
                                                        

Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie                              

postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności                                                       

w Województwie Opolskim 
 

Lider: Filharmonia Opolska 

Partnerzy: Województwo Opolskie, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,                                              

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
 

Realizacja projektu:  m.in. w Muzeum Wsi Opolskiej, Teatrze im. J. Kochanowskiego i Filharmonii Opolskiej oraz 

w ok. 11 miejscowościach, m.in: w Strzelcach Opolskich, Prudniku, Oleśnie, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, 

Kluczborku i w 5 wybranych wsiach opolskich znajdujących się na obszarze Natura 2000 (m.in. we wsi 

Karłowice, Bogacica). 
 

Projekt zakłada: 

 remont trzech obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej na potrzeby stworzenia bazy edukacji 

ekologicznej,  
 

 dostosowanie Teatru im. J. Kochanowskiego poprzez montaż windy, do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczących  w projekcie. 
 

W ramach projektu zaplanowano szeroki zakres działań edukacyjno-informacyjnych. 
 

 warsztaty pt. "Cztery pory roku trzmiela" realizowane przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera.                                 

Warsztaty ekologiczne, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystywania elementów 

otaczającej nas natury, m. in. na potrzeby tworzenia instrumentów muzycznych czy dzieł sztuki. Zwieńczeniem 

warsztatów dla uczestników warsztatów będzie usłyszenie i zobaczenie jak orkiestra symfoniczna przygotowuje 

koncert symfoniczny lub uczestnictwo w koncercie symfonicznym realizowanym w ramach projektu. Warsztaty 

kierowane są do grup zorganizowanych (po 30-35 osób) zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do osób 

dorosłych i seniorów. Jednorazowo mogą uczestniczyć trzy grupy.  

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: k.wybraniec@filharmonia.opole.pl 

Więcej informacji: http://filharmonia.opole.pl/dokumenty/trzmiel/opis%20wniosku%20-%20FO.pdf 
 

 spektakl pt. "Wszystkie stworzenia" realizowany przez Teatr im. Jana Kochanowskiego.  

Spektakl powstał specjalnie na potrzeby realizacji projektu, tj. edukacji ekologicznej. Spektakl jest kierowany do 

osób w wieku od 4 do 105 lat. Mogą zgłaszać się zarówno grupy zorganizowane, jak również indywidualnie.                  

Dla grup zorganizowanych spoza powiatu opolskiego proponujemy w tym samym dniu warsztaty ekologiczne                      

w Filharmonii Opolskiej. 

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: cpt@teatropole.pl lub pod nr telefonu: 77 454 59 41. 

Więcej informacji na temat spektaklu: http://teatropole.pl/spektakle/wszystkie-stworzenia-czyli-jak-to-

wlochatym-bywa-zle/ 
 

 warsztaty ekologiczne realizowane przez Muzeum Wsi Opolskiej.  

W ramach zadania realizowane będą dwa cykle zajęć pt.  „Rola trzmiela w przyrodzie" oraz  „Rośliny ważne dla 

trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone". Zajęcia w formie praktycznej - dzieci 

będą m. in. budować domki dla trzmieli, sadzić rośliny. Zajęcia wzbogacone będą ukazaniem tradycyjnej uprawy 

roślin użytkowych i ozdobnych opolskiej wsi w kontekście wzbogacenia bioróżnorodności. Uczestnicy będą 

mogli zobaczyć tradycyjną hodowlę zwierząt gospodarskich. Warsztaty odbywać się będą w terminach:                        

maj-czerwiec oraz wrzesień-październik 2016r. oraz 2017r. Warsztaty kierowane są do grup zorganizowanych - 

dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych (do 30 osób).  

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: agnieszka.swierczynska@mwo.opole.pl  
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 
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