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Odesz³a od nas Profesor Halina Woyke
– Przyjaciel i Naukowiec o wielkiej klasie
Rok 2010 zapisze siê w anna³ach apidologii rokiem tragicznych ¿niw wœród najwybitniejszych, polskich naukowców-pszczelarzy.
Po prof. prof. Leonie Bornusie i Boles³awie Jab³oñskim, 7 grudnia 2010 roku odesz³a od nas Pani Prof. dr hab. Halina Woyke,
wybitna przedstawicielka nauk warzywniczych i pszczelarskich.

Prof. Halina Woyke urodzi³a siê w Warszawie 14 lutego 1922 roku.
Jej rodzice – Stefan i Aniela z Reicherów Urbanowiczowie dbali o staranne
wykszta³cenie córki. Przed wojn¹ dane Jej by³o tylko ukoñczyæ gimnazjum i I klasê liceum przyrodniczego J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny
w Warszawie; klasê II liceum tej¿e szko³y koñczy³a na tajnych kompletach, a w lipcu 1940 roku zda³a tajn¹ maturê.
Los ju¿ od najm³odszych lat nie oszczêdza³ Pani Profesor. W lipcu
1940 roku zmar³ Jej ojciec w obozie w Oranienburgu. W roku 1942 gestapo aresztowa³o jej siostrê Ewê, która w konspiracji dzia³a³a w akcji
„Wawer” i „Akcji N”, podrzucaj¹c ulotki do domów niemieckich. Zginê³a
w Oœwiêcimiu w 1944 roku maj¹c zaledwie 18 lat.
Sama tak¿e bior¹c udzia³ w Powstaniu Warszawskim, nomen omen
bêd¹c przy harcerskiej „Pasiece”, 7 sierpnia 1944 roku zosta³a ranna.
Od³amek pocisku, który pozosta³ w ciele, da³ znaæ o sobie po 50 latach,
najpierw utrudniaj¹c chodzenie, a¿ wreszcie zupe³nie przykuwaj¹c J¹ do
wózka inwalidzkiego.
W okresie okupacji niemieckiej by³a pocz¹tkowo ³¹czniczk¹ Biura Informacji i Propagandy przy AK i Kierownictwa Walki Cywilnej,
a w ostatnich miesi¹cach prowadzi³a pocztê przy Kwaterze G³ównej Szarych Szeregów – „Pasieka”. Wówczas w maju 1944 roku z³o¿y³a przyrzeczenie harcerskie. Swoim idea³om spo³ecznikowskim zosta³a wierna
tak¿e i po wojnie. W latach 1945-1948 by³a instruktork¹ Warszawskiej
Chor¹gwi Harcerek, gdzie pe³ni³a m.in. funkcjê kierowniczki S³u¿by Warmii i Mazurom, oraz cz³onkiem Zespo³u Starszoharcerskich Krêgów
akademickich „KuŸnica". Od kwietnia 1948 do stycznia 1949 roku by³a
p.o. Komendantki Warmiñsko-Mazurskiej Chor¹gwi Harcerek.
Od lutego 1949 do wrzeœnia 1968 roku by³a pracownikiem naukowym Katedry Warzywnictwa SGGW kolejno na etatach asystenta, adiunkta i wyk³adowcy. W styczniu 1960 roku Rada Wydzia³u Ogrodniczego
nada³a Jej stopieñ doktora nauk rolno-leœnych, a w marcu 1968 roku –
stopieñ doktora habilitowanego. Od paŸdziernika 1968 do listopada
1970 roku pracowa³a w paru ró¿nych, naukowych instytucjach, jako docent. Od grudnia 1970 roku a¿ do emerytury (31.12.1992) by³a kierownikiem Zak³adu Biologii, a nastêpnie Zak³adu Nasiennictwa w Instytucie
Warzywnictwa. Przez ostatnie dwa lata by³a vice-dyrektorem ds. naukowych tego Instytutu. Pani Profesor nigdy nie pogodzi³a siê z ustrojem
socjalistycznym narzuconym nam po wojnie, czemu przy ka¿dej okazji
dawa³a wyraz. Panuj¹ce wówczas w³adze mocno Jej z tej przyczyny dokucza³y, utrudniaj¹c wyjazdy zagraniczne i karierê naukow¹. Dlatego te¿,

