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Tweetnij
Henryk Polaszek (90 l.) – pasjonat i miłośnik kwiatów, twórca wielu
gatunków roślin ozdobnych, z których kilka otrzymało patenty i są
Rejestrze Odmian Oryginalnych, Honorowy Członek American Iris
Society.

Od 1947 r. grudziądzanin, a od 1957 r. działkowiec najstarszego w kraju Pracowniczego Ogródka Działkowego im. Kąpieli
Słonecznych przy ul. Parkowej.
Jest niewątpliwie wyróżniającą się postacią w kręgu polskich miłośników kwiatów i ich twórców. Zarażony nieuleczalnie
pasją kolekcjonowania wybranych gatunków i odmian kwiatów ogrodowych i ich hodowlą twórczą. Zarejestrował i
opatentował po uzyskaniu pozytywnych ocen badawczych w Centralnym Ośrodku Badania i Odmian Roślin Uprawnych
bardzo wiele gatunków kwiatów, m. in. mieczyki Chopin, Karolina, tulipany Joanna, irysy i lilii.
Zarejestrowane bulwy i cebule nowych odmian kwiatów po wskazaniu przez Ministerstwo Rolnictwa Stacjom Hodowli
Roślin do dalszego namnażania i wprowadzania do obrotu handlowego.
Zarejestrował w American Iris Society (Amerykańskie Zrzeszenie Irysów) aż 12 odmian irysów. Wśród irysów jest odmiana
pomarańczowa „Wadowiczanin” dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II. Tę odmianę rozmnaża metodą „in vitro” i za
zgodą twórcy jest wprowadzona na rynek przez jednego z liderów branży ogrodniczej. Firma opatentowała 9 genotypów lilii
trąbkowych autorstwa Pana Henryka nadając im nazwy wysp wschodnioazjatyckich.
Nowych odmian poszukuje drogą krzyżowania, a także przez wykorzystanie występujących spontanicznie mutacji.
Dotychczas stał się autorem powstałego w drodze krzyżowania mieczyka „Chopin” – wpisanego do Rejestru Odmian
Oryginalnych w 1972 r. i nadal osiągającego wysokie oceny bonitacyjne.
Pan Henryk Polaszek zainicjował powołanie w ramach Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury istniejącej do tej pory Sekcji
miłośników Roślin Ozdobnych, która m. in. prowadzi konkurs „Ozdabiamy domy kwiatami”, a także organizuje
profesjonalne wystawy kwiatów.
W 2015 r. Pan Henryk Polaszek podarował Miastu Grudziądz około 2000 sadzonek irysów i liliowców.
Pan Henryk został wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia w hodowli kwiatów podczas wystaw w Polsce i zagranicą.
Osiągnięcia hodowlane: mieczyki odmiana Chopin 1972 r. wyróżnione brązowym medalem na międzynarodowej wystawie
ogrodniczej w Bratysławie.
Jest jednym z dwóch Polaków wyróżnionych Honorowym Członkostwem w American Iris Society.
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