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CZESŁAW NOWIŃSKI 

PSZCZELARSTWO NA DOLNYM SLĄSKU 

W OKRESIE ODBUDOWY GOSPODARCZEJ (1945-1949) 

Tradycyjnie przed wojną rozw1JaJące się pszczelarstwo ina Dolnym 
Śląsku stało· na dość wysokim poziomie. Zadecydowało o tym już wcześ
niej dokonane unowocześnienie g�spodarki .pasiecznej, wprowadzenie do 
pasiek ul,i rozibieralnych, miodailiki i węzy. :Poza pasiekami towarowymi 
istniały nielicme pasieki hodowlane, których ·zadaniem była produkcja 
matek pśzczelich '1u1b rojów. Raczej rzadko występowało nastawienie 
pasiek na wyłączną produkcję jadu, py�ku, !kitu czy mleczka. P,szczoły 
hodowano głównie w celu pozyskania miodu i wosku oraz zapylainfa 
roślin uprawnych. Produkcja pasieczna miała charakter ama,torski i je
dynie stosunkowo nielicme pasieki' prowadzone !były zawodowo. Pszcze-. 
larstwo upmwiane zarówno przez rolników li w�el'ką własność, jak 
i przez inne kategorie •ludności pozostawało pod opieką Izby Rolniczej, 
a pszczelarze zorganizowani lbyli w związ·ek, zwany lmlkerver,band. We
dług spisu z dnia 3 XII 1938 r. na Dolnym Śląsku, 'bez poMatu żaTskie
go, znajdowało Slię 140 036 uti ,pszczelich, a w nich 125 694 rojów pszczół. 
Rozmieszczenie ich w poszczególnych powiatach przedstawia ta·b. 1. 

Najwięcej rojów pszczół było w powiatach złotoryjskim, ząlbkowic
kim, głogowsk!im, zgorzeleckim, lwóweckim, kłodzkim i wrocławskim, 
a najmnliej w sycowskim. Jeszcze spi:s z 3 XII 1942 r. wylkazał na ,tere
nie Dolnego Śląska 131 731 uli 1. Mimo istnienia dobrych waruników 
(duża ilość łąk, lasów, parków i ogrodów obsadzonych przeważnie drze
wami miododa,jnymi), Niemcy nie prowadzili należytej gospodariki 
pszczelarskiej. Uwidocznfało się ,to w różnorodnych typach uli i miesza
nych rasach pszczół 2. 

1 W. Bujn o ws ki, Monografia rolnicza Dolnego Sląska, Wa rszawa 1946, 

s. 273, masz ynopis (Biblioteka Uniwe rsytecka we Wrocławiu),
2 W .. Ku r bd e I, Rolnictwo (Sląsk. Miesięczni k Ilus·trowan y, Jelenia Gór a

-Wrocław 1948, n r  7, s. 14). 
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Tab. 1. Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku według stanu w dniu 3 XII 1938 r. 

Powiat Liczba. Powiat Liczba 
rojów rojów 

Bolesławiec 4673 Oleśnica 3522 

Brzeg 3367 Oława 2603 

Bystrzyca Kłodzka 3575 Strzelin 3195 

Dzierżoniów 3226 Syców 1576 

Głogów 5901 Szprotawa (z Żaganiem) 6693 

Góra 2655 I Środa Śląska 4699 

Jawor 4805 Świdnica 4465 

Jelenia Góra 3773 Trzebnica 3749 

Kamienna Góra 2100 Wałbrzych 1856 

Kłodzko 5189 Wołów 4212 

Kożuchów 3658 Wroclaw 5194 

Legnica 3552 Ząbkowice 5910 

Lubań 4487 Zgorzelec 5736 

Lubin 2713 Złotoryja 6403 

Lwówek 5687 Żary 
Milicz 3117 -----

Namysłów 2399 Razem 125694 

ż r .ód ł o:. ,,Statistisches Reichsamt" 1938, za: W. B ujnowsk i, Monografia rolnicza 

Dolnego śląska, war szawa 1946, s. 27•2 (Biblioteka Uniwersytecka we ·Wrocławiu), maszynopis. 

W okresie diziafań wojennych dolnośląskie pszczela,rstwo doznało 
poważnych strat. Jeszcze �ększe ,straty_ spowodowały zniszczenia ;powo
jenne, wtórne. W wielu okolicach pasieki przez dłuższy czas bezpośred
nio po . zakończen1iu wojny pozostawały bez opieki, stając się pastwą 
szalbrownliików i maruderów woj,skowych. W majątku Chotków, powiat 
żagański, oca'1ała :z pożogi wojennej pasieik•a, licząca 160 uli, w chwili 
przejmowania jej przez władze polskie w 'końcu lisfopada 1.945 r. liiczyła 
już tylko 40 pni, gdyż reszta wcześniej oblana została wrzątkliem i wy
!11iszczona 3. Według danych z lutego 1946 ,r. aż 70'0/o rojów pszczół w po
wiedie ibystrzyckim upadło z powodu wyibrania miodu pr;zez maruderów 
wojskowych. Dla utrzymania przy życiu reszty należało sprowadzić po 
5 kg cuk,ru na ul 4. Tymczasem o artY'kuł ten lbyło wówczas niezmiiernie 
trudno .. Zniszczeniu uległa też znaczna część uli. Nie 'bez wpływu na 
stan. pszozelarsbwa w 19415-1946 r. było obejmowanie pasiek przez 
osaclnilków, z 'których większość niie miała żadnego przygotowania za
wodowego s. Sytuację ,pogarszały świadczenia rzecwwe sikładane jesienią 

a B-uj n o ws ki, op. cit., s. 273. 
4 Wojewódzk'ie Archiwum Państwowe Wrocław (dalej: WAP Wxocław), PUR

565, bp. (Pszczoły w lutym 1946 r. na Dolnym Śląsku). 
s B u j n o ws ki, op. cit., s. 273. 
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1945 r. na rzecz administracji gminnej i powiatowej. Nadmiernie-wysokie 
dostawy miodu skazywały pszczoły na r{iszczenie 6. 

