
   
 

   
 

  
TRADYCYJNY SAD 

ETAP II 
 

Realizacja drugiej części projektu przypadła na czas obostrzeń związanych z 

pandemią Covid. Wszystkie wykonane działania wyniknęły z potrzeby chwili. 

Wymuszony czas pobytu uczniów w domach nie został stracony. Zespół 

„Sadownicy z Dąbrowicy” rozpoczął e-aktywność i skutecznie zaangażował w 

działania uczniów z całej szkoły. Do współpracy dołączyli również rodzice.  Czas 

wiosny był najpiękniejszym w ciągu całego roku, postanowiliśmy go uchwycić i 

sfotografować. Zespół zadbał o to, aby kadr każdego telefonu wyłapał: kwitnące 

drzewa owocowe oraz owady zapylające kwiaty. Zrealizowane przez uczniów 

działania to: wykonanie domków dla owadów (amatorskich i profesjonalnych), 

poidełek dla owadów - uwagi na przedłużającą się suszę- kalkowanie kory 

drzew. Wszystkie te aktywności zbliżyły uczniów do natury, ukazały jej piękno i 

zachęcały do przebywanie w ogrodzie. Zainteresowanie uczniów i rodziców było 

bardzo duże. W okresie pandemii nasi uczniowie pracowali w e-klasach. Zespół 

projektowy przygotował e-plakaty zachęcające do tworzenia E-albumu -cztery 

pory roku w sadzie. Zostały one rozesłane do grup klasowych w których zbierano 

dokumentację fotograficzną. Miejscem obserwacji dla każdego uczestnika akcji 

był teren przydomowego ogródka. Rozpoczęliśmy od fotografowania kwitnących 

drzew. Z uwagi na narastającą aktywność uczniów rozszerzyliśmy temat. 

Skupiliśmy ich uwagę  na naturalnych zapylaczach czyli owadach. Były one 

obiektem naszych obserwacji. W te działania angażowali się także przebywający w 



   
 

   
 

domach rodzice. Zespół projektowy przygotował kolejną e- informację o sposobie 

wykonania domków dla owadów oraz kalkowaniu drzew. Przekazaliśmy instruktaż 

do grup klasowych i uzyskaliśmy wsparcie rodziców oraz obietnicę o organizacji 

warsztatów z majsterkowania w szkole po zakończeniu pandemii. Przeprowadzi je 

pan Marcin Majcher, tata Mateusza z kl.3. Wiele uczniów było chętnych do 

wykonania takiego domku, stąd powstał kolejny pomysł wykonania go w 

kartonowym pudełku. Powstało wiele amatorskich hoteli dla owadów. Czas suszy 

wymusił też troskę o owady, którym brakuje wody. Zespół przygotował instrukcję 

wykonania poidełka dla owadów. Zgromadziliśmy ogromną, nieoczekiwaną ilość 

materiałów, których tylko część została umieszczona w albumie. Wpłynęły do nas 

zdjęcia starych 100 letnich drzew.  

Współpraca z sadownikami  i gospodarzami agroturystycznymi  odbywała 

się online. Uzyskaliśmy zdjęcia z kwitnących  sadów  p. W. Gajka oraz winnicy p. 

R. Kaczmarzyka.  

Rozpoczynając nowy rok szkolny 2020/21 szybko uruchomiliśmy 

planowane wcześniej aktywności. Należały do nich: wyjazdy tematyczne i 

spotkania kulinarne. Uczniowie odbyli wyjazd do suszarni śliw w Dobrocieszy 

oraz na zajęcia warsztatowe w Schronisku Dobrych Myśli w Jamnej . Nabyli tam 

umiejętności praktyczne związane z sadzeniem drzew, zbijaniem budek dla 

ptaków, poznali pracę sadownika od kuchni. Koordynatorem wyjazdów był              

p. P. Grel specjalista, ogrodnik osoba polecona przez panią prezes Stowarzyszenia 

,,Na Śliwkowym Szlaku”. Realizacja projektu umożliwiła nam szeroką współpracę 

z ludźmi oddanymi swojej sadowniczej pracy. Obce dla nas osoby stały się 

Przyjaciółmi Szkoły,  którzy oddali nam swój czas, wspomogli w działaniach, 

umożliwili nowe kontakty, służyli pomocą i radą, dowozili drzewka z dalekiej 

Tęgoborzy.  



   
 

   
 

 Koła gospodyń wiejskich oraz rodzice umożliwili aktywność kulinarną 

uczennic.  Odbyło się spotkanie z gospodyniami KGW Lawendowe Nuty, które 

nauczyły nasze sadowniczki przygotowywać knedelki. Energia gospodyń była 

zaskakująca,  opublikowały one krótki filmik podsumowujący naszą współpracę 

obiecały długofalową pomoc. Kochane mamy i bacie również zaangażował nasze 

sadowniczki w prace kulinarne. Pod czujnym okiem doświadczonych kucharek 

powstawały drożdżówki, racuchy, rogaliki i inne ciasta drożdżowe. Poczynania 

kulinarne  zostały udokumentowane, a przepisy spisane. Powstały trzy niezależne 

opracowania tematyczne  w których przedstawiliśmy efekty naszej pracy: ,,Mini 

książka kulinarna”, ,,Mini trasa turystyczna” i ,,Album fotograficzny- cztery pory 

roku w sadzie”, Księga Sadu. Ambitnym planem było zorganizowanie BIESIADY 

w naszym sadzie. Wtedy miało nastąpić  uroczyste otwarcie Mini Sadu połączone 

z biesiadowaniem przy ognisku, smażeniem kiełbasek  i kosztowanie naszych 

kulinarnych przysmaków. Kwarantanna koordynatora  projektu oraz czerwona 

strefa uniemożliwiły wykonanie tego zadania. Mimo wszystko powstał piękny sad 

wzbogacony żywą ściółką, budkami dla ptaków, domkami dla owadów. Mamy  

ochotę powtórzyć tą przygodę. 

 WSZYSTKIM WSPÓŁTWÓRCOM TRADYCYJNEGO  

       MINI SADU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                          

Sadownicy z Dąbrowicy

  


