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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczy³
profesora dr. hab. Jerzego Woyke
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
kiem Zak³adu Pszczelnictwa SGGW w Warszawie. I choæ na emeryturê przeszed³ ju¿ 18 lat
temu (w 1996 roku), to wci¹¿ jest bardzo aktywny i intensywnie pracuje naukowo. Prowadzi
badania w kraju i za granic¹, publikuje oryginalne prace badawcze oraz artyku³y popularne, pisze krytyczne recenzje prac naukowych dla
rozmaitych czasopism nie tylko krajowych, ale
przede wszystkim dla zagranicznych. Prof.
J. Woyke opublikowa³ ³¹cznie ponad 800 prac
oryginalnych i popularnych.
W trzech ostatnio opublikowanych pracach (w 2009 i 2010 roku) profesor Jerzy
Woyke dok³adnie i prawid³owo wyjaœni³ zagadnienie naturalnego unasieniania matek
pszczelich, czego nie udawa³o siê bardzo
wielu autorom od 240 lat. Ma to du¿e znaczenie praktyczne dla wychowywanych corocznie w Polsce kilkudziesiêciu tysiêcy matek unasienianych zarówno naturalne, jak
i sztucznie. W Polsce dziêki pracom profesora Jerzego Woyke unasienia siê kilka razy
wiêcej matek, ni¿ we wszystkich pozosta³ych
krajach œwiata. Chyba nie ma drugiej takiej
dziedziny, w której Polska przewy¿sza³aby
kilkakrotnie osi¹gniêcia ca³ego pozosta³ego
œwiata. Dziêki mo¿liwoœci kontroli doboru
rodziców u pszczó³, w Polsce wzrasta wydajnoœæ miodu z rodziny pszczelej.
Profesor Jerzy Woyke bardzo dba o zachowanie w pamiêci wa¿nych zdarzeñ z historii polskiego pszczelarstwa. I tak np.
w 2006 roku z okazji 100. rocznicy œmierci
wielkiego, polskiego pszczelarza ks. dr. Jana
Dzier¿ona Profesor odnalaz³ 16 starych, zagranicznych ksi¹¿ek sprzed ponad 100 lat
z dedykacjami dla J. Dzier¿ona. Autorzy tych
ksi¹¿ek pochodzili z Niemiec, Francji, Austrii,
Anglii, Luksemburga, Rosji i USA. Profesor

wszystkie te ksi¹¿ki przekaza³ honorowo do
Muzeum im. J. Dzier¿ona w Kluczborku.
Profesor Jerzy Woyke pomimo ¿e od wielu lat jest na emeryturze, nadal prowadzi badania naukowe i publikuje z kolegami z zagranicy. W publikacji z 2006 roku wspólnie
z dr. Gencerem z Turcji wykaza³, ¿e jaja
sk³adane przez pszczo³y trutówki s¹ wiêksze,
ni¿ sk³adane przez o wiele wiêksze matki.
Chêæ wspó³pracy naukowców zagranicznych
z profesorem J. Woyke œwiadczy o tym, ¿e
stanowi On dla nich autorytet naukowy. Prof.
J. Woyke bêd¹c na emeryturze opublikowa³
105 prac oryginalnych, 81 popularnych
i 16 rozdzia³ów w podrêcznikach.
Profesor recenzuje wiele prac naukowych
przysy³anych zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Chc¹c polepszyæ poziom pisania prac naukowych, nie tylko pszczelarskich, opublikowa³ w 2008 roku w Internecie artyku³ „Jak nie
pisaæ prac naukowych” http://jerzy_woyke.
users.sggw.pl/jakniepisac.html, do którego
zagl¹da miesiêcznie od 900 do 2300 internautów z Polski i zagranicy. Widaæ z tego, ¿e
prof. J. Woyke przyczynia siê do podniesienia poziomu pisania prac naukowych nie
tylko pszczelarskich, lecz tak¿e i ogólnobiologicznych.
Profesor Jerzy Woyke jest laureatem
73 nagród, odznaczeñ i wyró¿nieñ, z tego
12 zagranicznych. W ci¹gu ostatnich 10 lat
otrzyma³ 15 takich wyró¿nieñ, z czego dwa
zagraniczne (2008, 2011 r.). Œwiadczy to
o du¿ym uznaniu, jakim Profesor cieszy siê
w œwiecie.
Wiele badañ Profesora mia³o prze³omowe
znaczenie dla nauki i praktyki pszczelarskiej.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych
Profesora nale¿y zaliczyæ:

fot. J. Kasztelewicz

T

rzeciego maja 2014 roku, w 223. rocznicê uchwalenia pierwszej w Europie,
nowoczesnej Konstytucji, odby³a siê
na Zamku Królewskim w Warszawie donios³a, tak¿e dla nas pszczelarzy, uroczystoœæ. Prezydent Bronis³aw Komorowski
wrêczy³ osobom zas³u¿onym ordery i odznaczenia pañstwowe.
„Nam wszystkim przypad³ w udziale dobry
los. Te 25 lat wolnej Polski jest czasem dobrym, za który powinniœmy dziêkowaæ Opatrznoœci Bo¿ej, dziêkowaæ losowi, dziêkowaæ
historii, wszystkim wspó³obywatelom, ale tak¿e tym, którzy tê odzyskan¹ 25 lat temu wolnoœæ m¹drze, rozs¹dnie i umiejêtnie zagospodarowuj¹ z po¿ytkiem dla dobra wspólnego“
– mówi³ Bronis³aw Komorowski.
Prezydent podziêkowa³ tym, którzy pracuj¹,
dzia³aj¹ i maj¹ zas³ugi z tytu³u budowy dobrego, uczciwego, sprawiedliwego, m¹drego,
a czasami piêknego kraju, jakim jest Polska.
Wœród nagrodzonych Krzy¿ Komandorski
OOP w uznaniu wybitnych zas³ug dla rozwoju pszczelarstwa oraz za osi¹gniêcia w pracy
naukowo-badawczej otrzyma³ prof. Jerzy
Woyke, nasz najwybitniejszy polski naukowiec z zakresu pszczelnictwa. Podczas uroczystoœci nagrodzonemu Profesorowi towarzyszy³a córka Dorota Woyke oraz prezes
Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych
Janusz Kasztelewicz i autor niniejszej notatki. Krzy¿ Komandorski OOP przyznany zosta³
przez Pana Prezydenta na wniosek pszczelarzy zawodowych.
Gratuluj¹c nagrodzonemu, warto chyba
skorzystaæ z okazji, aby przypomnieæ najwa¿niejsze osi¹gniêcia wyró¿nionego. Profesor Jerzy Woyke urodzi³ siê w 1926 roku, a od 1958
roku by³ pracownikiem, a nastêpnie kierowni-
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¥ 1984-2000

