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5 stycznia odbył się w Restauracji „SPOTKANIE” przy  
ul. Krasińskiego 2 w Warszawie Bal Karnawałowy Polskie-
go Towarzystwa Dendrologicznego. Towarzystwo dopisało, 
po zarejestrowaniu uczestników, który zjechali z całej Pol-
ski i wpięciu w klapy kotylionów zabawę rozpoczęliśmy 
polonezem na niższej kondygnacji lokalu, przewodził nam 
Prezes Jacek Borowski i Małgosia Morończyk. Śmiech, tań-
ce i rozmowy trwały do drugiej nad ranem. Wszyscy wyszli 
wybawieni i pełni nadziei na ten nowy rok.

27 stycznia Oddział Szczeciński PTD wspólnie z Oddziałem 
Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 
organizował wycieczkę do Berlina na 83. Międzynarodo-
we Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrod-
nictwa „Grüne Woche” – największą światową imprezę  
w tym zakresie (wystawcy z ponad 60 państw ze wszystkich 
kontynentów, z Bułgarią na czele, jako krajem partnerskim 
tegorocznych targów. Naszym przewodnikiem był dr Tade-
usz Leśnik. Po zwiedzeniu wystawy nastąpił przejazd lub 
spacer z przewodnikiem przez reprezentacyjne  fragmenty 
stolicy Niemiec: Plac Aleksandra,  Unter den Linden, Brama  
Brandenburska, Kolumna Zwycięstwa, Charlottenburg,  
Ku’Damm, Kościół Pamięci, Zoologischer Garten, KaDeWe,  
Plac Poczdamski.

16 stycznia  odbyło się spotkanie Zarządu, na którym omó-
wiono m.in. stopień przygotowania do wydania Wiadomo-
ści PTD. Po spotkaniu Zarząd PTD udał się do pobliskiej 
restauracji na pizzę.

1 lutego odbył się wykład dr. Pawła Zarzyńskiego „Rekor-
dowe drzewa Polski” współautora książki „Drzewa Polski” 
(wraz z Krzysztofem Borkowskim i dr. Robertem Tomusia-
kiem). Autor przedstawił nam sposoby oceny wieku drzew 
i sylwetki różnych gatunków najstarszych i największych 
drzew polskich. Po wykładzie wywiązała się dyskusja na 
temat pomiarów drzew i ich ochrony.

W dniach 14-16 lutego zaprzyjaźniony z PTD  Instytut 
Drzewa zorganizował we Wrocławiu, w Arboretum w Paw-
łowicach „Kongres Diagnostyki Drzew”. Wykłady i warsz-
taty praktyczne poprowadzili specjaliści, m. in. prof. An-
dreas Roloff, Frank Rinn i Duncan Slater. Część z naszych 
członków wzięła udział doskonaląc swoje umiejętności  
i wymieniając doświadczenia.

14 lutego Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzy-
stwa Dendrologicznego  przygotował wykład „Z geo-
matyką wśród drzew i krzewów”, który odbył się w sali 
dydaktycznej Katedry Botaniki Leśnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Wykład wygłosił dr inż. 
Paweł Strzeliński.

28 lutego wysłaliśmy pismo do Pani Burmistrz Krynek 
na Podlasiu w sprawie ochrony lipowego drzewostanu 
w Krynkach i uznania rosnących tam drzew za pomniki 
przyrody. Właścicielka terenu, na którym rośnie dzie-
więć sędziwych lip i stara wierzba, zwróciła się do PTD 
o pomoc w ich ratowaniu. Jak pisze sama zainteresowa-
na „sprawa jest o tyle trudna, że burmistrz Gminy Kryn-
ki wykazuje małą wrażliwość na kwestie ochrony przy-
rody. W ciągu ostatnich lat w Krynkach wycięto wiele 
dorodnych dębów i lip, gmina chętnie na to przyzwalała.  
W efekcie lipy są już unikatowe w skali Krynek – wszys- 
cy wycięli starodrzew, jaki mieli przy domach. Zostały 
tylko lipy wokół kościoła i w Parku de Virionów”. Mamy 
nadzieję, że pismo w obronie dziewięciu sędziwych  
lip podpisane przez prezesa PTD pomoże w uchronieniu 
ich przed wycinką i pozwoli nadać im status pomników 
przyrody. 

1 marca w Warszawie dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz, 
dr Jan Łukaszkiewicz oraz mgr Piotr Wiśniewski wygło-
sili wykład „Znaczenie krajobrazowe i zastosowanie topól 
w zadrzewieniach”. Prezentacja była bogato ilustrowana 
zdjęciami archiwalnymi jak i wykonanymi przez prelegen-
tów w trakcie ich podróży po kraju. Topole to temat zawsze 
wzbudzający dyskusje, a czasem kontrowersje. Autorzy re-
feratu przekonywali nas jak są ważne i jak mocno związa-
ne z polskim krajobrazem.  

8 kwietnia Polskie Towarzystwo Botaniczne zaprosiło nas 
do wzięcia udziału w konferencji poświęconej tematyce 
leśnych zbiorowisk zastępczych. Na konferencji przed-
stawiono w szczególności aktualną wiedzę o przemianach 
zbiorowisk leśnych i powstawaniu ich form zastępczych, 
zdefiniowano skalę problemów związanych z leśnymi 
zbiorowiskami zastępczymi w praktyce gospodarki leśnej 
oraz zainicjowano forum dla przyszłych prac nad opraco-
waniem klasyfikacji leśnych zbiorowisk zastępczych dla 
niżu Polski.

14 kwietnia zaprzyjaźniona z PTD firma szkoleniowa 
Dendros przygotowała w Krakowie X edycję konferen-
cji „Zarządzanie Zielenią Miejską”. Zaprezentowano 
m. in. tematykę dotyczącą zastosowania zieleni w walce 
ze smogiem, uprawy i pielęgnacji drzew młodych, statyki 
drzew starszych. W konferencji nasi członkowie byli za-
równo wykładowcami jak i słuchaczami. 
 
25 kwietnia na spotkaniu Zarządu PTD w SGGW odby-
ło się zasadnicze przygotowanie i pakowanie Wiadomości 
PTD do wysyłki. Na wokandzie były też kandydatury zgło-
szone na Członków Honorowych naszego Towarzystwa.
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25 maja liczna grupa naszych członków wybrała się do 
Lubinia na konferencję „Kasztanowiec BENEDYKT – 
JAK CHRONIĆ, ABY NIE SZKODZIĆ”, dotyczącą oceny 
bezpieczeństwa w otoczeniu, pielęgnacji i wzmocnień me-
chanicznych pomnika przyrody kasztanowca białego „Be-
nedykt”, rosnącego w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu, 
które jest Pomnikiem Historii. Opactwo, na terenie, którego 
rośnie unikatowy w skali kraju kasztanowiec biały w wie-
ku szacowanym na 250 lat, prowadzi szerokie konsultacje 
w środowisku praktyków i naukowców zajmujących się 
dendrologią i arborystyką i, w związku z problemem zapew-
nienia bezpieczeństwa wiernych i turystów licznie odwie-
dzających klasztor, a przebywających w pobliżu drzewa. 
Ponieważ poglądy na postępowanie w takich sytuacjach są 
często rozbieżne, a arborystyka w wielu kwestiach nie zaj-
muje jednoznacznego stanowiska, Opactwo zwróciło się 
też do PTD z prośbą o pomoc w konstruktywnej konfron-
tacji poglądów, szczególnie niewyjaśnionych kwestii oraz 
wskazanie kierunków dalszych poszukiwań. Konferencja, 
której byliśmy współorganizatorem, była objęta patronatem 
honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Staro-
stwa Powiatowego w Kościanie. Moderatorem w dyskusji 
był Jacek Borowski a referaty przedstawili nasi członkowie  
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, dr inż. Marzena Suchocka,  
dr inż. Marcin Kolasiński, oraz Marek Kubacki, rzeczoznawca  
i były wieloletni prezes PTChD. Długo deliberowaliśmy 
pod kasztanowcem o sposobach jego pielęgnacji i cze-
kającej go przyszłości. Po obiedzie chętni uczestniczyli  
w oprowadzeniu po zabytkowym kościele, ufundowanym już 
w 1070 roku, który w XVII w. otrzymał wystrój barokowy. 

Uzgodnione z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego zabiegi zachowawczo-pielęgnacyjne 
(cięcia wycofujące koronę i wiązania) przy kasztanowcu 
„Benedykcie” wykonano i będą one kontynuowane w dal-
szych latach.

Kolejne dni tj. 26 i 27 maja spędziliśmy na wyjeździe 
studyjnym na teren Łuku Mużakowa i Dolnych Łużyc – 
fantastycznie zorganizowanym przez Oddział Szczeciński. 
Już nasze noclegi były w niezwykłym miejscu: 
przybudówkach pałacu Hrabiego Brühla w Brodach; 
sam pałac, jak i park czeka jeszcze na odrestaurowanie 
i rewaloryzacją, ale wciąż robią imponujące wrażenie. 
Wieczorem, na zniszczonym dziedzińcu pałacowym 
odbyło się robocze spotkanie zarządu z kandydatami do 
nowych władz PTD. Uzyskaliśmy zgodę obecnych na 
spotkaniu osób na kandydowanie do zarządu. Omawialiśmy 
problemy prowadzenia Towarzystwa i wyzwania czekające 
ewentualne nowe władze. 

Do parku Mużakowskiego pojechaliśmy autokarem. 
Oprowadzali nas członkowie PTD – dr Marek Macianto-
wicz  i dr Tadeusz Leśnik. Ważniejsze punkty programu 
naszej wycieczki przebiegały przy Kamieniu Pücklera, 
Szkółkach, Arboretum, Mauzoleum, Trasie Panoramicz-
nej, Dębie Odyna, Dębie Hermanna, Moście Angielskim, 
Ogrodzie Niebieskim, Ogrodzie Pańskim. W parku zwró-
ciła naszą uwagę metoda sadzenia drzew: w miejscu gdzie 
wypadło drzewo pozostawiano część jego pnia i nową 
roślinę sadzono dokładnie w tym samym miejscu, nie na-
ruszając ani o metr lokalizacji, by nie naruszać zaplano-
wanych pierwotnie osi widokowych! Co więcej ostatnio 
nowo sadzone rośliny są klonami (dziećmi) pierwotnego 
egzemplarza. Ruszyliśmy dalej do Bad Muskau zwiedzić 
Rynek oraz Park Górski. Po obiedzie pojechaliśmy do Par-
ku Różaneczników w Kromlau podziwiać pełnię kwitnie-

nia różaneczników i azalii. 
Kolejnego dnia rano roz-
poczęliśmy zwiedzanie od 
interesującej kolekcji den-
drologicznej przy Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczo-
-Leśnej w Jeziorach Wyso-
kich (Nadleśnictwo Lub-
sko), weszliśmy oczywi-
ście na imponującą wiel-
kością i stylem murowaną  
wieżę obserwcyjno-wido-
kową. 

Fot. 1. Kasztanowiec biały 
„Benedykt” w 2020 roku  

(fot. M. Kolasiński)
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Swoją wizytę w ośrodku zapamiętamy także z bioróżno- 
rodnej kolekcji z rodzaju sosna oraz ich szyszek oraz  
z serdecznego przyjęcia ze strony Pana kierownika Pawła 
Mrowińskiego.

Jadąc do Łęknicy zatrzymaliśmy się przy szubienicy 
w Trzebielu oraz – dzięki koledze Zbyszkowi  Sobiszowi  
– na jedynym w Polsce stanowisku selerów węzłobalda 

chowych (Apium� nodiflorum) w Królowie. Dalej urzekła 
nas ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” 
w Światowym Geoparku UNESCO „Łuk Mużakowa”  
w tym widok z nowoczesnej, solidnej wieży widokowej 
na kolorowe jeziorka powstałe po zapadliskach kopalnia-
nych – siły natury i fizyki po ingerencji człowieka. Po prze-
rwie obiadowej w Łęknicy ruszyliśmy do Cottbus obejrzeć 

„Las Trzeciorzędowy”, a następnie 
wpisany na listę UNESCO Park  
w Branitz – ostatnie dzieło Księcia 
Pücklera. Dzień zakończyliśmy 
pełni wrażeń w Karczmie Polskiej 
w Zasiekach.

Fot. 2. Nasz przewodnik dr Marek 
Maciantowicz przed rozpoczęciem 
zwiedzania Parku Mużakowskiego 

omawia trasę naszej wędrówki  
(fot. M. Kubus)

Fot. 3. Przy Kamieniu Pücklera podziwiamy widok na park Mużakowski (fot. M. Kubus)
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Fot. 4. Na trasie zwiedzania zawsze 
z cennym komentarzem naszego 

przewodnika (fot. P. Urzykowski)

Fot. 5. W obumarłym ostańcu / świadku buka czerwonolistnego 
posadzono już jego następcę – młody okaz tej samej odmiany … 

być może nawet to potomek pierwotnie rosnącego tu drzewa  
(fot. M. Kubus)

Fot. 6. Oryginalny widok na dwa drzewa tworzące wizualnie 
jedną „zielono-ciemnopurpurową” koronę (fot. M. Kubus)
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Fot. 7. Część naszej grupy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich z jego kierownikiem mgr inż. Pawłem 
Mrowińskim (fot. A. Nowak)

  Fot. 8, 9. Jedyne w Polsce stanowisko selerów węzłobaldachowych (Apium�nodiflorum) w Królowie wzbudziło wielkie zainteresowanie – 
profesor Zbigniew Sobisz i dr Tadeusz Leśnik zadbali o oprawę merytoryczną dla tej unikalnej rośliny (fot. M. Kubus)

Fot. 11. Skamieniałość pnia mamutowca  
Sequoiaxylon�gypsaceum w lesie z okresu trzeciorzędu  
(sprzed 10 milionów lat) w Spreeauenpark w Cottbus
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1 lipca poparliśmy stanowisko licznych organizacji 
przyrodniczych w sprawie prowadzonych prac nad uła-
twieniem wycinania drzew przydrożnych. Zmiany w 
rozporządzeniach uzasadniano koniecznością zapewnie-
nia bezpieczeństwa ruchu. W piśmie skierowanym do 
Ministra Środowiska, którego autorem był nasz członek  
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec z Instytutu Drzewa, znalazło 
się zdanie, że „obecne przepisy rozsądnie równoważą po-
trzeby modernizacji dróg oraz zachowania drzew” dlatego 
postulujemy ich utrzymanie. Oczywiście pismo zawierało 
cały szereg argumentów przeciw niekorzystnym zmianom,  

które mogą przyczynić się do zbyt daleko idących ułatwień 
w usuwaniu drzew przydrożnych. Razem z PTD pismo  
zostało podpisane przez 54 organizacji.

14 lipca Piotr Krasiński udostępnił nam swój park w Ko-
walewicach na ognisko. Członkowie wraz z przyjaciółmi  
i rodzinami śpiewali piosenki grzejąc się wieczorową porą 
przy ognisku, nie zważając zbytnio  na siąpiący od czasu 
do czasu kapuśniaczek. Przy okazji odkrywaliśmy kolej-
ne rarytasy w ogrodzie kolegi Piotra. Chętni przenocowali  
w domku na drzewie.

Fot. 11. Skamieniałość pnia mamutowca  
Sequoiaxylon�gypsaceum w lesie z okresu trzeciorzędu  
(sprzed 10 milionów lat) w Spreeauenpark w Cottbus

Fot. 10. Widok z wieży widokowej ścieżki geoturystycznej  
„Dawna Kopalnia Babina” w Geoparku Światowym UNESCO  

Łuk Mużakowa (fot. M. Kubus)
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29 sierpnia odbyło się spotkanie Zarządu PTD w SGGW. 
Tematem przewodnim była organizacja zbliżającego się 
Zjazdu Towarzystwa, w tym sprawozdania zarządu oraz  
finansowe, ustalenie jakie osoby zostaną zaproponowane jako 
prowadzące walne zebranie, kto zostanie zaproponowany 
do komisji skrutacyjnej, omawialiśmy też wybór członków 
honorowych. Rozważaliśmy wynajęcie autobusu ułatwia-
jącego dojazd z Warszawy na Zjazd Pomorsko-Kaszubski. 
Redagowaliśmy ostatni komunikat, omawialiśmy wygląd 
banneru i okładki materiałów zjazdowych.  Omawialiśmy 
przyjęcie regulaminu Sekcji Drzew Pomnikowych, „adresu” 
na 200-lecie Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Tematy-
ka obejmowała też przygotowanie do wystawy „Zieleń to 
Życie” ustalenie, kto będzie pełnił dyżury i jakie materia-
ły przygotujemy. Rozpatrywaliśmy kształt logo Sekcji Róż  
i spotkania Oddziału Warszawskiego, oraz 90-lecie urodzin  
Józefa Rokoszy.

W dniach 2-4 września odbywały się w Kolonii międzyna-
rodowe Targi spoga+gafa 2018, którym partnerowaliśmy.

W dniach 5-7 września wzięliśmy udział w Międzynaro-
dowej wystawie „Zieleń to Życie”. Przedstawialiśmy nasze 
dokonania, poparte wydawnictwami. Furorę robiły szyszki 
Pinus�coulteri, P.�lambertiana. Honorowym Laurem Związ-
ku Szkółkarzy Polskich za „Wybitne osiągnięcia w krzewie-
niu wiedzy i pasji roślin ozdobnych” wyróżniony został nasz 
członek senior dr Józef Rokosza. W trakcie trwania wystawy 
spotkaliśmy się z prezesem Niemieckiego Towarzystwa Den-
drologicznego (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) Eike 
Jörn Jablonskim. W trakcie przyjacielskiego spotkania Eike 
mówił o zamiarze zorganizowania wycieczki niemieckiego 
Towarzystwa do Polski w maju następnego roku.

13 września uczestniczyliśmy w obchodach 200-lecia 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. PTD 
reprezentował Prezes Jacek Borowski, który przekazał list 
gratulacyjny od naszego Towarzystwa.

W niedzielne przedpołudnie 16 września 2018 roku Marta 
Monder z OB PAN w Powsinie zaprosiła na spacer kurator-
ski po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż oraz 
prelekcję „Jesienne róże”. Tradycyjnie dla członków PTD 
na teren Ogrodu wstęp był wolny.

W dniach 17-18 września odbyła się V konferencja Zie-
leń Przyuliczna zorganizowana przez firmę szkoleniową 
Dendros przy współpracy z Zarządem Zieleni m. st. War-
szawy. W programie konferencji przedstawiono m. in. jak 
prowadzić konsultacje społeczne w związku z uzasadnioną 
wycinką drzew przyulicznych, szacowanie ryzyka upadku 
drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa, ko-
nieczność optymalizacji stosowania chlorku sodu w celu 
ograniczenia uszkadzania drzew przyulicznych, przegląd 
ciekawych projektów rond i skwerów, drogowe standardy 
drzewa w inwestycjach, przegląd doświadczeń z różnych 
miast kierunków rozwoju i kształtowania zieleni przy-
ulicznej.

W dniach 19-22 września miało miejsce najważniejsze 
dla Towarzystwa wydarzenie − IX Zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Dendrologicznego. W jego programie znalazło się 
Walne Zgromadzenie oraz konferencja naukowa „Drzewa  
i krzewy w rekultywacji”. Całość dopełniały sesja posterowa 
i terenowa na Kaszubach i Pomorzu. Patronat honorowy nad 
zjazdem objęli Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, rektor Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska  
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku i Nadleśnictwo Kaliska.

Na konferencji referaty przedstawili kolejno: dr Krzysztof 
Jażdżewski „Początki Arboretum Wirty i jego twórca”, mgr inż.  
Andrzej Przewłocki „Gospodarka leśna, jako element czynnej 
ochrony lasu”, prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński „Fitore-
mediacyjna rola roślin w terenach zurbanizowanych”, prof. dr 
hab. Mirosław Błaszkiewicz i Achim Brauer „Rekonstrukcja 
paleoklimatyczna ostatnich 15 tysięcy lat w świetle  analiz 
rocznie laminowanych osadów Jeziora Czechowskiego (Bory 
Tucholskie)”, dr hab. Zbigniew Sobisz, prof AP w Słupsku, 
dr Mariola Truchan, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. 
AP w Słupsku, dr Marcin Kubus, dr hab. Grzegorz Nowak 
„Słowiński park narodowy – kraina wody, piasku i wiatru”.  

Na sesji porterowej zostało przedstawionych 21 pla-
katów o zróżnicowanej tematyce. Pokazuje to jak różne 
są zainteresowania naszych członków. Referaty i postery 
ukazały się w formie drukowanej, jak i w materiałach kon-
ferencyjnych IX Zjazdu PTD.  

Ważnym wydarzeniem zjazdowym było wyróżnienie 
mgr inż. Hanny Grzeszczak-Nowak i prof. Tomasza Nowa-
ka Członkostwem Honorowym naszego Towarzystwa. Jacek 
Borowski przedstawił ich sylwetki i dokonania, które trudno 
tu wszystkie wymienić. Najważniejsze ich sukcesy to wspa-
niały rozwój Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego oraz jego 
filii - Arboretum Wojsławice. Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy!!!. Z ust uhonorowanych padła deklaracja organizacji 
Jubileuszowego X Zjazdu PTD na Dolnym Śląsku.  

W czasie Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozda-
nie ustępującego Zarządu, uchwalono Regulamin Sekcji 
Drzew Pomnikowych PTD oraz, w wyniku późniejsze-
go głosowania, wybrano Zarząd tej sekcji. Sprawozdanie 
zarządu przedstawione przez ustępującego prezesa Jacek 
Borowskiego zostało przyjęte z aprobatą, podobnie jak 
przygotowane przez skarbniczkę Iwonę Gajewską spra-
wozdanie finansowe. Zebrani podziękowali ustępującemu 
zarządowi owacją na stojąco.

Kolejnym niezwykle ważnym punktem Walnego Zgro-
madzenia członków był wybór nowego zarządu PTD. 

W wyniku głosowania na Zjeździe PTD w Wirtach – 
Starej Kiszewie wybrano:
Nowy Zarząd PTD w którego skład weszli: 
 Prezes – dr inż. Marcin Kubus, 
 Wiceprezes – dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP, 
 Wiceprezes –  dr hab. Grzegorz Nowak, 
 Sekretarz – mgr inż. Piotr Urzykowski, 
 Skarbnik –  mgr inż. Łucja Swiłło, 
 Redaktor  –  dr Mariola Truchan.



Kalendarium 2018 9

Komisję Rewizyjną: 
 Przewodnicząca – dr hab. Urszula Nawrocka-Grześko-

wiak, prof. ZUT, 
 Zastępca przewodniczącego – dr hab. Piotr Latocha, 
 Sekretarz – dr Ewa Jerzak, 
 Członek – mgr Agnieszka Kościelak, 
 Członek – dr Tomasz Maliński.
Sąd Koleżeński: 
 Prezes – prof. Mieczysław Czekalski, 
 Wiceprezes – dr hab. Jerzy Tumiłowicz, prof. SGGW, 
 Sekretarz – dr Narcyz Piórecki, 
 Członek – dr Tomasz Bojarczuk.

Nasi Mili Przyjaciele, wspaniali Organizatorzy IX. 
Zjazdu oraz Członkowie Nowego Zarządu PTD!

Chcielibyśmy Wam ogromnie podziękować za cudow-
ną atmosferę i sprawne zorganizowanie Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicznego.

