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WWyyssttęęppuujjee  nnaa  nnaassłłoonneecczznniioo--
nnyycchh  ggóórrsskkiicchh  zzbboocczzaacchh  ww

ppłłnn..--wwsscchh..  cczzęęśśccii  AAmmeerryykkii  PPóółłnnoocc--
nneejj..  WW  sswwoojjeejj  oojjcczzyyźźnniiee  oossiiąąggaa  ppoo--
nnaadd  1100  mmeettrróóww  wwyyssookkoośśccii..  JJeesstt  ttoo
rroozzłłoożżyyssttyy  kkrrzzeeww  lluubb  mmaałłee  ddrrzzeewwkkoo..
LLiiśścciiee  oośśnniieeżżyy  ssąą  nniieedduużżee,,  ddoo  1100  ccmm
ddłłuuggoośśccii,,  zz  22--cceennttyymmeettrroowwyymmii  ooggoonn--
kkaammii,,  nnaa  bbrrzzeegguu  oossttrroo  ppiiłłkkoowwaannee,,
oodd  ssppoodduu  ppookkrryyttee  ggwwiiaazzddkkoowwaattyymmii
wwłłoosskkaammii..  JJeessiieenniiąą  pprrzzeebbaarrwwiiaajjąą  ssiięę
nnaa  żżóółłttoo..

W zależności od warunków kli-
matycznych, w kwietniu lub w ma-
ju w węzłach jeszcze bezlistnych
ubiegłorocznych gałązek ukazują
się śnieżnobiałe, podobne do prze-
biśniegów kwiaty. Są one dość du-
że, około 3 cm średnicy, miododaj-
ne, nie pachną. Wiszą na cienkich

i stosunkowo długich szypułkach,
skupione po kilka w pęczkach roz-
proszonych wzdłuż całych gałązek.
W pełni kwitnienia, z daleka,
drzewko sprawia wrażenie obsypa-
nego śniegiem.

Owoce ośnieży, pestkowce o dłu-
gości około 5 cm, są bardzo orygi-
nalne, z 4 szerokimi skrzydełkami.
W początkowej fazie dojrzewania
zielone i błyszczące, później brązo-
wiejące, często pozostają na gałąz-
kach aż do wiosny.

Ten sporadycznie spotykany
krzew preferuje świeże, próchnicz-
ne gleby o lekko kwaśnym odczy-
nie, słoneczne lub półcieniste,
ciepłe i zaciszne miejsca.

KK..LL..

AAkkttiinniiddiiee  mmiimmoo  wwyyjjąąttkkoowweejj  uurroo--
ddyy  ii  ppoożżyyttkkuu  oorraazz  łłaattwwoośśccii  ww

ppoozzyysskkaanniiuu  mmłłooddyycchh  rroośślliinn  ssąą  ssttoo--
ssuunnkkoowwoo  rrzzaaddkkoo  uupprraawwiiaannyymmii  ppnnąą--
cczzaammii..  TTee  ssppoottyykkaannee  ww  ooggrróóddkkaacchh
pprrzzyyddoommoowwyycchh  ii  nnaa  ddzziiaałłkkaacchh  ttoo
zzwwyykkllee  ggaattuunnkkii  ii  ooddmmiiaannyy  uużżyyttkkoo--
wwee,,  wwyyddaajjąąccee  bbaarrddzzoo  dduużżoo  ssmmaacczz--
nnyycchh  oowwooccóóww..

Aktinidia pstrolistna jest rośliną
o ogromnych walorach dekoracyj-
nych. Zaliczana jest do pnączy 
o najbardziej ozdobnych liściach.
W maju ich wierzchołkowa część
przebarwia się najpierw na biało, 
a po miesiącu na różowo. U od-
mian, np. ‘Dr Szymanowski’,
‘Adam’, biało-różowa część obej-
muje prawie całą powierzchnię
blaszki liściowej. Również w maju

ukazują się małe, białe, przyjemnie
pachnące kwiaty; zarówno męskie,
jak i żeńskie na jednej roślinie
(jednopienność). Niestety, chowa-
ją się „wstydliwie” pod wspaniały-
mi liśćmi.

Dojrzewające w sierpniu wydłu-
żone, żółtozielone jagody o nagiej
skórce są niezwykle bogate w wita-
minę C. Owocuje po 3–4 latach;
rośnie powoli, osiągając do 3 m wy-
sokości.

JJ..KK..

Warto zobaczyæ
Uroków maja chyba nikomu nie trzeba zachwalać. 
Z ciekawszych roślin, które kwitną w Ogrodzie, 
wymieńmy azalię ‘Koster’s Brilliant Red’ ((11)), dębik
ośmiopłatkowy ((22)) i pustynnik olbrzymi ((33)). 
W szklarni hydroponicznej interesująco prezentuje
się błękitka sercolistna ((44)). Szerzej omawiamy na tej
stronie dwie rzadko spotykane rośliny drzewiaste:
aktinidię pstrolistną ((55)) i ośnieżę karolińską ((66)).
((MMaappkkaa  zz  llookkaalliizzaaccjjąą  ––  ssttrr..  88))

Jakby œniegiem przysypana

Zdjęcia: Hanna Grzeszczak-NowakOśnieża karolińska odm. drzewiasta – gałązka z kwiatami.

OOśśnniieeżżaa  kkaarroolliińńsskkaa  ooddmm..  ddrrzzeewwiiaassttaa  
((HHaalleessiiaa  ccaarroolliinnaa  vvaarr.. mmoonnttiiccoollaa))

Malowane liœcie
AAkkttiinniiddiiaa  ppssttrroolliissttnnaa  
((AAccttiinniiddiiaa  kkoolloommiikkttaa))



CONVALLARIA MAJALIS,
KONWALIA LANUSZKA – u Sy-
reniusza i dawnieyszych Lilium
Convallium. Ma korzeń drobny,
włoskowy, trwały. Liście stoią w
parze, są podłużne, zaostrzone,
wielo-żyłowe. Pręt kwiatowy wy-
rasta z korzenia, iest nagi, rzadko
wyższy nad liście. Kwiaty białe po-
spolicie, czasem czerwone, pachną-
ce. Jagody czerwone, biało-plami-
ste.

Rośnie w gaiach, lasach nieco
przyćmionych. Kwitnie na końcu
Maia i początku
czerwca. Do ogrodów
w jesieni przesadzać
można korzonki.

