
30 czerwca – 1 lipca 2018  Stróże k/Grybowa



która odbędzie się w dniach 

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Karpacki Związek Pszczelarzy

organizują

pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

30 czerwca – 1 lipca 2018 w Stróżach k/Grybowa

Serdecznie zapraszamy



30.06.2018  SOBOTA 

Program Biesiady:

10.00-16.00   VIII Konferencja Chroniąc pszczoły, chronimy własne zdrowie 
                   (nowy budynek – Chata Wystawiennicza)
18.00     (Park Zarembów)
                  –  Miodobranie połączone z degustacją oraz Quizem na temat miodów
                  –  Występ zespołu regionalnego Małe Lachy
                  –  O Wartościach odżywczych miodów i wybranych produktów pszczelich
                       mówić będą: lek. med. Z. Tokarz, dr n. med. A. Kapliński
                  –  Występ zespołu Barwograj z Ukrainy
20.30      Góralski kabaret Truteń
21.30      Widowisko światła i dźwięku – Noc Św. Ambrożego
22.00      Zakończenie

1.07.2018  NIEDZIELA
       9.00 Wystawa, kiermasz

 10.30   Występ Orkiestry Dętej z Ptaszkowej – część I
1 . 01 0     Uroczyste otwarcie Biesiady

 przywitanie gości, wystąpienia o�cjalne i wręczenie odznaczeń                 – 
 ogłoszenie wyników IX Konkursu Fotogra�cznego                  – 

                       Pszczoła i jej otoczenie
                 –  Wartości odżywcze produktów pszczelich: prof. R. Czarnecki,
                       lek. med. Z. Tokarz, Z. T. Nowak

                

14.00      CZĘŚĆ BIESIADNA (Park Zarembów) 
                  –  Występ Orkiestry Dętej z Ptaszkowej – część  II
                  –  Występ zespołu Barwograj z Ukrainy – część I 
                  –  Pokaz sztuk walki – Nowosądecki Klub Okinawa Karate
                  –  Miodobranie oraz Quiz wiedzy o miodzie i produktach pszczelich
                  –  BarwograjWystęp zespołu  z Ukrainy – część II

 – pokaz kawaleryjski 1918 rok                  –  Do niepodległości

Krzysztof Hanke z Kabaretu Rak  17.00      
–  Występ zespołu regionalnego Nawojowiacy z Nawojowej
     19.00      Zakończenie Biesiady

I PANEL DYSKUSYJNY – Ekologiczne metody walki z warrozą
Paneliści: dr hab. P. Chorbiński, I. Pawłyk, P. Włodkowski i N. Scacchi

14.00      CZĘŚĆ SZKOLENIOWA ( ) nowy budynek – Chata Wystawiennicza

II PANEL DYSKUSYJNY – Zgnilec amerykański – ABC zwalczania
Paneliści: dr n. wet. M. Zoń, dr hab. Z. Lipiński

III PANEL DYSKUSYJNY – Apiterapia szansą XXI wieku
Paneliści: dr n. med. A. Kapliński, dr I. Pyłypczuk, lek. med. Z. Tokarz 

w programie „One-Men-Show”



Tradycyjnie, w pierwszy weekend lipca spotykamy się w Stróżach na 
dorocznym, radosnym, pełnym atrakcji święcie producentów 
i konsumentów miodów.

Dla pszczelarzy jest ono okazją do wzięcia udziału w konferencji 
szkoleniowej, zaopatrzenia się w profesjonalny sprzęt pszczelarski, 
matki pszczele, węzę, literaturę fachową, a także do sprzedania 
w punkcie skupu pozyskanego w pasiekach wosku i propolisu. 

Konsumentów zapraszamy do zakupu najlepszych miodów 
odmianowych, tradycyjnych miodów pitnych oraz kosmetyków 
wyprodukowanych na bazie miodu i produktów pszczelich. 
Dla najmłodszych nie zabraknie miodowych łakoci. 
Punkty gastronomiczne oferować będą nie tylko gorące przekąski 
i napoje chłodzące, ale także specjały kuchni regionalnej.

 

Podczas Biesiady zaprezentujemy prace artystów wykonane w trakcie 
pleneru karykaturzystów, fotogra�ków i rzeźbiarzy oraz podsumujemy 
konkurs fotogra�czny pod tytułem „Pszczoła i jej otoczenie”. 

Pan Bogdan Klimczyk przedstawi wystawę fotogra�czną „Świat wokół  nas 
– Tajemnice natury” .
Państwo Gnerowiczowie zademonstrują kolekcję „Motyw pszczoły 
w sztuce i przedmiotach użytkowych”.
Pan Józef Gucwa wraz z I i III Pułkiem Strzelców Podhalańskich z Nowego 
Sącza przedstawi dioramę militarną I wojny światowej.
Pan Włodzimierz Kario zaprasza na pokaz kawaleryjski 1918
– „Do niepodległości”.

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