Ach, ach... Wspominamy: Wrota Kaszub i spotkania 
mniej lub bardziej oficjalne. Gościna w Wirtach, ze spa-
cerem po arboretum i przebogatym posiłkiem do którego 
przygrywała nam kapela ludowa. Następnego dnia wizyta  
w zaskakującym rozwiązaniami Ogrodzie Dendrologicznym  
w Orlu, też zakończony poczęstunkiem gospodarzy z pysz-
nymi dendro-naleweczkami. Oprowadzanie i ciekawe opo-
wieści leśników o żwirowniach i późniejszej ich rekulty-
wacji. Muzeum Hymnu Polskiego z kolejnym posiłkiem,  
w którym niektórzy z nas zakupili kopię rękopisu Wybickie-
go lub kotyliony. Rozśpiewany wieczór przy akompania-
mencie ukulele koleżanki Oktawii w ośrodku wypoczynko-
wym w Ustce. Pamiątkowe zdjęcie grupowe uczestników 

– fantastyczna pamiątka od leśników! Odstresowujący 
las bukowy i plaża w Orzechowie. Muzeum Przyrodnicze 
Słowińskiego Parku Narodowego. Nowoczesne muzeum  
w domu latarników do którego Zbyszek wprowadził nas 
jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Oczyszczające at-
mosferę oberwanie chmury i gradobicie. Latarnia morska  
w Czołpinie. Przemoczeni, ale dzielni członkowie PTD  
w autokarze. Zamoknięte telefony i aparaty fotograficzne. 
Skansen w Klukach z rozpalonym piecem przy którym 
można było się rozgrzać i nieco podsuszyć zmoknięte ubra-
nia. A obiad zakończony występem kapeli kaszubskiej był  
cudowną wisienką na torcie. Myślę, że taneczna rozgrzew-
ka i zażycie kaszubskiej tabaki wielu nas uchroniło od 
przeziębienia z przemoczenia deszczem.
To wszystko są niezapomniane wrażenia dla nas i innych 
członków PTD! Choć... mamy pewien niedosyt z... niedo-
kończonych rozmów z przyjaciółmi i kolegami. Byliśmy 
przez ten czas wspaniale „zaopiekowani”. Dziękujemy i ma- 
my nadzieję na więcej takich radosnych spotkań!

Życzymy Wam nasi dzielni Przyjaciele Dendrologiczni 
owocnej pracy przez (co najmniej) 4 najbliższe lata, która 
- mamy nadzieję – da Wam wiele satysfakcji i radości!

Ustępujący Zarząd PTD:
obecni na Zjeździe:
 Jacek Borowski
 Piotr Krasiński
  Iwona Gajewska
 Katarzyna Fidura-Tratkiewicz.
oraz zaocznie (ale usprawiedliwieni):
 Małgorzata Morończyk i Jan Łazucki

Fot. 12. Otwarcie IX Zjazdu przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego – dr hab. Zbigniewa Sobisza, prof. AP  
(fot. P. Urzykowski)
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Fot. 13, 14. Uroczysta chwila – nadanie złotej odznaki PTD Państwu Hannie Grzeszczak-Nowak i Tomaszowi Nowakowi (fot. P. Urzykowski)

Fot. 15, 16. Podziękowania od Naszego towarzystwa dla gospodarzy odwiedzanych przez nas terenów leśnych, w tym Arboretum  
w Wirtach – dyrektora RDLP w Gdańsku Bartłomieja Obajtka i nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska Andrzeja Przewłockiego  

(fot. P. Urzykowski)
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Fot. 17. Sesja posterowa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem (fot. M. Kubus)

Fot. 18. Zwiedzanie arboretum w Wirtach  
z niestrudzoną naszą przewodniczką i zarazem 

wieloletnią opiekunką kolekcji – dr hab. Urszulą 
Nawrocką-Grześkowiak, prof. ZUT  

(fot. M. Kubus)
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Fot. 19. Wspólne sadzenie dębu – potomka słynnego rogalińskiego „Czecha” 
rozmnożonego in vitro w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku,  
a podarowanego przez zarząd Sekcji Drzew Pomnikowych PTD  

(fot. G. Nowak)

Fot. 20. Dom Latarników w Czołpinie i Muzeum Latarnictwa,  
z multimedialnym i interaktywnym wyposażeniem cieszyły się bardzo 

dużym zainteresowaniem (fot. M. Kubus)

Fot. 21. Problematyka zalesiania terenów po żwirowniach była jednym z tematów przewodnich naszego zjazdu. Gospodarze terenu – 
panowie nadleśniczowie Andrzej Przewłocki i Krzysztof Frydel prezentują jeden z terenów wymagających rekultywacji biologicznej  

(fot. M. Kubus)
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Fot. 22. Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym (fot. M. Kubus)  

Fot. 23. Uczestnicy IX Zjazdu PTD, Wirty 19 września 2018 r. (źródło: Nadleśnictwo Kaliska)

20 września podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego To- 
warzystwa Dendrologicznego w Wirtach (Stara Kiszewa) 
uchwalono i przyjęto Regulamin Sekcji Drzew Pomnikowych.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, pod przewod-
nictwem Prezesa PTD, odbyło się zebranie członków To-
warzystwa kandydujących do Sekcji. Kandydaci w liczbie 
dwudziestu sześciu osób złożyli pisemne deklaracje wstą-
pienia do Sekcji i wybrali jej Kierownictwo. Po zebraniu, 
w obecności szerokiego grona członków Towarzystwa, 
posadzono na terenie Arboretum Wirty dąb szypułkowy 
upamiętniający rozpoczęcie działalności Sekcji.

Po zakończeniu zjazdu część uczestników udała się za 
namową Wojciecha Wolcendorfa oglądać stare leśne po-
wierzchnie doświadczalne świerka sitkajskiego i daglezji 
zielonej w RDLP w Szczecinku, Nadleśnictwie Sławno, 
obręb leśny Stary Kraków. W wyprawie pomagał nam le-
śniczy Zbigniew Gosztyła. W Starym Krakowie były już 
prezes uparcie szukał niezwykłego bluszczu pospolitego 
rosnącego na pomnikowym dębie. W końcu znaleźliśmy 
stare bluszcze, ale z pewnością nie było wśród nich tego 
poszukiwanego. 
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We wrześniu Oddział Szczeciński PTD opracował  
2 tablice edukacyjne dla ustanowionych przez Po- 
wiat Policki dwóch pomników przyrody w Policach 
(buka pospolitego o obwodzie 410 cm oraz sosny  
pospolitej formy kołnierzykowej Pinus�sylvestris�L. f.  
annulata o obwodzie 190 cm). 

22 października Oddział Szczeciński PTD na prośbę 
mieszkańców kwartału mieszkaniowego przy ul. Ojca 
Beyzyma 7 w Szczecinie podjął interwencję w sprawie 
zachowania okazowego drzewa lipy szerokolistnej. 
Wykonano ocenę stanu zachowania drzewa i wskaza-
no niezbędne zabiegi zachowawczo-pielęgnacyjne.

25 października Oddział Warszawski PTD zapro-
sił na wykład dr inż. Pawła Zarzyńskiego „Czy są 
w Polsce drzewa 1000-letnie?”.  Przed wykładem 
uczciliśmy krótką prezentacją ze zdjęciami, tortem 
oraz gromkim śpiewem jubileusz naszego najstar-
szego członka zwyczajnego, dr. Józefa Rokoszy, 
który skończył 90 lat! Panie Józefie, życzymy sto pięćdzie-
siąt lat w zdrowiu, szczęściu i wśród dendro-przyjaciół, 
pod koronami ulubionych drzew sędziwych!

16 listopada odbyło się w gościnnych progach dworu w Ko- 
walewicach spotkanie zarządów – obecnego i ustępującego.

Omawialiśmy zadania Towarzystwa. Na podstawie na-
szych doświadczeń przekazywaliśmy praktyczne uwagi 
jak prowadzić Towarzystwo. Przekazaliśmy większość do-
kumentów dotyczących prowadzenia PTD. Zaprezentowa-
liśmy propozycję aplikacji do zbierania i przypominania  
o konieczności wpłacania składek członkowskich. Przeka- 
zaliśmy w formie elektronicznej dokumenty: sekretariatu, 
materiały redakcji, biblioteki, zdjęcia ze spotkań, zapozna-
liśmy nowy zarząd z bazą danych naszych członków, poka-
zaliśmy jak robić etykiety, jak można wysyłać koresponden-
cję seryjną itp. przekazaliśmy dostęp do poczty ptd@ptd.pl 
i wskazaliśmy na zasady utrzymania konta. Zapoznaliśmy 
nowy zarząd, z jakim kontem należy łączyć formularze de-
klaracji przystąpienia do PTD, jak wygląda procedura przy-
jęcia kandydata na członka (list powiadamiający). Omówi-
liśmy jak wyglądały nasze kalendarze spotkań, przekony-
waliśmy o konieczności protokołowania zebrań, i o tym, że 
należy założyć nową dyskusyjną grupę zarządową, a także 
wyjaśnić sprawy związane z księgowością i umowami. Roz-
mawialiśmy o bibliotece i o wysyłce obowiązkowych eg-
zemplarzy Rocznika PTD. Zwróciliśmy uwagę na kłopoty 
związane z oficjalnym adresem PTD we Wrocławiu i wy-
nikających z tego  problemach z korespondencją. Przeka-
zaliśmy wskazówki dotyczące nowego adresu pocztowego 
sekretariatu PTD i rozwiązania dotychczasowej umowy  
z pocztą. Rozmawialiśmy o umowach dla nowego redaktora  
Rocznika, prowadzącą stronę internetową Marią Jagodziń-
ską. Na koniec rozmawialiśmy o rozliczeniu IX Zjazdu. Pod-
czas spotkania przekazane zostały wdrażającym się kolegom  
informacje, „know how”, ważne i dokumenty i pamiątki.  
Zebrało się tego na tyle dużo, że wypełniły cały bagażnik 
jednego z samochodów Szczecińsko-Pomorskiego Zarządu.

Fot. 25. Spotkanie prezesa PTD z Panem Janem Ciepłuchą 
– organizatorem „Zielonego Show Room 2018” i członkiem 

wspierającym nasze Towarzystwo (fot. Ł. Swiłło)

Fot. 24. Wspólne zdjęcie po „zarządowym spotkaniu” w parku  
w Kowalewicach

8-10 listopada – Udział Polskiego Towarzystwa Dendrolo-
gicznego w wystawie B2B „Zielony ShowRoom” w Kon-
stantynowie Łódzkim w Gospodarstwie Szkółkarskim „Cie-
płucha”. Wiele przedstawiających swój ofertowany materiał 
szkółkarski firm i szkółek roślin ozdobnych, to nasi człon-
kowie wspierający włącznie z organizatorem tej cieszącej 
się wysoką popularnością przedsezonowej wystawy.
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Fot. 26-29. Tablice edukacyjne na 100-lecie Niepodległości Polski

W listopadzie Oddział Szczeciński PTD brał udział 
wspólnie z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uni-
wersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez dr. Tomasza 
Pietrasa w opracowaniu 4 tablic edukacyjnych na 100-lecie  
Niepodległości Polski. Tablice zostały uroczyście od-
słonięte w dniu 9 listopada przy 4 alejach założonych na  

terenie 4 gmin powiatu Polickiego (Police, Nowe Warp-
no, Dobra i Kołbaskowo). Łącznie posadzono 100 drzew  
tworząc 4 jednorodne aleje liczące po 25 drzew dębu 
szypułkowego odm. ‘Fastigiata’, buka pospolitego i jego  
odm. ‘Dawyck Purple’ oraz grabu pospolitego odm.  
‘Fastigiata’.
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23 listopada zarejestrowana została jedna nowa Kolekcja 
Narodowa PTD zimotrwałych bambusów. Jej właściciela-
mi i opiekunami są Wojciech i Szymon Hoserowie, a ko-
lekcja znajduje się na terenie ich słynnych, historycznych  
i rewitalizowanych szkółek w Pruszkowie tuż pod ekrana-
mi autostrady A2. W momencie rejestracji kolekcja liczyła  
74 taksony. Część gatunków  i odmian jest też produko- 
wana w szkółce. Oprócz przewodniczącego komisji oce-
niającej Piotra Banaszczaka w jej skład weszli dr Wiesław  
Szydło i dr Andrzej Pacholczak. 

6 grudnia Oddział Szczeciński PTD podsumował projekt 
mającego na celu odkrycie i ustanowienie nowych po-
mników przyrody na terenie gminy Drawsko Pomorskie  
„Odkryj swój pomnik przyrody”.

Fot. 30. Plakat promujący konkurs, który PTD objęło patronatem  
i opieką merytoryczną (źródło: Urząd Miejski w Drawsku 

Pomorskim)

Fot. 31. Wykład Pani dr hab. Urszuli Nawrockiej-Grześkowiak, prof. ZUT dotyczący pomników przyrody na sesji Rady Miasta  
Drawsko Pomorskie (fot. G. Nowak)
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Fot. 32. Wręczenie nagród odkrywcom pomników przyrody gminy Drawsko Pomorskie (fot. G. Nowak)

12 grudnia Polskie Towarzystwo Dendrologiczne poparło 
wniosek Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrod-
niczego o ustanowienie pomnika przyrody „Aleja drzew 
liściastych Stary Trakt” w gminie Widuchowa. W piśmie 
skierowanym do Pani wójt gminy Widuchowa i dyrektora 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Tere-
nowy w Szczecinie wyraziliśmy nadzieję na rychłe, pozy-
tywne zakończenie niezbędnych procedur. Ze swej strony  
zadeklarowaliśmy pomoc merytoryczną podczas plano-

wania w przyszłości zabiegów konserwatorskich, a także 
wsparcie w działaniach edukacyjnych.

14 grudnia uruchomiono stronę internetową Sekcji Drzew 
Pomnikowych PTD www.sdpptd.pl

31 grudnia – Sekcja Drzew Pomnikowych liczyła dwudziestu  
sześciu członków.

6 stycznia w odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Rewal 
w sprawie rosnącego w Rewalu przy ul. Westerplatte przy 
posesji nr 5 ostrokrzewu kolczastego – pomnika przyrody 
przedstawiliśmy swoje stanowisko, jak poniżej:
1. Przedmiotowe ostrokrzew kolczasty jest jednym  

z największych zarejestrowanych w Polsce drzew tego 
gatunku (w załączniku przekazujemy streszczenie ma-
teriałów konferencji naukowej na temat ostrokrzewów 
kolczastych na Pobrzeżu Szczecińskim);

2. Nie ma możliwości przesadzenia przedmiotowego 
drzewa; jakakolwiek próba wykonania takich prac za-
kończy się zniszczeniem drzewa – pomnika przyrody;

3. Ewentualny zakres pielęgnacyjnych powinien zostać 
określony w sporządzonym operacie zachowawczo-pie-
lęgnacyjnym, a prace powinna wykonać specjalistyczna 
firma ogrodnicza/arborystyczna mająca doświadczenie 
w pielęgnacji drzew pomnikowych. Wykonanie prac  

powinno być przedmiotem uchwały Rady Gminy  
Rewal, jak też uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Szczecinie;

4. Operat zachowawczo-pielęgnacyjny na Państwa zlece-
nie (koszty dojazdu na wizję terenową i materiałów wy-
korzystanych do wykonania operatu) może być opraco-
wany przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne;

5. Przypominamy, że Zgodnie z Art. 44 i 45 Ustawy o ochro-
nie przyrody Rada Gminy ustanawia pomniki przyrody i de- 
finiuje zakazy w stosunku do ingerencji w ich trwałość. 
Wspomniany właściciel nieruchomości nie ma podstawy 
do wysuwania jakichkolwiek żądań do gminy odnośnie 
pomnika przyrody. Gmina Rewal może, a nawet wobec 
zaistniałej sytuacji, powinna poinformować ww. właści-
ciela nieruchomości o konsekwencjach finansowych i kar- 
nych w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drzewa  
w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowo-budowlanych.

KALENDARIUM 2019

Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Mariola Truchan
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 16 stycznia odbyło się spotkanie PTD zorganizowane przez 
Oddział Warszawski z dr Hanną Werblan-Jakubiec, dy-
rektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskie-
go wraz z Mariolą Kukier-Wyrwicką, również z OB UW,  
które wygłosiły wykład „Historia i drzewa Ogrodu Bota-
nicznego Uniwersytetu Warszawskiego”. Po wykładzie 
odbyło się spotkanie noworoczne, na które członkowie 
przynieśli różne rarytasy. Od lat furorę robią m. in. śledziki  
w buraczanej pierzynce przygotowane przez małżonkę 
Jacka Borowskiego.

22 stycznia odbyła się prelekcja dla mieszkańców 
Szczecina w Miejskiej Bibliotece Publicznej ProMedia  
„O szczecińskiej mapie rzadkich okazów drzew i krze-
wów” przeprowadzona przez członków Szczecińskiego 
oddziału PTD Pawła Madejskiego i Grzegorza Nowaka.  
W czasie spotkania uczestnicy poznali ideę powstania 
mapy oraz zasady jej tworzenia i wykorzystywania. Pod-
czas prelekcji przedstawiono pokaz slajdów z najciekaw-
szymi okazami roślin, które można spotkać w parkach 
Szczecina i poza nimi, oraz omówiono ich cechy charakte-
rystyczne, pozwalające na rozpoznanie w czasie zimy.   

Fot. 1. Imponujący, jak na warunki nawet zachodniej Polski,  
pień ostrokrzewu osiągnął 110 cm na wys. 0,9 m (fot. M. Kubus)

Fot. 2. Zagrożenia dla pomnika przyrody wynikające z procesu 
budowlanego na sąsiadującej posesji (fot. M. Kubus)

Fot. 3. Paweł Madejski podczas prelekcji  
(źródło: Miejska Biblioteka Publiczna ProMedia)
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24 stycznia odbyło się spotkanie członków i sympatyków 
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w Szczecinie, 
na którym dr inż. Andrzej Łysko zaprezentował możli-
wości opracowania bazy danych i mapy cyfrowej drzew 
pomnikowych w Polsce. Prelegent potwierdził, iż groma-
dzenie i digitalizowanie danych przy użyciu systemów in-
formacji przestrzennej daje szerokie możliwości w zakresie 
dokumentowania lokalizacji, podstawowych parametrów 
oraz zdjęć i ciekawostek dotyczących cennych drzew Pol-
ski. Jesteśmy przekonani, że prace nad stworzeniem bazy 
drzew pomnikowych będą wartościowe zarówno pod ką-
tem naukowym jak i edukacyjnym. Jako dane dostępne dla 
szerszego grona użytkowników mogą stanowić zachętę 
do poznania przyrodniczo-kulturowych wartości zarówno 
najbliższego otoczenia jak i miejsc odwiedzanych podczas 
dalszych wycieczek. .

Fot. 4. Uczestnicy spotkania  
(źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 

ProMedia)

28 lutego odbyło się spotkanie członków i sympatyków 
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w Szczeci-
nie, na którym dr hab. inż. Ireneusz Ochmian z Katedry 
Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie przedstawił referat pt.: „Stan 
i perspektywy uprawy winorośli w Polsce w dobie na-
stępujących zmian klimatycznych”. Uprawą winorośli  
w naszym kraju zajmuje się coraz więcej osób i podmio-
tów gospodarczych, rozwija się także enoturystyka. Winni-
ce często powstają m.in. zespołach pałacowo-parkowych, 
stanowiąc dodatkową atrakcję turystyczną. Referat cieszył 
się dużym zainteresowaniem, było wiele specjalistycznych 
pytań ze strony naszych gości – osób pragnących założyć 
winnicę lub już uprawiających winorośla z województwa 
lubuskiego. Należy dodać, że na Wydziale Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie od 2016 roku 
funkcjonuje nowy i jedyny w Polsce kierunek inżynierski 

„Uprawa winorośli i winiarstwo”. 
Jedyne czego zabrakło na spotka-
niu to degustacja różnorodnych 
win produkowanych w Polsce, na 
to działanie umówiliśmy się w nie-
odległej przyszłości w jeden z win-
nic w województwie lubuskim.

Fot. 5. Andrzej Łysko podczas 
objaśniania zawiłości map cyfrowych  

i baz danych (fot. P. Urzykowski)
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21 marca podczas kolejnego spotkania Szczecińskiego 
Oddziału PTD dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska- 
-Pałka wygłosiła referat pt. „Założenia pałacowo-parkowe 
na Pomorzu Zachodnim – dziedzictwo utracone czy odzy-
skane?”. Podczas wykładu zostały zaprezentowane liczne 
przykłady ilustrujące aktualny stan zachowania zespołów 
pałacowo-parkowych z regionu. Obiekty te, pomimo, że 
stanowią charakterystyczny i cenny element krajobrazu  
w wielu przypadkach wykazują istotne, nie zawsze ko-
rzystne przekształcenia pierwotnej formy. Jako przyczy-
ny ich degradacji Autorka wskazuje m. in. niewłaściwe 
użytkowanie, zaniedbania lub też pozostawienie w stanie 
nieużytku. Podczas wykła-
du zaprezentowane zostały 

Fot. 6. Ireneusz Ochmian 
przedstawia tematykę 

zakładania winnic w Polsce 
(fot. P. Urzykowski)

także możliwości oraz przykłady rewitalizacji, co daje na-
dzieję, że przy zaangażowaniu właścicieli czy zarządców, 
czasem ze wsparciem funduszy zewnętrznych, możliwe 
są udane realizacje mające na celu poprawę stanu tych 
obiektów. Podczas prelekcji uczestnicy skrupulatnie noto-
wali miejsca warte odwiedzenia. Po zakończeniu wykładu 
odbyły się wybory członków Zarządu Oddziału Szcze-
cińskiego PTD. Na przewodniczącą oddziału wybraliśmy  
dr inż. Joannę Czerwińską, sekretarzem został mgr inż. arch. 
kraj. Tomasz Szewczyk, a członkiem – mgr inż. Krzysztof  
Jankowski. 

Fot. 7. Prelekcja Magdaleny 
Rzeszotarskiej-Pałki na temat 
założeń dworsko-parkowych 

na Pomorzu Zachodnim  
(fot. P. Urzykowski)
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26 marca Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło pa-
tronatem honorowym i merytorycznym konkurs przyrod-
niczy pt.: „Odkryj swój pomnik przyrody” zorganizowany 
na terenie pięciu gmin powiatu drawskiego. Po sukcesie 
pierwszej, zeszłorocznej edycji konkursu, w którym rów-
nież mieliśmy swój udział, ponownie zostaliśmy członkami 
komisji oceniającej zgłoszone przez uczestników obiekty, 
w tym przede wszystkim drzewa i aleje drzew, pretendują-
ce do uzyskania statusu pomników przyrody. Doceniamy 
zaangażowanie drawskich samorządowców w organizację 
konkursu, podkreślając przy tym bardzo dobry społeczny 
odbiór ich przedsięwzięcia. Brawo! Takie inicjatywy napa-
wają nas dużym optymizmem w kluczowych dla działalno-
ści Naszego towarzystwa kwestiach rzeczywistej ochrony 
drzew okazowych, jak też zaangażowania i podnoszenia 
wiedzy przyrodniczej wśród społeczności lokalnej.

zmian w stołecznej zieleni, a skompletowany przez Niego 
młody i zaangażowany zespół pracowników wniósł nową 
jakość i wytyczył godne naśladowania standardy dla utrzy-
mania i pielęgnacji zieleni miejskiej. Jesteśmy świadomi, 
iż decyzje personalne zależne są od Prezydenta Miasta  
i podejmuje je on według własnego rozeznania, nie mniej 
jednak jesteśmy zdumieni i zasmuceni decyzją warszaw-
skiego ratusza w powyższej sprawie, co wyraziliśmy w po-
wyższej korespondencji.