Udowodnienie wielokrotnej kopulacji matki pszczelej. Dotychczas uwa¿ano, ¿e matka
pszczela kopuluje tylko z 1 trutniem. Zmieni³o to ca³kowicie podstawy genetyki i hodowli pszczó³.
¥ 1962-2008
Opracowanie metody sztucznego unasieniania matki pszczelej przyjêtej póŸniej w œwiecie za standardow¹. Polepszenie efektywnoœci
sztucznego unasieniania przez zbadanie optymalnych warunków, w jakich powinna przebywaæ matka pszczela po zabiegu.
¥ 1962-1972
a) Rozwi¹zanie zagadnienia determinacji
p³ci u pszczó³. Dotychczas uwa¿ano, ¿e samice (robotnice i matki) rozwijaj¹ siê z jaj
zap³odnionych, a trutnie – samce z niezap³odnionych. Prof. J. Woyke udowodni³, ¿e trutnie
mog¹ rozwijaæ siê te¿ z jaj zap³odnionych.
b) Opracowanie metody wychowu trutni
z jaj zap³odnionych. Dotychczas nikt nigdy
takich trutni nie widzia³.
c) 1977. Wyjaœnienie przyczyny powstawania czerwiu rozstrzelonego, to jest giniêcia do 50% larw.
¥ 1967
Odkrycie substancji kanibalizmu u pszczó³.
¥ 1974, 1984
Wykrycie plemników diploidalnych i wielokrotnych.
¥ 1976
Stworzenie dziedziny genetyki: populacja
alleli p³ci u pszczó³.
¥ 1973
Opracowanie metody postêpowania
z agresywnymi pszczo³ami afrykañskimi,
umo¿liwiaj¹cej bezpieczn¹ przy nich pracê.
¥ 1972
Zbadanie biologii naturalnego unasieniania pszczó³ indyjskich Apis cerana indica.
¥ 1973-1975
Opracowanie metody sztucznego unasieniania pszczó³ indyjskich Apis c. indica.
¥ 1979
Rozwi¹zanie zagadnienia determinacji p³ci
pszczó³ indyjskich Apis c. indica.
¥ 1977
Rozwi¹zanie zagadnienia dziedziczenia
ubarwienia pszczó³ i zró¿nicowanej ekspresji
ubarwienia robotnic, matek i trutni.
¥ 1973
Odkrycie barwnej mutacji pomarañczowych oczu (laranja) pszczó³, która sta³a siê
podstaw¹ wykonania licznych interesuj¹cych prac w ró¿nych krajach œwiata.
¥ 1999-2004
Wspólnie z Instytutem Fizjologii im.
Paw³owa w St. Petersburgu przeprowadzenie badañ nad barwnymi mutacjami oczu

Bardzo du¿e praktyczne znaczenie mia³o
opracowanie przez prof. J. Woyke skutecznej
metody zwalczania groŸnego paso¿ytniczego roztocza pszczó³ Tropilaelaps clareae.
Dlatego opisujê to dok³adniej w dalszej czêœci artyku³u.
Azjê po³udniowo-wschodni¹ zasiedla
pszczo³a wschodnia Apis cerana. Rodziny tej
pszczo³y s¹ mniejsze ni¿ pszczo³y europejskiej Apis mellifera. Kilkakrotnie próbowano
wprowadziæ pszczo³ê europejsk¹ do Azji, poniewa¿ produkuje ona tam oko³o 10 razy wiêcej miodu ni¿ pszczo³a wschodnia. Niestety,
pszczo³a europejska nie prze¿ywa³a w Azji
d³u¿ej ni¿ 3 lata, gdy¿ niszczy³ j¹ paso¿ytniczy
roztocz Tropilaelaps clareae. Ministerstwo
Rolnictwa w Afganistanie posiada³o 3000 rodzin pszczó³ europejskich. Jednak po 3 latach pozosta³o tylko 150. Wówczas Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO) poprosi³a
prof. J. Woyke o pomoc. Profesor opracowa³
bardzo skuteczn¹ metodê uzdrawiania rodzin pszczelich bez jakichkolwiek œrodków
chemicznych. Stwierdzi³ on, ¿e paso¿yt ¿yje
i rozmna¿a siê w komórkach woskowego
plastra na stadiach rozwojowych pszczó³,
tzw. czerwiu. Natomiast na pszczo³ach doros³ych ¿yje tylko 3 dni, gdy¿ nie jest w stanie siê na nich od¿ywiaæ. Wystarczy wiêc,
aby w rodzinie nie by³o otwartych komórek
z czerwiem, do których mo¿e wejœæ paso¿yt. W tym celu nale¿y matkê pszczel¹
zamkn¹æ na 10 dni w klateczce. W rezultacie, wszystkie paso¿yty wygin¹. Opracowanie tej metody zwalczania paso¿yta by³o
bardzo cenne dla biednych pszczelarzy, posiadaj¹cych ma³e pasieki, gdy¿ nie musieli
oni kupowaæ drogich leków. Wprowadzenie
metody prof. J. Woyke w Azji po³udniowo-wschodniej pozwoli³o uratowaæ tam pszczo³ê miodn¹. Produkcja miodu wzros³a we
wszystkich krajach tego regionu, a niektóre
kraje, jak Tajlandia czy Wietnam, przekszta³ci³y siê z importerów w eksporterów miodu.
Wyrazem uznania dla prof. J. Woyke by³o
przyznanie mu odznaczenia Azjatyckiego
Towarzystwa Pszczelniczego – Outstanding
Apicultural Scientist 2000 Tailandia, Japonia
2000, oraz Nagroda Chwarizmiego I. stopnia, Teheran, Iran 2002.
Badania Profesora zmieni³y zupe³nie dotychczasowe pogl¹dy i wyniki wczeœniejszych publikacji na temat biologii pszczó³.
Podajê kilka przyk³adów z ostatnich lat:
¥ 2006
W rodzinie pszczelej jaja sk³ada matka
pszczela. Jeœli jednak zabraknie matki,
wówczas jaja sk³adaj¹ pszczo³y robotnice. w

