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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

CEL WIELKIEGO DNIA PSZCZÓŁ 8.08 

Święto Wielkiego Dnia Pszczół powstało, aby przypomnieć 

jak największej liczbie osób o niezastąpionej roli, jaką 

zapylacze pełnią w całym środowisku oraz o zagrożeniu ich 

wyginięciem. Pierwsza edycja Wielkiego Dnia Pszczół odbyła 

się w 2013 roku w placówkach edukacyjnych na terenie całej 

Polski (w szczególności na terenach wiejskich). Święto 8.08. 

2014 odbywa się w ramach IV. edycji programu  

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Co roku będzie 

odbywało się 8 sierpnia, aby wpisało się  w kalendarze 

ekologicznych świąt wszystkich Polaków.  

Obchody święta w 2014 roku zostaną rozszerzone o polskie 

Ogrody Botaniczne i Parki Narodowe, które tego dnia otworzą się (bezpłatnie) na dzieci z okolicznych Akademii 

Przyjaciół Pszczół, uczestników Lata w Mieście oraz turystów na szlakach jak i samodzielnych odwiedzających. Ze 

względu na to, że do obchodów zaangażowały się instytucje z różnych rejonów Polski dowiemy się jak zapylacze 

funkcjonują w górach, w ogrodach, w  parkach, lasach czy w mieście.  

CELE OBCHODÓW WIELKIEGO DNIA PSZCZÓŁ 2014 

Celem Wielkiego Dnia Pszczół jest: 

 Zapoznanie uczestników z różnorodnością świata owadów zapylających (nie tylko pszczoła miodna), ośmielenie do 

obserwacji tych owadów; 

 Wskazanie roli i funkcji pszczołowatych w ekosystemach oraz odniesienie ich do funkcjonowania człowieka w 

środowisku przyrodniczym; 

 Nauka rozpoznawania wybranych pszczołowatych oraz gatunków roślin przyjaznych tym owadom; 

 Ukazanie problemów ochrony zapylaczy oraz możliwych rozwiązań, wskazanie działań, które każdy może podjąć 

na rzecz tych owadów; 

 Zaangażowanie w działania służące pszczołowatym (np. budowa domków); 

 Dostarczenie rzetelnej i podanej w ciekawy sposób wiedzy, nauka poprzez zabawę i aktywna edukacja terenowa 

poprzez realizację proponowanych aktywności. 

 

JAK PLACÓWKI MOGĄ Z OKAZJI  WIELKIEGO DNIA PSZCZÓŁ EDUKOWAĆ 

O ROLI PSZCZÓŁ?   

W ramach samodzielnej organizacji Wielkiego Dnia Pszczół placówki mogą wykorzystać pakiet materiałów 

otrzymały od organizatora i np. rozdawać wszystkim chętnym o odwiedzającym 8.08.2014. Placówki mogą także 

organizować obchody we własnym zakresie uwzględniające aktywności i inicjatywy związane z tematem ochrony 

pszczołowatych i ich roli w przyrodzie. Można zorganizować spacery z przewodnikami po placówce pokazujące 

różne rośliny przyjazne pszczołom, pokazy uli, zabawy ruchowe dla dzieci (po zalogowaniu 

http://www.pomagamypszczolom.pl/akademie/uzyskaj-dostep?returnUrl=%2Fakademie%2Fscenariusze 

otrzymają Państwo dostęp do bezpłatnych scenariuszy gier i zabaw z Akademii Przyjaciół Pszczół. Dostęp jest do 

http://www.pomagamypszczolom.pl/akademie/uzyskaj-dostep?returnUrl=%2Fakademie%2Fscenariusze
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wielokrotnego użytku). Dodatkowo placówki mogą wykorzystać swoje zasoby oraz możliwości, aby w dowolny 

sposób zorganizować Wielki Dzień Pszczół.  

 DLACZEGO PSZCZOŁY GINĄ? 

