
Od Redakcji

Druk tego zeszytu, wydawanego niestety w sytuacji finansowego „dołka” po niedawnym zjeździe PTD, wsparło kilkunastu 
członków Towarzystwa, członków, którzy prowadzą własne firmy ogrodnicze, projektowe czy szkółkarskie. Bez ich ser-
decznego zrozumienia i wsparcia wydanie tego Rocznika byłoby znacznie trudniejsze. Wszystkich darczyńców wymieniamy,  
z poczuciem wdzięczności i zarazem – radości, na sąsiedniej stronie; jeden z darczyńców pragnął pozostać anonimowym.

W życiu redakcyjnym zaszła zmiana – do redakcji dołączyła dr Joanna Dudek-Klimiuk, która w Warszawie, w Katedrze 
Architektury Krajobrazu SGGW, prowadzi już nie tylko bibliotekę Towarzystwa, ale i sekretariat redakcji. Zmienia to adre-
sy, zarówno pocztowe (Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa; na nazwisko  
redaktorki) jak elektroniczne (joanna_dudek_klimiuk@sggw.pl), na które należy wysyłać korespondencję i wszelkie materiały 
do druku.

„Ślepe” strony zapełniamy fotografiami, jakie redaktor zrobił w Pożogu pod Puławami, przed trzydziestu laty, w styczniu 
1984 r., oraz dwiema – też z Pożoga, ale z okresu międzywojennego, a to w oczekiwaniu na zapowiedziany do kolejnego  
zeszytu Rocznika artykuł o zasobach tamtejszych szkółek przed 1939 r.

Teksty angielskie, oczywiście poza artykułem pióra Laurie Metzger, sprawdził lub przetłumaczył, jak co roku, Piotr  
Krasiński, za co serdecznie dziękujemy. Za pomoc w korekcie dziękujemy Annie Dolatowskiej.



Andrzej i Hanna Antoszczukowie, „Sosenka”, Łapy

Krzysztof Borkowski, Poznań

Marzena Bronisz, „Polandscape”, Warszawa

Bartosz Byczkowski, „Garte”, Swarzędz k. Poznania

Jarosław Cyrzan, „Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnychˮ, Garcz

Katarzyna Fidura-Tratkiewicz, „4 Pory Rokuˮ, Warszawa

Renata Fryszkowska-Madej, „Szkółka drzew i krzewów Fryszkowscy", Kościelec k. Pakości

Jacek Grąbczewski, „Szkółki Grąbczewscyˮ, Runów

Siemisław Izdebski, „Pięknogródˮ, Wołomin

Andrzej Kujawa, Szkółki „Bąblin”, Oborniki

Leszek Mularz, „Szkółka Drzew i Krzewówˮ, Opole 

Łucja Swiłło, Szkółki „Viburnum”, Przelewice

Maria i Janusz Szewczyk, „Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnychˮ, Krzywaczka

Bronisław J. Szmit, „Szkółka Szmitˮ, Pęchcin

Wiesław Szydło, Szkółki „Iglak Niewierz”, Niewierz k. Brodnicy

Danuta Ulińska, „Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscyˮ, Konstancin

Jolanta Więsyk, „Agro Bio Ekspert”, Warszawa
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