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Szanowni Państwo, 
 

 Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się Państwa uczniów do finałowego etapu I 

Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bliżej pszczół”. Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursu 

,,Bliżej pszczół” i konferencji ,,Pszczoła w mieście” oraz kilka ważnych informacji 

organizacyjnych. Prosimy zapoznać się z planem i zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie 

grup gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ich programy nie są takie same! Przypominamy, iż 

kolacja i nocleg przewidziane są dla wszystkich uczestników, oprócz uczniów  i opiekunów 

ze szkół z Lublina i Pszczelej Woli. Zamieszczamy także zestaw niezbędnych porad, jak i 

czym poruszać się po Lublinie oraz wykaz najważniejszych adresów i telefonów. 

Przypominamy o konieczności posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który będzie 

należało okazać przed wejściem na salę konkursową. Prosimy o mailowe potwierdzenie 

przybycia do 21.02.2017r. W przypadku nieodwołania swojego przyjazdu, a nie pojawienia 

się na wydarzeniach – mogą zostać Państwo obciążeni kosztami noclegu i wyżywienia. 

 

Organizatorzy:  

Fundacja Rozwoju KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl 

Telefon do Sekretariatu: (81) 445-32-35 

Telefon komórkowy aktywny 1-2 marca: nr 534834009 

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli  

e-mail; ekretariat@pszczelawola.edu.pl  

Telefon do Sekretariatu: (81) 562 80 76 

Telefon komórkowy aktywny 1-2 marca: nr 606918139  

 

Noclegi dla grupy gimnazjalnej w internacie, w ZSR CKP w Pszczelej Woli (można 

przyjechać dzień wcześniej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu). Dojazd do Pszczelej 

Woli w przeddzień konkursu: przy dworcu PKP odchodzą busy do Pszczelej Woli w kierunku 

Zakrzówek i Bychawa przez Osmolice firma „Pasażer”. Cena biletu 3,50zł, czas jazdy ok. 20-

25minut. Wysiada się przy bramie szkoły. 

 

Hotel dla grupy ponadgimnazjalnej: 

Hotel Victoria, ul. Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin 

Telefon do Recepcji: (81) 532-70-11 
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Dworzec Główny PKS: 

Aleja Tysiąclecia 6, 20-001 Lublin.  

Dojazd na KUL z przystanku Dworzec Główny PKS 02. Wysiadka na przystanku KUL 03. 

Czas przejazdu ok. 15 minut. Autobusy nr: 10, 18, 31, 57. Taxi – koszt ok. 10-15 zł. 

 

Dworzec Główny PKP: 

Plac Dworcowy 1, 20-408 Lublin.  

Dojazd na KUL z przystanku Dworzec Główny PKP 02. Wysiadka na przystanku KUL 01. 

Autobus nr: 13. Taxi – koszt ok. 20 zł. 

 

Ceny biletów: 

Bilet 30-minutowy do kupienia w kioskach i biletomatach (ulgowy 1,60zł; normalny 3,20zł). 

Bilet jednoprzejazdowy do kupienia u kierowcy autobusu (ulgowy 2zł, normalny 4zł) 
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Dzień 1.  (Środa, 1 marca 2017r.) 

 Do godziny 12:00 przyjazd do siedziby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. Zgłoszenie do Rejestracji (parter Gmachu Głównego KUL: rejestracja oraz 

odebranie opłaconych talonów na obiady i kolację. W pobliskiej szatni możliwość 

zostawienia bagaży i okryć wierzchnich. 

W czasie oczekiwania na obiad możliwość uczestniczenia wraz z przewodnikiem 

w krótkiej wycieczce po Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II oraz zwiedzania Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL. 

 12:00 – 12:45 obiad w mensie akademickiej ,,ProBono” (niski parter Gmachu 

Głównym KUL) 

 13:00 – 17:00 konkurs ,,Bliżej pszczół”:  

a) część pisemna: sala CTW-113 (Collegium Jana Pawła II, I piętro). Test będzie 

składał się z pytań zamkniętych z możliwością pytań otwartych. Przed rozpoczęciem 

pisania uczniowie losują numery, które decydować będą o kolejności wchodzenia na 

część praktyczną. 

b) część praktyczna: sala CTW-113 (Collegium Jana Pawła II). Polegać będzie na 

udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 4 pytania:  rozpoznanie rośliny miododajnej, 

rozpoznanie sprzętu pszczelarskiego, nazwanie wybranego elementu budowy 

pszczoły, rozpoznanie rodzajów miodu. Zapisane odpowiedzi (na podpisanej swoim 

nazwiskiem karcie!) należy na koniec części praktycznej wrzucić do urny. 

 

GRUPA PONADGIMNAZJALNA 

 17:30 – 18:00 kolacja w mensie akademickiej ,,ProBono” (niski parter Gmachu 

Głównego KUL). Po kolacji należy odebrać swoje bagaże z szatni! 

 18:00 – 18:30 przejście pieszo wraz z przewodnikiem do hotelu Victoria 

 19:00 zameldowanie w hotelu i czas wolny (Stare Miasto w bliskiej odległości 10 

minut pieszo) 

GRUPA GIMNAZJALNA 

 17:30 przejazd autokarem do Pszczelej Woli 

 18:00 – 18:30 kolacja w internacie 

 19:00 warsztaty pszczelarskie i nocleg 
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Dzień 2. (Czwartek, 2 marca 2017r.) 

GRUPA PONADGIMNAZJALNA 

 7:00 – 8:00 śniadanie w Hotelu Victoria i wymeldowanie  

 8:00 – 8:30 przejście do siedziby KUL 

(Możliwość pozostawienia bagażu i okryć wierzchnich w szatni na parterze Gmachu 

Głównego KUL). 

GRUPA GIMNAZJALNA 

 7:00 – 8:00 śniadanie  

 8:00 – 8:30 przyjazd autokarem do siedziby KUL 

(Możliwość pozostawienia bagażu i okryć wierzchnich w szatni na parterze Gmachu 

Głównego). 

WSZYSCY UCZESTNICY 

 9:00 – 12:00 konferencja ,,Pszczoła w mieście”. Sala CTW-113 (I piętro w Collegium 

Jana Pawła II). Prelegenci konferencji: 

a) dr hab. Anna Haładyj, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL - 

,,Pszczoła w relacjach międzysąsiedzkich” 

b) dr hab. Ewa Trzaskowska, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury 

Krajobrazu KUL - ,,Rośliny inwazyjne a pożytki pszczele – problemy 

bioróżnorodności” 

c) dr Magdalena Lubiarz, Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego  

i Krajobrazu KUL - ,,Owady roślinożerne w mieście źródłem pożytków 

pszczelich” 

d) dr Marek Chmielewski, Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  - ,,Zarządzanie 

ryzykiem występowania chorób czerwia i pszczół w pasiekach miejskich” 

e) ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL 

- ,,Kondycja rodziny pszczelej KUL, wyniki badań miodu miejskiego” 

f) Piotr Lasota, Ośrodek ,,Brama Grodzka – Teatr NN”: Prezentacja projektu 

wirtualnej pasieki 

g) Wystąpienie reprezentanta Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych - 

,,Piękno lubelskich parków krajobrazowych” 

h) Wystąpienie reprezentanta  Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń 

Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – p. Rafała Orlickiego 

 12:00 – 13:00 ogłoszenie laureatów konkursu ,,Bliżej pszczół” i rozdanie nagród 

 13:00 – obiad w mensie akademickiej ,,ProBono” (niski parter Gmachu Głównego 

KUL) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


