
 
 
 

 

 

Warszawa, dnia 30 września 2022r. 

 

EWALUACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 

KAMPANIA EDUKACYJNA „ROLA PSZCZOŁY MIODNEJ” 

ZREALIZOWANEGO W  R A M A C H  W Y K O N A N I A  Z A D A N I A  

P U B L I C Z N E G O  W S P Ó Ł F I N A N S O W A N E G O  Z  B U D Ż E T U  

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

(UMOWA ROE-VII.614.100.2022 Z DNIA 9.06.2022 r.) 

 

1. WSTĘP 

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań 

prowadzonych na rzecz uczestników w projekcie pod nazwą Kampania edukacyjna 

„Rola pszczoły miodnej” zrealizowanym przez Fundację The Adventure starts Here 

Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18/U5, w okresie od dnia 16 maja 2022 

roku do dnia 30 września 2022 roku na zlecenie Województwa Podlaskiego, umowa 

z dnia 9 czerwca 2022 roku, nr umowy ROE-VII.614.100.2022. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie na terenie województwa 

podlaskiego, edukacyjnej kampanii społecznej związanej z pszczołą miodną, 

stanowiącą gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem 

przyrodniczym, a skutkami działalności człowieka.  

Na terenie Wydziału Biologii w Uniwersytecie w Białymstoku zorganizowano 

konferencję przyrodniczo-naukową pod hasłem „Pszczoła miodna a środowisko 

naturalne”. Konferencja była miejscem do wymiany myśli dla mieszkańców 

województwa podlaskiego odnoście stanu ochrony pszczoły miodnej na terenie 

województwa podlaskiego, miała charakter otwarty, wstęp był wolny. Podczas 

konferencji głos zabrali naukowcy, przedstawiciele lokalnych środowisk 

pszczelarskich, miłośnicy pszczół oraz dzieci, które z dziecięcej perspektywy 

opowiedziały o roli pszczół w przyrodzie i sposobach ich ochrony.  



 
 

 

 

 

Od początku lipca 2022 roku miała miejsce promocja projektu w regionie, tj. 

sporządzenie plakatu promującego zadanie, ogłoszenie organizacji wydarzenia w 

mediach społecznościowych Fundacji jak i na profilu facebook Neli Małej Reporterki 

– będącej ambasadorką Fundacji. Dodatkowo wystosowane zostały wiadomości 

mailowe do wszystkich szkół podstawowych z woj. podlaskiego, których 

przedmiotem było zaproszenie dzieci, rodziców oraz nauczycieli do wzięcia udziału 

w projekcie. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci „Co robi 

pszczoła”, będący dodatkowym elementem promującym projekt. Uczestnicy w 

swoich pracach plastycznych przedstawiali role i zadania pszczół w środowisku 

naturalnym. Zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy „Pszczelego Przyjaciela” za wyjątkową postawę w niesieniu 

pomocy i zaangażowanie w ochronę pszczół.  

Dnia 8 sierpnia 2022 roku w Auli Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku 

odbyła się konferencja przyrodniczo-naukowa dla dzieci i dorosłych pn. „Pszczoła 

miodna a środowisko naturalne”. Konferencję otworzyła Nela Mała Reporterka, 

następnie głos zabrały dzieci (piętnaścioro), będące zwycięzcami konkursu 

plastycznego, które na podstawie swoich rysunków i prac plastycznych, 

opowiedziały o roli i zadaniach pszczół miodnych w województwie podlaskim. W 

konferencji wzięli również udział naukowcy, przyrodnicy, biolodzy oraz 

przedstawiciele lokalnych środowisk pszczelarskich, którzy w swych wystąpieniach 

przybliżyli zgromadzonym uczestnikom przyrodniczo-naukowe aspekty życia 

pszczoły miodnej w województwie podlaskim.  

Prelegenci konferencji: 

Izabela Dziekańska - (doktorantka w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku,  

autorka książek dla dzieci)  

dr hab. Marcin Sielezniew (profesor Uniwersytetu w Białymstoku autor książek i 

publikacji) – swym uczestnictwem w konferencji poruszyli naukowe aspekty dziecięcych 

obserwacji pszczół oraz dokonali analizy spostrzeżenia dzieci, wyrażonych w formie 

artystycznej, na tle sytuacji w województwie podlaskim. 

