
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KROŚNIE

PROJEKT 
"TRADYCYJNY SAD" 



"TRADYCYJNY SAD" 
to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany

przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą
o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski  oraz

zdrowiu społeczeństwa.
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.



Upowszechnienie wiedzy na temat
tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz
sposobu ich pielęgnacji niepowodującej
negatywnego wpływu na środowisko
Ratowanie drzew starych odmian przed
wyginięciem
Zwiększenie zasobów genetycznych drzew
starych odmian śliw, a w konsekwencji
zwiększenie różnorodności biologicznej na
ziemiach polskich

Cele projektu: 



TROCHĘ HISTORII...
Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych
odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i
stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare
odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale
przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50-ciu latach
wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe
„przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej
produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości
sadzenia ze względu na małe rozmiary). Jednak ceną za sukces
wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, a
głównie ochrony chemicznej, bo drzewa muszą być pryskane około
nawet 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W dobie zwiększającej się
świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej
zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej
chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez
dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach. 



"GREEN TEAM" 
Grupa projektowa utworzona w naszej szkole,
realizująca zadania w projekcie 

PLAN ZADAŃ 
W PROJEKCIE 

Każdy etap jest podzielony na działania, 
w ramach których wykonywane są

zadania projektowe 



OTRZYMALIŚMY GRANT!
ZAKŁADAMY MINI SAD! 

Po wykonaniu zadań z I etapu grupa projektowa GREEN TEAM
zakwalifikowała się do II etapu  programu, otrzymując grant na założenie
mini sadu. 

Jesienią tego roku mogliśmy zrealizować swój cel. 
Na terenie ogrodu szkolnego posadziliśmy drzewka owocowe 
starych odmian śliw. 

Do działań na rzecz ochrony i troski najbliższego środowiska 
przyłączył się SZKOLNY KLUB EKOLOGICZNY. 



NASZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE - FOTOGALERIA 

LOGO PROJEKTU 

DLACZEGO STARE OSMIANY?  TROCHĘ WIEDZY... 



PRACE PORZĄDKOWE,
NASADZENIA ROŚLIN 
TOWARZYSZĄCYCH 



SADZIMY DRZEWKA 
OWOCOWE 
STARE ODMIANY ŚLIW 

ŚLIWA WĘGIERKA 

ZAKŁADAMY MINI SAD 





DZIĘKUJEMY ZA POMOC W REALIZACJI
PROJEKTU: 

GREEN TEAM
SZKOLNY KLUB EKOLOGICZNY

MAGDALENA MISZTAL - KOORDYNATOR PROJEKTU

panu Andrzejowi Urbankowi z Korczyny za cenne
wskazówki 
firmie "Mark-Iglak" z Krosna za dostarczenie drzewek
owocowych 
uczniom za zaangażowanie w projekcie 
rodzicom za chęć współpracy 


