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AKADEMIA MŁODEGO PSZCZELARZA 
Program warsztatów dla młodzieży 

 

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dającą odpowiedzi na pytania: 

- jak założyć pasiekę unikając błędów? 
- jak prowadzić gospodarkę pasieczną opartą na myśleniu? 
- jak rozsądnie wybrać miejsce pod pasieczysko? 
- jakich błędów unikać na początku pszczelarskiej drogi? 
- jak z głową zgromadzić sprzęt pszczelarski? 
- gdzie i jak bezpiecznie kupić pierwsze pszczoły? 
 

 

Dzień I Zajęcia teoretyczne 

• wykład 

• degustacja i rozpoznawanie różnych gatunków miodu 

• pokaz wyrobu świec z wosku pszczelego 

Miejsce: Sala szkoleniowa w Świetlicy w Łączyńskiej Hucie 122, 83-335 Borzestowo 

 

Dzień II Szkolenie w pasiece - zajęcia w terenie 

• poznanie pracowni i sprzętu pszczelarskiego 

• przegląd uli 

• przygotowywanie ramek i instalowanie ich w ulach 

• omówienie poszczególnych ról pszczół w ulu  

Miejsce: W pasiece w Łączyńskiej Hucie 

 

Dzień III Zakładanie ogrodu roślin miododajnych – część 1 

• projektowanie ogrodu roślin miododajnych 

• poznawanie roślin miododajnych 

• zamówienie roślin i materiałów do nasadzeń 

Miejsce: Sala szkoleniowa w Świetlicy w Łączyńskiej Hucie 122, 83-335 Borzestowo 
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Dzień IV Warsztaty budowania domków dla owadów  

• krótka prelekcja poświęcona owadom zapylającym 

• rola człowieka w zapewnieniu im możliwości przetrwania w środowisku 

• budowa domków dla zapylaczy w trzyosobowych grupach pod okiem prowadzącego  

Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 1, 83-333 Chmielno  

 

Dzień V Zakładanie ogrodu roślin miododajnych – część 2 

zakładanie ogrodu poprzez przygotowanie gruntu 

• nasadzenia 

• oznakowanie rabatek 

• montaż domków dla owadów  

Miejsce: Wygoda Łączyńska 20, 83-335 Borzestowo  

 

Uczestnik warsztatów otrzyma: 

• podręcznik o pszczelarstwie  

• materiały do wykonania domku dla owadów 

• środki ochrony osobistej niezbędne podczas pracy w pasiece i ogrodzie  

• notatnik i długopis 

• dodatkowe materiały informacyjne 

 

 

 

 

 

KONTAKT: Paulina Janowska - GOKSIR Chmielno, tel. 58 684 22 05, goksir@chmielno.pl 


