FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW
27.10.2017 (piątek), Arboretum Pawłowice
10:00
10:15

Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry
Przywitanie gości i wprowadzenie – Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji EkoRozwoju, Anna
Popów- Nowicka, p.o. kierownika Arboretum - Ośrodka Badań Dendrologicznych w
Pawłowicach

SESJA I. JAK W OBLICZU OBECNYCH WYZWAŃ CHRONIĆ DRZEWA W MIEŚCIE?
10:40
“Zarządzanie drzewami a poprawa bezpieczeństwa na przykładzie Londynu”, John Parker
Transport for London & Chair of the London Tree Officers Association (LTOA)
(w prezentacji m.in.: o sposobie i zakresie inwentaryzacji drzew, standardach ochrony,
podejściu do starych drzew przy ulicach, roli oficera drzewnego w zarządzaniu i
współpracy mieszkańcami).
11:30
„Wyzwania ochrony drzew w miastach Polski” - dr Marzena Suchocka, SGGW w Warszawie,
Katedra Architektury Krajobrazu
(w prezentacji m.in.: argumenty za koniecznością ochrony drzew w miastach , ale też
omówienie zagrożeń wynikających z braku systemu zarządzania drzewami np. w
zakresie bezpieczeństwa oraz autorskie metody realizacji prac budowlanych w
otoczeniu dojrzałych i starych drzew)
12:00
„Zmiana ustawy o ochronie zabytków a ochrona drzew na terenach zabytkowych ", mec.
Magdalena Bar, Kancelaria Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy
12:30
przerwa kawowa
13:00 – 14:30
PANEL DYSKUSYJNY - CZY OGRODNIK MIEJSKI WYSTARCZY ŻEBY OCHRONIĆ DRZEWA W
MIASTACH?
Rola ogrodnika miejskiego w procesie zarządzania drzewami – szanse, wyzwania, oczekiwania
mieszkańców. Drzewa jako element zielonej infrastruktury.
(panel z udziałem ogrodników miejskich i aktywistów zajmujących się tematyką drzew
w mieście, a następnie dyskusja z udziałem uczestników Forum)
14:30 – 15:30
lunch
SESJA II. JAK ZAZIELENIAĆ MIASTA - DOBRE PRAKTYKI I NARZĘDZIA
16:00
„Inspektor drzew i jego rola w zarządzaniu ryzykiem” – dr Piotr Tyszko-Chmielowiec , Fundacja
EkoRozwoju
(większości szkód wynikających z upadku drzewa lub jego części można zapobiec jeśli
się je regularnie kontroluje - Inspektor Drzew potrafi odczytać sygnały wskazujące na
problemy drzewa i sformułować zalecenia pozwalające utrzymać bezpieczeństwo w
jego otoczeniu)
16:30
„Regulacje i procedury stosowane dla ochrony drzew w polskich miastach na przykładzie
Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Warszawy i Jaworzna - wyniki z raportu z wywiadów” – Katarzyna
Biejat Fundacja Sendzimira
(w prezentacji podsumowanie wywiadów mających na celu zgromadzenia bazy wiedzy
i dobrych praktyk w zakresie stosowania lokalnych rozwiązań i standardów
dotyczących ochrony i zarządzania drzewami)
17:00
„Zieleń w Budżetach Obywatelskich?” – Sabina Lubaczewska Fundacja EkoRozwoju,
Aleksandra Zienkiewicz Miasto Drzew
(w prezentacji wyniki badań przeprowadzonych w miastach wojewódzkich, m.in. o
skali finansowania projektów mających na celu nasadzenia drzew i roli BO w miastach
wojewódzkich w aspekcie zazieleniania miasta)
18:00
Kolacja
19:00
Pokaz filmu „Sól Ziemi” reż. Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders /mistrz dokumentu o
kondycji ludzkości, dramatycznych zmianach i drzewach, które mogą je odwrócić” /,
alternatywnie koncert z cyklu „Wieczory Pawłowickie” - spotkania z muzyką i poezją, które już
dziesięciu lat gromadzą mieszkańców Wrocławia w Pałacu w Pawłowicach.

FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW
28.10.2017 (sobota), Arboretum Pawłowice
9:00

Kawa i herbata na dzień dobry

SESJA III. NIE OBAWIAJMY SIĘ DRZEW
9:30
„Dlaczego ludzie boją się drzew?” dr Beata Pachnowska, badacz rynku i opinii, psycholog
społeczny, menedżer; IMAS, Tree Climbing Polska
10:00
„Czy bać się martwych drzew w mieście?” Jerzy Stolarczyk, arborysta, specjalista w zakresie
statyki drzew; EKO-TREK, Wrocławska Szkoła Arborystyki
10:30
Dyskusja, a następnie przerwa kawowa
SESJA IV.OBYWATELE NA STRAŻY DRZEW
11:00
„Matki Polki na wyrębie” - społeczność na rzecz ochrony drzew,
Cecylia Malik - malarka, performerka, edukatorka, ekolożka i miejska aktywistka. Organizuje
protesty wspólnie z ekspertami i organizacjami społecznymi, nie tylko dbając o
ich sens i skuteczność, ale również nadając im formę happeningów i dzieł sztuki
funkcjonujących w przestrzeni publicznej.
Anna Grajewska - z wykształcenia historyczka sztuki, z zawodu i powołania edukatorka
muzealna. Wierzy, że kultura może być narzędziem zmiany społecznej. W ramach
swoje pracy rozwija długofalowe programy edukacyjne we współpracy z różnymi
środowiskami
11:30 – 12:30
Obywatelskie działania na rzecz drzew
(6 dziesięciominutowych prezentacji uczestników Forum -propozycje tematów prosimy
zgłaszać na specjalnym formularzu najpóźniej do 20.10.2017)





Sieć przyjaciół drzew – wsparcie punktu interwencyjnego Fundacji EkoRozwoju, Magdalena
Berezowska-Niedźwiedź, Fundacja EkoRozwoju
Miejsca do społecznych nasadzeń okolicznościowych – przykład EkoPARKu Stabłowice,
Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju
Jak przygotować i wygrać Zielony Projekt w Budżecie Obywatelskim, Aleksandra Zienkiewicz,
Miasto Drzew
3 dodatkowe prezentacje uczestników ilustrujące aktywność dla ochrony drzew, wybrane
spośród zgłoszonych

SESJA V. SIEĆ PRZYJACIÓŁ DRZEW – JAK ZBIERAĆ ŚRODKI NA DZIAŁANIA?
12:30 – 13:30
Sesja warsztatowa poświęcona współpracy oraz działaniom CROWDFUNDINGOWYM na rzecz
ochrony drzew.
(jak wykorzystać nowoczesne narzędzia internetowe w tym platformy
crowdfundingowe i portale społecznościowe)
13:30
Lunch
SESJA VI.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE w grupach (zgłoszenia do wybranej grupy na formularzu)
14:30
 Tree climbing - wspinaczka drzewna - Jerzy Stolarczyk; Beata Pachnowska
 Jak ocenić czy to drzewo jest bezpieczne - diagnostyka drzew, Piotr Tyszko –
Chmielowiec, Kamil Witkoś
 Spacer po arboretum, Anna Popów- Nowicka, p.o. kierownika Arboretum - Ośrodka
Badań Dendrologicznych w Pawłowicach
Sesja I, III, V i VI realizowana jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959 pn.: „Trees for Europe's Green Infrastructure”, finansowanego przez program
LIFE+ Unii Europejskiej”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Sesja II i IV Forum
Przyjaciół Drzew realizowana jest w ramach projektu „OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW”, który dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Organizatorem Forum jest Fundacja EkoRozwoju

