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Zakończył się cykl szkoleń w ramach I Powiatowej eKonferencji Pszczelarskiej (materiały szkoleniowe)
16.11 i 17.11 listopada b.r. (poniedziałek i wtorek) odbyły się ostatnie już szkolenia w ramach I Powiatowej eKonferencji Pszczelarskiej dla pszczelarzy z terenu Powiatu Limanowskiego. Poprowadził je ekspert z pasieki Michałów –
Pszczelarskiego Centrum Szkoleniowego – Pan Piotr Szyszko – pasjonat pszczelarstwa, absolwent Technikum
Pszczelarskiego w Pszczelej Woli oraz kierunku Ratownik Medyczny. W 2013 roku wyjechał do Kanady gdzie spędził 6 lat,
pracował jako technik pszczelarz a następnie jako supervisor kierując pracą na farmie liczącej 15 tys. rodzin pszczelich w ulu
Langsthrota. Piotr Szyszko miał możliwość szkolić pszczelarzy w kraju jak i na Białorusi, Ukrainie, w Bułgarii itd. Jest
publicystą, współpracuje z czasopismami: Pszczelarstwo, Pasieka, Pszczelarz Polski, Ekonatura itp. gdzie prowadzi swoje
autorskie działy, przekazując czytelnikom informacje pszczelarskie ze świata. (źródło:
https://www.pasiekamichalow.com/nasze-doswiadczenie)
I Powiatowa e-Konferencja Pszczelarska organizowana jest w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim
pomagamy pszczołom”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2020r.
Szkolenia prowadzone przez Pana Piotra Szyszko obejmowały następujące tematy:
1. Wiosenny rozwój rodzin pszczelich. Nastrój rojowy – przyczyny i skuteczne rozładowanie. Tworzenie i pielęgnacja
odkładów jako najlepszy model poszerzania pasieki;
2. Możliwości wykorzystania elementów nowoczesnej, kanadyjskiej gospodarki pasiecznej w polskich pasiekach
jako wdrożenie do pszczelarstwa towarowego;
3. Praktyczne przygotowania jesienne do zimy w oparciu o współczesne zmiany środowiskowe.
“Bardzo dziękuję wszystkim pszczelarzom z terenu Powiatu Limanowskiego za tak liczną frekwencję na
szkoleniach. W imieniu wszystkich uczestników e-Konferencji bardzo dziękuję Panom mgr inż. Piotrowi
Nowotnikowi i Panu Piotrowi Szyszko z Pasieki Michałów za przekazanie cennej wiedzy z zakresu
pszczelarstwa.” – mówi Pani Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – Agata Zięba.
Materiały ze szkoleń, które odbyły się 16 i 17 listopada możecie Państwo pobrać klikając w poniższe linki:
1) https://drive.google.com/ﬁle/d/13OuMWcOAk2vz8WoN7QsHW5UY6taHAfGi/view?usp=sharing
2) https://drive.google.com/ﬁle/d/1E8Z1j1P5_asjVemNqJZnhl9sNAwhB2dA/view?usp=sharing
3) https://drive.google.com/ﬁle/d/1Y47jBHrRcvDVzKcnCaj8yQLh98oRHzW_/view?usp=sharing
4) https://drive.google.com/ﬁle/d/11nTxncuMQOWbnbRxNVNw86Y5cYn1X0Mk/view?usp=sharing
5) https://drive.google.com/ﬁle/d/1V3J4D3wZm_3QVtD3PcB0bYMqnhsZoHzz/view?usp=sharing
Materiały z wcześniejszych szkoleń, które odbyły się 7 i 8 listopada możecie Państwo pobrać klikając w link:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1fm4wvGzVsVI7b-wBx6VVXThCzu4P57kd/view?usp=sharing
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