
„Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM” –
KRÓTKI PRZEWODNIK DLA AMBASADORÓW PSZCZÓŁ



O PROGRAMIE
„Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM”

• I edycja akcji została zainaugurowana w 2011 roku.

• Dzięki poprzednim edycjom programu udało nam się wpłynąć
na społeczną świadomość roli pszczół, ich obecności wokół nas
i konieczności dbania o nie. W tym roku zachęcimy tysiące 
Polaków do udziału w wielkiej akcji pomagania pszczołom przez 
zakładanie w najbliższym otoczeniu miejsc przyjaznych 
pszczołowatym! Wierzymy, że wspólnie uda nam się zaprosić 
pszczoły do naszych miast, wsi, ogródków, na balkony i skwery. 

• Zwycięską jednostkę administracyjną nagrodzimy  interaktywną 
przestrzeń poświęconą pszczołowatym, która stanie się dumą dla 
regionu i miejscem do spędzania wolnego czasu poprzez 
edukację na temat pszczołowatych

A WSZYSTKO TO DZIĘKI AMBASADOROM PSZCZÓŁ, 
KTÓRYCH ZAPRASZAMY

DO PEŁNIENIA TEJ WYJĄTKOWEJ FUNKCJI W NASZYM PROGRAMIE!



ZASTANAWIASZ SIĘ CZY NA PEWNO JESTEŚ 
KANDYDATEM NA AMBASADORA PSZCZÓŁ? 

Jeśli jesteś…
• przedstawicielem administracji gminy, osobą ze środowiska 

przyrodniczego lub ogrodniczego 

• docierasz do rodziców (jesteś np. nauczycielem, opiekunem koła 
naukowego, instruktorem kultury, harcerzem)

• lokalnym społecznikiem, który doskonale zna mieszkańców wsi, 
miasteczka, miasta, dzielnicy lub gminy i łatwo nawiązujesz z 
nimi kontakty

• osobą chętnie podejmującą się licznych inicjatyw, dla której los 
środowiska naturalnego jest niezwykle ważny 

CZY TO BRZMI DLA CIEBIE ZNAJOMO?
JEŚLI TAK, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO PROGRAMU I ZOSTAŃ

AMBASADOREM PSZCZÓŁ!



AMBASADORZY PSZCZÓŁ TO:

• Liderzy danej społeczności, którzy realnie działając, pomogą nam 
aktywizować lokalną społeczność do tworzenia Stref dla Pszczół.

• Osoby, które edukują otoczenie na temat tworzenia Stref dla 
pszczół – eksperci-praktycy w kwestii sadzenia roślin przyjaznych 
pszczołom,  przestrzegania 5-ciu Zasad Przyjaciół Pszczół.

• Pomagają w obsłudze platformy internetowej osobom 
wykluczonym cyfrowo oraz w zgłaszaniu Stref dla Pszczół -
wystarczy do tego smartfon z dostępem do Internetu, wykonanie 
zdjęcia i wypełnienie krótkiej ankiety. 

• Promotorzy akcji w lokalnej społeczności - rozwieszają plakaty 
czy rozdają ulotki o akcji, zachęcają innych do udziału w akcji

TO WŁAŚNIE DZIĘKI AMBASADOROM 
ICH GMINA LUB DZIELNICA MA SZANSĘ NA WYGRANIE 

WYJĄTKOWEJ PRZESTRZENI POŚWIĘCONEJ PSZCZOŁOWATYM!



ZASADY PRZYZNAWANIA PAKIETÓW DLA 
AMBASADORÓW:

• By otrzymać pakiet ambasadorski należy wysłać otrzymany 
formularz na adres: strefydlapszczol@gardenofwords.pl

• Swoją kandydaturę należy uzasadnić poprzez zaznaczenie 
odpowiedzi TAK lub NIE w 3 pytaniach

• 100 pierwszych Ambasadorów otrzyma od nas pakiet materiałów 
drukowanych – ulotki oraz plakaty

• Pozostałe osoby otrzymają materiały w wersji elektronicznej
• Najbardziej aktywnych kandydatów nagrodzimy prezentami od 

marki Kujawski – specjalną odznaką ambasadorską, pakietem 
nasion oraz zestawami produktów

mailto:strefydlapszczol@gardenofwords.pl


Pamiętajmy, że każdy z nas może stworzyć 
środowisko przyjazne pszczołom!

Wystarczy pamiętać o

ZASADACH PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ:

1. Wiosną nie wypalam traw i nie spalam suchych łodyg

i kwiatów zeszłorocznych roślin. 

2. Sadzę tylko takie rośliny, które nie znajdują się na liście 

gatunków inwazyjnych. 

3. Pozostawiam w ogrodzie „półdziki” zakątek.

4. Stosuję naturalne nawozy i środki ochrony roślin. 

5. Zwiększam szanse pszczołowatych na wychowanie potomstwa 

poprzez budowę sztucznych gniazd. 



KOGO MOŻESZ ZAANGAŻOWAĆ 
DO UDZIAŁUW PROGRAMIE?

• Okoliczne szkoły i przedszkola – nauczycieli, 
rodziców, uczniów

• Pobliską parafię
• Zaprzyjaźnionych działkowiczów 
• Znajomych ogrodników
• Przedstawicieli rady osiedla
• I wiele innych osób, których los pszczołowatych 

nie jest obojętny



CZYM SĄ STREFY DLA PSZCZÓŁ?

• Strefą dla Pszczół może być balkon, ogród przydomowy, 
ogródek działkowy, pobliska łąka, skwer. 

• W ramach ogólnopolskiej akcji mieszkańcy całej Polski 
mogą zgłaszać swoje Strefy dla Pszczół na stronie 
www.konkurs.pomagamypszczolom.pl. 

• Za założenie każdego miejsca przyznawane są punkty. 
Im piękniejsze i bardziej wartościowe jest zgłoszone 
miejsce, tym więcej punktów ono otrzymuje. 
Punkty, które zdobędzie każda założona Strefa dla Pszczół, 
sumują się do ogólnej puli dla gminy lub dzielnicy miasta 
powyżej 200 tysięcy mieszkańców. 

• Zwycięska jednostka administracyjna otrzyma wyjątkową 
nagrodę – interaktywną przestrzeń poświęconą 
pszczołowatym.

http://www.pomagamypszczolom.pl/


NAGRODA GŁÓWNA DLA GMINY LUB 
DZIELNICY

INTERAKTYWNA SALA EDUKACYJNA
Sala ulokowana będzie na terenie urzędu lub organizacji 

wytypowanej na opiekuna przestrzeni
(muzeum, dom kultury, szkoła itp.)

FORMA AKTYWACJI TYPU OPEN LAB:

• plazmy interaktywne z quizami wiedzy
• zestaw projektor i rzutnik do odtwarzania filmów przyrodniczych 
• instalacje interaktywne wprowadzające w tematykę 

pszczołowatych i bioróżnorodności



CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej 
stworzymy tysiące Stref dla pszczół 

i naniesiemy je na mapę Polski.

Wyedukujemy wspólnie Polaków jak każdy z nas 
może pomóc pszczołowatym, stwarzając im 

miejsce w najbliższym otoczeniu i jak taka Strefa 
dla Pszczół powinna wyglądać.