Korzeń ma gorycz,
zapachu nie ma,
proszkiem w nos zaży-
ty, lekkie czyni kicha-
nie: w niektórych kra-
iach korzeniem i liś-
ciami farbuią żółto.
Kwiaty maią gorycz, 
i zapach bardzo przy-
iemny orzeźwiający, 
i nerwy wzmacniaią-
cy: wchodzą między
innemi do wodki Wę-
gierskiey. Moczą się w
occie winnym, kilka
razy świeże odmienia-
iąc, który iest skutecz-
ny do maczania w
gwałtownym bolu głowy, i nieia-
kim maiaczeniu.

Kwiaty suszone i starte, czynią
lekkie kichanie. Też kwiaty nale-
waią się pomiarkowanie oliwą, i w

zatkanym naczyniu gotuią w wo-
dzie, wycisnąwszy w tęż oliwę kła-
dą się świeże, i znowu gotuią: czy-
ni się to kilkakrotnie. Nakoniec
włożywszy świeże kwiaty, niegotu-
iąc wystawia się kilkanaście dni na
słońce po wyciśnieniu, przydawszy
Muszkatowey gałki, kubeby, i goź-
dzików kramnych, chowa się od
potrzeby. Tym się namazuią skro-
nie przeciwko bolu głowy z zim-
nych flusów i na wzmocnienie pa-
mięci.

Konwalia majowa

Za: Alois Pokorny, Illustrierte

Naturgeschichte des Pflan-

zenreiches. Prag 1887, s. 125.

1. Gracować, i oczyszczać ulice 
i dróżki, wyrywać ziele mlecz, któ-
ry gdy się rozmnoży, i wyrzuci na-
sienie, trudno będzie go wynisz-
czyć. Na trawnikach, i gdziekol-
wiek w ogrodzie rosnącą dziką cy-
koryą, mokrzycę i t. d. wyrywać 
z korzeniami póki jeszcze kwitnie,
bo rychło dójrzałe nasienie zabru-
dzi cały ogród.

2. Do ostatnich dni maja nie wy-
sadzać do gruntu delikatniejszych
roślin, bo w naszéj strefie jeszcze
bywają przymrozki, chybaby ogrod-
nik baczny, w zdarzeniu zimna nie
zaniedbał osłonić. Wówczas bez-
pieczniéj je wysadzać, gdy już kwiat
opada z jabłoni. [...]

3. Jeżeli powietrze ociepliło się,
rośliny kwiatowe pielęgnowane w in-
spektach, przyzwyczaiwszy pierwéj
na miejscu do otwartego powie-
trza, wysadzać do gruntu w dniu
pochmurnym lub dżdżystym; jeżeli
zaś dni suche, polać natychmiast,

dawać cień od słońca, i polewać
nim przyżyją. Przed wysadzeniem
przynajmniej sześciu godzinami,
polać obficie inspekt, ażeby młode
flance mogły zatrzymać przy ko-
rzonkach bryłkę ziemi. [...]

4. Jeżeli morwa czarna rozpuściła
listki wielkości szponów jak u sro-
ki, można wnosić, iż mrozów nie
będzie; bo własność jest tego drze-
wa, że chociażby ciągle trwały upa-
ły, nie rozpuszczą się liście w stre-
fie naszéj, jeżeli następnie mają być
przymrozki. [...]

5. Konewki, sitka, i sikawki, nie
rozrzucać po ogrodzie, lecz gdy już
są niepotrzebne, ułożyć na miejscu
przeznaczoném; nigdy długo z wo-
dą stać nie powinny; szczególnie zi-
mową porą utrzymywać suche, aże-
by od wilgoci blacha nie rdzewiała,
tém bardziéj nie używać konewek
do noszenia piwa lub mleka. [...]

6. Na ananasy napada owad na-
zwany Coccus hesperidis, od czego
słabieją krzaki i flance, dla wynisz-
czenia ich, trzeba naprzód utrzy-
mywać w osobnem miejscu, aby
nie zarażały innych. Skrapiać czyli
przemyć następną mięszaniną:
Bierze się funt mydła zielonego, ty-
leż kwiatu siarczanego i tytuniu,
oraz trzy łóty wroniego oka, goto-
wać to wszystko w 4 garncach
miękkiej wody, póki nie wygotuje
się część czwarta. Przecedziwszy
przemywać krzaki tą wodą i osu-
szyć.

OOggrrooddyy  ppóółłnnooccnnee pprrzzeezz  JJóózzeeffaa
SSttrruummiiłłłłęę  [[......]]..  WWyyddaanniiee  ppiiąąttee  ppoo--
pprraawwnnee..  TToomm  IIIIII..  CCzzęęśśćć  sszzóóssttaa..
RRoocczznniikk  ooggrrooddnniicczzyy  ppoowwsszzeecchhnnyy..
WWiillnnoo..  DDrruukkiieemm  JJóózzeeffaa  ZZaawwaaddzz--
kkiieeggoo,,  11885500,,  ss..  3333––4488  ((ppiissoowwnniiaa
oorryyggiinnaallnnaa))..

XX..  KKrrzzyysszzttooff  KKlluukk::  DDyykkccyyoonnaarrzz  rroośślliinnnnyy...... TToomm  II..  PPrrzzeeddrruukkoowwaannyy  ww  WWaarr--

sszzaawwiiee  ww  DDrruukkaarrnnii  XXiięężżyy  PPiiaarróóww,,  11880055,,  ss..  115500  ((ppiissoowwnniiaa  oorryyggiinnaallnnaa))..
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W maju Konwalia 
wed³ug KlukaLLuubboo  wwiioossnnaa  ww  ttyymm  mmiieessiiąąccuu  nnaajjppiięękknniieejjsszzyy  cczzaass  oobbiieeccuujjee  ddoo  wwzzrroossttuu
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wwiiaattrróóww  zzaacchhooddnniicchh,,  lluubb  ppóółłnnooccnnyycchh  zz  ggrraaddeemm,,  aa  nniieekkiieeddyy  zzee  śśnniieeggiieemm,,
sszzcczzeeggóóllnniiééjj  ww  ppiieerrwwsszzyymm  ii  oossttaattnniimm  ttyyggooddnniiaacchh  cczzaasseemm  ppaaddaa  ddéésszzcczz  ww  ppóółł
zz  ggrraaddeemm  bbaarrddzzoo  sszzkkooddzząąccyy  ddrrzzeewwoomm,,  ii  kkrrzzeewwoomm,,  ddooppiiéérroo  rroozzwwiijjaajjąąccyymm  ssiięę,,
zz  ttééjj  pprrzzyycczzyynnyy,,  żżee  nnoowwee  wwyyrroossttkkii  ddeelliikkaattnnee  zzbbyytt  ssąą  ttkklliiwwee  nnaa  zzmmiiaannęę  ppoo--
wwiieettrrzzaa..  RRoobboottyy  wwiięęcc  ww  ttyymm  mmiieessiiąąccuu  ssąą::  [[......]]

