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      Związki i Organizacje Pszczelarskie 

      ( wszyscy) 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Pszczelarze! 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu działa w miejscu gdzie urodził się, działał 

i spoczywa najbardziej znany pszczelarz Rzeczypospolitej Ks.Dr Jan Dzierżon. Nikogo nie 

muszę przekonywać, że z racji swojego dorobku naukowego w obszarze pszczelarstwa jest 

postacią znaną i cenioną wśród pszczelarzy i naukowców na całym świecie. Nasz Związek 

postanowił w tym roku w dniu 28 maja 2022 r.(sobota) zorganizować w Opolu uroczystość 

pszczelarską o nazwie „Opolski Festiwal Pszczelarski – ku czci Ks. Dr. Jana Dzierżona”. 

Zdajemy sobie sprawę, że maj to dla pszczelarzy okres wytężonej pracy lecz wybrany termin 

ma także związek z Światowym Dniem Pszczół (20 maja) ustanowionym przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych i nie pokrywa się z żadną imprezą pszczelarską na terenie Polski. 

„Festiwal” nie będzie miał skali „Ogólnopolskiego Święta Pszczelarzy” lecz zachęcam by się 

spotkać, poznać i porozmawiać. 

Pragnieniem naszym jest, aby uroczystość była okazją do szeroko rozumianej 

promocji pszczelarstwa. Jestem przekonany, że Ksiądz Dzierżon życzyłby sobie tego, aby 

pszczelarstwo w Naszym Kraju kwitło i było wzorem do naśladowania. 

Uroczystość została objęta patronatami honorowymi przez Marszałka Województwa 

Opolskiego oraz Prezydenta Opola, a także licznymi patronatami medialnymi. Odbywać się 

ona będzie w dwóch miejscach tj. w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej, gdzie Biskup Opolski 

Andrzej Czaja odprawi uroczystą Mszę Świętą w intencji pszczelarzy. Odbędzie się tam 

również wykład otwarty dla pszczelarzy i mieszkańców, który wygłosi prof. Artur Stojko – 

Prezes Polskiej Fundacji Apiterapii.   

Druga część Festiwalu odbywać się będzie na rynku w Opolu. Składać się na nią będą:  

wystawa producentów sprzętu pszczelarskiego, aleja pszczół i miodów oraz liczne atrakcje 

dla dzieci.  
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Nigdy wcześniej nie organizowaliśmy podobnej imprezy. Wielkim zaszczytem dla nas 

będzie więc możliwość spotkania się z Państwem w Opolu. 

 

 

       Z pszczelarskim pozdrowieniem 

         Antoni Ożóg 

               Prezes WZP w Opolu 

 

P.S. 

Z uwagi na to, że na mapie pszczelarskiej pojawiło się wiele nowych organizacji będę 

wdzięczny za przekazanie  mojego zaproszenia Wszystkim, aby nikt nie został pominięty.  

 

 

 

 


