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KoleŜanki i Koledzy Prezesi
Wojewódzkie/Regionalne
Związki Pszczelarzy
wszystkie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi XIX Kongresu Apislavii
i Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w 2012 roku w Pszczelej Woli przedstawiam
wyjaśnienie programu.
Patronat Honorowy nad Kongresem objął Pan Bronisław Komorowski,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
W obradach Kongresowych w dniu 20 września (czwartek 20 września 2012 r.)
uczestniczą delegaci związków członków Apislavii oraz zaproszeni goście
z pozostałych państw Enii Europejskiej, Apimondii, Copa-Cogeca, Kancelarii
Prezydenta RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii,
Agencji Rynku Rolnego, IO Oddziału Pszczelnictwa, PIWet Puławy, Biowetu i innych
instytucji i organizacji – ok. 122 osób. Językiem kongresowym jest język angielski
i rosyjski.
Dnia 21 września br. (piątek) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
odbędzie się Europejskie Forum Apiterapii, w którym uczestniczyć będą zagraniczni
goście Kongresu oraz lekarze zgłoszeni przez WZP/RZP oraz osobiście, lekarze
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dla wszystkich chętnych pszczelarzy w dniu
21 września Pszczela Wola organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz
wizyty w pasiekach lubelszczyzny.
W dalszej części dnia 21 września br. (piątek) od godz. 14:00 odbędzie się
otwarcie wystawy pszczelarskiej na stadionie w Pszczelej Woli (która trwać będzie
do godz. 16:00 w niedzielę 23 września br.). O godzinie 18:00 odbędzie się uroczysta
kolacja, w której udział wezmą uczestnicy Kongresu, zaproszeni goście z zagranicy
i z urzędów centralnych, sponsorzy oraz prezesi WZP/RZP. Indywidualne zaproszenia
do Prezesów będą rozsyłane w sierpniu.
Dnia 22 września br. o godz. 10:00 odbędzie się część oficjalna w Pszczelej
Woli, na którą zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe oraz pszczelarzy z całego
kraju. Po części oficjalnej od 14:15 do 18:00 będą wykłady na sali gimnastycznej.
Szczególnie polecamy wykład Pana Petera Maske, Prezydenta Niemieckiego Związku
Pszczelarzy oraz Waltera Heafekera, Prezydenta Niemieckiego Związku Pszczelarzy
Zawodowych. O godzinie 19:00 niespodzianka wieczoru, a następnie zabawa przy
znakomitej orkiestrze do godz. 23:00.
W niedzielę 22 września o godz. 9:00 w Kościele p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w śabiej Woli uroczysta Msza Święta z pocztami sztandarowymi,
której przewodniczył będzie i wygłosi homilię dla pszczelarzy Ks. Bp. Edward
Białogłowski, Kapelan Polskiego Związku Pszczelarskiego. Przemarsz do śabiej Woli

rozpocznie się w Pszczelej Woli o godz. 8:40. Uprzejmie prosimy o ustawianie się
pocztów juŜ o godzinie 8:20 przed szkołą.
Po powrocie z uroczystej Mszy Świętej, o godz. 10:30, na sali gimnastycznej
w Pszczelej Woli referat związany z integrowaną ochroną roślin wygłosi przedstawiciel
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to waŜne informacje, tym bardziej,
Ŝe prawdopodobnie w pierwszych dniach września Sejm RP uchwali nową ustawę
o ochronie roślin. Następnie prof. Ryszard Czarnecki, prof. Bogdan Kędzia, dr Jan Giza,
dr Arkadiusz Kapliński przedstawią w sali gimnastycznej w Pszczelej Woli w skrócie
referaty i wystąpienia z Europejskiego Forum Apiterapii (z dnia 21.09.
na Uniwersytecie Medycznym). Wykłady trwać będą do godz. 14:00.
Około godziny 16:00 przewidywane jest zamknięcie Kongresu i Ogólnopolskich
Dni Pszczelarza.
W sprawach rejestracji bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Pszczelą Wolą
tel. +48(81) 562 80 76, FAX: +48(81) 562 87 73, sekretariat@pszczelawola.edu.pl
Podczas Kongresu będzie moŜna zakupić sprzęt pszczelarski, upominki, krawaty
i apaszki okazjonalne, znaczki z pszczółką, kongresowe karty pocztowe, wizytowniki
oraz – co waŜne – Kalendarz na 2013 rok, broszurę o chorobach i leczeniu pszczół
(nowość).
Gdyby istniała taka moŜliwość to bardzo proszę o zbiorowe zamówienia
na Kalendarz – bogaty w treści – niezbędny kaŜdemu pszczelarzowi. Przed Kongresem
planujemy spotkanie z Prezesami WZP/RZP.
śyczę udanego planowania wyjazdów i spotkań
Z pszczelarskim pozdrowieniem
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