
Konwent Środkowo-Europejskiego Stowarzyszenia Irysowego 2015 w Czechach 

Organizacji Konwentu  w roku 2015 podjęli się koleżanki i koledzy z Czech zgodnie z zasadą 

iż kolejne konwenty odbywają się na przemian w Polsce, Czechach i na Słowacji. W roku 2014 

konwent odbył się w Polsce w Arboretum Bolestraszyce koło Przemyśla. Datę konwentu 2015 

ustalono na 29-30-31 maja.  Organizację oparto na bazie czeskich ogrodów botanicznych – 

praskiego ogrodu Troja i ogrodu botanicznego Pruhonice który znajduje się na wjeździe do 

Pragi od strony Brna (od wschodu).  Oficjalnie Konwent nosił nazwę Praga 2015, ale ja 

świadomie używam nazwy Czechy 2015 ponieważ program zakładał zwiedzanie nie tylko 

ogrodów praskich, ale także prywatnych  ogrodów czy raczej poletek uprawnych 

obsadzonych irysami oczywiście. Ta druga cześć programu okazała się ostatecznie bardzo 

ciekawa. 

Postanowiłem opisać Konwent z punktu widzenia szeregowego i niedoświadczonego 

uczestnika, był to bowiem mój drugi konwent. 

Podróż z naszego regionu Polski (podkarpackie) do Pragi trwa około 6-8h w zależności od 

punktu startowego. Wyruszyliśmy w dwóch niewielkich grupach w piątek 29 maja wczesnym 

rankiem.  Większa grupa to delegacja Arboretum Bolestraszyce, podróżująca busem, a 

mniejsza grupa to 3 nieuleczalnych miłośników irysów wśród których znalazłem się i ja, jako 

nieformalny kierownik wycieczki.  Koledzy dotarli do mnie z Przemyśla (Paweł Gawlik) i 

Tarnopola na  Ukrainie (Igor Korosh) około 7.30.  Rozpoczęliśmy oczywiście od krótkiej 

inspekcji mojego ogrodu aby odpowiednio się nastroić do tematów irysowych.   

 

 



Następnie szybkie przepakowanie bagaży do jednego samochodu, sprawdzenie dokumentów 

i start punktualnie o 8.00.   Korzystając z wreszcie dostępnej autostrady A4 ( na razie 

bezpłatnej na odcinku Rzeszów –Kraków) oraz autostrady A1 szybko znaleźliśmy się na ternie 

republiki czeskiej.  Niezbyt duże natężenie ruchu pozwalało na dość szybka ale bezpieczną 

jazdę. Razem z Pawłem postanowiliśmy wykorzystać okazję wspólnej podróży z Igorem, który 

jest doświadczonym hybrydyzatorem irysów, do wydobycia od niego jak najwięcej wiedzy 

dotyczącej krzyżowania irysów.  Kilka godzin dyskutowaliśmy o starszych i  nowszych 

odmianach, o cechach które najczęściej irysy dziedziczą po „matce” a które najczęściej po 

„ojcu”, o najlepszych praktykach kiedy i jak wysiewać i przesadzać, jak oceniać siewki i 

decydować o ich dalszym losie.  Nie zabrakło również bardziej przyziemnych tematów  

dotyczących np. chwastów i odchwaszczania jak też toczącej się na Ukrainie wojny.  Za oknem 

przemknęły kolejno Ostrawa, Ołomuniec i Brno.  Wkrótce znaleźliśmy się na przedmieściach 

Pragi gdzie zdecydowaliśmy wesprzeć się GPS-m, który doprowadził nas prawie bezbłędnie 

(dopytaliśmy u przechodniów) pod górna bramę praskiego ogrodu Troja. 

Ogród Troja położony jest na terenie dużego wzgórza rozciągającego się na prawo od 

praskiego Zoo.  Główne wejście (dolna brama) znajduje się właśnie w sąsiedztwie Zoo. 

Natomiast po przeciwległej stronie wzgórza znajduje się boczne wejście (nazywane przeze 

mnie górnym). Dużą zaletą tego wejścia jest dostępność dość obszernego parkingu, 

położonego bezpośrednio przy ogrodzeniu Troii. Główne atrakcje  Troii to szklarnia Fata 

Morgana, ogród japoński i … winnica położona w samym centrum Pragi.  

