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Rolnictwo w naszym regionie nie ule-
gło światowym trendom kolektywizacji, 
tworzenia gigantycznych przedsiębiorstw 
rolnych, gdzie o produkcji decydują wiel-
kie korporacje. W Małopolsce zachowa-
liśmy  tradycyjny, znany nam doskonale 
mozaikowy krajobraz obszarów wiejskich. 
Niewielkie gospodarstwa rodzinne, po-
zwoliły zachować miedze śródpolne sta-
nowiące cenną bazę pokarmową dla owa-
dów-zapylaczy. Zapylanie przez pszczoły 
roślin uprawnych i dziko rosnących sta-
nowi istotny element tego ekosystemu. 
Unikatowe w skali Europy bogactwo róż-
norodności biologicznej i duży poziom 
lesistości regionu przy stosunkowo ma-
łym obciążeniu środowiska zanieczysz-
czeniami pochodzącymi z przemysłu oraz 
przytoczone wcześniej uwarunkowania 
małopolskiego rolnictwa to idealne niemal 
warunki do prowadzenia pszczelarstwa, 
które jest naszą polską tradycją od setek 
lat.

Mimo trudnych, górskich warunków kli-
matycznych występujące w Małopolsce 
karpackie lasy, z przewagą jodły pospoli-
tej i buka zwyczajnego, stały się kolebką 
cennej linii pszczoły miodnej. W latach 30 
ubiegłego wieku małopolscy pszczelarze 
na terenie dwóch gmin powiatu limanow-
skiego – Dobrej i Tymbarku, rozpoczęli ich 

hodowlę nazywając tę odporną, przystoso-
waną do lokalnych warunków linię pszczół 
– Dobra. W 2014 roku utworzono dla niej 
rejon hodowli zachowawczej. Dzięki tym 
pasjonatom obecnie Małopolska szczyci 
się kolejnym produktem w rejestrze Chro-
nionych Nazw Pochodzenia i Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych. „Miód spadzio-
wy z Beskidu Wyspowego”, został również 
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Województwo Małopolskie dostrzega-
jąc potrzebę wsparcia ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego, z zakresu ochrony bioróżno-
rodności od trzech lat ogłasza konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych pn.  
„Małopolska Pszczoła”. Z zadowoleniem 
obserwuję, iż z roku na rok zainteresowanie 
fundacji czy stowarzyszeń tym konkursem 
jest coraz większe. W ramach czterech roz-
strzygniętych do tej pory jego edycji, zreali-
zowanych i w trakcie realizacji jest 56 zadań 
na łączną kwotę prawie 1 500 000 zł.

Wspólnie z mieszkańcami troszczymy 
się o ochronę bioróżnorodności, gdyż to 
niezbędny warunek aby zachować dla 
przyszłych pokoleń nie tylko bezcenne 
krajobrazy małopolskiej wsi, ale również 
rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne 
Małopolski. Poza edukacją dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, konieczna jest ochrona 
naturalnych siedlisk pszczół miododajnych 
i dzikich owadów zapylających.

Myślę, że korzyści prozdrowotnych mio-
du nie trzeba nikomu przytaczać, ponieważ 
są powszechnie znane. Moim zdaniem 
warto wspierać lokalnych producentów 
miodu, tak aby mieszkańcy Małopolski mo-
gli zaopatrywać się w świeży miód wysokiej 
jakości, a nie mieszanki miodów pocho-
dzących z państw UE lub czasem nawet 
z Chin. Nasz miód to powód do dumy!

Łukasz Smółka, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego

O PROGRAMIE „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA”
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W Polsce od lat zmniejsza się populacja pszczół. Ochrona naturalnych pszczelich 
siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców w zakresie eko-
logii i znaczenia pracy owadów zapylających to ważne inicjatywy podejmowane  
w Województwie Małopolskim od kilku lat.

