
 
 

 

INFORMACJA PRASOWA - APILANDIA – INTERAKTYWNE CENTRUM PSZCZELARSTWA 
 

 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem edukacyjnym „APILANDIA 

Interaktywne Centrum Pszczelarstwa”. Ekspozycja uruchomiona została w dniu 25.08.2018 
roku. 

Patronatem Honorowym dotychczas projekt objęli m. in.: Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Polski Związek Pszczelarski, Małopolska Organizacja Turystyczna, INHORT 
Instytut Ogrodnictwa, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Burmistrz Miasta Wadowice 
oraz Burmistrz Miasta Andrychów. Współpracujemy jednocześnie regionalnie z licznymi 
atrakcjami turystycznymi zlokalizowanymi na terenie województwa małopolskiego. 

Nasza interaktywna wystawa to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie                                  
w tak profesjonalny sposób promujemy temat pszczół i tajniki ich życia. W naszym Centrum 
gościmy wycieczki z całej Polski - są to głównie grupy szkolne, wyjazdy kolonijne, a także 
grupy turystyczne z pobliskich Papieskich Wadowic; odwiedzają nas całe rodziny.  

W niesamowity sposób połączyliśmy tutaj ze sobą historię i nowoczesność; tradycję                           
i innowację.  

Ekspozycja prezentowana jest za pomocą różnorodnych technologii multimedialnych, 
interaktywnych instalacji oraz animacji poglądowych. Sale muzealne umiejscowione                                
są  w odrestaurowanych zabytkowych podziemiach, które doskonale spełniają funkcję 
działającą na wyobraźnię odwiedzających; tworzą niezapomniany klimat miejsca.  

Wyjście naprzeciw realnego zapotrzebowania animacyjno-edukacyjnego oraz śmiała 
idea połączenia świata pszczelarskiego i edukacji przyrodniczej zaowocowała powstaniem 
nowoczesnego i przyjaznego miejsca – dodatkowo atrakcyjnego turystycznie. 

Centra popularyzacji nauki jakim jest APILANDIA, to obecnie uznany kierunek 
innowacyjnego kształcenia dla wszystkich grup wiekowych. Naszym celem jest 
uświadomienie odwiedzającym, że nowoczesna technologia pszczelarska i dbanie o życie 
pszczół idą ze sobą w parze. Oferta edukacyjna projektu adresowana jest głównie do dzieci             
i młodzieży; zależy nam na pobudzeniu ciekawości młodych i zachęcenie ich do dalszego 
pogłębiania wiedzy.  

Nie ukrywamy, że projekt APILANDIA wzbudza silne zainteresowanie również wśród 
dorosłych – materiał ekspozycji prezentowany za pomocą nowoczesnych technologii jest 
wedle opinii rodziców czymś naprawdę doniosłym. W naszym projekcie stawiamy dodatkowo 
na aktywizację grupy społecznej seniorów. Faktem potwierdzającym pozytywny odbiór naszej 
inicjatywy są odwiedzające nas liczne grupy senioralne. Osoby te skupione wokół 
Uniwersytetów III Wieku mają realną możliwość aktywnego wykorzystania programowego 
czasu edukacyjnego.  

Naszą interaktywną ekspozycję uzupełniają profesjonalne warsztaty pszczelarskie m. 
in. wykonywania świec z wosku pszczelego, degustacje różnych rodzajów miodów                               



 
 

 

i produktów pszczelich. Proponujemy konkretne tematyki warsztatów dostosowane do grup 
wiekowych. Całość uzupełnia wizyta w pasiece edukacyjnej (pod okiem instruktora), którą 
udostępniamy w ramach realizowanych warsztatów.  

Jesteśmy przekonani, iż edukacyjny charakter naszego Centrum oraz doniosłość 
tematu promocji pszczelarstwa jako realnego dobra narodowego wpisuje się w obecny trend 
zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznej dbałości o środowisko naturalne. Misją naszej 
firmy jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań; aktywizacja możliwości twórczych                              
i rozwojowych. Działamy innowacyjnie i dlatego systematycznie rozwijamy tematy bazujące 
na wsparciu pszczelarstwa oraz społeczności skupionej wokół zagadnienia – obecnie 
rozwijając niniejszy projekt edukacyjny.  

Nie ukrywamy, iż ogólnoświatowy zasięg i pozycja marki ŁYSOŃ umożliwia nam 
skuteczne prowadzenie w/w projektu. Dzięki powyższemu realna staje się ogólnoświatowa 
promocja naszego regionu. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem 
„Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA”. 

 
 
 

               
 

                     
 

              


