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Artykuł wstępny
Piotr Skorupa

piotr.skorupa@spppolanka.org

Użytkownicy forum internetowego Polanki postulowali
powstanie tego pisma po tegorocznym, wiosennym walnym
zebraniu wyborczym. Obiecałem im to i liczę, że uda mi się
obietnicy dotrzymać. Wiem, że to jedyny sposób aby dotrzeć
do czytelników, którzy albo nie mają dostępu do Internetu,
albo po prostu go nie lubią lub nie potrafią z niego korzystać.
Wiem, że wśród nich istnieje duża grupa pszczelarzy, którzy
już słyszeli o Polance. Wiedzą, że jest takie stowarzyszenie,
że jest ogólnopolskie, że działa czasami nieformalnie ale jest
mocno przywiązane do demokratycznych standardów.
Oświecona dyktatura jest lepszym ustrojem od demokracji
ale z tym „oświeceniem” bywa różnie i demokracja, ogólnie
rzecz biorąc, wygrywa. Zróbmy razem coś, by dotrzeć z
naszym przesłaniem do ogółu pszczelarzy.

Podoba Ci się to pismo? Wydrukuj lub skseruj kilka
egzemplarzy i rozdaj kolegom, którzy nie mogą go
przeczytać w Internecie. Pozwól sobie zapłacić za stracony
tusz lub za usługę ksero. Będziesz mógł wydrukować lub
skserować kolejne egzemplarze bez straty własnych
funduszy.

Masz uwagi do treści zamieszczonych tutaj? A może chcesz
umieścić tu własny artykuł bądź cykl artykułów? Potrafisz
uczynić naszą publikację ładniejszą lub bardziej czytelną,
poprawić jej szablon w Scribusie? Napisz do mnie maila. Nie
obiecujemy honorarium, przynajmniej dopóki pismo
dostarczane będzie do końcowego odbiorcy jedynie za zwrot
kosztu druku. Chętnie jednak wspieramy wszystkie
inicjatywy, które są zgodne ze statutem Polanki. Chętnie też
widzimy wśród nas ludzi, którzy na własną rękę chcą zmienić
perspektywę patrzenia na pszczelarstwo.

Postaramy się zamieszczać tu jedynie ciekawe rzeczy. Nie
będziemy wydawać kolejnego numeru tylko dlatego, że
nakazywał nam to będzie cykl wydawniczy. Nowy numer
pojawi się dopiero wtedy, gdy uzbiera się dość materiału, by
był to numer ciekawy. No i będziemy się rozwijać.

Pierwszy numer biuletynu jest trochę nietypowy w stosunku
do zamierzeń. W zamierzeniach dalekosiężnych, chcemy
poszerzyć krąg odbiorców informacji o tym, co robimy.
Będziemy zamieszczać wysyłane pisma, informować o
akcjach własnych i wspólnych z innymi organizacjami i
dawać Wam informację o tym, co dla nas ważne. Liczymy
bowiem na to, że będzie to ważne także dla Was, czyli dla
wszystkich nas pszczelarzy.

Teraz jednak musimy się trochę przedstawić tym, którzy o
Polance wiedzą niewiele. Będzie więc trochę chaotycznie, bo
o wszystkim, ale zapraszam.

Polanka jest:
^Chrośniak

POLANKA jest organizacją pszczelarzy dla pszczelarzy.

Organizacją bez gabinetów, sekretarek, samochodów
służbowych.

Organizacją, która nie występuje przeciwko jakiejkolwiek
istniejącej , ale proponuje inne zupełnie podejście do służby
dla polskiego pszczelarstwa.

Organizacją niezależną od wielkich producentów i
importerów sprzętu i produktów pszczelarskich, co jest
gwarancją niezależności osądów i postępowania.

Organizacją całkowicie “przezroczystą” dla członków a
nawet sympatyków tylko.

Organizacją, w której KAŻDY członek może mieć
rzeczywisty wpływ na kierunki działania Stowarzyszenia,
wie o zamiarach zarządu, może uczestniczyć w opracowaniu
treści uchwał i osobiście brać udział w ich realizacji.

Organizacją, w której każdy grosz, który wpływa do kasy
Stowarzyszenia jest publicznie rozliczany, a celowość
wydatku musi uzyskać akceptację nie tylko Zarządu..

Organizacją, której cele: dobro polskiego pszczelarstwa i
polskich pszczelarzy są nie tylko hasłem na transparencie,
czy sztandarze, ale praktyką realizowaną na co dzień.

Organizacją otwartą na współpracę z instytutami naukowymi
i placówkami doświadczalnymi nie tylko dla czerpania i
upowszechniania fachowej wiedzy ale i inicjowania badań
przydatnych dla praktyki pszczelarskiej .

Organizacją zapewniającą swoim członkom pełny serwis
usług organizacyjnych: ubezpieczenie pasiek, zapewnienie
leków, matek, odkładów z wykorzystaniem dofinansowania.

Organizacją, do której wszystkich “instancji” mają dostęp
wszyscy. o każdej porze dnia i nocy nawet i to nie ruszając
się z wygodnego fotela w swoim domu,a jedynie wpisując do
komputera adres www.spp-polanka.org

Organizacją udostępniającą fora dyskusyjne, dzięki którym w
każdej chwili możecie otrzymać odpowiedź, nie jednego a
wielu doświadczonych pszczelarzy na każdy z poruszonych
przez Was problemów.

Nie namawiamy do wstępowania w nasze szeregi.

Zapraszamy na nasze strony internetowe oraz fora
dyskusyjne. Tam poznacie fenomen Stowarzyszenia
Pszczelarzy Polskich “POLANKA” - organizacji wirtualnej
działającej realnie.

Powodzenia w znojnym trudzie - j .

Chcesz pomóc kolegom? Wydrukuj biuletyn i rozdaj potrzebującym. Zapłacą za tusz ;-)



Zaczęło się od kolejki. My stoimy na końcu, więc
zapowiadało się, że postoimy z 5 godzin. Takie mieliśmy
informacje bo tak długo czekano w kolejce dzień wcześniej –
w dniu otwarcia targów. Cała zabawa z wcześniejszą
rezerwacją wejściówek była więc psu na budę, bo
organizatorzy musieli zarejestrować każdego odwiedzającego
i zrobić mu zdjęcie (! ), które ozdabia teraz nasze,
pamiątkowe już wejściówki. Byli na szczęście wśród nas
ludzie, którzy potrafią złamać system ;-) i już po 2 godzinach
mieliśmy swoje wejściówki ze zdjęciami. Dziękowaliśmy im
już przy pomocy toastów, ale tu powtórzę podziękowania.