Punktualnie o godzinie 14.00 zameldowaliśmy się w biurze MEISu które urządzono pod 

namiotami za „piwoniową łączką” tuż obok „irysowego wzgórza” (irydarium na szczycie 

niewielkiego wzgórza).  Na miejscu byli już nasi koledzy i przyjaciele z Arboretum 

Bolestraszyce w tym dyrektor Narcyz Piórecki i współpracujący z Arboretum Stanisław Nosek, 

świetny ogrodnik z Przeworska.  Opłaciliśmy niewygórowaną opłatę w wysokości 800 CZK, 

upoważniającą do udziału we wszystkich punktach programu Konwentu MEIS. Odebraliśmy 

identyfikatory oraz materiały informacyjne Konwentu i ogrodu Troja.  Kolejna godzina to 

oglądanie „irysowego wzgórza” czyli dużej, okrągłej rabatki obsadzonej irysami TB (w pełni 

kwitnienia) i liliowcami i witanie się z przybywającymi koleżankami i kolegami z MEISu.  

Irysowa rabata obsadzona była w większości odmianami z lat 1980-2000,  każda odmiana 

tworzyła dużą kępę i była opisana stosowna tabliczką. Całość robiła bajkowe wrażenie, 

którego niestety nie odda żadne zdjęcie.  Wysoka temperatura powodowała iż w powietrzu 

unosił się intensywny zapach  irysów,  co nie pozostawiało wątpliwości jaka roślina króluje w 

tym zakątku Troii. 



 

 



 

 

Około godziny 15.00 nastąpiło oficjalne powitanie uczestników Konwentu przez prezesa MEIS 

pana Zdenka Krupkę i przez przedstawicieli ogrodu Troja. Pierwszym punktem programu było 

zwiedzanie ogrodu Troja wraz ze słynną szklarnią Fata Morgana i winnicą.  Przedstawiciele 

ogrodu oprowadzali naszą grupę liczącą około 80 osób po wszystkich zakątkach ogrodu 

opowiadając w ciekawy sposób o roślinach, i częściach ogrodu. Pierwsza była „piwoniowa 

łączka” – rzeczywiście obszerna łąka na której co kilka metrów rosły kępy piwonii zwykłych jak 

również drzewiastych, część z nich kwitła.  Kolejny punkt to teren pokryty ciekawym starym 

drzewostanem, następny obszar to  tereny oczek wodnych obsadzonych ciekawą roślinnością 

wodną i zasiedlone przez ryby, kijanki, żaby i kaczki i  fragment prerii amerykańskiej..   

 

  

 



Następnie cała grupa zgromadziła się przy irysowej rabacie, skąd przeszliśmy na drugą stronę 

głównego wzgórza parkowego do szklarni Fata Morgana. Podzieleni na małe grupki 

zwiedziliśmy szklarnię w której zobaczyć można lasy tropikalne z całego świata oraz motyle 

żyjące w tych lasach. Dodatkową atrakcją była wystawa fiołków alpejskich.  

  

  
 

Cała nasza grupa po raz kolejny przeprawiła się przez wzgórze parkowe przechodząc przez 

piękny ogród w stylu japońskim i zmierzając do winnicy świętej Klary położonej na 

południowym stoku wzgórza. Na tarasie niewielkiego budynku winnicy (restauracja/biuro) 

czekał na nas zacny poczęstunek i bardzo dobre wina.  Spotkanie szybko przeniosło się do 

ciasnych salek restauracji ponieważ nad Pragą przeszła gwałtowna burza i uwięziła nas w 

budynku na dłużej. Gospodarze stanęli jednak na wysokości zadania i zapewnili wystarczającą 

ilość przekąsek i świetnych win co zmieniło poczęstunek w prawdziwą biesiadę z udziałem 

przedstawicieli ogrodu i pracowników restauracji.   

  



Mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie iż czeska gościnność nie ustępuje polskiej. Po długich 

pożegnaniach z pracownikami ogrodu po raz kolejny pokonaliśmy parkowe wzgórze wracając 

do parkingu przy górnej bramie ogrodu.   

Przejazd od hotelu Magnolia w Pruhonicach i zakwaterowanie zajęły nam około 40 minut. 

Organizatorzy wybrali hotel położony bardzo blisko autostrady, w odległości około 500m od 

parku w Pruhonicach.  Mówiąc o Pruhonicach trzeba wyjaśnić iż chodzi o dwa interesujące 

obiekty: Park Pruhonice położony po południowej stronie autostrady oraz ogród botaniczny 

(Botanicka Zahrada) położony po północnej stronie autostrady.  Więcej informacji znaleźć 

można w artykule zamieszczonym w biuletynie MEIS z 2014 roku.  Samo miasteczko jest 

niejako naznaczone ogrodnictwem, nazwy ulic to np. Kviatove Namesti,  Tulipanowa, 

Żonkilowa, itd. 