4 kwietnia w ramach działalności Sekcji Drzew Miej-
skich w SSGW w Warszawie odbył się wykład dr. Jacka 
Olchowika pt. „Mykoryza – ukryta moc drzew”, w którym 
Prelegent podzielił się z uczestnikami swoimi bogatymi 
doświadczeniami w zakresie związków grzybów z drzewa-
mi. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali solidną porcję 
wiedzy. Oprócz omówienia  sposobu funkcjonowania, ro-
dzajów i roli mykoryzy Autor przedstawił także wyniki ba-
dań realizowanych m. in. w Austrii (University of Vienna, 
Department of Botany and Biodiversity Research, Univer-
sity of Natural Resources and Life Sciences, Department of 
Forest and Soil Sciences, Institute of Forest Entomology, 
Forest Pathology and Forest Protection (IFFF) w zakresie 
identyfikacji grzybów mykoryzowych, patogenicznych  
i endofitycznych przy zastosowaniu metod morfologiczno-
-anatomicznych i technik molekularnych. Zdaniem dr Ol-
chowika badania nad mykoryzą można przenieść na inne 
dziedziny nauk z uwagi na jej multifunkcjoalność. Bardzo 
trafne wydaje się być porównanie sieci mykoryzowej do 
internetu, gdyż drzewa „matki” poprzez sieć grzybni prze-
kazują osobnikom słabszym pierwiastki mogące poprawić 
ich stan zdrowotny. Autor w swojej prezentacji podkreślał, 
że zmiany klimatu mają wpływ na różnorodność grzybów 
mykoryzowych, zaś częste wycinki w lasach przyczyniają 
się do zniszczenia sieci mykoryzowej. Prelekcja jest tak-
że dostępna online dla zainteresowanych pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=mDmQMZRzfdA.

13 kwietnia zwiedzaliśmy Rugię pod przewodnim hasłem 
„Rugia w tonacji zielono-białej”. Wśród atrakcji i zwie-
dzanych miejsc były m.in. rejs statkiem wzdłuż wybrzeża 
klifów kredowych porośniętych buczyną (Park Narodowy 
„Jasmund”), pobyt w Centrum Dziedzictwa Przyrodnicze-
go Rugii w Prora, spacer ścieżką w koronach buków (o dłu-
gości 1250 m) z panoramą wyspy z imponującej wieży wi-
dokowej w kształcie orlego gniazda, miasto uzdrowiskowe 
Binz zwanego „Sorrento północy”, spacer po promenadzie 
nadmorskiej do Domu Zdrojowego. Pomimo rześkiego, 
wietrznego kwietniowego dnia i dość mocno falującego 
morza dopisywały nam dobre, dziarskie i wesołe nastroje. 
Każdy z punktów naszej wizyty był bardzo interesujący i in- 
spirujący – m.in. ścieżka w koronach buków z wieloma 
ekologicznymi zadaniami i niespodziankami, architektura 
uzdrowiskowa i roślinność drzewiasta Binz, lub kredowe 
klify. Nie zabrakło nam też czasu na regionalne przysmaki, 
w tym tradycyjną smażoną rybę w bułce i różnorodne przy-
smaki z rokitnika. Poza tym niewątpliwie wyjazd poprawił 
naszą kondycję fizyczną i zawartość jodu w organizmach.

Fot. 8. Plakat promujący konkurs  
(źródło: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim)

2 kwietnia Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz-
nego wystosował do Prezydenta Warszawy, Rafała Trza-
skowskiego list w sprawie niesłusznego naszym zdaniem 
odwołania Marka Piwowarskiego ze stanowiska Dyrektora 
Zarządu Zieleni Miasta Warszawy. W naszej opinii Zarząd 
Zieleni prowadzony i organizowany przez dotychczasowe-
go Dyrektora przyczynił się do znaczących, pozytywnych 
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Fot. 9. Rejs statkiem – oglądamy klify wapienne ze słynnym Köningsstuhl (fot. M. Kubus)

Fot. 10 i 11. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Rugii – imponująca wieża w kształcie orlego gniazda (fot. M. Kubus)
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Fot. 12. Początek ścieżki w koronach buków

Fot. 13, 14. W jaki sposób działa transport ksylemowy wody z solami mineralnymi wymaga intensywnego działania przy wsparciu 
naszych kibiców (fot. M. Kubus)
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Fot. 15. Na ścieżce czekał też na nas oswajający z przestrzenią  
„pod” sprawnościowy tor przeszkód (fot. M. Kubus)

Fot. 16. Widok z wieży na wody i lasy bukowe Rugii (fot. M. Kubus)

Fot. 17, 18. Araukaria chilijska w nadmorskim klimacie Binz czuje się świetnie, a my w rokitnikowym sklepie, za przykładem naszego 
przewodnika Tadeusza Leśnika poddajemy się przyjemnej degustacji i zakupom (fot. M. Kubus)
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Fot. 19. Pamiątkowa fotografia pod zegarem na promenadzie w Binz, a następnie powrót do Szczecina (fot. M. Kubus)

16 kwietnia wystosowaliśmy pismo (autorzy: dr hab. Anna 
Cedro - dendrochronolog, prof. US, dr hab. Marcin Kubus) 
do Pana redaktora Roberta Robaszewskiego z olsztyńskiej 
Gazety Wyborczej w sprawie haniebnego podcięcia na ca-
łym obwodzie pni okazowych alejowych drzew dębu szy-
pułkowych w miejscowości Spędy gm.Wilczęta woj.War-
mińsko-Mazurskie. W piśmie wskazaliśmy, że cięcia na 
głębokość 10 cm uszkadzają warstwy kory, łyka, kambium 
(miazgi) oraz kilka najmłodszych słojów w bielu tych drzew. 
W pniu drzewa żywe komórki znajdują się tylko w tych 

tkankach, a ich przerwanie prowadzi do przerwania szlaków 
transportowych wody i soli mineralnych z korzeni w kierunku 
korony oraz asymilatów z korony w kierunku korzeni. Tak 
duże uszkodzenie spowoduje najprawdopodobniej śmierć 
tych drzew, ewentualnie bardzo silne obniżenie żywotności 
i zwiększenie podatności na choroby, a tym samym 
obumarcie drzew w najbliższych latach. Takie działania 
należy zdecydowanie potępić i doprowadzić do ukarania 
sprawcy (uszkodzenie lub zniszczenie drzewa), zgodnie  
z zapisami ustawy o ochronie przyrody.   

Fot. 20. Barbarzyńskie, 
świadome przez sprawę jego 

skutków podcięcie dębów  
na całym ich obwodzie pnia 
(źródło: Gazeta Wyborcza)
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25 kwietnia Sekcja Drzew Miejskich zorganizowała wy-
kład pt.: „Kto mieszka w drzewach i dlaczego jest pod 
ochroną?”, który wygłosił Radosław Urban – doświad-
czony przyrodnik, specjalista ds. nadzoru przyrodnicze-
go, inspektor nadzoru terenów zieleni. Jak podejrzewali-
śmy – tam, gdzie nie zawsze dociera nasze oko mogą się 
dziać ciekawe rzeczy, a świat organizmów i ich związki 
z roślinami jest fascynujący. Lista gatunków chronionych 
roślin i zwierząt jest długa, zaś poprawne ich oznaczenie  
i podjęcie działań ochronnych często wymaga specjalistycz-
nej wiedzy. Autor wskazał, iż nadzór przyrodniczy przy 
różnych typach inwestycji (m. in. liniowych, hydrotechnicz-
nych, melioracji wodnych, działaniach związanych z gospo-
darką drzewostanem, termomodernizacji budynków itp.) 
jest wskazany dla zachowania bioróżnorodności.

26 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu Wielkopolski Oddział PTD zorganizował wykład  
pt. „Zasięg systemu korzeniowego drzewa”, który wygłosił 
Pan Jarema Andrzej Rabiński – ekspert z zakresu ochrony 
środowiska, wieloletni biegły sądowy, rzeczoznawca NOT, 
inspektor nadzoru ds. zieleni zabytkowej.

27 kwietnia utworzono stronę FB Polskie Towarzystwo 
Dendrologiczne - Oddział Wielkopolski

9 maja Sekcja Drzew Miejskich zorganizowała spacer 
pod hasłem „Puszcza Białowieska w miniaturze”, podczas 
którego pod opieką przewodnika – Pana Marka Suchodol-
skiego zgłębialiśmy tajemnice Lasu Bielańskiego. Podczas 
spaceru podziwialiśmy m. in. blisko czterystuletnie dęby, 
ogromne olsze czarne, okazałe trześnie a także piękne wią-
zy szypułkowe, których podpory korzeniowe przypomina-
ją odległe lasy tropikalne. Odwiedziliśmy także najsłyn-
niejszego mieszkańca Lasu Bielańskiego, czyli Kozioroga 
dębosza, mieliśmy okazję zobaczyć także jego żerowiska 
na dębach wyglądające jak imponujące rzeźby. Była to do-
skonała okazja do obserwacji i poznania historii i struktury 

lasów naturalnych takich jakie obserwujemy w Puszczy 
Białowieskiej a także procesów nimi rządzących. 
 
9 maja w Wielkopolskim Oddziale Polskiego Towarzy-
stwa Dendrologicznego Pani Katarzyna Suszka i Pan 
Marcin Tupalski wygłosili prelekcję pt. „Zawód arborysty  
w praktyce”.  Obydwoje Prelegenci zrzeszeni są w Federa-
cji Arborystów Polskich, posiadają także Ogólnoeuropej-
ski Certyfikat European Treeworker. 

Aby zobrazować teorię w praktyce po wykładzie odbył 
się pokaz Arborystów w akcji na uczelnianym wiązie. 

10 maja w Arboretum w Wojsławicach uroczyście otwar-
to Polski Ogród Milenijny skupiający niepowtarzalną  
i niezwykłą kolekcję odmian roślin wielu polskich hodow-
ców i miłośników roślin. To tutaj, jak w żadnym innym 
miejscu, można poznać i docenić wspaniały dorobek pol-
skiej hodowli roślin ozdobnych i użytkowych w światowe 
szkółkarstwo i sztukę ogrodową. Inspiracją do jego zało-
żenia w 2019 r. był jubileusz 1000-lecia bitwy o Niemczę 
(1017–2017). Na 7 hektarach zgromadzono ponad 2000 
polskich odmian roślin. Wyeksponowano je w dwóch 
głównych grupach: rośliny ozdobne (zdrewniałe i zielne) 
oraz użytkowe (sadownicze). Na kilkunastu stanowiskach 
założono także nowe uprawy zachowawcze rodzimych 
roślin ginących i zagrożonych. Posadzono 16 gatunków,  
z których każdy jest reprezentowany przez co najmniej  
500 okazów. W altanach widokowych urządzono strefy 
edukacyjne z planszami i mapami. Rozciąga się z nich 
wspaniały widok na panoramę Wzgórz Niemczańsko-
-Strzelińskich i Sudetów. Składamy serdeczne gratula-
cje naszym „złotym dendrologom” Hannie Grzeszczak- 
-Nowak i Tomaszowi Nowakowi za realizację tego inno-
wacyjnego na europejską skalę projektu! Przypominamy 
także, że planujemy odwiedzić Wojsławice przy okazji  
organizacji kolejnego Zjazdu PTD, który został przeło- 
żony na 2021 rok (faktycznie ze względu na pandemię –  
na 2022 rok).  

Fot. 21. Ideę i etapy 
powstawania Polskiego 

Ogrodu Milenijnego 
przedstawili jego 

współtwórcy  
(fot. M. Kubus)
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Fot. 24. Malowniczy widok na część założenia Polskiego Ogrodu Milenijnego (fot. M. Kubus)

Fot. 22. Uroczyste 
przecięcie wstęgi przez 

JM Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego przed 
wejściem do nowego 

założenia (fot. M. Kubus)

Fot. 23. Przewodniczką  
po milenijnej kolekcji była 
Hanna Grzeszczak-Nowak 

(fot. M. Kubus)
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12 maja Szczeciński Oddział PTD zorganizował jed-
nodniowy wyjazd pod hasłem “Wenecja Brandenburgii, 
kraina ogórków czyli Spreewald – błota Szprewy – las 
Szprewy”, w którym wzięło udział 50 uczestników. Za-
nim trafiliśmy do ogórkowej krainy odwiedziliśmy poło-
żony na skraju szprewaldzkiego Rezerwatu Biosfery gród 
słowiański Raddusch.  Na terenie obiektu znajduje się mu-
zeum, w którym podziwialiśmy liczne pozostałości kultury 
łużyckiej. Na miłośników wrażeń czekała nie lada gratka 
w postaci spaceru po szczycie wału obronnego, z które-
go rozciągają się piękne widoki na okoliczne pola i mo-
kradła. Główną atrakcję dnia stanowił blisko trzygodzin-
ny rejs tradycyjną łodzią kahn po kanałach Spreewaldu.  
Z perspektywy wody mieliśmy okazję podziwiać zarówno 
wyłaniające się zza roślinności wiejskie domki, niewielkie 
poletka uprawne, a także bardziej dzikie fragmenty leśne. 
Podczas rejsu co rusz witały nas wspaniałe okazy drzew  
i krzewów, wśród których zdecydowany prym wiodły azalie 

i różaneczniki. W towarzystwie wesołych kaczek, latających 
ważek, słuchając śpiewu ptaków, w wesołym nastroju do-
tarliśmy do Lehde, gdzie zwiedziliśmy wioskę oraz skansen 
Muzeum Etnograficznego podziwiając doskonale zachowa-
ne budynki, sprzęty i narzędzia użytku codziennego. Zasko-
czeniem dla niektórych były dość niskie sufity, a także m.in. 
wielorodzinne łóżka z szufladą dla dzieci. Na zakończenie 
udaliśmy się do malowniczej miejscowości Lübbenau, gdzie 
zajrzeliśmy  na teren parku towarzyszącemu neogotyckiej 
rezydencji dworskiej (dziś mieści się tutaj czterogwiazd-
kowy hotel), po czym udaliśmy się na spacer po urokliwej 
starówce. Czas wolny w porcie Lübbenau spędziliśmy na 
degustacjach lokalnych smakołyków takich jak ogórki czy 
chrzan w różnych smakowych marynatach, najodważniejsi 
mogli także spróbować lodów ogórkowych i Gurken Bier 
czyli zielonego piwa o smaku ogórków. Za bogaty program 
wycieczki i wiele ciekawych historii dziękujemy niezastą-
pionemu dr. Tadeuszowi Leśnikowi.

Fot. 25. Uczestnicy w tradycyjnej łodzi kahn (fot. G. Nowak) Fot. 26. Podziwianie dendrologicznych atrakcji z pokładu łodzi 
(fot. G. Nowak)

Fot. 27. Jeden z licznych malowniczych, 
nadbrzeżnych różaneczników  

(fot. G. Nowak)
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24 maja na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym w Szczecinie odbyła się III Konferencja 
Szkoleniowa „Drzewo jako siedlisko chronionej flory oraz 
wybrane aspekty ustawy o ochronie przyrody”, która zgro-
madziła blisko 70 uczestników z całego kraju. Przybyłych 
słuchaczy powitali: Wicemarszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego – dr Jarosław Rzepa, Dziekan WKŚiR 
ZUT w Szczecinie - dr hab. inż. Edward Meller oraz Pre-
zes PTD – dr hab. inż. Marcin Kubus. Podczas wykładów 
uczestnicy wysłuchali szeregu praktycznych informacji  
a także wielu ciekawostek na temat chronionych gatunków 
grzybów, porostów i mszaków. Poprawne oznaczanie ich 
gatunków to cenna umiejętność mogąca usprawnić proces 
decyzyjny w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, gospo-
darki drzewostanem etc. W wystąpieniach poruszono także 
tematykę związaną z ochroną drzew pomnikowych, omó-
wiono aspekty prawne związane m.in. z wycinką drzew  
i krzewów, nasadzeniami zastępczymi itp. Nie zabrakło 
także informacji o technologiach dostępnych dla tere-
nów zieleni – firma Tegra zaprezentowała nawierzchnie 
ekologiczne (w tym także realizacje z terenu Szczecina) 
i podłoża do uprawy roślin. Dziękujemy uczestnikom za 
pozytywny odbiór wydarzenia i liczne pytania do prele-
gentów, jednocześnie mając nadzieję na kolejne edycje 
konferencji szkoleniowej. Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim współorganizatorom szkolenia, w tym 
szczególnie Zarządowi Oddziału Szczecińskiego PTD.

Fot. 28. Uczestnicy wyprawy po udanym rejsie (fot. A. Nowak)

Fot. 29. Małgorzata Stasińska przedstawiająca grzyby nadrzewne 
(fot. G. Nowak)
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25 maja po raz kolejny wyruszyliśmy w teren. Tym ra-
zem koleżanka Agnieszka Kościelak – Kurator kolekcji 
drzewiastych Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie była 
naszym przewodnikiem podczas wiosennego spaceru po 
Ogrodzie. Tym razem uczestnicy mieli okazję podziwiać 
imponującą kolekcję różaneczników i azalii, liczącą aż 
112 gatunków botanicznych, 171 odmian uprawnych róża-
neczników zimozielonych oraz 130 odmian azalii. To bez 
wątpienia miejsce, gdzie można spędzić cały dzień, rozko-
szując się feerią barw i słodkim zapachem kwiatów (wiele 
odmian azalii ma wręcz upojny zapach!). 

W dniach 25 maja – 2 czerwca gościliśmy w Polsce 
uczestników wyjazdu studyjnego Niemieckiego Towarzy-
stwa Dendrologicznego. Program wycieczki obejmował m. 
in. zwiedzanie Arboretum Kórnickiego i Rogalina. Podczas 
pobytu w Kórniku, 31 maja, niemieccy dendrolodzy zostali 
zaproszeni do Instytutu Dendrologii PAN, gdzie w Pracow-
ni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej zapozna-
li się z problematyką rozmnażania starych dębów metodą  
in�vitro. W Rogalinie goście zwiedzili park pałacowy i odbyli 
kilkukilometrowy spacer po rogalińskich łąkach. Wyciecz-
ce przewodniczył Prezydent DDG, Eike J. Jablonski, zaś 
organizatorem wydarzenia po stronie polskiej był przewod-
niczący Sekcji Drzew Pomnikowych Krzysztof Borkowski  
i Sekcja Drzew Miejskich PTD.

Fot. 30. Niemieccy dendrolodzy z przewodnikiem Krzysztofem Borkowskim przy dębie Rusie  (fot. P. Wilanowski)

Fot. 31. Pamiątkowe zdjęcie 
uczestników  

przed wejściem do budynku 
głównego Instytutu Dendrologii  

w Kórniku
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26 maja informowaliśmy o tym, że pod adresem www.
arboram.cz działa strona internetowa jednego z naszych 
członków honorowych, Antonína M. Svobody z Pragi 
i Průhonic, wybitnego znawcy drzew, historii i kultury, 
który od dziesiątków lat jest łącznikiem między środowi-
skami dendrologów Czech, Słowacji i Polski. Na stronie 
znajdziemy teksty związane z arboretum w Průhonicach  
i dziejami rodu twórcy arboretum, Arnošta Silva-Tarouca.

8 czerwca członkowie Oddziału Szczecińskiego PTD wy-
ruszyli w drogę do Sokolnik koło Maszewa, aby odwiedzić 
Polsko-Niemiecką Szkółkę Drzewiarską Fischer.  Od wie-
lu lat firma prowadzona przez Państwa Monikę i Grzegorza 
Wierzbickich specjalizuje się w produkcji roślin drzewia-
stych, krzewów ozdobnych i owocowych, w szczególności 
zaś słynie z produkcji wysokiej jakości soliterów. Teren 

upraw zajmuje około 30 ha, kolekcje roślin zwiedziliśmy 
więc w bardzo przyjemny sposób – podróżując na wozie  
z sianem! Dzięki temu udało nam się zapoznać z ogrom-
ną ofertą szkółki, która przypomina bogactwem kolekcje 
niejednego arboretum. Co chwila rozlegały się okrzyki – 
„och, czy to nie jest…?”, „oo, zobaczcie to …!”, a przecież 
nie tak łatwo jest zaskoczyć naszych dendrologów. Pod-
czas zwiedzania mieliśmy także możliwość zobaczyć za-
bieg mechanicznego podcinania korzeni drzew. Po aktyw-
nym zwiedzaniu szkółki, jak na PTD przystało, był czas 
także na integrację przy posiłku oraz roślinne zakupy. Na 
zakończenie spotkania Prezes PTD Marcin Kubus złożył 
podziękowania wraz z książkowym upominkiem z podpi-
sami uczestników dla właściciela szkółki, pana Grzegorza 
Wierzbickiego, jako nowego Członka Wspierającego na-
szego Towarzystwa.

Fot. 33. Po zwiedzaniu 
nastąpiło przekazanie upominku 
książkowego i dyplomu członka 

wspierającego PTD  
(fot. P. Urzykowski)

Fot. 32. Przyjemna i niecodzienna 
forma zwiedzania szkółki – 

z przyczepy na sianie  
(fot. P. Urzykowski)
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28 czerwca Oddział Wielkopolski PTD zorganizował spo-
tkanie wyjazdowe w szkółce Bąblin. Dzięki gościnności 
Państwa Kujawów uczestnicy zapoznali się z licznymi od-
mianami i niszowymi gatunkami sporadycznie tylko roz-
mnażanymi.

18 lipca zarejestrowano w gospodarstwie szkółkarskim 
Końskowola Lucjan Kurowski narodowe kolekcje odmian 
uprawnych Berberis� thunbergii i Hydrangea� paniculata. 
Gratulujemy twórcom kolekcji i życzymy dalszego ich 
bioróżnorodnego wzbogacania.

W dniach 5-7 września  uczestniczyliśmy w wystawie Zie-
leń to Życie organizowanej przez Agencję Promocji Zieleni 
Sp. z o.o. w Warszawie. Nasze stoisko cieszyło się sporym 
zainteresowaniem. Mieliśmy okazję do wielu rozmów z go-
śćmi wystawy, wystawcami, w tym także z naszymi koleżan-
kami i kolegami z Towarzystwa oraz Członkami Wspierają-
cymi naszą działalność. Wszystkim, którzy się przyczynili 
do organizacji stoiska i jego prezentacji podczas wystawy 
serdecznie za to dziękujemy, w tym szczególnie Ewie Zaraś, 
Tatianie Swoczynie i Jackowi Borowskiemu.

watorium astronomiczne. Po naładowaniu energii wyru-
szyliśmy do Helsinborga by zwiedzić Królewskie Ogrody 
Sofiero – arcydzieło sztuki ogrodniczej, słynące przede 
wszystkim z rosnących tu 10 tysięcy różaneczników. Ża-
łujemy ogromnie, iż nie był to czas ich kwitnienia, jednak 
wynagrodziły nam to zarówno naturalistyczna część par-
kowa oraz zadbane i doskonale urządzone ogrody tema-
tyczne, w których podziwialiśmy m. in. barwnie kwitnącą 

kolekcję dalii. Następnego 
dnia zwiedziliśmy ogród bo-
taniczny w Göteborgu, gdzie 
oprócz wielu ciekawostek 
dendrologicznych i wspania-
łych krajobrazów urzekły nas 
przepięknie i obficie owocują-
ce jarzęby. W tym samym dniu 
odwiedziliśmy kolejną wyjąt-
kową enklawę zieleni – park 
miejski Trädgårdsföreningen 
z Palmiarnią i Rosarium. 
Ostatniego dnia  udaliśmy się 
do akademickiego miasteczka 
Lund, gdzie mieliśmy oka-
zję zwiedzić uniwersytecki 
Ogród Botaniczny a także 
przespacerować się po sta-
rówce z najstarszą w Szwecji 
Romańską katedrą. Tego dnia 
wybraliśmy się także w bar-
dzo tajemnicze miejsce – do 
lasu trolli (Trollskogen). Ro-
snące tu buki mają niezwykłą, 
powykręcaną formę,  którą 
jak głosi legenda zawdzięcza-
ją zabawom znudzonych trol-
li. Nie spotkaliśmy na swojej 

drodze żadnego trolla, ale te drzewa – co to był za widok! 
Przed wypłynięciem do kraju znaleźliśmy jeszcze chwi-
lę, na  wieczorny spacer po portowym miasteczku Ystadt. 
Dziękujemy Łucji Swiłło oraz Piotrowi Urzykowskiemu 
ze Szczecińskiego Oddziału za doskonałą organizację wy-
jazdu, naszemu przewodnikowi dr Tomaszowi Dudzie za 
ogrom wiedzy i masę ciekawostek, a wszystkim uczestni-
kom za wyjątkową atmosferę i podróżniczą wytrwałość!      

