
    
      

  
  

    

Działania podjęteDziałania podjęte 
w ramach kampaniiw ramach kampanii 

w 2021 roku.w 2021 roku. 

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE 



    

        
      

          
    

Na początku rokuNa początku roku 

Wydruk i dystrybucja nowego nakładuWydruk i dystrybucja nowego nakładu 
plakatów i ulotekplakatów i ulotek 

"Chroń pszczoły! Bez nich nie ma"Chroń pszczoły! Bez nich nie ma 
życia na ziemi”życia na ziemi” 





        

        
    

      
              

        

Od lutego do kwietniaOd lutego do kwietnia 

Produkcja i emisja cyklu programówProdukcja i emisja cyklu programów 
"Jak zostać pszczelarzem?”."Jak zostać pszczelarzem?”. 

Audycje były emitowaneAudycje były emitowane 
od 1 marca do 29 kwietnia br.od 1 marca do 29 kwietnia br. 

na antenie TVP 3 Lublin.na antenie TVP 3 Lublin. 





  

        
      

      
      

    

W marcuW marcu 

Apel do pszczelarzy, rolnikówApel do pszczelarzy, rolników 
i sadownikówi sadowników o zachowanieo zachowanie 

szczególnej ostrożności w pracy,szczególnej ostrożności w pracy, 
zwłaszcza związanej z używaniemzwłaszcza związanej z używaniem 

środków ochrony roślin.środków ochrony roślin. 





      

    
      
        

    

Od marca do majaOd marca do maja 

Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny 
"Co zawdzięczam pszczołom?”,"Co zawdzięczam pszczołom?”, 

do którego spłynęło łączniedo którego spłynęło łącznie 
1109 zgłoszeń.1109 zgłoszeń. 





      

      
        
      

      
      

Od marca do październikaOd marca do października 

Konkurs "Tajemniczy ogródKonkurs "Tajemniczy ogród 
dla pszczół i dzikich zapylaczy”.dla pszczół i dzikich zapylaczy”. 

Dobrej zabawie przyświecał szczytnyDobrej zabawie przyświecał szczytny 
cel - zwiększenie terenówcel - zwiększenie terenów 
pożytkowych dla owadów.pożytkowych dla owadów. 





  

      
        
      

    

20 maja20 maja 

Webinarium dla samorządowcówWebinarium dla samorządowców 
"Jak upiększyć nasze osiedla"Jak upiększyć nasze osiedla 

z korzyścią dla owadówz korzyścią dla owadów 
pszczołowatych”pszczołowatych”.. 



  

  
            

              
          

              

20 maja20 maja 

Nasi prelegenci:Nasi prelegenci: 
-- ddr hab. inż. Zbigniew Kołtowskir hab. inż. Zbigniew Kołtowski 

z Zakładu Pszczelnictwa w Puławachz Zakładu Pszczelnictwa w Puławach 
-- dr Grażyna Szymczakdr Grażyna Szymczak, dyrektor, dyrektor 

Ogrodu Botanicznego UMCS w LublinieOgrodu Botanicznego UMCS w Lublinie 





  

      
        
      

      
  

30 maja30 maja 

Miodobranie w Pszczelej Woli.Miodobranie w Pszczelej Woli. 
Wydarzenie odbyło się na terenieWydarzenie odbyło się na terenie 

Zespołu Szkół RolniczychZespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia ZawodowegoCentrum Kształcenia Zawodowego 

w Pszczelej.w Pszczelej. 





  

    
      

          
        

    

24 lipca24 lipca 

Rodzinny Ekopiknik "NaturalnieRodzinny Ekopiknik "Naturalnie 
Lubelskie” w Pszczelej Woli.Lubelskie” w Pszczelej Woli. 

EEdukowaliśmy tu młodych ludzi,dukowaliśmy tu młodych ludzi, 
jak wielką wartością jest przyroda,jak wielką wartością jest przyroda, 

ekologia i pszczoły.ekologia i pszczoły. 





      

    
          

      
        

    

Od września do październikaOd września do października 

Konkurs wiedzyKonkurs wiedzy 
"Pszczoły znam i o nie dbam”."Pszczoły znam i o nie dbam”. 
Konkurs wyłonił 3. najlepszychKonkurs wyłonił 3. najlepszych 

znawców pszczół i pszczelarstwaznawców pszczół i pszczelarstwa 
z klas 4-8.z klas 4-8. 





