
Pilotażowe szkolenie w ranach międzynarodowego projektu ESTO  

„Sady tradycyjne – stare odmiany jabłoni” 

 

W dniach od 16 do 19.05.2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie miało miejsce pierwsze w Polsce pilotażowe 

szkolenie o tematyczne „Sady tradycyjne – stare odmiany jabłoni”. Jest to inicjatywa 

międzynarodowa z projektu ESTO.  

ESTO to projekt mający na celu kształcić specjalistów ds. sadów tradycyjnych           

z certyfikatem europejskim. 

Kurs poprowadzony był przez dwóch specjalistów w zakresie sadów starych odmian 

tj. pana Grzegorza Hoduna oraz pana Artura Kurzeja. 

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas architektury krajobrazu, agrobiznesu, 

słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz nauczyciele kształcący              

w zakresie przedmiotów rolniczych zawodowych. Była to grupa 32 osób.  

Szkolenie to trwało cztery dni, i podczas każdego z nich poruszone zostały różne, 

bardzo istotne aspekty dotyczące zakładania i pielęgnowania sadu, pozyskiwania 

wysokiej jakości owoców oraz przetwarzania ich na soki. Zajęcia te miały charakter 

teoretyczny i praktyczny. 

Zajęcia teoretyczne wzbogaciły wiedzę uczniów o tematykę z zakresu pomologii, 

systematyki, anatomii, morfologii i fizjologii drzew owocowych. Uczniowie mieli 

możliwość nauczyć się rozpoznać różne gatunki i odmiany drzew owocowych oraz 

samodzielnie zaprojektować sad tradycyjny. 

Bardzo ciekawym doświadczeniem była również możliwość nauczenia się 

rozmnażania i szczepienia drzew owocowych. 

Na zajęciach praktycznych uczniowie mogli w rzeczywistości zobaczyć jak wygląda 

sad tradycyjny i zapoznać się z jego prawidłowych funkcjonowaniem. Było to bardzo 

ciekawe doświadczenie. 

Kulminacją szkolenia były zajęcia na których uczniowie pozyskiwali naturalny sok 

jabłkowy. Proces pozyskiwania soku był bardzo interesujący. Każdy uczeń musiał 

zaprojektować etykietę informacyjno-promocyjną na butelkę z własnoręcznie 

wyciśniętym sokiem.  

Inicjatywa szkolenia Specjalistów Sadów Tradycyjnych to bardzo słuszna idea, 

ponieważ obecnie kraje europejskie podjęły działania o przywrócenie różnorodności 

biologicznej a dawne odmiany, przystosowane do miejscowych warunków 

środowiska, mają często wyższą wartość użytkową, są bardziej odporne na mróz       

i choroby, niż wiele nowych gatunków. Na jednym hektarze tradycyjnego sadu jest 

więcej gatunków zwierząt, owadów i roślin niż w lesie. Ponadto tradycyjne sady 



stanowiły przez dziesięciolecia najbardziej  charakterystyczny element krajobrazów 

wiejskich w Europie. 

Podczas trwania kursu widać było ogromne zainteresowanie i zaangażowanie 

młodzieży w to przedsięwzięcie. Miejmy nadzieję, że kurs przyczyni się do rozwoju    

i użytkowania tradycyjnych sadów zakładanych i zarządzanych przez naszą młodzież 

na obszarze naszego powiatu. 

 