Fot. 34. Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, co było także zasługą miłej atmosfery 
budowanej przez jego opiekunów, m.in. Ewy Zaraś

10-14 września członkowie PTD brali udział w wyjeź-
dzie dendrologicznym do południowej Szwecji. Pierwsze-
go dnia udaliśmy się w okolice miejscowości Kåseberga, 
gdzie podziwialiśmy zlokalizowany na nadmorskim klifie 
kamienny kompleks Ales Stenar, nazywany często szwedz-
kim Stonehenge. Historia tego miejsca owiana jest tajem-
nicą, do dziś nie wiadomo czy było to pradawne miejsce 
kultu, grobowiec zasłużonych wojowników a może obser-

Fot. 35. Nasz znak rozpoznawczy – logotyp wycieczki
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Fot. 36. W Ogrodzie Botanicznym w Göteborgu (fot. M. Kubus)

Fot. 37. Wieczorne zwiedzanie Hagi – niestrudzony przewodnik dr Tomasz Duda i my też niestrudzeni (fot. M. Kubus)
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Fot. 38. U progu Królewskich Ogrodów Sofiero …(fot. M. Kubus)

Fot. 39. … i już po ich zwiedzeniu, oczywiście pamiątkowa fotografia (fot. M. Kubus)
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Fot. 40. Pod kasztanem w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym w Lund (fot. nn)

Fot. 42. Bukowy łańcuch DNA (fot. M. Kubus)
Fot. 41. Rzeźbione naturą malownicze pnie metasekwoi chińskich, 

a na dalszym planie mamutowców olbrzymich (fot. M. Kubus)
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W dniach 18-19 września w Nadleśnictwie Kaliska i Arbo-
retum w Wirtach odbyła się zrealizowana pod honorowym 
patronatem PTD Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fun-
damenty – Wyzwania”. Warto podkreślić, iż w 2019 roku 
Arboretum Wirty obchodziło 150-lecie swojego istnienia  
i jest najstarszą tego typu jednostką w Polsce. W imieniu 
naszego Towarzystwa przekazaliśmy z okazji tak donio-
słego jubileuszu list gratulacyjny. Konferencja była tak-
że świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie 
zarządzania i aktualnych trendów w działaniach promo-
cyjno-edukacyjnych ogrodów botanicznych i arboretów  
w naszym kraju. Poruszano również zagadnienia dotyczące 
historii obiektów i ich bieżącego utrzymania, jak też podno-
szenia wartości kolekcji roślin. Organizatorom konferencji 
– leśnikom z Nadleśnictwa Kaliska, z Nadleśniczym Panem 
Andrzejem Przewłockim na czele – gratulujemy bardzo in-
spirującej i budującej pozytywne relacje konferencji.

Fot. 43. W lesie trolli Trollskog (fot. M. Kubus)

Fot. 44. Urszula Nawrocka-Grześkowiak otwiera jubileuszową 
konferencję (fot. G. Nowak)

Fot. 45. Jedna z powierzchni doświadczalnych  Thuja�plicata� 
(fot. G. Nowak)
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27 września w Drawsku Pomorskim miał miejsce finał 
konkursu ekologicznego pt.: „Odkryj swój pomnik przy-
rody”. Konkurs miał na celu zaangażowanie społeczności 
5 gmin powiatu drawskiego – Drawsko Pomorskie, Cza-
plinek, Złocieniec, Kalisz Pomorski i Wierzchowo – w po-
szukiwanie i przedstawienie drzew o wysokich walorach 
dendrologicznych oraz form przyrody nieożywionej, kwa-
lifikujących się do uznania pomnikami przyrody. Efektami 
konkursu są ochrona i pielęgnacja powoływanych pomni-
kowych drzew w ww. gminach oraz podniesienie świa-
domości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o wartości 
drzew. Nasze towarzystwo objęło konkurs patronatem 
honorowym, jak też wsparciem merytorycznym w posta-
ci aktywnego udziału w pracach terenowych i kameral-
nych komisji konkursowych. Podczas uroczystego finału  
w imieniu naszego Towarzystwa gratulowaliśmy wszyst-
kim uczestnikom konkursu i jego organizatorom, wrę-
czając przy tym dyplomy uznania i nagrody książkowe. 
Szczególne wyrazy uznania kierowaliśmy do inicjatora 
konkursu dr. Radosława Głuchowskiego, zapewniając  
o wsparciu PTD w kolejnych planowanych edycjach tej  

Fot. 46. Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji (źródło: Nadleśnictwo Kaliska)

ze wszech miar udanej inicjatywy samorządowej. Ser-
decznie dziękujemy za prace w komisjach konkursowych  
z ramienia PTD: Urszuli Nawrockiej-Grześkowiak, Grze-
gorzowi Nowakowi, Zbigniewowi Sobiszowi, Grzegorzo-
wi Kruczkowi i Marcinowi Kubusowi.

5 października odbył się kolejny organizowany pod opie-
ką dr Tadeusza Leśnika ze Szczecińskiego Oddziału PTD 
wyjazd pt. „Stralsund i Barth – zabytkowe miasta nadbał-
tyckie Pomorza Przedniego oraz obserwacje żurawi przed 
odlotem”. Tym razem celem naszej podróży było zapozna-
nie się z zabytkami i dendroflorą regionu Pomorza Przed-
niego. Odwiedziliśmy miasteczka Kenz, Barth i Stralsund. 
W każdym z tych miejsc urzekły  nas przede wszystkim 
piękne zabytki, urokliwe uliczki a także niemiecka dbałość 
o ład przestrzenny oraz wysokie standardy utrzymania zie-
leni. Zawitaliśmy również w okolice Gunz do stacji obser-
wacji żurawi „Kranorama”, gdzie mieliśmy okazję obser-
wować spektakularne widowisko przyrodnicze w postaci 
tysięcy ptaków, które właśnie w tym rejonie żerują przed 
odlotem w cieplejsze kraje. 
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13 października  odbył się spacer dendrologiczny  
pt. “Październikowe kolory, smaki i zapachy w Arboretum 
w Rogowie”.

Przy wspaniałej pogodzie „złotej polskiej jesieni” i mi-
łej, serdecznej atmosferze odkrywaliśmy jesienne barwy, 
smaki i zapachy roślin drzewiastych w rogowskim Arbo-
retum, którego brama jest jak zwykle szeroko otwarta dla 
członków PTD. Naszym niezawodnym przewodnikiem był 
kierownik arboretum Piotr Banaszczak, który przedstawiał 

Fot. 47. Dostojne żurawie w obiektywie Marioli Truchan  

nam drzewa i krzewy szczególnie efektowne w okresie je-
siennego przebarwiania liści, owocowania (w tym z owoca-
mi jadalnym) i charakterystycznym zapachu. Ten dendrolo-
giczno-sensoryczny spacer objawiał się m.in. w przebarwia-
niu liści klonów, z których kolekcji arboretum słynie, drzew 
i krzewów z rodziny oczarowate, zapachu grujeczników ja-
pońskich, smaku owoców palecznika chińskiego, czy kasz-
tanów jadalnych. Duże wrażenie na zwiedzających wywarł 
niedawno otwarty ogród ginących roślin świata.

Fot. 48. Piotr Banaszczak 
był naszym bezcennym 

przewodnikiem po jesiennych 
kolorach, smakach i zapachach 

Arboretum w Rogowie
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14 października w Oddziale Warszawskim PTD odbył 
się wykład Pana mgr inż. Mateusza Korbika pt. “Topole  
w Polsce – przegląd i charakterystyka”. W trakcie spotka-
nia odbyły się wybory Zarządu Oddziału Warszawskiego, 
w którego skład weszli: Jacek Borowski – przewodniczący,  
Piotr Krasiński – wiceprzewodniczący, Iwona Gajewska – 
skarbnik oraz członkowie:  Beata Fortuna-Antoszkiewicz, 
Mateusz Korbik, Jan Łukaszkiewicz, Milena Suchodolska, 
Jerzy Nieswadba.

Fot. 49. Liczna grupa zwiedzających pod wspaniale przebarwionym klonem palmowym (fot. I. Gajewska)

24 października odbyło się spotkanie Szczecińskiego 
Oddziału PTD, na którym uczestnicy wysłuchali referatu 
Prezesa PTD Marcina Kubusa pt. „Założenia programowe 
i stan istniejący tworzonego Centrum Ochrony Bioróżno-
rodności Syrenie Stawy w Parku Leśnym Las Arkoński  
w Szczecinie”. Projekt uwzględniał kompleksową rewita-
lizację terenu poprzez m. in. racjonalną gospodarkę drze-
wostanem (w tym usunięcie gatunków obcych, inwazyj-
nych i zastąpienie ich roślinami rodzimego pochodzenia),  

wytyczenie i modernizację ale-
jek spacerowych, wyznaczenie 
miejsc odpoczynku i rekreacji, 
stworzenie szlaku edukacyjno- 
-przyrodniczego a także wyko-
nanie ośrodka edukacji przy-
rodniczej wraz z zespołem 
wiat edukacyjnych „Zielona 
Szkoła” oraz placem wyposa-
żonym w terenowe gry eduka-
cyjne i urządzenia zabawowe. 
Dziś wiemy już, że Szczecinia-
nie pokochali „nowe” Syrenie 
Stawy, o czym świadczy duża 
liczba odwiedzających. Prezes 
podsumował również konkurs 
przyrodniczy „Odkryj swój po-
mnik przyrody”, podkreślając 
znaczenie tego typu inicjatyw Fot. 50. Joanna Czerwińska przedstawia wspomnienia z wyjazdu do Szwecji (fot. M. Kubus)
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dla szerzenia świadomości ekologicznej wśród mieszkań-
ców regionu. Podczas spotkania dr inż. Joanna Czerwińska 
przedstawiła relację z wrześniowego wyjazdu dendrolo-
gicznego do Szwecji wzbogaconą obszerną dokumentacją 
fotograficzną. Podczas spotkania wspominaliśmy także 
Członków PTD, którzy odeszli – nadleśniczego Nadle-
śnictwa Rokita Tomasza Szeszyckiego i mgr inż. leśnictwa  
i dendrologa Jacka Szymaniaka.

24 października powołany został Oddział Dolnośląski 
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przewodni-
czącym oddziału został wybrany dr hab. inż., Przemy-
sław Bąbelewski, prof. UP, a sekretarzem mgr inż. Hanna 
Grzeszczak-Nowak. Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w działalności oddziału. 

26 października udzieliliśmy rekomendacji wydawni-
czej dla publikacji popularnonaukowej „Zabytkowe parki 
dworskie i folwarczne Doliny Parsęty” autorstwa Zbignie-
wa Sobisza, Marioli Truchan i Zbigniewa Osadowskiego. 
Książka stanowi obszerne opracowanie zawierające opis 
137 założeń parkowych uwzględniającym wartości przy-
rodnicze na tle rysu historycznego obiektów. Praca stanowi 
cenne źródło informacji o dendroflorze, w tym o gatun-
kach cennych, rzadkich i pomnikach przyrody. Jesteśmy 
przekonani, że książka znajdzie szerokie grono odbiorców 
– miłośników przyrody, zabytków, swoich małych ojczyzn 
– którzy mogą być pewni, że otrzymają sprawdzone, rze-
telne, a często też unikalne dane na temat historii, architek-
tury i dendroflory zabytkowych parków Dorzecza Parsęty. 
Są to niewątpliwie założenia o wysokiej aktualnej wartości 
kulturowej, krajobrazowej i przyrodniczej, a po ich rewa-
loryzacji stanowić będą atrakcję turystyczną promującą 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Żywimy także 
nadzieję, że lektura tej monografii zainspiruje także oso-
by pełniące ważne funkcje w życiu publicznym i zaanga-
żowane społecznie podmioty gospodarcze, do aktywnego 
działania na rzecz poprawy stanu zachowania tych często 
zapomnianych dzieł sztuki ogrodowej. 

4 listopada opublikowany został  pierwszy komunikat  
w sprawie X Jubileuszowego Zjazdu Dendrologicznego  
i konferencji naukowej pt.: “Zachowanie wartości przyrod-
niczo-kulturowych Dolnego Śląska”. 

14 listopada odbyły się wybory do Zarządu Oddziału 
Warszawskiego PTD. 
Skład osobowy Zarządu Oddziału Warszawskiego PTD: 
 Jacek Borowski – przewodniczący, 
 Beata Fortuna-Antoszkiewicz – członek zarządu, 
 Iwona Gajewska – skarbnik, 
 Piotr Krasiński – wiceprzewodniczący, 
 Mateusz Korbik – członek zarządu, 
 Jan Łukaszkiewicz – członek zarządu, 
 Milena Suchodolska – członek zarządu, 
 Jerzy Nieswadba – członek zarządu; 
 Komisja Rewizyjna: Katarzyna Fidura, Jan Łazucki, 
 Tatiana Swoczyna.

17 listopada ukazała się wydana pod auspicjami Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicznego angielskojęzyczna książ-
ka – poradnik praktyczny o uprawie aktinidii ostrolistnej  
(Actinidia� arguta). W tej bogato ilustrowanej pozycji 
znajdują się cenne, a nawet wręcz unikalne informacje  
o popularnym kiwi, będące wynikiem wieloletnich ba-
dań naukowych i doświadczeń plantacyjnych. Poradnik  

Fot. 51. Okładka książki z widokiem przez ozdobną bramę 
wjazdową na założenie pałacowo-parkowego w Podwilczu

Fot. 52. Okładka poradnika o uprawie aktinidii ostrolistnej 
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polecamy jako kompendium wiedzy o uprawie tego bardzo 
wartościowego dla jakości żywienia człowieka pnącza,  
z uwzględnieniem różnych aspektów, od poznania biologii 
rośliny, przez wybór miejsca i założenie plantacji aż po jej 
pielęgnowanie. Ważną częścią opracowania jest tematyka 
związana z produkcją dobrej jakości owoców i obejmuje 
ona zarówno aspekty przed jak i pozbiorcze. 

Jednym ze współautorów poradnika – wybitnych spe-
cjalistów w tej dziedzinie - praktyków i hodowców kiwi, 
jest wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Naszego 
towarzystwa i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Plan-
tatorów MiniKiwi – dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW. 
Gratulujemy tej wartościowej publikacji!   52

28 listopada – w Auli SGGW w Warszawie odbyło spo-
tkanie z dr. Markiem Piwowarskim, architektem krajo-
brazu, pierwszym dyrektorem utworzonego w 2016 roku 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, pełniącym tę funkcję  
do marca tego roku, który przedstawił nam dlaczego  
„Polityka ochrony drzew – założenia i podstawy jest po-
trzebna społecznościom”. 

W dniach 28-30 listopada w Gospodarstwie Szkółkarskim 
Ciepłucha w Konstantynowie Łódzkim miała miejsce pią-
ta edycja Zielonego Show Room. Na powierzchni ponad  
5 tys. m2  swój asortyment roślin prezentowało 12 wio-
dących krajowych szkółek drzew i krzewów ozdobnych,  
z których znaczną część stanowili członkowie wspierający 
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Gospodarze wyda-
rzenia wsparli nas urządzając stoisko informacyjne PTD 
oraz przedstawiając nas w gronie wystawców i klientów. 
Obok naszego stowarzyszenia reprezentował się Związek 
Szkółkarzy Polskich oraz Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Cieszyliśmy się, iż mogliśmy się 
spotkać w tak znamienitym gronie! 

-Greifswald. Konferencja skierowana była do instytucji 
odpowiedzialnych za zakładanie, utrzymanie i pielęgnację 
alej przydrożnych, organizacji pozarządowych pracują-
cych na rzecz ochrony przyrody, służb ochrony środowi-
ska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, 
a także do władz samorządowych oraz wszystkich tych, 
którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień li-
niowych. Celem konferencji było podniesienie świadomo-
ści i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych 
jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych,  
a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakre-
sie planowania, kształtowania i utrzymania zadrzewień 
liniowych województwa zachodniopomorskiego oraz po-
wiatu Vorpommern-Greifswald dla poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne 
reprezentował Marcin Kubus przedstawiając referat pt.: 
„Inwentaryzacja i waloryzacja alej przydrożnych”.  

Fot. 53. Nasza obecność na Zielonym Show Room 2019 – punkt 
informacyjny (fot. S. Piech)

4 grudnia na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się pol-
sko-niemiecka konferencja pt.: „Aleje przydrożne jako 
istotny element krajobrazu Pomorza” zorganizowana przez 
Federację Zielonych „GAJA” oraz Landkreis Vorpommern-

Fot. 54. W trakcie referatu PTD „Inwentaryzacja i waloryzacja 
alei przydrożnych”

12 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Oddzia-
łu Szczecińskiego, któremu towarzyszyła prelekcja dr hab. 
Marioli Wróbel pt. “Magiczne rośliny w symbolice Świąt 
Bożego Narodzenia”. Gościem honorowym naszego spo-
tkania była Pani Ewa Stanecka, Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków. Z okazji przejścia na emeryturę złożyliśmy 
Pani Konserwator podziękowanie za wieloletnie aktywne 
działania na rzecz ochrony zieleni zabytkowej na terenie 
regionu. Swoją obecnością zaszczycili nas także Członko-
wie Wspierający Towarzystwa Pan Grzegorz Wierzbicki 
(Szkółka Drzewiarska Fischer) oraz Pan Jan Ciepłucha 
(Gospodarstwo Szkółkarskie Jan Ciepłucha). Wszystkim 
przybyłym dziękujemy za liczne uczestnictwo i praw-
dziwie świąteczną atmosferę spotkania, podczas którego 
dzięki koledze Pawłowi Madejskiemu mieliśmy okazję 
skosztować prawdziwej kutii, o której słyszeliśmy wie-
le ciekawostek podczas wcześniejszego wykładu (dzięki 
uprzejmości Autorki prezentacja z wykładu dostępna jest 
na stronie PTD: https://www.ptd.pl/ptd/wp-content/down-
load/2019/Swiateczna-prezentacja-PTD-2019.pdf).
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12 grudnia w Oddziale Wielkopolskim PTD odbył się 
wykład Profesora Mieczysława Czekalskiego pt: “Rośliny 
wrzosowate dziko rosnące w Polsce”.

12 grudnia Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprosił na wy-
kład pt. „Historia ogrodników z rodziny Hosera na ziemiach 
polskich”. Historię rodzinnej firmy przedstawił Pan Wojciech 
Hoser. Jak się dowiedzieliśmy  Firmę Zakład Ogrodniczy 
Bracia Hoser założył w 1848 roku Piotr Hoser – ówczesny 
główny ogrodnik Ogrodu Saskiego w Warszawie, którego 
wsparli z czasem bracia - Paweł i Wincenty. W 1896 roku 
syn założyciela Piotr Ferdynand Hoser zakupił trzy gospodar-
stwa w Żbikowie, gdzie założył park – arboretum. Te lata to 
najlepszy czas dla firmy należącej do najbardziej cenionych 
w drugiej połowie XIX wieku i w okresiemiędzywojennym, 
natomiast ich warszawski sklep ogrodniczy w Alejach Jero-
zolimskich był znany w całym kraju. Warto przypomnieć, że 
wkład rodziny Hoserów w rozwój ogrodnictwa upamiętniono 
nazywając na ich cześć następujące rośliny ozdobne: Thuja�
occidentalis�‘Hoseri’, Taxus�baccata�‘Aurea Hoseri’, Betula�

‘Hoseri’, Malus�×purpurea�‘Hoseri’, Syringa�vulgaris�‘Pro-
fesor Piotr Hoser’.�

18 grudnia udzieliliśmy rekomendacji kwartalnikowi „Ar-
chitektura Krajobrazu” jako czasopismu które pretenduje do 
umieszczenia w wykazie punktowanych czasopism nauko-
wych i recenzowanych materiałów z konferencji międzyna-
rodowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwar-
talnik Architektura Krajobrazu ukazuje się od 2001 roku, 
stanowi cenne i jedno z nielicznych w Polsce w zakresie 
architektury krajobrazu kompendium wiedzy z tej interdy-
scyplinarnej, dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki. 
Recenzowane artykuły naukowe zamieszczane w kwartal-
niku, obok ukazywania obecnego stanu nauki w zakresie 
architektury krajobrazu, współczesnych w niej tendencji  
i trendów oraz działań, dotyczą także ważnych z punktu wi-
dzenia gospodarki naszego kraju aspektów praktycznych. 
Architektura krajobrazu w sposób oczywisty przyczynia się 
do ochrony terenów zieleni i zadrzewień, które my, dendro-
lodzy mamy za swój jeden z podstawowych celów.

Fot. 55. Pani profesor Mariola 
Wróbel w świątecznej oprawie 

prezentowała magię roślin 
w symbolice Świąt Bożego 

Narodzenia  
(fot. P. Urzykowski)

Fot. 56. Wiceprezes PTD 
Grzegorz Nowak składa 

podziękowania Pani Konserwator 
Zabytków Ewie Staneckiej 

za wieloletnie aktywne 
działania na rzecz ochrony 

zachodniopomorskiej zieleni 
zabytkowej (fot. P. Urzykowski)



 43

23 stycznia prof. dr hab. Adam Boratyński wraz z prze-
wodniczącym sekcji drzew pomnikowych Krzysztofem 
Borkowskim przedstawili referat pt. “Jałowiec pospolity  
z Nepli nad Bugiem”.

W lutym Polskie Towarzystwo Dendrologiczne złożyło 
wniosek do Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego 
w sprawie przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości (KDP) 
przez teren szkółki Clematis Źródło Dobrych Pnączy. Peł-
na treść wniosku podpisanego przez Przewodniczącego 
Oddziału Warszawskiego PTD i Prezesa PTD znajduje się 
poniżej.

Z� zaniepokojeniem� dowiedzieliśmy� się� o� planach� budowy�
Kolei�Dużych�Prędkości,�której�trzy�z�proponowanych�-�wa-
riantowych� tras� przebiegają� przez� tereny� szkółki�Clematis�
Źródło� Dobrych� Pnączy� sp.� z� ograniczoną� odpowiedzial-
nością� sp.k.�Poprowadzenie� trasy�KDP�w�proponowanych�
wariantach,�przez�wieś�Duchnice�blisko�autostrady�A2,�spo-
woduje�najprawdopodobniej�zakończenie�wieloletniej�egzy-
stencji�wyjątkowo�dobrze�prosperującego�przedsiębiorstwa.

Szkółka�„Clematis”�jest�wiodącym�i�najbardziej�znanym�
w�Polsce,�producentem�przede�wszystkim�pnączy,�ale�też�wie-
lu�innych�roślin�ozdobnych�i�użytkowych.�Właściciele�szkółki�
dbają�nie�tylko�o�najwyższą�jakość�produkowanych�tu�roślin,�
ale� też�o�propagowanie�wiedzy�na� temat� ich�uprawy� i� za-
stosowania.�Ta�działalność�popularyzatorska,�nie�ma�sobie�
równych�w�Polsce�i�za�granicą.�Prowadzona�przez�szkółkę�
strona�internetowa�(w�pięciu�językach)�jest�przykładem�wzo-
rowego�i�nowoczesnego�propagowania�wiedzy,�wykraczają-
cego�daleko�poza�bezpośrednie�potrzeby�marketingowe.�

Jako�towarzystwo�statutowo�zajmujące�się�popularyza-
cją�wiedzy�przyrodniczej�wielokrotnie�współpracowaliśmy,�
a�dokładnie�korzystaliśmy�z�wiedzy,�prowadzących�szkółkę�
„Clematis”.� Wspólna� tematyka,� to� wykorzystanie� roślin� 
w� ogrodnictwie� i� architekturze� krajobrazu.� Nasi� człon-
kowie� niejednokrotnie� mieli� okazje� odwiedzać� szkółkę,� 
w�której�mogli� zaznajomić�się� z�niezwykle� interesującymi�
roślinami� i� pogłębić� wiedzę� o� nich.� Jeszcze� częściej� niż�
członkowie�towarzystwa�z�gościnności�i�wiedzy�prowadzą-
cych�szkółkę�korzystają�studenci�-�nie�tylko�warszawskich�
uczelni.�W�szkółce�prowadzone�są�prace�naukowe,�w�tym�
dyplomowe�studentów.�

Wartość�tych�kontaktów,�wynika�między�innymi,�z�udo-
stępnienia�ogromnej�kolekcji�roślin,�jaką�od�wielu�lat�gro-
madzi� dr� Szczepan�Marczyński.� Na� terenie� szkółki� posa-
dzono�ponad�1200�gatunków�i�odmian�roślin�pochodzących� 
z� całego� świata.� Szkółkę� odwiedzają� licznie� grupy� osób�
zajmujących� się� szkółkarstwem,� w� tym� międzynarodo-
wych� towarzystw� botanicznych,� dendrologicznych� i� szkół-
karskich.� Prowadzone� są� tu� prace� hodowlane� i� selekcja� 
nowych�odmian�głównie�roślin�pnących,�których�otrzymano�

już�56.�Wiele� z� nich�było�wyróżnianych�na�międzynarodo-
wych�wystawach�i�targach.

