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                                                                                                Nadleśnictwo  Gniezno 

                                                     
  

                                                                                                                                                  

Protokół z obrad konkursu na konstrukcję zasiedlającą  
                                      „Domek dla Mai”  

 
1. Celem  konkursu  było: 
 

Uświadomienie uczestnikom, jak wielkim problemem jest zmniejszająca się 
ilość owadów zapylających na Ziemi.

 Poznanie biologii pszczół i budowy konstrukcji zasiedlających dla owadów 
zapylających.

 Wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.
 Rozwijanie aktywności twórczej.
 Kształtowanie odpowiedzialnej postawy proekologicznej.
 Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych pomysłów i rozwiązań.
 Uwrażliwienie na rolę dzikich owadów zapylających, pokonanie uprzedzeń 

wobec nich. 
 Budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne zaangażowanie się w działania 

na rzecz dzikich pszczół. 
 Popularyzacja idei czynnej ochrony dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy 

Gniezno. 

 Wspomaganie  działań  proekologicznych  prowadzonych  przez  samorządy  
lokalne. 

 
2. Konkurs  ogłoszony  został  w  czerwcu  2016 r. Konkurs  adresowany  był  do  

dzieci i młodzieży do lat 18 mieszkających na terenie Gminy Gniezno. Warunkiem 
przystąpienia do konkursu był udział osoby dorosłej wspomagającej wykonanie 
konstrukcji zasiedlającej ( domku dla owadów). 
 

3. Konkurs  miał  charakter  otwarty, uczestnicy dostarczali fotografie z pracami 
drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia „Siedlisko”.   

 
4. Zadanie konkursowe polegało na: 

 zaprojektowaniu, skonstruowaniu i umieszczeniu na terenie swojej posesji 
konstrukcji zasiedlającej ( domku dla pszczół) . Każdy uczestnik mógł zgłosić 
tylko jedną konstrukcję. 

 Konstrukcja musiała  być wykonana samodzielnie ( z rodzicem)- nie mogła 
zostać zakupiona. 

 Kształt konstrukcji mógł być kwadratowy lub prostokątny. 
 Minimalne wymiary konstrukcji wynosiły: 50 cm wysokości i 35cm szerokości. 
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 Wypełnienie konstrukcji  musiało składać się z przynajmniej trzech rodzajów 
materiałów . 

 Konstrukcja musiała zostać zamontowana na terenie posesji należącej do 
uczestnika konkursu.  

 
5. Komisja konkursowa oceniała pracę według następujących kryteriów: 

 Zgodności wykonanej konstrukcji z założeniami konkursu. 
 Umieszczenia konstrukcji na terenie swojej posesji zgodnie z wymogami 

konkursu. 
 Estetyki  wykonania oraz kreatywności i innowacyjności pomysłu. 
 Prawidłowości doboru materiałów wypełniających, wielkości otworów 

wlotowych oraz zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. 
 Prawidłowości umiejscowienia konstrukcji względem nasłonecznienia. 

6. Zgłoszenia  przyjmowane  były  zgodnie  z  regulaminem  do  4 września  2016 r.    
 

Swój  udział  w  konkursie  zgłosiły   następujące   
osoby: 

 
1. Anna Muniga – Kalina. 
2. Agnieszka Jędrzejczak – Zdziechowa. 
3. Wiktoria Wendlandt – Lubochnia. 
4. Marcin Wendlandt – Lubochnia. 
5. Wiktoria Maćkowiak – Jankowo Dolne. 
6. Emilia Huszpaniak – Mnichowo. 
7. Adam Zieleniewicz – Mączniki. 
8. Aleksandra Leśniewska – Zdziechowa. 
9. Mateusz Derda – Lulkowo. 
10. Antoni Raczyński – Kalina. 
11. Mateusz Szudobaj – Jankowo Dolne. 
12. Gracjan Działak – Jankowo Dolne. 
13. Wiktoria Janas – Kalina. 
14. Barbara Łachowska – Osiniec. 
15. Przemysław Staszewski – Osiniec. 
16. Marta Helman – Modliszewo. 
17. Maciej Helman – Modliszewo. 
18. Natalia Owczarzak – Łabiszynek. 
 
W I kategorii wiekowej - 7 uczestników 
W II kategorii wiekowej – 11 uczetników 
 
Jury  w  składzie:  
p. Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego 
p. Rafał Skweres – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Gniezno, 
członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego  
p. Jarosław Olejniczak -  leśniczy Leśnictwa Las Miejski, pszczelarz 
p. Maria Brykczyńska – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej 
„Siedlisko” w Lubochni, radna Gminy Gniezno 
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po  obejrzeniu  18 konstrukcji zasiedlających w dniu 14 września 2016 r. ( wyjazdowe 

posiedzenie Komisji Konkursowej) oraz przeanalizowaniu w/w prac w dniu 21 września br. 

postanowiło  przyznać  nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kat. -  do 12 lat: 

I miejsce – Antoni Raczyński 

II miejsce ex aequo – Wiktoria Wendlandt, Marcin Wendlandt 

 
II kat. – 13-18 lat: 
I miejsce ex aequo – Marta Helman, Maciej Helman 

II miejsce – Adam Zieleniewicz 

III miejsce ex aequo – Anna Muniga, Wiktoria Maćkowiak 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienie . 

Podsumowanie  konkursu  odbędzie  się  w  dniu  30 września 2016  r.  w  godzinach  
10,00 –11,00  w  Urzędzie Gminy  w  Gnieźnie przy ul. Reymonta 9-11. 

 
 
 

Członkowie  Jury :    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


