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Ogród Botaniczny 2013’
__Sebastian Pilichowski

irysy), kosaćce japońskie, wilczomlecze błotne, funkie z odmiany ‚Patriot’, narecznice Siebolda (paproć),
pszczelniki wąskolistne i mikołajki różnobarwne.
4) W ramach grup zorganizowanych obsłużyliśmy blisko
1900 osób, z czego większość odwiedziła nas w maju
Rok 2013 zbliża się ku końcowi, w związku z czym nadi czerwcu.
chodzi czas pewnych podsumowań. Dotyczy to również
5) Edukacja i dydaktyka. Działalność edukacyjna i dyOgrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego:
daktyczna Ogrodu Botanicznego polega przede wszyst1) Ogrody Górskie. Ogromnym nakładem sił udało nam
kim na przyjmowaniu wycieczek i prowadzeniu zajęć
się ukończyć małe i duże alpinarium, mające prezentoze studentami organizowanymi przez dydaktyków
wać rośliny górskie Sudetów (małe alpinarium) i świata
Wydziału Nauk Biologicznych UZ. Ponadto w marcu
(duże alpinarium). Na alpinarium „światowym” zobai kwietniu autor niniejszego tekstu przeprowadził
czymy wiele skał: granit, łupek, dolomit, gnejs, wapień
cykl czterech spotkań w ramach Eksperymentalnych
i serpentynit, natomiast na małym: granit, wapień, łuwarsztatów „Biologia nigdy samotna” z zakresu poza
pek i serpentynit. Nasadziliśmy tam kilkaset z ok. 130
formalnej interdyscyplinarnej edukacji przyrodnigatunków i odmian, głównie na alpinarium światowym.
czej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia ZawodoAby lepiej udostępnić ogrody górskie dla zwiedzająwego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej. Obeccych, na światowe alpinarium można wejść specjalnie
nie takie zajęcia są prowadzone w Technikum nr 1
wytyczoną ścieżką. Poza tym, z racji bezpieczeństwa,
w Zielonej Górze. W 2013 r. wzięliśmy również udział
obowiązuje zakaz chodzenia po ogrodach górskich.
w Nocy Biologów, podczas której autor prezentował
2) Akcje sadzenia z dziećmi. W mijającym roku przeproOgród Botaniczny jako miejsce o licznych funkcjach,
wadziliśmy dwie akcje, podczas których do sadzenia
często pomijanych w ich pospolitym pojmowaniu
roślin zaprosiliśmy dzieci: 9 maja 2013 r. sadziliśmy
przez ludzi.
magnolię parasolowatą, a 10 maja 2013 r. pierwiosnki
6) Autopromocja. Praktycznie nie było miesiąca, by
lekarskie.
o Ogrodzie nie padła choć jedna wzmianka w mediach.
3) Byliny. Nie było ich wiele, ale uzupełniliśmy kolekcję
Wszystkie wymienione akcje, ich zapowiedzi lub reo odmianowe i nominatywne kosaćce syberyjskie (tzw.
Ogród Botaniczny