· Organizacją_ dolnośląskiego pszczela·rstwa po iwojnie zajął się referat
pszczelarski, utworzony wiosną 1945 r. ,przy Wydziale Rolnym Woje
wódzkiego Urzędu Ziemskiego !{przekształcony później w 'inspektorat 
pszczelarski) 7. Działalność swą Toz,począł od ewidencji rojów, Toz1oczeni.a 
opieki nad pasiekami i sprzętem ,pszczelarskim. Jesien1ią 1945 ·r. dostar
czył pszczelarzom .na podkarmienie pszczół 15 OOO 1kg culkru. Niebawem 
główną opieikę nad pszczelarstwem zaczęła sprawować Dolnośląska Tziba 
Rolnicza. Na dkres zimy 1945/46 r. przydzieldła ona dla pszczół 15 600 kg 
cukTu s. Dysponując peTsonelem inS'truktorskim, działała w myśl na'kre
ślonych wytycznych zarówno w zakresie hodowli pszczół, jak i gospo
darki •paISiecznej 9

. Do wiosny 1946 r. podzieliła teren 1Dolnego Sląska 
na cz'tery rejony psz,czelarskie, które ·obsadzono fachowcami 10. Z pasiek 
poniemieckich postanowiono 'tworzyć pas:ieki za·rodowe, nastawione na 
hodowlę ps_zczół. Pozostawały one pod opieką i kontrolą wojewódzkiego 
inspektora pszczelaTstiwa '(Inspektorat Hodowli Pszczół) Dolnośląskiej 
Iziby Rolniczej 'bądź rejonowych d.nspekio;rów pszczelarstwa Powiatowych 
Biur Rolnych. Pasieki zarodowe dz<ieliły s·ię na dwie kategorie: 

a) państwowe pasieki zarodowe, stanowiące własność państwowego
zarządu gospodarczego t(Dolnośląskiej Izlby Rolniczej), 1które !były przez 
oTgana tego samorządu ·zarządzane i e'ksploaitowane, 

b) powieinticze pasielki zarodowe, stanowiące własność' państwa, które
zostały oddane w zarząd :powierniczy prYIWatnym oso'bom narodowości 
poliskiej, posiadającym kwalifikacje hodowców •pszczół, ale pozostawały 
pod opieką i kontrolą Dolnośląskiej Izby Rolniczej lub Powiatowych 
Biur Rolnych; miały one służyć celom hodowli pszczół. 

Oprócz tego istrniały jeszcze nlieliczne pasieki prywatne przYIWiezione 
przez osadników z ziem dawnych. 

Czynnikdem opiniodawczym dla dbu :tych organów nadzorczych �wo
jewódzkiego inspektora pszczelarstwa Dolnośląskiej Izby Rolniczej i re
jonowych inspektorów pszczelarstwa 'Powiatowych Biur Rolnych) był 
wojewódzki bądź ,też pow[a1towy związek pszcz·elarzy. Roje nowe, wy-

e T. Ko n o p  i ń s k i, M. C e n a, Produkcja zwierzęca na Dolnym · Sląsku 
z punktu widzenia techniki hodowlanej (Gospodarstwo wiejskie na Zdemiach Za
chodnich i Północnych. Mater'iały opracowane w latach 1946-1950, t. III, Warsza
wa 1950, s. 8), oraz M. Ce n a, Aktualne zagadnienia zo�hniczne na Dolnym 
Sląsku (Medycyna Weterynaryjna, 1946, nr 11, s. 531).

1 Księga pamiątkowa Dolno§ląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego 18. 5. 
1945-18. 5. 1946, Jelenia Górn 1946, s. 2,5.

s Tamże, s. 26, oraz Bu j n o w s ki, op. cit., s. 274.
·, 9 Sprawozdanie Wojewódzkiego Oddziału Związku Samopomocy Chłopskiej we

Wrocławiu za okres od 1 X 19,46 r. do 31 XII 1947 r., Jelenia Góra 1948, ·s. 28.
10 Księga pamiątkowa ... , s. 25.
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hodowane w 1946 r. w pasiekach zarodowy.eh państwowych i powierni
czych zgłaszane 'były do inspektora pszczelars'twa Powiatowego Biurn 
Rolnego, które przydzielało je na własność pszczeląrzom-ho'dowcom, za
rejestrowanym w związku pszczelarzy 11. 

· Z chwilą włączenia w 1947 r. Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego do
Wydziału Rolnego Urzędu Wojewódzkiego przeszły tam równlież kompe
tencje inspektoratu pszczelars'kiego. Równocześnie po zlikwidowaniu 
Dolnośląskiej Iziby Rolnicżej UJ)Tawnien�a pszczelarskie tej instytucji 
przejął Związek Samopomocy Chłopskiej. W WydzJiale Rolniczym Od
działu Wojewódzkiego utworzył on inspektorat pszczelairs'trwa 12. 

Związek Samopomocy Chłopskiej ,przysląpił z miejsca do pracy. Już 
w 1947 r. częściowo ,poznał klimat painujący wśród pszczelarzy, dokonał 
rejestracji i :selekcji hodowców pod względem kwalifikacji fachowych, 
rozpoczął wdrażanlie działalności pasiek w nurt go:spodaTiki planowej, 
kontrolował sprawy pożywcze i wyznaczał punkty obserwacji fenolo
gicznych. Instruktorzy pszczelarscy ZSCh objeżdżali ,poszczególne powia
ty r(przeciętnie po 18 dni w miesiącu), poznając 'teren i ludzt Orientując 
się w potrzebach pszczelarstwa, uszeregowali kolejność ich zaspokajania, 
zwłaszcza w zakresie budowy uli, wytwórni węzy, pomocy w kredytach 
bankowych i skarlbowych. Teren lustrował również sam ililspektor wo
jewódzki ZSC.h 1a. ,W przededniu wiosny 1948 r. dokonano fuzji irnspek
toratu :pszczelar:stwa z inspektoratem jedwalbnictwa 14. N\ie1bawem jednalk 
powrócono do dawnego stanu. 

Powa:żmą rolę w rozwoju pszczelarstwa odegrały również wspomniane 
związki pszczelarzy. Dolnośląski Związek Pszczelarzy ukonstytuował się 
na zjeźd.z<ie 18 chłopów - pszc.zelairzy z 18 powiaitów w dniu 28 II 1946 r. 
Jego 1skład powiększył się rychło do 36 członków. Niezwłocznie zajął
się on organizowaniem powiatowych .związków pszczelarzy 15• Związki 
były dobrowolnymi zrzeszeniami pszczelarzy, współdziałały z organami 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej nad organi.zowooiem gospoda•rki , pasiecznej
i za1bezpieczeniem hodowli ,pszczół, troszczyły się o za'bezpieczenie ponie-

11 WAP Wrocław, PUR 657, s. 303-304, Protokół z VI zebraniia Wojewódzkiej 
Komisji Ziemskiej, odbytego 5 III 1946 r. we Wrocławiu. 