Zanim jeszcze weszliśmy do środka hali, można było
zobaczyć już pierwsze stoisko. Dziwnie znajome ;-) stoisko
znanego producenta sprzętu z południa Polski.

W środku zarówno prezentacje krajów (Kenia, Korea itp.) jak
i reprezentacje firm (Logar, Swienty itp.) a niektóre z krajów
wszystkie swoje firmy skupiały w ramach jednego, dużego
modułu jak np. Turcy, którzy zajęli centralną część hali.
Polacy, podobnie jak Chińczycy, mieli swoje stanowiska w
różnych częściach hali niekiedy ze sobą sąsiadując a niekiedy
w sporym oddaleniu od innych polskich stoisk. Nie ma sensu
pisać o tym, że wszystkie liczące się firmy, były na ApiExpo
obecne, ani ich wymieniać. Te informacje łatwo zresztą
znaleźć na stronach internetowych. Przedstawię więc tylko
moje, subiektywne odczucia, z którymi nie wszyscy muszą
się zgodzić.

Na pewno trudno znaleźć w tym gąszczu coś, czego byśmy
już wcześniej nie widzieli. Postęp nie ma tu natury
galopującej , ale sądzę, że każdy spotkał trochę interesujących
rzeczy. Dla mnie były to:
◊ Plastry z miodem zabudowane od razu w słoikach z

pasieki Maya Sunny Honey Andrzeja Wyszyńskiego z
Australii. Panu Andrzejowi pszczoły znoszą miód prosto
do słoików i jest to chyba jedyny człowiek na świecie,
który tak je potrafił wytresować.

◊ Brazylijski propolis produkowany przez afrykańskie
pszczoły w formie „firanek” zamykających specjalnie
pozostawione dodatkowe szczeliny ochładzające gniazdo,
niewiele węższe od szczeliny w kracie odgrodowej , które
pszczoły zmuszane są kitować. Tworzy to jednorodne
kawałki propolisu o grubości około 2 mm i powierzchni
do 1 cm kwadratowego. Prezentowany był propolis
„odmianowy” w czterech bodajże rodzajach, którego
można było skosztować. Spróbowałem bodajże
tymiankowego. Mogę się mylić bo piszę z głowy.

◊ Proste izolatory dla matek wykonane z listwy do montażu
kabli elektrycznych 4x1 ,5. Podobnie jak topiarka
słoneczna wykonana z plastikowej kadzi budowlanej
(tzw. kastra) przykrytej szybą z komorowego poliwęglanu
dociśniętą przy pomocy spinek zrobionych z 3-

centymetrowych kawałków plastikowej rurki
hydraulicznej przeciętych wzdłuż, były to jedyne chyba
rozwiązania gospodarcze. Oczywiście wnętrze topiarki
wykonane było ze stali nierdzewnej .

◊ Litewskie maszyny do pozyskiwania pierzgi. Wersja mini
w cenie 122 euro. Zarówno duża maszyna jak i mała to
rodzaj młynka, delikatnie rozdrabniającego zamrożone
plastry z pierzgą. Po rozdrobnieniu odsiewany jest wosk
(w wersj i mini przy pomocy dostarczanego w zestawie
ręcznego sita. Myślę, że w pasiece 100-rodzinnej ,
wydajność rozwiązania mini jest wystarczająca.

◊ Dwa rodzaje dyfuzorów propolisu – apiterapia w domu,
samochodzie lub dowolnym innym pomieszczeniu.

◊ Cechowniki do wypalania znaków na elementach uli w
postaci czcionek wykonanych z brązu, ciągle
podgrzewanych palnikiem gazowym lub (w wersj i dla
elementów styropianowych) grzałką elektryczną.

◊ Dla mnie hit: bar miodowy, do którego znoszono próbki
miodu ze wszystkich stoisk i gdzie można było
skosztować miodu ze wszystkich stron świata. Panowie za
kontuarem podawali każdemu chętnemu odrobinkę
dowolnego miodu na szpatułkę i można było próbować do
znudzenia.

Można było także:
◊ Zobaczyć:

● azjatyckie szerszenie i pułapkę na nie,
● 2 rodzaje wag pasiecznych wysyłających sms-y lub
maile,

● ciekawe zestawy do produkcji miodów sekcyjnych,
● linie technologiczne do pozyskiwania miodu, produkcji
węzy a nawet kompletnych plastrów (! ),

● a także różne rodzaje sztucznej węzy,
◊ popróbować różnych api-słodyczy i api-kosmetyków,
◊ znaleźć wiele rozwiązań dziwnych, ciekawych,

oryginalnych i innowatorskich jak choćby koncepcję
badań statystycznych nad rodziną pszczelą opartych na
liczeniu pszczół wychodzących z ula i powracających do
niego.

◊ dać się zaprosić na Apimondię 2015 do Korei (przy
pomocy bardzo fajnych gadżecików) lub na turystyczno-
pszczelarskie wczasy do Słowenii.

Myśmy mieli na to około 6 godzin. Kilku z nas, trzeciego
dnia wycieczki, zrezygnowało ze zwiedzania Kijowa i
pojechało ponownie na Apimondię (wejściówka uprawniała
do zwiedzania przez wszystkie dni targów a rejestracja była
konieczna tylko przed pierwszym wejściem), więc chyba
było warto.

Apimondia 2013  relacja subiektywna
Piotr Skorupa
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Pszczelarskie Pogotowie Rojowe
www.pszczelarskiepogotowierojowe.pl

Pogotowie Rojowe
Dariusz Bednarski i Jacek Gracz

Inicjatywa została przyjęta pod skrzydła "Polanki" w dobie
zaniku pszczół jako ochrona i opieka nad naszym wspólnym
dobrem jakim są pszczoły.

Ale! To nie "Polanka" to tworzy, nie ja. Tworzyć to powini i
tworzą pszczelarze, ludzie którym się chce. Chce nie tylko
liczyć zyski ale też pomagać pszczołom i co ważne -
budować wizerunek nas wszystkich jako grupy zawodowej
ludzi rzetelnych, uczciwych i pomocnych.

