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Prezes SPP Polanka 

Pan Piotr Skorupa 

 
Szanowny Panie, 

W związku z rozpoczęciem dystrybucji na rynku polskim długo oczekiwanego produktu VITAEAPIS® dla 

pszczół, pragniemy podziękować Pszczelarzom z SPP Polanka za wkład w prace nad badaniami, nad 

produktem. Państwa pomoc w terenowych pracach badawczych okazała  

się nieoceniona, w szczególności w zakresie obserwacji mechanizmu samooczyszczania się pszczół  

po podaniu środka. Prace nad produktem, oraz w rezultacie powstanie rewolucyjnego produktu 

VITAEAPIS®, zostało wywołane  zapotrzebowaniem świata pszczelarskiego na środek, który pomógłby 

w walce z masowym ginięciem pszczół. 

Wszystko zaczęło się od marszu protestacyjnego pszczelarzy, który odbył się w Warszawie wiosną 2012 

roku. Wspomnienia prezesa SPP Polanka Piotra Skorupy: 

„ … Pomysł na Vitaeapis zaświtał prof. Gagosiowi, kiedy jakiś jego kolega, z którym był umówiony  

w Warszawie wiosną 2012 roku zadzwonił, by raczej nie przyjeżdżał bo miasto jest zablokowane przez 

marsz pszczelarzy. Trochę to była nieprawda, byliśmy bardzo zdyscyplinowaną grupą i wszystkie 

samochody były grzecznie przepuszczane ale... Mariusz Gagoś zaczął się zastanawiać o co tym 

pszczelarzom może chodzić. Bo jeśli o środki ochrony roślin to może dałoby się coś wymyślić. Nawiązał 

kontakt z p. Józefem Jasiną, pszczelarzem z Lublina, który sam do Polanki nie należy ale jego rodzina 

już tak i mamy dobre kontakty. Pierwsze doświadczenia wykonali we własnym zakresie, ale trzeba było 

szukać współpracy naukowca nie tylko z pszczelarzem ale też ze specjalistą o wyższym poziomie 

przygotowania w zakresie chorób pszczół…”. 

Środowisko najwybitniejszych naukowców zaangażowanych w problematykę pszczelarską rozpoczęło 

w 2012 roku prace badawcze, które zakończyły się sukcesem. Opracowanie opatentowanej formuły 

produktu VITAEAPIS®, to krok milowy w walce z zatruciami pestycydami u pszczół oraz nadzieja dla 

polskiego oraz światowego pszczelarstwa. 

Spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski wypływające z obserwacji nad produktem przeprowadzone przez 

członków stowarzyszenia SPP Polanka na etapie badawczym, pozytywnie wpłynęły na ostateczny 

kształt produktu. 

Specjalistyczny produkt VITAEAPIS®, dzięki swojej skuteczności znalazł uznanie specjalistów  
z Centrum Zdrowia Pszczół oraz znalazł się w wyłącznej dystrybucji naszej firmy. 

Miło nam poinformować, iż produkt jest już dostępny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

 

Z poważaniem, 

                                                                                                                               Marcin Raczyński 

                                                                                                                                                Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży 




