodów spod
ochronnego płaszcza, jakim działkowcom przykrywa obecne prawo a potem
pozbawienia ich gruntów. Procedury w zakresie nabywania nieruchomości na
cele związane z budową dróg publicznych mogą mieć wysoce niekorzystne
skutki dla działkowców, ich ogrodów i związku w kontekście zagrożenia ich
praw związanych z właściwą likwidacją ogrodów.
Działki w statystyce
- W Polsce jest ponad 5.300 ogrodów
- w okręgu bydgoskim 227
- PZD zrzesza ponad milion działkowców
- ROD „Camping” w Janowie ma 130 domków , ogród działkowy 4990 m 2
z placem zabaw 2200 m2

W Ogrodzie
Rekreacja letnia sprawia, że działkowicze co roku żegnają lato
w plenerze. W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Camping” w Janowie
w wakacyjny weekend 26.08.2006 roku zorganizowano festyn, zabawę
taneczną dla dzieci, konkursy, a wieczorem zabawę dla dorosłych w naszej
świetlicy. Ogłoszono też wyniki konkursu na „Wzorową Działkę 2006 r”.
Działkowicze otrzymali piękne książki o sadownictwie. Festyn uświetniony
był nauką jazdy konnej dla dzieci. Uczestnicy odpoczywali na polanie,
obdarowani uprzednio piwem i kiełbaską, którą pieczono na specjalnie
przygotowanym ognisku. Nad ogniskiem czuwał niezmordowany p. Jan Tok.
Odbyły się też konkursy i gry zręcznościowe dla najmłodszych oklaskiwała
starszyzna.
Zabrakło mi pokazów bukietów kwiatów ogrodowych czy polnych,
degustacji wyrobów np. z Koła Gospodyń Wiejskich i zamiast kiełbaski byłby
domowy smalec z pajdą chleba i ogórkiem małosolnym. Nie gościliśmy też
nikogo z parlamentarzystów czy samorządowców z regionu. A szkoda! Nasz
ogród z roku na rok pięknieje. Wszystkim ogromną przyjemność sprawia
przebywanie w ogrodzie i poza nim. Te nasze niewielkie działki przepełnione
są zielenią, kwiatami. Widać, że w jego pielęgnację włożono ogrom pracy.
Spacerując alejkami podziwiać można cynie, kanny, begonie, róże, są kąciki
wielobarwnych astrów, hortensji, mieniącymi się kulami kwiecia. Są okazy
lawendy, lobelii, koleusa, różaneczniki. Pną się wspaniale gałązki trzmieliny,
barwami grają ogniki, kłaniają się kalie, zdobne berberysy, różowe
tamaryszki. Wrażenie robią oryginalnie przycięte krzaki bukszpanu, czy
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równiutko przystrzyżony żywopłot. Urodą przyciągają wierzby, a kwitnące
magnolie wzrok każdego. Piękne są nasze ogrody, nawet te z kopczykami (po
kretach) na trawnikach. Każdy ogród jest inny, przyciąga różnorodnością na
sadzenia krzewów, iglaków i drzew. Są to małe symfonie barw, które nas
otaczają i które wypracowujemy, by odpoczywać w naturalnym pięknie
zieleni i trwa już czterdzieści lat.
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Zdjęcia nr 21-29 - festyn w Janowie

