
Ocalić od zapomnienia… 

Pani Felicja Hadrych-Górecka ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy, 
lat 95 

  Często słyszałam od niektórych 
działkowców, że Pani Felicja, jest 
niezwykłą 95-letnią kobietą, która ma 
piękny ogródek działkowy z niezliczoną 
ilością różnorodnych kwiatów. W połowie 
wakacji, 23 lipca, przyjechałam do ROD 
„Pod Brzozą” w Bydgoszczy na umówione 
spotkanie. Chciałam tylko przeprowadzić 
rozmowę i zobaczyć piękny ogródek  
a dodatkowo otrzymałam wspaniały dar 
spotkania z kobietą dojrzałą, z ogromnym 
poczuciem humoru, dystansem i uroczym 
ciepłem, który przekazywała mi  z każdą 
minutą naszej rozmowy.   

To był piękny, słoneczny i ciepły dzień. 
Weszłam na teren ogrodu, po drodze 

rozglądałam się uważnie po okolicznych działkach i próbowałam wzrokiem odnaleźć ogródek 
Pani Felicji. Po chwili stałam już przed otwartą furtką na działkę, która w mojej ocenie 
wyglądała trochę jak „nie z tego świata”. Moim oczom ukazała się niewielka przestrzeń  

z ogromną ilością kwitnących, 

kolorowych i różnokształtnych  
kwiatów. Zanim dotarłam do 
Pani Felicji, która czekała na 
mnie przy swojej altanie, 
zostałam otoczona pięknym 

zapachem nektarodajnych kwiatów oraz rojem unoszących się nad nimi różnorodnych  motyli, 
pszczół, trzmieli a nawet ważek. Przez chwilę nie mogłam uwierzyć w to, co widzę.  

Po chwili usłyszałam delikatny głos  Pani Felicji. Zobaczyłam sympatyczną, drobną 
kobietę z promiennym uśmiechem i od razu wiedziałam, że to będzie dobry dzień…    



Przywitałyśmy się, stanęłyśmy wśród 
kwiatów i od tego momentu zaczęła się 
pierwsza część opowieści. Pani Felicja 
rozpoczęła od wspomnień o swoim zmarłym 
mężu, który przez całe życie był dla niej 
wielką inspiracją i wsparciem.  
Ze wzruszeniem w głosie opowiadała, jak 
razem przechodzili przez choroby i różne 
życiowe kryzysy. Kilkukrotnie powtarzała: 

„to był mądry i dobry człowiek” a wskazując na czerwony kwiat, stojący na tarasie altany, 
mówiła: „Tam gdzie teraz stoi ten czerwony kwiat, to zawsze siedział mój mąż Alfons...” 
Dowiedziałam się, że mąż Pani Felicji był świetnym ogrodnikiem. Ogrodowej sztuki uczył 
się sam, z książek oraz metodą prób i błędów systematycznie pracując na własnej działce. 
Pan Alfons zajmował się głównie drzewami owocowymi i ozdobnymi, a Pani Felicja 
wyspecjalizowała się w uprawie kwiatów. Razem spędzali każdą wolną chwilę pracując  
i ucząc się uprawy roślin, dzięki czemu Pani Felicja pokochała rośliny i z każdym rokiem 
coraz bardziej poznawała tajniki ogrodnictwa. W latach 60-tych mieszkali na bydgoskich 
Bartodziejach. Otrzymali wtedy działkę w pobliskich Pracowniczych Ogrodach 
Działkowych im. Marii Curie-Skłodowskiej. Przez prawie 20 lat wspólne urządzali działkę, 
aż do czasu likwidacji ogrodu. Na początku lat 80-tych, przenieśli się do nowopowstałych 
ogrodów przy ul. Inwalidów. Pani Felicja wraz z mężem otrzymała działkę w ogrodzie „Pod 
Brzozą”. 

