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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 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 
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 /cytat ze strony: tradycyjnysad.pl/ 
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"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny 

organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z 

myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu 

społeczeństwa. 

 Projekt polegał na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich 

ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini 

sadu składającego się z co najmniej 5 drzew posadzonych na 

terenie szkoły.  
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*My już kończymy naszą zabawę z projektem Tradycyjny Sad. 

Zasadziliśmy drzewka i potrafimy o nie dbać. Zyskaliśmy 

wsparcie wielu osób, które będą nas nadal wspierać w naszej 

sadowniczej przygodzie.  

*Bardzo dziękujemy za wsparcie. 

*Zapraszamy do zobaczenia prezentacji, w której zapoznamy 

Państwa z naszymi pracami w ramach projektu i samym 

projektem do udziału w którym serdecznie zapraszamy. 



*Dlaczego zdecydowaliśmy 

się posadzić stare odmiany 

śliw? 
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- Stare odmiany są dobrze dostosowane do polskiego klimatu, dobrze znoszą zimę 

i rzadziej chorują od nowoczesnych śliw, 

- Tradycyjne owoce są smaczniejsze, lepiej nadają się do zrobienia z nich np. 

przecieru czy dżemu, 

- Stanowią kryjówki i naturalne siedliska dla wielu owadów, ptaków- pomagają w 

zachowaniu różnorodności biologicznej, 

 



*W naszym sadzie 

posadziliśmy śliwy: 

-Renkloda Althana 

-Renkloda Ulena 

-Śliwa Królowej Wiktorii 

-Węgierki zwykłe 

-Węgierkę wczesną 

 

 

 
 



Mirabelka Flotowa           Brzoskwiniowa                 Renkloda Zielona                     

Biała                                                                                       śliwa Lubaszka                       

INNE ODMIANY 

STARYCH ŚLIW 



*Co zrobiliśmy w ramach 

projektu:  

*  
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*Wzięliśmy udział w 

specjalnych lekcjach 
RELIGII- „Pamiętajcie o ogrodach…”- 

polskie sady jako dar Boga- Stwórcy. 

 

 BIOLOGII- Kuszenie 

„starym” jabłkiem. 



*Znaleźliśmy 

sojuszników dzięki 

którym zdobyliśmy 

wiedzę 
Nie mamy doświadczenia w 
zakładaniu sadu, dlatego 

znaleźliśmy wsparcie. Z pomocą 
przybył do nas pan Andrzej, który 
od kilkudziesięciu lat zajmuje się 

sadami. 



*Przygotowaliśmy apel 
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- Na lekcjach informatyki wyszukiwaliśmy 

strony internetowe dotyczące starych 

odmian śliwy oraz ekosadownictwa, 

- Umieściliśmy informacje o naszym 

projekcie na szkolnej stronie 

internetowej. 
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*Posadziliśmy śliwy  
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*My już mamy swój sad – 

 możesz mieć go również 

TY! 

*Jeśli tak jak my chcesz ocalić stare śliwy 

posadź je w swoim ogródku.  

*Pamiętaj, że ważne informacje o starych 

śliwach i sposobie dbania o nie znajdziesz 

na stronie projektu: tradycyjnysad.pl 
 