Inicjatywy, jakie podejmujemy w naszym województwie w zakresie ochrony środowiska, 
są dla nas priorytetowe. Dotyczą one nie tylko walki ze smogiem, ale także ochrony tych 
najbardziej pożytecznych owadów, bez których nie moglibyśmy żyć. Poprzez realizowane 
przedsięwzięcia nie tylko je chronimy, ale także uświadamiamy najmłodszym, ile tak na-
prawdę zawdzięczamy pszczołom. — mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Pszczoły do życia potrzebują różnorodności roślin uprawnych i dziko rosnących. Dbaj-
my nie tylko o nasze działki i ogrody. Chwalmy łąki umajone! Są naturalnym środowi-
skiem pszczół i innych owadów zapylających. To dzięki ich pracy nasze warzywa i owoce 
są smaczniejsze, większe i ładniejsze. 

Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na celu ochronę różnorodności biologicz-
nej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających oraz edukację ekologiczną co 
roku organizuje konkurs „Małopolska Pszczoła”.

O PROGRAMIE „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA”

Czy wiecie, że pszczoły zapylają niemal 90% upraw? Są one najważniejszymi  
„zapylaczami” roślin w naszych sadach i ogrodach. Dlatego trzeba im pomagać,  
bo współczesny świat zagraża ich życiu - bez opieki człowieka nie przetrwają.  
Na skutek zniszczenia środowiska znikają  naturalne warunki do życia dla tych owa-
dów. Zbyt mała ilość pszczół odbija się z kolei na stanie i jakości naszych upraw.
 

Od 20 lat Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora (Organizacja Pożytku  
Publicznego 1%)  jest organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych. 
Od 10 lat zajmujemy się polityką senioralną, aktywizowaniem i wspieraniem osób 
starszych. Jesteśmy organizatorem Programu Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina 
Przyjazna Seniorom, a także wydawcą Magazynu Ogólnopolski Głos Seniora, któ-
ry w nakładzie 30 tys. egzemplarzy dociera już do ponad 800 organizacji seniorskich 
w Polsce i za granicą.

W ramach projektu Małopolska Przyjazna Pszczołom, Stowarzyszenie Manko pro-
wadzi kolejną, międzypokoleniową kampanię edukacyjną wśród mieszkańców Małopol-
ski. Promujemy wiedzę na temat pszczół, metody tworzenia przyjaznego im środowiska,  
a także korzyści jakie dają nam pszczoły. 

Aby lepiej dotrzeć z przekazem do odbiorców wyprodukowaliśmy spot promujący kam-
panię oraz filmy i reportaże edukacyjne. W magazynie Ogólnopolski Głos Seniora stwo-
rzony został specjalny dział: Małopolska Przyjazna Pszczołom. Kolejnym elementem 
projektu był podsiew roślin miododajnych na terenie 16 hektarów w gminach Małopolski. 

Działania były realizowane w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym  
w Krakowie, z władzami 6 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski (Gminy:  
Borzęcin, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Wielka Wieś, Koniusza i Miasto Kraków).  
W programie wzięło również udział 10 organizacji społecznych z Małopolski.

 

O PROJEKCIE
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Aby wyprodukować jeden litr miodu pszczoły muszą odwiedzić około czterech mi-
lionów kwiatów. Podczas jednego lotu pszczoła może odwiedzić ok. 50-100 kwiatów. 
Nieprzypadkowo więc ten właśnie owad jest stawiany za wzór pracowitości.

Pszczoły są odpowiedzialne za zapylenie większości gatunków roślin rolnych. Ale 
w ostatnich latach kondycja pszczoły miodnej słabnie. Szkodzą jej opryski w rolnictwie, 
uprawy monokulturowe powodujące okresy głodu i rozprzestrzenianie się pszczelich 
chorób. 

Oto kilka sposobów,  jak możemy pomóc pszczołom:

SIEJ ROŚLINY MIODODAJNE
Prawie każdy kwiat jest zapylany przez pszczoły. Można również zakładać ogrody 
w skrzynkach i donicach, na oknach i balkonach. Polecam rośliny rodzime, o różnych 
kształtach i kolorach. 

SADŹ DRZEWA MIODODAJNE
Drzewa, takie jak lipa czy akacja, są doskonałą stołówką dla pszczół. Miody z nich należą 
do najciekawszych, mają właściwości lecznicze. Warto też sadzić wierzbę - na wiosnę 
dostarcza pszczołom niezbędny nektar i pyłek.

