„Pasieka Kraków” – konkursy dla dzieci i młodzieży
2018-03-09
Wraz z pierwszymi cieplejszymi promieniami słońca wyleciały z uli miejskie pszczoły i dały w
ten sposób znak, że po zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Przypomina o sobie także
„Pasieka Kraków”, która zachęca dzieci i młodzież do udziału w dwóch konkursach. To
propozycja dla młodych artystów wrażliwych na piękno przyrody i świadomych znaczenia
pszczół w naszym otoczeniu. Prace trzeba nadsyłać do 31 maja!

„Pasieka Kraków” i Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przygotowały dwa
konkursy: plastyczno-fotograficzny i poetycki. W obu chodzi o pokazanie pszczelich
przyjaciół, którzy służą człowiekowi od tysięcy lat i bez których świat, jaki znamy,
przestałby istnieć. Uczestnicy konkursów będą mieli możliwość zajrzeć do uli „Pasieki
Kraków”, by lepiej poznać sekrety pożytecznych zapylaczy. Organizatorzy mają też
nadzieję, że wykażą się spostrzegawczością i sami będą obserwować pszczoły w ich
naturalnym środowisku, czyli na miejskich łąkach kwietnych, w ogrodach i parkach.
„Pasieka Kraków” to projekt proekologiczny, który od 2017 roku realizuje Wydział
Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. W jego ramach prowadzonych jest do tej
pory pięć pasiek na dachach budynków miejskich w różnych częściach Krakowa:
Nowohuckiego Centrum Kultury, Domu Erazma przy ul. 28 lipca, Zarządu Budynków
Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego, Centrum Administracyjnego i Obsługi
Mieszkańców przy al. Powstania Warszawskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców przy
ul. Wielickiej. Przy pasiece na dachu ZBK zamontowana jest kamera
internetowa, dzięki której można na bieżąco śledzić, co się w niej dzieje. Opiekę nad
ulami sprawują pszczelarze, którzy w ciągu sezonu zbierają miód, który następnie
przekazują miastu jako produkt promocyjny.
Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które dostrzegło, że trzeba pomagać
pszczołom, które z powodzeniem żyją nawet w dużych aglomeracjach i postanowiło
zbudować system małych miejskich pasiek rozmieszczonych w bezpiecznej od siebie
odległości, aby przekonać do nich swoich mieszkańców. Miejskie pszczoły to rasa
łagodna dla człowieka – nieatakowane, nie zaatakują. Warto pamiętać, że pszczoła
żądli tylko w swojej obronie i zaraz potem umiera.
Dlaczego dachy? Ul nie musi stać na ziemi, żeby zamieszkały w nim pszczoły. Ważne,
żeby blisko było pole pszczelego pożytku, na przykład kwietna łąka, ogródki
działkowe czy też park z kwitnącymi roślinami. Pracująca na kwiatku pszczoła nie
przeszkadza człowiekowi, a on nie musi się bać, że zakłóca jej domowy spokój.
Regulaminy dostępne są na stronie internetowej MDK „Domu Harcerza”.
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