
spotkania wykłady gra terenowa

Chrońmy i pomagajmy zapylaczom.

Gdzie: www.poznan.pl/poznandlapszczol  

Kiedy: od 6.08; g.10.30

Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy na spotkanie online z prof. UPP Agnieszką Krzymińską 
i dr Weroniką Banaszak-Cibicką, które opowiedzą o roli pszczół i in-
nych owadów zapylających w procesie powstawania owoców i na-
sion. Dodatkowo poznamy sposoby tworzenia im dogodnych warun-

ków do życia w mieście. 

Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zainspirują poznanian-
ki i poznaniaków do wykorzystania własnych balkonów, ogrodów czy 
tarasów do tworzenia miejsc bogatych w rośliny nektaro- i pyłkodaj-
ne, w których owady będą mogły pożywić się, odpocząć oraz schronić.

A niech to … kwiat rośnie!

Gdzie: Przystanki tramwajowe: AWF, Rondo Starołęka, Rondo 
Śródka, Most Teatralny, Most Dworcowy, Głogowska/Hetmańska

Kiedy: 6 sierpnia 2021; g. 15:00-19:00  
lub do wyczerpania zapasów sadzonek

Informacja o wydarzeniu: 

W ramach akcji plenerowej, na wybranych przystankach tramwajo-
wych staną donice z sadzonkami kwiatów miododajnych, które bę-
dzie można otrzymać, odpowiadając na proste pytanie dot. pszczół 

i programu „Poznań dla pszczół”. 

Jeżeli nie udzielisz poprawnej odpowiedzi otrzymasz saszetkę nasion 
w ramach nagrody pocieszenia :) 

Wystawa 

„Zadziwiające życie pszczół…  
i nie tylko”.

Gdzie: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,  
ul. Dąbrowskiego 165, Poznań

Kiedy: 6-30 sierpnia 2021; g. 9:00 – 20:00

Informacja o wydarzeniu: 

Prezentowana wystawa przybliża bogaty świat pszczołowatych i innych 
gatunków owadów zapylających, odgrywających kluczową rolę w ekosys-
temach lądowych na Ziemi. Poznamy na niej naszych sprzymierzeńców w 
kształtowaniu środowiska przyrodniczego, jak i towarzyszące pszczołom 

pasożyty. Lepsze zrozumienie znaczenia różnorodności biologicznej i eko-
logii w codziennym życiu, być może zachęci Państwa do czynnego włącze-
nie się we wspieranie tej ważnej grupy organizmów i polepszenie stanu 

środowiska, w którym żyjemy. 

Informacje dodatkowe: 

Wystawa została przygotowana przez pracowników  
naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Gra terenowa

„Z kwiatka na kwiatek”.

Gdzie: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 
ul. Dąbrowskiego 165, Poznań

Kiedy: 6 - 8 sierpnia 2021; g. 9:00 – 20:00

Informacja o wydarzeniu: 

 Zapraszamy wszystkich, a w szczególności rodziny z dziećmi, 
do udziału w edukacyjnej grze terenowej. Ma ona formę trasy 
spacerowej po Ogrodzie połączonej z wykonywaniem zadań. 
Uczestnicy będą wędrować śladem zapylaczy „z kwiatka na 

kwiatek”, poznając tajemnicze zależności pomiędzy roślinami, 
a owadami. 

Kartę do gry można otrzymać w Pawilonie Ekspozycyjno- 
Dydaktycznym, znajdującym się na terenie Ogrodu lub pobrać 
ze strony Ogrodu http://www.obuam.robia.pl/ i wydrukować 

w domu.  Na trasie zostaną ukryte tabliczki z kodami QR,  
będzie więc potrzebny telefon z zainstalowaną aplikacją do  

ich odczytywania. Życzymy udanej zabawy!

Wystawa plakatów  
edukacyjnych

 „Pszczoły egzotyczne  
– dowiedz się więcej”.

