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Warszawa, 4 palcizie rnika 201 7 roku

Szanovtnt Pa^stuta

Fundacja Banku Ochrony Srcdowiska
w paidzierniku 201 7 uruchanria projekt edukacyjny
pn. ,Tradycyjny Sad", we wsp6lpracy z Polskq
Akademiq Nauk Ogr6d Sotaniczny - CentrumZachowanla R6tnorodnoici Biologiczrrej

Chcqc doirzei z naszvmi dziaianiarni do jak n4szerszej grupy odbiorc6w, zv,rracamy siq do Par'rstwa z pro(bq 0 pomoc \^/
nowegc konkLrrsu w zarz4dzanych :rzez Paristwa placor.vkach

Prnipkl-n'rqLriiprnnrr iati lq5tyfu6jisadow zloionych'z tradycyjnych odmian jab]oni Praktycznym diialaniem dla zespoiow szk,rlnych
biorqcych udzial w konkursie bqdzie pronrocja wietlry'nt. star)''ch odmian drzew owocourych w(r6d irodcwiska szkclnego i lokalnego
arazzaloienie mini sadu na ogolnodostgpnym spoteczi"rie terenie.
lvloze to byi teren szkolny, parafialny , o. lub nale2qcy do gminy np. fragment parku,
Proponujemy zalozenie niewieikiego sadu, aie uprawipnegb'nreiod4 ekologicznq - skladajqcego sie z co najmniej 5 Crzew.
Wyja6niamy dlaczego vv dzisiejszych czasaclr wazn;r jesi powr6t do uprawy siarych odmian drzew owocowych - jest to nie tylko
odniesierrie do tradycji, aie takze spos6b otrzl'mania zdrowy,ch owoc6w / nie poddawanych zabiegonr chemicznyml . Dzisiejsze
odmiany sq stabsze i mniej odporne na choroby -'w celu uzyskania ploncr,v konieczne jest stosowanislicznych oprysliow.

PiA] iC R i\,iA J(O I^ U F] i K,r\CJ i

Piatform4 komu.nikacji z zespolanrijest portal www. tradycyjnysad.pl, gcizit: zamieszczone sq wszelkie materialy wspomagajqce
wypefnienie zadafl konkursowych, a takze baza wiedzy w piosiaci unikilnego poradnika
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Poradnik,,Od laika do eko-sador.vnika" pozwala na stworzenie rv{asnego mini sadu nawet przez osoby, ktore nie majq ooiwiadczenia
ogrodniczego Poradnik zostal opracourany przez wio-dqce o(rodki pomologiczne w Polsce, takie jak Folska Akadenirj ivauk - Oqrdd
Botaniczny w Powsinie oraz lnstytut Ogrodnictw,a w Skierniewlcach.
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\tV ramach projektu, r,rre wspolpracy z Polskq Akademiq Nauk zostanie takie stworzona Mapa Pomologiczna Polski. Udzial w tym
zadaniu, poiega na inwentaryzacji starych odmian jabioni i grusz. Ta niezwykle cenna inicjatywa pozriroli zachowai pulq generycznq
gin4cych odnrian.

Jestesmy pi'zekonani,2e proiekt ma duzq wartoSi poznawcTq i praktycznq. Dlatego kierujemy go do nr{ocizie2y, kt6ra swojq wiedzg
rzekaze takze doroslym, ktor4, nroqq juz zato2yc srvr:je przydomor,,re sady'.

Fundacja Banku Ochrony Srodowiska od 2010 roku prowadzi dzialania ecJukacyjne dla dzieci i miociziezy z calej Polski. Specjalizuje
siq w edukacji ekeiogiczirej i prozdrcwotnej aciresujqc s'rioje projekty, przede ivszystkim w fcrmie kcnkursow, rjo ucznidw szkol
wszystkich stopni. Nasze projekty siancwiq doskonaty spos6b na zdobycie r.ariedzy poszerzajqcej inforrr,acje zawarte w programie
szkolnyni. Dla nauczycieli sE tez okazjq na podnoszenie swoich kompetencji zawodowycli. Udzial we wszystkich niszych
kon kursach jest bezplatny

Ten konkurs, to tak2e niezwykla szansa dla uczni6w i nar-rczycieli, na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzqcynr poza
ramy nauczania programowego i pozwalaj4cym na zdobycie dodatkowej wiedzy i urniejqtno(ci. To rownie2 szansa na' prze1ycie
wspaniatej przygody, jakE jest obcorvanie z przyrodq i stworzenie wlasnegr: nrini sadu.
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Uzqd Gminy Stara Kornica
W6jt Kazimierz Hawryluk
Stara Kornica 191
08-205 $tara Kornica
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Konkurs wpisuje.siq w zadania.okre{qnq yv projekcie Rozpozqdzenia Ministra Edukacji Narociowej pn

I do wprowacize nia w roku szkoinr4n 2017 /2A18 w polskich szkolach.
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Barbara Lewicka - Kloszewska
V/i ceprezes Zarz4du Fu ndacj i

Banku Ochrony 5rodowiska

Jeszcze raz serdecznie prosimy o przekazanie informacji o projekcie 
"Tradycyjny Sad' do podlegiych paflsiwu placdwek.

W razie p)/tafl prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Katarzynq Radzio, iel. 507 A06 579, mail: tradycy,jnysadpfunclacjabos.pl
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Mariusz Gierej
Prpzoc 7 zrzedt r Fr rnrl: ",*,--cJr
Ba nku Och rony Srodowiska
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oraz z Fundacjq ,Dzielo Nowego Tysi4clecia,,.