W roku 2005 realizowano nową linię energetyczną z zainstalowaniem
liczników na zewnątrz. Obecnie (2007 rok) przygotowuje się odwiert 3 studni
czerpalno-głębinowej. Zarząd Ogrodu pod przewodnictwem prezesa
p. Edwarda Szynki zwraca szczególną uwagę na estetykę ogrodu,
poszczególnych działek, prawidłowe ich zagospodarowanie, tak by
działkowcy czuli się jak w dużej, życzliwej rodzinie. Rozbudowują się altany
(już nie wg pierwotnego planu), a ich rozbudowa daje w efekcie
architektoniczne upiększenie.
Od początku istnienia ogrodu działkowcy w czynie społecznym
wybudowali świetlicę, w 1972 roku sklep i nowoczesna hydrofornię. Jest tam
też mieszkanie dla gospodarza ogrodu. Obecnie myśli się o remoncie
świetlicy, ale koszty tego przedsięwzięcia należy rozłożyć w czasie.
Propagowana jest literatura ogrodnicza a i działkowicze wzajemnie doradzają.
Przykładem jest p. Franciszek Karczewski, od 40 lat działkowiec-społecznik,
zawsze chętnie pomaga w usunięciu awarii elektrycznej, naprawieniu kranu,
przykręceniu śrubki itp. Służy radą, dobrym słowem i pomocną dłonią.
Nie słyszałam, by kiedykolwiek komuś odmówił pomocy, zawsze
z uśmiechem udziela fachowych porad.
Dokumentacja fotograficzna z budowy w czynie społecznym świetlicy
działkowicza.
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Rodzinny Ogród Działkowy „Camping” w Janowie żyje, jest otwarty
na różne inicjatywy społeczne m.in. dni działkowca, bale przebierańców dla
dzieci. Szkoda, że nie ma imprez dla seniorów, których jest coraz więcej,
a kiedy oni byli młodsi (40 lat temu), to harmonia śpiewów i tańców
rozchodziła się dookoła, a teraz już są emerytami o siwych włosach, nie tym
głosie i roztańczonych nogach. Czterdzieści lat na działkach minęło nam
pracowicie i radośnie, nieraz w deszczu i chłodzie, ale zawsze z nadzieją, że
jutrzejszego dnia zakwitnie nam jakiś kwiatek, zaświeci słońce, a ptaszki
będą śpiewały swe trele.
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Rozdział VI
„Drzewa”
Najpiękniejsze na świecie są drzewa.
Te zielone, brązowe i szare
Z gałązkami w tęczach i chmurach,
Z korzeniami w rosie i w burzach.
A najlepsze są drzewa stare ….
Dęby wielkie i klony wyniosłe
Świerki ciemne i dzikie jabłonie ;
Małe, błotne olchy czarownice,
Włoskich topól wysmukłe iglice
I kwitnących sadów symfonie
Za dnia ciche – ożywają nocami
Każde ducha omszałego więzi
Pochylone nad stawem i drogą,
W inny świat Cię chętnie powiodą
W świat konarów, liści i gałęzi.
(Anna Mąkol)
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Rozdział VII
Okolice Bydgoszczy
Rzeka Brda i lasy
Turystycznie odwiedzając okolice Bydgoszczy zawsze nas intrygują
i wręcz zmuszają do wędrówek, do poznawania małych, pięknych
miejscowości, ich historii i zagadek. Jak już wspomniano 5 października 1954
roku w granice miasta Bydgoszczy włączono m. in. wieś Opławiec, później
Smukałę i Janowo. W sumie obszar miasta powiększył się do około 11 tysięcy
ha.
Bydgoszcz i jej okolice posiadają wczesno-średniowieczną metrykę
istnienia na obszarze północnych Kujaw.
Janowo (okolice Bydgoszczy) leży w dolinie Brdy z terasami
sandrowymi i rzecznymi. Z ciekawostek atmosferycznych dotyczących
Janowa należy wspomnieć o temperaturach powietrza, z których to analizy
wynika, że najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, a najchłodniejszym
styczeń. Największe usłonecznienie przypada w maju, czerwcu i lipcu
(do około 250 godzin), w sierpniu – 215 godzin, w październiku i w marcu –
100 godzin, a w grudniu zaledwie 30 godzin.
Róża wiatrów – dominują wiatry z sektora zachodniego, czego
konsekwencją jest napływ chłodniejszych mas w porze letniej, jako efekt
położenia Janowa w dolinie okolonej lasami. Od Smukały do ujścia Kanału
Bydgoskiego rzeka Brda ma charakter cieku naturalnego o szerokości koryta
20-30 metrów. Ujściowy odcinek Brdy charakteryzuje się obecnie
wyrównanymi stanami wód, w wyniku zlokalizowania na rzece 3 zbiorników
energetycznych : w Smukale, Tryszczynie i w Koronowie.
Bydgoszcz jest otoczona zwartym pierścieniem lasów, przez którą
przepływa Brda i otacza rzeka Wisła. Usytuowanie Janowa jest w dolince nad
rzeką Brdą na zachód od Bydgoszczy. Urok swój zawdzięcza położeniu,
bogactwu zieleni, rozmaitych drzew i krzewów. Drogi prowadzące przez las
ze Smukały do Janowa po obu stronach mają bogatą szatę roślinna :
sosny, buki, graby, dęby, wszystko podszyte jest leszczyną, śnieguliczką,
krzewami malin. Różnorodność drzew i krzewów sprawia, że wiosną i
jesienią jest pięknie. Latem można się w lesie ochłodzić w upały spacerując
ścieżkami, zimą podziwiać fantastyczne formy ośnieżonych drzew i krzewów.
W odległości ca 10 km od Bydgoszczy uciekamy od zgiełku
wielkomiejskiego do urokliwego Janowa. Spotykamy tu suchy las sosnowy,
pas podmokłych łąk i wijącą się rzekę Brdę. Stwarza to w tej okolicy
specyficzny mikroklimat, charakteryzujący się w czasie największych upałów
stosunkowo niższą temperaturą i dużą wilgotnością.
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Do Smukały Dolnej dojeżdża autobus 58, a stamtąd 1,5 km przez las –
jesteśmy w Janowie. Biegła kiedyś kolejka wąsko-torowa z przystankami
w Smukale, Tryszczynie, a od tych miejscowości spacerem drogą leśną – 2
km i jesteśmy też w Janowie. Ze Smukały dolnej można urozmaicić sobie
dojście idąc malowniczymi alejkami (2,5 km) wzdłuż wysokich stromych
brzegów z zakola Brdy7.
Najwyższe stany wody w Brdzie występują w lutym (280 cm), w marcu
(275 cm), a najniższe zaznaczają się w lipcu i w sierpniu przekraczając ledwie
200 cm.
Zainteresuje nas chyba fakt że w 1888 roku w lipcu stan wody
na Brdzie osiągnął 550 cm, a najniższy – 134 cm w lipcu w 1929 roku.
W Janowie mamy bielejącą aleję brzozową, prowadzącą do zakola
Brdy „Na Skarpę”. Po obu stronach bujne podszycie zaprasza do odpoczynku.
Tam zbieramy poziomki, jagody, bywały maliny, tu bielą się w maju
konwalie, roznosząc wokół swój zapach. W lasach są wrzosowiska.
Nad zakolem Brdy są leśne dróżki zachęcające do codziennych spacerów jak
również są wytyczone szlaki rowerowe. Samotne brzozy wskazują nam
bliskość wody, a wysokopienne las sosnowy zaprasza do wędrówek. Można
zauważyć, że przybrzeżny teren opada w dół wyżłobieniami, co świadczy
o ustępowaniu wody, również szuwary wrzynające się głęboko w wodę
pokazują jak woda ustępuje. Dawniej na Brdzie były liczne bindugi (binduga
– składnica drewna), które połączone w tratwy były spławiane przez flisaków.
W dół rzeki Brdy do Bydgoszczy tam spływało drewno. Bindungi
są niebezpieczne dla kajaków, dlatego jest ich teraz mniej.
Brda płynie samymi zakolami wśród łąk i lasów, dołem jej nurt staje się
wolniejszy. Łabędzie są już stałym elementem na rzece. Jesienią w 2005 roku
było ich 63. Nie odlatują, tu zimują, są też dokarmiane. Królewskie ptaki
dostojnie niczym białe puszki z długimi szyjami kołyszą się na wodzie.

