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Ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc 

charytatywna dla najbiedniejszych rodzin miejskich. W czasach pierwszej i drugiej wojny 

światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała 

mieszkańcom miast europejskich szansę przetrwania. W Polsce w powojennych dekadach dla 

kilku milionów działkowiczów i ich rodzin, osób mieszkających przeważnie w wielkomiejskich 

blokach, własna działka była rzadką możliwością cieszenia się prywatnym ogródkiem, jako że 

szanse na własny dom były niewielkie (tolerowane z niechęcią przez władze indywidualne 

budownictwo dotyczyło wówczas co najwyżej terenów pozamiejskich).  

 

     W roku 2007 na terenie Polski spośród 5000 ogrodów ponad 4600 było zlokalizowanych 

w centrach miast, uzupełniały niedobory terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, ułatwiały 

przepływ powietrza, przyczyniały się do redukcji zanieczyszczeń, dostarczały tlen i korzystnie 

zmieniały mikroklimat. 

 

    Idea ogrodów działkowych jest znana w Polsce od ponad stu lat. Początkowo ogrody 

działkowe lokalizowano, podobnie jak w innych krajach europejskich, w dzielnicach podmiejskich 

lub na przedmieściach miast. Lub jak w przypadku działek przy Niepodległości, na terenach 

dawnych fortów carskich, W ciągu kolejnych dekad, z powodu stopniowego rozrostu miast, ogrody 

położone niegdyś peryferyjnie znalazły się na obszarach bardzo atrakcyjnych, poszukiwanych na 

rynku nieruchomości i wysoko cenionych. Jest zatem tak, że z jednej strony zapisy prawne 

teoretycznie chronią ogrody działkowe przed zabudową (jak inne miejskie tereny zieleni), z drugiej 

zaś presja inwestycyjna jest tak silna, że wielu miejskim rodzinnym ogrodom działkowym grozi 

likwidacja. Mamy więc do czynienia z zagrożeniem zrównoważonego rozwoju obszaru 

zurbanizowanego, i to w kilku wymiarach: obniżenia jakości środowiska zamieszkania, zubożenia 

terenu rekreacji w pobliżu zespołów mieszkaniowych; utrudnienia promocji zdrowego trybu życia, 

aktywnego wypoczynku; likwidacji bogatego siedliska flory i fauny o wysokiej bioróżnorodności; 

utraty symbolu tożsamości, części historii miasta i jego tradycji, miejsca ważnego dla spotkań 

lokalnej społeczności; pozbawienia źródła tanich owoców i warzyw dla rodzin niezamożnych. 

(„Tradycja ogrodów działkowych” w Polsce, Anna Pawlikowska-Piechotka) 

 

     Zatem mówienie o działkach jako relikcie komunizmu jest wynikiem niewiedzy i niestety stało 

się narzędziem, szczególnie wśród wielu młodych ludzi, do deprecjonowania efektów ciężkiej 

ludzkiej pracy. Jeśli na przestrzeni 80 lat, na działkach przy Waszyngtona (które zostały założone 

pod koniec lat 30ych XX wieku), rozwinął się wspaniale ekosystem, flora i fauna zapewniły sobie 

https://zaczytani.pl/ksiazki/anna_pawlikowska-piechotka
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wspaniałe warunki, to znaczy, że mamy już do czynienia z czymś więcej, niż li tylko działkami, a 

autentycznym terenem, który powinien być chroniony. Jeśli zamieszkały tu bociany czarne, i inne 

wspaniałe gatunki ptaków, to znaczy, że mamy do czynienia z obszarem pięknym niczym 

rezerwat. Dlatego też wystąpimy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zapytaniem 

o możliwość nadania specjalnego, historycznego statusu działkom przy ul. Waszyngtona. 

 

 Jesteśmy za ochroną działek na Waszyngtona, a pierwszym i najważniejszym etapem 

w tym procesie jest uchwalenie Planu Zagospodarowania w obecnej, niezmienionej formie i 

to jak najszybciej. Na ten moment bez tego planu działki są nieustannie zagrożone. 

Czekamy na jego uchwalenie od kilkunastu lat i do tej pory, to się nie stało. Dlatego 

chcemy przekonać Radę Warszawy, aby posłuchała wreszcie głosu mieszkańców i nie 

ociągała się z tą bardzo pilną sprawą. Obawiamy się, że do wyborów plan nie będzie 

uchwalony, a potem już może wszystko się stać.  

 

    Dla nas priorytetem jest ciężka ludzka praca, praca pokoleń, które ogrody działkowe uczyniły 

stołecznym atutem. Dla nas priorytetem jest również przyszłość, i to w jakim stanie oddamy to 

miasto naszym dzieciom i wnukom! 

    Warszawa niestety stała się własnością deweloperów, a ratusz, niektórzy burmistrzowie stali się 

ich najemnikami. Niestety. Zamiast dbać o interes miasta, poprzez dziką, nie uporządkowaną 

zabudowę, wprowadzają chaos, niszcząc to miasto i jego autentyczny potencjał. Do dziś nie 

wiemy jaką przyszłość  zaplanowano dla…. 

 

      Miasto po raz pierwszy, może autentycznie wykazać się ekomiłością, i pomóc nam 

zachować ten niemalże dziewiczy teren. Pierwszy i najważniejszy krok to uchwalenie do 

końca obecnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek – Jak 

najszybciej! Teren może następnie stać się Miejskim Rezerwatem Przyrody! Wartość 

turystyczna ma tu również wielkie znaczenie, szczególnie w kontekście zmian kierunków w 

Europie, która zwraca się ku wielkim zielonym miejskim przestrzeniom. Bądźmy zatem 

liderem w tej części Europy. 

 

     Nie dopuśćmy do utraty płuc naszej dzielnicy! Nie pozwólmy udusić się w smogu, tracąc 

kolejne tereny zielone dla nas, naszych przyjaciół, rodzin, naszych dzieci i wnuków! Włączmy się 

do wspólnej akcji, w której obronimy  miejską zieleń i przekształcimy je w Otwarte Ogrody – 

dostępne dla każdego i służące wszystkim, z NIENARUSZALNĄ WŁASNOŚCIĄ działkowiczów. 
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     W niedalekiej przyszłości podejmiemy również wszelkie działania aby zablokować  planowaną 

zabudowę działek leżących w obrębie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, terenu wpisanego do 

Rejestru Zabytków, których część już została sprzedana firmie deweloperskiej. Mieszkańcy nie 

zgadzają się na budowę na tym terenie kolejnego osiedla. Teren parku powinien zostać dostępny 

dla wszystkich mieszkańców. Zwłaszcza, iż są to tereny historyczne. 

 

Portal Warszawski 

Kukiz 15  

 

 

 

 

 


