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Do 30 czerwca br. można oddać swój głos w ogólnopolskim plebiscycie Drzewo Roku 2018. Które drzewo
zwycięży? Wszystko zależy od internautów. Głosować można przez cały czerwiec na www.drzeworoku.pl.
Konkurs Drzewo Roku promuje postawy szacunku dla przyrody w najbliższym otoczeniu i wyszukuje przykłady
ciekawych związków pomiędzy tożsamością lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie
doceniane. Pomaga społecznym i zawodowym przyrodnikom w ochronie oraz propagowaniu wartości
kulturowej i biologicznej drzew. Inicjuje też nowe przedsięwzięcia społeczne o charakterze ekologicznym.
Organizatorem konkursu jest Klub Gaja, a jego ambasadorami są podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska,
reżyser Kazimierz Kutz oraz językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim prof. Jan Miodek.
Drzewa-ﬁnaliści zostali wyłonieni przez jury konkursu, złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników
drzew, spośród blisko 50 zgłoszeń, które napłynęły z całej Polski, a zwycięzca plebiscytu będzie reprezentował
nasz kraj w Europejskim Konkursie Drzewo Roku 2019.
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Dąb Mieszko w Kończycach Wielkich (gmina Hażlach, woj. śląskie),
Jesion Maciej w Bronisławiu ( gmina Dobra, woj. kujawsko-pomorskie),
Klęczące drzewo w Krasnymstawie ( woj. lubelskie),
Topola Odolanka w Warszawie (woj. mazowieckie),
Bukowianin w Bukowinie Sycowskiej (gmina Międzybórz, woj. dolnośląskie),
Dąb Bartek w Kotwasicach (gmina Malanów, woj. wielkopolskie),
Platan Karol w Leszczynach (gmina Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie),
Drzewo Czasu w Warszawie (woj. mazowieckie),
Hajducka Grusza w Hajdukach Nyskich (gmina Nysa, woj. opolskie),
Dąb „Krystyn” w Białym Borze ( gmina Przecław, woj. podkarpackie),
4 Platany - Wilhelmina, Paulina, Joanna i Dorota w Żaganiu ( woj. lubuskie),
Dąb Ustrobniak w Ustrobnej (gmina Wojaszówka, woj. podkarpackie),
Dąb herb w Wałbrzychu ( woj. dolnośląskie),
Lipa w Krapkowicach ( woj. opolskie),
Dąb Henryk w Krakowie (woj. małopolskie),
Zielona Grusza w Kończycach Wielkich (gmina Hażlach, woj. śląskie).

Informacje na temat każdego z drzew-ﬁnalistów można znaleźć w serwisie internetowym drzeworoku.pl.