7

Poznaj Bydgoszcz i okolice – PTTK – 1964 r
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Zdjecie nr 30 – okolice Janowa
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Rozdział VIII
Z przeszłości Bydgoszczy
Dzieje badań archeologicznych Bydgoszczy i najbliższego regionu ( na
zachód) związanego z miastem – w tym nasze Janowo koło Smukały – mają
długą historię, choć tematyka regionu pojawiła się na marginesie szerszych
opracowań monografii dziejów.
Obejmuje pradzieje regionu od pojawienia się człowieka ( około 8000
lat p.n.e) – Czesław Potemski „Historia Bydgoszczy”.
Porastały tu lasy sosnowo-brzozowe, a pierwsi mieszkańcy naszych
ziem należą do tzw kultury świderskiej. Pewne odkryte na tych ziemiach
narzędzia wskazują, że osadnictwo to odnieść należy do okresu preboralnego
( 8.300 do 7000 lat p.n.e.). W okolicy Bydgoszczy uchowały się narzędzia
z Ossowa i Lisiego Ogona : harpun typu Mullerup stanowi jedyny egzemplarz
tego typu narzędzia w Polsce. W erze kamienia-neolitu przypadającego
na lata 4200 – 1700 p.n.e. nastąpił wielki przełom „rewolucji neolitycznej”
t.j. przejście z ekstensywnej gospodarki zbieracko-łowieckiej na wyższy
stopień tj. rolnictwa kopieniaczego, wiążącego się z cykliczną gospodarką
wypaleniskową oraz hodowlą zwierząt domowych. Zmiany bytowania
sprawiły też konieczność zmiany narzędzi i to głównie tych, które służyły
uprawie roli i trzebieży lasów. Z tego okresu zadokumentowano dość liczne
stanowiska archeologiczne : w Bydgoszczy, Smukale (co nas interesuje),
Pawłówku, Prądach – należące do ludności kultury ceramiki wstęgowej
i kultury pucharów lejkowych.
Znane są groby kloszowe z okresy latyńskiego (400 lat p.n.e. –
początek naszej ery). Bardziej intensywne osadnictwo obserwujemy
w okresie wpływów rzymskich (pocz. n.e. – V/VI wiek). W tym czasie
kształtuje się duże skupisko osadnicze, okupujące dolinę Brdy. Zaliczamy doń
stanowiska na terenie Bydgoszczy oraz w jej rejonie – w Gościeradzu,
wzmiankowanym Pawłówku, Jaksicach, Rynkowie oraz w Smukale.8
Wśród wielu elementów określających role Kujaw w dawnej Polsce
podkreśla się z reguły ich korzystne położenie geograficzne i wynikające stąd
powiązania komunikacyjne oraz obfitość niektórych minerałów intensywnie
eksploatowanych we wczesnych okresach dziejowych jak również żyzność
gleb i wiążące się z tym gęste osadnictwo.
Bydgoszcz i jej okolice posiadają wczesno średniowieczną metrykę
istnienia na obszarze północnych Kujaw. Rejon ten nosi nazwę Antyklinorium
Kujawsko- Pomorskie, jako jednostka strukturalna powstała
w wyniku ruchów lamaryjskich zachodzących na przełomie kredy
i trzeciorzędu.
8

K. Przewoźna – struktura i rozwój zasiedlania strefy nad Bałtyckiej u schyłku starożytności
Warszawa 1974 r str 71-72 , 179-180
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Dzieje Bydgoszczy sięgają lat tysiąca. Można nawet dopatrzeć się
dawniejszego istnienia osady, jeśli przyjąć BUDORGIS (Budorigon)
wymieniona w dziele Ptolemeusza z II w n.e. odnosi się do dzisiejszej
Bydgoszczy. Co zresztą nie jest zupełnie bezpodstawnym domysłem, skoro
tędy wiodła odwieczna droga handlowa znad Morza Śródziemnego do
Bałtyku tzw. szlak bursztynowy, a greckie zniekształcenie nazwy słowiańskiej
nie sprzeciwia się jej zestawieniu z postacią nam znana : Bydgoszcz. W takim
razie zaś, podobnie jak Kalisz (Calisia) wspomniany również w opisach
wymienionego geografa z II wieku, Bydgoszcz miałaby historię dwu
tysiącletnią.
Położona na północnych krańcu Kujaw kolebki państwa goplańsko
polańskiego, ze względu na warunki terenowe z dawien dawna stanowiła
doskonały punkt kontrolny dla podróżników i wypraw udających się na
Pomorze w okresie powstawania większych organizacji państwowych.
Dodatkowo pełniła funkcje strażnicze i obronne na pograniczu
z wojowniczymi Pomorzanami. Taka sytuacja wymagała istnienia umocnień
czyli grodu warownego.
O Bydgoszczy pisał w swej kronice Gall Anonim, wymieniając nasz
gród zdobyty przez Bolesława Krzywoustego w 1112 roku (grodu miedzy
Nakłem a Wyszogrodem)
Na skutek istniejącego rozdrobnienia ziem polskich i w wyniku
dalszego podziału Kujaw, w roku 1314 Bydgoszcz została stolicą Księstwa
Bydgosko-Wyszogrodzkiego. Rok 1327 – Krzyżacy najeżdżając na ziemie
Piastowskie zajęli Bydgoszcz i spalili Wyszogród, który się już nigdy z ruiny
nie podniósł. Załogi obydwu grodów zostały wycięte w pień. Wprawdzie na
mocy rozejmu Bydgoszcz oddana została Władysławowi Łokietkowi w roku
1330, ale w następnym stała się znowu łupem Krzyżaków na lat 12. Odzyskał
ją dopiero król Kazimierz Wielki w roku 1343 Traktatem Kaliskim, który stał
się kamieniem węgielnym pokojowej polityki króla i gospodarczej odbudowy
kraju zniszczonego długotrwałymi wojnami.
Założenie miasta „u stóp grodu powszechnie – Bydgoszczą” nastąpiło
na podstawie przywileju lokacyjnego wydanego przez króla Kazimierza
Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346 roku. Nastąpił okres wspaniałego rozwoju
rzemiosła i handlu, zyskując stopniowo szerokie rynki zbytu i coraz większe
znaczenie w gospodarce krajowej.
Bydgoszcz , jako najdalej na północ wysunięty port śródlądowy w
państwie Kazimierza Wielkiego aż po 1466 rok, dzięki swojemu położeniu na
szlaku wiślanym do Bałtyku skutecznie współzawodniczyła z Toruniem, który
to Krzyżacy – mają w swoich rękach – chcieli uczynić głównym
pośrednikiem w wywozie towarów do Gdańska i w handlu Polski z krajami
zamorskimi.
W XV wieku piwo bydgoskie zyskało sławę, sprzedawano je również
poza miastem m.in. w Świeciu, Gdańsku, Poznaniu. Rok 1494 – wówczas
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powstawały osobne piwiarnie, gdzie można było kupić tylko piwo Bydgoskie.
Popularność tego wyrobu utrzymywała się z górą 200 lat. Później różne były
jego losy, a obecnie już w XXI wieku nie istnieje.
Korzystne warunki geograficzne i ożywiony ruch handlowy sprawił że
miasto szybko osiągnęło wysoki stopien dobrobytu i na przełomie wieków
XVI i XVII cieszyło się największą sławą i świetnościa uchodząc za ozdobę
Kujaw. Bydgoszcz należała wtedy do najludniejszych miast polskich, licząc
ponad 5000 mieszkańców.
Ciekawostki
Z ciekawostek dotyczących dziejów Bydgoszczy należy dodać fakt,
iż pierwsza wzmianka pisana o kasztelanie bydgoskim – Suzzlams
de Budegac – pochodzi z 28 marca 1238 roku, który rezydował w grodzie
Bydgoskim w Księstwie Kujawskim. Kasztelnia Bydgoska tego okresu należy
do najstarszych kasztelni kujawskich, a jej utworzenie trzeba zapewne wiązać
z wydzieleniem przez Konrada Mazowieckiego Kujaw i osadzeniem
na kujawskim tronie książęcym – księcia Kazimierza.
Ciekawostką jest i fakt obowiązku stróżowania w grodzie bydgoskim
jeszcze przed 1250 rokiem. Obowiązek ten spoczywał na barkach ludności
m. in. Tryszczyna o czym mówią przekazy źródłowe. Natomiast z obowiązku
stróżowania zwolnieni byli mieszkańcy wsi Szczutki pod Bydgoszczą (1298
rok), Gościeradza (1304 rok) i Wtelna (1307 rok)9.
Obszar patrymonium (okolice Bydgoszczy) po obu stronach Brdy
należały do ówczesnego wójta – zasadźcy Bydgoszczy – Jana Kiesselhutha
i Konrada, którzy otrzymali nadaniem królewskim (1346 rok) wójtostwo
prawem wieczystym.
Mieszczanie od posiadanych przez siebie działek budowlanych płacili
czynsz – 3 gr od jednej działki. Mieli też prawo wycinać lasy i prawo
wywozu drewna potrzebnego do budowy domów i innych zabudowań.
Na starych przedwojennych mapach niemieckich Bydgoszczy i jej
okolic zaznaczono, że w Janowie powstanie hotel i sanatorium dla Niemców oficerów Grenzschutzu, później tj w latach 1939 – 1944 dla „czarnej
generalicji”, celem umieszczenia ich w godnych warunkach z uwagi
na mikroklimat.
Te ziemie były przez Niemców, pograniczników, najsilniej oblegane.
Takie były plany.