mimo ugruntowanej ju¿ pozycji œwiatowego formatu naukowca, dopiero w grudniu 1989 roku, po zmianie ustroju politycznego w Polsce, otrzyma³a tytu³ profesora nadzwyczajnego. Pamiêtam, kiedy
mój Nauczyciel, profesor Jerzy Bobrzecki, otrzymywa³ tytu³ profesora
w 1988 roku, by³o mu niezwykle niezrêcznie odbieraæ gratulacje od Pani
Profesor Haliny Woyke. Uwa¿a³ bowiem, i¿ Jej ten tytu³ nale¿a³ siê ju¿
wiele lat przedtem.
Pani Profesor by³a niezwykle p³odnym naukowcem, ³¹czny Jej dorobek to 454 publikacje, w tym: 72 prace oryginalne lub monografie,
89 artyku³ów i komunikatów naukowych, 32 rozdzia³y w podrêcznikach
i 261 artyku³ów popularnych. Aktywnie uczestniczy³a w licznych kongresach, sympozjach i konferencjach, zarówno ogrodniczych, jak
i pszczelarskich, w 58 krajowych i 17 zagranicznych. To od Niej nasze
pokolenie naukowców uczy³o siê szacunku do wyg³aszanego s³owa,
a nade wszystko do dyscypliny czasowej. Niewielki Jej dzwoneczek nieub³aganie przypominaj¹cy, ¿e czas referuj¹cego ju¿ up³yn¹³, bêdzie zapewne nam jeszcze d³ugo dŸwiêcza³.
Prof. dr hab. Halina Woyke du¿¹ czêœæ swoich badañ z warzywnictwa
ukierunkowa³a na tematykê pszczelarsk¹, okreœlaj¹c znaczenie pszczó³
i innych owadów zapylaj¹cych w produkcji nasion warzyw owadopylnych. Okreœli³a m.in. wp³yw:
– obecnoœci pszczó³ na plon nasion cebuli, ogórka, kalafiora, bobu;
– odleg³oœci od pni pszczelich na liczebnoœæ pszczó³ na kwiatach oraz
plon nasion cebuli, marchwi i ogórka;
– atraktantów na atrakcyjnoœæ kwiatów cebuli dla pszczó³ i na plon nasion cebuli;
– pogody na intensywnoœæ oblotu kwiatów cebuli przez pszczo³y;
– odleg³oœci mêsko-sterylnych linii C od linii A na oblot kwiatów przez
pszczo³y i plon nasion cebuli, ogórka i kalafiora;
– bada³a biologiê kwitnienia, zapylania i zawi¹zywania nasion cebuli
odmian F1 w porównaniu z odmianami standardowymi.
Wiele Jej prac cytowanych jest do dzisiaj, a praca o roli pszczó³ w produkcji nasion cebuli dotychczas doczeka³a siê 20 cytowañ. Jednak dla nas
pszczelarzy dorobek Pani Profesor wydaje siê najcenniejszy, od chwili Jej
przejœcia na emeryturê, kiedy to bez reszty odda³a siê popularyzowaniu
pszczelarstwa. W dorobku tym znajdziemy interesuj¹ce nas opisy rozmaitych miêdzynarodowych Kongresów i Sympozjów, w których to z charakterystyczn¹ dla Niej solidnoœci¹ i starannoœci¹, wychwytywa³a najcenniejsze, godne upowszechnienia badania.
Specyficzn¹ grupê popularnych artyku³ów Pani Profesor stanowi¹ artyku³y bardzo osobiste, opisuj¹ce w³asne doœwiadczenia, ale nade wszystko rozmaite dokonania Jej mê¿a prof. Jerzego Woyke, pod urokiem
którego pozosta³a do koñca swych dni. By³a w nim zakochana i zafascynowana Jego wielkoœci¹ przez ca³e ¿ycie, w ostatnim 20-leciu oddaj¹c
siê bez reszty popularyzowaniu jego osi¹gniêæ. Aby byæ z Profesorem,
zw³aszcza podczas Jego licznych zagranicznych nieobecnoœci, bêd¹c
ju¿ na emeryturze, nauczy³a siê obs³ugiwaæ komputer, co umo¿liwia³o
Jej czêste i niemal bezpoœrednie porozumiewanie siê za pomoc¹ poczty