Po zakwaterowaniu, uczestnicy Konwentu spotkali się na wspólnej kolacji, a następnie 

wszyscy chętni przeszli pieszo do budynku w parku Pruhonice na spotkanie z dyrektorem i 

pracownikami (pani kurator kosaćców) ogrodu botanicznego. Pani kurator przedstawiła 

prezentację bogato ilustrowaną zdjęciami, dotyczącą ogrodu i parku pruhonickiego i kolekcji 

kosaćców.  W kolejnej odsłonie, aktualny prezes stowarzyszenia p. Zdenek Krupka przedstawił 

program na kolejny dzień konwentu i otworzył dyskusję -wymianę doświadczeń zdobytych 

przez mniej i bardziej doświadczonych miłośników irysów. Tematów było kilka, dość 

dyżurnych – walka z chwastami, krzyżowanie, zwalczanie chorób i szkodników takich jak 

muszka kwiatowa. Ostatnim punktem wieczoru był pokaz zdjęć zaprezentowany przez p. 

Dusana Ślosara.  Zdjęcia, niezłej jakości, przedstawiały kwiaty najnowszych siewek 

wyhodowanych prze p. Slosara i p. Nejedlo. Był to przedsmak prawdziwych irysowych emocji 

które czekały nas w sobotę i niedzielę. 

 Sobotę rozpoczęliśmy oczywiście smacznym śniadaniem i kawą. Już przed 9.00 całą grupą 

wyruszyliśmy na teren parku Pruhonice. Przy wejście na teren paku, obok pięknego pałacu 

czekał na nas dyrektor ogrodu botanicznego wraz z pracownikami. Pierwsze przystanek miał, 

miejsce na tarasie pałacu, skąd rozpościerał się ładny widok na parkowe stawy i piękny las 

porastający wzniesienie widoczne za stawami.  Z tarasu pałacu zeszliśmy po wąskich 

schodach do parku i ładnymi alejkami obeszliśmy stawy podziwiając widok na zamek i piękne 

rośliny nad stawami. Po chwili znaleźliśmy się na terenie prawdopodobnie największego 

skalniaka w Europie. Ścieżka prowadziła skalnym wąwozem obsadzonym roślinami jakie 

można spotkać na skalniakach w przydomowych ogródkach, skały były jednak wysokie na 

kilkanaście metrów. Po wyjściu z wąwozu zagłębiliśmy się w piękny stary las i po łagodnych 

serpentynach wspinaliśmy się powoli na łagodne wzgórze, mijając gigantyczne różaneczniki o 

wysokości kilku metrów. Po osiągnięciu płaskiego szczytu wzniesienia weszliśmy przez bramę 

ta teren bardzo dużej łąki na której znajdowały się pojedyncze drzewa i krzewy oraz duże 

rabaty obsadzone irysami. Po lewej stronie od wejścia, wzdłuż ogrodzenia prezentowała się 

kolekcja irysów bez bródkowych, w większości syberyjskich pomiędzy którymi rosły także 

bardzo okazałe piwonie. Centralne miejsce na łące zajmuje wielka rabatka irysów zarówno 

niskich, średnich jak i oczywiście wysokich.  W tym miejscu czekał na nas emerytowany  były 



dyrektor ogrodu w Pruhonicach pan Milan Blażek, który przybliżył nam historię ogrodu w tym 

słonecznej łąki na której się znajdowaliśmy i omówił kolekcję kosaćców.  Większość irysów 

były to starsze odmiany, najbardziej okazałą kępę tworzył pięknie wybarwiony i bardzo 

obwicie kwitnący „Going Green”.   Kolejnym punktem programu było przejście na skraj 

słonecznej łąki na teren ogrodu doświadczalnego MEIS obsadzonego odmianami i siewkami 

przekazanymi przez członków MEIS. Pracownicy ogrodu i czescy członkowie MEIS poddają 

odmiany i siewki systematycznej ocenie przez wiele tygodni. Również wszyscy uczestnicy 

konwentu mieli możliwość  oceny irysów na przygotowanych formularzach z czego 

skwapliwie skorzystaliśmy.  Po około 30 minutach czasu wolnego przeznaczonego głownie na 

fotografowanie  i indywidualne zwiedzanie terenów irysowych przemieściliśmy się dość 

sprawnie poganiani przez przelotny deszcz do budynku technicznego parku pruchnickiego 

aby wziąć udział w walnym zgromadzeniu MEIS. 

Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone przez Zarząd MEIS w sposób sprawny i szybki. 

Omówiono kilka zagadnień prawnych związanych z miejscem rejestracji MEIS , 

przeorganizowano grupy MEIS, zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe, przyjęto plan 

działań na kolejny rok. Z powodu stanu zdrowia p. Antona Mego planowany u  niego 

Konwent 2016 (Słowacja) nie odbędzie się. Zostanie natomiast zorganizowane Walne 

Zgromadzenie MEIS prawdopodobnie w Polsce. Miejsce Walnego Zgromadzenia zostanie 

ustalone przez Zarząd w terminie późniejszym. 

Po Walnym Zgromadzeniu przyszedł czas na dobry obiad w hotelu Magnolia. A po obiedzie 

wszyscy chętni wyruszyli w krótką podróż na zachodnią stronę Pragi. Celem było obejrzenie 

plantacji pana Zdenka Krupy.  Ten punkt programu okazał się prawdziwym strzałem w 

dziesiątkę dla naszej grupki, a prawdopodobnie dla wszystkich uczestników. Pogoda znacznie 

się poprawiła i zagon p. Zdenka oglądnęliśmy w komfortowych warunkach (ciepło i 

słonecznie).  Trafiliśmy idealnie, większość odmian znajdowała się w pełni sezonu kwitnienia, 

odmiany wczesne jeszcze częściowo kwitły, a większość odmian późnych właśnie rozkwitała. 

Na tzw. „oko” w kolekcji zgromadzonej na sporym zagonie rosło około 400 odmian irysów. W 

większości nowe odmiany słynnych hybrydyzatorów z USA, Australii, pełny przegląd odmian 

pana Mego a także  odmiany i siewki pana Krupki i innych czeskich kolegów. Pan Zdenek 

przez ponad dwie godziny cierpliwe podawał nazwy odmian, częściowo z głowy, częściowo z 

kartki i odpowiadał na pytania zwiedzających. Nie było bariery językowej, pan Krupka 

posługiwał się w mniejszym lub większym stopniu językiem czeskim, polskim i angielskim 

wspierany prze panie z ogrodu Pruhonice.  Kiedy to nie wystarczało posiłkowano się 

dodatkowo językiem niemieckim.  



 

 

Myślę iż każdy wykonał kilkaset zdjęć i zapisał wiele odmian aby zamówić je od pana Krupki i 

wzbogacić własną kolekcję.  Bardziej doświadczeni koledzy hybrydyzatorzy wykorzystali 

okazję do zebrania do kopert pylników najciekawszych wg nich odmian w celu wykorzystania 

do dalszego krzyżowania. Osobiście jestem pod wrażeniem piękna irysów syberyjskich i 

japońskich których nigdy nie widziałem tak obficie kwitnących. Duża cześć koleżanek i 



kolegów chyba podzielała moją opinię sądząc po zainteresowaniu jaką wzbudziło spore 

poletko kwiatów które sprawiają wrażenie nieco kosmiczne.  

  
 

Również wiele odmian TB zasługiwało na najwyższe zainteresowanie. 

  
 

Droga powrotna to wymiana opinii i przekonywanie się wzajemne które odmiany były 

piękniejsze, względnie ustalanie nazw i porządkowanie notatek które były konieczne 

ponieważ rośliny nie były opisane nazwami a kodami pana Zdenka co pewnie w dużej mierze 

zabezpieczało je przed złodziejami.  

Część kolegów wykorzystała okazję aby zwiedzić Pragę mając za przewodników czeskich 

kolegów. Delegacja z Arboretum Bolestraszyce wykorzystała późne popołudnie na zwiedzenie 

ogrodu botanicznego Pruhonice i na wymianę doświadczeń ogrodniczych i organizatorskich z 

czeskimi koleżankami i kolegami. Nasza grupka w składzie Paweł Gawlik, Stanisław Nosek, 

Igor Korosh, Waldemar Zasowski udała się do hotelu gdzie kontynuowaliśmy rozmowy 

irysowe do późnego wieczora degustując najwyższej jakości napoje czeskie, polskie i 

ukraińskie  jak też czeskie potrawy. 

