XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza
Bielsko-Biała 20-22.09.2019 r.
pod patronatem Pana Jarosława Klimaszewskiego
Prezydenta Bielska-Białej

Program uroczystości:

20.09.2019 r. (piątek)
8:00-18:00 - przyjazd, zakwaterowanie uczestników Dni Pszczelarza, biuro
Hali Pod Dębowcem, ul. Karbowa 26
Zwiedzanie pasiek oraz interesujących miejsc Podbeskidzia.
8:00-15:00 - przyjazd firm, rozkładanie stoisk, kiermasz artykułów
pszczelarskich i ekologicznych obok Hali Pod Dębowcem
14:00-15:00 - obiad
19:00-20:00 - kolacja
21.09.2019 r. (sobota)
9:00 - otwarcie wystawy pszczelarskiej obok Hali Pod Dębowcem,
ul.Karbowa 26
9:30 - zbiórka pocztów sztandarowych przed Halą Pod Dębowcem
(organizator zapewnia posiłek dla pocztów sztandarowych)
10:00 - uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy. Podczas mszy nastąpi
poświęcenie nowego sztandaru BZP „Bartnik”.
O celebrowanie najświętszej ofiary oraz poświęcenie sztandaru prezes
BZP „Bartnik” Andrzej Wysogląd poprosi Ks. Bp. Edwarda
Białogłowskiego – kapelana pszczelarzy,

12:00 - uroczyste otwarcie XXXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza:
- powitanie uczestników,
- wystąpienie prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego,
- ceremonia przekazania insygni,
- wystąpienie prezesa BZP „Bartnik”,
- wystąpienie prezydenta Miasta Bielska-Białej,
- wystąpienia gości,
- wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
14:00-19:00 - prezentacje i występy artystyczne,
14:00 - spotkanie gości zarządu PZP, prezesów WZP/RZP lub ich
przedstawicieli na wspólnym uroczystym obiedzie.
14:00-15:00 - obiad
16:00 - pszczelarska sesja naukowa w sali audiowizualnej w Hali Pod
Dębowcem:
- mgr inż. Tomasz Kędziora, temat wykładu „Jesień-zima-wiosna
w pasiece”.
- dr Arkadiusz Kapliński, temat wykładu „Apiterapia w profilaktyce
i zdrowiu człowieka”.
19:00-20:00 - kolacja
22.09.2019 r. (niedziela)
9:00 - występy artystyczne, kiermasz artykułów pszczelarskich oraz
ekologicznych obok Hali Pod Dębowcem, ul.Karbowa 26, zwiedzanie
pasiek
9:30 pszczelarska sesja naukowa w Sali audiowizualnej w Hali Pod
Dębowcem:
- Sławomir Gacka, Michał Morelowski, wykładowcy ProBiotics Polska
(Bratuszyn), temat wykładu świadome sterowanie procesami
biologicznymi przy użyciu probiotechnologii. Praktyczne działanie
pożytecznych mikroorganizmów w gospodarce pasiecznej.”
- Benedykt Polaczek (FU Berlin) temat wykładu „Hodowla matek
pszczelich”.
16:00 zamknięcie XXXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Bielsku-Białej
*Uwaga: w wyżej przedstawionym scenariuszu mogą nastąpić zmiany
spowodowane uszczegółowieniem.