Sukcesy�produkcyjne�szkółki�są�niezwykłe.�Jakość�pro-
dukowanych� roślin� tu� jest� doceniana� na� całym� świecie.�
Szkółka�eksportuje�rośliny�do�ponad�40�krajów.�Ostatnim�
ogromnym�sukcesem�międzynarodowym�było�wyróżnienie�
(złotą� i� srebrną� statuetką)�w� konkursie� „Grower� of� Year�
2019”� organizowanym� przez� International� Association�
Horticulture� Producers.� Takich� wyróżnień� nie� uzyskała� 
dotychczas�żadna�z�polskich�szkółek.�

Budowa� trasy� Kolei� Dużych� Prędkości� w� warian-
tach� poprowadzonych� przez� tereny� szkółki� „Clematis”�
doprowadzi� do� jej� upadku,� a�w� najlepszym� razie,� do� za-
przepaszczenia�wieloletnich� efektów�pracy� jej�właścicieli� 
i�całej�załogi.�Zniszczeniu�ulegnie�skomplikowana�i�wręcz�
wzorcowa�struktura�techniczna�w�tym�systemy�nawadnia-
nia,�ciągi�komunikacyjne,�nowoczesne�tunele�foliowe,�oraz�
specjalnie�projektowane,�osłaniane�i�kształtowane�kwatery� 
do�produkcji�roślin.�

Mamy�nadzieję,�że�wartość�i�dotychczasowe�osiągnię-
cia�szkółki�‘Clematis”�nie�tylko�finansowe,�ale�i�propagan-
dowe� jako� wyjątkowej� polskiej� marki,� spowodują� wybór�
innych� (nieniszczących� firmę)� wariantów� poprowadzenia�
trasy�Kolei�Dużych�Prędkości.

5 marca Oddział Szczeciński PTD zorganizował spotkanie 
z zaproszonym gościem – Panią Magdaleną Korchak, któ-
ra przedstawiła wykład pt.: „Przedlinneuszowskie systemy 
klasyfikacji roślin i pierwsze zastosowania systemu Linne-
usza w publikacjach o florze Pomorza”.

21 maja obchodził 90-urodziny członek honorowy członek 
honorowy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, cze-
ski, wieloletni i niezawodny przyjaciel polskich dendrolo-
gów, dr Antonin M. Svoboda. W imieniu Zarządu Głównego 
oraz wszystkich członków naszego Towarzystwa Dostoj-
nemu Jubilatowi złożyliśmy wielkie gratulacje i najlepsze 
życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. 
Krótką notką biograficzną, opracowaną przez dr hab. Jakuba 
Dolatowskiego, przedstawiającą bardzo wyjątkowa osobę 
Pana Doktora, zamieściliśmy na naszej stronie.

3 września Polskie Towarzystwo Dendrologiczne brało ak-
tywny udział w zorganizowanej przez Federację Zielonych 
„GAJA” i Powiat Pomorze Przednie-Greifswald polsko-
-niemieckiej wizycie studyjnej pn. „Aleje� jako� ostoje� bio-
różnorodności.� Ochrona� alei� przydrożnych� jako� korytarzy�
ekologicznych�i�siedlisk�przyrodniczych�w�celu�zachowania�
bioróżnorodności�na�terenie�województwa�zachodniopomor-
skiego� oraz� powiatu�Vorpommern-Greifswald”. W ramach 
współpracy przedstawiliśmy cenne dwu- i trzyrzędowe ale-
je lipowe i dębowe w okolicach Chojny i Morynia, zespół 
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alejowy w Chełmie Dolnym oraz pomniki przyrody – pla-
tana klonolistnego „Olbrzym” w Chojnie i największego 
w Polsce mamutowca olbrzymiego w Brwicach. Dzięki 
uprzejmości właścicieli obiektu i przy ich przewodnictwie 
zwiedziliśmy zabytkowy zespół pałacowo-parkowego  

Fot. 1. Uczestnicy sesji wyjazdowej 
przed odrestaurowaną kuźnią w zespole 

pałacowo-parkowego w Chełmie 
Dolnym (fot. M Kubus)

Fot. 2. Przewodnikiem po zabytkowym parku był jego właściciel – Pan Franciszek Skwirzyński (fot. M. Kubus)

w Chełmie Dolnym. Podczas wieńczącej wizytę studyjną 
sesji referatowej i dyskusji w Ogrodzie Dendrologicz-
nym w Przelewicach prezes PTD przedstawił referat pt.:  
„Godne� prawnej� ochrony� aleje� przydrożne� Pomorza� 
Zachodniego”.
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9 września zarejestrowano w Kielcach Kolekcję Narodo-
wą rodzaju Polystichum. 

17 października na zaproszenie Pana Jana Ciepłuchy, 
Członka Wspierającego PTD, odwiedziliśmy Gospodar-
stwo Szkółkarskie w Rzesznikowie. Co to była za wizyta! 

Szkółka Pana Jana to rodzinna firma, która od ponad 
20 lat specjalizuje się w szczególności w produkcji roślin 
wrzosowatych (ponad 100 odmian różaneczników, 30 od-
mian azalii i in.), a obecnie także borówki amerykańskiej. 
Podczas wizyty zapoznaliśmy się z bogatym asortymentem 

szkółki, technologią produkcji, a także wysłuchaliśmy hi-
storii powstania gospodarstwa. Jesteśmy pełni podziwu, że 
wszystko zrodziło się przed laty z pasji Pana Jana i kilku 
torebek nasion różaneczników zebranych w Książu i Woj-
sławicach. Dziś, w gospodarstwach w Rzesznikowie oraz 
Konstantynowie Łódzkim firma produkuje ponad 2 miliony 
sztuk roślin, głównie metodą mikrosadzonek, które trafia-
ją na rynek rodzimy i zagraniczny. Corocznie wprowadza-
ne są nowe odmiany aby zaspokoić wymagania klientów, 
w szczególności warto zwrócić uwagę na nowe odmiany 
fińskie czy czeskie różaneczników, które oprócz pięknego 
wyglądu charakteryzują się wysoką mrozoodpornością (na-
wet do -30oC). W ofercie szkółki znajdziemy także drzewa 
i krzewy ozdobne oraz byliny w interesujących odmianach.

Podczas sobotniego spotkania zwiedziliśmy także arbo-
retum pana Jana, z bogatą kolekcją drzew i krzewów, które 
pięknie wkomponowano w otoczenie szkółki. Wielu gatun-
ków i odmian z pewnością pozazdrościłby tu niejeden ogród 
botaniczny, aż trudno uwierzyć że jeszcze kilkanaście lat 
temu na terenie zajmowanym obecnie przez kolekcje roślin 
był las, rowy i żwirowisko. Podczas spaceru mieliśmy oka-
zję zobaczyć m. in. kolekcję roślin iglastych w wielu intere-
sujących odmianach, kolekcję brzóz, dębów amerykańskich 
oraz wiele ciekawostek dendrologicznych jak np. Chitalpa 
taszkiencka. Dla upamiętnienia naszej wizyty w nowej czę-
ści kolekcji roślin zostało posadzone drzewo pamiątkowe 
(klon jawor odm. Brillantissimum). Po aktywnym zwiedza-
niu szkółki, był czas także na integrację przy posiłku oraz 
zakupy w szkółce (tradycyjnie większość z nas żałowała, że 
nie ma większych ogrodów, bo aż ciężko było wybierać spo-
śród tylu wspaniałości). 
Dziękujemy z całego serca Panu Janowi wraz z rodzi-
ną oraz współpracownikom za tak serdeczne przyjęcie,  
a wszystkim uczestnikom – za wspaniałą atmosferę  
spotkania.

Fot. 3. Rzadko spotykana 
czterorzędowa rzędowa śródpolna 
aleja lipowa prowadząca z Chełma 
Dolnego do Chełma Górnego (fot. 

M. Kubus)

Fot. 4. Referat nt. najcenniejszych pomorskich alei przydrożnych 
przedstawił prezes PTD Marcin Kubus (fot. K. Myroniuk)
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Fot. 5. Zwiedzanie matecznika szkółki pod przewodnictwem właściciela Jana Ciepłuchy (fot. M. Kubus)

Fot. 6. Anna Ciepłucha-Kowalska prezentuje kolekcję czeską 
różaneczników (fot. M. Kubus)

Fot. 7. Sadzenie pamiątkowego klonu jawora odm. Brillantissimum 
(fot. G. Nowak)
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22 października na mocy umowy z Zakładem Usług Ko-
munalnych w Szczecinie przeprowadziliśmy Kurs Szko-
leniowy „Diagnostyka� stanu� zachowania� drzew� oraz� za-
biegi� zachowawczo-pielęgnacyjne� przy� drzewach.� System�
zarządzania� zielenią� miejską”. W kursie uczestniczyło 16 
pracowników ZUK w Szczecinie. Kurs składał się z części 
teoretycznej (prezentacje multimedialne, wykład konser-
watoryjny, dyskusja  z zakresu diagnostyki stanu zachowa-
nia drzew oraz współczesnych poglądów na leczenie drzew  

i zabiegów zachowawczo-pielęgnacyjnych) oraz praktycznej 
(m.in. ocena podstawowa drzew metoda wizualną, badanie 
drzew tomografem sonicznym i rezystografem oporowym).

3 grudnia na wniosek Oddziału Warszawskiego PTD po-
parliśmy inicjatywę upamiętnienia dr inż. Józefa Rokoszy 
dendrologa, nauczyciela akademickiego, wychowawcy 
wielu pokoleń studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, z którą był związany przez 65 lat. 

Fot. 8. Szkolenie w czasie pandemii Covid 19 (fot. G. Nowak)

Fot. 9. Praktyczna część szkolenia z wykorzystaniem tomografu akustycznego (fot. G. Nowak)
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2 lutego - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne na prośbę 
Społecznego Komitetu Zachowania Historycznego Cha-
rakteru ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach włączyło 
się, jako strona postępowania administracyjnego, w spra-
wę wydania decyzji o wycince 24 ponad stuletnich drzew 
alejowych. Podstawą złożenia naszego wniosku jest jeden 
ze środków statutowego działania Naszego towarzystwa 
– „wyrażanie� opinii� i� interweniowanie� w� przypadkach� 
działań�na�szkodę�drzew�i�drzewostanów,�podejmowanych�
na� terenie� kraju� przez� organy� administracji� państwowej,�
samorządowej�i�osoby�fizyczne”.

Planowana wycinka drzew była związana z modernizacją 
historycznej w zabudowie Szamotuł ulicy Wiosny Ludów  
i utworzeniem z niej „łącznika” dwóch dróg wojewódzkich.

i mocny sprzeciw wobec wycięcia drzew (nastąpiła w tej 
sprawie prawdziwa wiosna ludów), spowodowały, że lipy, 
miejmy nadzieję, pozostaną na długo z mieszkańcami uli-
cy Wiosny Ludów w Szamotułach.

18 lutego o godz. 17.00 na platformie ZOOM miało miej-
sce webinarium z dr Mariolą Truchan z Akademii Pomor-
skiej w Słupsku pt. ”Rośliny�przyprawowe,� lecznicze,�ko-
smetyczne�i�używki�roślinne”

22 lutego o godz. 17.00 na platformie ZOOM odbyło się 
webinarium z dr. hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR w Kra-
kowie „Wykorzystanie�technologii�skanowania�laserowego�
w�zarządzaniu�zielenią�miejską”

KALENDARIUM  2021

Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Mariola Truchan

Fot. 1. Aleja lipowa w Szamotułach (źródło: Społeczny Komitet…)

Jak informują przedstawiciele komitetu, nasza inter-
wencja w ww. sprawie spowodowała wszczęcie postępo-
wania w sprawie wpisania alei lipowej na ulicy Wiosny 
Ludów w Szamotułach do rejestru zabytków przez Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tym 
samym wstrzymana jest wycinka drzew – serdecznie gra-
tulujemy ponad 500 osobom, które uczestniczyły w tym 
obywatelskim sprzeciwie.

Dziękując za słowa uznania płynące dla Naszego to-
warzystwa ze strony Społecznego Komitetu, należy pod-
kreślić, że to przede wszystkim wspólne zaangażowanie 

W dniu 26 lutego w przelewickim pałacu, na mocy aktu 
darowizny, nastąpiło przejęcie Ogrodu Dendrologiczne-
go w Przelewicach od Gminy Przelewice przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, w którym uczest-
niczył prezes PTD dr. hab. Marcin Kubus, prof. ZUT  
w Szczecinie. Należy mieć nadzieję, że przy zaangażo-
waniu Województwa Zachodniopomorskiego – nowe-
go właściciela założenia folwarcznego i pałacowo-par- 
kowego – ogród dendrologiczny, będzie pomyślnie rozwi-
jał się, ciesząc nas swoją magiczną aurą i wspaniałą ko- 
lekcją roślin.
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23 marca - opracowane przez Polskie Towarzystwo Den-
drologiczne „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju tere-

nów zieleni Miasta 
Szczecin” zgodnie 
z Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta 
Szczecin zostały 
wdrożone do sto-
sowania na terenie 
stanowiącym wła-
sność Gminy mia-
sto Szczecin. Są to 
drugie, po „war-
szawskich standar-
dach”, standardy 
zieleni opracowane 
przez nasze Towa-
rzystwo.

28 lutego - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło 
patronatem konkurs fotograficzny Burmistrza Drawska 
Pomorskiego pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”.

W dniach 15 i 16 maja spotkaliśmy się w Rogowskim Ar-
boretum na „Semkowym Uroczysku”. W wyniku starań dar-
czyńców, koleżanek i kolegów, Semka Izdebskiego z rocz-
nika studentów Architektury Krajobrazu SGGW, członków 
PTD i Rodziny, powstało miejsce upamiętniające naszego, 
tak bardzo lubianego, Kolegę. Wieczorem poszliśmy ra-
zem na uroczysko, gdzie Żona Semka - Małgosia z synami,  
w serdecznych słowach, podziękowała darczyńcom za ich 
pamięć i udział w spotkaniu, szczególne wyrazy wdzięcz-
ności skierowała do najbardziej zaangażowanych w cały 
projekt. Katarzyna Łowicka (pomysłodawczyni i główny 
organizator zbiórki), Piotr Banaszczak (kierownik arbore-
tum, projektant i wykonawca) i Jacek Borowski (animator 
zbiórki w PTD), dostali od Małgosi starannie oprawione  
rysunki Semka. Wspominaliśmy jak powstawało uroczysko, 
jak zostały wybrane rośliny i przebiegała sama realizacja. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali krótki przewodnik po tym 
niezwykłym miejscu, przygotowany przez siostrę Sem-
ka Małgorzatę Lasocką i siostrzenicę Zofię. W ślicznym  
i wzruszającym przewodniku znalazła się mapka arboretum 
z lokalizacją uroczyska i krótki opis roślin posadzonych 
obok ławeczki. Z jednej ze stron uśmiecha się do nas Semek, 
pod fotografią, znalazł się z czułością napisany krótki tekst 
przypominający Jego Osobę. Niestety nie zakwitły jeszcze, 
podziwiane przez Semka w Anglii, hiacyntowce zwyczajne. 
Obok ławeczki posadzone zostały trzy oryginalne drzewa: 
głóg Lavallego, parocja perska ‘Vanessa’ i howenia słodka. 
Sama ławeczka wykonana została z drewna żywotnika. 

Po wzruszającym dla wszystkich spotkaniu poszliśmy 
na wspólne ognisko. 

Następnego dnia rano Piotr Banaszczak, jak zwykle ze 
swadą opowiadając o roślinach, oprowadził nas po arboretum.

Składamy podziękowanie Małgosi za te wzruszające 
chwile.  

To niezwykłe wydarzenie pozostanie na długo w naszej 
pamięci, a uroczysko przypominać będzie o Semku, o któ-
rym i tak, trudno zapomnieć!

Fot. 2. Plakat 
konkursowy

Fot. 3. Okładka opracowania standardów zieleni Szczecina 
Opracowanie znajduje się na stronie PTD w zakładce  

„Do pobrania” lub pod linkiem  
Fcdn.um.szczecin.pl/httpfiles/zarzadzenie_140_21.pdf

Fot. 4. Napis na zamontowanej na „Semkowym Uroczysku” 
ławce dedykowanej Semkowi Izdebskiemu

30 marca o godz. 17.00 na platformie ZOOM miało miej-
sce webinarium z dr. hab. inż. Jackiem Borowskim, prof. 
SGGW pt.: „Rośliny�i�krajobrazy�Teneryfy”.

27 kwietnia o godz. 17.00 na platformie ZOOM odbyło się 
webinarium z mgr inż. Kamilem Witkosiem-Gnachem, dr inż. 
Piotrem Tyszko-Chmielowcem, dr hab. inż. Jackiem Borow-
skim, prof. SGGW pt.: „Nowe�standardy�utrzymania�drzew”
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31 maja interweniowaliśmy w Komendzie Powiatowej 
Policji w Kamieniu Pomorskim w związku ze stale powta-
rzającymi się przypadkami wandalizmu lub kradzieży cen-
nych drzew i krzewów w Alei Kalinowej w miejscowości 
Wrzosowo, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 107. 
Wskazaliśmy na konieczność zintensyfikowania monitorin-
gu na wspomnianym terenie.
Inicjatorem i założycielem Alei Kalinowej jest Pan Andrzej 
Szlawski, znany organizator życia społecznego na terenie 
powiatu kamieńskiego oraz aktywny członek PTD. W ciągu 
wielu lat Pan Andrzej zgromadził na wspomnianym terenie, 
kolekcję ponad 400 cennych, wręcz unikatowych drzew  
i krzewów ozdobnych pochodzących z różnych regionów 
Ziemi. Kolekcję tworzą taksony o wysokiej wartości den-
drologicznej, w tym także uprawiane w Polsce, tylko we 
Wrzosowie lub w nielicznych ogrodach dendrologicznych 
i arboretach. Właśnie ze względu na cenność kolekcji, jej 
utrzymanie i dalszy rozwój Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego zapewnił finansowanie 
wzbogacanie bioróżnorodności Alei Kalinowej w ramach 
środków unijnych w ramach projektu „Ochrona� i� zwięk-
szenie�bioróżnorodności�biologicznej�–�Park�Jana�Pawła�II� 
w�Kamieniu� Pomorskim� i� Aleja� Kalinowa� we�Wrzosowie, 
gmina�Kamień�Pomorski”. Aleja Kalinowa jest cennym pro-

duktem turystycznym powiatu kamieńskiego, przyciąga licz-
nych turystów chcących poznać nowe, atrakcyjne gatunki  
i odmiany roślin opisane na tablicach edukacyjnych. Niestety, 
jak się okazało, aleja również przyciąga osoby o niecnych  
zamiarach, obłamujące, niszczące rośliny lub je kradnące.

23 czerwca na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd 
Miasta Stargard, w obecności wiceprezydenta Stargar-
du Piotra Mynca i urzędników mających w swojej pracy 
styczność z terenami zieleni, prezes PTD Marcin Kubus 
przedstawił założenia programowe do opracowania stan-
dardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni  
w Stargardzie.

2 lipca - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne we współ-
pracy z Nadleśnictwem Nowogard brało udział w sa-
dzeniu drzewek sosny limby przez harcerzy z Komendy 
Hufca Goleniów Chorągwi Zachodniopomorskiej na tere-
nie „Zielonej Kuźni” w Płotkowie. Przy tym, położonym  
w środku Puszczy Goleniowskiej, obiekcie edukacji eko-
logicznej staraniem Nadleśnictwa Nowogard od kilku lat 
powstaje kolekcja drzew rodzimych, nad którą objęliśmy 
opiekę naukową. Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!” 
gratulujemy harcerzom oraz organizatorom wydarzenia.

Fot. 5. Akcja sadzenia limb – harcerze pracują pod bacznym okiem pracowników Nadleśnictwa Nowogard – specjalisty służby leśnej 
Nataszy Kaczmarek i leśniczego szkółkarza Tadeusza Olborskiego (fot. M Kubus)
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29 sierpnia – 24 października 2021 r. Z inicjatywy  
Oddziału Warszawskiego PTD i przy współpracy z Zarzą-
dem Zieleni Warszawy miał miejsce cykl 9 spacerów dla 
mieszkańców Warszawy z dendrologami i architektami 
krajobrazu – członkami Naszego towarzystwa prezentują-
cymi parki i ogrody Warszawy.

Lp. park data prowadzący

1 Park Marszałka Ed-
warda Rydza-Śmigłego 29.08.2021 Jacek Borowski 

Jan Łukaszkiewicz

2 Pole Mokotowskie 5.09.2021 Mateusz Korbik 
Jan Łukaszkiewicz

3 Park Morskie Oko 12.09.2021 Piotr Wiśniewski 
Jan Łukaszkiewicz

4 Park Skaryszewski im. 
I.J. Paderewskiego 19.09.2021 Jacek Borowski, 

Jan Łukaszkiewicz

5 Ogród Krasińskich 26.09.2021 Jacek Borowski, 
Beata Fortuna-Antoszkiewicz

6 Park Ujazdowski 3.10.2021 Jacek Borowski, 
Beata Fortuna-Antoszkiewicz

7 Park Żeromskiego 10.10.2021 Mateusz Korbik, 
Beata Fortuna-Antoszkiewicz

8 Park Dreszera 17.10.2021 Piotr Wiśniewski, 
Beata Fortuna-Antoszkiewicz

9
Zieleń przyuliczna jako 
ważny element krajo-
brazu miasta

24.10.2021
Jacek Borowski, 
Beata Fortuna-Antoszkiewicz 
Jan Łukaszkiewicz

Fot. 6. Wspólna fotografia po posadzeniu drzewek (fot. T. Olborski)

Fot. 7. Plakat informacyjny warszawskich spacerów 
dendrologicznych
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Fot. 8. Bardzo liczna grupa zwiedzających w Parku Ujazdowskim

Fot. 10. Park Morskie Oko także wzbudził duże zainteresowanie  
a przewodnikami po założeniu byli Jan Łukaszkiewicz  

i Piotr Wiśniewski

Fot. 9. Jacek Borowski przedstawiający zieleń Ogrodu 
Krasińskich

Fot. 11. W Parku Dreszera prowadzącymi byli  
Beata Fortuna-Antoszkiewicz i Piotr Wiśniewski
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4 października Polskie Towarzystwo 
Dendrologiczne zostało partnerem wy-
dania najnowszej, podstawowej pozycji 
książkowej z naszej dziedziny w Polsce 
jaką jest „Dendrologia” autorstwa doc. 
Włodzimierza Senety, dr hab. Jakuba Do-
latowskiego oraz prof. Jerzego Zielińskie-
go. Wydanie książki finansowo wsparli 
nasi członkowie wspierający: Clematis 
Źródło Dobrych Pnączy z Pruszkowa, 
Gospodarstwo Szkółkarskie Jakub Ku-
rowski z Końskowoli,  Agro Bio Ekspert 
Jolanta Więsyk oraz Fischer Szkółka Pol-
sko-Niemiecka. Dziękujemy !