12 Jak przyp. 9 oraz Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR (dalej: AKW 
PZPR) Wrocław, KW PPR Wydz. Rolny 1/IX/29, s. 118, Sprawozdanie z działal
ności Zarządu Woj. ZSCh we Wrr-ocławiu za okres od 1 IV do 1 VII 1947 r.; zob. 
też Archiwum Akt Nowych (dalej,: AAN), MZO 1412, bp., pismo MZO - Dep. 
Inspekcji z 17 III 1948 r. do Dep. Ekon.-Socjalnego MZO w Warszaw.ie. 

1a Jak przyp. 9. 
14 AKW PZPR Wrocław, KW PPR Wydz. Rolny 1/IX/29, s. 194. 
1s AAN, MZO 1412, bp., pismo MZO-Dep. Inspekcji z 17 III 1948 r. do Dep. 

Ekon.-Socjalnego MZO w Warszawie; WAP Wrocław, PUR 657, s. 304, Protokół 
z VI zebrania Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej, odbytego w dniu 5 III 1946 r. we 
Wrocławiu. 
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miecikiego spr.zętu pasiecznego ,przed ·zniszczeniem, pomagały w orga
nizowaniu pasiek zarodowych i powierniczych i służyły wszelką inną 
pomocą. Ponadto rwspółdzi-ałały z Państwowym Bankiem Rolnym w utrzy
maniu zdrowotności pasiek, organizowały wyrób węzy. Broniły iintere
sów pszczelarzy li hodowców pszc;zół 16

. W swej działalności związki 
pszczelairskie teoretyĆznie opierały się na statucie przedwojennym, fak
·tycznie zaś nie miały ,podsbaw prawnych. W większości powiatów istniały
tylko dziię'ki uzgodnienliu swych praw z powiatowymi zarządami ZSCh.
Do takich należały m. in. powiatowe związki w Dzierżoniowie i Świd
nicy, które nie posiadały władz zwierzchnich i nie komunikowały się
z Wojewódzkim Związik•iem Pszczelarzy. Stan ten doprowadził do pod
jęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Dolnośląskiego Związku
P.szczelarskiego rw dniu 7 III 1947 11-. o podporządkowaniu się postano
wienliom a!"t. 7 statutu ZSCh 17• Wydarzenie to miało powa•żine znaczenie
dla całości dolnośląskiego pszczelars'twa, liczącego w końcu 194 7 r.
15 zarządów powiatowych i 96 miejscowych związków pszczelarzy, zgru
powanych w Zrwiązku Wojewódzkim. Sikupiały one w sumie około
1500 członków 18• Ostaitecznie na I Wojewódzlklim Zjeź.dzie Delegatów
Związlków Pszczelarzy we Wrocławiu w dniu 9 HI 1948 r. dokonano
prz·ekształcenia Zrwiąziku na Zrzeszenie 1Pszczelarzy ZSCh z Oddziałem
Wojewódzkim we 'Wll'ocławiu 19• Reorganizacji rw tereinie dokonaino wiosną
tego irdku. Objęto nią 96 kół liczących 2450 członków 20. Zrzeszernie
przyjęło regulamin opracowany przez Zarząd Główny .ZSCh 6 II 1948 r.
Miał on lbyć jego statutem, dającym Zrzeszeniu pełną samodzielność
prawną w ramach Związku Samopo,mocy Chłopskiej. Zrzeszenie nie
zmieniło profilu działalności dawnego Związku, lecz jedynie rozszerzyło
jego zakres 21. Powiatowe zrzeszenia organizowa�y kółka pszczelarskie
w ogródkach, gdzie !było największe zainteresowanie tym działem hodo
wli. Juiż w połowie ma•rca 1948 r. istniało np. w powiecie świdnickim
8 taikich kółek, w dzerżoniowskim - 3 22

• 

Okresem przełomowym w organizacj_i pszczelarstwa 'był roik 1949.
Chodzi o to, że w ikońcu grudnia 1948 r. został z'likwidowany Inspekto
rat Hodowli Pszczół w Zarządzie Wojewódzkim ZSCh, który włączono

16 Zob. P. S z c z u T e k, Regulamin dla organizatorów miejscowych związków 

pszczelarzy na Dolnym Sląsku (Rolnik Dolnośląski, 1946, nr 5, s. 14-16). 
11 WAP W['Ocław, ZSCh 112, s. 46-49, Protokół z I Wojewódzkiego Zjazdu De-

legatów Zrzeszenia Pszczelarzy ZSCh we Wrocławiu, odbytego 9 III 1948 r . 

.1s Jak przyp. 9, s. 26. 

19 Jak przyp. 17. 
20 AKW PZPR Wrocław, KW PPR Wydz. Rolny 1/IX/34, s. 110, Sprawozdanie 

Zarządu Oddziału Woj. ZSCh we Wrocławiu za okres od 1 do 31 V 1948 r. 
21 Zob. WAP Wrocław, ZSCh 112, s. 41-43, Regulamin Zrzeszenia Pszczelarzy. 
22 AAN, MZO 1412, bp., pismo MZO-Dep. Inspekcji z 17 III 1948 r. do Dep. 

Ekon.-Socjalnego MZO w Warszawie. 
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do Urzędu WojewódzJkiego pod nazwą Iinspektorntu Hodowli Pszczół 
i Jedwalbn1ików 23

• W ślad za tym z <lniem 1 IV 1949 ir. przeszły pod 
zaTząd starostw powiaiowych (agronomów powiatowych) pozostające 
w administTacji ZSCh ,pasieki wojewódzkie w Zelbrzydowicach, powiat 
świdniciki, i Trzebnicy oraz pas'ieki powiaitowe, hodujące pszczoły, które 
odgrywały czołową rolę w pasiecznietwie. Faktyczmy ńadzór nad nimi 
powierzono zrzeszeniom ,ps_zczelairzy. Miały one je prowadzić 1bądź przy 
pomocy własnych pracownilków, bądź sprzedać starostwu powialtowemu, 
bądź też wydz,'i.erżawić osolbom prywatnym. Pasieki te 1stanowiły ogniska 
kultuTy hodowli pszczół i były zobowiązane do udzielania ,pomocy nau
kawej w zakresie szkolenia nowych zastępów hodowców. Pasielk,i powia
towe, liczące w. dniu 1 IV 1949 r. powyżej 60 rojów, miały zostać 
zmniejszone do maksimum 60, nadwyżka zaś sprzedana. Nietknlię,te miały 
zostać jedynie dwie pasieki: Powia•towa Pasieika Hodowli w Strzelinie 
i Wojewódzka Pasielka Hodowli w Trzebnicy 24. 