Warsztat XIX-wiecznego przy-

rodnika. Za: Louis van Houtte

(red.), Flore des Serres et des
Jardins de L'Europe. Tom VI.

Gandawa 1850-1851, s. 315.



Wspomniani w poprzednim
numerze naszego czasopis-

ma profesorowie Heinrich Fried-
rich Link i Franz Heyde w ciągu
pierwszych czterech lat istnienia
Ogrodu Botanicznego zdążyli obsa-
dzić roślinami 1/3 powierzchni par-
celi oraz wybudować dużą, trzy-
częściową szklarnię, drugą mniej-
szą i kilka inspektów. Zgromadzili
około 2000 gatunków roślin, w
tym aż 1500 tropikalnych i subtro-
pikalnych.

Za twórcę kolekcji roślinnych 
z prawdziwego zdarzenia uważany
jest jednak następny dyrektor –
Ludolf Christian Treviranus. Dzię-
ki poparciu nadprezydenta pro-
wincji śląskiej von Merckla w krót-
kim czasie dokończył zagospodaro-
wywanie terenu Ogrodu i wybudo-
wał dwie duże szklarnie na miejscu

dzisiejszej palmiarni i kaktusiarni.
Nawiązał kontakty z wszystkimi li-
czącymi się wówczas ogrodami bo-
tanicznymi Europy, wśród których
były także polskie ogrody w Krako-
wie, Warszawie i Krzemieńcu na
Wołyniu.

Jak wynika z przeprowadzonej 
w 1824 roku inwentaryzacji, stan
posiadania Ogrodu zwiększył się
do przeszło 6000 gatunków roślin.
W 1821 roku profesor Treviranus
założył pierwszy uniwersytecki ziel-
nik.

Pod koniec jego pobytu we
Wrocławiu ukazał się drukiem
pierwszy opis Ogrodu wraz z pla-
nem, autorstwa ówczesnego asys-
tenta, a późniejszego długoletniego
dyrektora, Heinricha Roberta
Göpperta.

MM..MM..

LLuuddoollff  CChhrriissttiiaann  TTrreevviirraannuuss  ((11777799––11886644))  – lekarz, anatom, fizjolog 
i embriolog roślin. Pochodził z Bremy, gdzie też pobierał pierwsze nauki.
W 1798 r. wstąpił na uniwersytet w Jenie, aby studiować medycynę. Po
uzyskaniu w 1801 r. promocji doktorskiej otworzył w Bremie praktykę le-
karską, prowadząc równocześnie studia botaniczne. W 1807 r. został pro-
fesorem medycyny w liceum w Bremie, a pięć lat później – profesorem
historii naturalnej na uniwersytecie w Rostoku. W 1816 r. objął stano-
wisko profesora botaniki i dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. W r. akad. 1827/28 był rektorem Uniwersytetu. Po-
padłszy w konflikt ze środowiskiem uniwersyteckim, w 1830 r. zamienił
się stanowiskiem z Ch.G. Neesem von Esenbeckiem i wyjechał do Bonn,
gdzie objął profesurę i dyrekcję Ogrodu Botanicznego. W tym mieście
pozostał aż do śmierci w 1864 r.

W pracy naukowej zajmował się głównie budową wewnętrzną roślin 
i ich funkcjami życiowymi, w tym rozwojem zarodka. Był też autorem
monograficznych opracowań z zakresu systematyki roślin. Dla nauki pol-
skiej istotny jest fakt, że był promotorem pracy doktorskiej Poznaniaka
Wojciecha Adamskiego „Prodromus historiae rei herbariae in Polo-
nia...” (1825) – pierwszej polskiej publikacji z dziedziny historii botaniki.

Imię prof. Treviranusa nosi alejka biegnąca wzdłuż północnego brzegu
stawu, od alei kasztanowcowej do drewnianego mostka.
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Pracowity
profesor Treviranus

Pierwszy plan Ogrodu Botanicznego z 1830 r. Za: H.R. Göppert,

Beschreibung des botanischen Gartens der Königlichen Universität
Breslau. Josef Max und Komp., Breslau 1830.



ROŒLINY DLA CIA£A4

Marchew uprawiali już staro-
żytni Grecy i Rzymianie. Jej

resztki znaleziono w neolitycznych
osadach nawodnych w Szwajcarii,
ale dopiero w XIV w. rozprzestrze-
niła się szeroko w Europie (naj-
pierw prawdopodobnie w Anglii).
Obecnie marchew uprawiana jest
od koła podbiegunowego do tropi-
ków.

Najcenniejszą częścią rośliny jest
korzeń spichrzowy, barwy ceglasto-
czerwonej, pomarańczowej lub bia-
łożółtej; jego masa u najnow-
szych odmian może
dochodzić do
30 dag. Za-
wiera wita-
miny: A,
B1, B2,
B6, D, H,
E, K, PP,
żelazo, fo-
sfor, wapń, jod,
miedź, kobalt i olejki eteryczne. 
Z marchwi pozyskuje się karoten 
i sok, stosowane jako środki prze-
ciw niedokrwistości, nadciśnieniu 
i niedostatku mleka u karmiących
matek. Celuloza zawarta w mar-
chwi sprzyja wydalaniu cholestero-
lu z organizmu. Jako roślinę zawie-

rającą liczne witaminy stosuje się
marchew w celach profilaktycz-
nych i leczniczych przy hipo- i awi-
taminozie, chorobach układu ser-
cowo-naczyniowego, wątroby i ne-
rek, zaparciach, zaburzeniach wzro-
ku związanych z niedoborem wita-
miny A; działa przeciwcukrzycowo,
uodparniająco i przeciwpasożytni-
czo (osoby cierpiące na cho-
robę wrzodową mu-

szą zrezy-
gnować z tego na-

turalnego lekarstwa).
Sok z marchwi oraz utarte świe-

że jej korzenie są zalecane przede
wszystkim dzieciom. Podaje się je
już niemowlętom, zwłaszcza nie
karmionym mlekiem matki; dłużej
trwające biegunki leczy zupka tzw.
marchwianka.