__ 9 V 2013 Sadzimy magnolię parasolowatą

__ 29 V 2013 Wycieczka wśród kwitnących różaneczników

__ 3 VII 2013 Kwitnące lilie odmiany ‚Samur’

__ 5 IX 2013 Wycieczka organizowana przez Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego dla polonIi z Azerbejdżanu i Turkmenistanu
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lacje znalazły odbicie w internecie, wywiadach, kof) 22 września 2013 r. - I Dzień Indiański (docelowo
mentarzach prasowych, radiowych lub telewizyjnych.
impreza ma się stać cykliczną i charakterystyczną
Dodatkowo nagraliśmy materiał razem z Telewizją Unidla Ogrodu; animację zabaw przeprowadziła grupa
wersytetu Zielonogórskiego, który posłużył do zmonto‚Ranores’),
wania filmów o tematyce letniej i jesiennej w Ogrodzie
g) 27-28 września 2013 r. - Dni Otwarte z okazji 20-leBotanicznym UZ.
cia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
7) Sukcesem okazały się ubiegłoroczne nasadzenia. Chodzi tu przede wszystkim o różaneczniki i lilie. Spore
h) 23 października 2013 r. - Warsztaty Kulinarne dla
krzewy różaneczników przyjęły się i mimo celowego
uczniów klasy I E ze Szkoły Podstawowej nr 11
oberwania ponad 50 proc. pąków kwiatowych, długo,
w Zielonej Górze (za zdarzenie odpowiedzialna była
obficie i wspaniale kwitły w maju i na początku czerwAgencja Rynku Rolnego, oddział w Gorzowie Wielca. Lipiec zaś zdominowały lilie, upiększając Ogród
kopolskim),
rozmaitymi kształtami i kolorami kwiatów. Z kolei nai) 27 listopada 2013 r. - Akcja „sadzenie buków”
sza sosna wejmutka ‚Pendula’ wydała po raz pierwszy
(7 odmian buka zwyczajnego sponsorowanych przez
dojrzałe szyszki.
zielonogórski oddział Polskiego Górnictwa Naftowe8) Postawiliśmy też na zapleczu dwie szklarnie mające
go i Gazownictwa SA, posadzonych uroczyście m.in.
służyć rozmnażaniu roślin i wspomaganiu prowadzenia
przez dziekana Wydziału Nauk Biologicznych, prof.
badań i obserwacji np. przez studentów Wydziału Nauk
dr. hab. Leszka Jerzaka i dyrektora zielonogórskiego
Biologicznych.
PGNiG, Sławomira Kudelę).
9) Przeprowadziliśmy kilka akcji:
10) Odnotowaliśmy wzrost zainteresowania praktykami
a) 25 stycznia 2013 r. - Zimowy Dzień Otwarty,
i stażami. W 2013 r. zgłosiło się do Ogrodu jedenaścioro
b) 18 maja 2013 r. - udział w ramach międzynarodowej
uczniów z dwóch techników w Zielonej Górze i trzy staakcji Fascynujący Świat Roślin 2013,
żystki, dotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zieloc) 25 maja 2013 r. - III Wystawa Kotów Domowych
nej Górze. Ponadto dwukrotnie przyjęliśmy do pomocy
(współorganizator: Stowarzyszenie Alternatywa Ziekursantów realizujących praktyki zawodowe z Centrum
lonogórska),
Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Udało nam
d) 1 czerwca 2013 r. - Dzień Dziecka,
się też ponownie współpracować z osobami niepełnoe) 4 czerwca 2013 r. - I Bieg Charytatywny na rzecz
sprawnymi z Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
Osób Niepełnosprawnych (zdarzenie organizowane
Niepełnosprawnych „Tęcza” oraz z Zespołu Szkół Spew ramach pracy dwóch wolontariuszek z Niemiec
cjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
w kooperacji z Integracyjnym Klubem Sportowym
„Zieloni”),

fot. Sebastian Pilichowski

__ 22 IX 2013 I Dzień Indiański

__ 27 IX 2013 Wycieczka z przewodnikiem podczas dnia otwartego z okazji
20lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

__ 27 XI 2013 Akcja sadzenia buków. Od lewej: kierownik administracyjny
Ogrodu Botanicznego (Radosław Skrobania), dyrektor zielonogórskiego
PGNiG (Pan Sławomir Kudela), dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ
(prof. dr hab. Leszek Jerzak), kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego (dr Piotr Reda)
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__ 27 XI 2013 Sadzący buki. Od lewej: dyrektor zielonogórskiego PGNiG (Pan
Sławomir Kudela), naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami)
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (Pani Marta
Wiler), kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego (dr Piotr Reda),
dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ (prof. dr hab. Leszek Jerzak)
i kierownik administracyjny Ogrodu Botanicznego (Radosław Skrobania)