Większość pasiek była własnością prywatną. Tylko ni,eliczne z nich 
osadnicy przywieźli z ziem dawnych. Gros pasielk było poniemieckich 
i stanowiło własność ,państwa, k.tóre oddało je 9solbom pTywatnym w cha-
rakterze powieTnictwa na waruinkach ratalnej· spła'ty. 

Związki, a późn�ej zrzeszenia pszczelarzy nie rozporządzały dosita
teczną liczlbą fachowej k�dry. Na domiair złego, poważna część ich pra:

cowników n�e posiadała odpowiednich !kwalifikacji. Szczególnie dotJkli
wie odczuwano brak instruktorów. Potrzeby te starano się zaspo:kaja� 
drogą szkolenia nowych zastępów fachowców. Czołową Tolę szkoleniową 
odgrywafa Powiatowa Szkoła Pszczelarska w Byczanach, powiat ząlb'ko
wioki, otwarfa w dniu 2 I 1946 r. 2s Była to dwuletnia szJkoła średnda, 
począ1tkowo męsika, a od 194 7 ,r. koedukacyjna dla dorosłych typu gim
nazjalnego, do iktórej przyjmowano młodzież w wieky powyżej 18 lat 
życia z ukończoną pełiną 7-klasową szkołą powszechną i odbytą praktyką 
zawodową ibądź 3-miesiięcznym (bezpłatnym) kursem przygotowawczym 
przy •szkole .. Reprezenrtowała dwa poziomy: wyższy dla instTuktorów 
pszczelarstwa i niższy dla pasieczników. Nauka trwała od czerwca do 
września. W czasie wakacji uczniów obowiązywały praiktylki. Posiadała . 
gospodarstwo rolne o powier,zchn� 50 ha ziemli (w Rychnowie) oraz 
interna1t dl,a młodzieży, za który uczniowie płacili gotówką iu'b w natu
raliach 2s. W styczniu 1946 r. zaczęło uczęszczać do niej 18 chłopców, 
których kształciło 3 nauczycieli 21. Dokładnie w rok późnliej pobierało 

2s WAP Wrocław, ZSCh 116, s. 14, Likwidacja zirzeszeń branżowych, 194� r. 
24 WAP Wrocław, ZSCh 112, s. 30, odpis pisma Urzędu Wojewódzkiego Wro

cławskiego - Dział Rolnictwa i Reform Rolnych z 24 III 1949 r. 
25 Kśięga pamiątkowa ... , s. 47. 
26 „Rolnik Dolnośląski" 1945, nr 3, s. 16 (ogłoszenia); Bujn o w s  k d, op. cit.,

s. 389-390; Oświata rolnicza na Dolnym Sląsku 1946-1948, Wrocław 1948, s. 16.
21 Księga pamiątkowa ... , s. 47.
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tu nau'kę 11 uczniów i 2 uczennice przy zatrudnieniu 2 nauczycieli sta
łych i 1 dochodzącego 2s. W roku szk. 1948/49 Powiatową Szkołę Pszcze
larską w Byczanach, wraz z ogóJ.iną zm�aną systemu szkolnic'twa w Pol-

. sce, przekształcono w 2-letnie Liceum Pszcze1a!'skie 29• 

PszczelaTstwa ucz,ono niie 1tylko w szkole lbyczańskiej, . lecz także
częściowo we wszystkich średnich sz\koła:ch rolniczych. Szkoły te jednak 
w swych gospodarstwach nie dysponowały odpowiednią 'bazą pasieczną. 
W roku szk. .1946/47, mając w wojewódz:twie wrocławskim 13 gospo
darstw, posiadały zaledwie 8 pni ,pszczelich. Bez własnej pasieki sz,kołom 
trudno było prowadZ'ić noTmalne nauczanie praiktyczne pszczelarstwa. 
Toteż celem poprawienia sytuacjri. Ministerstwo Ro1nictwa i Reform Rol
nych wydało w 1947 •r. polecenie, a1by !każde gospodarstwo czyillilej ·ŚTed
niej szkoły rolniczej zaopatrzyło się przynajmniej rw 2 pnie ,pszczół 30. 

Sz·erzenliem oświaty w z·akresie pszczelarstwa zajmowano się również 
na specjalrnych k�rsach. W niektórych powiatach, wykazujących większe 
zainteresowanie pszczelarstwem, jalk w zą1bkowickim, kłodzkim, by
strzyc-kim i oławskim, w 1947 T. prowadzono kuTsy szikoleniowe dla 
kandydaitów na instruktorów. Odbywały się one na lkoszt powiatowych 
rad na!rodowych 31. W marcu 1948 r. na 33 pow6.aty .i 2 mfasta wydzie
lollle istniało 17 etatów inispek!torów i 16 etatów · ri.nstruktorów pszczelar
skich. Ze względu na niskie zarobki nie wszystkie ibyły obsadzone. SpTa
wa tbyła tym lbardz<iej niepokojąca, ·że do ,pełnego zaspolkojenia potrzeb 
niez,będnych 1było 25 tinstrulktorów ri 'tyle samo inspektorów 32. Chcąc 
umożliwić zwiększenie zarobków władze propo1I1owały iootJru'ktorom 
pszczelarstwa jednoczesne prowadzenie funkcji instruktorów o-gTodnic
twa. Wśród wzOTowych pszczelarzy iwyróżn�ano przewodników ,pszcze
larstwa. W 1948 r. zaprojektowano przysposobić około 3000 nowych 
pszczela:i;:zy hodowców 33• W •styczniu, lutym i marcu przeprowadzono 
trzydniowe kursy.: dla 315 słuchaczy w poiwiafach kłodz\kim, oławskim, 
wrocławskim i górowskim. Równ�c�eśnie przy pomocy instruktorów 
powiatowych w 264 ·gromadach uTZądzono jednodniowe ikursy popu
larne z ·zakresu · pszczelarstwa dla 10 560 słuchaczy. Tej samej zimy 
w rejonach popularyzacjri ,pszczelarstw-a przeszkolono iwspólrnie z Ku
ratorium Okręgu Szkolnego na dwuną.stod1niowym :kursie . hodowli 
pszczół 38 nauczycieli. Wreszcie we wszyst'kich powiatach zbadano przy 