DBAJ, BY TWOJE ROŚLINY KWITŁY CAŁY ROK
Jedną z przyczyn problemów pszczół są monokultury w rolnictwie. Duże połacie jednej 
rośliny dają pożywienie tylko przez kilka tygodni, a potem pszczoły czeka głód. Niech 
rośliny w twoim ogrodzie kwitną cały czas!

UNIKAJ CHEMIKALIÓW
Środki chemiczne szkodzą pszczołom! Praktycznie każdy środek chemiczny możesz 
zastąpić organicznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją, np. późnym wieczorem, kiedy 
pszczoły zakończyły swoje loty.

ZAPEWNIJ PSZCZOŁOM WODĘ
Do jakiejkolwiek miski włóż kamienie i zalej do połowy wodą. Kamyki zapewnią pszczo-
łom miejsca do lądowania – z nich będą mogły bezpiecznie dostać się do picia. Pamiętaj! 
Nie dodawaj do wody cukru - może pszczołom zaszkodzić!

WSPIERAJ LOKALNYCH PSZCZELARZY
Kupuj miód  i inne produkty od lokalnych pszczelarzy. Taki jest najlepszy! Pszczelarze 
często też robią mydło, balsamy i świece z wosku pszczelego.

PRACOWITY JAK PSZCZÓŁKA

Jakub Czerwiński
polskiemiody.blogspot.com

Małopolska należy do regionów o szczególnie dużym zagęszczeniu rodzin pszczelich na 
jednostkę powierzchni, co nie znajduje odzwierciedlenia w bogactwie pożytków. Domi-
nujące uprawy (roślin zbożowych  i kukurydzy) w połączeniu z rosnącą wielkością pól, 
wzrastającą intensywnością nawożenia i chemiczną ochroną roślin są wielce niekorzyst-
ne dla pszczół i innych zapylaczy. Takie tendencje spotykamy również na obszarach zu-
rbanizowanych, gdzie dominują przydomowe, schludnie utrzymane trawniki i żywopłoty 
oraz starannie koszona zieleń publiczna.

Projekt „Małopolska Przyjazna Pszczołom” ma na celu wzbogacenie zubożałych 
siedlisk i powiększenie dostępności bazy pożytkowej dla pszczół w okresie wegetacji, 
poprzez wprowadzenie gatunków roślin nektarodajnych, podtrzymujących rozwój ro-
dzin pszczelich. Poprawa różnorodności gatunkowej została przeprowadzona w oparciu 
o analizy terenowe i aktualne mapy roślinności  rzeczywistej na obszarach będących 
do dyspozycji w ramach projektu. Zestaw roślin w postaci mieszanek zielnych, które są 
wsiewane metodą podsiewu bezpośredniego w istniejące tereny zielone dobiera się,  
w zależności od warunków glebowych, wodnych i nasłonecznienia oraz sposobu użyt-
kowania terenu. Są to mieszanki wieloletnich roślin zielnych takich jak m.in.: koniczyna 
biała, koniczyna szwedzka, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, nostrzyk żółty i inne.

ROŚLINY MIODODAJNE

koniczyna biała lucerna

nostrzyk biały nostrzyk żółty

 prof. Wojciech Szewczyk 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Niezwykle ważne jest także stosowanie 
tylko niezbędnych zabiegów ochrony roślin, 
przy zastosowaniu wymaganych środków 
bezpieczeństwa. Na trwałych użytkach zie-
lonych, czyli łąkach i pastwiskach, można 
i należy systematycznie stosować zabieg 
podsiewu i tą drogą wzbogacać zbiorowi-
ska roślinne w gatunki, które jednocześnie 
pełnią funkcje paszowe i „miododajne”.  
Są to m.in. koniczyny, niektóre gatunki  
lucerny, nostrzyki i komonice. 

Obok wielu dziko rosnących gatunków  
roślin kwitnących na terenach zielonych  
- zarówno użytkowanych jak i nieużytko-
wanych – mogą one znacząco podnieść ich 
wartość jako pastwisk pszczelich. Korzystne 
pod względem atrakcyjności użytków rolnych 
dla pszczół i innych owadów zapylających 
jest zachowanie naturalnych enklaw bioróż-
norodności takich jak: śródpolne miedze, 
pojedyncze drzewa i skupienia drzew, za-
krzaczenia, młaki oraz cieki i zbiorniki wodne 
różnej wielkości. Spory potencjał tkwi również 
w przydomowych sadach i ogrodach, które z 
natury świetnie nadają się do wprowadzania 
roślin miododajnych oraz na terenach o cha-
rakterze zieleni publicznej. 