 



 
 

 

 

 

 

Magdalena Korolczuk – Zawodowy pszczelarz, Zastępca Prezesa Fundacji „Jedzenie ma  

moc”, znana w social mediach jako „Halo z ula” z tematem „Niesamowita komunikacja 

pszczół (niewerbalny język, ruchy i dźwięki) - poznajmy język pszczoły, aby lepiej ją 

chronić w woj. podlaskim” 

Oliwia Pawłowska – z wykształcenia zootechnik, nauczyciel biologii z tematem „Co możemy 

zrobić dla pszczół? Ochrona i ekologia pszczoły miodnej na terenie woj. podlaskiego”. 

Urszula Żyłkiewicz - pszczelarz, wraz z mężem prowadzi stacjonarną i wędrowną pasiekę, twórca 

warsztatów o tematyce pszczelarskiej dla dzieci oraz prezentacji przybliżających życie pszczół   

- z tematem „Woda jest ważna dla pszczół. Jak napoić pszczołę? Praktyczne wskazówki 

 dla mieszkańców woj. podlaskiego” 

Mikołaj Mak – miłośnik i pasjonat pszczół, przyrodnik i pszczelarz z ponad 40 letnim 

doświadczeniem - „Część praktyczna – pokaz pszczół, degustacja miodu. Rozmowa o rolach i 

obowiązkach pszczół w ulu: pszczoła sprzątaczka, niania, ciężarówka”. 

 

Wstęp na konferencję był wolny. 

3. KRYTERIA EWALUACJI 

W ramach prowadzonej ewaluacji ex-post zostały zastosowane następujące kryteria: 

1) Trafność, pozwalająca ocenić adekwatność w zastosowanych metodach projektu 

do problemów i kwestii społecznych, które projekt miał rozwiązać; 

2) Skuteczność, badająca stopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych 

metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty; 

3) Użyteczność, badająca stopień, w jakim projekt zaspokaja istotne potrzeby grup 

docelowych lub przyczynia się do rozwiązania problemów; 

4) Trwałość, określająca szanse trwania pozytywnych zmian wywołanych 

oddziaływaniem projektu po jego zakończeniu. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

4. METODY BADANIA

Informacje zawarte w niniejszym raporcie pochodzą z dokumentacji projektu, które 

zawierają dane liczbowe wszystkich działań podjętych na rzeczy uczestników projektu.  

Szczegółowa analiza rezultatów działań została dokonana na podstawie badania 

przeprowadzonego wśród respondentów, będącym ankietą ewaluacyjną, w której uczestnicy 

projektu (mieszkańcy województwa podlaskiego) dokonali oceny stanu obecnego ochrony 

pszczoły miodnej na terenie województwa podlaskiego. Wyniki ankiety przedstawione 

zostały w publikacji pokonferencyjnej, stworzonej celem diagnozy stanu obecnego i 

wyciągnięcia stosownych wniosków, o obecności pszczoły miodnej w ekosystemie i jej 

ochrony na terenie województwa podlaskiego, na przyszłość. Publikacja jest wydana w 

formie elektronicznej i ogólnodostępna.  

5. PODJĘTE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE  DO REALIZACJI PROJEKTU 

Dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu zaplanowano szereg działań. 

Pierwszą część działań projektowych poprzedziła promocja projektu, zarówno lokalna, 

polegająca na przesłaniu informacji prasowych dotyczących wydarzenia do lokalnych 

rozgłośni radiowych i redakcji gazet, wysyłce wiadomości mailowych do szkół 

podstawowych w województwie podlaskim – z zaproszeniem do udziału w projekcie, jak 

i działań o zasięgu ogólnopolskim – publikacja informacji o planowanym wydarzeniu na 

profilu facebook fundacji oraz na profilu facebook Neli Małej Reporterki (będącej 

ambasadorką fundacji) zrzeszającym blisko 200 tysięcy użytkowników.  

Dodatkowym działaniem promującym wydarzenie, będącym inicjatywą spoza oferty 

realizacji zadania publicznego było zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci, 

którego celem było uwrażliwienie najmłodszych odbiorców na istotę pszczoły miodnej 

w ekosystemie. Autorzy zwycięskich prac wystąpili na konferencji w roli dziecięcych 

prelegentów (16 dzieci), opowiadając o swojej pracy plastycznej poruszyli główne role i 

zadania pszczół oraz sposoby ochrony pszczół na terenie województwa podlaskiego.  

 

 

 



 

 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

Projekt spełnia kryteria trafności, skuteczności, użyteczności i trwałości. 

Zrealizowane cele są długoterminowe, a wnioski dają ważne wskazówki działań na 

przyszłość. 

 

 

Fundacja The Adventure starts Here Foundation 

 

 