Nikt jak dotąd nie potrafił wskazać jednej przyczyny, choć problem wymierających pszczół badają naukowcy z 
całego świata. Powodów może być bardzo wiele: skażenie środowiska prowadzące do obniżenia odporności 
pszczół, stosowanie chemii w rolnictwie, choroby pszczół – zarówno grzybicze, jak i wirusowe, zmiany 
klimatyczne, transport pszczół na odległość tysięcy kilometrów w celu zapylania, a nawet promieniowanie 
emitowane przez telefonię komórkową, które zakłóca system nawigacyjny pszczół, sprawiając, że nie mogą trafić 
z powrotem do ula. Zdaniem specjalistów mechanizm wywołujący ginięcie pszczół jest bardzo złożony i wynika 
z namnożenia się różnych czynników. Nie udaje się wciąż stwierdzić, który z nich jest dominujący.  

 

CO KAŻDY Z NAS MOŻE ZROBIĆ, ABY POMÓC PSZCZOŁOM? 

Pomaganie pszczołom jest bardzo proste! Wystarczy włączyć się do naszej akcji, by dowiedzieć się, jak można 
uczynić swoje otocznie przyjaznym pszczołom. Każdy z nas, zwłaszcza jeśli posiada balkon lub przydomowy 
ogródek, może sprawić, że pszczoły będą chętnie odwiedzać te miejsca i dobrze się w nich czuć! Na stronie 
internetowej akcji można znaleźć wiele praktycznych wskazówek dotyczących pielęgnowania kwiatów i ogrodu 
przyjaznego pszczołom i wykorzystać je w praktyce lub założyć na stronie akcji wirtualny ogródek przyjazny 
pszczołom i pielęgnować go. Wystarczy stosować Zasady Przyjaciół Pszczół dostępne na stronie 
www.pomagamypszczolom.pl  

 

CO TO SĄ ZASADY PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ I NA CZYM POLEGAJĄ? 

W ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” powstało 5 Zasad Przyjaciół Pszczół opisujących 
samodzielnie działania, które każdy może stosować.  

1. Wiosną nie wypalam traw i nie spalam suchych łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin 

2. Hoduję 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. 

 

1. Wypalanie traw na wiosnę jest jednym z głównych zagrożeń dla wielu gatunków owadów, 

 w tym i pszczół dziko żyjących. W wyniku takich nieprzemyślanych akcji giną nie tylko owady, które 

przezimowały w suchych łodygach roślin i w zeszłorocznych kwiatostanach. Wypalanie jest szczególnie 

niebezpiecznie dla młodych królowych trzmieli, które najchętniej zakładają nowe gniazda  

w opuszczonych norkach gryzoni. Jeśli wiosną zginie jedna taka królowa to pod koniec lata zabraknie kilkuset 

robotnic oraz młodych samców i samic, koniecznych dla zapewnienia ciągłości gatunku. Z tych samych powodów 

szkodliwe jest również spalanie wiosną suchych fragmentów zeszłorocznych roślin ozdobnych – lepiej wyrzucić je 

na kompost. 

 

2. Obce, inwazyjne gatunki roślin zagrażają przede wszystkim naszej florze – poprzez konkurencję  

o światło, wodę i substancje pokarmowe, ale są także niebezpieczne dla całych ekosystemów, w tym również 

pszczół. Niekontrolowany rozwój gatunków inwazyjnych w krótkim czasie zamienia ekosystemy w zbiorowiska 

jednego lub kilku gatunków. Inwazyjne gatunki roślin zmieniają również skład chemiczny gleby, co czyni ją 

nieodpowiednią dla rodzimej flory. Z tych powodów należy usuwać ze swego ogródka rośliny wpisane na listę 

obcych inwazyjnych gatunków i nie wprowadzać nowych. 

 

3. Jeśli jakąś niewielką część ogrodu pozostawimy nieprzekopaną przez 2-3 lata, 

a wśród porastających ją roślin znajdzie się też trochę tzw. „chwastów”, jak mniszek czy koniczyna itp. 

http://www.pomagamypszczolom.pl/
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zapewnimy tym samym pszczołom źródło cennego pokarmu. Ten półdziki zakątek możemy potem przenieść  

w inne miejsce, aby ziemia całkiem nie zdziczała. Jest to doskonałe miejsce na założenie gniazd dla wielu 

gatunków pszczół gniazdujących w ziemi, takich jak pszczolinki czy smukliki. 