2s WAP Wrocław, Wr. WRN: 1207, bp., Sprawozdanie z działalności Wojewódz
kiego Urzędu Ziemskiego w Cieplicach za okres od powstania. Urzędu do dnia 
28 lutego 1947 r.; Działalność Wydziału Oświaty Rolniczej przy WUZ w Cieplicach

w roku 1946 (Rolnik Dolnośląski, 1947, ncr.- 3, s .  2). 
29 „Rolnik Dolnośląski", 1945, nr 3, s. 16 (ogłoszenia); Buj n o w s k i, op. cit.,

s. 389-390.
so S. St a s  z y ń s k i, Gospodarstwa szkól rolniczych (Oświata Rolnicza, 1947,

z. 3-4, s. 87-99).
s1 Jak przyp. 22.
32 Tamże. 
33 Jak przyp., 17, s. 49. 
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pomocy instruiktorów 1terenowych stan ,pasi€k, udzielając ponad 5000 
wskazówek i porad fachowych 34. 

Od początku odbudowy pszczelarsbwa odczuwano poważny niedosta
tek uli. Już w końcu 194'5 r. zapowiedziano założenie w Bystrzycy 
Kłodzkiej specja'1nej stolarni wymibiającej ule 35. Problem ten w znacz
niejszym rstopniu mzwiązała założona w 1947 r. z inicjatywy Woje
wódzkiego Oddziału ZSCh Do11Il'oś1ąsk,a Spółdziellnia Hszczelarska we 
Wrocławiu, która zajęła się budową ii rozprowadzaniem uli. Do połowy 
marca 1948 r. wyprodukowała około 200 uli. Sprzedawała je na ikredyt 
udzielany przez PBR. Do masowej prod�kcji uli i sprzętu pasiecznego 
ZSCh przygotował w zimie 1948 r. Zakłady Stolarskie w Strzelinie. Tylko 
w kwietniu i maju wylkonały one 350 nowych uli 36. Ogółem w 1948 r. 
zaplanowano wybudować i rozprowadzić na Dolnym Śląsku około 40 tys. 
uli, a w 1949 r. - 80 tys. 37 Wówczas też uruchomiono we Wrocławiu, 
Lubaniu i Ząbkowicach 3 wytwórnie węzy. Celerri pełnego zaspokojenia 
w ten artykuł zbudowano nowe wytwórnie w Kłodzku i Byczanach. Bra
ki w wyrobie węzy uzupełniały ręczne prasy istniejące prawie w każdym 

· powiecie 38. Nadto w powiatach kłod'ZJkim, świdnickim, ząbkowickim, lu
bańskim i wrocławskim zorganizowano punkty wy,twarzania wosku na wężę
walcowaną 39. 

Dotkliwie odczuwano Tównież brak środków finansowych. Dotacje
na -ten cel ibyły znikome, inp. Inspekt0I'a1t .Pszczelarslk1 Woj. Od-działu
ZSCh w 1947 r. otrzymał z Ministerstwa Rolnictwa i Refor�m Rolnych
tytułem dotacji zaledwie 250 OOO ;zł. Z tego przeznaczono na pasieki po
wiatowe w Dzierżoniowie i Świdnicy 40 <tys. zł (po 20 tys. zł na każdą)
oraz 60 tys. zł na pasiekę wojewódzką. 50 1tys. zł zużyto na organizowa
nie kursów sZJkoleniowych, a 100 tys. zł na ulepszenie gospodarld pa
siecz111ej 40. Należało więc zwiększyć dotacje i kredyty na ce1e ,r,oz'bu
dowy paisie1k i propagandę pszczelarstwa, a także przydzielać Więcej cu
kru na okres zrimy dla młodych :rojów. Zmian wymagał też stosunek
nriektórych władz powiaitowych do spraw pszczelarstwa. Rozwiązywanie
tych prolblemów 1I1ie nadążało za poitr;zebami czasu.

W rezultacie wszystkich przedstawionych wyżej za'biegów i starań 
administracyjnych oraz zmian -organizacyjnych nasitępował stopniowy 
rozwój powojen�go pszczelarstwa na Dolnym Śląsku. Początkowo, ze 
zrozumiałych względów, był on stosunkowo powolny. Ambitne plany 
nakreślone w 1946 r. przez Dolnośląską Izbę Rolniczą ·tylko w niewi-el-

84 Jak przyp. 20. 
as Ogrodnicze życie organizacyjne (Rolnik Dolnośląski, 1946, nr 1, s. 7). 

36 Jak przyp. 20. 

37 Jak przyp. 17, s. 49. 

38 Jak przyp. 22. 

S9 Jak przyp. 20. 

40 Jak przyp. 22. 

f 
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kim stopniu mogły 'być wówczas realizowane. .Przede wszystkim nie
zmiernie skromny lbył punkt wyj:ściowy pszczelarstwa. Spis z ,grudnia 
1945 T. wykazał jedynie 9355 pni z pszczołami i 4337 pni pustych 41. 