elektronicznej. U³atwi³o to tak¿e pisanie rozmaitych wspomnieñ oraz pomoc Profesorowi, co polega³o na czytaniu i poprawianiu wszelkich Jego
prac wysy³anych do druku, recenzji i in. Pog³êbi³o to Jej znajomoœæ
pszczelnictwa i zaowocowa³o pisaniem popularno-naukowych artyku³ów do czasopism pszczelarskich. Z tej grupy publikacji warto wspomnieæ nastêpuj¹ce:
– Poznawanie œwiata pod znakiem pszczo³y (Pasieka, 2003).
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– Ciekawostki z podró¿y pszczelarskich
(Pasieka, 2004).
– Pracowita emerytura (Pasieka, 2007).
– Trudne, ale barwne ¿ycie ¿ony pszczelarza
naukowca (Pasieka, 2008).
– Moja przygoda z FAO (Pasieka, 2009).
– „Konspiracyjna” Pasieka, (Pasieka, 2009).
– Mija 60 lat pracy naukowej Profesora Woyke
(Pasieka, 2010).
– Pan Profesor pisze. Cz. I. Oryginalne prace
naukowe. Cz. II. Artyku³y popularne i ksi¹¿ki.
Cz. III. Recenzje i ekspertyzy. Cz. IV. Przez
kogo i gdzie czytane s¹ prace Profesora
Woyke? (Pszczelarstwo, 2010).
– Profesor Woyke mówi (Pszczelarstwo,
2010).
– Tylko 1 ul (Pasieka, 2010).
– Profesor Woyke prowadzi badania zagranic¹ (Pasieka, 2010).
– Muzeum Profesora: trofea, pami¹tki, prezenty (w druku: Pasieka 2011).
£¹cznie sama lub wspólnie z mê¿em opublikowa³a 45 artyku³ów w „Pszczelarstwie”,
najstarszym czasopiœmie dla pszczelarzy oraz
18 prac w „Pasiece”. W 2005 roku zacz¹³ ukazywaæ siê „Przegl¹d Pszczelarski”, którego celem by³o upowszechnienie wœród polskich
pszczelarzy najnowszych osi¹gniêæ œwiatowej
nauki w zakresie pszczelnictwa. Pni Profesor
wraz z mê¿em nale¿a³a do grona najsolidniejszych t³umaczy. Niestety zd¹¿y³a przet³umaczyæ zaledwie 10 takich prac, w tym 5 wspólnie z Profesorem.
Mimo pozornej surowoœci by³a osob¹
o wielkim sercu. Prowadzi³a dzia³alnoœæ dobroczynn¹, a Mê¿owi pozwala³a wydawaæ
ca³¹ Jego profesorsk¹ pensjê na prenumeratê zagranicznych naukowych czasopism
pszczelarskich. Sponsorowa³a ró¿ne programy charytatywne, m.in. Zak³ad dla Niewidomych w Laskach. Z chêci¹ pomaga³a
dobrze zapowiadaj¹cym siê nauko wcom,
jeœli tylko byli w potrzebie. Ilu im pomog³a,
a jak wielu nawet nie zdaje sobie sprawy
z Jej pomocnej aktywnoœci, pozostanie tylko Jej tajemnic¹.
W 1953 roku Pani Profesor wychodzi
za m¹¿ za Jerzego Woyke. Nie zgodzi³a siê
na pomys³ Mê¿a, aby córkê Dorotê nazwaæ
Ambrozj¹, a syna Jasia Ambro¿ym. Choæ myœlê sobie, i¿ kiedy po ponad 50 latach mo¿na
by³oby od nowa podejmowaæ tê decyzjê, to
zgodzi³aby siê bez wahania. Bo pszczo³y
i pszczelarstwo sta³o siê Jej drug¹ i ostatni¹
wielk¹ mi³oœci¹ i pasj¹.
Odpoczywaj zatem w niebiañskich pasiekach i nadal oceniaj z charakterystyczn¹ dla
siebie wnikliwoœci¹, bez ¿adnych kompromisów, ale zarazem z serdecznoœci¹ wszystko
pszczelarskie co siê tam dzieje, a nas, na ziemi
w swej ¿yczliwej opiece te¿ miej.
Prof. dr hab. Jerzy Wilde
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MBC 97 Lisburn Road, Belfast BT9 7 BL, Wielka Brytania
e-mail: rjp@cornell.edu

