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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
 
Mija 10 lat od chwili, gdy grupa założycieli SPP Polanka spotkała się w Gąbinie by dopełnić 
formalności i powołać Stowarzyszenie do życia. Jest mi bardzo miło zaprosić Was z powrotem do 
Gąbina, do tego samego ośrodka – Centrum Rekreacyjno–Szkoleniowego „Żawakol” 
http://www.centrum.zawakol.pl/ 09-530 Gąbin ul. Wspólna 12 tel.: 604-485-586, 604-486-046. 
Podobnie jak Polanka, centrum Pana Andrzeja Żabki także wyrosło i niełatwo było nam wstrzelić się w 
wolny termin. Udało się i będziemy świętować jubileusz tam, gdzie gościnność gospodarza pozwoliła 
nam wtedy skupić się na pracy i dobrze wystartować, bez poprawek i dodatkowych spotkań (co 
prawda grupa inicjatywna miała jeszcze tych spotkań kilka: w banku, w sądzie itp.). Pewnie trochę 
powspominamy ale nie na tyle by nudzić. Program wykładowy jak zwykle jest ambitny. 
 
Tak więc zapraszam w dniach 6-8 marca 2015. Zaczniemy w piątek od godz. 16.00 i skończymy 
niedzielnym obiadem. Terminarz przedstawia się następująco: 
 
Piątek 6 marca: 

 16.00 – Dariusz Klonowski: Działania logistyczne dla poprawy współpracy z pszczelarzami. Jak to 

będzie w nowym sezonie? 

 16.30 – Cezary Kruk: Próby wczesnej oceny wartości użytkowej matki pszczelej. 

 18.00 – Mikrofon dla osób, które przyjeżdżają do nas z prezentacją swoich produktów.  

Sobota 7 marca: 
 9.00 – Prof. Władysław Huszcza: Wyzwania, które stoją przed współczesnym pszczelarstwem. Pan 

Prof. proponuje dyskusję na te tematy. Pożytki, leki, polityka wobec pszczelarstwa itp. 

 11.00 – Prof. Grażyna Topolska:  Nosema – zabójca czy złodziej. 

     Aethina tumida – z linii frontu. 

O żuczku pisaliśmy na Polance już prawie 10 lat temu, przybliżając ówczesną wiedzę o tym pasożycie: 

http://spp-polanka.org/articles.php?id=14,  http://spp-polanka.org/articles.php?id=17 ale teraz stało 

się to naprawdę ważne. Żuczek jest już w Europie i to tylko kwestia czasu, kiedy zmierzymy się z 

problemem a Pani Profesor przyjedzie z wiadomościami prosto z Włoch. 

 12.30 – Justyna Markowicz: Pszczelarstwo w Tanzanii. 

 13.00 – Obiad  

 15.00 – Prof. Konstanty Romaniuk: Nadtlenek wodoru w zwalczaniu Nosema ceranae. 

 16.30 – Wojciech Morawski: Rośliny miododajne z punktu widzenia ogrodnika i pszczelarza w jednym. 

 17.30 – Katarzyna Wieteska: Gdzie szukać wsparcia finansowego dla inwestycji pszczelarskich? 

 18.00 – Chwila wspomnień. Kiedy spotykaliśmy się na początku, był zwyczaj, że każdy po kolei 

przedstawiał się i mówił parę słów o sobie. Teraz wielu uczestników tamtych spotkań łączą 

sprawdzone już przyjaźnie. Ciekaw jestem ile przybędzie osób z pierwszego składu Polanki: 

http://www.centrum.zawakol.pl/
http://spp-polanka.org/articles.php?id=14
http://spp-polanka.org/articles.php?id=17
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 19.00 – Uroczysta kolacja. 

 
Niedziela 8 marca: 

 9.00 – Dyskusja. Zawsze później brakuje na nią czasu. Zaczniemy dzień od porozmawiania o planach na 

przyszłość i Waszych potrzebach i pomysłach. 

 10.00 – Jacek Jaroń: Alternatywne sposoby walki z warrozą. 

 11.00 – Wojciech Morawski: Organizacja pasieki z punktu widzenia ekonomii. Jak to zrobić dobrze a 

tanio. 

Koszt uczestnictwa obejmuje noclegi, wyżywienie i uczestnictwo w wykładach, i wynosi 360 zł. 
Prosimy o wpłatę tej kwoty na rachunek bankowy Polanki w PKO BP O/ Sandomierz Nr 96 1020 4926 
0000 1502 0036 7094  
 
Dokonanie wpłaty i zaznaczenie w tytule przelewu kogo ona dotyczy jest równoznaczne z 
dokonaniem rezerwacji. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc w „Żawakolu”, będziemy 
szukać po okolicy. W przypadku konieczności rezerwacji przed możliwością dokonania przelewu 
proszę o kontakt z Krystyną Stokłosą: 605-615-852, krystyna.stoklosa@wp.pl.  
 
Uwaga: Krystyna Stokłosa jest nieobecna w dniach 21-28 lutego. Jeśli więc ktoś nie zdąży się z nią 
skontaktować do 20 lutego, niech przełoży to na pierwsze dni marca. Będzie późno ale jeszcze się da. 
 

 
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam, 

Prezes 

 

Piotr Skorupa 
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