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L O G O
P R O J E K T U

Co nieco o
nas

• Jesteśmy grupą liczącą 4 członków, która
podjęła się wyzwania zasadzenia
własnych drzew i sprawowania opieki
nad nimi. W obecnej sytuacji udział w
tym projekcie jest dla nas jednym z
nielicznych możliwości korzystania z
piękna przyrody oraz sposobem ucieczki
od trudnej rutyny. Bierzemy udział w tym
projekcie również dlatego, że
zainteresował nas pomysł
samodzielnego prowadzenia sadu.
• Każdy w naszej drużynie jest
odpowiedzialny za coś innego. Martyna
Wróbel zajmuje się pracami
plastycznymi, mi.in. zaprojektowała i
wykonała logo oraz prowadzi Księgę
Sadu. Wiktoria Górny jest
odpowiedzialna za kosztorys oraz
fotografowanie postępów prac (w
kolejnych etapach). Karol Żmija zajmuje
się pracami na komputerze itp. Judyta
Żak sporządza raporty oraz jest liderem
grupy.

O projekcie - naszym wyzwaniu
• Projekt w którym bierzemy udział ma na celu rozpowszechnianie
tradycyjnych odmian owoców oraz sposobów ich uprawy. Naszym
zadaniem jest zdobywanie wiedzy, założenie własnego sadu oraz
opieka nad drzewami owocowymi. Udział w nim daje nam nowe
okno na wiedzę oraz szereg ciekawych zadań.
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Nasze postępy
• Celem przewodnim jest sadzenie sadu, a konkretnie sadu czereśni.
Podjęliśmy już decyzje o odmiany drzew, które zasadzimy i obecnie
jesteśmy na etapie przygotowań.
• Do tej pory zajmowaliśmy się głównie zdobywaniem wiedzy.
Przeprowadziliśmy spotkanie z sadownikiem, czyli osobą która
zajmuje się drzewami i ma własny sad. Podpowiedział nam co i jak
oraz przedstawił istotne informacje, takie jak wpływ pogody na
plony. Przybliżył nam również co nieco na temat opieki nad
drzewami.
• W tym samym celu przeglądamy również różne stronki poświęcone
sadownictwu i czereśniom.

Kilka słów o
sadzie
• Chcemy zwrócić waszą
uwagę na to, jak ważna
jest restytucja
historycznych odmian na
ziemiach polskich i co sady
złożone z dawnych odmian
mogą przynieść dobrego
ich użytkownikom.

• Restytucja oznacza przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego
wyginięciem. Mówi się głównie o wyginięciu różnych gatunków zwierząt,
praktycznie w ogóle nie wspomina się o roślinach, których dotyka to
samo zjawisko. Nasza grupa skupia się właśnie na tych dawnych,
dobrych, zdrowych gatunkach. Sadząc je zapobiegamy ich wyginięciu.
Wiele owoców, nie tylko czereśni we współczesnych czasach jest
uprawianych z pomocą różnych środków chemicznych. Dla przykładu
przeciw samej tylko chorobie zwanej parchem jabłoni wykonuje się
oprysk 20 razy w sezonie wegetacyjnym. Dawne odmiany są pozbawione
tej ogromnej ilości chemii. Ponadto uprawiając właśnie te odmiany, które
niemal wyginęły dbamy o historie i zapobiegamy zapomnięciu o ich
istnieniu. To nie jest jedynie nasz kaprys.

• Warto też zwrócić uwagę na to, jak wiele korzyści przynosi tradycyjny sad
jego użytkownikom. Jednym z najważniejszych argumentów za nim
przemawiających z pewnością jest posiadanie zdrowych,
pełnowartościowych, naturalnych owoców. Owoce dawnych odmian
mają całkiem inny aromat i smak, który może bezpowrotnie przepaść.
Tego już nie ma we współczesnych odmianach. Są niepowtarzalne a my
chcemy je uprawiać, aby nie przepadły. Poza tym dawne odmiany są
również bardziej dostosowane do lokalnych warunków oraz bardziej
odporne na zimno i na choroby. Nie zapominajmy, że są one
wypróbowane i sprawdzone, gdyż występują na naszych terenach od
pokoleń. Nie możemy pozwolić, żeby takie smakowite dziedzictwo
przepadło.

K I L K A
C I E K A W O S T E K
O
C Z E R E Ś N I A C H
1. Czereśnie mogą być czerwone, żółte lub czarne
2. Czereśnie są bogate w potas
W 100 g tych smacznych owoców jest nawet 275 mg
potasu.
3. Największe drzewo czereśniowe ma 22 metry i rośnie
w miejscowości Myscowa w województwie
podkarpackim.
4. Nazwa czereśni wywodzi się od starożytnego miasta
Cerasus, które leży na terenie obecnej Turcji.

