
1-2 lipca 2017 Stró¿e k/Grybowa



która odbêdzie siê w dniach 

Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik”
Karpacki Zwi¹zek Pszczelarzy

organizuj¹

pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Jacka Krupy, Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego

1-2 lipca 2017 w Stró¿ach k/Grybowa



1.07.2017  SOBOTA 

Program Biesiady

10.00-16.00   VII Konferencja Pomó¿my pszczo³om - pszczo³y 
             pomog¹ nam (namiot)
18.30   (scena Parku Zarembów)
            – V Quiz wiedzy o miodzie i produktach pszczelich oraz 
               miodobranie wraz z degustacj¹      
            – Wartoœci od¿ywcze miodu i wybranych produktów pszczelich
               Paneliœci: prof. Ryszard Czarnecki, lek. med. Zenon Tokarz
            – Wystêp zespo³u regionalnego Mali Lipniczanie z Lipnicy 
            – Wystêp grupy muzycznej  Jackove z Czech  
            – Wystêp zespo³u regionalnego Mystkowianie z Mystkowa
            – Widowisko œwiat³a i dŸwiêku – Noc Œw. Ambro¿ego
22.00   Zakoñczenie

2.07.2017  NIEDZIELA
  9.00   Wystawa, kiermasz
10.30   Wystêp Orkiestry Dêtej z ¯urowej 
            wraz z zespo³em ma¿oretek Euforia - czêœæ 1
11.00   Uroczyste otwarcie Biesiady

przywitanie goœci, wyst¹pienia oficjalne i wrêczenie odznaczeñ,             – 
og³oszenie wyników VIII Konkursu Fotograficznego             – 

               Pszczo³a i jej otoczenie,
12.30   O walorach od¿ywczych i leczniczych produktów pszczelich 
            mówiæ bêd¹: prof. R  Czarnecki,  yszard lek. med. Zenon Tokarz 
13.30   Roœliny miododajne i ich w³aœciwoœci lecznicze - dr in¿. Miros³aw 
            Angielczyk, Dary Natury

                

14.00     CZÊŒÆ BIESIADNA (scena w Parku Zarembów) 
            –  Wystêp Orkiestry Dêtej z ¯urowej 
                wraz z zespo³em ma¿oretek Euforia - czêœæ 2 
            –  Miodobranie + Quiz wiedzy o miodzie i produktach pszczelich
            regionalnego Kowalnia–  Wystêp zespo³u 

KABARET POD WYRWIGROSZEM  15.30
            –  Wystêp zespo³u regionalnego Lipniczanie
            –  Bracia Matu³a - dru¿bowie weselni z kapel¹ ludow¹
            –  Wystêp zespo³u Jackove z Czech  
18.00-18.30    Rozdanie cennych nagród  - Promocja Ekonomii Spo³ecznej 
                przez LGD „Korona S¹decka”
     20.00    Zakoñczenie imprezy

I PANEL DYSKUSYJNY - Przyczyny du¿ych upadków pszczó³ w obecnym roku
Paneliœci: dr Krystyna Pohorecka, prof. Pawe³ Chorbiñski, prof. Jerzy Wilde

14.00     CZÊŒÆ SZKOLENIOWA (namiot) 

II PANEL DYSKUSYJNY - Najnowsze metody gospodarki pasiecznej
Paneliœci: dr hab. Zbigniew Lipiñski, prof. Marek Chmielewski, 
dr Andrzej Jêdruszuk

III PANEL DYSKUSYJNY - Apiterapia w praktyce
Paneliœci: prof. Ryszard Czarnecki, lek. med. Zenon Tokarz, 
lek. med. Stanis³aw Lenard 



Tradycyjnie, w pierwszy weekend lipca spotykamy siê w Stró¿ach 
na dorocznym, radosnym, pe³nym atrakcji œwiêcie producentów 
i konsumentów miodów.

Dla pszczelarzy jest ono okazj¹ do wziêcia udzia³u w konferencji 
szkoleniowej, zaopatrzenia siê w profesjonalny sprzêt 
pszczelarski, matki pszczele, wêzê, literaturê fachow¹, a tak¿e 
do sprzedania w punkcie skupu pozyskanego w pasiekach wosku 
i propolisu. Na stoisku firmy „Dary Natury” z Korycina bêdzie 
mo¿na nabyæ sadzonki roœlin miododajnych.

Konsumentów zapraszamy do zakupu najlepszych miodów 
odmianowych, tradycyjnych miodów pitnych oraz kosmetyków 
wyprodukowanych na bazie miodu i produktów pszczelich. 
Dla najm³odszych nie zabraknie miodowych ³akoci. 
Punkty gastronomiczne oferowaæ bêd¹ nie tylko gor¹ce przek¹ski 
i napoje ch³odz¹ce, ale tak¿e specja³y kuchni regionalnej.

Ka¿dej Biesiadzie towarzysz¹ programy artystyczne prezentowane 
na scenie w uroczym Parku Zarembów.

 

Podczas wernisa¿u zaprezentujemy prace artystów wykonane 
w trakcie pleneru karykaturzystów, rzeŸbiarzy i malarzy oraz 
podsumujemy konkurs fotograficzny pod tytu³em „Pszczo³a 
i jej otoczenie”. 

Pañstwo Bondarczykowie zademonstruj¹ kolekcjê ekslibrisów 
pt. „Bartnictwo i pszczelarstwo w ekslibrisach”. Pan Józef 
Gucwa wraz z I i III Pu³kiem Strzelców Podhalañskich 
w Nowym S¹czu przedstawi dioramê militarn¹ II wojny 
œwiatowej. Natomiast Lokalna Grupa Dzia³ania „Korona 
S¹decka” przygotuje warsztaty mydlarskie oraz konkursy 
z cennymi nagrodami. 

Serdecznie zapraszamy, prosz¹c Pañstwa o przekazanie 
informacji o „Biesiadzie u Bartnika” i jej atrakcjach 
pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa, smakoszom 
miodów i konsumentom produktów pszczelich.