9

K. Przewoźna – struktura i rozwój zasiedlania strefy nad Bałtyckiej u schyłku starożytności
Warszawa 1974 r str 71-72 , 179-180
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Rozdział IX
Ekologia – bioróżnorodność, której nie dostrzegamy…
Działki – to niezwykle urozmaicony świat, mikrokosmos na obrzeżach
miast, fantastyczny teren do badań i nauki szeroko rozumianej przyrody.
Działkowcy z troską spoglądają na drzewa, szczególnie jabłonie , (po
zimie) na wiosnę, czy nie ma mszyc lub innych szkodników. Należy wówczas
wziąć opryskiwacz wypełniony np. nieselektywnym pyretroidem i opryskać
drzewo tuż, przed, czy zaraz po kwitnieniu, a na ziemi rozłożyć płachtę
i strząsnąć na dół wszystko czego dosięgnie preparat, okazałoby się, że tzw.
szkodniki stanowią zdecydowaną mniejszość, a większość owadów
i roztoczy, na które spadła trucizna to albo owady zapylające, drapieżne
i pasożytnicze albo takie, których rola nie jest do końca znana, a które
odwiedziły drzewo wyłącznie w poszukiwaniu pokarmu.
Na korze pnia i na gałęziach
Należy przeglądać gałęzie w poszukiwaniu szkodników i badać
szczelinę kory. To cały mikroświat kryjący tajemnicę życia, który każdy z nas
chciałby rozszyfrować, aby przewidzieć z jak licznym występowaniem
szkodników można mieć wiosną do czynienia. Na korze można dostrzec setki
jaj mszyc, miodówek, przędziorków, ale także drapieżnych pluskwiaków czy
motyli. Czasem jest ich tak dużo, że naszym oczom pokazują się rdzawego
nalotu (przędziorki) czy sadzy (mszyce). Pod odstającą korą kryją się
chrząszcze : kwieciaki, strąkowce oraz gąsienice owocówek – bezlitośnie
wydziobywane przez ptaki
Na liściach i kwiatach
Podobny mikrokosmos można odnaleźć po spodniej stronie
pojedynczego liścia, gdzie obok niewidocznych gołym okiem szpecieli
(średnio 50 sztuk na liściu) można znaleźć od kilkunastu do kilkudziesięciu
przędziorków oraz kilka sztuk drapieżnych roztoczy dobroczynkowatych –
„strażników” pilnujących, aby inne roztocze nie wymknęły się spod kontroli.
Czasem na liść zawędruje dziubałek albo tasznik, zdarza się, że mszyce złożą
tu swoją kolonię złożoną z kilkuset osobników, a wtedy wraz z nimi pojawią
się mrówki zbierające słodką spadź, biedronki gustujące w mszycach, larwy
muchówek. Z pewnością na średniej wielkości drzewie znajduję się
przynajmniej kilka gatunków pluskwiaków i biedronek a ich liczba może
sięgać nawet kilkuset sztuk – wszystko zależy od tego jak liczne są mszyce.
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W rozwiniętych liściach żerują gąsienice zwójek (kilkadziesiąt sztuk), a gdy
już skończą rozwój, zwinięte liście zasiedlą skorki. W rozetkach liściowych
również żerują gąsienice piędzika i innych oraz licznych gatunków motyli.
W kwiatach znaleźć można żerujące chrząszcze słodyszków czy
pędrusi. Po gałęziach i liściach wędrują gąsienice pochwików zaopatrzone
w cygarowate pochewki. Niezwykle urozmaicony świat gości na naszych
drzewach, mikrokosmos – to fantastyczny teren do badań i do nauki szeroko
rozumianej przyrody. A to przecież tylko jedno drzewo, jeden gatunek jabłoni.
Otaczającą nas na działkach przyrodę powinniśmy sobie wyobrazić jako
wielką mozaikę złożoną z tysięcy elementów albo jako puzzle
z wizerunkiem ogrodu, bo przyroda jest nieskończenie bardziej
skomplikowana od najbardziej złożonej układanki, a każdy z jej elementów
jest powiązany z trudną do opisania liczbą gatunków „pasujących do siebie
i wzajemnie niezbędnych. Pozbawienie przyrody z któregokolwiek jej
składników może doprowadzić do „rozsypania się układanki”, a w
konsekwencji do powstania szkód powodowanych przez na przykład
owocówkę jabłóweczkę lub innego wcześniej nieznanego szkodnika. Czy
więc działkowa bioróżnorodność nie jest czymś, co powinniśmy
bezwzględnie objąć ochroną, a nie myśleć o jej zniszczeniu i usunięciu
z ogrodu 10 .

