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 Parę chwil temu mieliśmy okazję wysłuchać referatu dotyczącego historii 
najstarszego ogrodu działkowego w Łomży.  40 lat to zaledwie średni wiek w 
porównaniu ze 120-letnią historią ogrodnictwa działkowego w Polsce (Uważa się, że 
pierwszy ogród powstał w Grudziądzu w 1897 roku). Nawet na ternach byłego 
województwa łomżyńskiego, wszystkie miasta powiatowe i nawet mniejsze miały 
ogrody o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat starsze. Najstarszym ogrodem była 
„Jutrzenka” w Grajewie, w której  są pisemne dokumenty z 1950 roku. 
     Ale wróćmy do Łomży. Równolatkiem dzisiejszego jubilata jest ogród  „Relaks” 
założony również w 1976 r przez Łomżyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego dla 
swoich pracowników. Ogród całkowicie zagospodarowany i doinwestowany przez 
zakład pracy, przez długie lata, był ogrodem przyzakładowym. 
   Jesienią 1977 r. wzorem innych zakładów pracy ŁPB przy betoniarni na fortach w 
Piątnicy zaczęło organizować ogród dla swoich pracowników. Nazywał się „Forty” w 
dalszej kolejności po utworzeniu kolejnego ogrodu „Forty 2” i przejęciu niewielkiego 
ogrodu od SKR , powstał w1992 r. dzisiejszy ogród pod nazwą Forty – Na Wzgórzu”. 
    W 1980 roku na wniosek dowództwa garnizonu łomżyńskiego powstaje kolejny 
ogród „Wiarus” do dzisiaj nazywany wojskowym, a w 1981 roku na ternach carskiego 
fortu ziemnego ogród działkowy zorganizowała ówczesna Komenda Wojewódzka MO 
dla swoich pracowników. Jest to jedyny rówieśnik Polskiego Związku Działkowców. W 
tym roku obchodził swoje 35 -lecie powstania. 
     Również o swój ogród zaczęli walczyć łomżyńscy nauczyciele i pracownicy oświaty. 
Tak udało się utworzyć w 1982 r, na terenach przyfortecznych od strony Czarnocina, 
kolejny piątnicki ogród „Na Skarpie”. 
      Najmłodszym i najdłużej oczekiwanym przez mieszkańców Łomży jest ogród 
powstały na zalewowych „pulwach” jednaczewskich w 1992 r o nazwie „Grobla”. 
Ogród gospodaruje w trudnych warunkach, na przedwiośniu prawie każdego roku 
zalewany przez występujące z brzegów rzeki Narew i Łomżyczkę. Tylko w tym 
ogrodzie występuje największa rotacja działkowców i są wolne  działki. 
      Można byłoby jeszcze nadmienić, że w minionym 35 – leciu występowało w 
mieście zjawisko ogrodów przyzakładowych czasowych. Było to czasowe 
wykorzystywanie wolnych terenów w dalszej perspektywie przeznaczonych na 
rozwój zakładów pracy. Np: POM miał ogród „Pod żurawiem”, STW - „Pawełek”, 
Krochmalnia -”Pod Jaśminem” czy też „Korgaz”. Dzisiaj żaden z tych ogrodów nie 
istnieje. Tereny zostały zabrane i wykorzystane w inny sposób. 
     Reasumując mamy w Łomży i okolicach 7 ROD w których zagospodarowanych jest 
ponad 1500 działek. Tylko w ROD „Grobla” występuje jeszcze pięćdziesiąt parę  
działek wolnych. Trzeba stwierdzić, że ostatnimi laty liczba ta systematycznie maleje. 
Teren trudny, nie mniej jednak można wyciągnąć wniosek, że na najbliższy czas 
zapotrzebowanie na działki w Łomży będzie zaspakajane z istniejących zasobów. 
 