JAK TWORZYĆ I WSPIERAĆ ŚRODOWISKO 
PRZYJAZNE PSZCZOŁOM W GMINIE?

Istnieje wiele możliwości kreowania i promowania środowiska przyjaznego pszczo-
łom zarówno w gminach wiejskich jak i w miastach. W gminach o charakterze rolni-
czym, naturalnym zapleczem pożytkowym są użytki rolne. Obok lasów i nieużytków 
stanowić one mogą ważne zaplecze pokarmowe dla pszczół i zapylaczy. Wystarczy 
na przykład promować i stosować dobre praktyki rolnicze, które na gruntach ornych 
polegają m.in. na:

stosowaniu właściwego zmianowania,

wprowadzaniu roślin nektarodajnych i pyłkodajnych w formie  
międzyplonów, co znacząco podnosi bioróżnorodność terenów.

Jakub Czerwiński
polskiemiody.blogspot.com

fot. M. Herzog

GMINA WIELKA WIEŚ PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

5 października 2020 roku Gmina Wielka Wieś miała ogromną przyjemność przy-
stąpić do projektu „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, inicjatywy Stowarzyszenia  
Manko, współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  
Od tego momentu wspólnie działamy na rzecz poprawy środowiska bytowego małopol-
skich pszczół - nie tylko tych hodowlanych, ale także wolnożyjących na lokalnych łąkach.

W ramach projektu przeprowadziliśmy informacyjną kampanię antyopryskową, pod-
czas której edukowaliśmy mieszkańców Gminy o szkodliwości chemikaliów używanych 
do ochrony roślin i nawożenia gleby. Jednocześnie staramy się stale - podczas wszelkich 
organizowanych przez Wielką Wieś prelekcji czy warsztatów - podkreślać ogromną wagę 
miodu pszczelego i jego pochodnych, dla zachowania zdrowia i nabycia odporności. Pod-
czas jednego z naszych cyklicznych pikników, wspólnie – pod okiem doświadczonych 
pszczelarzy - uczyliśmy się budować domki dla owadów. Jeden z nich został nawet ulo-
kowany przy Urzędzie Gminy! Tym samym nasza pro-pszczelarska kampania ma swoje 
przełożenie na wsparcie lokalnego mikro biznesu; produkty pszczele od naszych rolni-
ków są bowiem łatwe do nabycia podczas wszelakich gminnych wydarzeń.

Aby jeszcze bardziej pomóc naszym pszczelarzom, Gmina Wielka Wieś dofinan-
sowuje zakup węzy pszczelej tj. specjalnego szablonu z wytłoczonymi komórka-
mi plastra pszczelego. Dzięki jej zastosowaniu plastry miodu mają określony kształt  
i wielkość.

Dla poprawy komfortu pszczół wolno żyjących, stale dofinansowujemy zakup roślin 
fitoremediacyjnych, które zwiększają filtrację powietrza. Z naszą pomocą nabyło je cho-
ciażby Stowarzyszenie z Czajowic. Mieszkańcy gminy mają też możliwość wymiany elek-
troodpadów na drzewka i krzewy.

PSZCZOŁY TO BARDZO POŻYTECZNE STWORZENIA 
— DBAJMY O NIE RAZEM!
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Jaka jest gmina przyjazna pszczołom? Czerpie z natury. To miejsce schronienia 
i stołówka dla zapylaczy. Dlatego siejemy rośliny miododajne i zakładamy łąki 
kwietne. Nasza gmina pełna jest przyjaznych naturze ludzi, świadomych tego, 
że troska o owady zapylające  przekłada się na zwiększenie plonów z upraw. 
Prowadzimy działania edukacyjne na rzecz ochrony pszczół i zachęcamy do 
zakupu miodu od naszych lokalnych pszczelarzy. Promujemy profesjonalny sklep 
pszczelarski, który powstał w naszej gminie - jedyny taki w okolicy (Sklep Pszczelarski 
Kiełtyka - www.facebook.com/skleppszczelarskikieltyka). Mocno wierzymy w naszych 
pszczelich bohaterów!