 

4. Związki chemiczne zawarte w sztucznych nawozach przechodzą do nektaru i pyłku kwiatów, więc 

pszczoły zjadając je narażają się na ich szkodliwe działanie. Chemiczne środki ochrony roślin mogą powodować 

choroby, a nawet śmierć odwiedzających te rośliny pszczół. W związku z tym do nawożenia i ochrony 

uprawianych roślin przed chorobami i szkodnikami używamy w ogrodzie przyjaznym pszczołom przede wszystkim 

środków naturalnych. Doskonałym nawozem jest zwykły kompost. W przypadku masowego pojawienia się  

w ogrodzie szkodników również zalecamy stosowanie naturalnych sposobów walki z nimi. Jest ich bardzo wiele.  

Z innymi dolegliwościami naszych roślin poradzimy sobie stosując opryski z zestawów różnych ziół. Bogate 

informacje na ten temat można znaleźć w Internecie i książkach o rolnictwie biodynamicznym. 

 

5. Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest dostępność 

miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom 

znalezienie korzystnych warunków do gniazdowania budując i rozmieszczając w ogrodzie lub na balkonie 

specjalne sztuczne gniazda, w których chętnie zamieszkają różne gatunki pszczół dziko żyjących. Świetne pomysły 

na skonstruowanie takich gniazd z łatwością można znaleźć w Internecie:  http://ww.org.pl/strona.php?p=3121 

GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ WIĘCEJ NA TEMAT AKCJI? 
 
Wszelkie informacje na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.pomagamypszczolom.pl oraz na 
portalu Facebook: www.facebook.com/pomagamypszczolom  Znajdują się tam wszelkie informacje dotyczące 
kampanii, a także porady, ciekawostki z życia pszczół i nowiny dotyczące przebiegu akcji. 

 

CO STANIE SIĘ, JEŚLI NIE ZACZNIEMY POMAGAĆ PSZCZOŁOM? 

Pszczoły to „zapylacze”, od których aktywności zależą plony, a co za tym idzie – życie człowieka. Spośród licznych 
przedstawicieli świata owadów pszczoła miodna ma dla człowieka największe znaczenie, co więcej – pszczoły to 
jedyne zwierzęta na świecie wyspecjalizowane w zapylaniu roślin. Jeśli ich zabraknie, pozbawimy się owoców 
wiśni, czereśni, borówek, zabraknie też plonów słonecznika, fasoli i orzechów! Są to skutki, które odczujemy na co 
dzień, ale w globalnym sensie ucierpi na tym cała gospodarka. 

 

JAKĄ ROLĘ PEŁNI W PROJEKCIE FUNDACJA NASZA ZIEMIA? 

W 2013 r. strategicznym partnerem akcji „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” została Fundacja Nasza Ziemia. 
Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego - edukację ekologiczną. 
Fundacja wspiera Organizatora merytorycznie, przy opracowaniu materiałów edukacyjnych, rekomendacjach oraz 
planowaniu działań. odpowiada także za organizację, przebieg oraz wyłonienie laureatów w Konkursie Grantowym 
skierowanym do placówek z całej Polski dot. dofinansowania na działania na rzecz pszczołowatych.   

 

KTO JEST ORGANIZATOREM „KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM”  

Organizatorem akcji jest marka Kujawski, należąca do firmy Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Kujawski to 

marka czerpiąca z natury i troszcząca się o środowisko naturalne. Olej Kujawski powstaje z wyselekcjonowanych 

nasion rzepaku. Rzepak jest rośliną owadopylną, stąd do jego zapylenia niezbędne są pszczoły.  Tymczasem 

pszczoły masowo giną. Dlatego marka Kujawski, czerpiąca z natury i troszcząca się o środowisko naturalne, 

postanowiła zorganizować akcję „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, której celem jest zwrócenie uwagi na 

problem masowo ginących pszczół i edukacja, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do ich ratowania. 

Postanowiła więc o nie zadbać, organizując akcję „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i Wielki Dzień Pszczół. 

http://ww.org.pl/strona.php?p=3121
http://www.pomagamypszczolom.pl/
http://www.facebook.com/pomagamypszczolom
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Kujawski z pierwszego tłoczenia to naturalny olej, który powstaje ze starannie wyselekcjonowanych nasion 

rzepaku. Rzepak jest rośliną owadopylną, stąd do jego zapylenia niezbędne są pszczoły. Tymczasem pszczoły 

masowo giną. Dlatego marka Kujawski postanowiła zorganizować akcję, której celem jest zwrócenie uwagi na 

problem masowo ginących pszczół i edukacja na temat tego, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do 

ich ratowania. 