W lecznictwie ludowym upie-
czone korzenie zjadane wieczorem

przez karmiące kobiety mają zwięk-
szać laktację. Świeżym sokiem płu-
cze się jamę ustną i gardło przy ich
zapaleniach, a tartą marchew przy-
kłada się na miejsca oparzone lub
owrzodziałe. Sokiem z marchwi 
z miodem lub marchwią tartą ugo-
towaną w mle-

ku leczy się zazię-
bienia, zaburzenia w trawieniu 
i impotencję.

Ale uwaga! Kuracji sokiem i su-
rówką nie wolno przeciągać tygod-
niami, gdyż nadmiar witaminy A
nie jest obojętny dla organizmu 
i może spowodować zatrucie.

Stare księgi podają: „…świeżą,
oskrobaną marchew utrzyj na tar-
ce; gdy ze zbytecznego soku ociek-
nie, ogrzej gęstą miazgę, przyłóż na
owrzodzenie i okryj ciepłemi chu-
stami; ten ciepły okład okazał się

skutecznem na złe rakowate wrzo-
dy, łagodził bóle, zmniejszał ropie-
nie i cuchnienie, odmiękczał twar-
de brzegi i niekiedy zupełnie leczył.
Trzeba go z rana i na noc zmieniać,
a wrzód wymywać ciepłą wodą…”

(Stanisław Breyer).
Nasiona marchwi

(zbierane IX–X)
zawierają do 12%
tłuszczu i do
1,5% olejku ete-
rycznego; wyciąg

z nasion rozszerza
naczynia wieńcowe,

zwiększa przepływ krwi
do mięśnia sercowego i móz-

gu, działa moczopędnie.

W kosmetyce stosuje się ma-
seczki z marchwi, pomagają za-
chować miękkość i gładkość skó-
ry twarzy, zwłaszcza suchej, i po-
prawiają karnację. Na dokładnie
umytą twarz nakłada się utartą
marchew i pozostawia 20 minut,
po czym zmywa się ją ciepłą wo-
dą i nakłada tłusty lub półtłusty
krem. Olejek lotny z nasion ma
zastosowanie w przemyśle perfu-
meryjnym.

JJ..KK..

Karotka
dla zdrowia i urody

MMaarrcchheeww  ssiieewwnnaa  ––  DDaauuccuuss  ccaarroottaa  ((ssyynn..  DD..  ssaattiivvuuss))  ii  ooddmmiiaannyy
NNaazzwwyy  rreeggiioonnaallnnee::  kkaarroottaa,,  mmaarrcchhwwiiccaa,,  ppttaassiiee  ggnniiaazzddoo

tteemmppeerraattuurryy  zzaalleeccaa  ssiięę  wwyyssaaddzzaaćć
nnaa  rraabbaattyy  lluubb  ddoo  sskkrrzzyynneekk  bbaallkkoo--
nnoowwyycchh  ddooppiieerroo  ww  ddrruuggiieejj  ppoołłoo--
wwiiee  mmiieessiiąąccaa,,  ppoo  ttzzww..  zziimmnnyycchh
ooggrrooddnniikkaacchh::  PPaannkkrraaccyy,,  SSeerrwwaaccyy
ii  BBoonniiffaaccyy  ((1122,,  1133  ii  1144  mmaajjaa))  
ii  „„zziimmnneejj  ZZoośśccee””  ((1155  mmaajjaa))..
ZZwwyykkllee  ssąą  ttoo  ddnnii  cchhłłooddnnee,,  aallee  ggddyy
mmiinnąą,,  wwóówwcczzaass  nniieebbeezzppiieecczzeeńń--
ssttwwoo  wwyyssttąąppiieenniiaa  pprrzzyymmrroozzkkóóww
jjeesstt  jjuużż  bbaarrddzzoo  mmaałłee..

Maj
––  nnaazzwwaa  mmiieessiiąąccaa  ppoocchhooddzzii  oodd  łłaa--
cciińńsskkiieeggoo  ssłłoowwaa  MMaaiiuuss,,  kkuu  cczzccii
bbooggiinnii  wwzzrraassttaanniiaa  MMaaii..  ZZwwaannyy
jjeesstt  tteeżż  „„mmaałłyymm  mmaajjeemm””..  WW  ttyymm
mmiieessiiąąccuu,,  cchhooćć  wwiioossnnaa  jjuużż  ww  ppeełł--
nnii,,  zzaaggrroożżeenniieemm  ddllaa  rroośślliinn  ssąą
jjeesszzcczzee  ppoorraannnnee  pprrzzyymmrroozzkkii..  DDllaa--
tteeggoo  rroośślliinnyy  wwrraażżlliiwwee  nnaa  uujjeemmnnee

� Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha.
� Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
� Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita.
� Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają.
� Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy.

� Kiedy w maju wiatr z północy,
ma się u nas zimno w nocy.

� Grzmot w maju
sprzyja urodzaju.
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Narodowa 
kolekcja bluszczy

Narodowa kolekcja to tematycz-
ny lub systematyczny zbiór roślin –
najbogatszy, odpowiednio udoku-
mentowany, wzorcowo oznaczony 
i prowadzony przez specjalistów.
Kolekcję uznaje za „narodową” ko-
misja, powoływana w tym celu 
i złożona z naukowych autoryte-
tów. Jest ona nie tylko wizytówką 

i nobilitacją firmy, to przede
wszystkim materiał do badań, po-
pularyzacji i edukacji. 