Zdjęcie nr 22

10

- ogród p. R. Szubskiej

Na przykładzie opracowania prof. Kazimierza Wiecha – AR – Kraków 2006 rok
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Rady i Porady
Krzewy ozdobą Twojego ogrodu
Raz wysadzone mogą rosnąć wiele lat w tym samym miejscu. Wyjątek
stanowią róże, a ich pielęgnacja zajmuje kilkanaście godzin rocznie
w ogrodzie średniej wielkości. Krzewy kwitnące z reguły mają efektowne
kwiaty (różaneczniki są wręcz bajkowe), a krzewy zimozielone stanowią
doskonałe zielone tło ogrodu przez cały rok. Bardzo ważne jest
rozmieszczenie krzewów w ogrodzie – najpewniejszy efekt daje posadzenie
pojedynczego krzewu na tle trawnika.
Azalie – krzew o liściach opadających w zimie (w odróżnienia
od różaneczników). W naszym klimacie kwitnie najczęściej w połowie maja,
kwiaty są w kolorze żółtym, pomarańczowym lub jasno czerwonym, duże
o pięknym kształcie. Szkoda że dość krótko kwitnie – tylko w maju.
Wymagają gleby kwaśnej, żyznej i lekko wilgotnej. Lubią miejsca cieniste
i lekko chłodne – dlatego dobrze rosną pod konarami drzew lub przy
północnej lub zachodniej ścianie budynku. Takie miejsce na pewno
się znajdzie w każdym ogródku czy działce. Są dość odporne na mróz choć
w północnych regionach Polski lepiej na zimę je okryć. W czasie upałów lub
suszy należy podlewać. Mimo tych wymagań można uznać azalie za krzak
łatwy w uprawie, bo ze względu na płytki system korzeniowy jest dość łatwa
do przesadzenia (więc jak miejsce jest nieodpowiednie można spróbować
przesadzić młodszą roślinę), a poza tym nawet dłuższe zaniedbanie krzewu
raczej nie doprowadzi do jego obumarcia.
Bez (Lilak) – jest krzewem o wielu odmianach, ale najbardziej okazałe
są kwiaty bzów szlachetnych. Najłatwiejszy w uprawie jest lilak zwyczajny,
który może mieć do 3 metrów wysokości i dość silne rozgałęzienie. Kwiaty
pokazują się około połowy maja, a ich zapach zna chyba każdy. Bzy mogą
rosnąć w ubogich i średnio wilgotnych glebach, są odporne na mróz i susze.
Odmiany szlachetne mają trochę większe wymagania co do gleby i najlepiej
sadzić je w miejscach słonecznych, bo tylko wtedy efektownie kwitną.
Kolory kwiatów od białych przez różowo fioletowe, jasnolila i niebieskolila
do bardzo ciemnych purpurowo filetowych.
Bukszpan – zachowuje zielone liście przez cały rok, można
go przycinać w fantazyjne kształty, łatwo się rozmnaża, choć rośnie dość
powoli co może być zaletą lub wadą w zależności od zastosowania.
Czarna porzeczka – krzew owocowy, ale warto go mieć w ogródku
bo jest łatwy w uprawie i w rozmnażaniu, a owoce choć mają specyficzny
-----------------------------------------------Bydgoszcz 2008

