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Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”

  Karpacki Zwi¹zek Pszczelarzy

organizuj¹

która odbêdzie siê w dniach
4 – 5 lipca 2015 r.  w Stró¿ach k/Grybowa

Serdecznie zapraszamy

Biesiadê u BartnikaXXIV
pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Marka Sowy, Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego



PROGRAM BIESIADY

4.07.2015 r.   SOBOTA

5.07.2015 r.   NIEDZIELA

         V KONFERENCJA „Pomó¿my pszczo³om - pszczo³y pomog¹ nam”
         (namiot)
(scena w Parku Zarembów)
- Quiz wiedzy o miodzie i produktach pszczelich
   oraz miodobranie wraz z degustacj¹
- Wartoœci od¿ywcze i lecznicze pszczelich produktów –
   prof. dr hab. n. farm. B. Kêdzia, dr n. med. A. Kapliñski
- Wystêp zespo³u „Oksamyt” z Ukrainy
- Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej – czêœæ I
- Wystêp Zespo³u Regionalnego
- Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej – czêœæ II 
- Widowisko œwiat³a i dŸwiêku – „Noc Œw. Ambro¿ego”
Zakoñczenie

Wystawa, kiermasz
Orkiestra Sza³amaistek i Zespó³ Ma¿oretek „INCANTO” - czêœæ I

10.00-17.00

17.00

  22.00

9.00
10.30

14.00

21.00

CZÊŒÆ BIESIADNA (scena w Parku Zarembów)
- Orkiestra Sza³amaistek i Zespó³ Ma¿oretek „INCANTO” - czêœæ II
- Œl¹ski Zespó³ Muzyczny JORGUSIE - „Œl¹ska Biesiada” - czêœæ I
- Wystêp zespo³u „Oksamyt” z Ukrainy
- Miodobranie
- Œl¹ski Zespó³ Muzyczny JORGUSIE - „Œl¹ska Biesiada”  - czêœæ II
- Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej czêœæ I
- Œl¹ski Zespó³ Muzyczny JORGUSIE - „Œl¹ska Biesiada”  - czêœæ III
- Wystêp zespo³u regionalnego Kowalnia
- Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej czêœæ II
- Spektakl muzyczno-taneczny „Romanse w cieniu skrzypiec” - siostry
  Matkowskie, pod kierownictwem Micha³a Pó³toraka - wirtuoza skrzypiec
  z „Piwnicy Pod Baranami”.
Zakoñczenie imprezy

UROCZYSTE OTWARCIE BIESIADY (scena w Parku Zarembów)
- przywitanie goœci, wyst¹pienia oficjalne i wrêczenie odznaczeñ

11.00

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

12.00

14.00

15.00

16.00 III PANEL DYSKUSYJNY - Apiterapia XXI wieku.
Paneliœci: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki, prof. dr hab. Bogdan Kêdzia,
dr n. med. Arkadiusz Kapliñski

II PANEL DYSKUSYJNY - Œrodki ochrony roœlin, leki a nasze pszczo³y.
Paneliœci: dr hab. Pawe³ Chorbiñski, dr hab. Zbigniew Lipiñski

CZÊŒÆ SZKOLENIOWA (namiot)

I PANEL DYSKUSYJNY - Warroza i nosemoza, a stan naszych pasiek.
Paneliœci: dr Krystyna Pohorecka, lek. wet. Artur Arszu³owicz,
prof. dr hab. Rajmund Sokó³



PATRONAT MEDIALNY PARTNERZY

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 dorocznej 
konferencji szkoleniowej, zaopatrzenia siê w profesjonalny 
sprzêt pszczelarski, matki pszczele, wêzê, literaturê fachow¹,
a tak¿e do sprzedania w punkcie skupu pozyskanego w pasie-
kach 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. 
Punkty gastronomiczne oferowaæ bêd¹ nie tylko gor¹ce przek¹ski
i napoje ch³odz¹ce, ale tak¿e specja³y kuchni regionalnej.
Na specjalnych wystawach zaprezentowane zostan¹ artystyczne 
efekty VII „Pleneru Karykaturzystów”. Janusz £opucki wraz z sy-

nem Januszem przedstawi¹ zbiór fotografii pt. „Kuba w obiektywie”. 
Twórcy zaprosz¹ na stoiska z rêkodzie³em ludowym i artystycznym, 
a Pan Józef Gucwa zaprezentuje „Cesarsko-Królewsk¹ KuŸniê 
Wojskow¹” oraz eksponaty militarne z I Wojny Œwiatowej.
Zapraszamy równie¿ do obejrzenia ciekawej wystawy Stanis³awa 
Bracha zatytu³owanej „Miodem p³yn¹ce” z projektu „Dwie Przest-
rzenie” opowiadaj¹cej o pszczo³ach, ich hodowli i niebezpieczeñ-
stwie ich zag³ady. 
Szczególn¹ atrakcj¹ bêdzie pokonkursowa wystawa Stowarzyszenia 
Karykaturzystów Polskich „Polityka w karykaturze – Prawdziwa 
cnota krytyk siê nie boi” .
Serdecznie zapraszamy prosz¹c Pañstwa o przekazanie informacji 
o „Biesiadzie u Bartnika” i jej atrakcjach pszczelarzom, sympaty-
kom pszczelarstwa, smakoszom miodów i konsumentom produktów 
pszczelich.

TERAZ POLSKA