Byłem na początku sceptykiem, po tym sezonie i telefonach
jestem pewien że jest to b. potrzebna inicjatywa.

Straż pożarna przestała się obligatoryjnie zajmować
pszczołami. Są wyjątki tam gdzie pracują pszczelarze, ba
strony PSP świetnie pomagające w tym zakresie, ale nie
wszędzie.

Patrząc na mapę Polski, są plamy gdzie nie mamy nikogo,
kto by się tym zajmował. Tam pszczoły się nie roją ? ;-)

Dlaczego więc nie ma? Może dlatego że do większego grona
nie dociera taka forma przekazu jaką jest internet.

Stąd też apel i prośba do osób rozprowadzających ten
buiuletyn, gazetkę by zarekomendowali i tę Polankową
inicjatywę.

Każdy "Rojołap" powinien być w swoim otoczeniu
rozpoznawalny, aby Wam to ułatwić i troszkę rozpropagować
ideę, wymyśliliśmy naklejkę samochodową z logiem
Pogotowia, adresem strony internetowej i miejscem gdzie
każdy może wpisać swój nr telefonu.

Naklejkę (a także odświeżone logo) od strony plastycznej
przygotował nieodpłatnie Daniel Bednarek, nasz Kolega z
Polanki, znany z rysunków zamieszczanych w miesięczniku
„Pszczelarstwo”. Każdemu "Rojołapowi" zarejestrowanemu
na stronie www.PszczelarskiePogotowieRojowe.pl, SPP
„Polanka” postanowiło w 100% sponsorować pierwszą
naklejkę, kolejne są odpłatne bez marży.

Naklejki można otrzymać na dwa sposoby przesyłając
zamówienie:
• listem zwykłym (dotyczy 1 naklejki) prosimy o

dołączenie znaczka za 1 ,60 zł i koperty zwrotnej (koperta
powinna być w formacie A4, żeby nie trzeba było naklejki
składać na pół) na adres: Dariusz Bednarski Słowackiego
1 , 1 8-220 Czyżew, albo Jacek Gracz ul. Słoneczna 5; 87-
720 Ciechocinek,

• pocztą elektroniczną (przy zamówieniach więcej niż 1
naklejki) prosimy o załączenie kopii przelewu na
rachunek SPP „Polanka" na pokrycie kosztów
dodatkowych naklejek (każda następna naklejka to 3 zł
do tego dochodzą koszty przesyłki pocztowej : 2 zł
(koperta A4 kosztuje 40 gr, znaczek 1 ,60zł) na adresy:
bednarski64@o2.pl, lub jacekczarg@wp.pl

Dla członków SPP „Polanka” przygotowaliśmy naklejkę
samochodową z logiem naszego Stowarzyszenia. Jest dosyć
duża, aby na drzwiach samochodowych godnie się
prezentowała. W sprawie zamówień naklejek z logo Polanka
proszę się kontaktować na adres jacekczarg@wp.pl. Cena 1
naklejki wynosi 5 zł, koszty przesyłki (znaczek + koperta)
wynoszą 2 zł.

P.S. Dane osobowe będą służyły tylko i wyłącznie do wysyłki
zamówionych naklejek. Nie będą przetwarzane, udostępniane
i sprzedawane, przechowywane - chyba że osoba pisemnie
wyrazi zgodę na ich przechowanie w celach kontaktowych i
związanych z celami statutowymi.

Skąd się wzięło PPR?
Piotr Skorupa

Pogotowie jest inicjatywą kolegi, który funkcjonuje w
Internecie jako Gilian. Wymyślił je i wspólnie z Polanką
uruchomił jako stronę internetową. Znajdują się tam dane
kontaktowe pszczelarzy z różnych regionów kraju. Osoba,
której dokucza rój osiedlony na dziko gdzieś w ogrodzie lub
na strychu, może łatwo znaleźć pomoc w postaci pszczelarza.
Organizator nie wnikał w to, czy ta pomoc będzie bezpłatna –
za rójkę, czy też odpłatna. To już kwestia umowy między
potrzebującym a pszczelarzem.

Inicjatywa znalazła dobry oddźwięk zarówno w
społeczeństwie (w sezonie jest dużo zgłoszeń), jak i w
mediach, i strona internetowa jest dość popularna.

Po rezygnacji Giliana z prowadzenia strony i jej krótkim
sieroctwie, opieki nad nią podjął się kolega Dariusz
Bednarski. Zachęcam do kontaktu z nim i zgłoszenia swojego
numeru telefonu oraz podania obszaru „działania”. Można
łatwo pomóc ludziom i pszczołom. Nie trzeba koniecznie
mieć dostępu do internetu. Dobrze jest dysponować
samochodem, ale mamy wśród "Rojołapów" także osoby nie
zmotoryzowane. Tak naprawdę tylko chęci się liczą.
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Próżna i szkodliwa na człowieka zmowa.
Prawda, my go karmimy, ale on nas chowa.
Niech więc tak będzie, jak było od wieka:
Człowiek dla pszczoły, pszczoła dla człowieka.
(Ignacy Krasicki –fragment)

Wydawać by się mogło, że ten trudny zawód od zarania
dziejów był domeną mężczyzn, a jednak najstarsze
malowidło naskalne, w jednej z jaskiń Hiszpanii, którego
wiek szacowany jest na 15-20 tysięcy lat przedstawia kobietę,
która podbiera pszczołom z dziupli miód.

Pszczoły fascynowały ludzi także w starożytności. Są obecne
we wszystkich religiach i mitologiach świata. W starożytnym
Egipcie oddawano im cześć, jako potomstwu boskiego byka
Apisa chociaż były eksploatowane gospodarczo, bo
podbierano od nich miód i wosk.

Najpotężniejsze umysły w dziejach ludzkości też się ku nim
skłaniały: filozofowie (Platon i Arystoteles), poeci
(Wergiliusz, Homer), a także wielcy wodzowie jak Napoleon
Bonaparte, który herb Francji - złote lilie Burbonów zastąpił
złotą pszczołą jako symbol Cesarstwa.

Mało kto wie, że Marszałek Polski Józef Piłsudski również
był pszczelarzem i przy swoim dworku w Sulejówku posiadał
i prowadził małą amatorską pasiekę. Także swoim córkom:
Wandzie i Jadwidze w miejsce bajek snuł opowieści z życia
rodziny pszczelej .

