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OGRÓd bOTaNIcZNY UZ

__ Sebastian Pilichowski 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 

W dniach 9-13 września 2015 r. w Poznaniu obchodzono 
90-lecie istnienia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. W tym czasie odbyły się dwie konfe-
rencje o wymiarze międzynarodowym: 
__11 września: 2nd International Conference Ex Situ Con-

servation of Plants – Problems and Solutions,
__12 września: 8th International Conference of Botanic 

Gardens from the Baltic Sea Region.
Ponieważ od niedawna Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Zielonogórskiego stał się ogrodem botanicznym w myśl 
definicji polskiego prawa, tj. uzyskał status placówki na-
ukowo-badawczej, z wielką chęcią skorzystaliśmy z zapro-
szenia i wzięliśmy, choć bierny, udział w obu spotkaniach.

Uczestnicy reprezentujący ogrody botaniczne z Polski, 
Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Li-
twy i Wielkiej Brytanii omawiali problematykę ochrony ro-
ślin w obliczu licznych zagrożeń, również ze strony zmian 
klimatycznych. Zaprezentowano wyniki badań zarówno 
z zakresu biologii i botaniki klasycznej, jak i zaawansowa-
nych metod biologii molekularnej i genetyki. Wzajemne 
inspiracje sprzyjały dyskusjom nad rozwiązywaniem po-
dobnych kwestii w innych państwach i regionach basenu 
Morza Bałtyckiego.

Dla nas była to poważna lekcja, ale i zbiór pomysłów na 
dalsze rozwijanie zielonogórskiego Ogrodu, tym bardziej, 
że już jesteśmy (choć na razie jeszcze nieoficjalnie, ale 
już niedługo oficjalnie) członkiem Rady Ogrodów Botanicz-
nych i Arboretów w Polsce, niebawem więc i my będziemy 
musieli dołożyć swoje pięć groszy do ochrony gatunkowej 
roślin krajowych zagrożonych wymarciem. Mając status 
ogrodu botanicznego sensu stricto stanie się to możliwe, 
gdyż umożliwia to nam ubieganie się o pozyskanie mate-
riału ze środowiska naturalnego, oczywiście za zgodą od-
powiedniego organu.

Same obchody zaś były niezwykle bogate i uroczyste.  
W czasie naszej wizyty mieliśmy przyjemność uczestnicze-
nia w uroczystym koncercie w Filharmonii, gdzie w pierw-
szej części goście doskonale bawili się przy muzyce lżej-
szego gatunku granej i tańczonej przez członków orkiestry 
Vivat! z Wielkopolski. Druga część zaś, nieco poważniej-
sza, zdominowana była przez rytmy nowoczesnego tanga 
z brzmieniem argentyńskim, francuskim czy nowojorskim 
w wykonaniu Wiesława Prządka i Przyjaciół. Występy byłby 

NaSze PierwSze kroki  
Na wyżSzym Szczeblu

przeplatane zapowiedziami, jak również gratulacjami z ust 
władz uczelni i innych gości uroczystego koncertu.

Dziewięćdziesiąta rocznica poznańskiego Ogrodu to sze-
reg inspiracji do działania, jak również przestróg, jakich 
błędów nie powielać. Jest to cenne doświadczenie, jeśli 
spojrzeć na to, że już za dwa lata obchodzić będziemy 
pierwszą dekadę powstania „na nowo” Ogrodu Botaniczne-
go w Zielonej Górze.

__ Od góry:
 Od lewej: kierOwnik administracyjny OB UZ, r. skrOBania, dyrektOr OB Uam 

prOf. j. wiland-sZymańska, a. tOkarska-OsycZka, s. pilichOwski  
kOnferencje OdByły się w fantastycZnym BUdynkU wydZiałU BiOlOgii Uam, 
pełnym Zieleni, sprawiającym wrażenie mini palmiarni (fOt. Od aUtOra); 

Podsumowując swój udział w szkoleniu uważam, że jest 
to niezwykle efektywna forma poszerzania wiedzy, zdo-
bywania nowego doświadczenia, kształcenia umiejętno-
ści pracy w zespole. Jest to również znakomita okazja do 
dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi. 
Pomimo, że wiele nas łączy zawodowo, a idea pracy bi-
blioteki w naszych krajach jest w zasadzie taka sama, to 

warto podpatrywać te niewielkie różnice, które pozwolą 
udoskonalać nasz warsztat pracy.

Chociaż reprezentowaliśmy biblioteki z różnych krajów 
(Czechy, Polska, Słowacja), okazało się, że wszyscy biblio-
tekarze mają bardzo podobne, a często takie same „rado-
ści i troski” zawodowe.