Ule z pszczołami stanowiły Więc wledwie 7,1Jl0/o stanu z 3 XII 1938 r. 42 

Szczególnie dużo troski o ·rozwój pszczelarstwa wykazywał Wojewódzki 
Urząd Ziemski, który już w pierwszych miesiącach 1946 r. w swych ma
jątkach prowadził 85 ferm pszczelarskich 43. Było wś,ród rnich 35 pań
stwowych pasiek ·zarodowych i 1 wytwórnia węzy szotucznej połączOIIla 
z W)'ltapianiem wos:ku. Swiadczy to, że nastawiano się nie tyle na pro
dukcję miodu, ile na zwiększenie licziby Tojów. W 1946 r. postulowano 
wyprodukowanie 2 nowych 1rojów z 1 ula macierzystego i odnowienie 
matek pszczelich we wszystkich rojach macierzystych. Rejonowy in
spektor pszczelarstwa usfalił 1rodzaje hodowli ,(hodowlę matek, rojów, 
trutowiska) dla :każdej paisieki zarodowej 44. Tymczasem ina rozwój 
pszczelarstwa w pewnym stopniu ujemnie wpływały chorotby pszczół. 
Wiosną 1946 r. część Tojów była zawszona. Poza tym w okresie tamtej 
zimy rozprzestrzeniona !była zakaźna choroba pszczół „nosema apis", 
polegająca na wytwarzaniu się drobnych pasożytów ina ściankach prze
wodu trawiennego 45. Te i inne choroby wymagały leczenia. 

Dzięki zabiegom i propagandzie wszystkich wymienionych instytucji 
i organi-zacji w końcu 1946 r. na iDolnym Sląsiku posiadano już 15 600 
rojów 46. 'Pierwszy cios odbudowującemu się pszczelaTstwu przyniosła 
ostra i długotrwała zima 1946/47 r. Spowodowała ona wyginięcie całego 
przychówku w pasiekach z 1946 r. Na po·czątku lata 1947 T. (początkowy 

' I 

okres rnjenia) hodowla pszczół liozyła za'ledwie 20 OOO pni. Dak;zy 
wzrost pogłowia pszczelego utrudniała posucha w lecie, która wydatnie 
zmniejszyła zasoby pożywki w polu. Przychówek :pszczeli w 1947 r. 
wyniósł 67,2'0/o, ogólnego stanu pszczół 47

• Z lustracji przeprowadzonej 
w tymże roku pr.zez inspektora wojewódzkiego wynika, że pszczela:rstwo 
najslalbiej było rozwinięte w powiatach średzkim, lubińskim, kożuchow
skim, ·żarskim i kamiennogórskim, natomiast średnio - w namysłow
skim i oła�skim 48. W 1947 r. wyróż!l1iały się pasieki w trzech powia
tach: jeleniogórskim posiadającym 198 pasiek i 2118 rojów t(wiosną 
1948 r.), świdnickim - 114 pasiek z 1icz'bą 1362 pni i dzierżoniow
skim - 54 pasieki z 950 pniami 49• W sumie do dnia 31 .XII 1947 r. 

41 Jak przyp. 6. 
42 Por. z tab. 1. 
43 Księga pamiątkowa ... , s. 55. 

44 Jak przyp. 11, s. 304. 
45 Wiosenna kontrola rojów (Rolnik Dolnośląski, 1946, nr 5, s. 13-14). 
46 Rocznik statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 57. 

47 Jak przyp. 9, s. 29. 

48 Jak przyp. 22. 
49 Tamże, oraz K ur b i el, op. cit., s. '14. 

, 
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liczba pasielk na Dolnym Śląsku wzrosła do 4785, a rojów do 32 966 50• 

Zawdzięczano to w pewnym stopniu również powierzaniu pasie'k facho
wcom. 

Zamierzenia powiększem.ia pszczelarstwa w o'kresie ,pla!Ilu 3-letniego 
(1947-1949) do stanu .z 1944 r. mimo wszelkich wysiłków były nie do 
zrealizowania. W tym czasie zrolbiono jednak dużo. Przede wszystkim 
zapoczątkowano akcję selekcji pszczół z zachowaniem pszczoły rasy kra
jowej s1. Zadania tego podjął się Związeik Samopomocy Chłopskiej, który 
był gwarantem wychowu pszczół i ich rep:roduiktoTem. kontynuatorem 
dzieła prowadzonego w la1tach 1945-1946 przez Wojewódzki Urząd 
Ziemski i Dolnośląską Iz'bę Rolniczą. Dopiero w 1949 r. fu111ikcję tę prze
lmzał Wydziałowti. Rollilemu Urzędu Wojewódzkiego,. ZSCh d'Zliałal
ność Teprodukcyjną realizował przede wszystkim w swojej pasie
ce" wojewódzkiej w 'Zebrzydowicach, iktóTa w marcu 1948 r. li
czyła 78 pni ,pszczelich. W terenie zaś z,adanie to wyikonywalo 21 
pasie'k powiatowych 52. Nadto działały dwie państwowe fermy pSiZcze
larskie, które również traktowa1110 jako matecznikowe, mające na celu 
podilliesien!i.e stanu pszczelarstwa sa. Wreszde wiosną 1948 r. :po raz 
pierwszy na Ddlnym Śląsku rozpocz-ęto hodowlę selekcyjną matek 
pszczelich oraz ich reprodukcję w 30 ,powiatach. Uruchomiono ,taikże 
trutowiska dla ł).odowH. za·rodowej w ŚWierzawie, w powiecie złotoryj
skim 54• 1Pasieka w W·ojcieszycach, powiat jeleniogórsk!i, stanowiła stację 
doświadczal111ą, która prowadziła hodowlę I"eprodukcyjną matek pochodzą
cych z Raby Wyżnej. Ten gatunek pszczół najlepiej odpowiadał warun
kom 'klimatycznym Dolnego Śląska. Podobnie selekcjonowa1110 mat

0

eriał 
poniemiecki w wielu linnych wzorowo prowadzonych pasiekach, jak np. 
w Janowicach Wielkich i Kopaniu, powiat jeleniogórski 55. 

Wszystko to stanowiło o wzroście :pszczelarstwa w ska'1i całego regio
nu. Podczas gdy do !końca 1948 r. liczba pasiek doszła do 6089, a ilość 
r:o�ówl do 42 208, to stan pasiek do czerwca 1949 r. :zmniejszył się
do 5868, natomiast stan rojów wzrósł do 45 910 56• Rozwój pszczela·rstwa 

· przykładowo przedstawia ta!b. 2.
Mimo więc niemal totalnych zniszczeń, po okresie bezpośrednio po�

wojennego chaosu gospodarczego, w wiE;kszości powiatów dynamika
rozwojowa pszczelarstwa <była pokaźna. Trudności ekonomic�ne i inne

50 Rocznik statystyczny 1948, Warszawa 1949, s. 53. 
51 Jak przyp. 9. 
52 W 1948 r. zaczęto w nich prowadzić rachunkowość - jak przyp. 22. 
sa Zob. T. Ła d a, Rolnictwo d.Dlnośląskie (Śląsk Dolny w drugą rocznicę 

powrotu do Polski 1945-1947, Wrocław 1947, s. 117). 
54 Jak przyp. 20. 
55 K ur b li e l, op. cit., s. 14. 
&& Rocznik statystyczny 1948, s. 53; Rocznik statystyczny 1949, Warszawa 1950, 

s. 74.
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Tab. 2. Rozwój pszczeiarstwa indywidualnego na Dolnym Śląsku w latach 1946-1949 

(na przykładzie 7 powiatów) . 

