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Czym jest ten 
projekt?

◦ „TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski 
projekt edukacyjny organizowany przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska z 
myślą o zachowaniu różnorodności 
biologicznej Polski 
i zdrowiu społeczeństwa.

◦ Skąd się wzięła ta nazwa?

◦ „Tradycyjny sad”, ponieważ projekt ma 
na celu promowanie starych, 
tradycyjnych odmian drzew 
owocowych.



Dlaczego wzięliśmy 
udział 
w tym projekcie?

◦ Przystąpiliśmy do projektu, ponieważ 

wspieramy środowisko naturalne, 

lubimy angażować się w lokalne 

akcje oraz cały czas chcemy 

zdobywać nowe doświadczenie.

◦ Założyliśmy ten sad, gdyż 

fascynujemy się biologią, 

a w szczególności sadownictwem.



Jakie są jego 
cele?
◦ Przede wszystkim projekt ma na celu 

rozpowszechnienie wiedzy na temat 

tradycyjnych odmian drzew owocowych. 

Pomysłodawcy chcą zachęcić jak najwięcej 

osób do sadzenia starych odmian. Projekt ma 

za zadanie zwiększenie zasobów 

genetycznych drzew starych odmian śliw oraz 

zwiększenie różnorodności biologicznej na 

ziemiach polskich.



Po co zakładamy 
owe sady? 

◦ Wracamy coraz częściej do sprawdzonych, 
długowiecznych, starych odmian, które bez 

szczególnej pielęgnacji dadzą owoce o unikalnych 
walorach smakowych i zdrowotnych szczególnie 
cenionych w domowych przetworach, takich jak: 

dżemy, soki, marmolady, susz, wina, nalewki 
i mrożonki.

◦ Tradycyjne sady przydomowe stały się rzadkością, 
wiele z nich zniknęło z krajobrazu rolno-

przyrodniczego. W ogrodach przydomowych, 
działkowych, sadach przemysłowych sadzono  

nowe, deserowe, corocznie owocujące odmiany. 
Jednak okazały się one znacznie mniej żywotne, 

bardziej wrażliwe na choroby i szkodniki.



Ach te stare 
czasy…
◦ Czy pamiętacie Państwo te pyszne, soczyste 

i rozpływające się w ustach owoce?

◦ „najlepszy sadek, który posadził dziadek”

„Pamiętajcie o ogrodach 

Przecież stamtąd przyszliście 

W żar epoki użyczą wam chłodu

Tylko drzewa, tylko liście 

Pamiętajcie o ogrodach 

Czy tak trudno być poetą 

W żar epoki nie użyczy wam chłodu

Żaden schron, żaden beton” 

Jonasz Kofta



Dlaczego stare 
odmiany?
◦ Owoce odmian tradycyjnych odznaczają się 

charakterystycznymi kształtami, kolorami oraz 
mają zdecydowanie więcej walorów 
smakowych, niż owoce pochodzące z sadów 
towarowych. Mogą być ponadto podstawą do 
produkcji różnorodnych przetworów, często 
o charakterze regionalnym. 

◦ Owoce wyprodukowane bez użycia środków 
chemicznych stają się dzisiaj coraz bardziej 
poszukiwanymi produktami. Przetwórstwo tych 
owoców także nie wymaga użycia chemii np. 
podczas suszenia czy sporządzania konfitur 
bądź musów.



Jak zdobyć wiedzę 
o sadownictwie?

◦ W celach edukacyjnych proponujemy 

udać się do zaprzyjaźnionego sadownika. 

Nasza grupa udała się do Pyzdr, do sadu 

pana Tomasza Frontczaka, który pokazał 

nam jak poprawnie prowadzić pielęgnację 

sadu. Kopalnią wiedzy była dla nas również 

zakładka ”Od laika do sadownika” oraz 

inne podręczniki 

z dziedziny sadownictwa.

◦ https://tradycyjnysad.pl/index.php?m=out



Dalszy rozwój 
naszego sadu- jak 
zdobyć fundusze?

◦ Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”
działające przy naszej szkole, wystąpiło 
o grant ogłoszony przez Unię 
Nadwarciańską w ramach 
ogólnopolskiego programu „Działaj 
Lokalnie”. Dzięki temu Nasz projekt „ 
TRADYCYJNY SAD” znalazł dalszą 
kontynuację i wsparcie finansowe 
w podjętym przedsięwzięciu „ Zielona 
klasa w przyszkolnym sadzie”.

◦ Z otrzymanych funduszy kupiliśmy 
potrzebne narzędzia i małe 
pomieszczenie gospodarcze, które służy 
do przechowywania owego sprzętu.



Jak wykorzystać 
dary z sadu?

◦ W ramach projektu spotkaliśmy się, 

by zrobić naturalne przetwory ze 

śliwek dla nas, 

i naszych rodzin. Na pewno Państwo 

znają ten smak. Nam zajęło to cztery 

godziny. Na następny dzień 

wyczyściliśmy 

i ozdobiliśmy słoiki.

◦ Dzięki tej pracy zyskaliśmy 

doświadczenie 

z robienia przetworów.



Jak wykorzystać 
uzyskane przetwory?

◦ My zrobiliśmy to tak:

◦
1

2
kostki drożdży i 3 łyżki śmietany 

rozrobić w miseczce. Do miski 

wsypać 
1

2
kg mąki, dodać 

1

2
kostki

margaryny, dodać rozrobione 
drożdże, wrzucić 4 jajka (odłożyć 
1 białko na talerz) i wyrobić ciasto.

Rozwałkować, pociąć w trójkąty, 
nadziać, zwinąć w rogala. Zamoczyć 
w białku i w cukrze.

Piec w piekarniku w 180°C, przez ok. 
20- 30 minut.



Gdzie znajduje 
się nasz sad?
◦ Nasz sad znajduje się przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie, 

przy ulicy Ostrowskiej 8b. W sadzie 

znajdują się: 

◦ Jabłonie,

◦ Śliwy,

◦ Grusze,

◦ Maliny.



Sponsorzy

Naszymi sponsorami są:

◦ Rada Rodziców,

◦ Fundusze z projektu „Zielona klasa 

w przyszkolnym sadzie”,

◦ Unia Nadwarciańska,

◦ Pan Tadeusz Kasprzyk,

◦ Fundacja „Działaj lokalnie”.



Dziękujemy za 
uwagę
◦ Prezentację wykonali:

◦ Amelia Machowska

◦ Konrad Naglik

◦ Hanna Pikos

Uczniowie klasy 8a

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Strzałkowie


