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wydarzenia

Mazowiecka
Zieleń 2013
Cykl seminariów prowadzonych przez specjalistów. Prezentacja
roślin i materiału szkółkarskiego. Mazowiecka zieleń - idealna
okazja przywitania sezonu handlowego

W dniach 28.02 - 01.03.2013 odbyła się VI edycja wystawy
„Mazowiecka Zieleń Jakość i Asortyment”. Organizują ją
od 2008 roku szkółki z regionu mazowieckiego zrzeszone
w Związku Szkółkarzy Polskich. Celem wystawców jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także zaprezentowanie swoich gospodarstw, roślin oraz nowości
przed rozpoczęciem nowego sezonu handlowego.
Z roku na rok kolejni członkowie Związku Szkółkarzy
Polskich z ogromną życzliwością przyjmują u siebie
wszystkich miłośników roślin, projektantów i architektów krajobrazu, urzędników zajmujących się zielenią w miastach i gminach oraz wszystkich, którzy
zajmują się handlem roślinami. Grono wystawców
sukcesywnie się powiększa. W tym roku zaprezentowało się aż 13 gospodarstw szkółkarskich oraz
10 przedstawicieli branży ogrodniczej.
Corocznie wystawa cieszy się coraz większą popularl
nością. W tym roku gospodarzem wystawy była Szkółka
Łazuccy z Jasieńca koło Grójca. Tematem przewodnim była

Rewitalizacja parków jako przywracanie ciągłości dziedzictwa kulturowego i z tym zagadnieniem związany był
cykl seminariów, które zostały wygłoszone przez licznych
specjalistów. Na wystawie zaprezentowane zostały również
rośliny wraz z materiałem szkółkarskim.
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Wywiad z gospodarzem tegorocznej
wystawy „Mazowieckiej Zieleni” –
Janem Bigoszyńskim-Łazuckim
rozmawiała : Klaudia Cichocka

Jak ocenia Pan poziom tegorocznej „Mazowieckiej Zieleni”? Czy
w porównaniu do minionych lat
zmienił się poziom tej wystawy?
Przez te 6 lat ciągle wzbogacamy i ulepszamy formułę oraz
wygląd wystawy. Jednak cel pozostaje ten sam. My szkółkarze, od których zaczyna się droga prawie każdej rośliny, co roku
pragniemy zaprezentować Państwu ogromny potencjał produkcji naszych szkółek.
Czy na „Mazowiecką Zieleń” przyjeżdżają tylko przedstawiciele regionu mazowieckiego Związku Szkółkarzy
Polskich?
Wystawa z roku na rok rozwija się bardzo dynamicznie i przyciąga coraz więcej wystawców oraz gości. Do grona reprezentantów z naszego regionu dołączyli także przedstawiciele firm
z branży ogrodniczej, producenci podłoży, maszyn i innych elementów, które nierozerwalnie towarzyszą roślinom zarówno
w fazie produkcji, jak i w momencie, gdy są już ozdobą ogrodów czy parków.
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Czy sukces rozwoju szkółek tkwi w rodzinnej
współpracy?
Oczywiście, nie bez znaczenia jest fakt, iż większość szkółek
to rodzinne przedsiębiorstwa, które niejednokrotnie poszczycić się mogą kilkudziesięcioletnią tradycją, która przez kolejne
pokolenia jest starannie pielęgnowana.
Co roku zmienia się temat przewodni wystawy.
Skąd pomysł, by w tym roku była to „Rewitalizacja
parków jako przywracanie ciągłości dziedzictwa
kulturowego”?
Decyzja o temacie wystawy zapadła już rok temu. Chcieliśmy
pokazać, jak można powiązać przeszłość z teraźniejszością
na przykładzie rewitalizacji parków. Przez całe dziesięciolecia
były olbrzymie zaniedbania i błędy w pielęgnacji parków zabytkowych. Obraz większości z nich to dzikie lasy, jak stwierdził
przedstawiciel rodu Krasińskich, urodzony i mieszkający przez
wiele lat w Anglii Piotr hrabia Krasiński, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Dendrologicznego.
Temat okazał się bardzo aktualny w obliczu sytuacji zaistniałej wokół parków, a w szczególności Ogrodu Krasińskich
w Warszawie. Sprawa ta bardzo wzburzyła opinię publiczną,
którą kierowały emocje, a nie merytoryczna, dogłębna wiedza
i znajomość prawa. Należy prowadzić działania edukacyjne
w celu podniesienia wiedzy i świadomości społeczeństwa, aby
takie żenujące akcje i protesty nie miały miejsca, bo stawiają
one nas, jako społeczeństwo, w złym świetle.

