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W 1945r. i w latach późniejszych przyjechaliśmy do Koszalina z różnych regionów 
Polski, Kresów i terenów byłego ZSRR, aby zagospodarować ziemie zachodnie i północne. 

Po latach tułaczki, wysiedleń, prześladowań, niedosytu jako pionierzy tej ziemi 
ochoczo zabraliśmy się do pracy na odzyskanych ziemiach, przywożąc z sobą różne tradycje, 
obyczaje, w których wyrastaliśmy, głównie z Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, regionów 
południowo-wschodniej Polski. 

Nie oczekiwaliśmy pomocy, o którą w tych ciężkich powojennych czasach było 
trudno. Uruchamialiśmy niezbędne zakłady pracy, handel, szkoły i instytucje państwowe, a 
ziemię obsiewaliśmy zbożem, aby nie zabrakło nam chleba, którego niedosyt odczuwaliśmy 
w czasach tułaczki. Po latach odbudowy i znojnej pracy przyszły czasy stabilizacji 
i należnego, oczekiwanego wypoczynku. Aktywni pionierzy tej ziemi, zrzeszeni w związkach 
zawodowych i (istniejącego już) Polskiego Związku Działkowców, zwróciliśmy się do 
Starostwa Powiatowego w Koszalinie o przydział nieużytków w okolicach Koszalina, na 
organizację (zresztą- nie pierwszego) ogrodu działkowego. 

Decyzją Starostwa Powiatowego w Koszalinie w 1979r. otrzymaliśmy 16ha ziemi w 
Niekłonicach (gmina Świeszyno) na zagospodarowanie, które samorządnie wybrany zarząd 
ogrodu podzielił na 209 działek o powierzchni 300-400m2 .Sami, własnymi rękoma, 
zagospodarowaliśmy tę część nieużytków, a pozostałe tereny w tej części wsi do dnia 
dzisiejszego zarastają chwastami, krzewami i brzozami, na terenie których jesienią 
działkowcy zbierają grzyby. Oddana działkowcom ziemia zamieniła się, dzięki pracy i 
staraniom członków ogrodu „Jedność", w pulsującą zieleń i wielobarwną kolorystykę 
krzewów i kwiatów. Tę oazę ciszy urozmaicają w okresie letnim śpiewy ptaków i odgłosy 
owadów. 
Przechodząc się alejkami, spotkać można działkowców w różnym wieku, wypoczywających 
lub krzątających się przy pielęgnowaniu wymarzonych krzewów, drzew i kwiatów. Tutaj 
dojeżdżają autobusami i rowerami a także samochodami działkowcy, pragnący odetchnąć 
świeżym powietrzem lub spotkać się ze znajomymi i wypoczywać. Jest nas w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym „Jedność" w Niekłonicach ponad 400 osób, zrzeszonych w Polskim 
Związku Działkowców, samodzielnie rządzących się i finansujących. Spotykamy się z 
uznaniem miejscowych władz terenowych, odwiedzających i nagradzających zarząd ogrodu 
lub indywidualnych członków. 

Oburza nas wieloletnia kampania, może nie bezpośrednio rządowa, niektórych partii 
politycznych, jak np. PiS, próbujących wyrwać nam te skrawki samodzielności, ziemię dobrze 
zagospodarowaną sprzedawać deweloperom lub zamienić w pustostany, jak to miało miejsce 



po byłych PGRach. Mamy na naszym terenie widoki rozsypujących się, dziurawych obór, 
budynków gospodarczych. Tego chcą i bronią wpływowi posłowie Andrzej Dera 
i Stanisław Pięta, nie reprezentujący naszego środowiska przy aprobacie Marszałka Sejmu RP 
Ewy Kopacz. Chcą obdarować naszą wspólną własnością bliskich i znajomych, kosztem osób 
starszych, emerytów, rencistów, bezrobotnych. Czy tę 110-letnią polską tradycję ogrodnictwa 
działkowego należy zlikwidować, aby ogłosić, że Polskę reformujemy? Potrzebne nam są 
miejsca pracy, a nie ciągłe bogacenie się małej grupki osób, wyjeżdżających na weekendy i 
urlopy do ciepłych krajów. Postawa rządzących, nie licząca się z nasza opinią- nas, których 
nawet nie chce się zaprosić na posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, doprowadza do 
powiększającego się podziału społeczeństwa na MY i WY. 

Prosimy, przeczytajcie z uwagą nasze odczucia i nastroje, na które może dziś nie 
jesteście uwrażliwieni, ale każdego z nas czeka nieuchronnie starość, osamotnienie i 
obojętność, którą rekompensujemy sobie pobytem w ogrodzie „Jedność" w Niekłonicach koło 
Koszalina, wśród bliskich i życzliwych nam sąsiadów. 
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