W drugiej części naszego 
spotkania przeniosłyśmy się na 
taras przy altanie, po drodze 
podziwiałyśmy piękną magnolię 

i kolekcję liliowców. Pani Felicja przygotowała przepyszne drożdżówki ze śliwkami, 
aromatyczną kawę a na stoliku postawiła piękny bukiecik z działkowych kwiatów. Po chwili 
odpoczynku kontynuowałyśmy naszą rozmowę. Pani Felicja zaczęła opowieść o sobie…  
Rozpoczęła od słów: Myślę, że tyle żyję na świecie, bo zawsze ciężko pracowałam…”  
Wychowywała się na wsi, gdzie zajmowała się zwierzętami gospodarskimi, uprawiała 
ziemię i pomagała mamie w opiece nad młodszym rodzeństwem. Przez kilka lat uczęszczała 
do szkoły w Bydgoszczy. Mieszkała u swojej cioci krawcowej, od której nauczyła się szyć  
i haftować. W 1951 roku, gdy już się usamodzielniła, pracowała w pracowniach krawieckich 
i w „Modusie” -znanym w Bydgoszczy zakładzie odzieżowym. Szyła tam przede wszystkim 



mundury i czapki dla żołnierzy. Po latach satysfakcjonującej pracy dostała nawet tytuł 
mistrza krawiectwa! Trzeba przyznać, że Pani Felicja ma ogromną wiedzę, doświadczenie 
w tym pięknym i powoli zamierającym zawodzie. Gdy słuchałam o tajnikach sztuki 
krawieckiej, poczułam, że krawiectwo to nie tylko wyuczony zawód, ale i ogromna pasja 
naszej bohaterki. Coś czuję, że nasze spotkanie będzie dla mnie zachętą, aby kiedyś spróbować 
uszyć coś dla siebie. Na pewno kiedyś skorzystam z rad, które usłyszałam od Pani Felicji...  

Po obszernej opowieści o sztuce szycia i haftowania, w mojej głowie pojawiło się 
pytanie, które od razu  zadałam naszej bohaterce:   „Czy można umiejętność projektowania 
wzorów ubrań i szycia wykorzystywać   w projektowaniu i obsadzaniu rabat kwietnych?   
Po chwili zastanowienia Pani Felicja odpowiedziała twierdząco przyznając, że te dwie 
umiejętności mają dla niej wiele wspólnego. Najpierw w głowie pojawia się zamysł 
kompozycji a potem wykonanie. Podobnie jak z materiałem przy maszynie, wygląda sprawa 
z kwiatami w ogrodzie.  Zazwyczaj na początku pojawia się pomysł co posadzić a potem 
będąc w ogrodzie  decyduje się na bieżąco, gdzie posadzić rośliny. Przez wiele lat Pani Felicja 
starała się dobierać i zdobywać takie rośliny, jakie chciała widzieć na swojej działce. 
Zdradziła mi, że w latach 80-tych, zwłaszcza gdy urządzała działkę w ogrodzie „Pod 
Brzozą” znała sklep przy ul. Nakielskiej z dużym, jak na tamte czasy, wyborem roślin 
ozdobnych. To był jej ulubiony sklep i jak tylko mogła „przepadała” w nim na wiele godzin. 
Kupowała różne odmiany  rododendronów, hortensji, lilii wodnych do oczka wodnego, 
różnorodne cebule, bulwy i kłącza kwiatów ozdobnych, które do dziś rosną na jej działce.  

Na działce Pani Felicji przez cały sezon kwitną kwiaty. Wczesną wiosną zakwitają 
ranniki, przebiśniegi, śnieżyce potem tulipany posadzone pod drzewami owocowymi  
i rododendrony. Latem do późnej jesieni swą urodą  zachwycają  jeżówki, floksy, lilie, 
liliowce, dalie, hortensje i ciemierniki. Pomiędzy kwiatami zawsze widać zimozielone 
formowane bukszpany i wielkolistne funkie.  



Na koniec naszej fascynującej rozmowy zadałam tradycyjne już pytanie o przesłanie, słowa, 
które skierowałaby do nowego pokolenia działkowców. Bez chwili zastanowienia Pani 
Felicja miała już odpowiedź: „ Dzięki kwiatom żyję i jak widać żyję dość długo. Zdarza się, 
że rozmawiam z nimi, traktując je jak najlepszych przyjaciół. Dla innych, chętnych 
działkowców mam kwiaty, dużo kwiatów, którymi z chęcią się podzielę. Zresztą, lubię się 
dzielić wszystkim co mam. Cieszy mnie jak inni mogą cieszyć się dalej roślinami z mojej 
działki. Poza miłością do kwiatów radzę robić minimum 5000 kroków na dobę, żeby być 
zdrowym i żyć długo! Poza tym, nie zasiadajcie na kanapach np. przed telewizorem,  trzeba 
pracować, jak tylko można to w ogrodzie a przede wszystkim kochajcie przyrodę…” 

 

Rozmowę przeprowadziła i opisała 

Agnieszka Bartkowska – instruktor ds. ogrodniczych PZD w Bydgoszczy 

 