Gdzie: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, Poznań

Kiedy: 6-15 sierpnia 2021; w godzinach otwarcia Palmiarni  
dla zwiedzających od wtorku do soboty od 9:00 do 17:00,  

w niedziele i święta od 9:00 do 18:00

Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy do Pawilonu III Palmiarni na wystawę plakatów 
edukacyjnych pt. „Pszczoły egzotyczne – dowiedz się więcej”.  

Czytając plansze zapoznać się można z ciekawymi informacja-
mi na temat różnych gatunków pszczół egzotycznych, poznać 

rolę jaką odgrywają w ekosystemie, a także dowiedzieć się 
więcej o zagrożeniach jakie niesie dla pszczół obecny świat. 

Wiedzę na temat tych owadów z całą pewnością warto i należy 
zdobywać, a najlepiej właśnie w otoczeniu roślin! 

Na zwiedzających Palmiarnię czekają także  
nowe tabliczki wyróżniające rośliny  

zapylane przez owady, ptaki i nietoperze.

Wystawa plakatów 

„To Bee or Not To Bee”.

Gdzie: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, Poznań

Kiedy: 6-30 sierpnia 2021; w godzinach otwarcia Palmiarni  
dla zwiedzających od wtorku do soboty od 9:00 do 17:00,  

w niedziele i święta od 9:00 do 18:00

Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy do Pawilonu IX Palmiarni na wystawę prac studen-
tów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz 

w Poznaniu pt. „To Bee or Not To Bee”. Plakaty przedstawiają gra-
ficzną odpowiedź studentów Pracowni Znaku i Identyfikacji na 

tematy związane z rolą jaką odgrywają pszczoły w życiu na naszej 
Planecie. Poprzez prezentowaną wystawę chcielibyśmy zwrócić 
uwagę na zagrożenia, z jakimi będzie musiał zmierzyć się świat,  

gdy zabraknie wokół nas pszczół.

Wystawa podsumowująca

 3 lata programu 
„Poznań dla Pszczół”.

Gdzie: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 
ul. Dąbrowskiego 165, Poznań

Kiedy: 6 - 30 sierpnia 2021; g. 9:00 – 20:00

Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z wystawą podsumowu-
jącą 3 lata działania miejskiego programu „Poznań dla Pszczół”. 

W ramach wystawy zapraszamy również do obejrzenia  
prac plastycznych, które zostały nagrodzone  

w konkursie plastycznym dla dzieci pn.  
„O przygodach fifnej pszczółki”. 

„Czytam i czuję – „Pszczoły”.

Gdzie: Youtube [link w kodzie QR]

Kiedy: od 7 sierpnia 2021 r. Godzina: 10:30

Informacja o wydarzeniu: 

Z okazji Wielkiego Dnia Pszczół 2021 zapraszamy na specjalną odsłonę projektu „Czytam 
i Czuję”. Radna Miasta Poznania – p. Halina Owsianna, przeczyta publikację wydawnictwa 

Dwie Siostry Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego pt. Pszczoły. Do usłyszenia!

Informacje dodatkowe: 

wydarzenia adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie w Miejskiej Pasiece.

Gdzie: Youtube [link w kodzie QR]

Kiedy: od 8 sierpnia 2021 r.Godzina: 10:30

Informacja o wydarzeniu: 

 Z okazji Wielkiego Dnia Pszczół 2021 zapraszamy na spotkanie online w Miejskiej Pasiece 
na poznańskiej Cytadeli. Opiekun pasieki Pan Beniamin Chodorowski z Zarządu Ziele-
ni Miejskiej opowie najmłodszym poznaniakom o swoje pasji oraz zdradzi tajniki życia 
pszczół w ulu. Dzieci dowiedzą się między innym o tym, że pszczoły są nie tylko bardzo 

pracowite, ale także potrafią tańczyć. Dlaczego pszczoły są tak ważne dla życia na ziemi? 
– dowiecie się z naszego spotkania! Zapraszamy! 

Informacje dodatkowe: 

wydarzenia adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym 

Wystawę zorganizowano w ramach 
Programu „Poznań dla Pszczół”.
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