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Biesiada
u Bartnika
Stróże, 5–6 lipca 2014 r.

Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Karpacki Zwi¹zek Pszczelarzy
organizuj¹

XXIII

Biesiadę u Bartnika

pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marka Sowy, Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego

która odbêdzie siê w dniach
5 – 6 lipca 2014 r. w Stró¿ach k/Grybowa

Serdecznie zapraszamy
PROGRAM BIESIADY
5.07.2014 r. SOBOTA
10.00 IV KONFERENCJA „Pomó¿my pszczo³om - pszczo³y pomog¹ nam”
(namiot)
17.00 - miodobranie wraz z degustacj¹
- walory od¿ywcze i lecznicze produktów pszczelich przedstawi¹
dr n. med. A. Kapliñski i prof. dr hab. W. A. Izydorow
- wystêp zespo³u „Barwograj” z Ukrainy
- „Sarmacka Zgraja”* cz. I
- wystêp zespo³u regionalnego „Echo Jaworza” z Ptaszkowej*
- „Sarmacka Zgraja”* cz. II
- wystêp zespo³u regionalnego „Mystkowianie”
- pokaz tañca z ogniem grupy „Labareda”*
- widowisko œwiat³a i dŸwiêku - „Noc Œw. Ambro¿ego”
22.30 Zakoñczenie

12.30

O miodach i produktach pszczelich bêd¹ mówiæ prof. dr hab. Czarnecki,
prof. dr hab. W. A. Izydorow, prof. dr hab. n. farm. B. Kêdzia,
dr n. med. A. Kapliñski

14.00

CZÊŒÆ SZKOLENIOWA (namiot)
I PANEL DYSKUSYJNY - Aktualne problemy pszczelarstwa.
Paneliœci: prof. dr hab. Pawe³ Chorbiñski, dr hab. Zbigniew Lipiñski,
prof. dr hab. R. Sokó³ i prof. dr hab. S. Bakier

15.30

II PANEL DYSKUSYJNY - Apiterapia XXI wieku.
Paneliœci: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki, prof. dr hab. Bogdan Kêdzia,
prof. dr hab. W. A. Izydorow, dr n. med. A. Kapliñski

14.00

CZÊŒÆ BIESIADNA (scena w Parku Zarembów)
- wystêp zespo³u „Barwograj” z Ukrainy cz. II
- „Sarmacka Zgraja”* cz. I
- wystêp zespo³u regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej*
- Historia jazdy polskiej - Stadnina „Stara Cegielnia z G³adyszowa”*
(pokaz Skansen)
- „Sarmacka Zgraja”* cz. II (pokaz Skansen)
- pokaz miodobrania
- wystêp zespo³u regionalnego „Œwiniarsko”*
- „Kabaret Kopyd³ów” - „Spotkanie z Ballad¹”
- pokaz tañca z ogniem grupy „Labareda”*
Zakoñczenie

6.07.2014 r. NIEDZIELA
9.00 Kiermasz, wystawa
10.30 wystêp zespo³u „Barwograj” z Ukrainy cz. I
11.00 UROCZYSTE OTWARCIE BIESIADY
- przywitanie goœci, wyst¹pienia oficjalne i wrêczenie odznaczeñ
- Goœæ specjalny – prof. dr hab. Jerzy Woyke. Dorobek naukowy
Profesora przedstawi prof. dr hab. Jerzy Wilde

Jak co roku spotykamy siê w Stró¿ach na dorocznym, radosnym, pe³nym atrakcji œwiêcie producentów i konsumentów
miodów.
Dla pszczelarzy jest ono okazj¹ do wziêcia udzia³u w dorocznej
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.
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.

22.00

Punkty gastronomiczne oferowaæ bêd¹ nie tylko gor¹ce przek¹ski
i napoje ch³odz¹ce, ale tak¿e specja³y kuchni regionalnej.
Na specjalnych wystawach zaprezentowane zostan¹ artystyczne
efekty VI „Pleneru Karykaturzystów” i V „Pleneru Malarskiego”.
Zobaczymy tak¿e wystawê fotografii Janusza £opuckiego „Migawki
z podró¿y”. Twórcy zaprosz¹ na stoiska z rêkodzie³em ludowym
i artystycznym, a Pan Józef Gucwa zaprezentuje swoj¹ kolekcjê
militariów z czasów I Wojny Œwiatowej.
Serdecznie zapraszamy prosz¹c Pañstwa o przekazanie informacji
o „Biesiadzie u Bartnika” i jej atrakcjach pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa, smakoszom miodów i konsumentom produktów
pszczelich.

* Realizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska” w ramach projektu pn. „Prezentacja dziedzictwa kulturowego i historycznego
obszaru LGD „KORONA S¥DECKA” podczas Biesiady u Bartnika, po³¹czona z konkursem potraw miodowych oraz plenerem malarskim
i karykaturzystów opartych na dorobku kulturowym i historycznym obszaru LGD”. Wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej, Oœ 4
LEADER, dzia³anie 413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma³ych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”.
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