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA 
PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

Dzięki swojemu zaangażowaniu, na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO, 
Gmina Borzęcin mogła przystąpić do programu „Małopolska Przyjazna Pszczołom” 
współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na ten 
cel udostępnione zostało 4,90 ha terenu, w celu wykonania bezpłatnego podsiewu i zasa-
dzenia roślin miododajnych.

Pszczoły to niezwykle pożyteczne stworzenia. Szacuje się, że 75% gatunków roślin 
uprawianych na żywność jest zależna od ich pracy. Starając się chronić pszczoły powin-
niśmy więc aranżować przestrzeń tak, aby była im przyjazna. Każdy z nas może przy-
czynić się do ich lepszego bytu. Wystarczy dostarczyć pszczołom dostęp do pokarmu, 
dobierając w przydomowych ogródkach lub donicach rośliny kwitnące naprzemiennie 
w ciągu całego sezonu. Ze szkodnikami - np. takimi jak mszyce - walczmy naturalnymi 
sposobami, a rośliny podlewajmy wieczorem.

GMINA BORZĘCIN PRZYJAZNA PSZCZOŁOM
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GMINA IWANOWICE PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

• udział w projektach promujących zasiewanie pól i nieużytków roślinami miododajnymi, 

• ogłaszanie konkursów na najpiękniejszy ogród w gminie,

• szkolenia dla rolników zachęcające do korzystania z nawozów naturalnych,

• organizację konkursów „Pokaż skarby sołectwa” promujących lokalnych producentów 
 miodów, realizowanych podczas Gminnych Turniejów Sołectw,

• edukowanie najmłodszego pokolenia: dzieci i młodzież odwiedzają lokalne pasieki  
 i obserwują pszczoły w ich naturalnym środowisku.

Gmina Iwanowice była jedną z tych, która wzięła udział w projekcie „Małopolska Przy-
jazna Pszczołom”. Na jej terenie znajduje się obecnie 17 pasiek, zawierających 270 uli. 
Powierzchnia gminy to około 70 km², z czego 90% stanowią użytki rolne; 1/5 z tego to łąki 
i pastwiska. Przyłączając się do tego typu projektu gmina chce pokazać społeczności, iż 
stworzenie środowiska przyjaznego pszczołom jest niezbędne do zachowania bioróżno-
rodności przyrodniczej. Pszczoły zapylają wiele gatunków roślin, również tych, które są po-
karmem człowieka. Dlatego należy edukować, inspirować i realizować tego typu projekty. 
Gmina Iwanowice pokazuje, jak ważne są dla nas  pszczoły; buduje świadomość społecz-
ną poprzez:

         

ŁĄKI KWIETNE W KRAKOWIE MAJĄ JUŻ 4 LATA!

W Krakowie powstało ok. 24 ha łąk kwietnych o profilu gatunkowo zbliżonym  
do naturalnych, polnych. Koszty ich założenia i utrzymania wyniosły w latach 2017-
2020 ok. 1 150 000 zł. To proces systematyczny i kontrolowany.

Krakowskie łąki już zaczęły wysiewać się samoczynnie co znaczy, że nasiona przetrwały 
okres chłodów jesiennych i zimy bez żadnego przykrycia glebą. Ich koszenie wykonujemy 
jednorazowo, po zawiązaniu i osiągnięciu dojrzałości nasion rosnących roślin tak, aby 
uległy naturalnemu osypaniu do gleby (zazwyczaj pod koniec sierpnia lub we wrześniu). 
Wszystkie zabiegi opierają się o założenia, że łąka kwietna będzie się formować w oparciu 
o gatunki istniejące w danym miejscu, wzbogacone jedynie naszą mieszanką.

fot. archiwum ZZM
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Wielu właścicieli i zarządców zieleni ma 
świadomość, że ładnie utrzymane trawni-
ki oraz tujowe żywopłoty nie są jedynym 
sposobem kształtowania zieleni. Mogą one 
jednak stanowić atrakcyjne tło, gdy zostaną 
wzbogacone nie tylko ozdobnymi roślina-
mi zielonymi ale także drzewami i krzewa-
mi, atrakcyjnymi na obszarach wiejskich, 
jak i w miastach. Dobre przykłady kreowa-
nia łąk kwietnych, np. w Krakowie pokazują, 
że jest to możliwe nawet w środowiskach na 
pozór niesprzyjających bioróżnorodności. 
  

