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24 października 2015 r. w arboretum w Rogowie odbyły się 
warsztaty zatytułowane „Rozmnażanie roślin drzewiastych 
z siewu” prowadzone przez Małgorzatę Konecką wspieraną 
przez Piotra Banaszczaka. 

9 listopada zmarł ojciec naszej koleżanki Natalii – dr Ja- 
cek Marcinkowski – przyjaciel wielu osób należących do 
naszego towarzystwa, znawca i miłośnik bylin. W maju 
2014 r. wygłosił dla nas niezwykle interesujący wykład, 
był też stałym członkiem komisji zatwierdzającej Kolek-
cje Narodowe. Prawie cały zarząd stawił się na uroczys- 
tości pogrzebowej w Babicach Starych. Pożegnaliśmy go  
z prawdziwym żalem.

16 listopada wysłuchaliśmy wykładu Marty Monder 
„Skąd się wzięły róże”. Marta zapoznała nas z historią róż 
pochodzących z różnych zakątków świata. Wspomniała 
o sławnej średniowiecznej wojnie Dwóch Róż pomiędzy 
rodami Lancasterów, mających w herbie różę czerwoną, 
oraz Yorków – z różą białą w godle.

1 grudnia ukazał się na stronie www.ptd.pl pierwszy ko-
munikat informujący o miejscu i terminie zjazdu: Bolestra- 
szyce 22−25 września 2016 r., temacie przewodnim: „Drze-
wa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski 
Wschodniej”, oraz najważniejszych elementach programu,  
w tym o wycieczce do Lwowa. 

3 i 4 grudnia w Ożarowie pod Warszawą odbyła się pod 
patronatem PTD Konferencja – Wizja Zero dla Polskich 
Alej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzo-
nych drzewami” zorganizowana przez zaprzyjaźnioną z na-
szym Towarzystwem Fundację EkoRozwoju i powiązany  
z nami umową o współpracy Polski Kongres Drogowy. Jeden 
z referatów wygłosił prezes PTD Jacek Borowski. Mamy na-
dzieję, że obecność na sali licznych „drogowców” przyczyni 
się do wzrostu świadomości o roli drzew alejowych i wadze 
ich ochrony. 

10 grudnia w Warszawie Sekcja Drzew Miejskich przy-
gotowała spotkanie poświęcone grzybom pasożytującym 
na drzewach. Marzena Suchocka, przewodnicząca sekcji, 
opowiedziała o rozpoznawaniu i biologii wybranych ga-
tunków. Dowiedzieliśmy się, jak przy użyciu zapalniczki 
odróżnić hubę hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) 
od owocników podobnych grzybów pasożytniczych,  
z których czerń ogniowy (Phellinus igniarius) kojarzy się 
nam z hubką do krzesania ognia. Poznaliśmy szkodliwość 
i agresywność grzybów pasożytniczych, choć czasem po-
dobne do siebie mają znacząco inny wpływ na zdrowie  
i trwałość drzew.  

Również 10 grudnia, ale w Szczecinie, tamtejszy oddział 
PTD zaprosił na relację Łucji Swiłło oraz Tomasza Kapus- 
tyńskiego „Ciekawostki dendrologiczne południowej An-
glii”. Było to wspomnienie kwietniowej wycieczki Towa-
rzystwa do Anglii, której opis znajduje się w poprzednim nu-
merze Wiadomości. Na spotkaniu omówiono również prace 
pielęgnacyjno-urządzeniowe, jakie wykonano w Ogrodzie 
Dendrologicznym w Glinnej. Poruszono też sprawy organi-
zacyjne: składki członkowskie, interwencje, wolne wnioski.

18 grudnia odbyło się spotkanie, na którym kolejni uczestnicy 
wiosennej wycieczki PTD do Anglii opowiedzieli o swoich 
spostrzeżeniach, wrażeniach i doświadczeniach. Spotkanie 
rozpoczęli pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu 
SGGW Beata Fortuna-Antoszkiewicz i Jan Łukaszkiewicz 
referatem „Formy, funkcje i wzorce kształtowania zadrzewień 
w krajobrazie południowej Anglii”, który dawał konkretne tło 
dla zrozumienia, czemu w Polsce nie mamy takiego bogactwa 
starych drzew. Następnie członkowie Zarządu i jednocześnie 
uczestnicy wycieczki, tj. Jacek Borowski, Iwona Gajewska, 
Małgorzata Morończyk i Katarzyna Fidura-Tratkiewicz, zapre-
zentowali najciekawsze przezrocza z wyjazdu. Było wiele ra-
dości, szczególnie, gdy zdjęcia pokazywały naszych członków 
całkiem tracących głowę dla dendrologicznych okazów. Tyle 
miłych wspomnień! Po pokazie odbyło się spotkanie wigilij-
ne. Było nas na tyle dużo, że ledwie zmieściliśmy się przy sto-
łach przygotowanych na ponad 40 osób. Obecni przynieśli jak 
zwykle smakołyki i napitki, najczęściej domowego wyrobu.
Było miło i serdecznie. Spotkanie zakończyło się kameralnym 
śpiewaniem kolęd.

Kartkę świąteczną, wysłaną wraz z życzeniami do na- 
szych członków i sympatyków, przygotowała w tym roku 
nasza skarbniczka Iwona Gajewska.