fot. J. Kasztelewicz

fot. J. Kasztelewicz

¥ 1955-1960

u pszczó³, co przyczyni³o siê do leczenia wad
wzroku u ludzi.
¥ 1996
Odkrycie, ¿e jaja pszczó³ ustawicznie
zmieniaj¹ sw¹ wielkoœæ w ci¹gu ca³ego okresu inkubacji.
¥ 2000-2003
Opracowanie metody utrzymywania w jednym ulu gatunków pszczó³ wolno¿yj¹cych
(A. dorsata i A. laboriosa) wraz z pszczo³ami
ulowymi (A. mellifera i A. cerana).
Zbadanie wzajemnego zachowania siê
w jednej rodzinie pszczó³ wolno¿yj¹cych
i utrzymywanych w ulach.
¥ 2004
Odkrycie odmiennego zachowania higienicznego u wolno¿yj¹cych gatunków
A. dorsata i A. laboriosa polegaj¹cego na nie
odkrywaniu komórek z martwym czerwiem,
co zapobiega rozprzestrzenianiu siê chorób
i paso¿ytów.
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nie w oko³o 200 publikacjach. Jednak badadorsata breviligula na Filipinach broni¹ siê
by³o, ¿e ma³e robotnice sk³adaj¹ jaja mniejnia prof. J. Woyke (JAR 2011) zmieni³y
przed szkodnikami (szerszeniami), wykonusze ni¿ matka. Jednak Profesor stwierdzi³, ¿e
ca³kowicie pogl¹dy na przebieg tego zjawij¹c obronne skrêty cia³a, czym odstraszaj¹
jaja sk³adane przez robotnice s¹ wiêksze, ni¿
ska. Profesor wykaza³, ¿e znamiê weselne,
napastników. Praca ta by³a przez kilka lat
sk³adane przez matki (JAR – Journal of
z którym matka wraca z lotu godowego nie
publikacj¹ najczêœciej œci¹gan¹ z tego czasoApicultural Research 2006). Wyt³umaczy³, ¿e
pochodzi od jednego, lecz od dwu trutni. Dopisma (patrz link: http://jerzy_woyke.users.
dlatego tak siê dzieje, bo matka sk³ada bartychczas nikt nie tylko nie wspomnia³ o takim
sggw.pl/journal_insect_behavior.htm).
dzo wiele jaj (do 2000 dziennie), a robotnica
zjawisku, lecz nawet nie wyobra¿a³ sobie, ¿e
¥ 2010
wielokrotnie mniej.
jest to mo¿liwe.
Prof. J. Woyke jest stale wyczulony na
bie¿¹ce sprawy pszczelarskie. Po wybuchu
¥ 2007
¥ 2012
Wszystkie publikacje opisywa³y, ¿e u azjaPszczo³y olbrzymie i skalne buduj¹ gniazwulkanu na Islandii w 2010 roku jako jedyny
da pod konarami du¿ych drzew lub pod natyckich pszczó³ olbrzymich Apis laboriosa
w Polsce podj¹³ badania nad wp³ywem chmuwisami skalnymi. Nie przebywaj¹ one jednak
matki i trutnie wykonuj¹ loty godowe podry py³u wulkanicznego nad naszym krajem
przez ca³y rok w tym samym miejscu, a wêczas tzw. lotów wieczorowych. Prof. J. Woyke
na loty pszczó³ zbieraczek (JAS – Journal of
druj¹ w zale¿noœci od iloœci dostêpnego newykaza³ jednak, ¿e podczas tych lotów lataj¹
Apicultural Science). Wykaza³, ¿e py³ wulkaktaru. W pewnych okresach w gniazdach jest
równie¿ pszczo³y robotnice, a w niektórych
niczny obni¿y³ loty zbieraczek nektaru i py³ku.
du¿o miodu, a w innych go brakuje. Do
okresach nie ma tam ¿adnych matek i trutni
¥ 2011
gniazd takich pszczó³ nie mo¿na zagl¹daæ jak
(JAR 2007). Tak wiêc to, co opisywano jako