Również każday z nas może się przyczy-
nić do rozwoju przestrzeni przyjaznych dla 
pszczół w swoim najbliższym otoczeniu. W 
dosłownym tego słowa znaczeniu „na wycią-
gnięcie ręki” znajdziemy miejsca, gdzie można 
wysiać nasiona roślin wg własnej kompozycji 
albo skorzystać w tym celu z gotowych zestawów, oferowanych w sezonie wiosenno-let-
nim, nie tylko w specjalistycznych sklepach ogrodniczych, ale także w zwykłych sklepach 
osiedlowych. Doniczka na balkonie lub tarasie albo skrawek zieleni wokół domu lub bloku 
świetnie się do tego nadają. Posiadaczy ogródków przydomowych i działkowiczów nie 
trzeba zachęcać, by wprowadzili do swoich kameralnych „agroekosystemów” gatunki 
wabiące i karmiące owady, bo doskonale wiedzą, że są one ich sprzymierzeńcami.

Seniorze, twoja działka, ogród, nieskoszony trawnik, a nawet balkon, które  
zamieniły się w dziką łąkę, to raj dla pszczół!

ŚRODOWISKO PRZYJAZNE PSZCZOŁOM

 prof. Wojciech Szewczyk 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

fot. M. Herzog

• miód – chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego  
 oraz skóry i błon śluzowych, hemoroidów i schorzeń ginekologicznych; 

• propolis – chorób alergicznych i reumatycznych, uszu, oczu oraz układu  
 krążenia, czyraków i odleżyn; 

• pyłek kwiatowy i pierzga – chorób żołądka, jelit, wątroby, prostaty, układu   
 krwiotwórczego i schorzeń psychicznych; 

• mleczko pszczele – chorób układu krążenia i pokarmowego, skóry, błon  
 śluzowych, oczu, zaburzeń przemiany materii, narządu ruchu i wieku starczego; 

• jad pszczeli (apitoksynoterapia) – chorób reumatycznych, alergicznych  
 i blizn pooperacyjnych. 

• powietrze ulowe (apiinhalacja) – chorób układów: oddechowego, sercowo 
 -naczyniowego, nerwowego, ruchu, psychoemocjonalnych, reumatycznych,  
 metabolicznych i hormonalnych oraz powstałych na tle obniżonej odporności.

APITERAPIA

Apiterapia to leczenie i profilaktyka różnego rodzaju schorzeń produktami, któ-
re zostały przetworzone, wydzielone lub zebrane przez pszczoły. Jej nazwa wywo-
dzi się z połączenia dwóch słów: łacińskiego APIS - pszczoła i greckiego THERA-
PIA - leczenie. W apiterapii wykorzystywany jest przede wszystkim miód pszczeli, 
propolis (kit pszczeli), pyłek kwiatowy, pierzga i mleczko pszczele oraz jad pszczeli 
i powietrze ulowe. Do leczenia jakich chorób są stosowane? 

 Ryszard Teska
Nadwiślańska Pasieka w Krakowie
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ZAMIAST DO APTEKI, IDŹ PO ZDROWIE DO PASIEKI

Produkty pszczele wykorzystywane w sposób regularny zapobiegają chorobom, bo są 
niezwykle bogate w substancje odżywcze i czynne. Nie zawierają przerobionych związ-
ków chemicznych i są łatwo przyswajalne. Odpowiednio używane nie dają skutków 
ubocznych. Badania kliniczne dowodzą, że efekty terapeutyczne są lepsze w przypadku 
stosowania ich kompleksowo.

Ryszard Teska w swojej Nadwiślańskiej Pasiece pozyskuje miody odmianowe, pyłek 
kwiatowy, propolis i mleczko pszczele. Wykorzystuje je w apiterapii.

Opowiem wam dlaczego warto zająć się pszczołami. Przede wszystkim jest to piękna 
pasja i hobby. Trzeba się liczyć z tym,  że pszczołom należy poświęcić dużo czasu (i to jest 
jedyna wada tego zajęcia). 

A teraz opiszę zalety. 

