
W ogrodzie dziadka Jana pod starą jabłonką stały ule. 

Kiedyś było ich 100.  

 

  



Dziadek Jan kochał swoje pszczółki i dbał o nie, jak tylko 

mógł. Przemawiał do nich czule, a pszczółki chodziły po 

jego rękach i żadna nigdy go nie użądliła.  

 

 

 

 

 

 

 



Od wczesnej wiosny dziadek doglądał ich w ulach  

i sprawdzał czy niczego im nie brakuje. W każdym ulu 

mieszkała jedna pszczela rodzina. 

 

 

 



Wszystkie pszczółki były bardzo pracowite. Jedne 

pilnowały czystości w ulu. Inne opiekowały się swoją 

królową i dbały o jajeczka, z których wylęgały się 

następne pszczółki.  

 

 
 

 

 

 



Pszczoły, które latały na łąkę, zbierały pyłek, zanosiły go 

do swojego ula i przerabiały na miód.  

 

 

 

                

 

 

 

    Zawsze w końcu lata, wdzięczne za troskę, dawały 

swojemu gospodarzowi pyszny i zdrowy miód.  

Przed nadejściem chłodów dziadek ocieplał ule słomą  

i pilnował, żeby pszczółki dobrze przetrwały czas 

zimy.  
 



 

Dziadek Jan opiekował się pszczołami bardzo długo. 

Kiedy skończył 100 lat, oddał swoją pasiekę młodszemu 

pszczelarzowi, a sobie zostawił tylko jeden ul.  
 

 

 



 

Czego potrzebuje pszczelarz  do produkcji miodu? 

 

 

 

 

Do ochrony przed użądleniem pszczelarz powinien ubrać się  

 w jasny kombinezon ze szczelnymi nogawkami i rękawami, kapelusz 

z siatką i rękawice 

 pszczoły nie będą mogły wtedy wlecieć pod ubranie  

 



 

Do produkcji miodu pszczelarz używa specjalnych narzędzi 

 

 podkurzacza, którym dymi,     

żeby uspokoić pszczoły, które nie 

lubią, jak im ktoś zagląda do ula 

 

 do robienia dymu używa    

próchna i ziół, których zapach 

sprawia, ze pszczoła traci na 

chwilę węch  

 

 dłuta do rozdzielania ramek  

 i szczotki do zmiatania pszczół  

 z ramki  

 

 specjalnego noża lub widelca do                                  

otwierania komórek plastra  

i oddzielenia miodu 

 

 wirówki, do której wkłada się 

ramki z miodem. Ramki kręcą 

się jak na karuzeli, z plastra 

wypływa miód i kranikiem leci 

przez sito prosto do garnka  

 

 z garnka przelewa się miód do 

baniek, a potem już do słoików.  

 

 

Historią o małej pasiece i jej gospodarzu  podzieliła  się z Wami  

Ewa Czownicka 