-55-

Monografia Ogrodu Rodzinnego „Camping” w Janowie

smak i aromat zawierają dużo witaminy C i mają właściwości lecznicze.
Po przetworzeniu nabierają smaku – można z nich robić smaczne soki lub
kompoty. Ze szpaleru krzewów można formować luźne żywopłoty.
Czarny bez – często rośnie w stanie dzikim, ale można go uprawiać
jako roślinę ozdobną. Jest to krzew duży o wysokości od 3 do 6 metrów.
Kwitnie w czerwcu, wydzielając charakterystyczny zapach. Kwiaty
są drobne, kremowo - białe zebrane w płaskie kwiatostany. Jest krzewem
mało wymagającym; rośnie dobrze w słońcu i w cieniu jest odporny na ataki
szkodników. Może rozmnażać się przez samosiejki. Owoce czarnego bzu
można zastosować do przetworów (soki), natomiast spożyte na surowo mogą
wywołać mdłości.
Forsycja – kwitnie pięknie w żółtawym kolorze wczesną wiosną,
zanim rozwiną się liście. Krzew rośnie dość szybko, można rozmnażać
z odrostów lub przez ukorzenienie pędów wierzchołkowatych. Osiąga
wysokość do 5 metrów i ma długie gałęzie. Lepiej wygląda i obficiej kwitnie
jeśli się ją co roku przycina (oprócz forsycji zwisającej). Kwitnie wcześnie
od marca do kwietnia, kwiatki wyrastają w kątach liści na zeszłorocznych
pędach. Nie ma wygórowanych wymagań ; źle znosi tylko glebę bardzo suchą
i bardzo mokrą, lubi stanowiska słoneczne lub w półcieniu, jest wytrzymała
na niskie temperatury, ale wymaga odrobinę pielęgnacji.
Głóg – to roślina w formie krzewu lub małego drzewa, która zrzuca
na zimę liście. Najbardziej efektowne w czasie kwitnienia (koniec maja,
czerwca) kwitnie obficie – kwiaty białe, różowe, czerwone i bordo, drobne
zebrane w baldachgrona. Są to rośliny długowieczne i wytrzymałe na
niesprzyjające warunki, mogą rosnąć w każdej glebie, choć najbardziej lubią
gliniastą. Mają pewną wadę, dość trudno je spotkać w sklepach ogrodniczych.
Naturalny ogródek skalny
Przed rozpoczęciem budowy ogródka skalnego musimy wybrać
dla niego właściwe stanowisko. Rośliny skalne w zdecydowanej większości
preferują stanowisko słoneczne i tak też należy umiejscowić nasz skalniak.
W warunkach naturalnych rośliny skalne rosną w pęknięciach miedzy
skałami, na piargach w cienkiej warstwie humusu, gdzie nie utrzymuje
się woda, a jej niewielkie ilości szybko odparowują przy udziale silnych
wiatrów. Musimy więc im zapewnić dobry drenaż i przepuszczalną glebę.
Zapewni to podniesienie skalniaka powyżej gruntu (lub) wykonanie pod
niego wykopu i wypełnienie go żwirem - przekonuje Jan Oklicki
z Bydgoszczy.
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Podstawą w projektowaniu naszego alpinarium jest jego naturalność.
Aby nasz skalniak wyglądał jak stworzony przez naturę a nie przez
człowieka, należy odpowiednio dobrać materiał – czyli kamienie. Muszą one
posiadać ten sam kolor. Nie powinno się mieszać np. piaskowca z kamieniem
polnym. Zbudujmy skalniak z kamienia polnego lub z piaskowca, a najlepiej
obydwa, ale w oddzielnych miejscach ogrodu. Ważne jest również
zachowanie umiaru w wysokości naszej góry. Skalniak zbyt wysoki
w stosunku do rozmiaru swojej podstawy wygląda sztucznie, a nawet wręcz
„razi” swoją nienaturalnością. Pamiętajmy aby duże kamienie leżały
u podstawy, a małe na szczycie. Ogródek skalny może posiadać różną formę.
Może to być mały klomb otoczony kamieniami lub okołkowany, obsadzony
roślinami skalnymi lub karłowatymi i obsypany grubym żwirem. Może to być
murek z płaskich kamieni w których szparach rosną rośliny. Może to być
również górka u brzegu stawu lub oczka wodnego. Dobrze jest umiejscowić
skalniak na tle grupy iglaków. To już zależy od państwa inwencji.
Do obsadzenia naszego alpinarium dobieramy rośliny w zależności
od rozmiarów naszej górki i umiejscowienia. Niezbyt ciekawie wygląda górka
obsadzona niskimi bylinami skalnymi, na której posadzono kosodrzewinę.
Pielęgnacja trawnika wiosną
Milowymi krokami nadchodzi koniec wiosny – wraz z nią słońce, czas
spędzamy na świeżym powietrzu, zielona trawa … Czas zadbać o nasze
trawniczki w naszych maleńkich ogrodach. Zależnie od szybkości wzrostu
trawy powinniśmy pielęgnację trawnika przeprowadzać mniej więcej
co tydzień. Najlepiej używając sprzętów renomowanych firm. Starajmy się
kosić 1/3 wysokości trawy – np. trawnik o wysokości 10 cm kosimy do
wysokości 6 cm. Pamiętajmy aby nie używać kosiarki o ostrych nożach –
inaczej trawa nie będzie obcinana lecz urywana. W miejscach do których nie
możemy dotrzeć kosiarką warto użyć podkaszarek elektrycznych lub nożyc
do trawy. Odpowiednia ilość trawy jest prawie niezbędna do życia.
Przesuszona darń obumiera, zbyt mocno nawodniona – zaczyna gnić.
Zapotrzebowanie na wodę trawnika jest największe wiosną, gdy trawa ma
największe przyrosty. Trawnik podlewamy, gdy ziemia przeschnie
na głębokość około 3 cm. Wody nie powinno być zbyt dużo – ryzyko zalania i
gnicia traw występuje zwłaszcza tam, gdzie podłoże jest ciężkie i
nieprzepuszczalne. Z kolei trawniki na lekkich glebach wymagają podlewania
częstszego, lecz małymi dawkami. Po podlewaniu gleba powinna być
wilgotna na głębokość 10-15 cm. Dzięki temu system korzeniowy będzie
silniejszy.
Jeżeli chcemy mieć nieskazitelnie piękny trawnik, możemy zabezpieczyć
się przed wizytą kreta kładąc pod całość trawnika plastikową siatkę. Jest
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to dodatkowy koszt ale oszczędzi nam mozolnej pracy po usuwaniu
kopczyków. Płytkie nawodnienie powoduje zamieranie korzeni głębiej
położonych mówi p. Jarosław Szaszko, specjalista z działu Ogród Practikera.
Najlepszą porą na podlewanie to godziny ranne lub popołudniowe.
Oczywiście, kluczowe znaczenie przy podlewaniu mają warunki
atmosferyczne. Trawniki również należy pielić, grabić i nawozić.

Zdjęcie nr 23 – trawnik działki nr 38

Zdjęcie nr 24 5 –działka nr 38
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Ekologiczne porady dziadka ogrodnika
Rozmnażanie krzewów
Czas do rozmnażania przez odkłady najwłaściwszy jest na wiosnę,
zanim rozwiną się liście. Drugi termin to czerwiec, okres przed powtórnym
ruszeniem soków. Z krzewów róży, porzeczki, agrestu itp.
Należy wybrać gałęzie zdrowe, silne. Z dołu usunąć odrosty aż do
miejsca, w którym ma być robiony odkład. Teraz nad kolankiem
przeznaczonym do wyprowadzenia korzeni, woskowaną nicią lub cienkim
szpagatem należy przewiązać gałązkę tak silnie by nitka trochę „wpiła się”
w korę. Jeżeli dany gatunek krzewu niełatwo się ukorzenia, można też na
kolanku zrobić małe nacięcia z jednej strony gałązki. Tak przygotowane
gałęzie przycisnąć do ziemi w uprzednio wygrzebane dołki i umocnić
drewnianymi rosochatymi patyczkami „kruczkami”. Końce gałązek winny
sterczeć nad ziemią, prosto w górę. Wystającą gałąź należy przywiązać
do kołeczka. Jeśli krzew rośnie w miejscu nasłonecznionym, suchym można
ziemię nad odkładami nakryć mchem. Po zakończeniu prac odkłady, dawniej
nazywane też „ablegry” polewa się obficie. O tej czynności trzeba później
cały czas pamiętać, szczególnie w okresach posuchy.
Jak zwalczać szkodniki?
W ogrodzie ekologicznym zwalcza się szkodliwe owady zwłaszcza
gąsienice i mszyce, prostymi preparatami, które można wykonać samemu
na działce lub w domu. Skuteczność środków jest równie dobra jak głośno
reklamowanych trujących preparatów chemicznych.
A oto receptura jednego z takich środków z dawnego poradnika.
Sposób niszczenia gąsienic, muszek, owadów – tempertyną.
Przygotować 100 g mydła szarego, 2 litry tempertyny i 6 litrów wody,
najlepiej rzecznej, źródlanej ( w razie jej braku może być deszczówka lub
odstana woda studzienna albo z wodociągu). Mydło drobno pociąć
i wymieszać składniki. Potem zagotować. Odstawić do wystudzenia. Wiosną
i latem po południu około godziny 16 – w dzień, gdy nie zanosi się na deszcz,
opryskiwać tym preparatem rośliny zaatakowane przez gąsienice i mszyce.
Owady powinny szybko zginąć.
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W świecie roślin
Najpiękniejsze z pięknych