Powiat 31 XII 1938 r.3 

I 
z pszczołami 

Lubin 2713 
Namysłów 2399 
Oleśnica 3522 
Oława 2603 
Syców 1576 
Świdnica 4465 
Złotoryja 6403 

8 °'Stan wszelkich własności. 
b W przybliżeniu. 

Liczba uli 

luty 1946 r. I 30 VI 1949 l�
z pszczołami pustych z pszczołami 

24 70 I 579 
170 30 766 
35 800b 1195 
5 1185 

78 336 455 
2064 1451 
1093 576 1692 

źródło: ,,Statistisches Reichsamt", 1938 za: w. Bu j n o_w s k i, op. cit.; WAP Wro
cław, PU.RJ 565, mp., iPszćzoły w lutym 1946 r. na Dolnym Sląsku; WAP W·rocław, UWW bez 
sygn. i pag., Statystyka rolna nr-3, Spis zwierząt gospodarsk.ich z 30 vr 1949 r. 

tylko w niektórych dkolicach (np. w pow. świdnickim) po 1946 r. spo
wodowały zmniejszenie liczby'rojów. 

Wszyst'kie przytoczone powyżej dane z okresu powojennego ilustro
wały wyłącznie pszczelarstwo zorganizowane. Nie uwzględniały więc 
pszczelarstwa IIliezrzeszopego w Związku. Wśród pszczelarzy przeważały 
osoby prywatne. Pasieki państwowe i spółdzielcze obejmowały szacun
kowo jedynie 200/o Tojów. W hodowli pszczół uczestniczyła nie tylko 
spółdzielczQŚĆ samopomocowa, lecz także 5półdziekzo:§ć parcelacyjno
-osadnicza. W 1948 r. Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdziel
czo-Parcelacyj·negó we Wrocławiu przystąpiła do propagandy ,pszczelar
stwa wśród swoich spółdzielców za pomocą podręczników ornz d['ogą 
nawiązywania kontaktów ze Związkiem Pszczelarzy 57, 

O rozmieszczeliliu terenowym pszczelarstwa niech świadczą przyikła
dowo dane rtalb. 3. 

Jak widać, 13 powiatów posiadało od 1056 do _1859 !Uli z pszczołami, 
pozostałe zaś 20 powiatów - od 455 do 944. Poważna część rojów nale
żała do hodOWCÓW niezrzeszonych. W powiecie miliokim np. IW kwie'1;niu 
1948 r.· wśród 151 hodowców pszczół aż 90 1byłci niezorganizowanych 58 • 

.Posżczególne pasieki składały się najczęściej z !kHkunastu, ·a rzadziej 
z kilkudziesięciu i więcej uli. 

Ogólnie można stwierdzić, że w ikońcu 1949 r. daleko nam jeszcze 
było do pełnej odbudowy pogłowia pszczół sprzed okresu działań wojen-

67 WAP Wrocław, UWW IX/517, s. 382, Sprawozdanie z działalności Wojewódz
kiej Rady Społecz!'lej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego we Wrocławiu za 
rok 1948. 

ss WAP Wrocław, ZSCh 131, s. 153, Monografie gospodarczo-statystyczne 
1947-1948. 
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Tab. 3. Ule z pszczołami w posiadaniu prywatnym na Dolnym Śląsku według stanu w dniu 
30 VI 1949 r. 

(hodowcy zorganizowani i niezorganizowani) 

I 
i Ule Ule Powiat z pszczołami I Powiat I z pszczołami 

Bolesławiec 758 Oława 1185

Brzeg 1161 Strzelin 1121

Bystrzyca Kl. r 
852 Syców 455

Dzierżoniów 1067 Szprotawa 719

Głogów 1454 Środa Śląska 1151

Góra 1823 Świdnica - pow. 1425

Jawor 1320 Świdnica - m. 26

Jelenia Góra-pow. 920 Wałbrzych - pow. 444

Jelenia Góra - m. 136 Wałbrzych - m. 78

Kamienna Góra 409 Wołów 1326

Kłodzko 1713 Trzebnica 903

Kożuchów 716 Wrocław - pow. 1380

Legnica - pow. 934 Wrocław - m. 479

Legnica - m. 138 Ząbkowice 1674

Lubań 994 Zgorzelec 684

Lubin I 
579 Złotoryja 1692

Lwówek 1195 Żagań 928

Milicz 944 Żary 1181

Namysłów 766

Oleśnica l 195 Razem 35932

ż ród! o: W AP Wrocław, UWW bez sygn. i pag. (Statystyka rolna III-3), Spis zwierząt 
gospodarskich według stanu w dniu 30 czerwca '1949 r. 

nych. Liczba 142 OOO pni z 1942 r. długo lbył-a nieosiągalna. Ale jeżeli 
gospodarka pszczela.rska w latach 1945-1946, wskutek niefachowego 
podejścia i !braku zrozllllmienia oraz oceny korzyści e; niej odnoszonych, 
nie 1był,a należyta, to w olkresie planu 3-'1etn1iego sytuacja ooraz bardziej 
poprawiała się. Odpowiedni dobór pszczół i uli dawał należyte wyniki. 
Gdy z pnia poniemie0kiego np. w powiecie jeleniogórskim w 1947 r. 
otrzymywano 5-8 kg miodu, ,to z pni !krajowych i(wall'szawskich, war
szawskkh ,poszerzonych i uli polskich nowoczesnych nadstawkowych) -
do 4 razy więce·j 59. Wojewódzki- inspektor pszczelarski szacował wydaj
ność miodu z ula w powiatach południowych na 3-5 kg, a w ,powiatach 
północnych - do 10 1kg 60

• Przeciętną wyidajność miodu z 1 roju w skali� 
,ogólnej Dolneg,o Ś-ląska w 1949 r. oceniano na 3 kg 61. Przez. długi czas 
zbyt miodu utrudniał \brak zorganizowanych puniktów skupu; miód trze
'ba było ·sprzedawać na wolnym rynlk:u. 

