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Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo! 

Zaproszenie do udziału w seminarium doświadczeń i odkryć pomologicznych. 

Odkrywanie tajemnic wymaga odwagi, zapału i otwartości na świat. Nie zabrakło żadnej z tych cech, 

eksploratorom-pomologom, którzy penetrowali wszerz i wzdłuż Żuławy – krainę dla konesera,  

w poszukiwaniu niebywałych, ekskluzywnych a zarazem tajemniczych odmian historycznych owoców. 

Podczas realizacji tej ciekawej przygody pomologicznej udało się zaledwie w niewielkim procencie 

odkryć i poznać zapomniane drzewa owocowe. Niektóre z nich pamiętają czasy międzywojnia!  

Doświadczenia tej pomologicznej przygody chcielibyśmy przeżyć wspólnie z Państwem w trakcie 

seminarium podsumowującego doświadczenia inicjatywy - Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je 

na nowo! 

31.03.2016, Nowy Dwór Gdański 

Żuławski Park Historyczny 

Celem seminarium jest podsumowanie prac wykonanych w projekcie pt. Tradycyjne sady i drzewa 

owocowe, jako cenny rezerwuar przyrodniczy, historyczny i kulturowy Żuław Delty Wisły, oraz 

popularyzacja tematyki historycznych odmian wśród mieszkańców województwa pomorskiego.  

 

Do udziału w seminarium gorąco zapraszamy mieszkańców województwa pomorskiego,  

w szczególności uczestników projektu, przedstawicieli powiatów nowodworskiego, gdańskiego, 

malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, przedstawicieli WFOSIGW w Gdańsku, 

Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pomorskich organizacji ekologicznych, 

sadowników, działkowców, rolników, sołtysów, miłośników i pasjonatów dawnych odmian drzew 

owocowych, media, wielbicieli niecodziennych smaków owoców, oraz tych, którzy pragną 

zainteresować się tym tematem. 

Termin: 31.03.2016, godz. 11.00-14.30 

Miejsce: Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.03.2016 roku u Pana Dominik Sudoł- 692 342 510, 

sudomik@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. W potwierdzeniu 

udziału proszę podać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji, organizację, numer 

telefonu, e-mail.  

Z poważaniem 

Marek Opitz 

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego  

 

 

mailto:sudomik@gmail.com


 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków 

własnych Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego- Klub Nowodworski. 

 

AGENDA SEMINARIUM 

11.00 – 11.15    Rejestracja uczestników, powitalna kawa i szarlotka 

11.15 – 11.30 Doświadczenia projektu- Tradycyjne sady i drzewa owocowe, jako cenny 
rezerwuar przyrodniczy, historyczny i kulturowy Żuław Delty Wisły.  Dominik 

Sudoł.  

                11.30 – 12.00 Żuławskie odkrycia pomologiczne. Ogród Botaniczny w Powsinie Polska 

Akademia Nauk, Ryszard Rawski. 

12.00 – 12.30 Co słychać u sąsiadów, czyli kujawsko-pomorskie doświadczenia w ochronie 

tradycyjnych sadów przydomowych. Zespół Parków Krajobrazowych 

Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.  

Jarosław Pająkowski. 

12.30 – 12.50 Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego.  Propozycja w trakcie potwierdzenia.  

                12.50 –13.15 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych w ramach 

Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego na lata 2014-2020. Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Katarzyna Radke.  

                13.15 – 13.30 Koncepcja Społecznego Instytutu Pomologicznego-Klub Nowodworski, 

Marek Opitz, Dominik Sudoł.  

              13.30 – 13.45 Wręczenie certyfikatów dla uczestników cyklu szkoleniowego. Klub 

Nowodworski, Marek Opitz.  

13.45 – 14.30       Pokaz tłoczenia soku jabłkowego z degustacją. Poczęstunek, rozmowy 

      w kuluarach. 


