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Sygnały

Spis treści

Pasjonat róż z Ornontowic

Ogród Państwa Heleny i Ronalda Winklerów z Ornontowic w powiecie mikołowskim, bogaty jest w wiele ciekawych gatunków i odmian roślin ozdobnych. Szczególnie bliskie i miłe ich sercu są róże, o których pan Ronald mówi
z niezwykłą pasją. Oto historia ornontowickich róż, którą opowiada Ronald Winkler.
Róże do Ornontowic trafiły w 1937
roku za sprawą właścicielki pałacu
Annemarie Hegenscheidt. Krzewy
róż zostały sprowadzone do przypałacowego ogrodu z Niemiec. Wśród
nich była odmiana Betty Prior, pochodząca z ameryka�skiej hodowli „Prior
i Synowie”. Zdobiły ogród niespełna
10 lat. Po wojnie w 194� r., pałac
i ogród zaczęto przystosowywać na
potrzeby tworzącej się szkoły rolniczej.
Pod nadzorem nauczyciela zawodu
– jak wspomina pan Ronald – uczn����uczniowie rozpoczynający naukę w szkole
usuwali rośliny z ogrodu, w tym też
cenne odmiany róż. Wśród uczniów był Roland Winkler. Udało
mu się odzyskać kilkanaście
krzewów, które przekazał
mieszkance Ornontowic, miłośniczce kwiatów, pani Agnieszce Cięciałowej. Róże
zostały posadzone, troskliwie
pielęgnowane i stały się po pewnym czasie ozdobą ogrodu. Róże
kwitły na biało, a zdarzało się że pojawiały się na tym samym krzewie całe
kwiaty lub pojedyncze płatki czerwone.
Los zrządził, że po 10 latach Ronald
Winkler został zięciem pani Agnieszki
Cięciałowej. Wraz z małżonką Heleną
z pasją zajmowali się ogrodem, w szczególności odzyskanymi różami, które
darzyli sentymentem. Krzewy róż biało-czerwonych, jak je określa właściciel
ogrodu, można podziwiać jeszcze dziś.
Z biegiem lat przekształcali ogród
przydomowy w ozdobny. Sadzili różne gatunki roślin ozdobnych (nawet
sadzonki sprowadzane z zagranicy),
m.in. róże, których uprawą zajmowali
się z zamiłowaniem. Winklerowie założyli plantację róż, zabiegali o różne
ciekawe, nowe, stare, rzadkie odmiany, którymi wzbogacali swoją kolekcję.
Sami prowadzili okulizację, zajmowali się uprawą i pielęgnacją plantacji.
W 19�7 r. pan Ronald założył pierwsze
na Górnym Śląsku koło Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, z siedzibą
w Ornontowicach, którego przez 20
lat był prezesem. Wraz z małżonką
wyhodowane przez siebie róże prezent��wa��� p��dczas w��e�u wystaw k�ajowych i międzynarodowych, m.in. na
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Międzyn a � �� d �� wej Wystawie Róż
w 19�7 r.
w
Chorzowie, gdzie zajęli
II miejsce w grupie
amatorów. Zaprezentowali stare odmiany rabatowe i otrzymali SREBRNĄ
RÓŻĘ Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż. Od 47 lat pan Ronald należy do
Europejskiej Federacji Miłośników Róż
w Baden – Baden, co sobie bardzo ceni.
Umożliwia to kontakt i współpracę z miłośnikami róż z innych krajów, dostęp
do nowych jak i tych, które zasługują
na ocalenie od zapomnienia, starych
i rzadkich odmian róż. W 2010 r. z okazji 40 - lecia współpracy z Europejską
Federacją Miłośników Róż, został uhonorowany stauetką Dużej Złotej Róży.
Nadal szukają odmian powiązanych
z historią regionu, bądź też noszących
imiona, nazwiska znanych osób, tak
jak róża odmiany „Fuerstin von Pless
– Księżna z Pszczyny”. Wyhodowana
na przełomie XIX i XX w. przez Piotra
Lamberta i podarowana na urodziny
w 1911 r. księżnej pszczy�skiej, Marii
Teresie Hochberg von Pless, nazywanej Daisy, która była wielką miłośniczką kwiatów, a w szczególności róż.
W przypałacowym ogrodzie w Pszczynie założyła rosarium. Odmiana
„Księżna z Pszczyny” posiada białe,

pachnące kwiaty. Należy do grupy róż
wielkokwiatowych. Pan Ronald postanowił odszukać tę odmianę i w 100
rocznicę urodzin księżnej, sprowadził
ją i posadził w swoim ogrodzie. Zabiegał o to kilka lat. Jest dumny z tego nabytku i chętnie o nim opowiada.
Posiada również różę odmiany
„Marie Curie”, którą wyhodowano
w 1997 r. w firmie francuskiej Meillanda. Pan Ronald wspomina, że będąc na Zachodzie Europy, przeczytał
w jednym z czasopism artykuł zamieszcz��ny z ��kazj�� k���ejnej ���czn��cy u���dz��n
Marii Skłodowskiej-Curie. Dowiedział
się też o istnieniu odmiany róży „Marie Curie”. Podjął kroki, aby odmianę tę
sprowadzić, co się udało. Ten nabytek
Winklerowie również bardzo sobie cenią i upamiętniają naszą noblistkę.
Oprócz róż, w ogrodzie rośnie
jeszcze wiele innych gatunków roślin
ozdobnych, z których gospodarze są
dumni, m.in. kilka rzadko występujących w Polsce. Kolekcja dendrologiczna to przede wszystkim drzewa
i krzewy iglaste. Warto wspomnieć,
że Pa�stwo Winklerowie szczycą się
posiadaniem w swoim ogrodzie dwóch
drzew pomników przyrody, jakimi są
metasekwoja chi�ska i cedr himalajski.

Barbara Majnusz
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zdj. M. Hankiewicz
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