
 

KONKURS  „Ogród przyjazny zapylaczom.” 

 

Owady zapylające są niezastąpionymi opiekunami każdego ogrodu. To właśnie one 

zapewniają odpowiednie zapylenie owoców, warzyw, drzew i roślin ozdobnych. Są więc szczególnie 

ważne dla odpowiedniego funkcjonowania ogródków, sadów, ale także ekosystemów naturalnych. 

Bez zapylaczy nie byłoby znacznej części żywności na świecie. Dlatego tak ważne dzisiaj staje się 

dbanie o dobrą kondycję zapylaczy na świecie, bo jak powiedział wielki ewolucjonista Karol Darwin: 

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro 

nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie 

kolej na człowieka…”. 

 

Zasady konkursu: 

Zaprojektuj ogród przyjazny zapylaczom. Mogą to być odpowiednio dobrane gatunki roślin 

miododajnych lub wprowadzone do ogrodu hotele dla owadów. Ważne by pojawił się w nim pomysł 

na zaproszenie owadów zapylających do ogrodu. 

Technika pracy projektowej jest dowolna, np.: plakat, rysunek barwny, grafika, wizualizacja 

komputerowa czy prezentacja. Format dobrany do formy przekazu.  

Konkurs skierowany jest przede wszystkim dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej  

i uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz nauczycieli plastyki i biologii. 

Projekt w wersji elektronicznej lub papierowej  oraz dane zawierające informacje: imię  

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, którą reprezentujesz, imię i nazwisko opiekuna, należy przesłać do 

Koła Młodych Architektów Krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, 

elektronicznie na adres: zst.lesko@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ZSTiA, Al. Jana Pawła II 18a, 

38-600 Lesko; koniecznie z dopiskiem „KONKURS – Ogród przyjazny zapylaczom.” 

Na nadsyłane projekty czekamy do 30 kwietnia 2019 r.  

        O wynikach konkursu poinformujemy 6 maja 2019 r. 

Wybrane projekty opublikujemy na stronie szkoły 

zstia.lesko.pl i naszym profilu internetowym www.facebook.com/ 

Technikum.Architektury.Krajobrazu.Lesko. Autorów trzech 

najciekawszych prac nagrodzimy dyplomami i upominkami. 

Wyróżnimy też przyszłych absolwentów gimnazjum i VIII klasy szkoły 

podstawowej, uczestniczących w rekrutacji do naszej szkoły, 

zapewniając im pierwszeństwo na liście kandydatów do Technikum 

Architektury Krajobrazu w Lesku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 

na stronie szkoły: zstia.lesko.pl. 

 

 

     Koło Młodych Architektów Krajobrazu 
     Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku 

     Al. Jana Pawła II 18 a, 38-600 Lesko,  
Tel. 13 4696673, e-mail: zst.lesko@op.pl 


