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Sekcja Miłośników Roślin Ozdobnych
w Grudziądzu. Wczoraj i dziś

W

1862 r. powstało w Grudziądzu pierwsze zorganizowane Towarzystwo
Miłośników Kwiatów i Upiększenia Miasta. Powstałe w okresie zaborów
niemieckie towarzystwo „Verschönerungsverein zu Graudenz”, grupowało obywateli niemieckich, polskich i innych narodowości zamieszkujących
Grudziądz. Towarzystwo działało aktywnie w latach 1862-1920, przyczyniając się
wydatnie do upiększania miasta, ulic, ogrodów, balkonów.
W dniu 13 lipca 1921 r. z inicjatywy inspektora ogrodów miejskich
w Grudziądzu Stefana Wodwuda Towarzystwo reorganizuje się, zmieniając nazwę
na „Towarzystwo Upiększenia Miasta Grudziądza”. Przyjmuje ono nowy, polski
statut opracowany przez Stefana Wodwuda. Wysoka ocena początkowej
działalności nowego Towarzystwa przez Zarząd nie rozwiązanego jeszcze
Verschönerungsverein’u zadecydowała o tym, że zgłosił on natychmiast gotowość
współpracy, zgodził się na polski tekst statutu oraz przekazał bez zastrzeżeń
wszystkie akta, finanse i nieruchomości na rzecz Towarzystwa Upiększenia Miasta
Grudziądza. W ten sposób nowe Towarzystwo stało się kontynuatorem 60-letnich
wówczas tradycji ukwiecania miasta – często nawiązywało do historycznych
osiągnięć i najlepszych wzorców.
Działalność Towarzystwa była wielostronna. Mobilizowała ona mieszkańców, aby ich okna, balkony, tarasy i ogródki były zadbane i ukwiecone. W tym
celu zarząd przeprowadzał wiosną dokładny przegląd balkonów i ogrodów,
wysyłając do każdego właściciela drukowane „przypomnienie o konieczności
uporządkowania i upiększenia kwieciem”.
Zarząd skrzętnie zbierał i gromadził fundusze, wspierał działalność
administracji państwowej, uczestniczył aktywnie w świętach narodowych oraz
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organizował konkursy pod hasłem „Miasto w kwiatach i zieleni”. Na efekty pracy
nie trzeba było długo czekać. Już w końcu lat 20. XX w. uznawany był Grudziądz
za miasto wyróżniające się w skali całego kraju. Przykładowo w roku 1929 – 64tysięczny Grudziądz na 1716 balkonów posiadał 1080 ukwieconych, ponadto 723
okna ozdobione kwiatami w mieszkaniach prywatnych oraz 200 okien Wojskowej
Szkoły Żandarmerii. Po tym okresie nastały lata wojny i okupacji. W 1945 r.
Grudziądz został zamieniony w twierdzę. W czasie walk zniszczono 60 %
budynków. Przestały istnieć również … kwiaty, ukwiecone balkony, tarasy.
Od nowa próbowano tworzyć historię. Gdyby udało się to przenieść na
przyrodę, to również rośliny nie miałyby korzeni – podobnie jak „nowa” historia.

Tylko w ludzkiej pamięci przechowywano wiadomości o przedwojennej
świetności Grudziądza. Dzięki staraniom Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury
pod kierownictwem Karoli Skowrońskiej 12 czerwca1986 r. przygarnęło pod swe
skrzydła Sekcję Miłośników Roślin Ozdobnych. Zebranie założycielskie Sekcji
MRO odbyło się w Klubie MPiK w Grudziądzu 6 czerwca 1986 r. Na zebraniu
przyjęto jako ogólnie obowiązujący w naszej działalności statut GTK a my jako
sekcja MRO załączyliśmy do akt porozumienia, swoje założenia programowe.
Wybrano też pierwszy zarząd sekcji. Pierwszym przewodniczącym został Henryk
Polaszek. Jest on znanym hodowcą kwiatów, zajmuje się hodowlą twórczą roślin
cebulowych. Wyhodował własne odmiany. Posiada kilka certyfikatów międzynarodowych. Sekcja kontynuuje dzieło rozpoczęte niegdyś przez Towarzystwo
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Upiększenia Miasta Grudziądza. Jest obecnie jego godnym następcą. Chociaż nieco
inne są czasy, możliwości i metody pracy.

Stali członkowie sekcji to 30 osób. Są oni bez wyjątku hobbystami. Zdecydowana większość posiada ogródki przydomowe, działkowe, balkony, tarasy.
Spotykają się systematycznie raz w miesiącu.
Celem działalności Sekcji jest:
- rozbudzenie zainteresowania miejscowego społeczeństwa pięknem przyrody a tym samym i rozwijanie kultury,
- popularyzowanie uprawy roślin ozdobnych poprzez:
a) pozyskiwanie i aktywizowanie członków,
b) organizowanie wystaw roślin ozdobnych,
c) prowadzenie poletek i nasadzeń demonstracyjnych,
d) zbiorowe zaopatrywanie się członków w nowe, atrakcyjne rośliny ozdobne
i środki ich ochrony,
- prowadzenie kartoteki gatunków i odmian roślin będących w posiadaniu
członków oraz wzbogacanie ich kolekcji,
- wymienianie roślin ozdobnych pomiędzy członkami a także książeczek,
katalogów, czasopism itp. oraz doświadczeń,
- prowadzenie różnych form szkolenia fachowego,
- organizowanie wycieczek na wystawy roślin ozdobnych, zakładów, stacji
i ogrodów specjalistycznych zajmujących się hodowlą uprawą,
3

- popularyzowanie i prowadzenie hodowli twórczej roślin ozdobnych i jej
tworzenie nowych odmian. Do tradycji Sekcji przeszło już zebranie, na którym
dzielimy się opłatkiem,
- wpływanie na upiększanie i podnoszenie estetyki ogrodów, środowiska,
miasta w tym współudział w organizacji konkursów o takim charakterze.

Nasz Członek Honorowy Henryk Polaszek ma przyznany zaszczytny tytuł
Ambasadora Grudziądza. Nasi koledzy na przestrzeni lat (M. Majewski, L. Kastner,
H. Radacki i B. Buciak) wprowadzili wiele nowości i ciekawostek z bogatego świata
roślin. Sekcja nawiązała współpracę z młodzieżą ze Szkoły Specjalnej. Nasi
członkowie licznie biorą udział w konkursie „Ozdabiamy domy kwiatami” –
zdobywając w nich czołowe miejsca. Przy podsumowywaniu wyników konkursu
prezentują rośliny ozdobne przez siebie wyhodowane.
Liczymy na to, że przez swą działalność przyczyniamy się do tego, że
przykład Grudziądza będzie promieniował i zarażał inne miasta miłością do piękna.
(L.B.S.)
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