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DO TYCH CZA SO WY BI LANS

W przed się wzię cie to, oprócz ww. go spo da rzy, za an ga żo wa -
ne są szkół ki: Acro co na Jo an na Wi daj, Bie lic ki, Cle ma tis Sz.
Mar czyń ski W. Pio trow ski, Grąb czew scy, Gursz tyn, Kor dus, J.
J. Mar cin kow scy, Szmit, Uliń scy, Ża bie niec. Po wo łu jąc „Ma zo -
wiec ką Zie leń”, jej or ga ni za to rzy mie li na ce lu za pre zen to wa -
nie pro fe sjo na li stom z „zie lo ne go” biz ne su swo jej ofer ty
drzew i krze wów ozdob nych oraz by lin ja ko wy ró żnia ją cej się
na lo kal nym ryn ku ja ko ścią i bo gac twem asor ty men to wym,
a ta kże uczy nie nie te go u pro gu wio sen ne go se zo nu sprze da -
ży. Wio sna, jak w ca łej bra nży ro ślin ozdob nych prze zna czo -
nych do sa dze nia na ze wnątrz (ogro dy, ta ra sy, te re ny zie le ni),
ge ne ru je bo wiem naj więk sze ob ro ty w han dlu ma te ria łem
szkół kar skim. Po za hur to wy mi kup ca mi i fir ma mi urzą dza ją cy -
mi ogro dy, oczkiem w gło wie szkół ka rzy z Ma zow sza by li
od po cząt ku urzęd ni cy od po wie dzial ni za pu blicz ne te re ny
zie le ni – szcze gól nie dla tej gru py zwie dza ją cych przy go to wy -
wa no ko lej ne kon fe ren cje. Te ma ty ka tych se mi na riów mia ła
m.in. prze ko nać o prze wa dze ro ślin z re no mo wa nej szkół ki

– pra wi dło wo do bra nych pod wzglę dem ga tun ko wym i od -
mia no wym, do brej ja ko ści, o wła ści wych pa ra me trach
– nad ta nim ma te ria łem nie zna ne go po cho dze nia.

Nie po wta rzal ną ce chą „Ma zo wiec kiej Zie le ni” był jej „wę -
dru ją cy” cha rak ter – zmie nia ją ca się lo ka li za cja wy sta wy, któ -
ra go ści ła do tej po ry w pię ciu ró żnych szkół kach Re gio nu
Ma zo wiec kie go. Ko lej nym za mie rze niem or ga ni za to rów by ło
bo wiem po ka za nie „od kuch ni”, jak pro du ku je się ofe ro wa ne
ro śli ny, co – zwłasz cza dla nie któ rych urzęd ni ków – sta no wi ło
cen ną lek cję łą cze nia teo rii z prak ty ką.

TE GO ROCZ NA EDY CJA

W 2013 r. szó sta wy sta wa „Ma zo wiec ka Zie leń” od by ła się,
po dob nie jak pierw sza – w Ja sień cu. Zda niem współ go spo -
da rza im pre zy Ja na Bi go szyń skie go -Ła zuc kie go z ka żdą ko -
lej ną edy cją pod no si się jej po ziom. Nie cho dzi tyl ko o eks po -
zy cję (ulo ko wa ną w na mio cie wy sta wo wym o po wierzch -
ni 1100 m²), ale ta kże o PR -owską „otocz kę” im pre zy – tym ra -
zem na przy kład wy da no po raz pierw szy ka ta log wy sta wy.

Zie lo ne pię cio le cie

Alicja Cecot
Kraków

n Prezes Związku Szkółkarzy Polskich Marek
Majewski otwiera wystawę

n Tegoroczna „Mazowiecka Zieleń” zgromadziła w – postawionym na 2 dni na terenie szkółki
Łazuccy – namiocie wystawowym 23 wystawców, przede wszystkim szkółkarzy z Regionu
Mazowieckiego ZSzP
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Lejt mo ty wem, a jed no cze śnie te ma tem kon fe ren cji, by ła
w tym ro ku re wi ta li za cja par ków, któ ra oka zu je się wa żnym
za gad nie niem nie tyl ko spo łecz nym i kul tu ro wym, ale i szkół -
kar skim. Je den z wy kła dów po świę co no mia no wi cie kon kret -
nym mo der ni za cjom za byt ko wych par ków – Zdro jo we go
w Kon stan ci nie (wzo ro wy przy kład) i Kra siń skich w War sza wie
– wy ko na nym lub wła śnie re ali zo wa nym przez re no mo wa ną
sto łecz ną fir mę Abies. Re pre zen tu ją ca ją Bar ba ra Kraus -Ga -
liń ska, na któ rą od grud nia 2012 r. sy pią się gro my za wy cin -
kę drzew w Par ku Kra siń skich, udo wod ni ła, że dzia ła pro fe -
sjo nal nie, a pla ny re wi ta li za cji te go ostat nie go obiek tu za kła -
da ją kom pen sa cję drze wo sta nu – po sa dze nie wie lu drzew
do brej ja ko ści w miej sce usu nię tych (prze wa żnie sa mo sie -
wów). Wa żna by ła pre lek cja dr Ka ta rzy ny Ra dzis ze szkół ki
Ra dzis, do ty czą ca wła śnie ja ko ści ma te ria łu szkół kar skie go
i od no szą cych się do te go norm (pa ra me trów). Nie prze strze -
ga nie ich przez wy ko naw ców te re nów zie le ni, po mi mo ist nie -
nia cho cia żby „Za le ceń ja ko ścio wych dla ozdob ne go ma te ria -
łu szkół kar skie go”, wy da nych i roz po wszech nia nych przez
ZSzP, to je den z dość po wszech nych pro ble mów w pol skich
re aliach. Pre le gent ka zwró ci ła uwa gę m.in. na fakt, iż w przy -