59 K u r b i e l, op. cit., s: 14. 
so Jak przyp. 22. 
Gt W. Boerner, K. Jeżowski, M. Piasecka, Rozwój gospodarczy wo�

jewództwa wrocławskiego w okresie IO-lecia Polski Ludowej (Ekonomista, 1955, 

nr 3, s. 24). 



Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku w latach 1945-!949 557 

* * 

* 

--------

Silnie rozwinięte przed wojną do1nośląskie pszczelarstwo na skutek 
strai� wojennych w ,grudniu 1945 r. liczyło jedynie 7,4'0/o jego stanu: 
Odbudowa pogłowia pszczelego napoty1kała różnorakie •trudności: mate
rialne (lbralk cuikru na podlkarmianie pszczół, lbiraik uli), finansowe, ikadro
we i instruktażowe, !klęski elementarne (zdarzające się ostre i długo
trwałe zimy i _niesprzyjające posuchy w lecie, choroiby pszczół) itp. 
Rozwiązywanie tych problemów ze zrozumiałych względów postępowa
ło powoli. ?racą tą przy pomocy zwią:zików pszczelarzy ·zajmował się 
Wojewódzki Urząd Ziemski i Dolnośląska Tziba Rolnicza, a od początku 
1947 r. - Związek Samopomocy Chłopskiej. Instytucje te, przy współ
udziale administracji rolnej, kładły szczególny nacisk na zabezpieczenie 
sprzętu pasieczneg,o, organi..zowanie gospodariki pasiecznej i hodowlę 
pszczół, na szkolenie instruktorów i upowszechnianie wiedzy pszczelar
skiej wśród rolnilków, zakładanie wytwómi uli, węzy i wosku. Głównym 
!kierunkiem ich działania było organi2owanie pasiek �arodowych i po
wiemiczych. Hodowla selekcyjna i reprodukcyjna mątek pszczelich 
i rojów umożliwiała rozwój pszczelarstwa. Szczególną rolę odegrały pań
stwowe i spółdzielcze pasieiki hodowlane. W dużym stopniu dzięki nim 
tempo rozwoju dolnośląskiego pszczelarstwa, jalk na ówozesne warunki 
i możliwości 1było znaczne. Demonstruje je tab. 4. 

Tab. 4. Liczbowy rozwój pszczelarstwa zorganizowanego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 

Stan w okresie 

XII 1945 

XII 1946 

XII 1947 

XII 1048 

VI 1949 

Liczba pni 

z pszczołami 

9 355 

15 600 

32 966 

42 208 

45 910 

Liczba pasiek 

4 785 

6 089 

5 868 

ż r ó d ł o: Obliczenia własne autora. 

W latach 1945-1949 dok,onano pięciokrotnego zwiększenia licziby ro
jów. Do osiągnięcia 142 00.0 pni z 1942 r. było jednalk jeszcze daleko. 
Ale chociaż p.szczela,rstwo do końca 1949 r. tylko w części zostało odbu
dowane, to jednak związane z sadownictwem dawało gospoda:rce naro
dowej Dolnego Śląska niezastąpione wartości lecznicze, ekonomiczne 
(m. in. po!)Tzez za.pylanie roślin) i społeczne. 

6 - Sobótka 4/78 
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DIE NIEDERSCHLESISCHE IMKEREI 

IN DER ZEIT DES WIRTSCHAFTLICHEN WIEDERAUFBAUS (1945-1949) 

Die vor dem Kriege stark entwickelte niederschlesische Imkerei, die nach einer 
Ziihlung vom 3.12.1938 etwa 130 Tsd. Bienenschwiirme aufzuweisen hatte, erlitt 
wiihrend des Krieges schwerste Verluste. Im Dezembeir 1945 exiistierten ledigl'ich 
7,4°/o der vorher genannten Bie�enschwiirme. Die Wiederherstellung des Bienen
bestandes stiess auf mancherlei Hindernisse: materielle und finanzielle Schwierig
keiten, Mangel an Fach- und Schulungskriiften, Natuxkatastrophen. Mit der Repro
duk:tion des Bienenbestandes befąssten sich neben den Imkerverbiinden die Woj
wodschaftsbehorden (Wojewódzki Urząd Ziemsk'i, Dolnośląska Izba Rolnicza seit 
1947 Związek Samopomocy Chłopskiej, seit Dezember 1948 Urząd Wojewódzki). 
Diese Institutionen · bemilhten sich mit Unterstiitzung der landwirtschaftlichen 
Verwaltung urn die yersorgung in entsprechende Einrichtungen und Geriite, 
organisierten die Imkerwirtschaft und Schulung (Kurse, KTeisschule fur Imker 
in Byczany, zum Teil auch im Rahmen der landwirtschaftlichen Oberschulen), 
popularisierten die B'ienenzucht unteir den Bauerń," griindeten Betriebe zur Her
stellung von Bienenstocken, Wabe und Wachs. In der Hauptsache ging es urn die 
Organisierung von Zuchtbienenstiinden, denn der Aufbau der selektiven und re
produktiven Zucht von Bienenkoniginnen und Schwiirmen ermoglichte die 
Entwicklung der Imkerei. Eine besondere Rolle fiel den staatlichen und genos
senschaftlichen Zuchtbienenstiinden zu. Hauptsiichlich ihnen ist zu verdanken, 
dass die Bienenbestiinde in Niederschlesien von 9355 Bienenstocken mit Biene�im 
Dezember 1945 auf 15 600 im Jahre 1946, 32 966 im Jahire 1947 (4785 BienenstiinĆl.e), 
42 208 lim Jahre 1948 (6089 Bienenstiinde) und 45 910 Bienenschwiirme im Juni 
1949 (5868 Bienenstande) angestiegen waren. In liem hie.r berucksichtigten Zeitraum 
konnte die B1enenzucht zwar nur teilweise wieder aufgebaut werden, doch lieferte 
sie der Volkswirtschaft lin Niederschlesien unersiitzliche okonomische, gesellschaft
liche und nicht zuletzt heilkriiftige Werte. 