Profesor Robert Paxton z Uniwersytetu Queen’s w Wielkiej Brytanii jest jednym
z pomysłodawców i koordynatorów europejskiej sieci naukowej BEE DOC (Bees in
Europe and the Decline of Honeybee Colonies), prowadzi on Dział Zapobiegania,
który jest jednym z czterech działów tej sieci. Głównym kierunkiem jego badań jest
genetyka chorób pszczół, a także biologia, genetyka oraz ewolucja owadów. Profesor
Paxton jest wiodącym europejskim ekspertem w dziedzinie diagnostyki nosemozy.
Przedstawiony Państwu artykuł został napisany z myślą o opublikowaniu w czasopismach pszczelarskich w wielu krajach i przetłumaczono go już na 16 języków.

Nosema ceranae
i ginięcie pszczoły miodnej
(Apis mellifera)
Nosema ceranae jest nowym i potencjalnie niebezpiecznym patogenem
pszczo³y miodnej (Apis mellifera), który rozprzestrzeni³ siê po œwiecie w ci¹gu
ostatnich 10 lat. Jej dok³adne pochodzenie i okres, w którym nast¹pi³o jej rozprzestrzenienie, s¹ jeszcze niejasne. Wydaje siê jednak, ¿e prawdopodobne jest
jej azjatyckie pochodzenie od pszczo³y wschodniej, Apis cerana. Chocia¿ wykluczono, ¿e jest ona przyczyn¹ CCD w Stanach Zjednoczonych, to obserwacje
naturalnie zara¿onych hiszpañskich rodzin pszczelich sugeruj¹, ¿e Nosema ceranae mo¿e prowadziæ do zamierania rodzin. Niezwykle potrzebne s¹ doœwiadczenia maj¹ce na celu zbadanie jej wp³ywu na indywidualne pszczo³y oraz ca³e
rodziny i ustalenie, czy jest ona przyczyn¹ CCD. Dla brytyjskich i irlandzkich
pszczelarzy globalna zmiana klimatu mo¿e oznaczaæ, ¿e Nosema ceranae stanowi wiêksze wyzwanie, ni¿ poprzednio przypuszczano.

Nosema apis
– dobrze znany paso¿yt
Mikrosporidia s¹ maleñkimi jednokomórkowymi organizmami, uwa¿anymi obecnie
za wyraŸnie wyodrêbnion¹ grupê grzybów.
S¹ bezwzglêdnymi paso¿ytami wewn¹trzkomórkowymi, bowiem ¿yj¹ wy³¹cznie
wewn¹trz komórek organizmów zwierzêcych, zw³aszcza owadów. Pomimo, ¿e niektóre gatunki atakuj¹ ró¿nych ¿ywicieli, inne
s¹ specyficzne dla konkretnego gatunku,
atakuj¹ tylko jednego ¿ywiciela. Wiele z nich
os³abia swych ¿ywicieli, powoduj¹c masowe
giniêcie po¿ytecznych organizmów, jakimi s¹
na przyk³ad jedwabniki.
Nosemoza powodowana przez nale¿¹c¹
do mikrosporidiów Nosema apis uwa¿ana jest
za jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych
i ekonomicznie szkodliwych chorób pszczo³y
miodnej Apis mellifera. Zgromadzono wiele informacji dotycz¹cych biologii paso¿yta, umiejscowienia infekcji (komórki jelita œrodkowego
doros³ych pszczó³), wp³ywu na indywidualne
osobniki oraz rodzinê pszczel¹ (Fries, 1993).
Choroba nie jest jednak czêsto zauwa¿ana
przez pszczelarza, poniewa¿ Nosema apis jest

jak wszystkie mikrosporidia, mikroskopijnych
rozmiarów i jest niewidoczna dla nieuzbrojonego oka. Oprócz tego Nosema apis rzadko prowadzi do œmierci zaatakowanej rodziny. Jest
szeroko rozpowszechniona na naturalnych obszarach Apis mellifera (Afryka, Europa, Bliski
Wschód) oraz na nowo zasiedlanych przez tê
pszczo³ê terenach ca³ego œwiata. Dane genetyczne (sekwencje DNA) ukazuj¹, ¿e do lat 90.
ubieg³ego wieku by³a faktycznie wy³¹czn¹ przyczyn¹ nosemozy u pszczó³ Apis mellifera (Klee
i wsp., 2007).

Nowa Nosema
odkryta u pszczó³ – rok 1999
W roku 1994 mój kolega – Ingemar Fries
z Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali (Szwecja) odwiedzi³ Pekin w celu prowadzenia badañ
nad tolerancj¹ azjatyckiej pszczo³y miodnej
(Apis cerana) na warrozê. Podczas pobytu
w Chiñskim Narodowym Instytucie Badañ nad
Pszczo³ami na peryferiach Pekinu odkry³ u doros³ych osobników Apis cerana i póŸniej opisa³
nowego przedstawiciela mikrosporidiów – Nosema ceranae (Fries i wsp., 1996). Ró¿nice pomiêdzy Nosema apis i Nosema ceranae s¹ 

