
Nasz
Tradycyjny Sad



Kim jesteśmy?
Jesteśmy drużyną 9 osób uczęszczającą do technikum

architektury krajobrazu. Naszym opiekunem została
Pani mgr inż. Paulina Pacholczyk. Nasz skład  nazywa

się: SADZONKI

Przestrzeń ta ma się stać dla nas miejscem nauki,
pracy  jak również odpoczynku. 

Pragniemy odtworzyć zapomniane odmiany roślin
sadowniczych oraz dać im przestrzeń, w której
stworzymy im idealne warunki do rozwoju. Tam nie
będzie miejsca na środki chemiczne !

Naszym głównym celem jest założenie sadu, w
którym posadzimy stare odmiany grusz oraz
jabłoni.



To również dla Was ;)
Miejsce to będzie również

dostępne dla innych uczniów
naszej szkoły. Każdy kto

będzie miał ochotę
potowarzyszyć nam w

zmaganiach z prowadzeniem
sadu, będzie mógł dołączyć.

 
Każdy z nas będzie mógł

również spróbować owoców z
naszego sadu !



Po co nam to?



RESTYTUCJA
Przedsięwzięcia podejmowane w celu

przywrócenia w danym miejscu normalnych
(poprzednich) stosunków przyrodniczych bądź

odtworzenia elementów przyrody
zniszczonych przez nieracjonalną

gospodarkę. 

Po pierwsze 

główny powód naszych działań



To naprawdę ważne...
Sady tradycyjne są coraz większą rzadkością. Obecnie trwają prace w różnych ośrodkach

naukowych, w tym w ogrodach botanicznych, arboretach, nadleśnictwach, w parkach
krajobrazowych, również prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje oraz przez osoby prywatne,
nad zgromadzeniem kolekcji historycznych odmian drzew krzewów owocowych, w celu uchronienia
lokalnych odmian (różnorodności odmianowej) przed wyginięciem, zniszczeniem i zapomnieniem. 



Co wprowadzimy?
+ zapylaczeStare odmiany

drzew owocowych

+ rośliny
towarzyszące 

1. Jabłoń Antonówka

Zwykła

2. Jabłoń Landsberska

3. Jabłoń Pepina

Ribstona

4. Grusza Faworytka

5. Grusza Komisówka

1. Śliwa tarnina (ałycza)

2. Morwa biała

3. Łąka kwietna



GDZIE?

Na realizację projektu
wybraliśmy

"zapomniany" padok na
terenie naszej szkoły.

 
Realizacja projektu w
tym miejscu sprawi, że

posadzone rośliny będą
się czuły odpowiednio, a
przestrzeń ta stanie się

atrakcyjna i pełna
"życia" ;)



Jak to ma wyglądać?

GAMEGAMGAM
OVEROVEROVER

GAMEGAMEGAME
OVEROVEROVER



PiękniePięknie
CudownieCudownie



Przenieś się tam - widoki 3D

wiosna
 
 jesień



Przenieś się tam - widoki 3D
wiosna

 
 

jesień



Opis projektu
W kilku słowach opisujemy naszą idee. Chodz jej sens i nasza

myś jest trudna do ujęcia w kilku słowach ;)

Zaprojektowane rośliny Elementy towarzyszące Dodatkowe wyposażenie

Nasz sad będzie potrzebował

zapylaczy. W tym celu na trenie

sadu zaprojektowaliśmy

umiejscowienie domków dla

owadów, które wykonamy sami. 

Głównymi roślinami

zaprojektowanymi -

restytuowanymi przez nas są

jabłonie oraz grusze w

tradycyjnych odmianach.

Dodatkowo wyznaczyliśmy

przestrzeń na rośliny towarzyszące,

m.in. łąkę kwietną, morwę białą. 

Na zagospodarowywanym terenie

postawimy również szklarnię, która

jest już na terenie naszej szkoły. 

Postanowiliśmy również rozszerzyć

działalność o skrzynie warzywne

Znaleźliśmy  również miejsce na

ławkę - przestrzeń do wypoczynku.



Po co nam to?
Nie robimy tego z

sentymentu. Robimy to dla
nas, dla Was, dla wszystkich,

a przede wszystkim dla
przyrody, środowiska!

Jabłonie i grusze przez nas
wprowadzane to nasze rodzime

gatunki.
 

Charakteryzują sie dużą
odpornością na rodzime

choroby i szkodniki - dzięki
czemu nie używamy środków

chemicznych !!!
 

Są owocmi o rzeczywistych
wartościach prozdrowotnych -

bez chemii, bez konserwantów !!!
 

Zwiększają
bioróżnorodność !!! 

 
 

Te owoce są 
PYSZNE :)

Smak dzieciństwa
 



Dziękujemy za
uwagę 

Gabriela Piotrowska, Anna Nowak,  Emilia
Litkowska,  Anna Kazimierczak,  Klaudia

Machowiak,  Julia Kuleczka,  Lidia Zapłata, 
 Miłosz Kmieciak, Natalia Brzozowska &

Paulina Pacholczyk