Idea tworzenia kolekcji narodo-
wych powstała w 1981 r., oczywiś-
cie w królestwie ogrodników – 
w Wielkiej Brytanii. W 1995 r. by-
ło ich już 600, a 10 lat później 650
i corocznie typuje się następne. Są
one dumą Brytyjczyków, którzy raz
w roku wydają katalog „The Na-
tional Plant Collections Directory”
z adresami i podstawowymi infor-
macjami o tych kolekcjach. Obec-
nie dane te można znaleźć także 
w Internecie, opracowane przez
National Council for the Conser-
vation of Plants & Gardens
(hhttttpp::////wwwwww..nnccccppgg..ccoomm//DDeeffaauulltt..
AAssppxx??PPaaggee..AAssppxx??PPaaggee==2200). Pra-
wie połowa angielskich kolekcji
narodowych znajduje się w prywat-
nych ogrodach, jedna trzecia zloka-
lizowana jest w szkółkach lub kon-
cernach ogrodniczych, 21 prowa-
dzą lokalne organizacje, np. towa-
rzystwa miłośników roślin. Wielo-
ma historycznymi kolekcjami opie-
kuje się największa organizacja
chroniąca angielskie dziedzictwo
historyczno-przyrodnicze – Natio-
nal Trust.

W Polsce status kolekcji narodo-
wej uzyskało dopiero 30 zbiorów
roślin. Pierwsze zostały wytypowa-
ne w 2002 r., a inicjatorem ich
tworzenia był dyrektor naszego
Ogrodu – dr hab. prof. Tomasz

Nowak. We wrocławskim Ogro-
dzie Botanicznym znajdują się 4
kolekcje narodowe, w tym – naj-
większa w Polsce, kolekcja roślin 
z rodzaju bluszcz (Hedera). Po-
wstawała stopniowo – w 1987 r. li-
czyła zaledwie kilkanaście odmian,
ale już 10 lat później ponad 100. 
Istotnie powiększyła się w latach

1997–2005, kiedy to swobodny
rozwój tej kolekcji umożliwiły
m.in. otwarcie granic i nawiązanie
kontaktów z placówkami w Anglii,
Niemczech, Czechach i na Węg-
rzech. Obecnie nasz zbiór bluszczy
liczy 14 gatunków i podgatunków
oraz 370 odmian, które pochodzą 
z 40 różnych źródeł. Większa część

kolekcji znajduje się w szklarni
ekspozycyjnej, gdzie odmiany po-
sadzone są w porządku alfabetycz-
nym na parapetach. Pozostałe ro-
sną w doniczkach w szklarni kolek-
cyjnej. Prowadzi się także badania
nad aklimatyzacją odmian, upra-
wiając je w gruncie oraz w pojem-
nikach hydroponicznych. 

Motorem powstawania kolekcji
są zawsze pasjonaci, którzy je two-
rzą, i „zielone światło” dla jej roz-
woju, czyli życzliwość i wsparcie
przełożonych. Twórcami naszej
kolekcji są: opiekun naukowy –
mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak
– dendrolog, wieloletni inspektor
wojsławickiego Arboretum, oraz
Urszula Krawczyk – ogrodnik z 25-
letnim stażem.

HH..GG..--NN..

OOggrraanniicczzoonnaa  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  ooggrrooddóóww  bboottaanniicczznnyycchh  ii  aarrbboorreettóóww,,  aallee  pprrzzee--
ddee  wwsszzyyssttkkiimm  nniieeuubbłłaaggaannaa  eekkoonnoommiiaa,,  nniiee  ppoozzwwaallaajjąą  nnaa  ggrroommaaddzzeenniiee

ii  zzaacchhoowwaanniiee  ddllaa  pprrzzyysszzłłyycchh  ppookkoolleeńń  wwsszzyyssttkkiicchh  rroośślliinn,,  jjaakkiiee  mmoogglliibbyyśśmmyy
uupprraawwiiaaćć..  PPrroobblleemm  tteenn  ww  ppeewwnnyymm  ssttooppnniiuu  rroozzwwiiąązzuujjee  ssppeeccjjaalliizzaaccjjaa  ppllaaccóó--
wweekk,,  cczzyyllii  zzaakkłłaaddaanniiee  wwzzoorrccoowwyycchh  kkoolleekkccjjii  nnaarrooddoowwyycchh..

Narodowa kolekcja rodzaju bluszcz (Hedera) we Wrocławiu.    Zdjęcia: Hanna Grzeszczak-Nowak

Hanna Grzeszczak-Nowak Urszula Krawczyk

‘Lalla Rookh’

‘Goldstern’

Zapraszamy na

„Bluszczowy Weekend”
w niedzielę 14 maja 2006 r.

W programie:
• prelekcja połączona z oprowadzaniem

gości po niedostępnej na co dzień
szklarni z bluszczami

• kiermasz unikatowych odmian bluszczy



Podziemne ¿ar³oki
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CCIIĄĄGGLLEE GGŁŁOODDNNEE
Apetyt podziemnych niszczycieli

jest zawsze ogromny. Larwy nie-
wielkich chrząszczy z rodziny ryj-
kowcowatych zwanych opuch-
lakami żerując niszczą
korzenie wszyst-
kich roślin
znajdują-
c y c h
s i ę

w
i c h
zasięgu.
Najbardziej
smakują im róża-
neczniki. O ile obec-
ność dorosłych chrząszczy
możemy stwierdzić po zatokowato
wygryzionych brzegach blaszek liś-
ciowych, to o istnieniu żerujących
pod ziemią larw dowiadujemy się
dopiero, gdy roślina ze zniszczo-
nym systemem korzeniowym za-
czyna usychać. 

Do groźnych szkodników glebo-
wych należą również larwy chrząsz-
czy sprężyków – drutowce, oraz
larwy chrabąszcza majowego –

pędraki. Drutowce są to podłużne,
brązowo-żółte larwy o wyjątkowo
twardym ciele.

Natomiast
kremowobiałe ciało pędraków jest
masywne, lecz miękkie, zagięte na
kształt litery C. Szkodniki te drążą
korzenie i bulwy roślin oraz podci-
nają szyjki korzeniowe. Ich nagro-
madzenie w glebie jest szczególnie
duże na obszarach sąsiadujących 
z terenami nieużytkowanymi, za-
chwaszczonymi ugorami. 

Kolejnym podziemnym wrogiem
roślin jest turkuć podjadek. Lubi
zasiedlać obszary o żyznej, luźnej
glebie. Dorosłe osobniki (które
mogą osiągać nawet 6 cm dł.), jak 
i ich larwy, drążąc w ziemi tunele
żywią się korzeniami, kłączami 
i pędami napotkanych roślin. Dość
duże i grube, ziemisto ubarwione
gąsienice rolnic także podgryzają
korzenie i nasadę roślin, ale często
wciągają również do ziemi ich zie-
lone części. 

