TOWARZYSTWO OGRODNICZE W KRAKOWIE
Sprawozdanie z działalności w 2010 r.
Krótko o naszej działalności w 2010 r.
● Towarzystwo Ogrodnicze brało aktywny udział w Wiosennej i Jesiennej
Wystawie Ogrodnictwa w Centrum Targowym „Chemobudowa” przy ul.
Klimeckiego. Jak zwykle, szczególnym uznaniem i zainteresowaniem publiczności cieszyły się
ekspozycje Klubów: Florystycznego i Orchidea. Klub Dom i Ogród natomiast w stoisku TO
udzielał informacji i różnorodnych porad, a także budził zainteresowanie książkami i czasopismami
ogrodniczymi. Na wiosennej wystawie Klub sprawował pieczę nad konkursem rozpoznawania
nasion roślin warzywnych, gdzie nagrodami były torebki z nasionami przekazane nam przez firmę
„Polan”, a na jesiennej wystawie prezentowane były zestawy nowych odmian ziemniaków,
marchwi, pietruszki, buraków i wielu innych. Podziw budziła ich mnogość i różnorodność, podczas
gdy handel proponuje konsumentom zaledwie po kilka odmian.
● Towarzystwo Ogrodnicze współpracuje od 2009 roku z Ogrodem
Botanicznym UJ. Wspólnie zorganizowaliśmy prelekcje ilustrowane slajdami:
28 II 2010 – Kwieciarskie podróże po Europie prezentowała p. Alicja Cecot, a
14 III 2010 – Ogrody południowej Anglii - p. Lucyna Grabowska. W tych
niedzielnych spotkaniach licznie uczestniczyli Krakowianie. Uczestniczyliśmy
także w organizacji czerwcowego „Święta Ogrodów”.
 W lipcu 2010 r. Zorganizowana została międzyklubowa wycieczka do
parku dendrologicznego Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach [21 osób]
 W ramach współpracy z Hospicjum im. św. Łazarza przygotowaliśmy
prelekcję i pokaz japońskiej ikebany.
 Dzięki staraniom, w których wspomógł nas kapelan ogrodników krakowskich – O. Fulbert –
udało się w styczniu zorganizować spotkanie opłatkowe ogrodników i ich rodzin, poprzedzone
mszą świętą celebrowaną przez Kardynała Stanisława Dziwisza w bazylice O.O. Bernardynów.
W czerwcu – jak co roku – uczestniczyliśmy w corocznej ogólnopolskiej pielgrzymce ogrodników
do sanktuarium jasnogórskiego w Częstochowie, zaś 26 września odbyła sie msza święta w intencji
Towarzystwa Ogrodniczego i jego członków w bazylice O.O. Bernardynów, celebrowana przez
naszego kapelana Ojca Fulberta.
 Zarząd zbierał się regularnie na spotkaniach w drugą i czwartą środę każdego miesiąca.
* * *
Poniżej przedstawiamy w skrócie działalność naszych klubów:
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Klub Florystyczny
Klub Florystyczny Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie, sprawozdanie z działalności w roku 2010

Spotkania i warsztaty:
Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu; w 2010 r. odbyło się 12 spotkań klubowych:
W ramach działalności klubu, prowadzone były różnorodne warsztaty, między innymi związane z
tematem "florystyki i zdobnictwa ludowego", rozpoczętym w poprzednich latach.
11 stycznia - warsztaty biżuterii florystycznej prowadzone przez Lidię Grzegorzak
8 lutego - warsztaty wycinanek (ludowych) prowadzone przez p. Agatę Seweryn
8 marca - wspólne wyjście do kina dla inspiracji w związku z wystawą (Alicja w Krainie
Czarów)
6 kwietnia - spotkanie w związku ze zbliżającą sie wystawą
30 maja - warsztaty - wyplatanie ze sznurka, prowadzone przez
Marię Niedzielin, w jej pracowni
10 czerwca - warsztaty - róże z organzy, prowadzone przez Barbarę
Błaszczyk, w jej domu
10 lipca i 18 lipca: warsztaty - kolaż florystyczny - obraz fakturalny, monochromatyczny
prowadzone przez Joannę Kongstad w jej domu
6 września - spotkanie poświęcone zbliżającej się wystawie
11 listopada - warsztaty fotograficzne I - plener pod Kopcem Kościuszki:
fotografujemy rośliny najprostszymi aparatami: co można z nich uzyskać prowadzone przez Agatę Pałys - Suchorab
8 grudnia - warsztaty fotograficzne II - światło we wnętrzu. Jak dobrze
sfotografować bukiet, stroik etc. przy użyciu dostępnych w domu
środków, prowadzone przez Agatę Pałys - Suchorab
Członkinie KF uczestniczyły ponadto jako publiczność:
w prelekcji Alicji Cecot Kwiaciarskie podróże po Europie, 28 lutego
w konkursie florystycznym 15 sierpnia w Kurozwękach
w pokazie florystki Moniki Kudłacz -7 grudnia w Nowohuckim
Domu Kultury
w wystawie florystycznych dekoracji światecznych grupy FloriNeo
4-18 grudnia sklep Świat Roślin, ul. Zakopiańska 56
oraz innych imprezach florystycznych i ogrodniczych
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Wystawy:
W 2010 r. Klub Florystyczny wziął udział w 2 wystawach, które odbyły się tradycyjnie przy okazji
Wiosennej i Jesiennej Wystawy Ogrodnictwa
I. Wystawa "G-Alicja w Krainie Kwiatów" - po drugiej stronie
lustra