Nawet pszczelarze nie wiedzą zapewne, że mogą mieć powód
do dumy bowiem ludzie naprawdę odważni i nietuzinkowi,
jak dla przykładu pierwsi zdobywcy największego szczytu
świata Mount Everest to ich koledzy po fachu.

Także tradycyjnym zajęciem Słowian było pszczelarstwo.
Wspomina o tym Gall Anonim, Wincenty Kadłubek i Jan
Długosz. Ranga pszczelarstwa była tak wielka, że Joachim
Lelewel – wielki XIX wieczny historyk w swoim dziele
HISTORIA POLSKI, jeden z tomów poświęcił wyłącznie
bartnictwu i pszczelarstwu.

Także w Piśmie Świętym wiele wersetów skłania się ku
pszczołom i produktom pszczelim, które są symbolem
szczęścia i dobrobytu. Ziemia obiecana dla narodu
wybranego to kraina miodem i mlekiem płynąca. W
identyczny sposób państwo Mieszka I-go określił Ibrahim ibn
Jakub - podróżnik i kupiec z Kalifatu Kordobańskiego
(dzisiejsza Hiszpania).

Jednakże obecnie pomimo potężnej wspaniałej tradycji i
głębokich korzeni pszczelarstwo nie jest już tak popularne i
powszechne. Kurczy się liczba pasiek, a struktura wiekowa
pszczelarzy pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej jest to
domena ludzi starszych, emerytów, którzy pracę przy
pszczołach traktują jako relaks. Znakomita większość pasiek
to pasieki amatorskie, kilkunastopniowe. Pszczelarzy
Zawodowych z biznesowym podejściem, dla których
pszczoły są jedynym źródłem utrzymania jest w skali kraju
kilkuset, choć prosperują całkiem nieźle.

Warto byłoby przywrócić należytą rangę i dawną świetność
temu zawodowi, bo pszczoły są gwarancją bioróżnorodności

i podstawowym ogniwem dającym człowiekowi szansę
przetrwania na Ziemi.

Dlatego starajmy się przedstawiać ludziom to wszystko,
czego często sami na co dzień nie dostrzegamy i nie
doceniamy:
- tajemnice życia pszczół
- bogactwo i walory produktów pszczelich
- zalety i dobrodziejstwa Apiterapii
- harmonię w rodzinie pszczelej , która mogłaby służyć za
wzór do naśladownictwa przez współczesne skonfliktowane
społeczeństwa.

Moja samodzielna przygoda z pszczelarstwem rozpoczęła się
kilkanaście lat temu.

Ojciec umarł w styczniu ..z uśmiechem. Późno w nocy
pomimo mrozu i śniegu wsiadłam do samochodu i
pojechałam do pasieki. Jak tradycja nakazuje, każdej rodzinie
powiedziałam, że odszedł i że teraz ja będę z nimi. Panowała
porażająca cisza, gwiazdy świeciły pełnym blaskiem i niebo
było tak piękne, że oparta o pień starej jabłoni nie mogłam się
oprzeć wrażeniu, jak narasta we mnie miłość do tego miejsca
i do tego co po nim zostało. . . .Nie mogłam zrozumieć,
dlaczego, choć kochałam go, jak nikogo na świecie, smutek,
ból i żal. . . powoli zamieniają się w spokój i pewność, że
wcale go nie straciłam. W chwili śmierci zapytałam go o
coś. . . .Nie mógł już mówić, ale skinął głową, a ja
zrozumiałam, co chciał mi powiedzieć. To dziwne, ale do
dzisiaj , jeśli schylona nad ulem nie bardzo wiem jak sobie
poradzić. . . .zadaję sobie pytanie . . . i odpowiedź nasuwa się
sama. Może dlatego, że wpoił mi zasadę, że przy ulu trzeba
myśleć. Skończył się czas stereotypowych zachowań i
prostych rozwiązań nie tylko w sferze codziennego życia ale
także w pasiece. Dlatego kilka lat później wraz grupą
podobnych sobie pasjonatów założyłam Stowarzyszenie
Pszczelarzy Polskich "POLANKA", któremu nikt nie dawał
żadnych szans i perspektyw, a które obecnie jest jedną z
czterech organizacji o charakterze ogólnokrajowym i w
zgodzie z tym co zapisaliśmy w Statucie stara się między
innymi o popularyzowanie polskiego miodu i innych
produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

Miałam okazję na dniach otwartych w Firmie "Łysoń", która
jest czołowym producentem sprzętu pszczelarskiego nie tylko
na rynek krajowy z zadumą wysłuchać gorzkich słów prof.
Czarneckiego, który skonstatował, że niedługo miarą
człowieczeństwa będą niestety szpitale, bo nikomu nie zależy
na tym, na czym zależeć powinno, to znaczy na profilaktyce i
ochronie tego czego gwarantem jest bioróżnorodność. W
pogoni za zyskiem wielkie koncerny farmaceutyczne
zasypują nas medykamentami coraz to nowszej generacji, a
ludzie dają się ponieść fali medialnych sensacji zamiast
zadbać przede wszystkim o to co ich dotyczy; ich i ich
najbliższych.

Tak naprawdę powinniśmy także zadbać o wzrost
świadomości konsumenta w miejsce nachalnej reklamy. My
Polacy mamy duże szanse skorzystać jeszcze z dobrodziejstw
tego co daje nam natura nie do końca zatruta chemią, bo
nasze rolnictwo było zbyt biedne aby nadążyć za resztą
Europy. Wykorzystajmy do tego także rodzime produkty z

Pszczoły i ludzie
Elżbieta Kowalczyk  kącik autorski

Wydawca: Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich "Polanka" 23109 Pszczela Wola 9 NIP: 7132893955 KRS: 0000236267
Konto: PKO BP O/ Sandomierz 96 1020 4926 0000 1502 0036 7094 mail: spp_polanka@wp.pl www.spppolanka.org Strona 4



ula, które są gwarancją zdrowia, a ich niewątpliwe walory nie
uległy degradacji na przestrzeni wieków.

Pszczoły są najogólniej szacując tysiąc razy starsze od
rodzaju ludzkiego. Nie możemy dopuścić do ich zagłady
bowiem musimy sobie uświadomić, że bez nich nie
poradzimy sobie na ziemi.