pad ku by lin wciąż pre fe ro wa ne są – ze wzglę du na ce nę –
ro śli ny w naj mniej szych z do stęp nych, do nicz kach P9, ale 
co raz czę ściej po ja wia ją się za mó wie nia na ma te riał w po jem -
ni kach 2-li tro wych. War to pod kre ślić, że wy da ne dru kiem
ma te ria ły kon fe ren cyj ne, za wie ra ją ce 11 ilu stro wa nych pre -
zen ta cji by ły bez płat nie do stęp ne dla uczest ni ków. Wszyst ko
to za pie nią dze kil ku na stu szkół ka rzy, któ rych trud or ga ni za -
cyj ny wspar ło 10 spon so rów (do dat ko wych wy staw ców).

Do te ma tu prze wod nie go do sto so wa no układ wy sta wy,
któ ry przy go to wa ła Ka ta rzy na Ła zuc ka -Ce głow ska. Otóż
stwo rzy ła ona 3 alej ki wi do ko we (głów na – z pla ta nów w po -
jem ni kach), koń czą ce się cha rak te ry stycz ny mi ele men ta mi
– ścia ną z ży wot ni ków i ku li stą fon tan ną al bo po stu men ta mi,
któ re zwień czo no do ni ca mi z kwit ną cy mi ro śli na mi.

Oprócz szkó łek, któ re za pre zen to wa ły ró żno rod ny asor ty -
ment – od „mło dzie ży”, po przez by li ny, pną cza, roz ma ite
krze wy, po drze wa, w wy sta wie wzię ło udział dziesięć firm ofe -
ru ją cych środ ki pro duk cji (pod ło ża, na wo zy, cią gni ki, na rzę -
dzia, środ ki ochro ny ro ślin, opry ski wa cze), a ta kże ak ce so ria
ogro do we.

Or ga ni za to rzy oce nia ją, że w cią gu dwóch dni „Ma zo wiec -
ką Zie leń” od wie dzi ło ok. 500 osób, głów nie zaj mu ją cych się
han dlem lub urzą dza niem ogro dów bądź te re nów zie le ni.
Pod kre śla ją za ra zem du że za in te re so wa nie kon fe ren cją. 
Do da ją, że wspól na ini cja ty wa kil ku na stu szkół ka rzy jed no czy
śro do wi sko, jest do brą oka zją do spo tkań i roz mów bra nżo -
wych w ka me ral nej at mos fe rze. We dług Ja na Bi go szyń skie -
go -Ła zuc kie go wpływ tej wy sta wy na wy ni ki sprze da ży ma
jed nak prze wa żnie cha rak ter dłu go fa lo wy, czy li nie ko niecz nie
„na miej scu” do bi je się tar gu owo cu ją ce go sprze da żą w trak -
cie naj bli ższej wio sny. Jest to jed no z wie lu dzia łań mar ke tin -
go wych, ja kie wdra ża ją w cią gu ro ku ma zo wiec cy szkół ka rze.
Wszy scy z wy mie nio nych bio rą udział w sierp nio wej wy sta wie
„Zie leń to Ży cie”, a nie któ rzy ta kże w lu to wej „Gar de nii”.
Obec nie ta ostat nie za le d wie o ty dzień po prze dza „Ma zo wiec -
ką Zie leń”, za tem rów nież od by wa się u pro gu wio sen ne go
se zo nu. Jan Bi go szyń ski -Ła zuc ki uwa ża jed nak, że są to dwie
zu peł nie in ne im pre zy, a ta ma zo wiec ka da je nie po wta rzal ną
oka zję zwie dze nia szkół ki. Twór cy MZ roz wa ża ją mi mo
wszyst ko od no wie nie for mu ły wy sta wy, wraz ze zmie nia ją cy -
mi się re alia mi ryn ku i na by ty mi przez sie bie do świad cze nia -
mi. Czy ta kie zmia ny na stą pią, prze ko na my się za pa rę mie -
się cy. n

n Jan Bigoszyński-Łazucki z córką Katarzyną Łazucką-Cegłowską
(autorką aranżacji wystawy) i wnuczką Pauliną Cegłowską


