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Ró¿a rabatowa Betty Prior zakupiona w 1937 roku

Odmiany ró¿ rabatowych Betty Prior, Joseph Guy, Nathalie Nypels i Dagmar Späth w Ornontowicach
Uczniowie Technikum Rolniczego pomagaj¹ w pielêgnacji ró¿

Zdjêcia Autorów

esteœmy mi³oœnikami ró¿ i chcemy przedstawiæ Czytelnikom niezwyk³¹ historiê ró¿
rabatowych, którymi siê opiekujemy od wielu
lat. Kwiaty te pochodz¹ z terenu parku otaczaj¹cego pa³ac w Ornontowicach. Z relacji Nikol
Hegenscheidt, córki w³aœcicielki pa³acu (który
by³ w³asnoœci¹ rodziny do roku 1945), wiadomo ¿e jej matka sprowadza³a z Niemiec roœliny
ozdobne do parku przypa³acowego. Robi³a to
sukcesywnie przez oko³o 8 lat (1929-1937).
Przyjêliœmy, ¿e opisywane ró¿e zosta³y zakupione w 1937 roku. Rozpoznano wœród nich
jedn¹ z odmian Betty Prior, wyhodowan¹
przez amerykañskiego hodowcê z firmy „Prior
i Synowie”, która zosta³a wprowadzona do
handlu w roku 1935. Wiek naszych ró¿ siêga
wiêc 70 lat. Przypuszczamy, ¿e s¹ to najstarsze
krzewy w Polsce.
W roku 1946 czêœæ ró¿ zosta³a wykarczowana w zwi¹zku z przygotowywaniem pa³acu
i terenu wokó³ niego dla potrzeb szko³y rolniczej (w pracach tych bra³ udzia³ autor, wówczas
uczeñ tej szko³y). Pan A. Skowronek, miejscowy ogrodnik, wybra³ spoœród wykarczowanych ró¿ 12 mniej uszkodzonych krzewów
(o kwiatach bia³ych, ró¿owych i czerwonych),
które przekaza³ Agnieszce Ciencia³owej –
miejscowej mi³oœniczce kwiatów, matce autorki, która posadzi³a je w ogródku przydomowym. W tym w³aœnie miejscu ró¿e te rosn¹ do
dzisiaj. Tak d³ugi ¿ywot naszych ró¿ zas³uguje
na uwagê, gdy¿ w warunkach klimatycznych
Polski jest to fenomen przyrodniczy. Obserwacje autorów wskazuj¹, ¿e ró¿e rozmna¿ane
na podk³adce ró¿y dzikiej Rosa canina cechuj¹
siê d³ugowiecznoœci¹, której nie zapewniaj¹
szeroko dziœ stosowane podk³adki Rosa multiflora. Wa¿ne jest równie¿ wykonywanie elementarnych zabiegów pielêgnacyjnych i prawid³owe zabezpieczenie krzewów na zimê.
W tych czynnoœciach pomaga m³odzie¿ miejscowego Technikum Rolniczego.
Nasze ró¿e na Miêdzynarodowej Wystawie
Ró¿ w Chorzowie w roku 1968 otrzyma³y
„Srebrn¹ Ró¿ê” Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Ró¿ za drugie miejsce w grupie amatorskiej. Prezentowaliœmy tam tak¿e stare
odmiany rabatowe – wspomnian¹ Betty Prior
o kwiatach karminoworó¿owych, bia³¹ Dagmar Späth (hodowca L. Späth, 1935), ró¿ow¹
Nathalie Nypels (hodowca Leenders 1919)
i czerwon¹ odmianê Joseph Guy (hodowca
Nonin 1924). Ka¿dego roku pod koniec czerwca wykonujemy w ogrodzie zdjêcie ogólne
tych ró¿.
Od Redakcji: Pan Ronald Winkler jest
za³o¿ycielem pierwszego na Górnym Œl¹sku
ko³a Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Ró¿
z siedzib¹ w Ornontowicach (Ko³o powsta³o
w roku 1967). Przez 20 lat pe³ni³ funkcjê Prezesa Ko³a, by³ równie¿ przez kilka lat cz³onkiem
Zarz¹du G³ównego PTMR w Warszawie.
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