Pszczelarz...to nie byle kto :)

To.. .nieprzewidywalne, ale jeśli dasz się ponieść marzeniom
będziesz zniewolony.. . , jak nigdy dotąd. Pszczoły mają to do
siebie, że fascynują i stwarzają namiastkę szczęścia. Obcując
z nimi stajesz się kimś lepszym.. .niż dotychczas. Czujesz
podziw.. .i respekt. Pomału nabierasz przekonania, że też
jesteś kimś wyjątkowym, ponieważ nie wiadomo dlaczego z
benedyktyńską cierpliwością znosisz wiele trudów i
dotkliwych razów, przekonany, że jesteś równie użyteczny.. . i
niezastąpiony. Świat, dzięki tej wzajemnej adoracji, odsłania
przed Tobą to.. .czego nie dostrzegałeś dotychczas.
Uświadamiasz sobie, że otacza Cię piękno przyrody… i że
coraz więcej tajemnic ona przed Tobą odsłania. Paleta barw i
zapachów wyostrza Twoje zmysły, a samotność daje
pewność, że wszystko co staje się Twoim udziałem, w tym
misterium, zawdzięczasz własnej pracy.. . i ona czyni Cię
bardziej szlachetnym i.. . doskonałym.

Tyle teoretycznych rozważań. Praktycznie musisz poruszać
się w takim samym tempie, jakie nadają Twoje skrzydlate
przyjaciółki i nie masz czasu na zawracanie sobie głowy
sprawami przyziemnymi, bo wiadomo, że cele, które Ci
przyświecają mają większą wagę i rzutują na losy świata. W
wolnych chwilach starasz się podzielić swoim emocjami z
kim się tylko da i z osłupieniem uświadamiasz sobie jak
daleko masz do ideału, co sprowadza Cię do parteru. W taki
oto prosty sposób osiągasz wewnętrzną równowagę i
poczucie harmonii, a także wyższy poziom świadomości, co
pozwala z humorem stawiać opór szarej rzeczywistości.

Z forum internetowego

^Kazio napisał/a:
> Obserwuję od jakiegoś czasu ten wątek i nasuwają
> mi się smutne refleksje, nie wiem czy to nie
> listopadowa aura. Wielkie rzeczy zawsze rodzą się
> w bólach, ale tu, widzę, brak jakiegoś sensu.
> Oprócz kilku uwag Robina brak jakiegokolwiek
> sensownego programu. Obym się mylił, oby to nie
> było biciem wielkiej piany. Były już inicjatywy i
> co z nich wyszło? Słowa te nie mają być
> złośliwością. Czy Polanka nie idzie w złą stronę?
> Wirtualny Związek, wirtualni działacze, wirtualni
> pszczelarze - tylko pszczoły w realu.. .

Kilka uwag: w zamierzeniu rzeczowych/konkretnych.

Polanka nie idzie w złą stronę sądząc chociażby po tym, jak
lawinowo przybywa jej członków. Rozumiałam przytyki w
rodzaju: „wirtualny Związek”, „wirtualni działacze” jak było
nas na sztuki kilkanaście osób a nawet, gdy zbliżaliśmy się
do 100. W niczym nam to nie przeszkadzało, a niekiedy było
wygodne, bowiem to nie ilość rzutowała na to, co było
głównym celem Stowarzyszenia.

Jeśli bez żadnej agitacj i, a nawet przy pewnym oporze jeśli
chodzi o przyjmowanie nowych członków doszliśmy do tego,
że obecnie jest to już "wielkość" na miarę niejednego
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zarówno w kwestii
"ilości dusz" jak i rodzin pszczelich, to powinno mówić samo
za siebie, że obrany kierunek był właściwy. Przede
wszystkim nie jest to już żadna wirtualność - to po pierwsze.
Po drugie nie "rodzimy" rzeczy wielkich tylko zwykłe i
zgodne z oczekiwaniami tych, którzy z wirtualną
rzeczywistością mają niewiele wspólnego, a chcieliby
informacji bieżących. Po trzecie proszę o konkrety w kwestii
jakie inicjatywy zostały zaprzepaszczone, bo o tym jakie
zrealizowaliśmy, chyba w dość oczywisty i przekonywujący
sposób dałam dowody w mowie końcowej , kiedy
dokonaliśmy wyboru nowych władz.

To o czym piszesz w moim pojęciu dotyka innego problemu z
czym się obecny prezes Polanki już musiał zmierzyć, to
znaczy bierności środowiska pszczelarskiego. Każdy czegoś
oczekuje, byleby tylko nie swoim kosztem. To jest
pszczelarzy problem zasadniczy. Dlatego tak łatwo podlegają
manipulacji, przyjmując za dobrą monetę szalbierstwo,
łgarstwo w żywe oczy i akceptują to, co ich nie kosztuje nic,
bo nie wymaga analizy, zdrowego rozsądku, wiedzy, potrzeby
czytania i liczenia nawet tego co pochodzi z ich kieszeni.

Ja napiszę wprost o PZP choć zazwyczaj unikałam zaczepki
mając na uwadze szacunek do członków tej organizacji. To co
robi prezydent tego związku a pozostałe władze akceptują, to
bezczelna, przewrotna i cyniczna gra, w której uczestniczą
ochoczo nie tylko oni sami ale wspierający ich mocodawcy i
ci, którzy przekuwają w mamonę podejmowane odgórnie
decyzje mając w niewielkim poważaniu pionki/pszczelarzy
przesuwane po szachownicy swoich interesów.

Jak prezydent Sabat, który się odciął od dezyderatu, marszu
pszczelarzy, wszystkich zgłaszanych przez środowisko
postulatów, a także (to tylko jeden z przykładów) języka
polskiego przy rejestracj i nowych pestycydów może teraz
wywalczone przez innych instrumenty traktować jako swoje
osiągnięcie i manipulować nimi opinię publiczną?

Ten filmik z kumafosem w roli głównej obnaża jego morale,
a to jak się zachował na międzynarodowej konferencji dot.
zdrowia pszczół (wyparł się promocji niedozwolonego środka
z panem Zieniewiczem włącznie, choć wielokrotnie włóczył
go za sobą niczym pies kota) dowodzi jego judaszostwa.
Wcześniej czy później ta przewrotna polityka dotknie i
dotyka już interesów wszystkich członków wiodącej
organizacji. Nie mówiąc już o tym, jak się ona przekłada na
polskie pszczelarstwo.