    

  
      

        
            

      

24 października24 października 

Podsumowanie sezonuPodsumowanie sezonu 
pszczelarskiego w Bystrzycy Nowej.pszczelarskiego w Bystrzycy Nowej. 
Sezon żegnaliśmy pod okiem kamerySezon żegnaliśmy pod okiem kamery 

TVP 3 Lublin, która kręciła tuTVP 3 Lublin, która kręciła tu 
cykl relacji na żywo.cykl relacji na żywo. 





    

    
    

    
    

24 października24 października 

Podczas wydarzenia oficjalnąPodczas wydarzenia oficjalną 
premierę miało wyjątkowepremierę miało wyjątkowe 

wydawnictwo,wydawnictwo, poradnikporadnik 
"Jak zostać pszczelarzem?”"Jak zostać pszczelarzem?”.. 





      
          

            
      

  
  

Pod szyldem kampaniiPod szyldem kampanii 
"Lubelskie – wspólnie dla pszczół”"Lubelskie – wspólnie dla pszczół” 

w 2021 r. odbyły się teżw 2021 r. odbyły się też 
inne wydarzenia i inicjatywy.inne wydarzenia i inicjatywy. 

Poznajmy je!Poznajmy je! 



      
      

Letnia Akademia Młodego PrzyrodnikaLetnia Akademia Młodego Przyrodnika 
w Ogrodzie Botanicznym UMCS.w Ogrodzie Botanicznym UMCS. 



Fot. Ogród Botaniczny UMCS Lublin 



        
        

      
          

Warsztaty pszczelarskie dla dzieciWarsztaty pszczelarskie dla dzieci 
i młodzieży szkół podstawowychi młodzieży szkół podstawowych 

z regionu lubelskiegoz regionu lubelskiego 
ww Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 



Fot. CSK Lublin 

Fot. CSK Lublin 



        
      

      
        

      
    

Projekt "Lubelskie wspólnie dla pszczółProjekt "Lubelskie wspólnie dla pszczół 
w nadbużańskich barwach”w nadbużańskich barwach” 

ww Nadbużańskim Związku PszczelarzyNadbużańskim Związku Pszczelarzy 
w Chełmiew Chełmie. Były to w. Były to warsztatyarsztaty 

pszczelarskie oraz akcja rozdawaniapszczelarskie oraz akcja rozdawania 
pakietów roślin miododajnych.pakietów roślin miododajnych. 



Fot. NZP w Chełmie 



    
        

    

"Święto Pszczół”"Święto Pszczół” 
w Ogrodzie Botanicznym UMCSw Ogrodzie Botanicznym UMCS 

Lublin, 8 sierpniaLublin, 8 sierpnia 





    
          

            
      

        
  

Konferencja KULKonferencja KUL 
"Pszczoła w mieście”"Pszczoła w mieście” dot. pszczółdot. pszczół 

i ich obecności na terenie miasta orazi ich obecności na terenie miasta oraz 
ogólnopolski konkurs ,,Bliżej pszczół”ogólnopolski konkurs ,,Bliżej pszczół” 

dla uczniów szkół podstawowychdla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.i ponadpodstawowych. 





    
      

    

III WojewódzkieIII Wojewódzkie 
Lubelskie Święto MioduLubelskie Święto Miodu 

Lublin, 4-5 wrześniaLublin, 4-5 września 





  
      

    

WojewódzkieWojewódzkie 
Kraśnickie Spotkania PszczelarzyKraśnickie Spotkania Pszczelarzy 

Kraśnik, 3 październikaKraśnik, 3 października 



  Fot. WZP Lublin 



      
    

Święto Miodów Ziemi ŁukowskiejŚwięto Miodów Ziemi Łukowskiej 
Ławki, 1 sierpniaŁawki, 1 sierpnia 





    
    

Bialskopodlaskie Święto MioduBialskopodlaskie Święto Miodu 
Kobylany, 1 sierpniaKobylany, 1 sierpnia 





    
    

Jarmark PszczelarskiJarmark Pszczelarski 
Parczew, 10 październikaParczew, 10 października 





      
  
  

    
  

Wszystkim Partnerom kampaniiWszystkim Partnerom kampanii 

serdecznie dziękujemyserdecznie dziękujemy
za zaangażowanie!za zaangażowanie! 



  
    
    

ZapraszamyZapraszamy 
do współpracydo współpracy 

w 2022 roku!w 2022 roku! 
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