Przedświąteczne spotkanie koleżanek i kolegów w SGGW  
upłynęło w serdecznej atmosferze, nie zabrakło domowych  

ciast i sałatek, a zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd (kf-t)
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W grudniu 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż- 
szego przyznało naszemu rocznikowi na lata 2015–2016,  
w miejsce jednego punktu: SIEDEM punktów! Dziękujemy  
i doceniamy starania w tej mierze podjęte przez Jakuba  
Dolatowskiego i Joannę Dudek-Klimiuk.

21 stycznia 2016 r. odbył się wykład „Drzewa i krzewy  
w fitoremediacji powietrza” prof. Stanisława Gawroń- 
skiego z Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, 
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury  
Krajobrazu SGGW. Wyniki prowadzonych przez profeso-
ra badań utwierdzały nas w przekonaniu o wielkiej roli ro-
ślin drzewiastych w usuwaniu szkodliwych substancji z po- 
wietrza i gleby (w tym pyłów, ozonu, metali ciężkich,  
tlenków azotu czy lotnych substancji organicznych). Omó-
wiono badania wykonane dla poszczególnych gatunków,  
ale także grup roślin. Czy wiedzieliście na przykład, że drzewa 
iglaste są wydajniejsze w usuwaniu pyłów niż liściaste? 
W przypadku tlenków azotu i ozonu jest już odwrotnie. 
Zadrzewienia w sprzyjających ku temu warunkach mogą 
pochłonąć nawet 300 kg pyłów na 1 ha! Wykład wzbudził ży- 
we zainteresowanie. Na sali zjawiło się dużo gości spoza PTD.  

Przed wykładem odbyło się spotkanie Zarządu, na któ-
rym poruszono następujące tematy: 
• sukcesywną weryfikację i usuwanie członków zale- 

gających z wpłatami,
• akceptację treści Wiadomości Dendrologicznych, 
• wysyłkę Rocznika i Wiadomości, 
• przekazanie nagrody, jaką był „Atlas pędów zimowych”, 

tegorocznej laureatce konkursu fotograficznego Wiado-
mości – Milenie Suchodolskiej (Milena wygrała konkurs 
już po raz kolejny!), 

• pomysł utworzenia sekcji „Róż”, 
• udostępnianie naszym członkom wykładów w sieci, 
• organizację w Szczecinie szkolenia dotyczącego ochro-

ny terenów zieleni i zadrzewień, 
• zgłoszenie Oddziału Szczecińskiego o dofinansowanie 

wyjazdu autokarowego, 
• a także formę podziękowania dla kolegi Tomka Dym-

nego za bezinteresowne prowadzenie naszego profilu  
facebookowego.

Zgodnie postanowiliśmy zareagować na doniesienia  
o zagrożeniu Puszczy Białowieskiej w związku z planowaną 
wycinką części drzewostanu. Jako argumentu postanowili-
śmy użyć m.in. znaczenia puszczy jako Obiektu Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. 

Tematem spotkania była też współpraca ze Związkiem 
Szkółkarzy Polskich w sprawie jakości zakładania i utrzy-
mania zieleni przy drogach i autostradach. W tej części 
spotkania obecni byli goście Wojciech Grąbczewski i Piotr 
Tyszko-Chmielowiec. 

Z radością przyjęliśmy wniosek podpisany przez 30 den- 
drologów z naszego Towarzystwa z prośbą o nadanie na 
wrześniowym zjeździe PTD członkostwa honorowego  
dr. Szczepanowi Marczyńskiemu. 

Powołaliśmy także Komitet Organizacyjny wrześnio-
wego zjazdu PTD w składzie: Tatiana Swoczyna, Piotr  

Krasiński, Iwona Gajewska, Małgorzata Morończyk, Jacek 
Borowski. 

12 lutego odbyły się dwa wykłady połączone ze spotkaniem 
założycielskim nowej sekcji PTD zajmującej się rodzajem 
Rosa. Marta Monder rozwinęła tematy rozpoczęte 16 lis- 
topada, wygłaszając wykład „Różnorodność systematycz-
na i morfologiczna rodzaju Rosa”, a pasjonat róż Łukasz 
Rojewski opowiedział o własnych doświadczeniach z ho-
dowli nowych odmian róż. Po wykładach nastąpiła burzliwa 
dyskusja na temat kształtu i funkcjonowania nowej sekcji, 
a na zakończenie spotkania – aby formalności stało się za-
dość, został złożony wniosek o powołanie sekcji. Wiele osób 
zainteresowanych wstąpieniem do sekcji złożyło deklaracje 
członkowskie PTD. 

23 lutego Oddział Wielkopolski przygotował spotkanie dla 
kolejnej grupy członków o „Ogrodach południowej Anglii”. 
Po Szczecinie i Warszawie teraz poznańscy koleżanki i ko-
ledzy mieli możliwość wysłuchania relacji z  kwietniowej 
wycieczki PTD. Jej uczestnicy: Tomasz Bojarczuk, Ewa 
Jerzak i Lesław Rachwał, opowiedzieli o swoich spostrze-
żeniach i wrażeniach, ilustrując wszystko ciekawymi prze-
zroczami. Wiele osób chętnie powtórzyłoby ten niezwykle 
udany wyjazd.