Matka pszczela unasienia siê wysoko
do ula i sprawdzaæ, ile jest tam miodu. Nie
loty matek i trutni, faktycznie by³o lotami
w powietrzu. Zjawisko to opisano ju¿ w 1792
ma wiêc pewnoœci, kiedy nale¿y wybieraæ
pszczó³ robotnic.
roku i od tego czasu opisywano je wielokrotmiód. Prof. J. Woyke stwierdzi³,
¥ 2008
¿e pszczo³y te wykonuj¹ co jakiœ
Prof. J. Woyke pracuje nad
czas tzw. loty periodyczne, co
sztucznym unasienianiem mawygl¹da jakby siê roi³y. Opisytek pszczelich. Jest to jedyny
wano, ¿e loty te maj¹ odstraszaæ
sposób kontroli doboru roszerszenie lub przyczyniaj¹ siê
dziców u pszczó³, gdy¿ natudo regulacji temperatury. Prof.
ralne unasienianie odbywa siê
J. Woyke stwierdzi³, ¿e dzienna
wysoko w powietrzu. Profeliczba takich lotów zale¿y od dosor opracowa³ metodê sztuczbrostanu rodziny (JAS 2012).
nego unasieniania matek
W okresie maksymalnego rozpszczelich dawk¹ 8 mm3 nawoju i du¿ej iloœci miodu w gnieŸsienia, uznan¹ obecnie za standzie wykonuj¹ 6 takich lotów
dard œwiatowy. W ostatniej
dziennie, a w okresie, kiedy
pracy na temat sztucznego
przygotowuj¹ siê do emigracji
unasieniania matek pszczelich
i w gnieŸdzie brak miodu, wyko(JAR 2008) wykaza³, ¿e liczba
nuj¹ tylko 1 lot lub nawet przez
prac naukowych napisanych
kilka dni w ogóle ich nie wykoprzez niego i jego uczniów
nuj¹. Bez zagl¹dania do gniazda
jest równa lub wy¿sza, ni¿ namo¿na wiêc upewniæ siê, kiedy
pisanych przez wszystkich
pozosta³ych autorów na œwie- Aby dotrzeæ na miejsce gniazdowania pszczó³ olbrzymich na Filipinach nale¿a³o w gnieŸdzie jest miód lub kiedy
go brakuje.
cie. W Polsce dziêki pracom korzystaæ z takich œrodków transportu. Obok profesora J. Wojke autor artyku³u
prof. J. Woyke unasienia siê
¥ 2012
W krajach takich jak Nepal,
kilka razy wiêcej matek, ni¿ we
Indie i Bhutan oko³o 70% miodu
wszystkich pozosta³ych krajach
pochodzi od dziko ¿yj¹cych
œwiata. Chyba nie ma drugiej
pszczó³ skalnych i olbrzymich.
takiej dziedziny, w której PolWszystkie pszczo³y skalne i wieska przewy¿sza³aby kilkakrotle olbrzymich buduje gniazda
nie osi¹gniêcia ca³ej reszty
pod urwiskami skalnymi. Rabunœwiata. Dziêki kontroli doboru
kowe wybieranie miodu spoworodziców u pszczó³, w Polsce
dowa³o, ¿e populacja tych pszczó³
stale wzrasta wydajnoœæ miozmniejsza siê. Aby ratowaæ te
du z rodziny pszczelej.
pszczo³y, utworzono dwa wiel¥ 2008
kie projekty miêdzynarodowe,
Prof. J. Woyke zamieœci³
których celem by³o zbadanie,
w 2008 roku w Journal of
które urwiska skalne dzikie pszczoInsect Behavior informacjê,
³y wybieraj¹ na miejsca gniazdo¿e pszczo³y azjatyckie, Apis
laboriosa w Nepalu, Apis Profesor Jerzy Wojke podczas obserwacji jednej z rodzin pszczo³y olbrzymiej wania. Chodzi³o o to, aby takie
miejsca chroniæ. Opublikowano
dorsata w Indiach i Apis (Apis dorsata breviligula) na Filipinach
fot. J. Wilde