8 listopada - Nadleśnictwo Gryfino i Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Szczecinie nadali Ogrodowi Den-
drologicznemu w Glinnej imię Profesora Jerzego Tumiło-
wicza. W imieniu członków PTD z okazji tej podniosłej 
uroczystości składaliśmy serdeczne gratulacje Profesorowi 
Jerzemu Tumiłowiczowi oraz inicjatorom tego historycz-
nego wydarzenia upamiętnionego odsłonięciem kamienia  
z pamiątkową tablicą i rzeźbą – metaloplastyką pod ulubio-
ną profesorską malowniczą metasekwoją chińską. 
Pan Profesor Jerzy Tumiłowicz – członek honorowy 
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i pierwszy jego 
prezes po reaktywacji naszego stowarzyszenia w 2009 roku 

Fot. 12, 13. Okładka najnowszej Dendrologii i jej specjalna obwoluta z rysunkami 
Jakuba Dolatowskiego (autor projektu obwoluty: Rafał Wiśniewski)

Fot. 14. Profesor Jerzy 
Tumiłowicz podczas sadzenia 

i katalogowania nowych 
nasadzeń w Ogrodzie 

Dendrologicznym w Glinnej 
w kwietniu 2009 roku  

(fot. M. Kubus)

– jest wybitnym znawcą roślin drzewiastych, prowadzącym 
wieloletnie badania ich biologii, ekologii, aklimatyzacji 
i uprawy, mistrzem dla wielu pokoleń naukowców i prak- 
tyków zajmujących się dendrologią i leśnictwem.
Ogród Dendrologiczny w Glinnej. pod Jego ponad czterdzie-
stoletnią opieką naukową stał się jednym z najcenniejszych 
tego typu obiektów w Polsce, z unikalną kolekcją drzew  
i krzewów, a jednocześnie miejscem chętnie odwiedzanym 
przez turystów i mieszkańców Szczecina. 
Życzymy, aby Ogród Dendrologiczny w Glinnej imienia 
Profesora Jerzego Tumiłowicza, doczekał kolejnych wielu lat 
swojej świetności mierzonych wiekiem najstarszych drzew.
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12 listopada nasza koleżanka Ewa Kudła z Oddziału 
Warszawskiego PTD zorganizowała wyjazd terenowy do 
parku w Helenowie. Ten niezwykły park ma kanał wodny  
o długości dorównującej temu w Wersalu. Oprowadzała 
nas Ewa i pułkownik Krzysztof Sikorski  kierujący Ośrod-
kiem Reprezentacyjnym MON. Nasze starania o zwiedza-
nie parku oparły się o Ministerstwo Obrony Narodowej, 
od którego dostaliśmy zgodę na wejście na teren obiektu. 
Po spacerze Pan pułkownik zaprosił nas do pałacu i nie-
zwykle interesująco przedstawił dzieje całego założenia. 
W rewanżu opracowaliśmy wskazania do postępowania ze 
znajdującymi się tu pomnikami przyrody, a obecni na spa-
cerze koledzy z ASP przedstawili opracowanie dotyczące 
konserwacji rzeźb parkowych. Po tak miłym przyjęciu  
wysłaliśmy też oficjalne podziękowanie dla pułkownika 
Sikorskiego. 

Fot. 15. Kamień z pamiątkową tablicą z napisem „Jerzemu 
Tumiłowiczowi – Twórcy kolekcji Ogrodu Dendrologicznego  

w Glinnej, wybitnemu leśnikowi i miłośnikowi przyrody, 
którego pasję i zaangażowanie odnajdujemy w pięknie 
rosnących tu drzew i krzewów, w dniu nadania imienia 

Ogrodowi Dendrologicznemu w Glinnej – leśnicy  
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, 

Glinna 2021 r.” (fot. G. Nowak)

Fot. 16. Pamiątkowa fotografia z pobytu w Helenowie 

2 grudnia Polskie Towarzystwo Dendrologiczne opraco-
wało „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów 
zieleni inwestycyjnych Gminy Police”. 
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12 stycznia zamieściliśmy na naszej stronie Komunikat nr 1 
– zaproszenie na odłożony, ze względu na pandemię, X Ju-
bileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 
oraz na konferencję „Zachowanie wartości przyrodniczo-kul-
turowych Dolnego Śląska” w dniach 26-28 maja 2022 roku.

Kalendarium 2022 rok (od 01.01 do 26.05.2022)

Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Mariola Truchan

14 stycznia Polskie Towarzystwo Dendrologiczne udzieliło 
rekomendacji Burmistrzowi Drawska Pomorskiego Krzyszto-
fowi Czerwińskiemu dotyczącej wprowadzenia zadrzewienia 
przyulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 20 na odcinku  
w granicach administracyjnych miasta Drawsko Pomorskie. 
W piśmie stwierdziliśmy, że wprowadzenie zieleni wysokiej 
w postaci właściwie dobranego gatunku, odmiany drzew 
ozdobnych w pasie zieleni niniejszej drogi zdecydowanie 
podniesie walory dekoracyjne Drawska Pomorskiego, po-
zytywnie zmieniając sylwetę głównego ciągu komunikacyj-
nego. Ponadto zwróciliśmy uwagę na ważne funkcje ekolo-
giczne projektowanej alei oraz poprawiające bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. Deklarowaliśmy pomoc w opracowaniu 

Fot. 1. Logotyp Jubileuszowego X Zjazdu PTD

projektu w zakresie merytorycznym – doboru drzew i tech-
nologii ich sadzenia. W tym samym dniu również prośbę 
Pana Burmistrza Drawska Pomorskiego wyraziliśmy swoją 
pozytywną opinię w sprawie zamiaru ustanowienia pomnika 
przyrody – regularnego, bardzo dobrze zachowanego szpa-
leru grabowego w rzadko spotykanej formie krajobrazowej 
– zlokalizowanego na działce nr ewid. 406/6 obrębu 11 mia-
sta Drawsko Pomorskie. 

18 stycznia odbyło się webinarium PTD w formie zdalnej na 
platformie Zoom z dr hab. Przemysławem Bąbelewskim, prof. 
nadzw. z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, 
pt.: „Wpływ�hydroboxu�na�wzrost�oraz�cechy�morfologiczne 
i�fizjologiczne�wybranych�drzew�i�krzewów�ozdobnych”.

23 stycznia złożyliśmy życzenia naszemu członkowi 
honorowemu Panu Lucjanowi Kurowskiemu z okazji Jego 
dziewięćdziesiątych urodzin.

Fot. 2. Życzenia urodzinowe dla członka honorowego PTD –  
Pana Lucjana Kurowskiego

8 lutego z uznaniem poinformowaliśmy, że członkowie 
PTD, architekci krajobrazu: Beata Fortuna-Antoszkiewicz, 
Jan Łukaszkiewicz oraz Piotr Wiśniewski są współauto-
rami książki: Why Cities Need Large Parks” (Dlaczego 
miasta potrzebują dużych parków).

W styczniu szanowny Pan Prof. dr hab. Jerzy Hrynkiewicz – 
Sudnik obchodził 96 urodziny. Pan Profesor jest absolwentem 
Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu i Wydziału Bio-
logii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako wieloletnim pracow-
nikiem Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Muzeum Przy-
rodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadził 
badania z zakresu nauk przyrodniczych  Profesor to wybitny 
dendrolog przyrodnik i popularyzator wiedzy był zaangażo-
wany w kształcenie licznych pokoleń studentów. Wykształcił 
i przekazał wiedzę kilku pokoleń absolwentów architektury, 
biologii i ogrodnictwa. Był zaangażowany w liczne prace 
naukowe poświęcone badaniom  nad drzewami w parkach 
wrocławskich i innych obiektach na Dolnym Śląsku. Szcze-
gólnie ważne  dla introdukcji drzew i krzewów była opieka 
nad ogrodem dendrologicznym w Lądku Zdroju, którą pełnił 
ponad 30 lat.  Polskie Towarzystwo Dendrologiczne składa 
dostojnemu Jubilatowi serdecznie życzenia zdrowia i pogody 
ducha. Wyrażamy wielkie uznanie dla dotychczasowych do-
konań Pana Profesora; podziwiamy mądrość a przede wszyst-
kim dendrologiczną pasję oraz zaangażowanie w krzewieniu 
wiedzy dendrologicznej, przyrodniczej i ogrodniczej.
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„The book is absolutely unique and should be the stan-
dard reference on this important subject for years ahead.

(Ta�książka�jest�zupełnie�wyjątkowa�i�powinna�stanowić�
w�nadchodzących�latach�obowiązkowe�źródło�wiedzy�na�tak�
ważny�temat)

Richard T. T. Forman, PAES Professor of Landscape 
Ecology, Harvard University

Pragniemy polecić uwadze wszystkich kolegów i sym-
patyków Naszego Towarzystwa oraz miłośników parków, 
drzew i krajobrazu wspaniałą publikację naszego współau-
torstwa o światowym zasięgu i wielkim potencjale. 1 grudnia 
2021 roku ukazała się nakładem angielskiego wydawnictwa 
Routledge, licząca 488 stron i 250 kolorowych ilustracji 

książka pt. „Why Cities Need Large Parks” (Dlaczego�mia-
sta�potrzebują�dużych�parków). To wielkie dzieło powstało 
pod egidą organizacji World Urban Parks Association i jest 
opracowane przez zespół autorów – znawców przedmiotu 
ze wszystkich kontynentów. Publikacja przedstawia profile 
30 wielkich miejskich parków położonych w dużych mia-
stach na całym świecie, ilustrując ich historię, funkcjonowa-
nie oraz bogate i różnorodne walory (np. Birkenhead Park  
w Liverpoolu, Bois de Boulogne w Paryżu, Tiergarten  
w Berlinie i Central Park w Nowym Jorku). Wśród auto-
rów wymienić można autorytety takie, jak: prof. RICHARD 
FORMAN (Harvard Univ.), uznawany na świecie jako  
“ojciec” ekologii krajobrazu, prof. JULIA CZERNIAK, ar-
chitekt krajobrazu (Syracuse Univ. USA), dr TERESA PA-
STOR (Univ. of Barcelona) - wieloletnia koordynator FED-
NATUR - EUROPARC FEDERATION i wielu, wielu innych.

W książce ukazano m.in. że modna i lansowana obecnie 
w parkach miejskich bioróżnorodność nie powinna prze-
słaniać całkowicie ich wysokich wartości kulturowych, es-
tetycznych oraz jakże potrzebnych walorów dla masowego 
wypoczynku i rekreacji. Ukazano, że wielkie miejskie parki 
przynoszą rozliczne korzyści również w innych aspektach 
zdrowia i dobrego samopoczucia społecznego, na przy-
kład poprzez ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła, 
zanieczyszczenia powietrza i ryzyka powodzi. W książce 
zaprezentowano nowe pomysły na poprawę jakość życia  
w mieście oraz w jaki sposób rozległe i zwarte tereny zie-
leni mogą korzystnie oddziaływać na fizyczne i psychiczne 
samopoczucie mieszkańców miast. Wśród tej międzynaro-
dowej plejady „zielonych gigantów” jako jedyny z Polski  
i z tej części Europy – został zaprezentowany Park  
Śląski w Chorzowie. Rozdział poświęcony Wojewódzkie-
mu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka  
w Chorzowie opracowali członkowie PTD sekcji War-
szawskiej, architekci krajobrazu: Beata Fortuna-Antosz-
kiewicz, Jan Łukaszkiewicz oraz Piotr Wiśniewski, któ-
rzy prowadzili w tym obiekcie kilkuletnie badania, opisane  
w licznych publikacjach.Fot. 3. Okładka książki, której współautorami są członkowie PTD

Fot. 4. Współautorzy książki: Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz i Piotr Wiśniewski 
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Więcej danych o książce znajdą Państwo online na 
stronie www Wydawnictwa Routledge [Why Cities Need  
Large Parks: Large Parks in Large Cities – 1st Edition (ro-
utledge.com)]
Opracowali: B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, 
P. Wiśniewski
Oddział Warszawski PTD, Warszawa, 03 lutego 2022 r.

15 lutego Oddział Warszawski PTD i Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali spotkanie przy 
„Dendrologii” z dr hab. Jakubem Dolatowskim, jednym  
z autorów najnowszego wydania książki. Dzięki operatyw-
ności Małgorzaty Izdebskiej na stronie You Tube udostęp-
niono film z tego miłego, bardzo interesującego spotkania. 

17 marca odbyło się webinarium 
PTD w formie zdalnej na platfor-
mie Zoom z dr inż. Wojciechem 
Bobkiem z Katedry Architektury 
Krajobrazu Wydziału Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej pt.: 
„Jak diagnostyka może sprzyjać 
weteranizacji drzew”.

26 marca 2022 Warszawski Oddział PTD zaprosił na spa-
cer po wiosennych Fortach Bema. Spacer prowadziły Ewa 
Kudła i Edyta Żak. 
W trakcie wycieczki zobaczyliśmy grupę zachowanych 
pomników przyrody (drzewa Izabelli Czartoryskiej). Do-
konaliśmy ich oględzin i spisaliśmy wnioski dotyczą-
ce postępowania z nimi. Zobaczyliśmy niezwykłe wille 
generalskie z 1927 r. Zwiedziliśmy stary sad z ogrodem 
społecznościowym przy willi dla kadry oficerskiej.  
Przez zabytkowy most weszliśmy na teren okalający  
dawny Fortu Parysów. Zwiedziliśmy forty. Na zakończe-
nie, spotkaliśmy się w barze “Forteczna”, w którym lo-
kalny przewodnik (właściciel baru) opowiedział o historii 
Fortów.  

Fot. 5. Zbiórka uczestników 
wycieczki (fot. T. Gajewski)

Fot. 6.  Oględziny stanu drzew 
pomnikowych (fot. T. Gajewski)
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10 kwietnia na prośbę mieszkańców gminy Moryń oraz mi-
łośników tego cennego krajobrazowo i turystycznie regionu 
Pomorza Zachodniego Polskie Towarzystwo Dendrologicz-
ne interweniowało w sprawie planowanej w związku z mo-
dernizacją drogi wojewódzkiej nr 125 wycinki alei lipowej  
w Bielinie. W piśmie skierowanym do Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego wyraziliśmy stanowczy sprzeciw 
wobec zamiaru usunięcia tak istotnego dla regionu zabytku 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Przedmiotowa 
aleja z lipy szerokolistnej, z niewielką domieszką innych 
gatunków drzew łącząca „średniowieczną perełkę” Moryń  
i Wierzchlas (przebiegająca przez miejscowość Bielin) zbu-
dowana jest z 3-rzędów drzew, co stanowi dużą rzadkość. 
Deklarowaliśmy merytoryczną pomoc w pracach nad przy-

rodniczo-technologicznymi rozwiązaniami, zapewniającymi 
ochronę drzew alejowych w procesie modernizacji drogi. 
W odpowiedzi pisemnej otrzymanej z Wydziału Infrastruk-
tury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego poinformowano nas, że Zarząd Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę ar-
gumenty o cennym i unikatowym charakterze alei lipowej  
w Bielinie, podjął decyzję o zachowaniu alei lipowych na obu 
wjazdach do tej miejscowości. Jest to sukces wielu osób zaan-
gażowanych w ochronę alei przydrożnych, w tym aktywnego 
komitetu ochrony alei z gminy Moryń, władz samorządo-
wych województwa zachodniopomorskiego podejmujących 
w ten sposób rzeczywiste działania proekologiczne, oraz tak-
że Naszego towarzystwa w zakresie działalności statutowej.

Fot. 7. Zwiedzanie Fortów Bema 
(fot. T. Gajewski)

Fot. 8, 9. Trzyrzędowa aleja lipowa pozostanie w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym gminy Moryń (fot. M Kubus)
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22 kwietnia, z okazji cyklicznych obchodów Dnia Ziemi, 
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne we współpracy z Wy-
działem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
wzbogaciło wydziałowy teren zieleni o posadzone drze-
wa i krzewy, m.in.: lipę drobnolistną, magnolię japońską, 
wierzby, kaliny japońskie ‘Pink Beauty’ i kalinę bodnantską 
‘Dawn’, odmiany tawuł, ostrokrzewy Meservy, abeliofylum 
koreańskie. 30-osobowa grupa pracowników wydziału przy 
naszej pomocy, w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, 

szybko i profesjonalnie wykonała nasadzenia. Przy ogni-
sku, piecząc kiełbaski, podsumowaliśmy swoje dokonania  
i określiliśmy nasze dalsze zielone przedsięwzięcia. 
Serdecznie dziękujemy Szkółce Drzewiarskiej Fischer 
z Sokolnik k. Maszewa, Szkółce Viburnum Łucji Swiłło 
oraz Szkółce Leśnej Danowo Nadleśnictwa Nowogard za 
podarowane rośliny. Wcześniej, w listopadzie 2021 posa-
dziliśmy także róże okrywowe przekazane od Gospodar-
stwa Szkółkarskiego Ciepłucha. W tym roku po raz pierw-
szy nam zakwitną.

Fot. 11. Grzegorz Nowak przy sadzeniu magnolii 
japońskiej (fot. M Kubus)

Fot. 10. Rąk do pracy przy sadzeniu roślin  
nam nie brakowało (fot. M Kubus)
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27 kwietnia Sekcja Drzew Pomnikowych PTD pod prze-
wodnictwem Krzysztofa Borkowskiego podjęła aktywne 
działania na rzecz ochrony okazałego dębu szypułkowe-
go o obw. pnia 465 cm rosnącego w zachodniopomorskim 
Mrzeżynie w gminie Trzebiatów. Prawdopodobnie drzewo 
w ramach inwestycji drogowej przewidziane jest do usu-

Fot. 13. Malowniczy krótki pień i wieloprzewodnikowa podstawa korony  
bez żadnych uszkodzeń lub ubytków (fot. M. Kubus)

nięcia, o czym informował nas zaniepokojony tym faktem 
mieszkaniec gminy. Urząd  Miasta i Gminy w Trzebiato-
wie i Burmistrz Trzebiatowa nie odpowiedzieli dotąd na 
ponawiane od prawie 1,5 miesiąca pytania Sekcji Drzew 
Pomnikowych o losy dębu, co jest mocno zastanawiające. 
Sprawa będzie nadal kontynuowana. 

Fot. 12. Prawdopodobnie zagrożony wycięciem  
mrzeżyński dąb szypułkowy (fot. M. Kubus)

7 maja Oddział Szczeciński PTD zorganizował popołudnio-
we spotkanie plenerowe w Transgranicznym Ośrodku Edu-
kacji Ekologicznej w Zalesiu k. Szczecina (gmina Police). 
Naszym przewodnikiem był dr Tadeusz Leśnik, pracownik 
edukacyjny ośrodka, a dla nas także niestrudzony, kreatyw-
ny przewodnik naszych licznych wyjazdów terenowych.  
W TOEE w Zalesiu prowadzone są zajęcia i warsztaty eduka-
cyjne z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych zarówno 
w salach, jak i w terenie dla grup przedszkolnych, szkół pod-
stawowych i średnich, jak też dla indywidualnych zwiedza-
jących. Zajęcia i warsztaty mogą odbywać się w lesie, Ogro-
dzie Dydaktycznym, Sali Ekosystemów, Sali Kosmicznej, 
Sali OZE, Sali Mokrej lub Sali Zjawisk Atmosferycznych. 
Oryginalnym rozwiązaniem z zakresu dendrologii, było 
zgromadzenie na niewielkiej powierzchni podniesionych 
rabat mocno przycinanych drzew przedstawicieli kilkunastu 
rodzimych gatunków, co umożliwia ich przedstawienie i po-
równanie praktycznie w jednym miejscu. Nasz przewodnik 
oprócz prezentacji ośrodka przedstawił naszej grupie spo-
soby i metody aktywizujące dzieci i młodzież w edukacji 
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ekologicznej – eksperymenty, pokazy, 
czasem nawet dość proste w formie, 
ale bardzo sugestywne i na swój spo-
sób innowacyjne. Zgodnie stwierdzi-
liśmy, że najważniejsza jest tutaj rola 
przewodnika / animatora zajęć, potra-
fiącego nawiązać twórczą interakcję 
z dziećmi i młodzieżą, stosując m.in. 
naukę przez zabawę. Po zwiedzeniu 
TOEE w Zalesiu odpoczywaliśmy  
i posililiśmy się przy ognisku.

Fot. 14. Nasz przewodnik  
Tadeusz Leśnik przed budynkiem TOEE  

w Zalesiu przedstawił nam historię  
i działalność obiektu (fot. M Kubus)

Fot. 15. Zwiedzanie ogrodu 
dydaktycznego – oryginalna 

forma podwyższonych 
kamiennych rabat znana  

z ogrodów sensorycznych  
(fot. M Kubus)

Fot. 16. W Sali Ekosystemów 
Tadeusz Leśnik przedstawia 

pomoce dydaktyczne –  
szyszki i nasiona drzew  

(fot. M Kubus)
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9 sierpnia 2019 r. – Jacek Szymaniak - od początku istnienia Oddzia-
łu Szczecińskiego PTD, był jego aktywnym członkiem, zaangażowanym  
w sprawy ochrony i pielęgnacji drzew; miał ogromną wiedzę i praktykę leśną 
i dendrologiczną. Był pogodny, koleżeński i zawsze można było liczyć na jego 
nieocenioną pomoc.

Jacek Szymaniak był absolwentem Wydziału Leśnego SGGW oraz stu-
diów podyplomowych m.in. z zakresu architektury krajobrazu. Swoją drogę 
zawodową rozpoczął w Lasach Państwowych, pracował jako leśniczy w nad-
leśnictwie Bogdaniec i nadleśniczy w nadleśnictwie Kliniska (RDLP Szcze-
cin). Następnie prowadził własną firmę zajmującą się kształtowaniem i pie-
lęgnacją zieleni. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  
i Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew. Od 2017 pra-
cował dla FSC International Center jako Koordynator FSC ds. Leśnictwa  
w Polsce, odpowiedzialny  był przede wszystkim za koordynację procesu  
rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC.

20 września 2019 r. – Tomasz Szeszycki nadleśniczy Nadleśnictwa Roki-
ta, przyrodnik, nasz serdeczny i zawsze uczynny Kolega, członek Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicznego. Był człowiekiem nieprzeciętnym, wielkim 
miłośnikiem, znawcą i obrońcą przyrody, dendroflory, propagatorem turystyki 
i społecznikiem. Z Jego inicjatywy powstało 6 rezerwatów przyrody, 4 użytki 
ekologiczne, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i liczne pomniki przy-
rody. Położył wielkie zasługi na rzecz ochrony i reintrodukcji cisa, jarzębu 
brekinii i trześni; jest autorem trzech cennych monografii dotyczących ww. 
gatunków drzew. Leśnik Roku 2015, Honorowy Obywatel Gminy Golczewo, 
laureat srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Jego pa-
sją były także historia, czytelnictwo; miał talent do pisania oraz wrażliwość 
artystyczną, działał na rzecz kultury i sztuki.

20 listopada 2019 r. - prof. Leokadia Witkowska-Żuk – zajmowała się 
botaniką leśną, fitosocjologią i ochroną przyrody. Pracowała przez wiele lat  
w Katedrze Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
współpracując m.in. z Tadeuszem Szymanowskim i Włodzimierzem Senetą. 
Oddana sprawom lasu i drzew. Autorka i współautorka wielu prac nauko-
wych i popularyzatorskich oraz podręczników akademickich, w tym takich jak  
„Botanika leśna”, „Rośliny leśne” i „Atlas roślinności lasów”.