JAKIE DZIAŁANIA ODBYWAŁY SIĘ W RAMACH IV. EDYCJI „Z KUJAWSKIM 

POMAGAMY PSZCZOŁOM”? 

W marcu br. odbyły się Akademie Przyjaciół Pszczół – program dla dzieci w wieku 6-13 lat, do którego 
przyłączyły się szkoły podstawowe, świetlice i domy kultury z całej Polski. Głównym celem akcji była nauka przez 
zabawę i ukazanie najmłodszym wyjątkowej roli pszczół w przyrodzie. W tym roku, w ramach Akademii każda 
zaangażowana placówka edukacyjna, po zalogowaniu się na stronie programu (www.pomagamypszczolom.pl), 
miała możliwość skorzystania z bezpłatnego pakietu kreatywnych scenariuszy zajęć i aktywności, poruszających 
tematykę przyrodniczą. Przygotowane przez ekspertów programu (dr Annę i dr Lecha Krzysztofiaków z 
Wigierskiego Parku Narodowego) materiały są opracowane w oparciu o obwiązującą podstawę programową 
obejmującą nauczanie przyrody. Dodatkowo, placówki miały możliwość wzięcia udziału w konkursie i wygrania 
atrakcyjnych nagród – sprzęt do wyposażenia pracowni przyrodniczej oraz zestawy leksykonów przyrodniczych. 
Nowością tegorocznej edycji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” są działania prowadzone w ramach  filaru 
edukacyjnego, praktycznego. Wraz z partnerem strategicznym - Fundacją Nasza Ziemia - organizowany został 
Program Grantowy. Konkurs skierowany do placówek edukacyjnych i miał na celu kształtowanie świadomości 
ekologicznej oraz poszerzanie wiedzy na temat pszczołowatych i ekosystemów, w jakich występują. Zadaniem 
konkursowym było opracowanie ciekawego pomysłu na koncepcję edukacji ekologicznej i konkretnych działań na 
rzecz przyrody, a zwłaszcza pszczołowatych. Laureaci Programu Grantowego zdobyli dofinansowania swoich 
projektów o wartości nawet 8 000 zł. W tym roku organizatorzy akcji zdecydowali się położyć większy niż 
dotychczas nacisk na działania, mające przede wszystkim pomóc stworzyć otoczenie sprzyjające zagrożonym 
wyginięciem owadom. Tegoroczna edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” odbywa się pod hasłem 
„Pszczoła to wyjątek”, nie tylko ortograficzny. Angażując się w akcję, chcemy zwrócić uwagę na niezastąpioną 
rolę pszczołowatych w życiu każdego człowieka. Podczas IV. edycji liczymy także na  bliską współpracę z 
ogrodami botanicznymi  i Parkami Krajobrazowymi z całej Polski, by wspólnie świętować dzień 8 sierpnia. Mamy 
nadzieję, że organizowany tego dnia drugi ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół na stałe wpisze się do kalendarza 
ważnych wydarzeń związanych z ochroną środowiska - mówi Agnieszka Jastrzębska z firmy ZT „Kruszwica” S.A, 
do której należy marka Kujawski. 

CZY FIRMA KRUSZWICA PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA ADRESOWANE  

W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROLNIKÓW, KTÓRE REALNIE WSPIERAĆ BĘDĄ 

BIORÓŻNORODNOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH W KONTEKŚCIE 

OGROMNYCH MONOKULTUROWYCH UPRAW RZEPAKU NA TERENACH 

WIEJSKICH? 
 
Specjalnie dla rolników Organizatorzy programu  przygotowali broszurę edukacyjną, z której można się 
dowiedzieć, jak stosować środki ochrony roślin, by zapewnić rentowność upraw, a jednocześnie nie szkodzić 
pszczołom. Treść broszury powstała przy współpracy z ekspertem Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Poznaniu. Broszura była dystrybuowana w wersji drukowanej. Trafiła między 
innymi do uczestników konferencji Euroraps 2012 w Łosiowie, Międzynarodowego Dnia Ziemi w Warszawie oraz 
konferencji przed piknikiem rodzinnym w Toruniu w 2012 r. Łącznie rozdano już kilkaset egzemplarzy poradnika. 
Jest on także dostępny w wersji elektronicznej na stronie programu www.pomagamypszczolom.pl  

 

KTO WSPIERA AKCJĘ „KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM”? 
 