24 lutego w reakcji na niepokojące doniesienia dotyczące 
traktowania Puszczy Białowieskiej odbyło się spotkanie 
z przewodnikiem i fotografem Mateuszem Szymurą. 
Zaangażowany od lat 90. wraz z ojcem Arkadiuszem  
w działania na terenie Białowieskiego Parku Narodowego 
starał się skrupulatnie przedstawić wyniki badań dotyczą-
cych aktualnych problemów związanych z pojawieniem 
się i gradacją w drzewostanach świerkowych kornika 
drukarza i wynikającą z tego proponowaną wycinką. Po 
wykładzie nastąpiła rzeczowa (utrzymana w duchu zro-
zumienia) wymiana zdań pomiędzy członkami i naszymi 
sympatykami a przybyłymi na wykład studentami Wy- 
działu Leśnego SGGW. Spotkanie miało za zadanie  
poznanie istoty problemu, jaki zaistniał w Puszczy Biało-
wieskiej. Rozeszliśmy się, nie zmieniając zdania, ale poz- 
naliśmy argumenty zaangażowanych stron. 

W lutym został wysłany list prezesa Zarządu PTD do 
pani prezes Rady Ministrów – Beaty Szydło, wyrażający 
nasz niepokój o losy Puszczy Białowieskiej. Poniżej tekst:

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wyraża 
najgłębsze zaniepokojenie doniesieniami o za- 
miarze prowadzenia w Puszczy Białowieskiej 
cięć sanitarnych na ogromną skalę. Puszcza 
Białowieska nie jest w całości lasem gospodar-
czym, plantacją, źródłem drewna i dochodów. 
Jest czymś, niezwykłym w skali Europy i świata 
– ostatnim, jedynym na niżu europejskim lasem 
pierwotnym, któremu należy się bezwzględna 
ochrona, dbałość i cześć. Wiedzieli o tym i ze 
wszystkich sił walczyli o jej trwanie, wbrew 
zagrożeniom podobnym jak te, które pojawiają się 
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dzisiaj, uczeni polscy tej miary, co profesorowie 
Władysław Szafer i Józef Paczoski.

Stosunek do Puszczy Białowieskiej określa 
charakter naszego podejścia do dziedzictwa naro- 
dowej kultury i natury, jest probierzem obecności  
w sferze najgłębszych wartości duchowych ludz- 
kości. Przyszłym pokoleniom zostawmy raczej po-
większony obszar Puszczy Białowieskiej pod ochroną,  
niż spowodujmy jej wykreślenie z listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, bo właśnie do tego może  
doprowadzić nadmierna wycinka drzew w obszarach, 
w których zadeklarowaliśmy, że jej nie będzie.

Z wyrazami szacunku, 
w imieniu Zarządu  

Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 
Prezes PTD dr hab. Jacek Borowski

4 marca spotkanie Zarządu odbywało się z udziałem gości. 
Rozpoczęliśmy je od omówienia przygotowań do zjazdu  
w Bolestraszycach. W tej części spotkania uczestniczyła  
Tatiana Swoczyna. Dyskutowaliśmy o programie zjazdu. 
Ustaliliśmy treść komunikatu II i omawialiśmy tematykę 
obrad Walnego Zgromadzenia, tj: ewentualne zmiany sta-
tutu, utworzenie nowej sekcji, przyjęcie członków honoro-
wych. Zastanawialiśmy się nad składem Komitetu Nauko-
wego Konferencji.

Dyskusję nad organizacją zjazdu przerwano z powodu 
przybycia kolejnych gości: Marty Monder i Łukasza Ro-
jewskiego – inicjatorów utworzenia sekcji róż. Marta na-
kreśliła tło związane z potrzebą reaktywacji stowarzyszenia 
skupiającego miłośników róż i historię Polskiego Towarzy-
stwa Miłośników Róż (PTMR). Powiadomiła o powołaniu  
w lutym stowarzyszenia o statucie typowym dla grupy pro-
ducenckiej, które wykorzystało tradycyjną nazwę PTMR. 
Potem nastąpiła długa dyskusja na temat warunków dzia-
łania naszej sekcji. Po wyjściu gości odbyła się część za-
mknięta posiedzenia. Wymieniliśmy między sobą uwagi 
i obawy dotyczące możliwości pogodzenia różnych wizji 
funkcjonowania nowej sekcji PTD. Z czasem okazało się, 
że dalsza współpraca z panem Łukaszem Rojewskim przy 
tworzeniu sekcji nie dojdzie do skutku. 

Już bez udziału gości omawialiśmy bieżące sprawy: 
nastąpiły zmiany w składzie komisji zatwierdzającej Ko-
lekcje Narodowe w związku ze śmiercią dr. Jacka Mar-
cinkowskiego; umówiliśmy się na uzupełnienie wysyłki 
Rocznika PTD do osób, które ostatnio wpłaciły zaległe 
składki; Piotr Krasiński przedstawił nowy kalendarz 
spotkań i postanowiliśmy, że trzeba zrobić wszystko co 
możliwe, aby nasze wykłady organizowane najczęściej 
w Warszawie, były dostępne on-line dla większej licz-
by członków. Ponadto zarząd zdecydował, że w uznaniu 
dla działań i licznych inicjatyw Oddziału Szczecińskiego 
PTD należy przychylić się do prośby przewodniczącego 
oddziału – Marcina Kubusa, o wsparcie finansowe, wyjąt-
kowo odstępując w tej sytuacji od przyjętych sztywnych 
zasad nie finansowania tylko pewnej grupy członków z 
budżetu ogólnego towarzystwa. 

