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1. Pożegnaliśmy naszych Kolegów Prezesów 
Nieubłagana śmierć wyrwała z naszego grona ś.p.Walentego Oniśkiewicza z Asun 

oraz ś.p..Kazimierza Obrębskiego z Olsztynka, którzy obok poświęcania się swojej 

pszczelarskiej pasji znajdowali chęci i czas, aby robić też niemało dla innych 

pszczelarzy aktywnie pracując w naszej organizacji.  

Zasługi Zmarłych dla naszego Związku przedstawione będę w następnym wydaniu IB. 

Cześć ich pamięci. 

 

2. VII Wojewódzki Dzień Pszczelarza tym razem jest w Reszlu 
Przyjęcie jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przez Zarząd WZP propozycji Prezesa  

i Koła Pszczelarzy w Reszlu w zakresie organizacji kolejnego WDP właśnie w tej 

miejscowości spowodowało zawiązanie się komitetu organizacyjnego, którego prace 

zaowocowały właśnie teraz drukiem zaproszeń i plakatów. Przekazujemy je w tej 

chwili do naszych kół, aby każdy z członków WZP mógł zdecydować o swoim udziale 

w tym spotkaniu. Aby Koleżanki i Koledzy z Reszla mogli zaplanować godne przyjęcie 

Gości z całego województwa konieczne jest uzyskanie z poszczególnych kół listy 

osób, które dotrą 29 sierpnia na godz. 9-tą do Reszla, aby skorzystać z okazji 



 2

dorocznego spotkania. Dla Pszczelarzy z Reszla, będzie to dzień szczególny, gdyż po 

uroczystości staną wspólnie po raz pierwszy pod swoim Sztandarem Koła. Będzie im 

w tym dniu bardzo miło gościć poczty ze sztandarami pozostałych kół oraz poczet 
sztandarowy WZP, stąd skierowane do nich zaproszenie i oczekiwanie. 

Program naszego Dnia przewiduje: 

9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników – ul. Rynek – stoisko 

10.00 – 11.00 – Msza Sw. W Kościele pw. Św.Piotra i Pawła, podczas której 

poświęcony będzie sztandar Koła, 

11.00 – 11.30 – Przemarsz na Rynek Reszla, 

11.30 – 13.00 – Część oficjalna  

13.00 – 13.45 – Wykład prof.dr.hab. Jerzego Wilde pt. „Walory odżywcze i prozdro-

wotne produktów pszczelich pozyskanych w naturalnych ekosystemach Warmii i Ma-

zur” 

13.45 – 14.30 – Obiad w restauracji „Rycerska” 

14.30 – 18.00 – Warsztaty praktyczne w pasiece Pana Jerzego Sikory (Święta Lipka - 

pasieka za Leśnictwem)  

– wykład dr.hab.Zbigniewa Lipińskiego pt. ”Praktyczne rozpoznanie i zwalczanie 

zgnilca amerykańskiego” 

- wykład mgr.Jerzego Paukszto pt.” Zasady i techniki pozyskiwania produktów 

pszczelich” oraz „Zastosowanie kwasów organicznych w zwalczaniu warozy”. 

18.00 – Spotkanie przy ognisku, 

9.00 – 20.00 – Kiermasz Pszczelarski, ul.Rynek. 

  Organizacyjnie przewidziane jest przybycie do Reszla ok. 300 pszczelarzy, 

którzy wezmą udział m.in. w zaplanowanym szkoleniu i pikniku. Oznacza to, że 

spośród członków WZP czekamy na ok. 30% pszczelarzy zrzeszonych w WZP. Liczba 

osób z poszczególnych kół bywa zwykle zróżnicowana, ale liczymy, że chętni dopiszą. 

Ustalenie z góry liczby osób, jakie są oczekiwane (zobowiązane przybyć?) z poszcze-

gólnych kół niekoniecznie jest dobrym sposobem zgromadzenia planowanej liczby 

uczestników, stąd oczekujemy w biurze WZP na przesłanie nielimitowanej listy 

chętnych z każdego koła w terminie do dnia 18 sierpnia a 20 sierpnia przekazane 

zostanie Prezesom kół telefoniczne potwierdzenie liczby osób, którym z danego koła 

zapewniony będzie udział w szkoleniu i posiłek. W ten sposób może uda się uniknąć 

blokowania udziału większej liczby uczestników z bardziej zainteresowanych kół przy 

mniejszym od oczekiwanego udziale członków z innych kół i utrzymaniu ogólnej ilości 
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osób w przyjętym planie, aby dla nikogo nie zabrakło przygotowanych miejsc i posił-

ków.  