Odeszli od nas 

2019

Jacek Szymaniak jakiego zapamiętaliśmy –  
w pracy i z życzliwym uśmiechem

Tomasz Szeszycki z jednym z Jego  
dzieł zawodowego życia – udaną reintrodukcją 

jarzębu brekinii w Nadleśnictwie Rokita

Profesor Leokadia Witkowska-Żuk  
w Białowieskim Parku Narodowym,  

lipiec 2014 r. (fot. A. Kęczyński)
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W dniu 5 kwietnia z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach 
zmarł dr Oliver Hermann członek Polskiego Towarzystwa Dendrologiczne-
go. Należał również do Deutsche Dendrologische Gesellschaft i International 
Dendrology Society. 

Oliver był przyjacielem polskich dendrologów, wielokrotnie odwiedzał nasz 
kraj między innymi, w czasie zjazdów i spotkań PTD. Pamiętamy Go, jako oso-
bę o głębokiej wiedzy i pasji dendrologicznej, przyjaznego i pogodnego człowie-
ka. Był zapalonym zbieraczem okazów zielnikowych, brakowało mu zaledwie 
kilku taksonów z naszego kraju (zbierał je tylko ze stanowisk naturalnych, po 
uzyskaniu zgody). Nauczył się polskiego i chętnie się nim posługiwał, czasem 
wzbudzając wesołość swoją specyficzną składnią i słowotwórstwem.
Żegnamy Cię niemiecki Kolego. 
Oliver,�to�wielka�szkoda,�że�nigdy�już�nie�przyjedziesz�na�nasz�zjazd�!�

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 
2020 roku zmarł Pan Andrzej Dębski – członek wspiera-
jący Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pan An-
drzej wraz z braćmi jest współtwórcą sukcesu SZKÓŁEK 
BRACI DĘBSKICH, położonych w Młynkach k. Puław, 
jednego z najprężniej działających polskich gospodarstw 
szkółkarskich.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 października, po krótkiej, 
intensywnej chorobie, odszedł od nas na zawsze Kolega Siemisław Izdebski 
„Semek”. Miał 48 lat. Był osobą bardzo ciepłą, serdeczną i przez to powszech-
nie lubianą. Architekt krajobrazu, ogrodnik, prawdziwy pasjonat dendrologii, 
a przede wszystkim wspaniały, pogodny i mądry przyjaciel. Nie można uwie-
rzyć w to, co się stało, w to również, że nie założysz już Semku żadnego ogro-
du, nie popłyniesz po Mazurach swoim jachtem „Szeszupą” i nie uruchomisz 
starego volkswagena.
Żegnaj Kolego!
Składamy najszczersze wyrazy współczucia Żonie Małgosi i Synom.

2020

Oliver Hermann na jednej z Jego ulubionych 
polskich dendrologicznych wypraw

Siemisław Izdebski jakiego pamiętamy – 
serdecznego, otwartego na ludzi i przyrodę 

kolegę z PTD
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3 lutego, w wieku 90 lat, zmarł  
w Pradze członek honorowy naszego Towarzystwa, bliski przyjaciel wielu  
polskich dendrologów, Antonín M. Svoboda.

Dr Antonin M. Svoboda  
svět�těsný�–�myšlení�široké 

 Friedrich�Schiller

2021

2022

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 2 lutego 2022 roku, w wieku 92 lat, 
zmarł pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego po jego od-
tworzeniu w 2009 roku, członek honorowy PTD, nasz mistrz, a dla wielu osób 
serdeczny kolega i przyjaciel – Profesor Jerzy Tumiłowicz.

W dniu 9 lutego w pogrzebie Profesora w Rogowie uczestniczyło bardzo 
liczne grono Jego współpracowników, przyjaciół, koleżanek i kolegów z PTD, 
przedstawicieli różnych instytucji, ogrodów botanicznych, arboretów z całej 
Polski.

Kartka pamiątkowa

Cześć Ich pamięci! Zarząd i członkowie PTD
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Wierzba płacząca – klejnot wśród drzew ozdobnych
Mieczysław Czekalski

Urok wierzby płaczącej zachwyca chyba wszystkich od-
wiedzających parki i inne rodzaje terenów zieleni. Zwłasz-
cza drzewa „przeglądające się” w wodzie stawów nad 
którymi często rosną sprawiają miłe wrażenie. Są one 
drzewami – klejnotami, tam gdzie rosną. Tymczasem, 
wierzba ta staje się u nas coraz rzadsza. Przepadają okazy 
stare, które osiągnęły lub wkrótce osiągną kres biologicz-
nej egzystencji, niszczone przez coraz częściej pojawiają-
ce się silne wiatry oraz niekorzystne zmiany zachodzące  
w środowisku ich życia. A młodych drzew nie przybywa 
lub spotyka się je sporadycznie. Chociaż w końcu marca 
2019 r. znaczną ilość drzew w średnim wieku i młodych 
oglądałem z przyjemnością na Pomorzu, w trójmieście – 
Gdańsk, Sopot, Gdynia. Czy przeminęła moda na to pięk-
ne drzewo? Jeśli tak, to niesłusznie! Warto zatem przypo-
mnieć wierzbę płaczącą, tym wszystkim, którzy zajmują 
się projektowaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

Fot. 1. Wierzba płacząca - drzewo pojedyncze (fot. W. Antkowiak)

Wierzba płacząca jako Salix� ×sepulcralis Simonkai 
‘Chysocoma’ jest naturalnym mieszańcem wierzby ba-
bilońskiej (Salix� babylonica ‘Babylon’) i wierzby bia-
łej odmiany złocistej (Salix� alba ‘Vitellina’), powstałym  
w obszarze wspólnym dla obu gatunków, w zachodniej 
Azji. Znana jest także pod innymi nazwami np. S.�×sepul- 
cralis ‘Tristis’ (H.-D. Warda, 2010), wierzba biała odmia-
na zwisająca (S.�alba var. vitellina�pendula Rehd.), wierz-
ba złocista (S.� chrysocoma Dode) i pod innymi. Lajos  
Simonkai (1851-1910) był botanikiem węgierskim, Alfred 
Rehder (1863-1949) był dendrologiem niemiecko-amery-
kańskim, a Louis Albert Dode (1875-1943) był dendrolo-
giem francuskim, Hans-Dieter Warda jest współczesnym 
niemieckim dendrologiem (ur. 1941). Omawiana wierzba 
płacząca nazywana jest również wierzbą nagrobną lub 
wierzbą żałobną.
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Opis
Wierzba płacząca w fazie dojrzałej jest drzewem osiągają-
cym 15-20 m wysokości i 10-15 m szerokości korony. Koro-
nę budują szeroko rozłożyste silne konary, umieszczone na 
kilku poziomach. Wyrastają z nich gałęzie i cienkie giętkie 
pędy, sięgające nawet powierzchni gleby, wyglądające jak 
żywe kaskady (Fot. 1). Pędy są złocistożółte, nagie i błysz-
czące, co uwidacznia się zwłaszcza w okresie bezlistnym. 
Lancetowate liście, długości 10-15 cm, węższe niż u wierz-
by białej, u nasady wąskoklinowate, na brzegu drobnopił-
kowane, na wierzchu są matowozielone, a na spodzie szaro-
zielone. Na drzewach rosnących na terenach zieleni miasta 
Poznania utrzymują się nawet do połowy listopada. Domi-
nują drzewa (klony) męskie, których żółte pylniki kwia-
tów pręcikowych dodają im jeszcze więcej koloru żółtego  
(Fot. 2). Zimą drzewa są bezlistne. W obecnie istniejących 
warunkach są całkowicie odporne na mróz. W swoim czasie 
najmłodsze pędy nieznacznie przemarzały podczas suro-
wych zim z dwoma lub trzema odwilżami.

Wymagania i zastosowanie
Wierzba płacząca jest wytrzymała na suszę atmosferyczną 
i tolerancyjna na suszę glebową. W Poznaniu w 2018 roku 
opady wyniosły zaledwie 373 mm, a drzewa tej wierzby 

nie wykazywały żadnych niekorzystnych objawów i długo 
utrzymywały liście. Warto jednak pamiętać, że preferuje 
gleby wilgotne, żyzne, alkaliczne. Ale dostosowuje się do 
gleb umiarkowanie wilgotnych. Znosi gleby okresowo za-
lane wodą, lecz nie z wodą stale stojącą. Odpowiednie jest 
stanowisko słoneczne. Znosi wysokie temperatury i wa-
runki miejskie. Idealne drzewo do sadzenia w parkach, nad 
ciekami wodnymi i stawami, na wilgotnych łąkach i w róż-
nego rodzaju zadrzewieniach. Dla okazania swego piękna 
wymaga dużo miejsca, dlatego w parkach najładniej się 
prezentuje nad wodami i na rozległej powierzchni trawni-
ków. Oryginalnie wyglądają swobodnie rosnące szpalery, 
jak np. ten na granicy gruntu ornego z łąką w miejscowości 
Dąbrówka, gmina Dopiewo, powiat Poznań (Fot. 3, 4). Fa-
scynujący urokiem szpaler ma 300 metrów długości. Two-
rzy go 150 wierzb płaczących, posadzonych co 1,8 m do 
2,0 m. Wysokość szpaleru wynosi 7-8 m. Dominują drzewa 
o jednym pniu. Tych o dwóch i trzech pniach jest niewiele. 
Najgrubsze pnie mają obwód 111 cm. Są gęsto ugałęzione 
i obficie ulistnione. Kaskady zwisających gałęzi wygląda-
ją bajecznie. Nie wiem, czy gdziekolwiek w naszym kraju 
można oglądać takie czarujące zjawisko?

Wierzbę płaczącą można rozmnażać za pomocą sadzo-
nek pędowych zdrewniałych i przez szczepienie. Chcąc 

Fot. 2. Wierzba płacząca w okresie kwitnienia (fot. W. Danielewicz)
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otrzymać formę pienną wierzby płaczącej z sadzonki, pęd 
przewodni trzeba prowadzić przy paliku, do którego przy-
wiązuje się go kilkakrotnie w okresie wegetacji. Szczepienie 
wykonuje się np. na wierzbie Smitha (S.�×smithiana Willd.), 
lub na wierzbie białej (S.�alba L.).

Fot. 3. Fragment swobodnego szpaleru wierzby płaczącej (fot. W. Danielewicz)

Fot. 4. Fragment szpaleru wierzby płaczącej (fot. W. Danielewicz)

Wierzba płacząca nie może zniknąć z naszych miast i in-
nych miejscowości. Towarzyszyła wiejskim zabudowaniom 
gospodarskim.
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Dereń kwiecisty (Cornus�florida L.) z rodziny dereniowa-
tych (Corneaceae) jest jeszcze mało znany w naszych ogro-
dach ze względu na małą wytrzymałość na niskie tempera-
tury. Naturalnie występuje w Ameryce Północnej od Ontario 
do płd.-wsch. Meksyku. W Polsce, po raz pierwszy upra-
wiany był w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie od 1808 
roku. W  USA,  Zachodniej i Południowej Europie, Azji oraz 
Australii, w rejonach o ciepłym klimacie jest jednym z naj-
bardziej lubianych kwitnących drzew m.in. ze względu na 
obfite i spektakularne kwitnienie oraz wyjątkową barwę li-
ści jesienią. Maksymalnie dorasta do 10 (15) m, jednak czę-
sto osiąga pokrój krzewiasty. Znanych jest ok. 100 odmian 
uprawnych w tym gatunku.

Jesienią 2007 roku zostały wysiane nasiona derenia 
kwiecistego pochodzące z USA, które wzeszły w maju 2008 
roku. W okresie zimy 2009/2010 rośliny znajdowały się  
w zimnym tunelu foliowym i przeżyły miesięczny okres 
silnego mrozu z najniższą temperaturą -29°C. Wiosną  
2011 roku roślina derenia kwiecistego posadzona do grun-
tu, przeżyła zimą 2011/2012 bezśnieżny okres mrozu z naj-
niższą temperaturą -29°C (przy gruncie -32°C), osłonięta  
u podstawy liśćmi. W maju 2017 roku po raz pierwszy po-
jawiły się w niewielkiej ilości kwiatostany o bardzo dużych 
białych podsadkach, a rok później już w znacznie większej 
liczbie. W maju 2019 roku dereń kwiecisty osiągnął wyso-
kość 3 m i 2,5 m szerokości. Kwiatostany z dużymi podsad-

Cornus florida L. ‘Spirit Of Lodz’
Nowa polska odmiana derenia kwiecistego

Ryszard Rusołowski

Fot. 1. Kwitnący okaz derenia kwiecistego ‘Spirit Of Lodz’  
(fot. Ryszard Rusołowski)

Fot. 2. Kwitnący okaz derenia 
kwiecistego ‘Spirit Of Lodz’  
(fot. Ryszard Rusołowski)
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kami pojawiły się bardzo licznie już powyżej 1/3 wysoko-
ści od podstawy, gdzie kwitnienie było intensywne i obfite  
(fot. 1, fot. 2). 

Początkowo, przed rozwojem liści, kwiaty są zielone, 
zebrane w gęste kwiatostany, u podstawy których występują 
zielonkawo-białe, wycięte na szczycie podsadki. Po rozwo-
ju liści (ok. 20 maja) kwiaty są w ścisłych główkowatych, 
zielono-żółtych kwiatostanach, z bardzo dużymi białymi 
podsadkami wyciętymi na szczycie. Podsadki nie są typowe 
dla gatunku: u nasady są mocno zwężone, silnie wydłużone 
i odgięte do dołu, rozszerzające się do 2/3 długości i wy-
winięte lekko do środka, by zwężać się w kierunku szczytu  
(do wcięcia).

Średnica kwiatostanu z podsadkami osiąga od 12 do  
20 cm (fot. 3), dotychczas niespotykana wielkość podsadek 
wśród odmian derenia kwiecistego z grupy wielkokwiato-
wych. Kwitnienie przebiega corocznie i z każdym rokiem 
obficiej. Okres kwitnienia trwa od 4 do 5 tygodni i jest wy-
jątkowo długi. Latem 2021 roku pojawił się pierwszy owoc 
(fot. 4), który pod koniec września zabarwił się na czerwono 
(fot. 5). Publikacje na temat derenia kwiecistego podają, że 
okazy uprawiane w Europie Środkowo-Wschodniej (w tym 
w Polsce) nie owocują. Liście jesienią przebarwiają się na 
kolor czerwono-karminowy do fioletowego. Roślina wyma-
ga ziemi lekko kwaśnej, średnio żyznej i przepuszczalnej. 
Wyrosła w moim ogrodzie roślina wydaje się być naturalną 
mutacją derenia kwiecistego.

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że pierwsza 
polska odmiana derenia kwiecistego ‘Spirit Of Lodz’ może 
rosnąć również w klimacie umiarkowanym (strefa 5 USDA), 
co rozszerzy jej zasięg uprawy, a ze względu na wysokie 
walory estetyczne i praktyczne zawędruje na wszystkie  
kontynenty. Odmiany wybiera się dla doskonałych cech 
ozdobnych, a prezentowany selekt spełnia te oczekiwa-
nia. Nazwę odmiany przyjąłem dla uczczenia w 2023 roku 
600-lecia nadania praw miejskich Łodzi, w której się urodzi-
łem i jest mi bliska. Dotychczas została wykonana niewielka 

ilość szczepów oraz odkładów dla stworzenia mateczników. 
Rozmnażania nowej odmiany podjęła się jedna ze szkółek 
na terenie kraju i w niedalekiej przyszłości będzie można 
spotkać ją w sprzedaży.

Ryszard�Rusołowski�–�emeryt�–�łódzki�kolekcjoner�roślin�
nagozalążkowych�–�członek� 

Polskiego�Towarzystwa�Dendrologicznego

Fot. 5. Dojrzały owoc derenia kwiecistego ‘Spirit Of Lodz’  
(fot. Ryszard Rusołowski)

Fot. 4. Owoc derenia kwiecistego ‘Spirit Of Lodz’  
(fot. Ryszard Rusołowski)

Fot. 3. Kwiatostan z podsadkami okaz derenia kwiecistego  
‘Spirit Of Lodz’ o średnicy 19 cm (fot. Ryszard Rusołowski)
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Profesor Ryszard Kondratowicz –  
hodowca odmian różaneczników nie żyje

Mieczysław Czekalski

Ryszard Kondratowicz (Richard Kon-
dratovičs) urodził się 12 maja 1932 roku 
na Łotwie, w miejscowości Sauleskalni 
koło Daugavpils (Dyneburg). Po ukoń-
czeniu studiów biologicznych w Uni-
wersytecie Łotewskim w Rydze w 1955 
roku poświęcił się badaniom różaneczni-
ków i hodowli ich nowych odmian. Dok-
torat uzyskał w 1964 roku, stopień dok-
tora habilitowanego w 1983 roku a tytuł 
profesora w 1985 roku. W Uczelni pełnił 
funkcje m.in. kierownika Katedry Fizjo-
logii Roślin i Mikrobiologii, dziekana 
Wydziału Biologii, prorektora ds. Na-
uki i dyrektora Ogrodu Botanicznego. 
Był członkiem licznych towarzystw 
naukowych m.in.: Niemieckiego i Ame-
rykańskiego Towarzystwa Różanecznikowego, Brytyjskiego 
Towarzystwa Ogrodniczego, Europejskiej Akademii Nauk  
i Sztuk, Łotewskiej Akademii Nauk. W latach 1992-2002 
zarządzał Łotewskim Funduszem na rzecz Przyrody. Dzieci 
profesora Ginta i Uldis są także biologami. Profesor pracował 
w Uniwersytecie do 2000 roku, czyli do 68 roku życia.

Prace hodowlane rozpoczął w 1957 roku. Poprzedziły je 
introdukcja 400 taksonów różaneczników na Łotwie i pro-
dukcja szkółkarska. 100 taksonów zakwalifikowano do dal-
szych badań i hodowli. Metodami stosowanymi w pracach 
hodowlanych były: krzyżowanie międzygatunkowe, mię-
dzyodmianowe oraz między gatunkami i odmianami. Celami 
hodowli było uzyskanie odmian zimotrwałych, o ładnej bar-
wie kwiatów, o zwiększonej tolerancji na zawartość wapnia 
w glebie, łatwo się rozmnażających wegetatywnie. Profesor 
wyhodował: 61 odmian różaneczników zawsze zielonych do 
uprawy w gruncie, 48 odmian azalii gruntowych i 26 odmian 
azalii doniczkowych do dekoracji pomieszczeń. Mieszaniec 
międzygatunkowy azalia ryska Rhododendron� ×rigense R. 
Kondratowičs powstała w wyniku krzyżowania różanecznika 
drzewiastego (Rh.�arborescens Torr. ♀) i japońskiego (Rh.�ja-
ponicum Suring. ♂). Ma kwiaty delikatnie różowe, pachnące, 
w maju-czerwcu. W wieku 16 lat osiąga wysokość 1,1-1,6 m. 
Rozmnaża się łatwo wegetatywnie. Wśród różaneczników za-
wsze zielonych bardziej znanymi są m.in. te wywodzące się 
od różanecznika Smirnowa (Rh.� smirnowii Trautv.): ‘Dace’ 
– kwiaty delikatnie fioletoworóżowe i ‘Ligava’ – kwiaty de-
likatnie różowe; od różanecznika katawbijskiego (Rh.�cataw-
biense Michx.): ‘Ligo’ – kwiaty fioletowe; od różanecznika 
japońskiego – ‘Liesma’ – kwiaty łososioworóżowe, zimood-
porne i ‘Skaidrite’ – kwiaty czerwonopomarańczowe do 10 cm  
średnicy, zimoodporna. Odmianami doniczkowymi są m.in.: 
‘Earl’, ‘Spark’, ‘Ginta’, ‘Pink Star’, ‘Snow White’ i ‘Violet 
Star’. Odmiany wyhodowane przez profesora R. Kondrato-

wicza zostały wpisane do Międzynaro-
dowego Rejestru Różaneczników Bry-
tyjskiego Towarzystwa Ogrodniczego.

Profesor był autorem 630 publikacji 
różnej rangi, w tym siedmiu monografii 
i jednego podręcznika. Otrzymał liczne 
wyróżnienia i nagrody np.: Certyfikat 
Uznania Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
za znaczący wkład w rozwój szkolnictwa 
wyższego na Łotwie, Nagrodę Ojczyzny 
za Całokształt Badań Różaneczników, 
Certyfikat Rządu Republiki Łotewskiej 
za wkład w rozwój hodowli różaneczni-
ków, w rozwój projektowania ogrodów  
i promocję Łotwy na świecie, i wiele  
innych.

Wspomnienia osobiste 
Profesora R. Kondratowicza poznałem osobiście latem 1983 
roku, kiedy po mojej habilitacji i uzyskaniu stanowiska do-
centa, znalazłem się na jednomiesięcznym tzw. stażu nauko-
wym w Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Profesor był 
wtedy dyrektorem naukowym Ogrodu Botanicznego tego 
Uniwersytetu, moim bezpośrednim opiekunem i przewod-
nikiem. Poznałem problematykę prowadzonych tam badań 
różaneczników i hodowli ich nowych odmian, przydatnych 
do uprawy na Łotwie. Zwiedziłem rozmaite placówki nauko-
we na Łotwie, m.in. Ogród Botaniczny Łotewskiej Akademii 
Nauk w Salaspils. Wcześniej miejscowość ta nazywała się 
Kirchholm, gdzie w 1605 roku wojsko polskie dowodzone 
przez hetmana Karola Chodkiewicza pokonało przeważające 
liczebnie wojska szwedzkie. Byłem także w Parku Narodo-
wym „Gauja” oraz na wybrzeżu (Jurmała), gdzie w sąsiedz-
twie will rośnie dużo różaneczników. Wspólnie napisaliśmy 
dwa artykuły popularnonaukowe. Po latach kontakty z pro-
fesorem były rzadsze, zwykle pisemne. Ale na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku byłem jednym z re-
cenzentów rozprawy doktorskiej Uldisa Kondratovičsa, syna 
profesora. W pracy tej podano m.in. skład chemiczny nasion 
różaneczników, wcześniej nieznany w literaturze.

Odmiany różaneczników wyhodowane przez prof. R. 
Kondratowicza warto sprowadzić do Polski, rozmnożyć  
i uprawiać w różnych obiektach ozdobnych. Są one dekora-
cyjne i zimotrwałe. Mało jest na świecie hodowców, którzy 
otrzymali ponad sto odmian różaneczników.

Prof. dr hab. Ryszard Kondratowicz zmarł 17 lutego 2017 
roku. Odszedł jeden z najwybitniejszych znawców różanecz-
ników! Światowa rhododendrologia poniosła ogromną stratę.

Cześć Pamięci Profesora! 

Prof.�dr�hab.�Mieczysław�Czekalski

Profesor Rihards Kondratovičs (https://
lv.wikipedia.org)(https://lv.wikipedia.org/

wiki/Rihards_Kondratovi%C4%8Ds)
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Aleje przydrożne są nieodłącznym elementem krajobrazu 
młodoglacjalnego Pomorza. Drzewa wzdłuż dróg publicz-
nych wyznaczają przestrzennie i funkcjonalnie powiązania 
komunikacyjne między miejscowościami im szczegól-
ny charakter i podkreślają założenia historyczne danego 
miejsca. Drzewa w układzie liniowym są bardzo mocnym, 
szczególnie wyrazistym i cennym elementem tożsamości re-
gionu czy kraju. W krajobrazie otwartym aleje  przydrożne 
mają bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorod-
ności, ochrony i kształtowania środowiska pełniąc funkcję 
korytarzy ekologicznych. 