6 marca zmarł prof. Janusz Hereźniak, wieloletni kierow-
nik Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu 
Łódzkiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, 
specjalista z zakresu taksonomii, różnorodności roślin  
i dendrologii, orędownik idei powołania Jurajskiego  
Parku Narodowego. 
Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej den- 
drologii.

8 marca kolejne w krótkim czasie robocze spotkanie  
Zarządu miało na celu przygotowanie wrześniowego zjazdu 
w Bolestraszycach.

9 marca odbyło się spotkanie Sekcji Drzew Miej- 
skich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, na 
którym Marzena Suchocka omówiła zastosowanie tak 
zwanych systemów antykompresyjnych oraz podło-
ży strukturalnych. Zaprezentowane metody poprawy 
warunków siedliskowych dotyczą przede wszystkim 
drzew miejskich, których systemy korzeniowe ulegają  
w różnym stopniu degeneracji. Wynika to m.in. z uszko-
dzeń mechanicznych, a prowadzi do upośledzenia po-
bierania wody i wymiany gazowej. Przedstawione roz-
wiązana coraz częściej – mimo dodatkowych kosztów 
inwestycji – są stosowane w wielu polskich miastach.

17 marca Oddział Wielkopolski zaprosił na wykład 
Agnieszki Szulc „Zimowe osłony poznańskiej zieleni 
przyulicznej”. To bardzo ważny i niedoceniany czynnik 
powodujący zahamowanie wzrostu a nawet zamieranie 
drzew przyulicznych. Po wykładzie odbyło się Walne 
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Od- 
działu Wielkopolskiego PTD, na którym wybrano nowy  
Zarząd oddziału w składzie: 
• przewodniczący – Władysław Danielewicz,
• wiceprzewodniczący – Tomasz Bojarczuk, 
• skarbnik – Bartosz Byczkowski, 
• członek – Marcin Kolasiński, 
• członek – Joanna Bykowska, 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 
• przewodnicząca – Ewa Jerzak, 
• członek – Mieczysław Czekalski, 
• członek – Jacek Sikorski.

22 marca otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo 
(strona obok) z lutego skierowane do pani prezes Rady 
Ministrów  – Beaty Szydło. Wystosowanie przez Zarząd 
PTD pisma do rządu RP spowodowało zaproszenie 
do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez 
Ministra Środowiska „Puszcza – mity, fakty i przy-
szłość”, która odbyła się w Warszawie i Białowieży  
12 i 13 marca 2016 r. Reprezentował nas prezes Jacek Bo-
rowski. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej przez pełno-
mocnika Ministra ds. Puszczy Białowieskiej – Andrzeja 
Antoniego Koniecznego działającego z upoważnienia Mi-
nistra Środowiska.
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2 kwietnia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie Mar-
ta Monder poprowadziła wiosenne warsztaty cięcia róż 
historycznych. Członkowie uzbrojeni w sekatory uczyli 
się pod okiem Marty, jak kształtować róże. Okazało się, 
że istnieje naprawdę duża grupa osób zainteresowanych tą 
tematyką, a warsztaty spełniły oczekiwania wielu z nich.

5 kwietnia w holu Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego prodziekan ds. studenckich dr Piotr Borsuk 
otworzył wystawę plakatów promujących roślinne Kolekcje 
Narodowe PTD. Wystawę można było oglądać do czerwca. 
Informacje i postery dotyczące Kolekcji Narodowych  
PTD dostępne są na naszej stronie internetowej ptd.pl. 

7 kwietnia Hanna Werblan-Jakubiec i Marcin Zych 
z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskie-
go opowiedzieli nam o swojej kolejnej botanicznej 
ekspedycji, tym razem do Czarnogóry. Cudowne kra-
jobrazy pozwoliły nam się przenieść w inny świat. 
Duet prowadzących żywo przestawił swoje wrażenia, 
znakomicie się uzupełniając. W prelekcji autorzy zazna-
czali wątki dendrologiczne. 

21 kwietnia wysłuchaliśmy wykładu prof. Francisa Halléʼa 
z Uniwersytetu w Montpellier, wieloletniego badacza 
drzew i lasów tropikalnych, światowej sławy dendrologa 
i współautora głośnego filmu „Był sobie las”. Poznaliśmy 
bardzo niezwykłe i oryginalne podejście profesora do 
życia drzew, ich trwania i przemieszczania się − poszerzy-
liśmy nasze dendrologiczne horyzonty. Wykład cieszył się 
bardzo dużym powodzeniem. Dziękujemy Piotrowi Tyszko- 
-Chmielowcowi (naszemu członkowi i liderowi programu 
„Drogi dla Natury”) za inicjatywę zaproszenia prof. Halléʼa. 
Był to pierwszy nasz wykład tłumaczony i emitowany w sieci 
dla zalogowanych członków! Ta transmisja nie była do końca 
udana, gdyż słyszeliśmy profesora i tłumaczenie jego słów, 
ale nie widać było zmieniających się przezroczy. Z techniką  
w SGGW „walczyliśmy” jeszcze kilkakrotnie, naprawdę udana 
transmisja internetowa miała miejsce dopiero w końcu roku. 

