
 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ SADU TRADYCYJNEGO 2022 

29 kwietnia - EUROPA świętuje różnorodność 
 

www.orchardseverywhere.com/en/ 

#orchardseverywhere 
 



 

 

 

W piątek, 29 kwietnia br., spotkajmy się na Dniu Sadu Tradycyjnego, święcie drzew 
owocowych, owoców, a także wszystkich, którzy je kochają.  

To druga edycja.  
Dołączmy! 

Nie może nas zabraknąć!   
  

Pomysł, by pokazać, jak cenne są sady tradycyjne, zrodził się w Niemczech, ale obejmuje coraz więcej krajów. Dołączmy 
do nich. Spotkajmy się, by pokazać sady tradycyjne w Polsce, cieszmy się wspaniałymi owocami, pochwalmy się ich 
jakością i wartością dla zdrowia i samopoczucia. 
 
Zapraszamy do udziału wszystkich, bez względu na to, czy są rolnikami, stowarzyszeniami, bardziej lub mniej 

formalnymi grupami, czy po prostu miłośnikami przyrody i smakoszami owoców! 
 
To piękne, mądre i bardzo potrzebne święto obchodzone jest na razie w Europie, ale z pewnością dotrze na inne 
kontynenty, stając się Światowym Dniem Sadu Tradycyjnego. Takie plany mają inicjatorzy projektu. 
 
W Europie obchody Dnia Sadu Tradycyjnego koordynuje niemieckie stowarzyszenie Hochstamm Deutschland e.V., 
tworząc bazę sadów tradycyjnych, informując o planowanych akcjach i ludziach na wspólnej stronie internetowej 
www.orchardseverywhere.com. 

Co każda/y z nas może zrobić? 

 Zorganizować u siebie imprezę poświęconą sadom tradycyjnym, owocom dawnych odmian, np. spotkanie w 
sadzie, wizytę w ogrodach działkowych, degustację owoców, spotkanie przy kawie na owocowy temat, konkurs 
fotograficzny czy rysunkowy, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę…  

 Opublikować na stronach organizatorów lub własnej zdjęcia kwitnących drzew owocowych, słoików z konfiturami 
robionymi według przepisu babci czy też przepisów na pyszne i zdrowe smoothie. 

Hochstamm Deutschland e.V wspiera wszystkich partnerów 

 Wszystkie działania i partnerzy są gromadzone przez nas na nowej stronie internetowej 
www.orchardseverywhere.com. 

 Tworzymy interaktywną mapę z wydarzeniami w całej Europie. W razie potrzeby mapę można zintegrować z 
istniejącymi stronami internetowymi. 

 Logotypy, plakaty, projekty tekstów i komunikaty prasowe do wykorzystania w pracy z prasą można znaleźć na 
stronie https://orchardseverywhere.com/en/service/.  

 Wspólny komunikat prasowy i międzynarodowa konferencja prasowa w dniu 29 kwietnia. 

Chcemy również wspólnie z Wami świętować Dzień Sadu Tradycyjnego w 2023 roku.  



 

 

Chcemy jednak jeszcze więcej: stworzyć europejską sieć bohaterów sadów tradycyjnych. 
Jesienią 2022 r. zapraszamy wszystkich partnerów na spotkanie europejskiej sieci - oczywiście w wersji cyfrowej i 
wielojęzycznej. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe 

Sady tradycyjne to miejsca o niezwykłej wartości. Stanowią nasze dziedzictwo kulturowe. Od zawsze pokazują ścisły 
związek ludzi z naturą. Kolejne pokolenia wykorzystują wiedzę poprzednich, kultywują osiągnięcia sadowników, 
wykorzystują ich doświadczenie.  

Sady tradycyjne wpływają na krajobraz, czyniąc go zróżnicowanym i bogatym. Sady na polach czy łąkach, sady przy 
domach, a także aleje z wysokimi drzewami owocowymi o dużych koronach to dzieła związane z rozwojem rolnictwa, 
kultury, nauki. 

