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Warszawa,  

lipiec 2014 rok 

ZAPROSZENIE 
 

Zapraszamy wszystkich organizatorów wakacyjnych zajęć dla najmłodszych do wzięcia udziału 

w ogólnopolskich obchodach  drugiego Wielkiego Dnia Pszczół, który odbędzie się 8 sierpnia 

2014 roku w ogrodach botanicznych i parkach narodowych na terenie całej Polski. Tego dnia  na 

wszystkich odwiedzających czekają edukacyjne aktywności.  

 

Wstęp dla wszystkich małych i dużych Przyjaciół Pszczół   

na hasło „Wielki Dzień Pszczół”  tego dnia jest bezpłatny! 

           

                Święto, powstało w ramach IV. edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, aby 

przypominać wszystkim o niezastąpionej roli, jaką nie tylko w życiu człowieka ale i w całym 

środowisku pełnią  owady zapylające. Uczestnicy dowiedzą się także o tym, dlaczego pszczołowate są 

zagrożone wyginięciem i co zrobić by samodzielnie i indywidualnie im pomóc.    

Na chętnych czekają: 

 Warsztaty z budowania domków dla pszczół dziko żyjących 

 Przejście przez Pszczelą Ścieżkę z przewodnikiem lub samodzielnie 

 Poznanie roślin przyjaznych pszczołom 

Oraz inne atrakcje… 

 

Do obchodów 8 sierpnia przyłączyło się 12 placówek, które tego dnia przygotowały dla zwiedzających 

wiele gier edukacyjnych i animacji: 

 

•             Ogród Zoobotaniczny w Toruniu 

•             Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

•             Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu 

•             Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem 

•             Ogród Botaniczny PAN w Powsinie 

•             Białowieski Park Narodowy 

•             Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie 

•             Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

•             Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie 

•             Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

•             Wigierski Park w Suwałkach 

•             Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie 

 

Oraz mnóstwo placówek, które samodzielnie będą organizowały święto. Poszukajcie w swojej okolicy 

takiej placówki i świętujcie ze swoimi podopiecznymi Wielki Dzień Pszczół 8.08.2014!  
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Lista Ogrodów Botanicznych, które 8 sierpnia otworzą swoje ogrody dla zwiedzających znajdą Państwo 

również na stronie internetowej programu www.pomagamypszczolom.pl w zakładce Wielki Dzień 

Pszczół. 

 

Serdecznie zapraszamy do uwzględnienia Wielkiego Dnia Pszczół w działaniach, jakie 

zaplanowali Państwo dla dzieci na okres wakacyjny i o kontakt w celu zapisania Państwa 

na spacer z przewodnikiem w konkretnej lokalizacji.  

 

Kontakt 

Paulina Czaplińska 
Garden of Words 
tel.(22) 829 85 72 wew. 31, e-mail: p.czaplinska@gardenofwords.pl  
lub  
Anna Orechwo 
tel. (22) 829 85 72 wew. 30, e-mail:  a.orechwo@gardenofwords.pl  
 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pczaplinska/Desktop/Kujawski%20pomagamy%20pszczołom/informacje%20prasowe%20APP/www.pomagamypszczolom.pl
mailto:p.czaplinska@gardenofwords.pl
mailto:a.orechwo@gardenofwords.pl