Profesor Hallé przyjechał na wykład prosto z Biało-
wieży, gdzie jeszcze tego i poprzedniego dnia miał wykład 
dla grona osób zaproszonych przez współpracującą z PTD 

Marta Monder uczy nas, jak ciąć róże (jb)

Zajęcia w Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania  
Różnorodności Biologicznej w Powsinie składały się  

z dwóch części, jedną z nich był wykład (jb)

Otwarcia wystawy kolekcji Narodowych PTD w holu Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dokonał prodziekan  

dr Piotr Borsuk. Poza zarządem PTD, w tym autorem wystawy 
Piotrem Banaszczakiem, obecni byli dr Hanna Werblan-Jakubiec 

z Ogrodu Botanicznego UW i dr Magdalena Sobolewska,  
dyrektor administracyjny Wydziału Biologii (jb)

Wykład profesora Francisa Halléʼa z Uniwersytetu  
w Montpellier wzbudził duże zainteresowanie. W tematykę 

prelekcji i dokonania profesora wprowadził nas kilkoma zdaniami 
inicjator spotkania kolega Piotr Tyszko-Chmielowiec (kf-t)
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Fundację EkoRozwoju. W seminarium organizowanym  
z Białowieskim Parkiem Narodowym, zatytułowanym  
„Stare lasy, stare drzewa – czego możemy się od nich na-
uczyć? Ancient trees and ancient forests – what can we 
learn from them?”, wzięli również udział inni znakomici 
wykładowcy: Ted Green – założyciel Ancient Tree Forum, 
Neville Fay  – znany arborysta i założyciel organizacji  
Treework Environmental Practis, oraz Emma Gilmartin – 
specjalistka od grzybów występujących na drzewach. Semi- 
narium było prawdziwym dendrologicznym przeżyciem. 

23 i 24 kwietnia wyruszyliśmy już po raz drugi na „Weekend 
Wielkopolski”. Sobotę rozpoczęliśmy zwiedzaniem Szkół-
ki Krzewów Ozdobnych „Zymon”, po której oprowadził 
nas właściciel Stanisław Zymon – producent i znawca ma-
gnolii. Na zakończenie przy herbacie i ciastkach dostaliśmy 
materiały na temat uprawianych w szkółce roślin. 

Stanisław Zymon przyjął nas w swojej szkółce i chętnie udzielał 
odpowiedzi na pytania o uprawę i właściwości odmian magnolii (jb)

Popołudnie spędziliśmy w parku w Gołuchowie, gdzie 
przewodnikiem był kolega Tomasz Bojarczuk z Instytu-
tu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Po 
obejrzeniu bardzo interesujących ekspozycji Muzeum 
Przyrodniczego, spacerowaliśmy po przepięknym parku. 
Dzięki uprzejmości gospodarzy zwiedziliśmy też pobliski 
Pałac Chrystowskich w Tłokini Kościelnej. 

Kolega Tomasz Bojarczuk oprowadził nas po arboretum  
w Gołuchowie, przybliżył też historię ogrodu i zamku (jb)

Pod tak dużym platanem chętnie ustawili się prawie wszyscy 
członkowie wycieczki (ld)

Następnie wyruszyliśmy dalej do parku w Dobrzycy 
podziwiać „Platan Konstytucyjny” – jeden z największych 
tego gatunku w Polsce. Jego pnie są powiązane, a jeden  
z konarów podparty, drzewo jest w bardzo dobrym stanie. 
W tym samym parku rośnie największy w Wielkopolsce  
i prawdopodobnie najstarszy w Polsce klon polny.

Uroczysta kolacja przy rynku w Ostrowcu skończy-
ła się późno w nocy w przyjacielskiej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny dzień spędziliśmy w parku w Godurowie –  
gościnnej posiadłości państwa Małgorzaty i Piotra  

Klon polny w Dobrzycy jest dużo mniejszy od sąsiedniego  
platana, ale to chyba najstarszy okaz tego gatunku w Polsce (jb)

Po parku w Godurowie oprowadzał nas właściciel Piotr 
Giermaziak. Powstaje tu bogata kolekcja dendrologiczna (ld)
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Giermaziaków, po której oprowadził nas gospodarz. Kolega 
Piotr opowiadał o historii parku, a o szczegóły dotyczące 
uprawy można było spytać głównego ogrodnika pana Marka 
Dudy. Nasze zainteresowanie wzbudziła zróżnicowana 
kolekcja rzeźb. Panom szczególnie przypadła do gustu 
grupa rzeźb przedstawiających kobiety. Pod koniec spaceru 
wspólnie posadziliśmy pamiątkowy dąb szypułkowy wyrosły 
z nasion dębu rogalińskiego „Lech”. Po zwiedzaniu w tym 
chłodnym i nieco deszczowym dniu zostaliśmy poczęstowa-
ni obiadem, pysznym domowym ciastem i gorącą herbatą. Na 
koniec każdy odwiedzający otrzymał pamiątkową książkę  
o parku w Godurowie z dedykacją właściciela. To był bar-
dzo miły i relaksujący weekend!

Na pamiątkę naszej bytności w Godurowie posadziliśmy dąb 
pochodzący od rogalińskiego „Lecha”. Zrobiliśmy sobie również 

grupową fotografię (jb)

11 maja prezes PTD mówił w TVN, dlaczego warto sadzić 
drzewa. PTD nawiązało w ten sposób współpracę z firmą 
„Żywiec zdrój”, prowadzącą akcję „Po stronie natury”,  
w której głównym działaniem jest sadzenie drzew. PTD  
objęło tę akcję patronatem. 