Sady tradycyjne zawsze były wysoko cenione, poświęcano im liczne wydarzenia, dożynki i obrzędy. Przez stulecia 
rozwijano i doskonalono techniki obejmujące m.in. pielęgnację drzew. 

Dzień Sadu Tradycyjnego jest okazją, by pokazać ich historię i wartość. 

 

Hochstamm Deutschland e.V. wspiera WSZYSTKICH partnerów w Europie w ich staraniach o 
wpisanie sadów tradycyjnych na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Nasze cele: 

DZIEŃ OWOCÓW STREET FRUIT uznany za dzień światowy! 

Sady Tradycyjne są dziedzictwem kulturowym UE i UNESCO! 

 

 

www.orchardseverywhere.com  



 

 

 

 

Organizacje partnerskie 
 

Hochstamm Deutschland e.V. 
Niemieckie stowarzyszenie non-profit prowadzące kampanię na rzecz zachowania sadów 
tradycyjnych, wspierane przez inicjatywy sadownicze, władze lokalne, stowarzyszenia, osoby 
prywatne. Pomaga przyjaciołom sadów tradycyjnych w zachowaniu istniejących zasobów; 
prezentuje pomysły służące rozwojowi sadów, tworząc sieć kontaktów. Dzięki stowarzyszeniu i 
jego sympatykom, których jest 1,3 mln, sady tradycyjne wpisano do Federalnego Rejestru 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Niemczech, co sprawiło, że uprawą takich sadów 
coraz częściej interesuje się społeczeństwo. Sukces zrodził ideę organizowania co roku 
Międzynarodowego Dnia Sadu w ostatni piątek kwietnia. Hochstamm Deutschland e.V. wspiera 
WSZYSTKICH partnerów w Europie w staraniach o wpisanie sadów tradycyjnych na listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za cel stawia sobie uznanie DNIA OWOCÓW 
STREET FRUIT za święto o zasięgu światowym, a sady tradycyjne za niematerialne 
dziedzictwo kulturowe UE i UNESCO! 
 

ARGE Streuobst Österreich e.V. 
Od 2000 r. ARGE Streuobst zajmuje się ochroną i odnawianiem sadów w Austrii. Realizacją 
celów stowarzyszenia zajmuje się zespół naukowców i osoby prywatne. ARGE jest 
stowarzyszeniem non-profit, działa na zasadzie wolontariatu; jest finansowane ze składek 
członkowskich, darowizn i środków na realizację projektów. ARGE organizuje liczne imprezy, 
uczestniczy w projektach badawczych, wydaje publikacje, powołuje grupy robocze, 
przygotowuje dokumenty programowe dotyczące sadownictwa i ochrony owocowych zasobów 
genetycznych. Ma na koncie liczne sukcesy i tworzy dobry klimat dla promowania sadów 
tradycyjnych i ochrony owocowych zasobów genetycznych. 

 
Brytyjska Sieć Sadów 

UK Orchard Network to partnerstwo wielu organizacji z Wysp Brytyjskich, którego celem jest 
aktywna promocja ochrony drzew owocowych i ich odmian w różnych formach: jako 
pojedynczych drzew i sadów tradycyjnych; a także zachowanie bioróżnorodności siedlisk takich 
sadów. UK Orchard Network za bardzo ważne uważa odwrócenie tendencji spadkowej 
bioróżnorodności sadów i dzikiej przyrody na Wyspach Brytyjskich, promocję szerszego 
zrozumienia wartości sadów i tradycyjnych odmian dla dobra dzikiej przyrody, ludzi i 
dziedzictwa, budowanie silnych więzi między zainteresowanymi organizacjami, promocję 
najlepszych praktyk w zarządzaniu, doradztwo i pomoc w ochronie, utrzymaniu i sadzeniu 
sadów. UK Orchard Network pełni też funkcję punktu kontaktowego dla agencji rządowych. 

 


