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W 
drugi weekend lipca, już jedenasty raz, odbyło się 
w Arboretum w Wojsławicach k/Niemczy w woj. 
dolnośląskim spotkanie entuzjastów liliowców. 
Myślę, że słowo „spotkanie” w przypadku woj-

sławickiego arboretum to za mało. Ten ośrodek, będący fi lią 
Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, posiada największą w 
Polsce i jedną z największych w Europie kolekcję tych pięknych 
i niewymagających kwiatów.

Liliowce to kwiaty, które w zasadzie „uprawiają się same”, 
bowiem nie wymagają zbyt wiele. Dobrze rosną na stanowiskach 
słonecznych i półcienistych i udają się na mniej żyznych i prze-
puszczalnych glebach. Sadzi się je na rabatach, w grupach na 
trawnikach lub obrzeżach sadzawek. Kwitną od maja do wrześ-
nia. Pędy kwiatostanowe osiągają wysokość od 30 -100 cm.

Wojsławickie arboretum położone jest na malowniczych 
Wzgórzach Strzelińsko-Niemczańskich na Pogórzu Sudeckim. 
Założył je w 1880 roku miłośnik roślin Fritz von Oheimb. Po 
II wojnie światowej ogród podupadł i dopiero jego przejęcie 
przez Uniwersytet Wrocławski spowodowało nie tylko jego 
odbudowę, ale dalszy rozwój, połączony ze znacznym powięk-
szeniem powierzchni i wprowadzeniem upraw i hodowli nowych 
gatunków roślin. Do wiodących dzisiaj należą uprawy różanecz-
ników, bukszpanów, hortensji i oczywiście liliowców.

W 2011 roku ta kolekcja liliowców została uznana przez 
komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Ogrodów Bota-
nicznych i uzyskała status Kolekcji Narodowej. Ponadto woj-
sławicki zbiór został uznany przez Amerykańskie Towarzystwo 
Liliowcowe za ogród pokazowy, co jest poświadczone certyfi -
katem. Wśród okazów jest ponad trzy tysiące różnokolorowych 
odmian kwiatów o barwach od kremowej, poprzez wszelkie 
odcienie koloru żółtego i pomarańczowego, różowej aż do 
ciemnobordowej. Wojsławickie liliowce są przepięknie wyeks-
ponowane przede wszystkim na północnym zboczu Ostrej Góry, 
gdzie tworzą dwie bajecznie kolorowe aleje. Na zboczu znajduje 
się również sad czereśniowy, będący bankiem genów starych 
odmian tych drzew owocowych. U podnóża wzgórza znajdują 
się uprawy róż i lawendy, roztaczając wokół wspaniały zapach. 

Właśnie w tym przepięknym ogrodzie, w lipcu, już jedenasty 
raz spotkali się miłośnicy liliowców, hodowcy i ogrodnicy. Impre-
zie towarzyszył plebiscyt na najpiękniejszą odmianę liliowca. 
W konkursie wystawiono ponad sto odmian kwiatów i oddano 
ponad tysiąc głosów. W 2016 roku zwyciężyła krzyżówka 
wyhodowana przez pana Tadeusza Kotulę, która nie jest jesz-
cze zarejestrowana i nie posiada swojej ofi cjalnej nazwy. Pan 
Tadeusz Kotula otrzymał również II miejsce i jedno z wyróżnień. 
Podczas spotkania można było również wziąć udział w wykła-
dach na temat liliowców, koncercie, spacerze z przewodnikiem 
i oczywiście w kiermaszu roślin ozdobnych. Lipcowe spotkania 
są wydarzeniem, w którym może uczestniczyć każdy, bowiem 
samo miejsce, wspaniały wojsławicki ogród i park, pozwalają na 
wypoczynek dla całej rodziny.
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Wojsławice na Dolnym Śląsku
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Fot. 1. Nagrodzona przez publiczność odmiana liliowca – I miejsce w kon-
kursie. Fot. 2. Liliowcowa aleja i sad czereśniowy. Fot. 3. Różana rabata. 
Fot. 4. II miejsce w konkursie. Fot. 5. Wystawa odmian konkursowych.
Fot. 6. Słoneczna rabata liliowców. Fot. 7. Liliowiec odmiany Floyd Cove.
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