. . . .do hymnu pod przewodnictwem kolejnego satrapy z
Lublina, ale bez udziału POLANKI.

proszę o zamieszczenie tego tekstu w gazetce łącznie z
dowodami, które go dokumentują to znaczy zapisy
stenogramów z wystąpień sabatowych w Sejmie, w Senacie i
na Konferencjach.. . w tym tej przed marszem pszczelarzy.

[Nie jest możliwe zamieszczenie wszystkich tych
stenogramów. Nie wytrzymałyby tego fundusze kolegów,
drukujących ten biuletyn na domowych drukarkach. Każdemu
chętnemu linki prześlę na maila a w każdej rodzinie znajdzie
się ktoś dysponujący adresem mailowym – Piotr Skorupa]
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Kawałki z forum internetowego Polanki  KPWP
Jeśli nie masz jeszcze Internetu, daj się przekonać, że warto mieć

^Qba_tuSzyN napisał/a:
> Jaki będzie kolejny etap po złożeniu wniosków?

odpowiada pytla

Termin składania Projektów upływa w czwartek. Zostaną (te
prawidłowe) przyjęte, a te z błędami być może poprawione
przez Podmioty, bo zwykle był tydzień na uzupełnienie po
wstępnym rozpatrzeniu przez ARR.

Jeśli zajrzysz do "warunków" zapoznasz się z kryteriami
podziału środków i wymogami. To tylko czterdzieści kilka
stron i nie sprostam wyjaśnieniom indywidualnym.

Jeśli Projekt zyska aprobatę Komisj i i zostanie przyjęty
(zwykle po modyfikacji polegającej na obcięciu kasy na
miarę kryteriów obowiązujących w danym roku), to po
zatwierdzeniu dla niego budżetu - zostaje przygotowana
przez ARR umowa, która wymaga akceptacji każdej ze stron
(Podmiot, ARR = podpisy).

W momencie podpisania umowy przez osoby upoważnione
(w przypadku Podmiotów - wskazane w KRS), nabiera ona
mocy prawnej i można przystąpić do realizacji danego
Projektu, to jest zakupu sprzętu, lawet, a w dalszej kolejności
- matek, odkładów i leków. Wymaga to uprzedniego
skontaktowania się z prowadzącymi dany Projekt, aby ustalić
kolejność postępowania. W przypadku zakupu sprzętu lub
lawety wymagane jest podpisanie umowy z Podmiotem.
Podpisana umowa jest gwarancją, że Twoje zamówienie
przyjęto do realizacji i masz zabezpieczone środki.

Na leki zawsze nam starczało i załatwiamy wszystkich "jak
leci" do momentu wyczerpania kwoty przyznanej w umowie
z ARR na zakup środków do zwalczania warrozy.

W przypadku matek - tak samo, a w przypadku odkładów -
dzieli się pulę (o ile starcza na odkłady) pomiędzy
rekomendowanych przez Podmiot producentów i
zainteresowani sami zabiegają o kolejkę u konkretnego
hodowcy.

W tym roku brakowało środków, bo bardzo dużo osób nawet
niezrzeszonych kupowało matki przez POLANKĘ z uwagi na
brak ograniczeń co do źródła byleby podlegało
obowiązującym przepisom co jest równoważne z tym, że
decyduje sam pszczelarz, a nie "ustawia zakup" organizacja
w kontekście od kogo matki i kiedy.

Tyle. . .z grubsza.

W tym roku połowa producentów wycofała oferty bowiem w
świetle mało sensownych wymogów tzn. koszty badań np. na
wirusy, których wyniki nie przesądzają o sprzedaży są tak
wysokie, że dobry producent i tak znajdzie nabywców
chociażby wśród starych klientów.

Jeszcze jedno dodam. Nie obsługujemy pszczelarzy w
oparciu o zaciągnięte kredyty. Każdy płaci za siebie co
oznacza przedpłatę na konto w przypadku zakupu leków,
matek, czy badania miodu (oczywiście z kilkudniowym
wyprzedzeniem abyśmy mogli zapłacić za fakturę
wystawioną na tą okoliczność przez oferenta), bo pszczelarz
kupuje na siebie, nie na Podmiot, który tylko pośredniczy i

wykonuje mozolną robotę "papierową".

Z tego sobie też należy zdać sprawę.. . . chociażby wysyłka
leków, jak u nas.

Sprzęt i lawety - inne zasady, bo pszczelarz kupuje na swoje
nazwisko, a my tylko go rozliczamy w oparciu o
przedstawione dowody i wcześniej zawartą umowę, która
określa rodzaj i cenę. To samo będzie z zakupem uli.

^PasiekaIrminia napisał/a:
> Kto będzie robił odkłady i matki na refundację w
> sezonie 2014 ?

odpowiada pytla

Zamieściłam wszystkie nadesłane oferty producentów
odkładów.

Kilka z nich zostanie z pewnością odrzucone, bo "nie
trzymają parametrów" w kontekście braku dokumentacji i nie
powinnam ich uwzględnić ale nie chciałam, aby zarzucono
mi stronniczość. Niech niedbaluchów (nie czytających tego
co istotne) uleją odgórnie.

Producentów odkładów rekomenduje Podmiot. Co z tego,
skoro o wszystkim decyduje kasa. W minionym sezonie
pszczelarze zakupili przede wszystkim matki. Starczyło
zaledwie na 19 odkładów.

W tym sezonie są takie wymagania, że produkcja staje się
nieopłacalna (koszty badań na wirusy ) i znowu prym
przejmą Pasieki Hodowlane, jak było.. . . na początku.
Pszczelarze producenci najprawdopodobniej (o ile nic się nie
zmieni) wypadną w większości z gry, a i tak część już
zrezygnowała.

Jako jedyni zamieszczamy na stronie internetowej umowy i
to wystarcza aby się zapoznać z oferentami, a to który ile i
czy dostanie kasę na produkcję - określi przyznana przez
Agencję Rynku Rolnego kwota podana w umowie.

W momencie, kiedy nabierze ona mocy prawnej podamy ile
środków dostaną producenci odkładów i którzy to będą z
listy. Bo że nie starczy dla wszystkich to pewne. Gros
pieniędzy pochłania zakup matek i o tym już było
wielokrotnie.

