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WIOSNA WYBUCHŁA W PARKU
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ROZKWITŁA W PEŁNI. PARK ŚLĄSKI STROI SIĘ DLA SWOICH GOŚCI. POD KONIEC KWIETNIA I NA POCZĄTKU MAJA MOGLIŚMY
OBSERWOWAĆ, JAK PRZYRODA BUDZI SIĘ W NIM DO ŻYCIA. MAMY DLA WAS KILKA PRZYKŁADÓW ROŚLIN, KTÓRE W OSTATNICH
TYGODNIACH PIĘKNIE ZAKWITŁY.
Zdjęcia: Park Śląski

Łukasz Respondek
iosna to zdecydowanie najbardziej oczekiwana pora roku, właśnie ze względu na przyrodę. Kolory kwiatów, intensywność
barw i śpiew ptaków, potrafią
świetnie pobudzić do życia.
– W tym roku wiosna jest dość nietypowa – przyznaje Łukasz Drozd, specjalista ds.
zieleni w Parku Śląskim. – Z powodu letnich wręcz temperatur, wszystko zakwitło
bardzo szybko. Mieliśmy piękną majówkę.
Niestety, w takich warunkach rośliny nie
utrzymują się zbyt długo i część z nich zdążyła już przekwitnąć. Dlatego warto było
wybrać się na spacer i uwiecznić je na zdjęciach.
Teraz czekamy na róże, które powoli zaczynają kwitnąć. W czerwcu serdecznie zapraszamy na spacer do naszego Rosarium.
Do tego czasu zostaje nam podziwianie
na fotografiach tych roślin, które wiosną 2018 roku upiększały Park Śląski. ■
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Zakwitły azalie przy Ogrodzie Japońskim. To kwiaty późnowiosenne, możecie je
jeszcze znaleźć m.in. przy siedzibie Fundacji Park Śląski, poniżej Dużego Kręgu
Tanecznego, w Ogrodzie Bylinowym i przy stawie, obok restauracji Łania

Tak urosły tulipany przy alei Żyrafy. Park otrzymał je w zeszłym roku od Carrefour Polska w formie darowizny.
Prezentują się naprawdę okazale

Białe tulipany i bukszpan stworzyły parkowe logo.
Świetnie widać je z kolejki linowej.
Od kilku lat kwietnik przy fontannie Pelikany budzi powszechną sympatię

Przepięknie zakwitły wiśnie piłkowane Kanzan. Pod koniec kwietnia i na początku maja szpaler tych drzew przy
alei Ziętka zwrócił uwagę wielu spacerowiczów
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”
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Marta Dąbrowska

30 TYSIĘCY
RÓŻANYCH KRZEWÓW

Parkowe róże rosną w ogrodzie o powierzchni 7 hektarów

PIĘĆDZIESIĄT PŁATKÓW RÓŻ
NA URODZINOWYM TORCIE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ROSARIUM KOŃCZY 50 LAT. W POLSCE NIE MA DRUGIEGO TAKIEGO OGRODU I DRUGIEJ
TAKIEJ KOLEKCJI RÓŻ. O JEGO WYJĄTKOWOŚCI PARK ŚLĄSKI I JEGO FUNDACJA
PRZYPOMNĄ 23 CZERWCA PODCZAS „ŚWIĘTA RÓŻY”, KTÓRE DOFINANSOWAŁ WOJEWÓDZKI
FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.
Łukasz Respondek
rganizatorem imprezy będzie Fundacja Park Śląski. Prezes
Anna Poraj tłumaczy, że impreza uzupełni cotygodniową
ofertę „Śniadania na trawie”. – 50 lat to bardzo zacny jubileusz. I w najlepszy możliwy sposób chcemy go świętować –
podkreśla. – Rosarium ma wielu sympatyków, którzy uwielbiają w nim spacerować i odpoczywać. Warto przypominać, że w parku jest tak piękne miejsce. A urodziny to najlepsza z możliwych okazji – dodaje.
W trakcie „Święta Róży” zorganizowane zostaną warsztaty i prelekcje. Specjaliści ds. zieleni z Parku Śląskiego, Krystian Golasz i Łukasz Drozd, opowiedzą o urokach Rosarium oraz o bioróżnorodności
na przykładzie róż. Doktor habilitowana Elżbieta Myjak-Sokołowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (tam powstał projekt chorzowskiego Rosarium), przybliży koncepcję zakładania ogrodów różanych w Polsce. Podczas wydarzenia odbędzie się też pro-
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mocja albumu „Róże Parku Śląskiego”, w którym znalazły się prace
ze zorganizowanego w zeszłym roku konkursu fotograficznego. – To
będzie jedna z niewielu okazji do wzięcia udziału w licznych konkursach i wygrania tej książki – zaznacza Poraj. Dodatkowymi atrakcjami
będą koncert muzyczny oraz przedstawianie teatralne. Na scenie zobaczymy spektakl inspirowany różami i powieściami, w których występuje królowa kwiatów. Reżyserią i scenografią zajęła się stała
współpracowniczka Fundacji – Barbara Wójcik-Wiktorowicz, artystka, specjalista działań intermedialnych i edukacji wizualnej.
Urodziny to też dobry moment, aby pomyśleć o przyszłości tego
miejsca. – Ogród różany to jedno z najpiękniejszych miejsc w parku.
Pół wieku to długo. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jego infrastruktura się zużyła i wymaga prac modernizacyjnych – przyznaje
Marek Widuch, wiceprezes Parku Śląskiego. – Rosarium jest wpisane
w plan dużej rewitalizacji całego kompleksu i w najbliższych latach
zmieni się w nim sporo. Zaczynamy już za kilka tygodni od budowy
placu zabaw i ścieżki edukacyjnej śladami róż i owadów – dodaje. ■

