f o r u m
24–25 października 2019

klimat dla drzew
drzewa dla klimatu
DZIEŃ 1.
24 października 2019 (czwartek)
9:30
10:00

Rejestracja, kawa, herbata, sok z brzozy na dzień dobry
Przywitanie gości i wprowadzenie

SESJA I. Drzewa – zielona infrastruktura, która łagodzi zmiany klimatu.
Standardy ochrony.
10:15–10:45
10:45–11:05
11:05–11:40
11:40–12:15
12:15–12:30

Kryzys klimatyczny, bioróżnorodność i drzewa, dr hab. prof. nadzw. KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ,
Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski
Przegląd standardów obowiązujących w innych krajach UE – KAMIL WITKOŚ, Fundacja EkoRozwoju
Standardy pielęgnacji i cięć drzew, dr hab. JACEK BOROWSKI, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Standardy ochrony drzew w trakcie inwestycji – dr inż. arch. kraj. ŁUKASZ DWORNICZAK,
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
przerwa kawowa

SESJA II. Ochrona drzew w otoczeniu człowieka – realizacje
10 minutowe wystąpienia prezentujące praktyczne aspekty i doświadczenia w zakresie ochrony drzew
i wprowadzania nowych nasadzeń:
12:30–13:45
– Polityka ochrony drzew w Warszawie
– Zielone karty Wrocławia
– Utrzymanie drzew młodych wzdłuż dróg w Poznaniu
– Młode drzewa w zabudowie śródmiejskiej Krakowa
– inne zgłoszone tematy
13:45–14:45

Lunch (wegetariański)

SESJA III. Park Szczytnicki – spacery tematyczne
14:45–16:15

1. Zmienne piękno drzew. Przykłady artystycznego wykorzystania drzew
w Parku Szczytnickim – dr IWONA BIŃKOWSKA, Uniwersytet Wrocławski
2. Szczytnickie peryferia Wrocławia na przestrzeni wieków.
Jak odczytywać przemiany krajobrazu w rozplanowaniu, architekturze i szacie roślinnej?
– dr inż. arch. ARTUR KWAŚNIEWSKI, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
3. Ciekawostki dendrologiczne Parku Szczytnickiego – dr PIOTR REDA,
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
4. Drzewa weterani – czym są i jak im nie szkodzić – KAMIL WITKOŚ, Fundacja EkoRozwoju
5. Opieka nad starymi drzewami – JERZY STOLARCZYK, EKO-TREK Wrocławska Szkoła Arborystyki
6. Jak rozpoznawać gatunki drzew również w stanie bezlistnym
– JAKUB JÓZEFCZUK, mgr inż. architekt krajobrazu, arborysta
7. Filozofia formowania drzew iglastych – RAFAŁ WODZICKI, mgr inż. architekt krajobrazu,
specjalista w zakresie przycinania i formowania drzew i krzewów

SESJA IV. Dźwignia zmiany – praca warsztatowa

O r g a n i z a t o r :

www.drzewa.org.pl

16:15–17:45

sesja World Caffe „Konieczne zmiany prawne, żeby samorządy mogły zachować drzewa”
(moderacja ANDRZEJ GĄSIOROWSKI, prawnik, obrońca drzew)
sesja Design thinking „Jak wdrażać standardy ochrony drzew jako zielonej infrastruktury”?
(moderacja KRZYSZTOF SMOLNICKI, prezes Fundacji EkoRozwoju)

17:45–18:15

Podsumowanie pracy warsztatowej i dnia (30 min)

20:00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
czwartkowy wieczór filmowy w Dolnośląskim Centrum Filmowym
– projekcja filmu A. Homana „Sekretne życie drzew”.
Spotkanie autorskie z Peterem Wohllebenem, autorem bestselleru
„Sekretne życie drzew”, w którym dzieli się swoimi obserwacjami
i naukowymi badaniami na temat zdumiewających zjawisk jakimi są
porozumiewające się ze sobą drzewa.

Miejsce: OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY | ul. Mikołaja Kopernika 5, Wrocław

f o r u m
24–25 października 2019

klimat dla drzew
drzewa dla klimatu

DZIEŃ 2.
25 października 2019 (piątek)
SESJA V. Sadzimy dla klimatu
9:00
9:45

Wspólne sadzenie drzewa – sesja zdjęciowa
Kawa i herbata na dzień dobry

SESJA VI. Jak „oswoić” lęk przed drzewami, jak przekonywać do drzew?
10:00–11:00
11:00–12:30

Więzi człowieka z drzewami – PETER WOHLLEBEN
Jak mówić o drzewach – panel dyskusyjny z udziałem:
PETER WOHLLEBEN - pisarz, leśnik, popularyzator wiedzy o lesie
Andrzej Gąsiorowski – obrońca drzew, bloger, apokaliptyk, prawnik
Beata Pachnowska – psycholog społeczny
MICHAŁ KSIĄŻEK – pisarz, dziennikarz, obrońca Puszczy i leśnik z wykształcenia
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Instytut Drzewa
Następnie moderowana dyskusja z udziałem panelistów i uczestników Forum
(moderacja ALEKSANDER GURGUL, Gazeta Wyborcza Kraków)

12:30–13:00

Przerwa kawowa

SESJA VII. Innowacje dla drzew
13:00–14:30

10 min prezentacje prezentujące modelowe, inspirujące, uspołecznione,
praktyczne podejście do zarządzania i ochrony drzew
Zieleń śródmieścia – zrównoważone projektowanie z uwzględnieniem drzew
– mgr inż. architekt DAGMARA ŻELAZNY, dr inż. arch. kraj. ŁUKASZ DWORNICZAK
– Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Uspołecznione zarządzanie zielenią miasta – Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego
– MAŁGORZATA PISZCZEK – SRPG, Wrocław
Informowanie, komunikowanie, edukowanie – doświadczenia zarządu zieleni miejskiej
w Krakowie – ŁUKASZ PAWLIK – ZZM, Kraków
Tematy zgłoszone przez uczestników Forum

14:30–15:30

Lunch (wegetariański)

Uroczyste zakończene – Wspierajmy się – performers z udziałem
uczestników i pomnika przyrody „Dziadek” (aranżacja Darka Lecha)
15:30–18:30

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
MIEJSCE: kościółek Nepomucena
SPOTKANIE WARSZTATOWE grupy aktywistów z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego,
wolontariuszy z Fundacji EkoRozwoju oraz gościa specjalnego – Dana Barona Cohena
(dramaturga, pedagoga sztuki, reżysera teatru zaangażowanego społecznie,
pracującego z aktywistami działającymi na rzecz Amazonii).

o FORUM...
O r g a n i z a t o r :

www.drzewa.org.pl

To już IV ogólnopolskie spotkanie aktywistów i profesjonalistów działających na rzecz
ochrony drzew. Forum służy wymianie doświadczeń, integracji, zdobyciu nowej wiedzy
i umiejętności. Zajęcia prowadzone są w różnorodnej formie: wykładów, warsztatów,
paneli, ćwiczeń terenowych i dotyczą różnych zagadnień. W tym roku jest nim gorący
temat jakim jest rola drzew w ochronie klimatu.
Miejsce: OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY | ul. Mikołaja Kopernika 5, Wrocław