^jk48 napisał/a:
> Proszę o odpowiedz: dlaczego sprzęt
> po wprowadzeniu refundacji u producenta
> podrożał o 60 procent. Jest to mafia która
> nie jest dla szeregowego pszczelarza.

odpowiada Karpacki:

Kolego JK48. Odpowiedź na pytanie które kolega zadaje, jest
w wątku uwagi na temat programów pomocowych. Nie
chciałbym się powtarzać, ale w skrócie ta odpowiedź brzmi
tak: Bo pieniądze z programów nie są dla pszczelarzy. Są one
dla wąskiej grupy firm i producentów matek czy odkładów.
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Kawałki z forum internetowego Polanki  KPWP
Jeśli nie masz jeszcze Internetu, daj się przekonać, że warto mieć

Pszczelarz potrzebny jest tylko do tego, aby być
pośrednikiem w przejęciu tych kwot, a za to pozostaje mu
widmo kontroli ze strony ARR przez 5 lat.

Dodatkowo wykłada swoje własne pieniądze na okres często
kilku miesięcy, i nie wiadomo kto i ile na tych kwotach
wtedy zarabia??? Są to sumy zbliżone do kwoty funduszy
"pomocowych" Celowo piszę to słowo w cudzysłowie
ponieważ rzeczywiście są one pomocowe ale na pewno nie
dla pszczelarza.

W najbliższym czasie zobaczymy, co będzie się działo z
cenami uli, głównie tych które będą podlegały tzw.
refundacji, a także z cenami odkładów, które będą obciążone
kosztami badań zdrowotnych rodzin pszczelich producentów.
Ja nie korzystam z żadnej z oferowanych form "pomocy" i
wcale nie czuję się pokrzywdzony. Jeśli już mam pewien
niedosyt, to jedynie ten, że należna część dotacji która
powinna wpłynąć na moje konto z racji posiadanej ilości
pszczół jest na zasadzie kombinacji, perfidnie przejmowana
przez kogoś komu się nie należy.

czarg napisał/a:
> Wicedyrektor Biura Produktów Zwierzęcych ARR
> Michał Wójciak przekonuje opinię publiczną,
> że pszczelarze są zadowoleni z KPWP:
> "Wójciak zapewnił, że pszczelarze są
> zadowoleni z takiej pomocy, o czym może świadczyć
> wykorzystanie unijnych środków.
> W zakończonym trzyletnim programie było ono na
> poziomie ponad 90 proc.
> Podkreślił, że unijne pieniądze pozwalają na
> utrzymanie stałej populacji pszczół.
> Szacuje się, że obecnie jest w naszym kraju ok.
> 1 ,2 mln rodzin pszczelich."

Odpowiada Karpacki:

Szanowni koledzy. Dyrektor Wójciak lepiej aby sam
wiedział, o co w tym wszystkim powinno chodzić. W samej
nazwie tego programu jest ogromne nieporozumienie. Wcale
nie chodzi o wsparcie produkcji miodu. Gdyby chodziło
tylko o miód to za te pieniądze można było by go kupić na
świecie dość. Chodzi o sprawę o wiele ważniejszą,

mianowicie o utrzymanie ilości pszczół na poziomie
zapewniającym potrzeby w zapylaniu roślin gdyż tu dopiero
braki mogą okazać się katastrofalne w skutkach. Dlatego też
wsparcie powinno iść w tym kierunku, a nie produkcji miodu
i wydawaniu potężnych kwot na organizację laboratoriów do
jego badania.

Swoją pozytywną rolę w ekosystemie odgrywa każda rodzina
pszczela, a nie tylko w pasiekach dużych, które maja
ułatwiony dostęp do uczestnictwa w tych programach. A więc
pomoc powinna być do każdej rodziny pszczelej , a nie do
wybranych elementów sprzętu, wybranych trucizn, i
wybranych rodzajów ula.

Dyrektor, który chce przekonać "opinię publiczną", to mnie
osobiście śmieszy. A co to jest opinia publiczna? Jest to
wyrażenie tak szerokie i nieprecyzyjne jak np. "dobrobyt". A
gdyby np. nie udało się dyrektorowi Wójciakowi przekonać
opinii publicznej , że pszczelarze cieszą się z proponowanego
Programu wsparcia produkcji miodu, to co??? To co mu
grozi?? Zwrot pomocy unijnej??

Dyrektor Wójciak lepiej jakby założył pasiekę, chociaż dwa
ule tak aby nie mógł w pełni korzystać z Programu
"wsparcia" , i wtedy ciekawe, czy też przekonywał by opinię
publiczną że jest zadowolony z tej formy "pomocy".
Uczestniczył by w niej jako statystyczny pszczelarz, tak jak
obecnie jest statystyczną częścią opinii publicznej .

Reasumując, tego typu wypowiedzi, tego typu ludzi, na tych
stanowiskach, są bez najmniejszej wartości i w żaden sposób
nie wpisują się w pszczelarstwo i rolę jaką powinno ono
odgrywać w gospodarce kraju.

Korzyści jakie daje każda rodzina pszczela dla środowiska,
kiedyś oceniano, że ponad 100 razy przewyższają korzyści,
jakie ma pszczelarz z uzyskanego miodu. Dziś kiedy
wyniszczono już większość dzikich owadów zapylających,
proporcja ta jest dużo większa. Można by zaryzykować
twierdzenie że, jedynym dowodem na to czy pszczelarze są
zadowoleni z programów pomocowych, są takie wypowiedzi
urzędników z Ministerstwa i Agencji Rynku Rolnego. Jeśli
koniecznie chcą się oni na ten temat wypowiadać powinni
zasięgnąć opinii pszczelarzy mających poniżej 20 uli. A jest
to około 80% pszczelarzy w Polsce.

Polankowe pytania i odpowiedzi
Prześlij nam swoje pytanie a znajdziesz tu odpowiedź

Jak się do Polanki zapisać?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską (wymóg ustawy
o stowarzyszeniach; inny wymóg to mieszkać na terenie
Polski), wysłać ją na wskazany adres i wpłacić 50 zł
jednorazowej opłaty wpisowej + 50 zł (od przyszłego roku 70
zł) stałej składki rocznej .

Czy składka zależy od ilości uli?

Nie zależy. Członkiem Polanki może być nawet ktoś, kto w
ogóle nie jest pszczelarzem, choć na razie nie mamy takich.
Wielkość składki ustala Walne Zebranie Członków.

Czy można zapisać się do Polanki będąc jednocześnie
członkiem innej organizacji pszczelarskiej?