Nie ma chyba ogródka, w którym nie rosłyby róże. Ich piękno
od wieków towarzyszy człowiekowi. Każdego roku pojawiają się nowe
odmiany, ale są też takie, które od wielu lat wzbudzają nasz zachwyt.
Oczywiście wciąż najpopularniejsze to kolorowe i pachnące róże
wielokwiatowe: czerwona Ingrid Bergman, miedziana Monica czy biała
Polarsten.To pojedyncze, duże osadzone na długich łodygach kwiaty
uprawiane głównie na okazy cięte. Do równie lubianych należą róże
wielokwiatowe, których kwiatostany składają się z kilku, a nawet
kilkudziesięciu kwiatów, tworząc bukiet na jednej łodydze; np niezrównana
Queen Elizabeth czy Fresia. Powtarzają kwitnienie. Obsadza się nimi rabaty
i żywopłoty. Szczególnie polecane na rabaty, niskie żywopłoty, skarpy,
ogródki skalne, a nawet zamiast trawnika są róże okrywowe. Mają drobne,
zebrane w baldachogronach kwiaty. Obficie kwitną. Można je posadzić
w pojemnikach.
Róże pnące sadzimy w miejscach dobrze widocznych. Pokrywają dużą
ilością kwiatów pergole, altany, ogrodzenia. Są odmiany raz kwitnące i takie,
które powtarzają kwitnienie. Ich wiotkie pędy wymagają przymocowania
do podpór. Rosną bardzo silnie na wysokość 2 – 5 metrów. Wreszcie róże
parkowe, mogą być sadzone pojedynczo lub w grupie, by np zasłonić brzydki
widok. Kwitną obficie. Ich sztywne pędy nie wymagają podpór. Są odporne
na mróz i choroby, złe warunki glebowe i klimatyczne.
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Rady przy zakupie
Wybierając odmianę warto zwrócić uwagę na następujące cechy:
wygląd krzewu – powinien być zdrowy, korzenie mieć nie przesuszone,
dobrze rozrośnięte i 3 – 4 silne pędy.
Należy znać wysokość jaką krzew osiąga, czy jest odporny na choroby,
mróz, czy kwitnie obficie, jaki ma kolor kwiatów, czy pachną. Trzeba też
obliczyć ile sztuk będzie potrzeba na 1 m2 powierzchni, wiedząc
że wielokwiatowych sadzimy 7 do 8 sztuk, a wielkokwiatowych 5 do 6 sztuk,
natomiast okrywowych 16 sztuk. Róże parkowe sadzimy samotnie.
Wybór miejsca
Róże sadzimy w miejscach słonecznych i przewiewnych w gleby
obfitujące w próchnicę. Wrażenie większej przestrzeni uzyskamy, gdy przy
wejściu do ogrodu posadzimy róże o kwiatach ciemnych, a posuwając się
w głąb ogrodu róże o kwiatach coraz jaśniejszych.
Róże wielkokwiatowe i wielokwiatowe ładnie wyglądają połączone
z kwiatami jednorocznymi (np. Lobelią, ageratum, aksamitkami),
cebulowymi i bylinami ( powinny być wyższe od róż i kwitnąć w tym samym
czasie). Różami pnącymi (czepnymi) obsadza się pergole, altany, słupki.
Można z nich utworzyć kwiatowe ścianki działowe. W ogródkach skalnych
sadzimy odmiany okrywowe.
Sadzenie
Lubią glebę lekko kwaśną. Nie można ich sadzić na terenach
podmokłych. W przypadku gleb piaszczystych i bardzo gliniastych –
poprawiamy je przez dodanie torfu. Krzewy róż korzenią się bardzo głęboko,
toteż sadzimy je w dołku o głębokości i szerokości 50 cm. W środku dołka
formujemy kopczyk z ziemi próchniczej i kompostu, na którym rozkładamy
korzenie. Zbyt długie korzenie przycinamy, dołki zasypujemy ziemią
próchniczą, udeptujemy i mocno podlewamy. Miejsce okulizacji powinno być
nieco nad powierzchnią ziemi. Róże koło płotu lub altanki sadzimy około 20
cm od muru, a korzenie kierujemy w przeciwną stronę. Róże sprzedawane
w pojemnikach sadzimy przez cały rok. Krzewy kopane lepiej sadzić jesienią.
Przy sadzeniu wiosennym trzeba zwrócić uwagę – czy nie są wyschnięte
korzenie.
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Cięcie
Wielkokwiatowe i wielokwiatowe tniemy co roku wiosną. Wycinamy
słabe, cienkie i uschnięte pędy oraz krzyżujące się czy psujące kształt krzewu.
Pozostawione 3 do 4 silne pędy skracamy do około 4 do 6 oczek. U starych
krzewów może pozostać więcej oczek. Powierzchnia cięcia powinna być jak
najmniejsza : 1 cm nad oczkiem znajdującym się na zewnętrznej stronie pędu.
U róż pnących usuwamy pędy chore i stare. Róże parkowe tniemy co 2 – 3
lata.
Zabiegi podczas wegetacji
Róże podlewamy rzadko a obficie, strumień wody kierujemy ku ziemi.
Nie spryskujemy liści, zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się czarnej
plamistości. Regularnie odkwaszczamy i spulchniamy glebę. Wyrastające
z korzeni podkładki dziczki usuwamy. Nawożenie rozpoczynamy wiosną
i powtarzamy co 14 – 20 dni. Latem u wszystkich odmian róż usuwamy
przekwitłe kwiatostany. Wyściółkujemy glebę miedzy krzewami korą,
co zapobiega zachwaszczeniu i spowoduje utrzymanie większej wilgotności
gleby.
Przed zimą
Wszystkie róże wymagają okrycia. Robimy to gdy chwyta mróz
powyżej 50 C. Usypujemy kopczyki o wysokości około 30 cm. Gdy ma być
surowa zima, kopczyki dodatkowo przykrywamy gałązkami jedliny. Można
też róże „ubrać” w chochoła (słoma, papier falisty).
Róże pnące układamy na ziemi, pędy wiążemy i przysypujemy trochę
ziemią. Okazy bardziej rozrośnięte okrywamy bez zdejmowania z podpór.
Usypujemy tylko nad korzeniami kopczyki z ziemi.
Choroby i szkodniki
Od maja do końca września róże atakuje mączniak prawdziwy róży
(zwalczy je Bayleton i Bioblat, i Saprol) i czarna plamistość liści. Zwalczy
je Bravo, Folicur, Saprol, a latem atakuje rdza, którą zwalczy wspomniany
Bayleton i Saprol. Podczas długich opadów pąki i kwiaty atakuje szara pleśń
(zwalczy Euparen). Często występują mszyce (zwalczy je Fastac) przędziorki
(Karate), skoczek różany (zwalczy też Fastac)
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- Róże wielkokwiatowe, lekko pachnące i silnie pachnące mają od 60 do 130
cm.
Róże okrwywowe od 25 do 60 cm.
Róże wielokwiatowe od 50 do 80 cm.
Róże pnące – pachnące od 2 do 5 metrów o kwiatach żółtych, różowych lub
czerwonych.

