
1.07.2017  SOBOTA 

10.00-16.00   VII Konferencja „Pomóżmy pszczołom - pszczoły pomogą nam” (namiot)
18.30   (scena Parku Zarembów)
             -  V Quiz wiedzy o miodzie i produktach pszczelich oraz miodobranie wraz z degustacją      
             -  „Wartości odżywcze miodu i wybranych produktów pszczelich” 
                  Paneliści: prof. Ryszard Czarnecki, lek. med. Zenon Tokarz
             -  Występ zespołu regionalnego „Mali Lipniczanie” z Lipnicy 
             -  Występ grupy muzycznej  „Jackove” z Czech 
             -  Występ zespołu regionalnego „Mystkowianie” z Mystkowa
             -  Widowisko światła i dźwięku - „Noc Św. Ambrożego”
22.00      Zakończenie

2.07.2016  NIEDZIELA
   9.00     Wystawa, kiermasz
10.30      Występ Orkiestry Dętej z Żurowej wraz z zespołem mażoretek  „Euforia” - część 1
11.00      Uroczyste otwarcie Biesiady: przywitanie gości, wystąpienia oficjalne i wręczenie odznaczeń, 
                 ogłoszenie wyników VIII Konkursu Fotograficznego „Pszczoła i jej otoczenie”, prelekcje 
                 zaproszonych gości:  prof. R. Czarnecki, lek. med. Z.Tokarz, dr inż. M. Angielczyk
                14.00      Część Biesiadna 
            -   Występ Orkiestry Dętej z Żurowej wraz z zespołem mażoretek „Euforia” - część 2 
            -   Miodobranie + Quiz wiedzy o miodzie i produktach pszczelich
              regionalnego  „Kowalnia”-  Występ zespołu 

20.00      Zakończenie imprezy

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Karpacki Związek Pszczelarzy
serdecznie zapraszają na

Imprezy towarzyszące:
- Wystawa „Bartnictwo i pszczelarstwo w ekslibrisach” - ze zbiorów Haliny i Józefa Bondarczyków
- Wystawa pokonkursowa prac fotograficznych
- Wystawa prac fotograficznych Milana Motyki pt. „Pszczoła w obiektywie”
- Wystawa prac poplenerowych karykaturzystów, malarzy i rzeźbiarzy 
- Kiermasz rzemiosła ludowego
- Diorama militarna II wojny światowej - karta mobilizacyjna dla dzieci, 
   wykonane przez I PSP w Nowym Sączu przy współpracy z III PSP 
- Promocja Ekonomii Społecznej przez LGD „Korona Sądecka" - warsztaty mydlarskie 
  i konkursy z cennymi nagrodami - Szczegóły na stronie LGD:  www.lgdkoronasadecka.pl

Program Biesiady

pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego

która odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2017 w Stróżach k/Grybowa

KABARET POD WYRWIGROSZEM  15.30

      -   Występ zespołu regionalnego  „Lipniczanie”
      -   „Bracia Matuła” - drużbowie weselni z kapelą ludową

      -   Występ zespołu „Jackove” z Czech 
     

18.00-18.30      Rozdanie cennych nagród  - Promocja Ekonomii Społecznej przez LGD „Korona Sądecka"

Prowadzenie:
         Mirosław Majcherek

www.bartnik.pl
TERAZ POLSKA


