
 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Przyjaciele Drzew - rozwój 
inicjatyw obywatelskich w kraju" sfinansowanego przez Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.  

 

 

Czwartek 3.11.2022 
10:00 Spotkanie w Folwarku Książęcym, obok Zamku w Kliczkowie 
 Kawa i herbata na dzień dobry, lunch pakiet na wynos :) 
SESJA I. ABC Przyjaciela starych drzew 

11:00-16:00 Warsztaty terenowe w parku na terenie Zamku w Kliczkowie - ogólna ocena stanu drzewa 
Zagadnienia: pomiar drzew, badanie systemu korzeniowego, zniszczenie/uszkodzenie drzew, 
(w międzyczasie przerwa na lunch box)  

17:00 Kolacja w Kliczkowie (Manufaktura Pizzy & Podpłomyka na Folwarku Książęcym) 

  

SESJA II. Wniosek o powołanie pomnika przyrody  

19:00 - 20:00 Zagadnienia: Podstawy prawne. Wzór wniosku. Opis i ocena drzewa do zgłoszenia do 
objęcia ochroną pomnikową. Praca warsztatowa. 

Piątek 4.11.2022 
8:00 – 9:00 Śniadanie 
  
SESJA I. Drzewa pomnikowe i sędziwe 

10:00 - 13:00   rzewa okolicy  e ne    o kowice- e na, Ko cielnik- anówka).  
Zagadnienia: drzewa pomnikowe  drzewa wetera skie  ochrona pachnicy dębowej, 
zniszczenie/uszkodzenie drzew, zniszczenie siedliska gatunku chronionego 
(w międzyczasie przerwa na lunch box) 

13:30 - 15:30 Cis Henrykowski - najstarsze drzewo w Polsce i jego ratowanie 

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

 

Prowadzący szkolenie: 
 
Kamil Witkoś-Gnach 
Arborysta, le nik, dendrolog. Współpracownik program “ rogi dla Natury”. Ukończył studia le ne na Uniwersytecie w Aberdeen, w Wielkie  
 rytanii, oraz liczne kursy spec alistyczne związane z diagnostyką drzew w Polsce, Niemczech i Wielkie   rytanii, w tym między innymi: 
Profes onalna Inspekc a  rzew  ang. Professional Tree Inspection), Obliczanie Ryzyka Związanego z  rzewami  ang. Quantified Tree Risk 
Assessment – QTRA), kursy kontroli drzew w Hamburskim Instytucie Arborystyki (Baumkontrolle seminar II, III) oraz Wspinaczki Drzewnej z 
zastosowaniem arborystycznych technik linowych.  est równie  współautorem i redaktorem artykułów i publikac i na temat drzew w otoczeniu 
ludzi oraz członkiem Polskiego Towarzystwa  endrologicznego i bryty skiego Towarzystwa Arborystycznego (ang. Arboricultural Association). 

 
Jerzy Stolarczyk 
Arborysta, spec alista w zakresie statyki drzew. Technik le nictwa, członek Grupy Niezale nych Ekspertów  rzew  Independent Tree Expert 
Group) za mu ące  się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w spec alno ci leczenie i 
pielęgnac a drzew  NOT SITO). Wła ciciel Wrocławskie  Szkoły Arborystyki wprowadza ące  standardy zawodowe i szkoleniowe dla 
wykonawców. Od 25 lat prowadzi firmę arborystyczną. Wprowadzał w Polsce metody tensometryczne, od 2012 roku pracu e w metodologii 
ITEG – TSE. Autor ekspertyz stanu drzew i oceny statyki dla kilkuset drzew w całym kra u, w tym pomników przyrody. Wydawca 
podręczników dla arborystów. egzaminator certyfikac i European Treeworker w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki 
spec alistyczne , pielęgnac i i zabezpieczania drzew. Wieloletni Współautor narzędzi i metodyki podstawowe  diagnostyki drzew w programie 
 rogi dla Natury. Członek Polskiego Towarzystwa  endrologicznego. 

 
Nocleg: Folwark Ksią ęcy k. Zamku Kliczków Centrum Konferency no - Wypoczynkowe, Kliczków 8, 59-724 
Osiecznica https://kliczkow.com.pl  


