
PROGRAM
Międzynarodowej Konferencji - Bukowina Tatrzańska 21-22.04.2012 r.

Dwudniowe praktyczno-teoretyczne szkolenie pszczelarzy z Polski i Słowacji
(Dvojdenný školiaci-interakčný workshop)

21.04.2012 r. – SOBOTA

7.00  Odjazd autobusów - Wycieczka do 5 – pasiek w Polsce 
Doprava včelárov prenajatými dopravnými prostriedkami na päť včelníc v Poľsku - deň workshopu.  
Pasieki: 1. J. Kasztelewicz - Stróże, 2. W. Ptaszkowski - Ptaszkowa, 3. K. Ząziąbł - Krościenko,  
4. J i M.Modła - Czarna Góra, 5. A. Budz - Czarna Góra

 Międzynarodowe spotkanie integracyjne pszczelarzy ze Słowacji i Polski  
Medzinárodné integračni stretnutie slovenských a poľských včelárov - GOW Stasinda

22.04.2012 r. – NIEDZIELA 

7.00 Msza św. / Svätá omša
8.00 Śniadanie/ Raňajky
9.00 Otwarcie Konferencji / Otvorenie Konferencii:
- Stanisław Kowalczyk - Prezes KZP - Nowy Sącz
- ing. Pavol Kamenik – Prezes SVS – Trstena

- Wystąpienia zaproszonych gości / Prezentácia pozvaných hostí:

 Wykłady (Prednášky):
10.00 Mgr František Geleta - História a súčasnosť včelárstva v Euroregióne „TATRY” a na Slovensku  

Historia i stan obecny pszczelarstwa w Euroregionie „TATRY” i na Słowacji
10.30 dr hab. inż. Krystyna Czekońska, prof. UR - Problemy zdrowotne pszczoły miodnej  

Zdravotni problematika včely medonosnej
11.00 Peter Geleta - Ošetrovanie včelstiev euroregióne Tatry / Pielęgnacja rodziny pszczelej w Euroregionie „TATRY”
11.30 mgr inż. Narcyz Kędziora – Pszczelarstwo w latach 1975-2011 na terenie działania Karpackiego Związku  

Pszczelarzy w Nowym Sączu” 
„Včelarstvo v roku 1975-2011 v oblasti pôsobenia Karpackého Zväzku včelárov v Nowym Sączu”

12.00 Ing. Branislav Novosad - Pesticídy a ich vplyv na flóru a faunu v Euroregióne „TATRY”  
Pestycydy i ich wpływ na florę i faunę v Euroregionie „TATRY”

12.30 mgr inż. Franciszek Janowiak - Stan pszczelarstwa na terenie Euroregionu „TATRY” na podstawie przeprowa-
dzonej ankietyzacji po słowackiej i polskiej stronie granicy 
Stav včelárstva v Euroregióne „Tatry” na zaklade zmapovania stavu včelárstva na poľskej a slovenskej 
strane hranice

13.00 Obiad dla uczestników i zaproszonych gości

 
Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowie-

kowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie 
pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, 
potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka...( 
Karol Darwin ) 

Ak zmiznú včely z povrchu zeme, človek nemá viac 
ako štyri roky života. Žiadne ďalšie včely, žiadne opeľovanie. 
Vyhynú rastliny, potom zvieratá a nakoniec zhynie aj človek. 
(Charles Darwin)  

 

Wybrane zagadnienia 
ochrony środowiska naturalnego w zakresie biologicznej ochrony 
pszczoły miodnejw Polsce i na Słowacji w Euroregionie „Tatry“ 

Vybrané témy 
ochrany životného prostredia v oblasti biologickej  ochrany včiel 

v Poľsku a na Slovensku v Euroregióne "Tatry" 

Konspekt dla wykładowców: 
 prowadzących prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach 
w ramach projektu „Pszczoły w służbie człowieka i przyrody 
w Euroregionu „Tatry” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 
 

Konspekt pre vedenie prednášky: 
 v základných a stredných školách v rámci projektu "Včely v službách 
človeka a prírody v Euroregióne Tatry" spolufinancovaný Európskou 
úniou a Európskym fondom pre regionálny rozvoj, Programom 
cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky a Slovenskéj republiky 
v rokoch 2007-2013 

Zaproszenie
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Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu 
i Spolok Včelárov Slovenska v Trstene

ma zaszczyt zaprosić

 Sz. P.

na Międzynarodową Konferencję-Projekt UE

„Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „TATRY”
„Včiely v službe človeka a prirody v Euroregionie „TATRY“, 

która odbędzie się w dniach 21-22.04.2012 r.  
w Górskim Ośrodku Wypoczynkowy „Stasinda”  

Bukowina Tatrzańska ul. Karpęciny 5.

TEMAT MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI: 

„Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku  
naturalnym oraz zagrożenia wyginięcia pszczół” 

„Úloha a význam včely medonosnej v životnom prostredí 
 a nebezpečenstvo vyhynutia včiel”

Informacje:

Biuro KZP w Nowym Sączu – tel. 18-442 29 53
Stanisław Kowalczyk – Prezes KZP – tel. 606 488 109

Franciszek Janowiak – koordynator – tel. 692 503 961 lub 18-263 44 69

Międzynarodowa Konferencja, jest realizowana w ramach mikroprojektu „Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Eu-
roregionu „Tatry” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Medzinárodná konferencia, je v rámci projektu „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry” spolufinancovaný 
Európskou úniou a Európskym fondom pre regionálny rozvoj, Programom cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky a Sloven-
ského republiky v rokoch 2007-2013