13 maja Oddział Szczeciński PTD przygotował 
konferencję szkoleniową „Pielęgnacja i ochrona drzew we 
współczesnej praktyce oraz w świetle w zapisów ustawy  
o ochronie przyrody”. Konferencja cieszyła się ogromnym 
powodzeniem nie tylko wśród członków, ale też wśród 
urzędników z całej północno-zachodniej Polski. Organiza-
torom gratulujemy sukcesu!

Konferencja szkoleniowa cieszyła się dużym powodzeniem.  
Jej inicjatorem był Marcin Kubus i Oddział Szczeciński PTD (gn)

14 maja Oddział PTD w Szczecinie przygotował wyciecz-
kę pod hasłem „Rugia – największa i najpiękniejsza wyspa 
Niemiec”. W programie wycieczki znalazło się: Ralswiek, 
najstarsze słowiańskie osiedle na Rugii, kiedyś miejsce 
targów i handlu morskiego, następnie spacer po parku kra-
jobrazowym z cennymi okazami drzew, do neorenesanso-
wego pałacu Lietzow (na przesmyku między zatokami)  
w stylu francuskich zamków nad Loarą. Kolejnymi punk-
tami programu był Park Narodowy „Jasmund”, słynny  
z klifów kredowych, znany w świecie z obrazów romantyka 
Caspara Davida Friedricha oraz zwiedzanie Centrum 
Edukacji Przyrodniczej w Stubbenkammer.  Spacer po kre-
dowym klifie od „Tronu Królewskiego” (118 m n.p.m.) po 
„Panoramę Wiktorii” oraz zejście na rumowiskową plażę 
(412 schodów). Sassnitz – przerwa na rybę w porcie rybac-
kim. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Rugia” w Prora 
– zapoznanie się z zasobami Centrum Informacji Przyrodni-
czej, spacer ścieżką w koronach buków (o długości 1250 m) 
oraz panorama wyspy z wieży widokowej w kształcie  
orlego gniazda. Na zakończenie wycieczki – Binz „Sorrento 
Północy” – spacer po promenadzie nadmorskiej do domu 
zdrojowego i na molo. 

18 maja odbyło się spotkanie Zarządu w SGGW. Tema-
tem przewodnim było przygotowanie zjazdu – tym żyliśmy 
przez najbliższe miesiące.

20 maja odbyło się spotkanie z Tomaszem Aniśko, współ-
czesnym „łowcą roślin”, który był kuratorem kolekcji bota-
nicznych w znanych na świecie Longwood Gardens, praco-
wał w wielu ogrodach oraz na kilku uczelniach w Europie 
i Stanach Zjednoczonych, a jest absolwentem Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Jest też autorem wielu artyku-
łów naukowych i książek, m.in. o wyprawach botanicznych 
z Longwood. Organizował i brał udział w ponad 20 takich 
wyprawach na pięciu kontynentach. O swoich doświad-
czeniach i refleksjach dowcipnie opowiadał, kontrastując  
XIX-wieczny wizerunek łowcy roślin z realiami XXI w. 

21 maja Oddział Szczeciński zabrał Towarzystwo 
na wycieczkę do Eberswalde, nazwanej Leśnymi po-
wierzchniami doświadczalnymi obcych gatunków drzew. 
Zwiedzanie powierzchni doświadczalnych obcych 
gatunków drzew poprowadził kolega Stefan Panka. W pro- 
gramie: Niederfinow – zwiedzanie historycznej i spoj-
rzenie na nową powstającą podnośnię statków, wizyta  
w „Biorama projekt”, skąd podziwialiśmy widoki na kra-
wędzie moren czołowych ostatniego zlodowacenia fazy 
pomorskiej (uskok Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej)  
z wieży widokowej o wysokości 27 m.

21 maja zorganizowaliśmy wycieczkę do Konstantynowa 
Łódzkiego, gdzie po swoim gospodarstwie szkółkarskim 
oprowadził nas gospodarz Jan Ciepłucha wraz z córką Anną. 
Szkółka specjalizuje się w produkcji roślin wrzosowatych. 
Po spotkaniu gospodarze zaprosili na pyszne potrawy  
z grilla. Podczas rozmów przy stole udało się namówić 
jeszcze gospodarzy na wizytę w przydomowej szklarni, 
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w której oprócz kolekcji storczyków zachwyciły nas 
egzotyczne ptaki – amadyny zeberki. Na koniec w sklepiku 
nasi członkowie zaopatrzyli się w upragnione rośliny wrzo-
sowate, oczywiście na hasło PTD z odpowiednim rabatem.

7 czerwca spotkanie Zarządu odbyło się na łonie natury, 
czyli na działce sekretarz PTD Małgosi Morończyk. Przy 
pysznych ciastach i owocach sezonowych omawialiśmy ko-
lejne detale związane z organizacją zjazdu: noclegi we Lwo-
wie, logistykę związaną z przejazdami autokarów, termin 
zakończenia rejestracji, ubezpieczenie uczestników, przy-
gotowanie regulaminów sekcji do zaakceptowania przez 
Walne Zgromadzenie. Przy okazji zostały przyjęte znaki 
graficzne nowych sekcji.