Niedziela rano to oczywiście śniadanie, kawa i niestety pożegnanie z częścią uczestników 

konwentu. Czekał nas jednak jeszcze jeden punkt programu – wizyta u gospodarstwie 

ogrodniczym pana Pavla Nejedlo w Lovcicach (okolice Hradec Kralove). Wszyscy chętni 

wyruszyli samochodami, dla większości Polaków było to niejako po drodze, dlatego też 



stanowiliśmy dość liczną grupę.  Przejazd do Lovcic potrwał około 1,5h, następne 2h to 

emocje irysowe najwyższej klasy.   

Organizatorzy (p. Krupka i panie z Pruhonic) również w tym wypadku stanęli na wysokości 

zadania, uzgodnili wizytę tak aby pozwolić oglądnąć wszystkie kwitnące siewki p. Nejedlo i p. 

Slosara którzy  wstrzymali planowaną selekcję siewek do czasu Konwentu MEIS.  P.Krupka i 

panie z Pruhonic towarzyszyli nam również w gospodarstwie  służąc pomocą w razie potrzeby.  

Pan Pavel oprowadzał po plantacji, opowiadał o odmianach i siewkach i o swojej wizji irysów 

jako wzorzec przywołując Gypsy Lord oraz chętnie dzielił się swoją wiedzą o uprawie irysów. 

Pierwsze pole irysowe położone najbliżej zabudowań okazało się właśnie rozsadnikiem 

najnowszych odmian i najnowszych siewek. Dobrą godzinę zabrało obfotografowanie tych 

irysów przyszłości. Doświadczeni koledzy hybrydyzatrzy (np. p. Robert Piątek) zaopatrzyli się 

w kolejne koperty z pyłkiem do swoich dalszych prac.   

 

 

 



 

Kolejne większe pola to irysy TB, nowsze i starsze odmiany dostępne w sprzedaży u p. 

Nejedlo.  W normalnych okolicznościach byłaby to cudowna atrakcja (potężne pole pięknych 

współczesnych irysów), ale przy zagonie najnowszych odmian i siewek wydawały się one już 

nie tak efektowne.  Oczywiście nie zabrakło również irysów  bezbródkowych, które 

dodatkowo można było zakupić w doniczkach w bardzo przystępnych cenach, z czego 

chętnie skorzystaliśmy 

 



Cała kolekcja irysów w gospodarstwie p. Nejedlo liczy podobno 3000 odmian.  Ilość odmian, 

piękno najnowszych siewek, rozmiar pól irysowych, wszechobecny zapach irysów,  było to coś 

jakby nie do końca realnego, wrażenie takie potęgowało fakt iż plantacja p. Nejedlo jest 

zasłonięta budynkami gospodarczymi i niewidoczna z ulicy. Wyjście z podwórza zabudowań 

na teren poł irysowych to niepowtarzalne doświadczenie, przejście do świata kwiatów. 

Pan Pavel wszystkich obdarował  katalogami, serdecznie pożegnał i zaprosił do współpracy w 

przyszłości.  Z żalem ale tez z poczuciem pewnej pokory (nasze kolekcje wymagają jeszcze 

wiele pracy) opuściliśmy Lovcice żegnając się z grupkami kolegów i kierując się do granicy. 

Przejazd do Mielca to kolejne 6 godzin wypełnionych głównie rozmowami „irysowymi”. Ekipa 

z Arboretum Bolestraszyce wykorzystała okazję aby odwiedzić zaprzyjaźnione Arborteum 

Wojsławice koło Niemczy, dlatego ich podróż trwała znacznie dłużej. Na koniec pożegnanie z 

Pawłem Gawlikiem i Igorem Koroshem którzy kontynuowali podróż do Przemyśla a Igor dalej 

do Tarnopola.   

Konwent był bardzo udaną imprezą, możliwość zwiedzenia dwóch pięknych ogrodów 

botanicznych w dużej mierze „od kuchni”, oraz plantacji panów Krupki i Nejedlo, wszystko w 

trzy dni, przy minimalnych w sumie kosztach to niepowtarzalna okazja. Kolejna wartość 

dodana, może nawet ważniejsze od tego co zobaczyliśmy, to wymiana doświadczeń i 

rozwijanie kontaktów i przyjaźni z koleżankami i kolegami z MEIS.  Organizatorom należą się 

podziękowania za dobra organizację, bardzo ciekawy program i niewygórowane koszty 

uczestnictwa jak i zakwaterowania.  Miejmy nadzieję iż uda nam się podtrzymać tradycję 

konwentów jeżeli nie w dotychczasowej formule co rok to przynajmniej co dwa lata.   

 

Waldemar Zasowski 

 

 

 

 

 

  

    

 

 


