
Praktyka kl IBO 
 
 

          24 października 2017 uczniowie klasy IBO Jakub Golas i Maciej Krupa 
uczestniczyli w zajęciach praktycznych z Produkcji ogrodniczej w trzech miejscach; 
 
- Zgromadzenie zakonne Sióstr Albertynek Klasztor, Kraków,ul. Jana Woronicza 10,                     

31-409 Kraków Telefon: 12 413 55 99 

 

-Regulski Jerzy. Szkółka krzewów ozdobnych 

Garlica Duchowna 3, 32-087 Zielonki Telefon: 12 285 00 98 

 

-Stacja Doświadczalna Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej 1 

32-087 Zielonki tel/fax. 12 285 01 06  

 

-Ogród Niemczewskich ul. Krakowskie Przedmieście 9 

32-087 Zielonki k/Krakowa niecierpek@niemczewscy.pl  tel. (12) 415-08-41, 415-17-03 

  

        Zajęcia miały charakter poznawczy i praktyczny. 

W ogrodach klasztoru sióstr Albertynek uczniowie zapoznali się z ogólną kompozycją ogrodu oraz 

założeniami kompozycji poszczególnych kwater. Dodatkowo,ze względu na porę roku zobaczyli 

zabezpieczenie roślin przed zimą .Również możliwość zobaczenia form strzyżonych bukszpanu       

i innych roślin wzbogaciła wiedzę uczniów. 

 

       Kontynuacją rekonesansu w ogrodzie klasztornym była wizyta w szkółce Pana Jerzego 

Regulskiego. Uczniowie zapoznali się z ofertą handlową roślin ozdobnych. Pan Regulski 

szczegółowo omówił różne grupy roślin mających zastosowanie w ogrodach a mianowicie; 

-rośliny okrywowe np. jałowce płożące,irgi płożące,bluszcze-ozdobne z barwy,owoców,liści nie 

opadających na zimę, 

-trawy ozdobne z liści,kwiatostanów,  

-rośliny żywopłotowe na żywopłoty swobodne i cięte, 

-rośliny szlachetne szczepione na pniu np. klony 

-krzewy szczepione na pniu np.jałowce, 

-drzewa i krzewy formowane przez cięcie-formy kuliste,spiralne, wielopiętrowe, 

-rośliny na rabaty  

-drzewa ozdobne. 

        Bardzo cenne były informacje o zastosowaniu roślin w dostosowaniu do siedliska, rzeźby 

terenu i kompozycji ogrodu. 

        Ważnym elementem technicznym ogrodu jest woda do podlewania i zasilania oczek 

wodnych,kaskad i strumieni. Uczniowie zapoznali się z nową studnią głębinową w szkółce ,jej 

parametrami technicznymi (głębokość,średnica rury osłonowej,rodzaj rurociągu tłocznego,zasilanie 

elektryczne,rodzaj pompy) i zaletami względem studni kopanej. 

 

        Kolejnym etapem zajęć była wizyta w Stacji Doświadczalnej. Tutaj uczniowie zapoznali się z 

matecznikiem podkładek wegetatywnych i generatywnych jabłoni, czereśni,orzecha i śliw. Zajęcia 

były uzupełnieniem aktualnych lekcji teoretycznych ze szkółkarstwa sadowniczego. 

 

        Końcowym etapem zajęć praktycznych była krótka wizyta w szklarniach Państwa 

Niemczewskich i możliwość zobaczenia aktualnego stanu wegetacji Poinsecji tj. zwyczajowo 

nazywanej Gwiazdą Betlejemską rośliny popularnej w okresie Bożego Narodzenia 

 

Jacek Kowalczyk 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=zakon+sióstr+albertynek+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwiK0dn6mozXAhWFuhQKHUV1CGAQ6BMIowEwEQ
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=regulski+jerzy.+szkółka+krzewów+ozdobnych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjD86Ptm4zXAhXFbhQKHcV6CLoQ6BMIhgEwDw
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