
 

Konkurs „Tradycyjny Sad” 

 

Uczennice z klasy II Technikum Architektury Krajobrazu wraz z Panią Małgorzatą Pawliszyn 

nauczycielką przedmiotów zawodowych przystąpiły do 4 edycji ogólnopolskiego konkursu 

grantowego „Tradycyjny Sad”. Projekt  ma  za zadanie szerzenie wiedzy na temat starych odmian 

drzew owocowych, naturalnych sposobów ich pielęgnacji oraz zwiększenie bioróżnorodności w 

naszym kraju. 

 150 szkół, które najlepiej zrealizują zadania konkursowe w pierwszym etapie projektu otrzyma 

granty o maks. wartości 200 zł na założenie mini sadu. Ponadto dla najlepszych zespołów – uczniów i 

nauczycieli – przewidziano dodatkowe nagrody .   

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian 

drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na 

ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce 

należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem 

odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego 

sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.   

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat 

tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko 

pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu 

pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie 

zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności 

biologicznej na ziemiach polskich. 

Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 uczniów), które pracować będą 

pod opieką nauczyciela. 

Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych, szeroka 

promocja tej wiedzy oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych 

sadzonych w sposób swobodny (w czwartej edycji są to czereśnie), zlokalizowanego na 

ogólnodostepnym terenie. 

Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań 

przewidzianych w obu etapach łącznie. Dodatkowo można również wziąć udział w etapie 

nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie Pomologicznej Mapy Polski. 

Projekt podzielony jest na dwa etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy. Zakończenie 

realizacji każdego z nich zwieńczone jest przesłaniem raportu. Działania w etapach polegają na 

zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku 

szkolnym, lokalnym i przez Internet. 

Zespół został powołany przez opiekuna Panią Małgorzatę Pawliszyn. Skład grupy tworzą osoby 

zaangażowane i chętne do wspólnej pracy nad projektem. Zespół obrał nazwę HORTUS (ogródek). 



Stworzyliśmy również logo nawiązujące do tegorocznej edycji poświęconej tradycyjnym odmianom 

czereśni. 

 

 

SKŁAD ZESPOŁU KONKURSOWEGI I PODZIAŁ RÓŁ: 

  - Małgorzata Pawliszyn – opiekun, poprowadzenie lekcji o restytucji starych odmian drzew 

owocowych 

   - Nikola Kramarenko - zdobywa wiedzę na temat sadownictwa oraz starych odmian drzew 

owocowych, w szczególności czereśni; rysuje plan i przygotowuje kosztorys wydatków związanych z 

założeniem mini sadu; 

  -  Patrycja Gil - ustala optymalne zabiegi agrotechniczne w oparciu o analizę wybranego siedliska; 

szuka sojuszników w postaci sadowników chroniących drzewa metodami naturalnymi; 

  - Anna Sabajtis - wybiera zestaw tradycyjnych odmian czereśni charakterystycznych dla regionu; 

wykonuje prace przygotowawcze do założenia sadu tj. znajduje teren i ustala formę 

współużytkowania tego terenu; 

 - Zuzanna Lisowska o przygotowuje plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu; 

przeprowadza konkursy pogłębiające wiedzę wśród młodzieży szkolnej; 

 - Lilia Sobolewska - przygotowuje apel lub wideokonferencje na temat mini sadu w celu promocji 

planowanej inicjatywy wśród młodzieży szkolnej oraz zdobywa wolontariuszy (uczniów, rodziców, 

nauczycieli) do pomocy; organizuje Forum Rodziców – spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na 

którym popularyzuje ideę tradycyjnych sadów. Spotkanie z rodzicami może zostać przeprowadzone w 

trybie online. 

   - Maria Stec – opracowuje logo zespołu i zakłada Kronikę Sadu; przeprowadza konkursy 

pogłębiające wiedzę wśród młodzieży szkolnej; przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, 

prezentację adresowaną do dorosłych); 

   - Cały zespół - przeprowadza prace sadownicze w terenie – sadzenie drzewek. 

Jednym z działań w zakresie etapu I było przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji 

multimedialnej przez uczestników konkursu na temat  Tradycyjnych Sadów. Nasze uczestniczki 

uświadamiały swoich rówieśników podczas zajęć online, że uprawa historycznych odmian drzew 



owocowych niesie bogactwo smaków bez stosowania zabiegów chemicznej ochrony. Propagowały 

wprowadzanie do ogrodów starych odmian drzew sadowniczych, jako źródło zdrowia ale i wartości 

kulturowo-przyrodniczej Polski. 

 