Bardzo liczymy na terminowe dotarcie list uczestników do Biura WZP i liczny udział 

członków WZP w naszym dorocznym spotkaniu. 

 
3. XXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Pszczelej Woli 

Po rezygnacji Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku z organizacji 

tegorocznych ODP mamy zaproszenie do Pszczelej Woli do udziału w ogólnokrajo-

wym spotkaniu polskich pszczelarzy. Przewidywany program przedstawia się nastę-

pująco: 

Piątek 17.09.2010 r. 
Dzień wycieczkowy – zwiedzanie pasiek oraz interesujących miejsc Lubelszczyzny; 

Sobota 18.09.2010 r. 
godz. 845 zbiórka i prezentacja sztandarów z całej Polski 

godz. 900 Msza Święta 

godz. 1030 uroczyste otwarcie XXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza 

godz. 1115 – 1200 pszczelarska sesja naukowa 

godz. 1200 – 1500 obiad 

godz.  1500 – 1800  pszczelarska sesja naukowa 

godz. 1800 – 2000 kolacja 

godz. 2000 część artystyczna,  

Niedziela 19.09.2010 r. 
godz. 900 pokazy, konkursy dla pszczelarzy 

ok. godz.12.00 Uroczyste zamknięcie XXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy 

Przewidywane są liczne imprezy towarzyszące takie jak prezentacje, pokazy, 

zabawy i konkursy, sprzedaż produktów pszczelich, degustacje, występy zespołów, 

liczne kiermasze. 

1. Piątek; podamy na stronie Pszczelej Woli adresy pasiek które będzie można 

zwiedzać „po trasie” przyjazdu do Pszczelej Woli - Lublina, jak również 

atrakcyjne miejsca Lubelszczyzny; Kozłówka i muzeum socrealizmu, Kazimierz 

Dolny, Nałęczów Ponadto zaprosimy do zwiedzania Lublina (Stare Miasto, 

Zamek Lubelski),  
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2. Sobota/niedziela; Wykładowcy; z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

(ciekawe rzeczy o pszczołach i pszczelarstwie), Olga Mrozowa - 

„Pszczelarstwo na Białorusi” z Instytutu Pszczelnictwa w Puławach, 

3. Wykład i prezentacja multimedialna” Wpływ działalności pszczelarskiej ks. Jana 

Dolinowskiego na rozwój pszczelarstwa w Polsce”; wystawa :Księga mądrości”- 

krótka historia pierwszego polskiego ula ks. Jana Dolinowskiego  

4. Warsztaty pszczelarskie  

a) prezentacja sprzętu pszczelarskiego 

b) pokaz inseminacji matek pszczelich  

c) wytapianie wosku 

d) wyrób świec woskowych 

5.  Widowisko obrzędowe  

a) „Miodobranie na przestrzeni wieków” 

b)Pokaz zastosowania leziwa 

6.  Konkurs wiedzy o pszczelarstwie: „Co w ulu bzyczy?” 

7. Wycieczka dydaktyczna „Od kwiatka do miodu” po Pszczelej Woli 

8. Biesiada „Miodem płynąca” (degustacja potraw i napoju na bazie miodu 

9. Noclegi w akademikach przy ul. Nadbystrzyckiej, już zarezerwowane, blisko 

wyjazdu z Lublina w stronę Pszczelej Woli 

10. Szacowane koszty pobytu;   

11. noclegi 35,-,  noclegi ze śniadaniem 45,- 

12. śniadania 15,-; obiady 25,-; kolacje 15,- 

13. pamiątki zjazdowe 50,- (torba płócienna, kubek, folder, notes, długopis, płyta 

CD z materiałami wykładowymi, prezentacją szkoły zdjęciami) 

14. można wykupić pakiet łącznie; od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę za 

200,- 

15. Przewidywane są liczne imprezy towarzyszące takie jak prezentacje, degusta-

cje,  pokazy, zabawy i konkursy, sprzedaż produktów pszczelich,  występy 

zespołów, liczne kiermasze 

16. Na miejscu będzie można skorzystać z posiłków proponowanych przez ZSR 

CKP w Pszczelej Woli oraz punktów gastronomicznych i kuchni polowej 

umieszczonych na terenie szkoły. 