 Na szczególną uwagę zasługuje aleja lipowa w Kwaso-
wie licząca 240-290 lat,  najstarsza w Polsce (fot. 1).  Spośród 
24 lip drobnolistnych Tilia�cordata�najokazalsza ma 630 cm  
obwodu, powyżej 500 cm mają dwa drzewa (510 cm  
i 560 cm), powyżej 400 cm ma sześć drzew (405 cm, 425 cm,  
430 cm, 445 cm, 490 cm i 500 cm). Między lipami rosną 
olbrzymie kasztanowce pospolite Aesculus� hippocastanum,  
z których sześć ma obwód powyżej 300 cm (trzy drzewa 
po 310, jedno 325 i dwa po 370 cm) oraz trzy piękne graby  
pospolite Carpinus�betulus (255 i dwa drzewa po 290 cm). 

Cztery pory roku w alejach przydrożnych na 
Pomorzu Środkowym

Mariola Truchan, Zbigniew Sobisz

Podwójna Aleja Duchów w Tychowie prowadziła od 
pałacu do drogi Sławno – Korzybie. Aleja lip drobnolist-
nych Tilia�cordata była wymieniana w dokumentach jako 
droga do jazdy konnej (zewnętrzne pasy) i jako Aleja 
Pańska (pas środkowy). Według przekazów mieszkańców  
Tychowa, pasy zewnętrzne służyły również konduktom  
żałobnym, stąd nazwa Aleja Duchów. Trakt liczy 208 
drzew. Po prawej stronie alei rośnie 99 drzew, z czego 
10 ma obwody powyżej 300 cm, najokazalsze z nich – 
370 cm. Pięć lip jest oplecionych bluszczem pospolitym  
Hedera�helix, podlegającym ochronie prawnej. Lewa stro-
na alei liczy 109 drzew: 12 z nich ma obwody powyżej  
300 cm, pięć od 350 do 375 i siedem od 310 do 345 cm  
(fot. 2,3,4) . Na uwagę zasługuje wielogatunkowa aleja  
w parku dworskim w Tychowie (fot. 5).

Aleja dębowa w Sycewicach licząca 72 drzewa zosta-
ła posadzona przez Wilhelma von Zitzewitza. Szczególnie 
pięknie wygląda w różnych porach roku (fot. 6, 7, 8). Pro-
wadzi do parku dworskiego, który dzisiaj jest zaniedbany. 
Od ruin dworu w kierunku linii kolejowej Gdańsk-Szczecin 
prowadzi krótsza aleja dębowa (17 drzew).

Fot.1. Aleja lipowa w parku w Kwasowie (fot. M. Truchan)   Fot. 2. Aleja lipowa w Tychowie (fot. M. Truchan)
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Fot. 3. Aleja Pańska w Tychowie (fot. M. Truchan) Fot. 4. Aleja Pańska jesienią w Tychowie (fot. M. Truchan)

Fot. 5. Aleja wielogatunkowa w parku w Tychowie  
(fot. M. Truchan)

Fot. 6. Aleja dębowa latem w Sycewicach  
(fot. M. Truchan)   
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Fot. 7. Aleja dębowa jesienią w parku w Sycewicach  
(fot. M. Truchan)    

Fot. 8. Aleja dębowa zimą w Sycewicach (fot. M. Truchan) 

 Dwustuletnia aleja bukowa z Jacinek do Nacławia jest 
pomnikiem przyrody i została nasadzona wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej 206 Koszalin-Polanów (fot. 9, 10, 11). Stanowi 
jeden z nielicznych tego typu pomników przyrody w Polsce, 
który został ustanowiony 15.X.1992 roku (Rozporządzenie 
nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8.IX.1992 roku). 
Zinwentaryzowano wtedy 624 buki pospolite Fagus sylva-
tica. Inwentaryzacja autorów z lipca 2018 roku wykazała,  
że w alei rośnie 576 drzew, które tworzą wzdłuż szosy  
zwarty tunel o długości 5,2 km. Najgrubsze cztery okazy 
mają w pierśnicy  470, 490, 515 i 560 cm obwodu. 

Aleje świerkowe na Pomorzu są  rzadkością dendrolo-
giczną. Jedną z nich jest aleja prowadząca do leśniczówki 
„Łowieckiej” w Rzeczycy Małej pod zarządem Nadleśnic-
twa Polanów. Aleja świerkowa licząca 363 drzewa zosta-
ła posadzona w 1933 roku przez Hansa von Wedemeyera  
radcy poselskiego w Krągu (fot. 12).

W parku w Rzeczycy Wielkiej zachował się czytel-
ny układ alei  i szpalerów. Na miano pomnika przyrody  
zasługuje zarówno aleja grabów pospolitych Carpinus� 
betulus złożona z 58 drzew (ryc. 13), jak również szpaler 
grabowy w kształcie litery L, gdzie dłuższe ramię szpa-
leru liczy 76, a krótsze 28 drzew. Zachowały się również 
fragmenty alei dębowej, gdzie dęby szypułkowe Quercus�
robur�mają obwody od 240 do 260 cm oraz alei lipowej,  
w której lipy drobnolistne Tilia�cordata osiągają obwody 
od 270 do 290 cm.

W 1867 roku na polecenie kanclerza Otto von Bismarc-
ka została posadzona aleja, która zaczyna się w Warcinie,  
w którym przebywał do 1894 roku.  Aleja prowadzi do Oso-
wa i kończy się przy kościółku, do którego jeździł konno.  
Długość alei wynosi 3,2 km i składa się ona z 302 drzew,  
w tym 237 lip drobnolistnych Tilia�cordata, 28 klonów po-
spolitych Acer�platanoides i 6 klonów jaworów A.�pseudo-
platanus, 24 kasztanowce pospolite Aesculus�hippocastanum, 
3 dęby szypułkowe Quercus�robur, 2 brzozy brodawkowate 
Betula�pendula oraz 1 buk pospolity Fagus�sylvatica i 1 topo-
la kanadyjska Populus ×canadensis. Szczególną uwagę zwra-
cają trzy lipy drobnolistne o obwodach 610, 600 i 590 cm. 

W parku w Podgórkach, którego ostatnimi właścicie-
lami była rodzina Blumenthal zachowała się pięknej uro-
dy aleja grabowa. Ogranicza park od sąsiadujących pól 
uprawnych, zawsze osłaniała dwór i dorodne drzewa par-
kowe od silnych wiatrów. Aleja liczy 294 graby pospolite 
Carpinus�betulus, których obwody kształtują się od 90 do 
245 cm. Aleja zachwyca zarówno jesienią jak i zimą. Do 
założenia dworsko-parkowego w Podgórkach prowadzi 
aleja kasztanowców pospolitych Aesculus�hippocastanum�
złożona z 16 drzew.

W 1995 roku uznano aleję lipową w Wieszynie za po-
mnik przyrody. Liczy ona 218 drzew, których obwody 
wynoszą 125-340 cm. Aleja została posadzona na polece-
nie Marthy von Goerne, właścicielki dóbr wieszyńskich.  
W aspektach letnio-zimowym prezentuje się monumentalnie.
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Fot. 11. Aleja bukowa przy drodze Nacław-Jacinki  
(fot. M. Truchan)  

Fot. 12. Aleja świerkowa w parku w Rzeczycy Małej  
(fot. M. Truchan)

Fot. 9, 10. Aleja bukowa przy drodze Nacław-Jacinki (fot. M. Truchan)   
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Jesienne barwy dodają uroku wielu alejom posadzo-
nym często na początku ubiegłego wieku. Wzdłuż gminnej 
drogi w Starkowie aleja 241 klonów pospolitych Acer�pla-
tanoides wygląda wyjątkowo pięknie. Podobnie przycią-
ga wzrok aleja 27 brzóz brodawkowatych Betula� pendula   
w Podgórach.   Aleja 87 klonów jaworów Acer�pseudopla-
tanus w Wielogłowach w aurze zimowej również wygląda 
równie interesująco. 

 Na podstawie informacji zgromadzonych w kartach  
dokumentacyjnych oceniono kompleksową wartość badanych 
alei. Ogólną ich wartość tworzą następujące równorzędne 
wartości składowe: dendrologiczna, zdrowotna, kompozycyj-
na., historyczna, krajobrazowa i ekologiczna. Stan zdrowot-
ny tworzących aleje drzew jest zróżnicowany. W najlepszej 

kondycji są drzewa w alei bukowej Jacinki-Nacław, w alei  
w Kwasowie, Podgórkach i Wieszynie. Kondycję pozosta-
łych alei oceniono jako dobrą, należy jednak przeprowadzić 
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Czynnikiem biotycznym 
osłabiającym kondycję klonów pospolitych w alei w Starko-
wie jest czarna plamistość liści Rhytisma�acerinum. Aleje Po-
morza Środkowego wchodzą w większości w skład historycz-
nych, komponowanych zieleni miejscowości o zachowanym 
układzie przestrzennym i są ważnym elementem dziedzictwa 
kulturowego minionych pokoleń.

Zbigniew�Sobisz,�Mariola�Truchan�są�pracownikami�
Instytutu�Biologii�i�Nauk�o�Ziemi� 
Akademii�Pomorskiej�w�Słupsku.

W roku 2018 w gminie Drawsko Pomorskie podjęto decy-
zję o organizacji konkursu „Odkryj swój pomnik przyrody”. 
Patronat i wsparcie merytoryczne nad konkursem objęło 
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne oraz Drawieński Park 
Narodowy. Celem konkursu było między innymi wskazanie 
na terenie gminy Drawsko Pomorskie obiektów o szczegól-
nej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, histo-
rycznej lub krajobrazowej oraz turystycznej, a w następnej 
kolejności wybór tych, które uzyskają status pomników 

Konkurs „Odkryj swój pomnik przyrody”  
jako przykład wielowymiarowego działania  

w zakresie ochrony przyrody
Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Radosław Głuchowski

przyrody. Poza nagrodami rzeczowymi dla trzech nagrodzo-
nych zgłoszeń, nagrodą była też możliwość nadania przez 
„odkrywców” wszystkich ustanowionych pomników przy-
rody imion lub nazw, wcześniej zaakceptowanych przez ko-
misję konkursową. Szczegóły i zasady udziału w konkursie 
zostały zawarte w uchwalonym regulaminie.

Udział w tym konkursie był znakomitą okazją do tego 
by wyruszyć na wędrówkę w teren, odszukać lub przypo-
mnieć o istnieniu wyjątkowych obiektów przyrodniczych. 
Członkowie Naszego towarzystwa brali udział zarówno  

w przeglądach zgłoszonych obiektów 
przyrodniczych w terenie, dokonu-
jąc m.in. oceny stanu fitosanitarnego  
i pomiarów drzew, weryfikacji ozna-
czeń gatunków oraz ich lokalizacji, 
jak i w pracach kameralnych Komisji  
Konkursowych (fot. 1).

Fot. 1. Prace komisji konkursowej – ocena 
stanu fitosanitarnego i pomiary buka – 

pretendenta do ustanowienia pomnikiem 
przyrody  (fot. Grzegorz Nowak)
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W roku 2018 zgłoszono 11 obiektów nadesłanych w ra-
mach konkursu. Zgłoszono twory przyrodnicze w postaci 
pojedynczych drzew, grup drzew i alei. Zdaniem członków 
komisji konkursowej wszystkie drzewa zgłoszone w ramach 
konkursu, zasługiwały na objęcie formą ochrony przyrody 
w postaci pomnika przyrody. Zwycięzcami pierwszej edycji 
konkursu były następujące założenia alejowe i drzewo poje-
dynczo rosnące:
• I miejsce – aleja grabowa w Suliszewie, („Aleja Ksawe- 

rego”) utworzona z 201 okazów graba pospolitego (fot. 2);

• II miejsce – aleja bukowa rozciągającą się pomiędzy 
miejscowościami Krzynno i Ustok („Aleja Wielkich  
Buków”) utworzona z 25 buków pospolitych (fot. 3);

• III miejsce – dąb szypułkowy o nadanej nazwie „Dąb 
Wojtek” rosnący na centralnym placu miejscowości  
Zarańsko o obw. 353 cm na wys. 1,3 m n.p.g. (fot. 4).

W efekcie konkursu uchwałami Rady Miejskiej w Draw- 
sku Pomorskim 31 stycznia 2019 roku ustawiono jako  
pomniki przyrody 5 drzew oraz 2 ww. założenia alejowe.

Fot. 2. Fragment aleja grabowej „Aleja Ksawerego” w Suliszewie 
(fot. Marcin Kubus)

Fot. 3. Odcinek alei „Wielkich Buków” pomiędzy Krzynnem  
a Ustokiem (fot. Marcin Kubus)

Fot. 4. „Dąb Wojtek” – zielona 
dominanta miejscowości Zarańsko  

(fot. Marcin Kubus)
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Pierwsza edycja konkursu spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem społecznym i medialnym, a także przedstawicieli 
lokalnych samorządów. W 2019 roku do zorganizowania 
konkursu ekologicznego zostały zaproszone, i zaproszenie 
przyjęły, pozostałe gminy Powiatu Drawskiego – Czaplinek, 
Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec. W drugiej edy-
cji konkursu, najatrakcyjniejszymi obiektami przyrodniczy-
mi na terenie gospodarza finału gminy Drawsko Pomorskie, 
ustanowionymi we wrześniu 2020 roku wśród 7 pomników 
przyrody (5 drzew, 1 grupy drzew i alei 33 drzew lipy szero-
kolistnej „Aleja Luizy”) zasługującymi na objęcie pomniko-
wą formą ochrony przyrody, były:
• I miejsce - dąb szypułkowy „MAO” o obw. pnia 590 cm 

na wys. 1,3 m n.p.g. z obrębu Zbrojewo (fot. 5);
• II miejsce – 5 kasztanowców białych o nazwie „Dziadki” 

rosnących w Drawsku Pomorskim
• III miejsce – dąb szypułkowy „Dąb Marity” o obw. pnia  

360 cm na wys. 1,3 m n.p.g. rosnący w Drawsku Po-
morskim

W gminie Kalisz Pomorski do ochrony jako pomni-
ki przyrody ożywionej zaproponowano: dąb szypułkowy 
„Bysio” i klon jawor oraz jako pomniki przyrody nie-
ożywionej – skałki Magdaleny i Krzysztofa. W gminie  

Złocieniec I miejsce zajął imponujący buk pospolity 
„Jan” o obwodzie pnia 376 cm (fot. 6), lipa drobnolistna 
„Stefania” oraz aleja lipowa „Cienista” prowadząca do 
Ciemnika.

Rozstrzygnięcie konkursu było okazją do przeprowa-
dzenia lekcji przyrodniczych opartych na wielu ciekawych 
wystąpieniach prelegentów i zaproszonych gości, w tym 
przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.   

W roku 2020, z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, 
edycja konkursu została odwołana.

W roku 2021 Polskie Towarzystwo Dendrologiczne 
kolejny raz objęło patronatem, tym razem ze względów 
pandemicznych, odsłonę fotograficzną konkursu „Odkryj 
swój pomnik przyrody”. Do oceny nadesłano łącznie 33 
fotografie obiektów przyrodniczych, które w  większości 
spełniały regulaminowe kryteria. Fotograficzna edycja 
konkursu miała na celu między innymi promocję pomni-
ków przyrody znajdujących się na terenie gminy Drawsko 
Pomorskie, zwiększenie wiedzy na ich temat, rozwijanie 
wyobraźni, kreatywności i technik fotografii krajobrazo-
wej. Wyróżniono 3 fotografie, obrazujące między innymi 
pomniki ustanowione dzięki dwóm poprzednim edycjom 
konkursu (fot. 7). 

Fot. 5. Dąb szypułkowy „Mao” – nazwa pomnika pochodzi  
od pierwszych liter imion jego „odkrywców”  (fot. Marcin Kubus)

Fot. 6. Liderem drzew pomnikowych gminy Złocieniec został 
monumentalny buk pospolity „Jan” (fot. Marcin Kubus)



78� Wiadomości�Polskiego�Towarzystwa�Dendrologicznego�9

Wartym zauważenia jest, że na prośbę członków or-
ganu uchwałodawczego gminy Drawsko Pomorskie, oraz 
przedstawicieli lokalnego stowarzyszenia działającego na 
rzecz ochrony przyrody, w 2022 roku ogłoszono kolejną 
edycję konkursu, opartą na zasadach z pierwszej edycji. 

Po wcześniejszych edycjach konkursu z uznaniem  
i gratulacjami wskazujemy, na Gminę Drawsko Pomorskie  
jako zdecydowanego lidera w zakresie ustanawiania po-
mników przyrody w województwie zachodniopomor-

Fot. 7. „Dąb król drzew” – I miejsce w konkursie fotograficznym (fot. Monika Wołczecka-Romanko)

skim, a być może nawet  i w naszym kraju. Działania 
te, wsparte promocją, a przede wszystkim włączeniem  
społeczności lokalnej, powinny być przykładem dla  
innych gmin dbających o ochronę przyrody i rozwój  
turystyczny.

Marcin�Kubus,�Grzegorz�Nowak�są�pracownikami�
Katedry�Architektury�Krajobrazu�ZUT�w�Szczecinie.�
Radosław�Głuchowski�jest�pracownikiem�Urzędu� 

Miejskiego�w�Drawsku�Pomorskim.
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Stewartia jest uprawiana w Europie od, mniej więcej, 1742 r.,  
kiedy Mark Catesby, autor The�Natural�History�of�Caroli-
na, sprowadził na stary kontynent S.�malacodendron.��Jeden  
z pierwszych okazów tej rośliny rósł w podlondyńskim 
ogrodzie Caenwood House (obecnie Kenwood House), któ-
ry był własnością  Johna Stuarta, trzeciego hrabiego Bute 
(Earl of Bute); Stuart wysłał opis tej nowej rośliny, wraz 
z ilustracją, wykonaną� przez George’a D. Ehreta, słyn-
nego ilustratora botanicznego, do Linneusza, z literówką  
w nazwisku – mamy tam „Stewart”, a nie „Stuart” –  
i w tym brzmieniu Linneusz umieścił nazwę nowego rodza-
ju w Species�Plantarum w 1753 r., publikując tam tekst swe-
go szkockiego przyjaciela.

W 1785 r. Charles L’Héritier poprawił ten „błąd”, wraca-
jąc do właściwej formy nazwiska trzeciego hrabiego Bute, 
i w tym brzmieniu nazwa rodzaju funkcjonowała w wieku 
XIX, a niektórzy autorzy używali jej aż do lat osiemdzie-
siątych XX w., np. w ósmym i ostatnim wyda-
niu podręcznika W. J. Beana, Trees� and� Shrubs� 
Hardy� in� the�British� Isles.  Jednak według reguł 
Międzynarodowego��Kodeksu��Nomenklatury�Roś- 
lin�Uprawnych (International�Code�of�Nomencla-
ture� for�Cultivated�Plants),�nawet nazwy formal-
nie błędne, o ile tylko opublikowano je w sposób 
właściwy, nie podlegają zmianom czy poprawkom  
i formalnie ważna jest ich pierwotna, „niewłaści-
wa” wersja –  w związku z tym obwiązuje nas uży-
wanie nazwy Stewartia.��

John Stuart był krótko brytyjskim premierem 
(1762–1763), gorliwym mecenasem botaniki i,  
w roku 1751, współzałożycielem Królewskich 
Ogrodów w Kew. Brzmienie nazwiska wywodzi 
się od stanowiska zarządcy na dworze królewski 
– czyli „stewarda”, później� jej członkowie byli 
zresztą  królami Szkocji.  Nazwisko w takiej for-

mie, Steward, obowiązało  do momentu, gdy Maria, królowa 
Szkotów, zamieszkała we Francji.  W języku francuskim nie 
ma litery „w” i przyjęto używać wersji  „Stuart”.�Do dziś 
dnia obie formy nazwiska są równoważne, a ich wymowa 
jest identyczna w języku angielskim.

Rodzaj Stewartia I.Lawson jest jednym z tych, które 
występują zarówno we wschodniej Azji, jak i południowo-
-wschodniej Ameryce Północnej – i nigdzie indziej, podob-
nie jak  np. Catalpa, Hamamelis,�Liriodendron,�Sassafras.  
Największa polska kolekcja rodzaju Stewartia�znajduje się 
w Arboretum w Rogowie, gdzie stanowi kolekcję narodo-
wą zarejestrowaną w 2007 r.: Stewartia�ovata (Cav.) Weath. 
pochodzi ze południowo-wschodnich Stanów Zjednoczo-
nych, a S.�monadelpha Siebold & Zucc., S.�pseudocamellia 
Maxim., S.�rostrata�  Spongberg, S.�serrata Maxim. i S.�si-
nensis Rehder & E.H.Wilson – ze wschodniej i południowo- 
wschodniej Azji.

Stewartia czy Stuartia
Piotr Krasiński

Stewartia�ovata Stewartia�rostrata

Stewartia�pseudocamellia
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Stewartia�pseudocamellia Stewartia�monadelpha

Wykorzystano:
Stephen A. Spongberg 1990. A Reunion of Trees (Har- 
vard University Press, Cambridge, Massachusetts etc.);  
Hillier 2014. The Hillier Manual of Trees and Shrubs 
(Royal Horticultural Society); Stephen A. Spongberg  
i Alfred G. Fordham.  Stewartias - Small Trees and Shrubs 
for All Seasons (J. Arnold Arbor. 55: 182-214). Bean,  
WJ 1981. Trees and Shrubs Hardy in the British Isles.  
8th ed. St Martin’s Press, New York; Trees and Shrubs  
Online https://www.treesandshrubsonline.org (Interna-
tional Dendrology Society); Eric Hsu, Timothy Boland  
and Koen Camelbeke. Stewartias in Cultivation (The 
Plantsman VI 2008, Royal Horticultural Society). William 
T. Stearn 1996.  Stearn’s Dictionary of Plant Names for 
Gardeners (Cassell, London).

Wszystkie�zdjęcia�z�Arboretum�w�Rogowie,� 
wykonane�przez�Piotra�Banaszczaka,�wielkie�dzięki!
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Co przedstawia poniższa fotografia?

KONKURS

Konkurs z ósmego zeszytu "Widaomości" rozwiązał  
tym razem jako pierwszy Mateusz Korbik, który zaledwie  

o kilka minut wyprzedził wyprzedził Milenę Suchodolską.  
Na fotografii rozpoznali Orixa japonica. 

Gratulujemy!

Odpowiedzi prosimy przesyłać do końca czerwca 2022 r. 
na adres e-mail: red_ptd@wp.pl  
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTD W LATACH 2018-2022

ABIES ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Barbara Kraus-Galińska

AGRO BIO EKSPERT Jolanta Więsyk

ARBORETUM W WOJSŁAWICACH

CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY Szczepan Marczyński

DUET Konopka, Pełka

EKO-OGRÓD Ewelina Kołodziej

FISCHER POLSKO-NIEMIECKA SZKÓŁKA DRZEWIARSKA SP. Z O.O.

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE ANDRZEJ DĘBSKI

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE CIEPŁUCHA

ŁAZUCCY, GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE TADEUSZ KUSIBAB

INSTYTUT DRÓG I LOTNISK

LABORATORIUM GRZYBÓW MIKORYZOWYCH MYKOFLOR  
Włodzimierz Szałański

NADLEŚNICTWO GRYFINO

NADLEŚNICTWO NOWOGARD

OGRODY HORTULUS Iwona Bigońska

OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
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Piotr Giermaziak, Godurowo

Przemysław Prochera

SZKÓŁKA BĄBLIN Andrzej Kujawa

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW Leszek Mularz

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH ACROCONA Joanna Widaj

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH BÓR

SZKÓŁKA KRZEWÓW OZDOBNYCH ZYMON

SZKÓŁKA RÓŻ ROSARIUM Janina i Adam Chodunowie

SZKÓŁKA SZMIT

SZKÓŁKI GRĄBCZEWSCY

SZKÓŁKI KUROWSCY

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WAŻYŃSCY

TAJEMNICZY OGRÓD Agnieszka Ryzza-Woźniak

ULIŃSCY SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE

SZKÓŁKI VAN DEN BERK

F.H.U. ELWI Łukasz Żelech

OGRODY PRZELEWICE -  
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KULTURY OBSZARÓW WIEJSKICH  
I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
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