Czy wiecie, jak wygląda pszczela rodzina?
Pszczela rodzina składa się z matki (królowej) i pszczół robotnic, które podzielone 
są w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Młode pszczoły pracującą w ulu i są 
karmicielkami. Pszczoły posiadają żołnierzy, którzy bronią ich przed wrogami i przed 
innymi pszczołami nie z tej rodziny; są też pszczoły - zwiadowcy. 

Hodowla pszczół oprócz miodu i przyjemności obcowania z nimi przynosi pszczelarzowi  
także dochody. 

PSZCZELARZ DLA DZIECI 
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Pszczoły były na świecie przed człowiekiem. Obserwując je można się wiele 
nauczyć. Praca przy pszczołach uspokaja: wycisza, zapomina się przy niej  
o wszelkich problemach. 

Przede wszystkim dzięki pszczołom produkowane jest 70% żywności, bo 
są one głównymi zapylaczami. Bez pszczół nie byłoby owoców. Pszczoły 
zbierając nektar i pyłek przy okazji zapylają kwiaty - większość musi być 
zapylona przez owady.
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Więcej o produktach pszczelich na stronie www.pzp.biz.pl w zakładce „warto wiedzieć”.

STOWARZYSZENIE MANKO od 10 lat  
pod Patronatem Honorowym i we współ-
pracy m.in. z Ministerstwem Rodziny 
i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdro-
wia, Ministerstwem Sportu, Sejmową Ko-
misją Polityki Senioralnej oraz wieloma 
innymi instytucjami zajmu-
je się polityką senioralną 
i wspieraniem osób starszych 
- ich edukacją i aktywizacją. 
Nasze działania z sukcesem 
prowadzimy na terenie całej 
Polski i za granicą. Jako ak-
tywna organizacja pozarzą-
dowa przez ostatnie 20 lat 
zorganizowaliśmy ponad 300 
wydarzeń oraz 10 ogólnopol-
skich kampanii społecznych. 
Zostały one docenione wie-
loma nagrodami i wyróżnie-
niami tj. Kryształy Soli, Złote 
Spinacze, Laury Magellana, 
Medal Obywatelski, Polska Na-
groda Inteligentnego Rozwoju, 
IGTC International Tobacco, 
Alumni Award For Excellence. 

Ogólnopolską Kartę Seniora posiada 
już 400 tysięcy seniorów, honoruje ją 2500 
punktów, a ponad 150 gmin przystąpiło do 
naszego Programu Gmina Przyjazna Se-
niorom i wydało z nami lokalną edycję OKS, 
która działa w danej miejscowości i całej Pol-
sce. Magazyn Ogólnopolski Głos Seniora 
o nakładzie 30 tys. egzemplarzy dociera 
już do ponad 800 organizacji seniorskich 
w Polsce i za granicą. Nasi przedstawiciele 
zasiadają w Radzie do spraw Polityki Senio-
ralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej, Radzie Organizacji Pacjentów 
przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Radzie 
Dostępności przy Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów od 
kilku lat realizujemy także kampanię „Stop 
manipulacji, nie daj się oszukać” której 
głównym celem jest edukacja w obszarze 
oszczędności, ekonomii, praw konsumen-
ta, manipulacyjnych technik sprzedaży 

i bezpieczeństwa. Aktualnie prowadzimy 
kampanię „Solidarni z Seniorami - razem 
damy radę”, która uzyskała poparcie Pary 
Prezydenckiej RP, a jej celem jest wspar-
cie seniorów w naszym kraju poprzez 
pomoc, edukację i aktywizację. Naszym 
kolejnym projektem jest akcja „Seniorze, 
Kupuj Tylko POLSKIE i lokalne produkty!”, 
której głównym celem jest zachęcenie se-
niorów do wspierania polskiej gospodarki 
i rolnictwa poprzez zakup dóbr pocho-
dzących od polskich producentów oraz 
do korzystania z polskich usług i turystyki 
krajowej.

Szczegóły na www.glosseniora.pl
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e-mail: gps@manko.pl

tel. 515 387 924; 789 048 774; 12 429 37 28

al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków

www.glosseniora.pl

www.facebook.com/OgolnopolskaKartaSeniora

www.facebook.com/GlosSeniora