fot. J. Wilde

w Robotnice s¹ mniejsze ni¿ matki. Oczywiste
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szczegó³owe sprawozdania, w których opisywano wysokoœæ gniazdowania, oddalenie
od wody, wystawienie na strony œwiata i wiele innych. W obu raportach stwierdzono jednak, ¿e nie wiadomo, dlaczego pszczo³y
gniazduj¹ w jednych miejscach, a w innych
podobnych – nie. Prof. J. Woyke stwierdzi³,
¿e w Himalajach pszczo³y buduj¹ gniazda
pod niezmursza³ymi nawisami urwisk skalnych (JAR 2012). Wyjaœni³ równie¿, ¿e przybudowywanie plastrów do litej ska³y zapobiega oberwaniu siê gniazda. Obecnie
wiadomo wiêc, które urwiska nale¿y chroniæ,
aby zapewniæ miejsca gniazdowania tych
pszczó³.
Profesor Jerzy Woyke jest ambasadorem
polskiej nauki w œwiecie. Prowadzi³ badania
w 24 krajach, co zaowocowa³o 116 publikacjami naukowymi. Nie ma na œwiecie drugiego badacza pszczó³, który bada³ pszczo³y
w tylu krajach. By³ ekspertem FAO (ONZ)
w 11 krajach. Poza FAO prowadzi³ zagranic¹
d³u¿sze kursy i wyk³ady na uniwersytetach
w 11 krajach. Wyk³ada³ w 6 jêzykach
– angielskim, niemieckim, hiszpañskim,
portugalskim, francuskim i rosyjskim.
Poniewa¿ jest na emeryturze nie otrzymuje
¿adnych grantów. Wszystkie koszty wyjazdów, pobytu i prowadzenia badañ pokrywa
sam.
Z dorobkiem profesora Jerzego Woyke
mo¿na zapoznaæ siê, a tak¿e pobraæ interesuj¹ce Czytelników artyku³y na jego stronie:
– http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/
woystrpol. html
oraz na jego profilach naukowych:
– https://www.researchgate.net/profile/
Jerzy_Woyke
– http://scholar.google.pl/citations?user=
FFXZcMIAAAAJ&hl=en
– https://www.academia.edu/people/search
?utf8=%E2%9C%93&q=Jerzy+Woyke
Gor¹co zachêcam do odwiedzin.
Prof. J. Woyke zajmuje pierwsze miejsce
w œwiecie pod wzglêdem: liczby publikacji
na temat sztucznego unasieniania matek
pszczelich, liczby krajów, w których prowadzi³ badania, liczby badanych gatunków
i podgatunków pszczó³, najczêœciej œci¹ganej
publikacji w czasopiœmie (przez kilka lat)
oraz najwiêkszej liczby jêzyków, w których
wyk³ada³.
Mo¿na bez przesady stwierdziæ, ¿e profesor Jerzy Woyke jest œwiatowej s³awy badaczem pszczó³ i w pe³ni zas³u¿y³ na to wielkie
wyró¿nienie.
Prof. dr hab. JERZY WILDE
Katedra Pszczelnictwa UW-M
w Olsztynie
¢