Pod tym tytułem Klub Florystyczny miał swoją własną wystawę w
ramach XXXI Wiosennej Wystawy Ogrodnictwa w Krakowie w
Centrum Wystawienniczym Chemobudowa, w dniach 23-25 kwietnia
2010 r.
Na wystawie zaprezentowano wiele różnorodnych prac powstałych z
inspiracji książką Lewisa Carrolla. Były to instalacje, zaskakujące
kompozycje przestrzenne, kapelusze i gobeliny, ozdoby wykonane z
użyciem technik florystycznych i innych, np. filcowania oraz wspólna
dekoracja stołu pod hasłem "Podwieczorek u florystek".
Na szczególną uwagę zasługiwały fotografie eksperymentalne
wykonane techniką anthotypii przez naszą koleżankę Agatę Pałys - Suchorab. Ten od dawna
zapomniany proces, wymyślony przez Sir Williama Herschela w 1842 roku, polega na tworzeniu
obrazów z bezpośrednim wykorzystaniem barwników zawartych w roślinach
takich jak np. bukszpan, podagrycznik, róża, tulipan, jaskier, fiołek, burak
ćwikłowy czy marchew. Anthotypie naświetla się na słońcu.
Dekoracja stoiska Towarzystwa ogrodniczego była także dziełem Klubu
florystycznego.
We własnym zakresie zaprojektowałyśmy plakaty, banery internetowe i
dyplomy uczestnictwa, a informacja prasowa o wystawie wraz z ilustracjami
została wysłana do mediów i umieszczona w kilku portalach internetowych
(mmkrakow.pl, wystawy.gdzieco.pl, forumkwiatowe.pl, wkrotce.pl)
Serwis fotograficzny zapewniła jak zwykle Agata Pałys-Suchorab.
II. Wystawa "Babie Lato Florystek"
z okazji XXXII Jesiennej Wystawy Ogrodnictwa w Krakowie

Wystawa miała miejsce w dniach od 1 do 3 października 2010 r.,
w Centrum Targowym Chemobudowa.
Prezentowano: OBRAZY - KOLAŻE florystyczne, BUKIETY Ślubne,
florystyczne dekoracje przestrzenne i inne prace.
Dekoracja stoiska Towarzystwa ogrodniczego była tradycyjnie już także
dziełem Klubu florystycznego.
Serwis fotograficzny zapewniła jak zwykle Agata Pałys-Suchorab
Inne informacje
Do Klubu należy obecnie 15 osób.
Przygotowała kierująca Klubem Florystycznym Joanna Kongstad
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Klub Orchidea

Podsumowanie działalności Klubu ORCHIDEA - 2010
Rok 2010 to dziewiąty rok działalności Klubu ORCHIDEA Towarzystwa Ogrodniczego w
Krakowie.
•

W styczniu po raz pierwszy spotkaliśmy się w nowym miejscu, w sali Ogrodu
Botanicznego.

•

Luty: prelekcja Grażyny Siemińskiej pt. „Pleurothallidinae Alliance – uprawa w
mieszkaniu”.

•

20 marca – grupowy udział w wystawie storczyków w Budapeszcie (wyjazd autokarem).

•

Kwiecień: przygotowania do XV Wystawy Storczyków.

•

Maj: 100-ten spotkanie Klubu (termin 18 kwietnia musiał zostać przełożony na maj)

•

Czerwiec: wizyta w „Holenderce”.

•

Lipiec: spotkanie raczej towarzyskie, jak to latem bywa.

•

15 sierpnia Klub uczestniczył w III Ogólnopolskim Zlocie Storczykomaniaków w Łańcucie.
Na spotkaniu robiliśmy medale dla storczyków.

•

Wrzesień: przygotowania do XVI Wystawy Storczyków. Wyjazd kilku osób na wystawę
storczyków w Berlinie.

•

Październik: jesienna wizyta w „Holenderce”. XVI Wystawa Storczyków.

•

Listopad: odwiedziny Św.Mikołaja z prezentami.

