
Szkolenie realizowane jest w ramach współpracy z Gminą Wrocław, 
Z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju  
sfinansowane ze środków Gminy Wrocław 

 
 

 

 
 

26.02.2019, godz. 9:00 – 15.00 

EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25 A 

 

Dobre praktyki opieki nad drzewami 

9:00 – 9:15  Kawa i herbata na dzień dobry 
9:15-9:30 Wprowadzenie, przedstawienie prowadzących, przebiegu i zasady udziału w szkoleniu, 

przedstawienie uczestników. 
SESJA I. Jak żyje drzewo? 
09:30 -11:15 Jak drzewo rośnie i co z tego wynika dla praktyki opieki nad nim  

Zarys metod diagnostyki wizualnej i instrumentalnej 
Przerwa  

SESJA II. Jak zapewnić bezpieczeństwo drzew? 
11:15 -13:00 Zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu  drzew dojrzałych: zasady cięć, wiązania w koronie, 

ochrona siedliska drzewa /ochrona korzeni  
Zabiegi poprawiające siedlisko 
Przerwa  

SESJA III. Planowanie zieleni 
13:00 – 15:00 
 

Dobór gatunków do nasadzeń, zasady sadzenia 
Formowanie młodych drzew 
Pielęgnacja krzewów – poprawne kształtowanie rozpowszechnionych gatunków 
 

Prowadzący szkolenie: 

dr Piotr Tyszko-Chmielowiec - znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programu „Drogi dla Natury”, 

wykładowca i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował 

współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Afryce. Absolwent Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor 

nauk leśnych). Dyrektor Instytutu Drzewa, który oferuje ekspertyzy i szkolenia m.in. z zakresu diagnostyki drzew. 

Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2009 

roku właściciel firmy zajmującą się arborystyką, w tym szczególnie diagnostyką stanu zdrowotnego drzew, szeroko 

rozumianą architekturą krajobrazu, projektowaniem nowych nasadzeń, wykonywaniem opracowań 

przyrodniczych, a także działalnością edukacyjną. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną 

czynną zagrożonych gatunków owadów oraz ochroną krajobrazu i przyrody. 

Rafał Wodzicki - mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, do 

niedawna pracownik firmy Leaf Project Studio gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem dokumentacji 

projektowych z zakresu inwentaryzacji i operatów dendrologicznych, projektów zieleni a także opinii i ekspertyz 

dendrologicznych. Specjalista w zakresie przycinania i formowania drzew i krzewów. Prywatnie miłośnik 

japońskiej sztuki ogrodowej i formowania roślin. 

O miejscu: 

http://www.eko.wroc.pl 