Tak, nie mamy z tym problemów. Jedynie prosimy o jasne
określenie, w której organizacji masz zamiar korzystać z
refundacji kosztów w ramach KPWP (o ile w ogóle masz
zamiar). Skorzystanie z tego wsparcia w dwóch
organizacjach automatycznie usuwa uprawnienia do
refundacji. Agencja Rynku Rolnego to sprawdza.

Ciąg dalszy na stronie 8
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Jeszcze z Internetu  Bałtów 2013  wykład
o preperacie, o którym jeszcze prawie nic
nie wiadomo.

Piotr_S

Byłem w Bałtowie, widziałem, słyszałem. Nie ma
szczegółów, na nie trzeba jeszcze będzie poczekać. Preparat
badany jest dwa sezony. W pierwszym prowadzone były
podstawowe obserwacje, w minionym obserwacje
systematyczne polegające na (uwaga, będzie ostro) zabijaniu
rodzin pszczelich przy pomocy śmiertelnej dawki
pestycydów.

Rodzina poddana działaniu pestycydu ginie w całości w
ciągu ok. kwadransa. Osiedlona w tym samym ulu nowa
rodzina także ginie - tak silna jest toksyczność tła.

Pszczoły poddane działaniu preparatu są odporne. Przeżyły
taką samą dawkę pestycydu, można je też osiedlić w ulu w
którym umarła rodzina nieodporna. Ba, przeżywają nawet
dawkę o podwójnym stężeniu. Zwykle, przy podwójnym
stężeniu ginie w takiej rodzinie matka - trzeba poddać nową i
rodzina żyje dalej .

To tyle. Zaprezentowane filmy i sprawozdanie z
przeprowadzonych eksperymentów zrobiło ogromne
wrażenie ale nie było odpowiedzi na pytania. Właściwie była

jedna: "Wszystko w swoim czasie".

Trudno się dziwić. Sprawa wymaga badań, badań i jeszcze
raz badań a te jak wiadomo, jak wojna: pieniędzy.. . itd.

Jedno pozwala mieć nadzieję na rzeczywiście ważne
odkrycie. Badania prowadzone były na 20 rodzinach. O ile
dobrze pamiętam było 5 grup po 4 rodziny co w zasadzie
wyklucza przypadek i pozwala wyciągnąć wnioski, że
preparat działa.

Pamiętajmy o jednym. Na razie widzieliśmy tylko
prezentację. Niektórzy z nas mieli już możliwość obserwacji
działania preparatu. Oczywiście bez takich crash-testów. Co
można powiedzieć to tylko tyle, że musimy uzbroić się w
duuużą dawkę cierpliwości zanim dowiemy się jaki jest
mechanizm (była o tym trochę mowa - pszczoły po prostu
"przestają przyswajać" pewne preparaty a więc także ich
metabolity nie są w stanie ujawnić swej toksyczności), jaki
koszt, z jakimi przeciwnościami pozwoli się ten preparat
pszczołom zmierzyć.

Doświadczenia obiecują wiele ale pamiętajmy (ci starsi) jak
to było z ropą w Karlinie i naprawdę cierpliwie poczekajmy.

Ale UWAGA: Na polankowym spotkaniu w listopadzie

będzie wiadomo już sporo więcej o tezach i

oczekiwaniach wobec preparatu.

Polankowe pytania i odpowiedzi c.d.

Czyj sprzęt można kupić w ramach refundacji KPWP (bądź
czyj materiał hodowlany)?

Nie odpowiadamy na to pytanie. Pszczelarz ma pełną
wolność w wyborze dostawcy sprzętu, matek itp. Powinien
jedynie się upewnić, że „jego” producent złożył w Polance
swoją ofertę. Sam też musi dopilnować terminu dostawy,
zebrania lub przygotowania odpowiednich dokumentów
(opiekun projektu pomaga w tym informując co ma być
przygotowane) i terminowości przesłania ich do opiekuna
projektu. Polanka pośredniczy w rozliczeniach finansowych
(oprócz projektu „sprzęt” i „lawety”) i skompletowaniu
dokumentacji do wniosku o refundację. Nie narzuca jednak
pszczelarzom żadnych producentów ani terminów.

Co zrobić, jeśli nie podoba mi się jakieś działanie Polanki?

Jeśli wynika to z postanowienia większości –
podporządkować się i powoli przekonać większość do swej
racj i ;-) a jeśli z bierności zarządu… Zarząd wykonuje swą
pracę społecznie i rzeczywiście nie wszystkim może się

zająć. Tzw. pierwsza zasada pytli (kto to pytla, każdy już
chyba wie) mówi: Jeśli coś Ci się nie podoba, zrób to lepiej !
Zarząd wspiera każdą inicjatywę zgodną ze statutem
Stowarzyszenia oraz wszelkie działania które pomagają nam
w osiąganiu celów statutowych, choć nie każdą może
wesprzeć finansowo.

Czy można zorganizować wspólne dostawy np. matek czy
odkładów ograniczając koszty transportu? Jak to
zorganizować?

Zostawiamy ten temat do oddolnego organizowania się.
Gdyby organizować to odgórnie, musielibyśmy coś
pszczelarzom narzucać - albo producenta, albo termin
dostawy, albo jedno i drugie. Wyobrażam to sobie tak, że
dzwoni "Kowalski" do hodowcy i mówi: "Proszę przysłać
razem na mój adres matki w ramach KPWP dla mnie,
"Nowaka" i "Kwiatkowskiego" na 12 czerwca". Wszyscy są
umówieni i akceptują. Na poziomie ogólnopolskim nie da się
tego tak zorganizować. Jest to poza wszystkim, element
integrujący środowisko na poziomie lokalnym – bardzo nam
na tym zależy.

Władze SPP Polanka III kadencji (i funkcje)
Piszcie i dzwońcie do nas, ale wielu z nas pracuje zawodowo  najlepiej dzwonić po południu

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Piotr Skorupa (692 49 52 01 )
Zastępca Przemysław Gierchatowski (692 465 300)
Zastępca Robert Chrzanowski (507 333 993)
Sekretarz Jacek Gracz (502 204 403)
Skarbnik Krystyna Stokłosa (605 615 852)

Dyrektor Elżbieta Kowalczyk (504 874 751 )

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Zenon Liśkiewicz
członek Antoni Dąbrowski
członek Zygmunt Górczyński

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Dariusz Miciuk
członek Władysław Mitura
członek Michał Tomczyk
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