Spotkania Zarządu PTD w plenerze u Małgosi Morończyk (ig)

Ponieważ tylko Walne Zgromadzenie może zmienić wy-
sokość składki członkowskiej, zastanawialiśmy się, czy nie 
złożyć takiego wniosku pod głosowanie. Zdecydowaliśmy 
jednak, że nie będziemy z inicjatywy Zarządu wprowadzać 
tego punktu do porządku obrad.

Zgodziliśmy się na propozycję złożoną przez Piotra Tyszko- 
-Chmielowca, aby Polskie Towarzystwo Dendrologiczne zos- 
tało merytorycznym partnerem kursu na certyfikowanego in-
spektora drzew, kończącego się egzaminem i prowadzonego 
przez Instytutu Drzewa. Pierwsze dwie edycje kursu, skła- 

dającego się każdy z trzech szkoleń, zakończyły się w czerw-
cu egzaminami we Wrocławiu oraz w Warszawie. Z ramienia 
PTD egzaminy kończące wizytował Jacek Borowski. 

18 czerwca Marta Monder zaprosiła nas na spacer wśród róż 
w Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie. Pod wzglę-
dem różnorodności odmian i gatunków powsińska kolekcja 
o statusie narodowej jest największą w kraju. Spacer poprze-
dził wykład ,,Choroby i szkodniki występujące na krzewach 
róż”, który wygłosiła Hanna Legutowska z Samodzielnego 
Zakładu Entomologii Stosowanej SGGW. Szczegółowo 
przedstawiła nam patogeny róż i możliwości ich zwalczania. 
Następnie wraz z koleżankami Martą Monder i Hanną Legu-
towską wyruszyliśmy podziwiać róże, które w Powsinie są 
zgrupowane w kilku miejscach. Oczywiście wypatrzyliśmy 
na kilku powsińskich egzemplarzach róż niektóre szkodniki 
i choroby z bogato wcześniej przedstawionej listy.

W szkółce pana Jana Ciepłuchy największe zainteresowanie  
budziło rozmnażanie wrzosowatych (kf-t)

W tajniki uprawy róż wprowadziła nas Marta Monder,  
na zakończenie otrzymała bukiet... róż (kf-t)

Pani Hanna Legutowska widzi nie tylko piękno królowej ogrodów,  
ale też zagrożenia ze strony szkodników i chorób rodzaju Rosa (kf-t)
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28 czerwca z ramienia Sekcji Ogrodów Botanicznych, jako 
pretendenta do Kolekcji Narodowej, była wizytowana preten-
dująca do miana narodowej, kolekcja lawendy w miejscowości 
Borowiczki-Pieńki pod Płockiem. Właścicielem zbiorów jest 
pan Hubert Kacprzak z żoną. Państwo Kacprzak prowadzą 
również gospodarstwo produkujące różne wyroby z lawen-
dy łącznie z olejkiem lawendowym. W kolekcji znajduje się  
57 taksonów – niewiele, ale to dość młoda kolekcja i z pew- 
nością liczba ta będzie rosła. Nasza komisja składała się z Piotra  
Banaszczaka, dr hab. Ewy Skutnik i dr. Jacka Adamczyka.

1 lipca odbyło się w SGGW spotkanie Komitetu Organi-
zacyjnego zjazdu. Tematem rozmów był program dnia  
w Bolestraszycach i harmonogram wyjazdu do Lwowa,  
lista uczestników zjazdu, publikacje, nakład druku pocztó-
wek PTD i gadżety zjazdowe.

25 lipca kolejne spotkanie zarządu odbyło się w Kowale-
wicach. Przewodnim wątkiem była praca nad ewentualny-
mi zmianami w statucie PTD. Podjęliśmy również decyzję  
o konieczności zajęcia stanowiska wobec projektu ustawy  
„o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw”, jaki w lipcu zaproponowało Ministerstwo 
Ochrony Środowiska. Projekt ten wzbudził poruszenie 
wśród naszych członków, o czym informowali Zarząd  
w licznych e-mailach. W efekcie wystosowaliśmy list do 
Ministerstwa Środowiska przedstawiający „Stanowisko Pol- 
skiego Towarzystwa Dendrologicznego w sprawie plano- 
wanych zmian w ustawie o ochronie przyrody”.

1–3 września odbyła się wystawa szkółkarska „Zieleń to 
Życie”. Tegorocznym laureatem Honorowego Zielonego 
Laura Związku Szkółkarzy Polskich został dr hab. Jacek 
Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW. Nagroda został 
przyznana naszemu prezesowi w uznaniu działań na rzecz 
poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz 

szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy. Gratulujemy! 
Tak trzymać! Trzeba przypomnieć, że laureatami nagrody  
w poprzednich latach byli koledzy i koleżanki z naszego  
towarzystwa: Jerzy Tumiłowicz, Mieczysław Czekalski,  
Hanna Grzeszczak-Nowak i Tomasz Nowak oraz Piotr Mu-
ras. To bardzo miłe, a i zaszczytne, że działalność tych osób 
została zauważona i doceniona przez środowisko szkółkarzy.

