Informacje

Podsumowanie III edycji
Konkursu „Pszczelarz Roku”
W gmachu ministerstwa rolnictwa w Warszawie 21 marca odbyła
się Konferencja „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”, po której podsumowano III edycję Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ
ROKU 2016. Konkurs organizuje Fundacja Edukacji Ekonomicznej
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (FEEIROW), a jej patronami byli: Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych
i Stowarzyszenie Pszczelarzy POLANKA.
Uczestników konferencji powitał prezes FEEIROW Sebastian Filipek-Kaźmierczak, który przypomniał, że celem
Konkursu i Konferencji jest promowanie
dobrych praktyk pszczelarskich, znaczenia pszczoły miodnej w środowisku oraz
nowych kierunków w pszczelarstwie. To,
że w realizację naszych inicjatyw włączają się wiodące związki i organizacje
pszczelarskie, utwierdza nas w przekonaniu, że idea promowania i eksponowania najlepszych ma głęboki sens.
Obecny na otwarciu pszczelarskiego spotkania był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel. Mówienie
o znaczeniu pszczoły miodnej
i problemie masowego wymierania pszczół, o czym alarmują
naukowcy i pszczelarze, sprawiło, że wzrosło zainteresowanie
tymi problemami w społeczeństwie. Podnoszenie poziomu
masowej świadomości o wzajemnym oddziaływaniu pszczół
na środowisko i środowiska na
pszczoły jest niezwykle istotne.
Musimy mieć pełną świadomość tego, że pod pojęciem
oddziaływania środowiska
na pszczoły jesteśmy my. To
przede wszystkim działalność
człowieka sprawia, że powstają
zagrożenia. Możemy jednak oddziaływać pozytywnie dbając o przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego.
Minister poinformował o działaniach, które podjął resort dla ograniczenia ryzyk dla pszczół wynikających z błędów popełnianych przy
opryskach. Szef resortu rolnictwa wyraził przekonanie, że Komisja
dialogu społecznego, którą powołał, wypracowywać będzie propozycje
projektów i decyzji sprzyjających rozwojowi rolnictwa i pszczelarstwa.
Problemy, z którymi boryka się współczesne rolnictwo i pszczelarstwo skupiają się jak w soczewce na posiedzeniach Sejmowej Komisji
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Rolnictwa – powiedział jej wiceprzewodniczący poseł Jan Krzysztof
Ardanowski. Wierzę, że w drodze rozmów między przedstawicielami
gospodarstw towarowych a pszczelarzami uda się wypracować kompromisowe rozwiązania, które pozwolą rolnikom intensyfikować produkcję bez stwarzania zagrożeń dla pszczół. Powstałe Stowarzyszenie
Sadowników Pszczelarzy dowodzi, że dialog korzystny dla obu stron
jest potrzebny i możliwy.

Nagrodzeni i wyróżnieni
Przewodniczący Kapituły, Marek Szczygielski z Agencji Nieruchomości Rolnych poinformował, że najlepsi z najlepszych w III edycji
Konkursu „Pszczelarz Roku” wyłonieni zostali spośród 27 właścicieli pasiek zakwalifikowanych do finału. Przy wyborze zdecydowała
ocena jakości miodów, w tym wyniki badań z Laboratorium Zakładu
Pszczelnictwa w Puławach i opisy pasiek, które przysłali do Komisji
Konkursowej sami pszczelarze.
Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane
przez sponsorów Konkursu. Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Kudła wręczył pszczelarzom, którzy zdobyli I miejsca
w poszczególnych kategoriach puchary ufundowane przez Zarząd PZP.
Grand Prix III edycji Konkursu i tytuł Pszczelarza Roku 2016 za
miód spadziowy zdobyli:
Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz z woj. malopolskiego. Zgłoszeni zostali do Konkursu przez Stowarzyszenie Pszczelarzy
Zawodowych.

Informacje

Wszyscy finaliści otrzymali okolicznościowe dyplomy

I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016 w kategorii miód
nektarowy odmianowy zdobył Michał Słomiński z Tucholi w woj.
kujawsko-pomorskim zgłoszony przez Pomorsko-Kujawski Związek
Pszczelarzy w Bydgoszczy. Pszczelarstwem zajmuje się od 22 lat. Ma
70 rodzin pszczelich.

I miejsce w kategorii miód nektarowy wielokwiatowy i tytuł
PSZCZELARZ ROKU 2016 zdobyli Agnieszka, Teresa i Paweł Kamińscy. Prowadzą „Pasiekę w sadzie” w miejscowości Bogdaniec
k. Gorzowa Wielkopolskiego. Część uli wywożą na pożytki. Przy pasiece jest mini Zoo. Zajmują się edukacją przyrodniczą i pszczelarska
dzieci i młodzieży.

Prezydent PZP Waldemar Kudła wręcza Państwu Kamińskim puchar ufundowany przez Zarząd PZP
I miejsce w kategorii
miód sekcyjny i tytuł
PSZCZELARZ ROKU
2016 zdobył Zbigniew
Durajczyk z miejscowości Cieciszew na Mazowszu zgłoszony przez Stowarzyszenie POLANKA.

Wiceprezes Fundacji Joanna Pawłowska Tyszko podziękowała sponsorom:
Agencji Rynku Rolnego, Krajowej Radzie
Izb Rolniczych, firmie Bayer Sp. z o.o.,
spółce Biowet Puławy, Przedsiębiorstwu
Pszczelarskiemu Tomasz Łysoń, firmie
Apivital, Zakładowi Pszczelnictwa w Puławach, Spółce Pfeifer&Langen Marketing, Spółce Jotun Polska, Bankowi Polskiej Spółdzielczości SA, Pasiece Apicon z Lubienia Kujawskiego, firmie Adamek
– produkcja i sprzedaż odzieży pszczelarskiej, Firmie BARTEK Jerzy
Skiba, Producentowi uli Piotrowi Tumidajewiczowi.
Tekst Andrzej Kasperowicz
Zdjęcia Mirosław Jobda
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