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Szanowni Państwo! 
 

 Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się Państwa uczniów do finałowego etapu 

III 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. 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 28.02.2019 r. 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 22-23 marca: nr 502-699-319 

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli  

e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl  

Telefon do Sekretariatu: (81) 562-80-76 

Telefon komórkowy aktywny 22-23 marca: nr 606-918-139  

 

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 w Lublinie odchodzą busy do Pszczelej Woli 

w kierunku Zakrzówek i Bychawa przez Osmolice, firma „Pasażer”. Cena biletu 3,50 zł, czas 

jazdy ok. 20-25 minut. Wysiada się przy bramie szkoły. 
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Dworzec Główny PKS: 

Aleja Tysiąclecia 6, 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, 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 1,60 zł; normalny 3,20 zł). 

Bilet jednoprzejazdowy do kupienia u kierowcy autobusu (ulgowy 2 zł, normalny 4 zł) 
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Dzień 1. (Czwartek, 28 marca 2019 r.) 

 

 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. 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 ,,LanczoMania” (niski parter w Gmachu 

Głównym KUL) 

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

 

a) część pisemna: sala CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy, 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 (Centrum Transferu Wiedzy, I piętro). Polegać 

będzie na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 4 pytania:  rozpoznanie roślin 

miododajnych, sprzętu pszczelarskiego, rodzaju miodu i nazwanie wybranego 

elementu budowy anatomicznej pszczoły. Zapisane odpowiedzi  należy na koniec 

części praktycznej wrzucić do urny. 

 

 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. (Piątek, 29 marca 2019 r.) 

 7:00 – 8:00 śniadanie  

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

Możliwość pozostawienia bagażu i okryć wierzchnich w szatni na parterze budynku Centrum 

Transferu Wiedzy KUL 

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

Transferu Wiedzy). 

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

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

Głównego KUL) 

 Wydarzenia towarzyszące:  

 Punkt informacyjno-promocyjny dotyczący produktów wysokiej 

jakości, w tym produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych 

 Stoisko z książkami Prof. Jerzego Wilde - dla zainteresowanych książki 

z autografem Pana Profesora (uwaga: tylko gotówka!) 

 Stoisko z pocztówkami KUL (uwaga: tylko gotówka!) 

 Stoiska firmowych produktów: Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego 

Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. k., Zespołu Szkół Rolniczych z Pszczelej 

Woli, Miodowej Mydlarni, Bartpol s.c. 
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