23–25 września odbył się zjazd Polskiego Towarzystwa Den-
drologicznego oraz konferencja międzynarodowa „Drze-
wa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski 
Wschodniej” w Bolestraszycach i we Lwowie. Podczas zjazdu 
odbyło się Walne Zgromadzenie członków PTD.  Szczegółową 
relację koleżanki Magdy Stockiej zamieszczamy w dalszej 
części Wiadomości.   

7 października w związku z przewodem rejestracyjnym 
Kolekcji Narodowej wizytowaliśmy kolekcję rodzaju  
Miscanthus. W składzie komisji byli: Piotr Banaszczak,  
dr hab. Ewa Skutnik i dr Włodzimierz Majtkowski. Ko-
lekcja znajduje się w Rykach przy trasie do Radomia,  
a jej właścicielami są państwo Małgorzata i Artur Maj, 
którzy prowadzą tam też znaną szkółkę „Daglezja” i cen-
trum ogrodnicze. Kolekcja jest imponująca, bo zawiera 
około 280 taksonów, z czego część to autorskie odmiany 
pana Artura, zresztą niezwykle oryginalne. Niewykluczone,  
że to największa kolekcja tego rodzaju na świecie. Miskan-
ty rosną w różnych działach ogrodów ekspozycyjnych to-
warzyszących szkółce.

8 października Odział Szczeciński zorganizował wycieczkę 
„Słowianie i przyroda Rugii”. W programie: Ralswiek, Liet-
zow, Park  Narodowy  „Jasmund”, Centrum Edukacji Przy-
rodniczej w Stubbenkammer, spacer po kredowym klifie od 
„Tronu Królewskiego (118 m n.p.m.) po „Panoramę Wikto-
rii”, Kap Arkona – północny  przylądek wyspy z dwiema la-
tarniami i pozostałościami grodziska słowiańskiego oraz naj-
większej nad Bałtykiem świątyni Świętowita. Był też spacer 
brzegiem morza do zabytkowej wioski rybackiej Vitt z chata-
mi krytymi trzcinową strzechą.  Przepiękne krajobrazy można 
podziwiać na zdjęciach. Nie zabrakło niezwykłych drzew.

W 2016 r. laureatem Honorowego Zielonego Lauru Związku 
Szkółkarzy Polskich został Jacek Borowski – na fotografii  

w towarzystwie wręczających laur prezes Agencji Promocji 
Zieleni Agnieszki Żukowskiej i prezesa Związku  

Szkółkarzy Polskich Wojciecha Wróblewskiego (bk) Kredowy klif na wybrzeżu Rugii robi duże wrażenie (mk)
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13 października odbyło się spotkanie Zarządu podsumo-
wujące zjazd. Omówiliśmy zarówno bardzo udany pierwszy 
dzień, jak i pełen emocji pobyt we Lwowie, gdzie trudno 
było zapanować nad tak dużą liczbą uczestników i związa-
nymi z przekraczaniem granicy roszadami w autokarach. 

15 października Oddział Szczeciński PTD zaprosił nas 
na wycieczkę do Nadleśnictwa Rokita. W programie było 
m.in.  zwiedzanie pałacu i zadrzewień przypałacowych,  
wizyta w szkółce leśnej, pobyt w rezerwacie „Cisy Rokickie  

Niezwykły dąb kolumnowy przyciągał uwagę uczestników  
jesiennej wycieczki Oddziału Szczecińskiego PTD (mk)

W rezerwacie „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla”  
uczestnicy wycieczki podziwiali siewki cisa pozyskane  

z naturalnych stanowisk (mk)

im. prof. Stanisława Króla” i zespole przyrodniczym „Cisy 
Przybiernowskie”, zwiedzanie późnorenesansowego pa- 
łacu i parku w Buku (gmina Przybiernów), pobyt w Lesie 
Samlińskim (z pomnikowymi dębami, jesionami, grabami  
i trześniami). Na zakończenie gospodarze zorganizowali 
grill nad jeziorkiem z gągołami. Ach!

W Lesie Samlińskim wrażenie robiły również wspaniałe okazy 
innych drzew w tym nietypowych buków (mk)

Rokickie olbrzymy to drzewostany nasienne modrzewi i świerków (mk)
Na tych terenach w drzewostan modrzewiowy  

wprowadzana jest brekinia (mk)
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20 października odbyło się spotkanie z Józefem Smolorzem, 
praktykiem, którego działalność zdaje się przeczyć twierdze-
niu, że starych drzew się nie przesadza. Nasz gość opowiadał 
nie tylko o przesadzaniu drzew w Polsce, ale i na świecie. Dys-
kusja jak zawsze przy takim temacie była niezwykle gorąca!  

W październiku dla wszystkich zainteresowanych tematyką 
polskich drzew pomnikowych opublikowaliśmy na naszej 
stronie informację na temat powołania nowej Sekcji Drzew 

Pomnikowych PTD. Inicjatorami jej powstania są: Krzysz-
tof Borkowski, Jacek Borowski, Piotr Gach i Andrzej  
Weber. Kolega Krzysztof podjął się wstępnej organizacji  
nowej sekcji. Tekst poniżej.

Fotografie autorstwa Jacka Borowskiego (jb), Leszka 
Delimata (ld), Katarzyny Fidury-Tratkiewicz (kf-t), Iwo-
ny Gajewskiej (ig), Beaty Kowalewskiej (bk), Marcina  
Kubusa (mk), Grzegorza Nowaka (gn).