JJAAKK ZZAAPPOOBBIIEEGGAAĆĆ II WWAALLCCZZYYĆĆ

Miejsce i tryb życia szkodników
glebowych powodują, że ich zwal-
czanie jest bardzo trudne. Podsta-
wą walki z nimi powinny być me-
tody agrotechniczne. Likwidując

pobliskie nieużytki, ugory i zadar-
nienia, zapobiegamy ich nadmier-
nemu rozmnożeniu, gdyż właśnie
w tych miejscach chętnie żerują.
Staranna i intensywna uprawa gle-
by wydobywa szkodniki na po-
wierzchnię, co zwiększa śmiertel-
ność wrażliwych na przesychanie
stadiów rozwojowych, jak jaja czy
larwy.

Kolejny zabieg to niszczenie
chwastów i ochrona naturalnych
wrogów, takich jak ptaki, krety czy
drapieżne chrząszcze z rodziny bie-
gaczowatych i kusakowatych. Wal-

ka chemiczna powinna być sto-
sowana w ostateczności

i z wielką ostroż-
nością. Do

stosowa-
nia w

upra-
w a c h

roślin ozdob-
nych zalecane są

doglebowe preparaty
owadobójcze, np. Basudin 10

G lub Diazinon 10 GR, które trze-
ba przed siewem bądź sadzeniem
roślin wiosną lub jesienią wymie-
szać z glebą. Można także wykonać
opryskiwanie powierzchni gleby
przy użyciu preparatu Dursban
480 EC lub Pyrinex 480 EC. Nale-
ży je stosować w dawkach poda-
nych przez producenta na etykie-
tach. 

LL..KK..

RRookkrroocczznniiee  nnaasszzyymm  rroośślliinnoomm,,  zzaarróówwnnoo  ttyymm  zz  ggrrzząąddkkii  wwaarrzzyywwnneejj,,  jjaakk  
ii  ssaaddoowwnniicczzyymm  cczzyy  oozzddoobbnnyymm,,  zzaaggrraażżaajjąą  lliicczznnee  sszzkkooddnniikkii  ––  oowwaaddyy..

SSzzcczzeeggóóllnniiee  nniieebbeezzppiieecczznnee  ssąą  ttee  uukkrryyttee  ppoodd  ppoowwiieerrzzcchhnniiąą  zziieemmii,,  kkttóórree  nniiee--
ppoossttrrzzeeżżeenniiee  ddoopprroowwaaddzzaajjąą  ddoo  ppooggoorrsszzeenniiaa  pplloonnóóww,,  oossłłaabbiieenniiaa,,  aa  nnaawweett
oobbuummiieerraanniiaa  rroośślliinn..  SSkkuuttkkii  żżeerroowwaanniiaa  ddoossttrrzzeeggaammyy  nnaajjcczzęęśścciieejj  zzbbyytt  ppóóźźnnoo,,
ddllaatteeggoo  ttaakk  wwaażżnnąą  rrzzeecczząą  jjeesstt  ttoo,,  aabbyy  ssyysstteemmaattyycczznniiee  kkoonnttrroolloowwaaćć  ttaakkżżee
śśrrooddoowwiisskkoo  gglleebboowwee  ww  ppoobblliiżżuu  rroośślliinn  ii  sskkuutteecczznniiee  ddiiaaggnnoozzoowwaaćć  zzaaoobbsseerr--
wwoowwaannee  zzmmiiaannyy..  SSzzcczzeeggóóllnnąą  uuwwaaggęę  ppoowwiinnnniiśśmmyy  ppoośśwwiięęcciićć  nnaassttęęppuujjąąccyymm
sszzkkooddnniikkoomm::  llaarrwwoomm  ooppuucchhllaakkóóww,,  ttuurrkkuucciioowwii  ppooddjjaaddkkoowwii,,  ppęęddrraakkoomm
cchhrraabbąąsszzcczzaa  mmaajjoowweeggoo,,  llaarrwwoomm  sspprręężżyykkoowwaattyycchh,,  cczzyyllii  ddrruuttoowwccoomm,,  ii  ggąąssiiee--
nniiccoomm  rroollnniicc  ––  mmoottyyllii  zz  rrooddzziinnyy  ssóówwkkoowwaattyycchh..  

Zdjęcia: Leszek Kośny

Larwy opuchlaka.Opuchlak - owad dorosły.

Turkuć podjadek – owad dorosły.



Ró¿aneczniki rodu Seidlów
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Kolekcję Seidlowskich odmian
różaneczników wielkokwiatowych
założył w Wojsławicach, w latach
1899–1918, Fritz von Oheimb –
śląski ziemianin i wielki pasjonat
roślin. Była to pierwsza udana akli-
matyzacja tych roślin na Dolnym
Śląsku. O sukcesie trudnych w upra-
wie różaneczników (Rhododen-
dron) zadecydowała nie tylko żyz-
na i kwaśna gleba, ale przede
wszystkim trafny dobór nowych,
mrozoodpornych odmian. Wyho-
dował je znany niemiecki szkółkarz
T.J. Rudolf Seidel, dlatego nazy-
wane są „odmianami Seidla”. Nie-
kiedy określane są też jako odmia-
ny „rasy łużyckiej”, gdyż szkółka, 
w której powstały, położona jest 
w Górnych Łużycach, 40 km na
północny wschód od Drezna, we
wsi Grüngräbchen.

Cztery pokolenia ogrodników z ro-
du Seidlów mnożyły różaneczniki,
ale dopiero Rudolf przekształcił
szkółkę w specjalistyczny zakład pro-
dukujący tylko różaneczniki i ka-
melie. Za główny cel postawił sobie
uprawę różaneczników mrozood-
pornych, które sam postanowił 
wyhodować. Po surowej zimie

1899/1900 r., gdy temperatura spa-
dała do –25°C, wybrał z kilkuset
angielskich i holenderskich od-
mian jedynie 17, uznając je za cał-
kowicie mrozoodporne, i rozpoczął
ich krzyżowanie. Był niezwykle
systematycznym człowiekiem i
uzyskał imponujące efekty – ponad
600 nowych, absolutnie w naszym
klimacie mrozoodpornych odmian
– silnych, corocznie obficie i późno
kwitnących, z dużymi kwiatostana-
mi o czystych i kontrastowych bar-
wach. Konsekwentnie, w alfabe-
tycznym porządku, nadawał nazwy
kolejnym swoim odmianom. I tak
pierwsze, z 1899 r., rozpoczynały
się na literę A (np. ‘Alfred’, ‘Al-
lah’), z 1900 r. – na literę B (‘Ber-
tha’, ‘Bismarck’) itd.

