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Montaż słowno-muzyczny „TU JEST MÓJ DOM”  
podczas Dnia Działkowca w ROD „L. Wyczółkowskiego” w Bydgoszczy 

 

W sobotę 24 sierpnia 2019 r. przy słonecznej pogodzie uroczyście obchodzony był „Dzień Działkowca”  

w ROD im „Leona Wyczółkowskiego” w Bydgoszczy. Oficjalną część uroczystości rozpoczął Prezes 

Zarządu ROD Pan Marian IRZEMSKI.  

 

 

Powitał serdecznie wszystkich działkowców, ich rodziny ale również zaproszonych gości: byłego 

Wicemarszałka Województwa i Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Jana SZOPIŃSKIEGO, 

przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Panią Ewę TKACZYK, Przewodniczącego 

Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód Pana Józefa CHODENIONKA oraz członkinie 

Stowarzyszenia Ruchu na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych „WYZWANIE”. 
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Podczas części oficjalnej, przygotowanej przez Zarząd ROD, wręczono działkowcom nagrody za udział  

w konkursie ogrodowym „Wzorowa Działka” oraz powitano i wręczono dla nowych działkowców 

„Oświadczenia o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki”. 

 

Skarbnik Zarządu ROD Pani Jadwiga WINCONEK przedstawiła złożyły w Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej Urzędu Miasta Bydgoszczy wniosek w ramach konsultacji społecznych nad projektem  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, uwzględniający 

rodzinne ogrody działkowe. Pan Jan SZOPIŃSKI obiecał zainteresowania się powyższą sprawą.   
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Po części oficjalnej, przygotowanej przez Zarząd ROD, odbyła się mniej oficjalna część. Można było 

wysłuchać montażu słowno – muzycznego w wykonaniu dużej grupy, w której dominowały osoby  

z Ruchu „WYZWANIE” oraz Panie działkowczynie z ROD im. „Marii Curie Skłodowskiej” pod aranżacją 

Pani Haliny JANKOWSKIEJ - Prezes Zarządu ROD. Popłynęły piękne słowa i piosenki o Polsce, 

patriotyzmie i lecie.  

 

Prezentowane wiersze były autorstwa bydgoskiej poetki Pani Iwony JAGIEŁO, obecnej również na 

spotkaniu słowno - muzycznym. 
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Montaż słowno-muzyczny  był pod tytułem „TU JEST MÓJ DOM”. Wszyscy artyści wystąpili w kolorowych 

chustach z polskimi motywami ludowymi. 

 

Pani Kazimiera ĆWIKLIŃSKA, działkowiczka z sąsiedniego ROD im „Marii Curie Skłodowskiej” 

przeczytała swój zabawny wiersz o blaskach i cieniach wieku emerytalnego, za który otrzymała gromkie 

oklaski. 
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.   

Potem było już biesiadnie. Przy misce smacznej grochówki, nalewanej prosto z kuchni polowej wspólnie 

pośpiewano. Zebrani działkowcy i zaproszeni goście mieli do dyspozycji specjalnie przygotowane śpiewniki. 

 

 

 

 

 

 

Równolegle na placu przed Domem Działkowca odbyła się prowadzona przez animatora Pana Marcina 

BILSKIEGO zabawa dla dzieci z licznymi niespodziankami. 
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Zarząd ogrodu również przygotował podziękowania dla artystów i gości oraz wszystkich, którzy aktywnie 

wzięli udział w uroczystości. 

Opracował: J.Ch. 