W promocję akcji i zachęcanie do ochrony pszczół włączyli się: ambasadorka akcji Maja Popielarska – 
dziennikarka prowadząca program poradnikowy dotyczący pielęgnacji roślin i projektowania ogrodów „Maja  
w ogrodzie”, autorka poradnika poświęconego ogrodowi „Pokochać ogród”,  oraz eksperci merytoryczni akcji – dr 

http://www.pomagamypszczolom.pl/
http://www.pomagamypszczolom.pl/
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Anna Krzysztofiak i dr Lech Krzysztofiak (Dr Anna Krzysztofiak - entomolog, specjalista od pszczół dziko 
żyjących. Pracuje naukowo w Wigierskim Parku Narodowym. Razem z mężem działa w Stowarzyszeniu „Człowiek i 

Przyroda” na rzecz ochrony przyrody. Dr Lech Krzysztofiak - ekolog i entomolog, specjalista od mrówek. Od 
momentu powstania Wigierskiego Parku Narodowego pełni funkcję kierownika pracowni naukowej parku. Prezes 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda") oraz Fundacja Nasza Ziemia.  

 

CZY PROGRAM Z „KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM” EDUKUJE DZIECI 

Z TERENÓW WIEJSKICH O BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH 

RÓŻNYCH OWADACH PSZCZOŁOWATYCH (NIE TYLKO ZNANEJ PSZCZOLE 

MIODNEJ)?  

 
Od III edycji Z Kujawskim pomagamy pszczołom organizowane są Akademie Przyjaciół Pszczół – program 
edukacyjny. W ramach Akademii Przyjaciół Pszczół opiekunowie ze szkół podstawowych, domów kultury, świetlic 
miejskich i wiejskich oraz innych instytucji edukacyjnych mogą za darmo pobrać materiały edukacyjne 
(przygotowane przez ekspertów programu, wpisane w podstawę programową) oraz edukować dzieci na temat 
ochrony pszczołowatych, samodzielnych działań jakie mogą podejmować we własnym otoczeniu oraz 
rozpoznawaniu owadów pszczołowatych występujących w Polsce. Akademie kierowane są do wszystkich placówek 

z całej Polski, jednak większy nacisk jest położony komunikację o APP na tereny wiejskie.  Obecnie do APP 
przyłączyło się ponad 2 000 placówek z czego  blisko 90% to placówki ze średnich miast i wsi. W ramach IV. 
edycji ZKPP organizowany jest wraz z Fundacją Nasza Ziemia Konkurs Grantowy na organizację działań na rzecz 
pomocy i ochrony pszczół, gdzie do zdobycia jest dofinansowanie nawet do 8 000zł.   
Na terenie żadnych placówek edukacyjnych ani instytucji przyrodniczych zaangażowanych w program nie będzie 
reklam Kujawskiego.  

 

W JAKI SPOSÓB POZYSKANE SĄ PIENIĄDZE NA SFINANSOWANIE AKCJI? 

 
Są to fundusze, jakie właściciel marki, firma Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. wygospodarowała z budżetu 
marki i przeznaczyła na cel społeczny.  

 

 JAKI MA BYĆ EFEKT TEJ AKCJI? KTO SKORZYSTA NA TEJ AKCJI?

 
Celem naszej akcji jest zwrócenie uwagi na problem masowo ginących pszczół i edukacja na temat tego, w jaki 
sposób każdy z nas może się przyczynić do ich ratowania. Wierzymy, że działania realizowane w ramach akcji i 
zaangażowanie ekspertów pozwolą odbiorcom lepiej poznać świat pszczół, zrozumieć ich znaczenie i potrzeby 
oraz sprawi, że szerokie grono osób zechce zrobić dla ich ochrony. Efektem akcji będą także realne działania jakie 
w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół i Konkursu Grantowego wykonają dzieci oraz odwiedziny 8.08 w Wielki 
Dzień Pszczół w Ogrodach Botanicznych  i Parkach.  

 