Miłość do różaneczników połą-
czyła Fritza von Oheimba i Rudol-
fa Seidla wieloletnią przyjaźnią. W
1906 r. Rudolf nazwał najpóźniej
kwitnącą nową odmianę – ‘Von
Oheimb Woislowitz’. Przez wiele
lat przekazywał też swoje odmiany
Oheimbowi, który oceniał ich
przydatność do uprawy w Wojsła-
wicach (niem. Woislowitz) – w re-
gionie Niemiec o najostrzejszym

klimacie. W 1920 r. Oheimb testo-
wał już 4 tys. krzewów różaneczni-
ków w 300 odmianach. Wojsławi-
ce pełniły wówczas funkcję stacji
doświadczalnej Niemieckiego To-
warzystwa Dendrologicznego. Nie-
stety, wojna i trudne lata, jakie po
niej nastąpiły, zubożyły także i tę
kolekcję. Wiele krzewów przepad-
ło lub straciło oznaczenia. Obecnie
Arboretum w Wojsławicach posia-
da zbiór liczący 487 gatunków i od-
mian różaneczników – najstarszy 
i jeden z największych w Polsce.
Wśród nich jest 60 odmian Seidla.
Właśnie te 100-letnie krzewy sta-
nowią podstawę „Narodowej ko-
lekcji różaneczników Seidla”. Na-
stępne rozmnażane są w szkółce
wrocławskiego Ogrodu Botanicz-
nego.

Od 1906 r. odmiany Seidla były
intensywnie mnożone i docierały

nie tylko do wschodnich i północ-
nych Niemiec, ale też na tereny
Czech, Słowacji i do krajów nad-
bałtyckich. W Polsce spotkać je
można na Pomorzu i na Śląsku
(Polanica, Iłowa Żagańska, Pszczy-
na, Moszna, Brynek). Mimo upły-
wu lat i pojawiania się wciąż no-
wych, atrakcyjnych krzyżówek, są
one dla nas cenne (np. ‘Herkules’,
‘Humboldt’) i nadal rozmnażane w
wielu szkółkach oraz zalecane dla
regionów o klimacie kontynental-
nym.

HH..GG..--NN..

MMaajj  ––  ttoo  nnaajjlleeppsszzyy  mmoommeenntt,,  bbyy  pprrzzeeddssttaawwiićć  ddzziieejjee  nnaajjssttaarrsszzeejj  ww  PPoollssccee
kkoolleekkccjjii  ooddmmiiaann  rróóżżaanneecczznniikkóóww  SSeeiiddllaa,,  mmaajjąącceejj  ssttaattuuss  kkoolleekkccjjii  nnaa--

rrooddoowweejj..  PPaammiięęttaajjmmyy,,  żżee  wwoojjssłłaawwiicckkiiee  AArrbboorreettuumm  ttoo  żżyywwee  mmuuzzeeuumm  ––  ddoo--
rroobbeekk  kkiillkkuu  ppookkoolleeńń,,  ii  żżee  ttoo  ddzziięękkii  lluuddzziioomm  zz  ppaassjjąą  ppoowwssttaawwaałłyy  ii  nnaaddaall  ssąą
ttuu  zzaakkłłaaddaannee  cceennnnee  rroośślliinnnnee  kkoolleekkccjjee..

Fritz von Oheimb (1850–1928) –
właściciel Wojsławic i założyciel
kolekcji różaneczników Seidla.

T.J. Rudolf Seidel (1861–1918) –
hodowca mrozoodpornych od-
mian różaneczników. Do tradycji
w tej wielopokoleniowej rodzinie
należało nadawanie każdemu mę-
skiemu potomkowi, prócz właści-
wego imienia, także imion założy-
ciela ich ogrodniczego rodu –
Traugotta Jacoba Seidla, stąd T.J.
Rudolf Seidel.

Fot. z archiwum OBUWr

Kwiatostan różanecznika
‘Von Oheimb Woislowitz’ –
jasnoróżowy z liliowym od-
cieniem, z licznymi cętkami
i falowanym brzegiem płat-
ków.

Kolekcja różaneczników 
w Wojsławicach.

Zdjęcia: Hanna Grzeszczak-Nowak

Warto zobaczyć także następujące kolekcje 
Seidlowskich różaneczników: 
•• Ogród Różanecznikowy w Dreźnie Wachwitz
•• Park Herrmanna Seidla w Dreźnie
•• Ogród Botaniczny w Greifswaldzie
•• Zakład Badawczy w Bad Zwischenahn-Rostrup



BY£O, JEST, BÊDZIE8

Plan Ogrodu Botanicznego
Warto zobaczyć:

1 – Azalia (Rhododendron) 
‘Koster’s Brilliant Red’

2 – Dębik ośmiopłatkowy 
(Dryas octopetala)

3 – Pustynnik olbrzymi 
(Eremurus robustus)

4 – Błękitka sercolistna 
(Cyanastrum cordifolium)

5 – Aktinidia pstrolistna 
(Actinidia kolomikta)

6 – Ośnieża karolińska 
odm. drzewiasta 
(Halesia carolina var. monticola)

Wystawa sztuki u¿ytkowej
ZZ  ookkaazzjjii  6600--lleecciiaa  AAkkaaddeemmiiii  SSzzttuukk  PPiięękknnyycchh  

wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  pprrzzyyggoottoowwaannoo  wwyyssttaawwęę,,  kkttóórrąą  bbęęddzziiee  
mmoożżnnaa  oogglląąddaaćć  ww  ddzziiaallee  ssyysstteemmaattyykkii  rroośślliinn  ddoo  1111  cczzeerrwwccaa..