Rozdział X
Historia zapomnianego zakładu – Fabryki Karbidu
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w Smukale Dolnej.
Wielkopolska Fabryka Karbidu w Smukale powstała w 1903 r. Została
zaprojektowana przez wschodnio-niemieckie zakłady chemiczne i wapniowe
– Spółka Akcyjna w Berlinie. (Karbid – związek węgla – węglik z wapnem
o wzorze CaC2). Powstanie Fabryki Karbidu, to chęć całkowitego
uniezależnienia się od importu – szczególnie saletry z Chile. Tanią bazą
energetyczną, jaką jest woda i elektrownie wodne zadecydowały o tym
że wybrano Smukałę Dolną, tym bardziej, że istniała tam już mała
elektrownia wodna, która przy spiętrzeniu wody drewnianą zaporą miała spad
wielkości 1,3 metra. Spad wody napędzał turbinę o mocy 118 KM. Moc
ta była wystarczająca dla zasilania placu budowy nie tylko elektrowni
ale i zakładu karbidowni. Transport odbywał się siecią kolei wąskotorowej
z koleją normalnotorową na odcinku Smukała-Maksymilianowo. Początek
produkcji zaplanowano na 1906 rok. Fabryka karbidu i elektrownia wodna
w Smukale była spółką akcyjną. W 1940 roku zakład przestał istnieć,
natomiast prowadził produkcję do września 1939 roku kiedy to wycofujące
się wojsko polskie wysadziło i zniszczyło most i przepuszczalnię tratw. Tak
zakończył swój żywot zespół produkcyjny karbidowni i elektrowni wodnej
chyba pierwszej na terenach Polski. Nigdy już nie podjęto próby
uruchomienia fabryki.
Godnym przypomnienia jest fakt, że Niemcy w 1939 roku rozpoczęli
rozbiórkę zakładu, spędzając wcześniej ludzi z okolic (m. in. Bydgoszczy)
tworząc obóz przesiedleńczy dla ludzi przeznaczonych na wywózkę do prac
przymusowych, a wcześniej zatrudniali ich przy rozbiórce karbidowni
i budowie nowej elektrowni. W warunkach obozu koncentracyjnego straciło
tu życie bardzo wiele osób, które pogrzebano na pobliskim cmentarzu11.
Wspominając zapomnianą historie o zakładzie karbidowni w Smukale
pragnę przybliżyć państwu okolice Janowa, bo i stąd tam pracowali ówcześni
jego mieszkańcy.

Zakończenie

11

Kalendarz Bydgoski – 1983 r
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Życie w domu położonym blisko przyrody, w samym jej sercu ma
zupełnie inny smak niż mieszkanie w mieście.
Ogród, jezioro, czy rzeka, niebo czyste wraz ze wszystkimi zamieszkującymi
je stworzeniami i roślinkami, począwszy od pelargoni gorejących na ganku,
aż po rozpościerające się z niego krajobrazy, są naturalnym przedłużeniem
domu. Tym samym wszystko to co dzieje się w bliższym lub dalszym
otoczeniu domu, to tak, jakby działo się w nim samym. Jeśli nie zatraciliśmy
wrażliwości na owo niematerialne i wielozmysłowe piękno świata, to tylko
od nas zależy, czy zechcemy obcować z nim jako jego świadkowie,
uczestnicy, jako odpowiedzialni kreatorzy naturalnego piękna.
Żyjąc blisko przyrody, nie musimy namolnie gapić się w telewizor,
żeby sobie urozmaicić lub „zabić” czas. Wystarczy popatrzeć w okno lub
choćby na chwilę wyjść do ogrodu, żeby wrócić do domu kimś zupełnie
innym. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy pochylić się, a kiedy spojrzeć w górę,
kiedy na chwilę znieruchomieć, a kiedy ruszyć przed siebie. Nie wystarczy
chronić zewnętrzne krajobrazy: rzeki, jeziora, łąki, lasy. Na nic zda
się tworzenie kolejnych parków narodowych i rezerwatów, jeśli wyschną
te jeziora, strumyki i rzeki, które są w naszej duszy. Jeśli zostaną
zabetonowane lub wyschną wewnętrzne źródła ludzi, to parki będą tylko
przedmiotem szkiełka i oka naukowców, narzędziem do zaspokajania ich
rozmaitych ambicji, pretekstem do sięgania po kolejne granty.
Podziwiajmy sercem niezmąconą ciszę, kryształową przeźroczystość
granatowego nieba i gwiazdy tak wyraziste, że wydaję się iż można je zerwać
jak owoce z gałęzi nieba. Zanieśmy je ze spokojem upojnej nocy i włóżmy
do kosza pamięci i wyobraźni, zasłuchajmy się w leśną sonatę, bo tu przyroda
gra zawsze pierwsze skrzypce.
„Gdzie są Ci ludzie gdzie są te czasy!
Gdzie czyste wody gdzie wonne lasy?
Skłóceni ludzie –
niepewne czasy
zatrute wody zniszczone lasy.
Na to wspomnieniełza płynie z powiek,
piękno przyrody kto zniszczył – człowiek”.
Wiersz ten skłania do refleksji i zadumy. Cieszmy się więc otaczającą
nas przyrodą : kwiatami, roślinkami, drzewami, źródełkami. Poczujmy się
szczęśliwie w ich otoczeniu i nie niszczmy, nie zaśmiecajmy tego co daje nam
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ochłodę, uspokaja wzrok i cieszy o każdej porze roku, gdyż wędrówki po
kniejach leśnych, ścieżynach pozwalają nam zadumać się nad pięknem wśród
którego wędrujemy, a wędrując – istniejemy.
A. M.
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