17. Karta zgłoszenia na stronie Pszczelej Woli www.pszczelawola.edu.pl 
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W aktualnej sytuacji naszego WZP Zarząd ustalił, że w tym roku nie ma możliwości 

dofinansowania zbiorowego wyjazdu naszych przedstawicieli do Pszczelej Woli w po-

staci pokrycia kosztów autokaru, dlatego osoby zainteresowane udziałem w ODP 

proszone są o indywidualne zgłaszanie Organizatorowi swojego uczestnictwa   

 

4. Trwają działania organizacyjne związane z realizacją umów z AAR 
w zakresie leczenia rodzin chorych na warozę oraz odbudowy 
pogłowia 
 

W ramach zgłoszeń i wpłat dokonanych przez poszczególne Koła nie zostały 

wyczerpane wszystkie dostępne środki ujęte w umowach zawartych przez WZP z 

ARR, stąd włączone zostały do realizacji zapotrzebowania na leki (niezgłoszone we 

wrześniu-październiku 2009 r.) oraz na odkłady nieuwzględnione w kołach. 

Biuro WZP przekazało do poszczególnych producentów matek i odkładów listy 

do realizacji z poszczególnych kół, stąd zainteresowane osoby powinny bezpośrednio 

z tymi pasiekami ustalać termin odbioru/otrzymania zamówionych matek i odkładów. 

W umowach zawartych z producentami odkładów zawarty został obowiązek 

producenta w zakresie informowania biura WZP o ustalonym terminie odbioru/wysyłki 

zamówionych przez WZP odkładów. Informacja ta będzie przekazywana do Zarządu 

koła danego pszczelarza.  

 

5. Święto Miodu w Ełku 
W kalendarzu imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, 

lokalną i regionalną Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 25 września 

zaplanowane jest Święto Miodu, które odbędzie się w Ełku. Biuro Jakości i Znaków 

Regionalnych zwołało 21 lipca spotkanie organizacyjne, na które przybyli tylko 

przedstawiciele WZP Olsztyn oraz Warmińskiego Związku Pszczelarzy w Rychlikach. 

Dowiedzieliśmy się, że Organizator oczekuje na przybycie licznych pszczelarzy ze 

swoimi miodami, które będą mogli na miejscu sprzedawać. Dla pszczelarzy 

zorganizowane będą konkursy na najlepsze miody poszczególnych odmian a 

Organizator zakupi od pszczelarzy miód do celów promocyjnych. Laureaci konkursów 

otrzymają Puchary Marszałka Województwa. Sprzedaż własnego miodu jest 

wprowadzaniem go do obrotu, stąd wymogiem, jaki chętnym pszczelarzom stawia 

Organizator Święta jest obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów 
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prowadzących sprzedaż bezpośrednią, który jest prowadzony przez każdego 

Powiatowego Lekarza Weterynarii. Organizator nie wymaga wnoszenia przez 

pszczelarzy opłat za miejsce na ustawienie stoiska. Jest jedynie prośba, aby swój 

zamiar ustawienia stoiska zainteresowani zgłosili w terminie do dnia 6 września w 

Biurze Jakości i Znaków Regionalnych (89 521-98-50) fax 89 521 98 59, e-mail 

bjz@warmia.mazury.pl . 

 

6. Kupię - sprzedam  
kupię: 

- pasiekę w dobrym stanie lub puste ule i pszczoły, 

tel. 504 336 194, 87 732 37 60. 

sprzedam: 

-  20 rodzin pszczelich w ulach wielkopolskich (tel. 507 859 007) 

- Ule warszawskie zwykłe. Cena do uzgodnienia Tel.502 219 355,  89 512 62 46 

- 25 sztuk uli wielkopolskich korpusowych. Ule nowe cena 100 zł/sztuka. Wykonuję 

ramki i ule. Lech Grzegorz Tel. 661 098 539 

- 80 rodzin pszczelich. Henryk Fijołek Tel. 89 715 31 64 

- Pszczoły, ule dadant i 5 uli warszawskich poszerzanych. Stepańczak Jan, Tel. 

89 527 10 99 

- Pasiekę, ok. 80 uli w bardzo dobrym stanie, Stanisław Augustynowicz, Tel. 89 523 

95 30 

 
7. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół i 
poszczególnym pszczelarzom: 

 Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-523-

39-32, 523-38-67, 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 

11, tel.089-533-21-28, 

 Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul. 

Niepodległości 53/55, tel.089-527-76-31, 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 

91, tel.089-535-76-84, 089-526-44-39, 

 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel.089-524-05-

07, w.12, 



 7

 Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089-

527-44-60, 

 Gospodarstwo Pasieczne „Leśny Dwór” - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, 12-100 

Szczytno, tel.089-624-37-77, 

 Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel.kontakt. 089-524-03-

23, 

 Mazurskie Miody  – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-513-64-13, 

 
opracował: dr  R.Pałach  
 