•

Grudzień: to będzie spotkanie przedświąteczne, podsumujemy mijający rok i zrobimy plany
na następny.

Kontynuowany jest konkurs na najpiękniejszego przyniesionego storczyka. Storczyk dostaje medal,
a jego właściciel symboliczną nagrodę, fundowaną przez zwycięzcę z poprzedniego miesiąca.
Jednym z ważnych naszych działań było zorganizowanie kolejnych 2 wystaw storczyków (XV i
XVI) podczas Wiosennej i Jesiennej Wystawy Ogrodnictwa. Okazy storczyków na wystawę
dostarczyli członkowie Klubu, oraz wypożyczył p.T.Kusibab. Wsparcia technicznego udzieliło
OBI, wypożyczając także wiele roślin do dekoracji. Na nasze wystawy przyjeżdżają wielbiciele
storczyków z całej Polski
W wystawach wzięły udział 3 firmy importujące storczyki z całego świata (Orchidgarden,
OrchidSklepik i Salon Orchidei) z ofertą storczyków dla koneserów, ale także przyczyniając się do
wystawienia wielu przepięknych, kwitnących storczyków.
Ogłoszenia o spotkaniach i relacje z poprzednich – ze zdjęciami – zamieszczane są na witrynie
www.storczyki.org.pl.
Kierowniczka Klubu Grażyna Siemińska
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Klub Dom i Ogród

Działalność klubu »Dom i Ogród« w 2010 r.
● 6. I. – Spotkanie w budynku HERBEWO; temat: przygotowanie dużych roślin doniczkowych
(palmy, figowce, cytrusy i in.) do zimy i ich pielęgnacja w biurowcu oraz przechowywanie roślin
ogrodowych – wrażliwych na mróz – w chłodnych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem
światła. W małej szklarni na tarasie dachowym, przy kawie i herbacie, podziękowania, życzenia
noworoczne i planowanie prac na cały rok (13 osób).
● 15.I. – Spotkanie opłatkowe z kardynałem Stanisławem Dziwiszem u O.O.Bernardynów (21
osób).
● 28.II. i 14.III. – Udział w przygotowaniu niedzielnych spotkań otwartych dla publiczności w
Ogrodzie Botanicznym UJ (zwerbowanie prelegentek, opracowanie, wydrukowanie i
rozmieszczenie zaproszeń (→ działalność TO).
● 13.VI. – Przygotowanie pielgrzymki do Częstochowy (wynajęcie autokaru,
zebranie chętnych i pobranie opłat, wydrukowanie i rozniesienie zaproszeń).
● 4.VII. – Zorganizowanie wycieczki do Lusławic (21 osób, prywatnymi
samochodami).
● 17.X. – „Jesień w Botanicznym”: spacer po ogrodzie, zwiedzanie dwóch
szklarni; udział w wernisażu wystawy fotografii przyrodniczych z powiatu
limanowskiego autorstwa Mariana i Michała Szewczyków; zwiedzanie Muzeum Ogrodu
Botanicznego; spotkanie towarzyskie (11 osób).
● 28.XI. – pokaz sztuki „dekupażu” u p. Jadwigi Łuczkowskiej (5 osób).
● Ponadto członkowie Klubu włączali się we wszystkie poczynania TO, m.in. w obslugę
stoiska TO podczas Wiosennej i Jesiennej Wystawy Ogrodniczej (12 osób po 2-3 godz.).
* * *
[UWAGA: W kwietniu i maju z powodu żałoby narodowej oraz powodzi nie doszły do skutku
planowane wyjazdy do Kalwarii Zebrzydowskiej, Proszowic (Ogród roślin biblijnych), Ogrodu
Botanicznego we Wrocławiu oraz Arboretum w Wojsławicach]
Kierowniczka Klubu
(-) Teresa Pawłowska
**************
Jak Państwo widzą, pomimo trudności wynikających z braku stałej siedziby, działalność nasza była
urozmaicona, bogata i użyteczna dla krakowian, bo poszerzająca wiedzę i kulturę ogrodniczą w
środowisku.
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* * *
Przypominamy Państwu o obowiązku płacenia na bieżąco składek, które wynoszą 60 zł rocznie, a
dla emerytów 30 zł. Bardzo prosimy o uregulowanie zaległości. Składki członkowskie są naszym
jedynym dochodem. W upływającym roku zostały wydrukowane legitymacje członkowskie.
Warunkiem ich otrzymania jest bieżące uregulowanie składek. Przypominamy numer konta:
PKO Bank Polski 09 1020 2906 0000 1302 0158 9613
Legitymacje zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków, w pierwszym
kwartale 2011 r.
* * *

W imieniu Zarządu Towarzystwa Ogrodniczego

(-) mgr inż. Andrzej Nowak, prezes
Kraków, 16 grudnia 2010 r.
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