WWeerrnniissaażż  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ww  cczzwwaarrtteekk,,  1111  mmaajjaa,,  oo  ggooddzz..  1188..0000..
Studenckie œwiêto ogrodnika
WW  ppiiąątteekk,,  1199  mmaajjaa,,  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  VV  MMaajjóówwkkaa  

AArrcchhiitteekkttaa  KKrraajjoobbrraazzuu..
Plenery plastyczne

ZZaapprraasszzaammyy  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżż  ccaałłeeggoo  WWrrooccłłaawwiiaa  ddoo
OOggrroodduu  BBoottaanniicczznneeggoo  nnaa  ccyykklliicczznnee  pplleenneerryy  ppllaassttyycczznnee::

20 maja – „Majowe zapachy”
SSppoottyykkaammyy  ssiięę  oo  ggooddzz..  1100..0000  oobbookk  kkaassyy  OOggrroodduu  
oodd  uull..  SSiieennkkiieewwiicczzaa..  UUcczzeessttnniiccyy  pprrzzyynnoosszząą  sswwoojjee  

bbllookkii,,  ffaarrbbyy,,  kkrreeddkkii......
Koncerty

OOdd  mmaajjaa  ddoo  wwrrzzeeśśnniiaa,,  ww  kkaażżddąą  nniieeddzziieellęę  oo  ggooddzz..  1166,,  
zzaapprraasszzaammyy  nnaa  kkoonncceerrttyy  oorrggaanniizzoowwaannee  pprrzzeezz  KKaammeerraallnnąą
AAggeennccjjęę  AArrttyyssttyycczznnąą  KKaammaarrtt..  MMiieejjssccee::  kkąącciikk  mmuuzzyycczznnyy

ppoodd  wwiieerrzzbbąą  ppłłaacczząąccąą..  WWssttęępp  ––  ww  cceenniiee  bbiilleettuu  ddoo  OOggrroodduu..

Spacery z przewodnikiem
ZZbbiióórrkkaa  ww  nniieeddzziieellęę  oo  ggooddzz..  1122  ppoodd  ddęębbeemm  

pprrzzyy  aalleeii  kkaasszzttaannoowwccoowweejj..
77  mmaajjaa RRoośślliinnnnee  kkuullttuurryy  iinn  vviittrroo ++  kkiieerrmmaasszz

ddrr  hhaabb..  pprrooff..  UUWWrr  KKrryyssttyynnaa  KKrroommeerr
1144  mmaajjaa BBlluusszzcczzoowwyy  wweeeekkeenndd  ++  kkiieerrmmaasszz

mmggrr  iinnżż..  HHaannnnaa  GGrrzzeesszzcczzaakk--NNoowwaakk
2211  mmaajjaa RRoośślliinnyy  wwooddnnee  ii  bbłłoottnnee  ++  kkiieerrmmaasszz

ddrr  RRyysszzaarrdd  KKaammiińńsskkii
2288  mmaajjaa KKaakkttuussyy  ii  iinnnnee  ssuukkuulleennttyy  ++  kkiieerrmmaasszz

JJaacceekk  KKaańńsskkii
Wojs³awicka majówka – 27–28 maja
WW  ffiilliiii  OOggrroodduu  BBoottaanniicczznneeggoo  ––  AArrbboorreettuumm  ww  WWoojjssłłaawwii--
ccaacchh  ––  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ttrraaddyyccyyjjnnaa  WWoojjssłłaawwiicckkaa  MMaajjóówwkkaa..  

WW  pprrooggrraammiiee  mm..iinn..::  ww  ssoobboottęę,,  2277  mmaajjaa  ––  wwyyssttęęppyy  zzeessppoo--
łłóóww  aarrttyyssttyycczznnyycchh  zzee  LLwwoowwaa;;  ww  nniieeddzziieellęę,,  2288  mmaajjaa  ––  

oo  ggooddzz..  1177..0000  nnaabboożżeeńńssttwwoo  mmaajjoowwee  ww  kkaapplliiccyy  
śśww..  FFrraanncciisszzkkaa,,  kkoonncceerrtt  ppiieeśśnnii  ppaattrriioottyycczznnyycchh  
ii  mmaarryyjjnnyycchh,,  zzwwiieeddzzaanniiee  AArrbboorreettuumm,,  ppiikknniikk..

Turniej szachowy
1111  cczzeerrwwccaa  oo  ggooddzz..  1100..0000  rroozzppoocczznniiee  ssiięę  ww  wwoojjssłłaawwiicckkiimm

AArrbboorreettuumm  XXIIVV  TTuurrnniieejj  SSzzaacchhóóww  BBłłyysskkaawwiicczznnyycchh  
„„OO  ZZłłoottąą  AAzzaalliięę””..  MMooggąą  ww  nniimm  wwzziiąąćć  uuddzziiaałł  wwsszzyyssccyy

cchhęęttnnii..  ZZggłłoosszzeenniiaa  pprrzzyyjjmmuujjee  ddoo  22  cczzeerrwwccaa  ppaann  AAnnddrrzzeejj
KKuukkuułłaa  zz  NNiieemmcczzaańńsskkiieeggoo  OOśśrrooddkkaa  KKuullttuurryy,,  RRyynneekk  3322,,

5588--223300  NNiieemmcczzaa,,  tteell..  ((007744))  883377  6600  0033,,  
ee--mmaaiill::  aakkuukkuullaa@@nnookk..nniieemmcczzaa..ppll

Z ¿ycia Ogrodu
·· TTrrzzyy  oossoobbyy  wwzziięęłłyy  uuddzziiaałł  ww  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyymm  sseemmiinnaa--

rriiuumm  „„EEdduukkaaccjjaa  eekkoollooggiicczznnaa  bbeezz  ggrraanniicc””,,  kkttóórree  ooddbbyyłłoo
ssiięę  2288  mmaarrccaa  ww  SStt..  MMaarriieenntthhaall,,  OOssttrriittzz  ((NNiieemmccyy))..

·· JJeeddnnaa  oossoobbaa  ggoośścciiłłaa  ww  MMuuzzeeuumm  ii  OOggrrooddzziiee  BBoottaanniicczznnyymm
ww  BBeerrlliinniiee  DDaahhlleemm..

·· 2255  kkwwiieettnniiaa  OOggrróódd  bbyyłł  mmiieejjsscceemm  wwaarrsszzttaattóóww  sszzkkoolleenniioo--
wwyycchh  „„ZZiieelleeńń  pprrzzyyuulliicczznnaa  ww  mmiieeśścciiee  WWrrooccłłaaww””,,  zzoorrggaannii--
zzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  WWrrooccłłaawwiiaa..

·· SSttaażż  ww  OOggrrooddzziiee  rroozzppoocczzęęłłaa  OOkkssaannaa  SShhcchheerrbbaa  zz  LLwwooww--
sskkiieeggoo  OOggrroodduu  BBoottaanniicczznneeggoo..
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