Program:
BAZYLIKA KATEDRALNA W PELPLINIE
10.00–11.30 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny
11.30–12.00 Przemarsz korowodu w towarzystwie zespołu KRIS BAND do przystani Króla Jana
III Sobieskiego
PRZYSTAŃ JANA III SOBIESKIEGO
12.00–12.15 Oficjalne otwarcie imprezy
• powitanie zaproszonych gości i pszczelarzy
• wystąpienia okolicznościowe
12.15 – 13.00
Występ zespołu regionalnego PSIOTROWE DZIEWUCHY
13.00–13.30 Wspólny gorący posiłek przy muzyce
13.30–15.30 Blok tematyczny: Rodzina Pszczelarska
-Pokaz pracy bartnika leśnego, Warsztaty pszczelarskie dla najmłodszych, wraz z konkursami i
nagrodami,przygotowane przez
" Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół Ziemi
Pelplińskiej"
Prezentacje Regionalnego Koła Pszczelarzy z Pelplina
15.30 - 16.00 Występ zespołu muzycznego
16.00 – 16.30 Konkursy tematyczne pszczelarskie (dla dzieci i dorosłych)
16.30 – 17.00 Blok tematyczny: Wędkowanie w Pelplinie
Prezentacje Polskiego Związku Wędkarskiego o/Gdańsk Koło 63 VERISSA w Pelplinie
17.00- 17.30 Występ zespołu muzycznego
17.30-18.00 Blok tematyczny: Gołębie- Sekcja Pelplin Polskiego Związku Hodowli Gołębi
Pocztowych
18.00 – 18. 30 Występ zespołu muzycznego
18.30- 19.00 - Myśliwi /wystawa i prezentacja/
19.00–20.30 Koncert zespołu folkowo- rockowego MITRA z Gdyni
UWAGA: BAZYLIKA KATEDRALNA
15.00 – 15.30 Uroczyste Nieszpory odpustowe w katedrze / śpiewa Tadeusz Szczeblewski /
W czasie imprezy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kiermasz firm sprzętu pszczelarskiego, rękodzieła ludowego i artystycznego
stoiska z ziołami i kosmetykami
stoiska z miodami, produktami pszczelimi, degustacje miodów
warsztaty pszczelarskie i apiterapii
prezentacja spożywczych produktów lokalnych z dodatkiem miodów
pokaz bartnictwa oraz różnych technik prowadzenia współczesnych pasiek
prezentacja drzew i krzewów miododajnych oraz zasad ich pielęgnacji
prezentacje gołębi oraz sprzętu do lotów gołębi ( dawnych i współczesnych)
prezentacje kół wędkarskich i sprzętu wędkarskiego
prezentacje lokalnych kół myśliwskich

Ponadto:
•

zwiedzanie katedry, obiektów dawnego opactwa
cysterskiego, Muzeum Diecezjalnego, Ogrodu Biskupiego ( zwiedzanie odbywać się
będzie w zorganizowanych grupach z przewodnikami )

•
•
•
•
•
•
•

konkursy
prezentacje kuglarzy, iluzjonistów, szczudlarzy
zabawy dla dzieci, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, kucyki
gastronomia letnia – głównie na bazie naturalnych produktów
pyszna kawa „capuccino” od Kapucynów
występy zespołów muzycznych
wiele innych atrakcji

Na wspólne świętowanie zaprasza "Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół Ziemi
Pelplińskiej" wraz z organizatorami.