Dr in¿. WIES£AW LONDZIN
Œl¹ski Zwi¹zek Pszczelarzy w Katowicach

Wielcy pszczelarze

Jak powsta³a Beskidka
czyli wspomnienie
o Józefie i Jerzym Kubeczku

G

órny Œl¹sk w œwiadomoœci wielu utrwalony
jako wyj¹tkowo zurbanizowany teren przemys³owy
jest tak¿e regionem o wyj¹tkowo bogatych tradycjach bartniczych i pszczelarskich. Nie
bez powodu na Górnym
Œl¹sku najnowsze obserwacje
i przemyœlenia ks. dr J. Dzier¿on publikowa³ w „Tygodniku
Polskim Poœwiêconym W³oœ- Józef Kubeczek (1910-1981)
Jerzy Kubeczek (1942-2009)
cianom” (pierwszej polskiej
gazecie na Œl¹sku wydawanej przez Chrystiadzeni propagatorzy pszczelarstwa: prof. dr
na Schemmela w Pszczynie), a póŸniej tak¿e
Józef Tomkiewicz oraz dr Dominik Wanic,
w Gwiazdce Cieszyñskiej. Potrzeba, œwiadoa tak¿e najlepsi wyk³adowcy Uniwersytetu
moœæ pszczelarzy oraz warunki sprawi³y, ¿e
Lwowskiego. Po pewnym czasie znacz¹cy
ju¿ w II po³owie XIX wieku powstawa³y na
wk³ad w rozwój pszczelarstwa œl¹skiego
Górnym Œl¹sku liczne organizacje ogrodniwniós³ równie¿ Józef i Jerzy Kubeczek – znani
czo-pszczelarskie, w tym „Filialne Towarzynie tylko w kraju, wytrawni i renomowani
stwo pszczelnicze dla wschodniego Szl¹ska”
praktycy pszczelarze zas³u¿eni szczególnie
oraz sekcje pszczelarskie dzia³aj¹ce przy
w rozwój hodowli pszczo³y miodnej.
towarzystwach rolniczych, wszystko po to,
Specyficzne, trudne warunki przyrodnicze, gospodarcze i spo³eczne nigdy nie
„¿eby i nasza kochana œl¹ska ojczyzna,
sprzyja³y powstawaniu na Górnym Œl¹sku
a w szczególnoœci mniejsi posiadacze Ksiêdu¿ych, profesjonalnych pasiek, a raczej liczstwa Cieszyñskiego w tyle nie pozostali, ale
nym, ma³ym, jednak intensywnie u¿ytkowarównie z innymi na drodze postêpu w rolnicnym pasiekom przydomowym. Do prowatwie naprzód d¹¿yli”.
dzenia takiego typu gospodarki pasiecznej
O wysokim poziomie pszczelarstwa na zieniezbêdny by³ odpowiedni materia³ hodowlami œl¹skiej œwiadcz¹ liczne dokumenty. Znany, wychów i intensywna wymiana matek.
czny wk³ad w rozwój nowoczesnego pszczeZ tego powodu na Œl¹sku od wielu pokoleñ
larstwa w okresie miêdzywojennym mia³a
funkcjonowa³y i nadal dzia³aj¹ grupy proWy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego
ducentów specjalizuj¹ce siê w hodowli
(WSGW) w Cieszynie, szczególnie jej niestru-

Fragment pasieki J. Kubeczka w Dziêgielowie z pawilonem pasiecznym, w którym prowadzi³
wychów matek

w

