
 

Akademia Przyjaciół Drzew realizowana jest w ramach projektu "Obywatele dla drzew - drzewa 
dla klimatu" w wysokości 101 821,19 Euro, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny. 

 

 

Czwartek 2.06.2022 
10:00 Spotkanie na Zamku w Kliczkowie 
 Kawa i herbata na dzień dobry, lunch pakiet na wynos :) 
SESJA I. Stare aleje i drzewa pomnikowe 

12:00-15:00 Wizyta terenowa w okolicy Leśnej: Bożkowice-Leśna, Kościelnik-Janówka. 

Zagadnienia: drzewa pomnikowe, drzewa weterańskie, ochrona pachnicy dębowej, 
zniszczenie/uszkodzenie drzew, zniszczenie siedliska gatunku chronionego 

SESJA II. Odtwarzane i uzupełnianie alej - doświadczenia z Czech 

15:00-17:00 Przejazd do Czech, aleje owocowe w Horni Rasnice, aleja przy miejscowości Raspenava 
(https://www.youtube.com/watch?v=uB9a9gNiQr8) 

Zagadnienia: nowe nasadzenia, jakość materiału szkółkarskiego, odnawianie alej 
przydrożnych 

18:30 Kolacja w Kliczkowie (Manufaktura Pizzy & Podpłomyka na Folwarku Książęcym) 

  

SESJA III. Wniosek o powołanie pomnika przyrody  

20:00 - 21:00 Zagadnienia: Podstawy prawne. Wzór wniosku. Opis i ocena drzewa do zgłoszenia do 
objęcia ochroną pomnikową. Praca warsztatowa. 

Piątek 3.06.2022 
8:00 – 9:00 Śniadanie 
  
SESJA I. Drzewa pomnikowe 

9:30 - 11:00  Pomniki przyrody w Starej Olesznej 
12:00 - 13:00 Pomniki przyrody w Kraszowicach i Ocicach 
13:00 - 15:00 Cis Henrykowski - najstarsze drzewo w Polsce 

 Zagadnienia: pomniki przyrody, drzewa sędziwe, wiązania i wzmocnienia mechaniczne, 
problemy siedliskowe drzew sędziwych 

 

Prowadzący szkolenie: 
 
Kamil Witkoś-Gnach 
Kamil Witkoś-Gnach - diagnosta i inspektor drzew, arborysta, leśnik. Dyrektor zarządzający Instytutu Drzewa. Absolwent studiów leśnych na 
Uniwersytecie w Aberdeen oraz licznych krajowych i międzynarodowych kursów specjalistycznych w dziedzinie diagnostyki i oceny drzew. 
Jest certyfikowanym konsultantem ds. drzew weteranów VeTcert oraz niemieckimi normami FLL (Baumkontrolleur). Współautor i redaktor 
artykułów i publikacji na temat zarządzania i diagnostyki drzew. Pomysłodawca, współautor i redaktor Standardu cięcia i pielęgancji drzew 
oraz Standardu inspekcji i diagnostyki drzew. Członek zespołu autorskiego opracowujacego europejskie standardy gospodarowania drzewami 
przy European Arboricultural Council, ITEG/BAHOE (International Tree Expert Group), Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i 
brytyjskiego Towarzystwa Arborystycznego (ang. Arboricultural Association). Członek komitetu strerującego European Forum on Urban 
Forestry (EFUF) i Giant Trees Foundation. 
Jerzy Stolarczyk 
Arborysta, specjalista w zakresie statyki drzew. Technik leśnictwa, członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert 
Group) zajmującej się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w specjalności leczenie i 
pielęgnacja drzew (NOT SITO). Właściciel Wrocławskiej Szkoły Arborystyki wprowadzającej standardy zawodowe i szkoleniowe dla 
wykonawców. Od 25 lat prowadzi firmę arborystyczną. Wprowadzał w Polsce metody tensometryczne, od 2012 roku pracuje w metodologii 
ITEG – TSE. Autor ekspertyz stanu drzew i oceny statyki dla kilkuset drzew w całym kraju, w tym pomników przyrody. Wydawca 
podręczników dla arborystów. egzaminator certyfikacji European Treeworker w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki 
specjalistycznej, pielęgnacji i zabezpieczania drzew. Wieloletni Współautor narzędzi i metodyki podstawowej diagnostyki drzew w programie 
Drogi dla Natury. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 

 
Nocleg: Zamek Kliczków Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica 
https://kliczkow.com.pl (do dyspozycji gości basen czynny do godz. 22.00) 

https://www.youtube.com/watch?v=uB9a9gNiQr8