Pomysł utworzenia na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku kolekcji około 30 tysięcy krzewów róż, zgłosiło
w roku 1964 Polskie Towarzystwo Miłośników Róż, a projekt Rosarium powstał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, pod kierunkiem prof. Władysława Niemirskiego,
głównego projektanta Parku Śląskiego.
W skład zespołu wchodzili jeszcze Edward Bartman i Stanisław Rutkowski. Roboty ziemne zakończono w 1965 roku, rok
później wykonano główną część nasadzeń. Uroczyste otwarcie
Rosarium nastąpiło 24 czerwca 1968, równocześnie z inauguracją Pierwszej Międzynarodowej Wystawy Róż.
Nad przygotowaniem Rosarium czuwał sam generał Jerzy Ziętek. Na powierzchni 14 hektarów posadzono 360 odmian róż.
Wśród nich były te najlepsze, m.in. Kordes i Poulsen. Przywożono je ciężarówkami od hodowców z Niemiec, Belgii i Holandii.
Z tego ostatniego kraju przyjechała też miniaturowa odmiana
róż, wielkości paznokcia.
Tak o przygotowaniach do otwarcia Rosarium i wielkiej wystawy, na łamach Trybuny Robotniczej mówiła Irena Gołębiowska, prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż: „Mamy
urwanie głowy, dopinamy wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. Ekspozycja róż gruntowych całkowicie przygotowana. Samolotami nadchodzą róże cięte. Kilkunastu zagranicznych wystawców prezentuje 92 odmiany królowej kwiatów, a 132 wystawców krajowych eksponuje 359 odmian róż”.
W Rosarium, około 300 odmian róż (po 10-15 sztuk z każdej
odmiany) pochodziło głównie z darów polskich oraz europejskich hodowców i producentów. Na powierzchni 7 ha obsadzono krzewami róż kwietniki w kształcie plastra miodu, w którego komórkach (374 x 7,5 metra kwadratowego) rosną poszczególne odmiany, głównie z grupy wielkokwiatowych.
Nieopodal, na tle zielonej murawy, zlokalizowano większe
kwietniki, w kształcie soczewek, mieszczących w sobie od 300
do 1500 krzewów róż tej samej odmiany. Poza odmianami wielkokwiatowymi, kwitnącymi przez cały sezon, w Rosarium odnajdziemy także róże pienne (sztamowe), których korony stanowią bukiety kwiatów, róże czepne (pnące), obrastające altany
i pergole, róże parkowe (długopędowe), obrastające metalowe
konstrukcje i tworzące kwiatowe piramidy, a także róże miniaturowe. Malowniczym „akompaniamentem” dla różnokolorowych kwiatów, są strzyżone żywopłoty, utworzone z krzewów
iglastych (Thuja, Taxus) oraz liściastych (Berberis, Ligustrum).
Specyficzny klimat Rosarium współtworzą urokliwe oczka wodne z pięknymi klombami nenufarów.
(luk)
Park Śląski

Parkowy ogród różany ma już pół wieku

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

