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wać po la ro śli na mi mio do daj ny mi. Sia li śmy łubin, gorczycę, w ubie głym
ro ku wła śnie gry kę i fa ce lię, stąd mie li śmy miód gry cza ny i fa ce lio wy.
Gdzie było moż na, po sa dzi li śmy też aka cje.

To zro zu mia łe, bo za pew nie nie pszczo łom po żyt ku, czy li ro -
ślin, z któ rych mo gą one czer pać nek tar, to w ho dow li pszczół jed -
na z naj waż niej szych kwe stii. 

Ju sty na Bed na rek nie za mie rza jed nak ogra ni czać dzia łal no -
ści swe go go spo dar stwa pa siecz ne go tyl ko do pro duk cji mio du. Gdy
obo je z mę żem sta li się już for mal ny mi wła ści cie la mi go spo dar stwa i zie -
mi w Ka ta rzy no wie, pa ni Ju sty na roz po czę ła re ali za cję pla nów, któ re
od daw na kieł ko wa ły jej w gło wie. Wy ma rzy ła so bie, że obok pro duk cji
mio du za ofe ru je też jesz cze lu dziom tro chę za ba wy i przy jem no ści, po -
łą czo nych z na uką. I tak na ro dzi ła się kon cep cja Za gro dy Edu ka cyj nej
Pszczół ki Przy ja ciół ki. 

– Chcę, że by wszy scy, któ rzy nas od wie dzą, mo gli po znać
taj ni ki pszcze le go ży cia, zaj rzeć do ula, zo ba czyć, jak wy glą da ży cie
pszczół, skąd się bie rze miód, jak roz wi ja ło się bart nic two i pszcze lar -
stwo, z ja kie go sprzę tu ko rzy sta li pszcze la rze kie dyś, z ja kie go ko rzy -
sta ją dzi siaj – opo wia da pa ni Ju sty na opro wa dza jąc po swo jej za gro dzie,
któ ra po dwo je dla go ści otwo rzy ła w ma ju. To ro bią ce wra że nie przed -
się wzię cie: pań stwo Bed na rkowie stwo rzy li miej sce na praw dę war te od -
wie dze nia. Na ogro dzo nym te re nie ze wnętrz nym sto ją róż ne go ro dza ju
ule oraz ta bli ce edu ka cyj ne. W daw nych, zmo der ni zo wa nych za bu do -
wa niach go spo dar czych dzi siaj znaj du je się świet nie wy po sa żo na i z gu -
stem urzą dzo na sa la mu ze al na, po miesz cze nie edu ka cyj ne i to a le ty,
a obok speł nia ją ca stan dar dy hi gie nicz no -sa ni tar ne pra cow nia (do niej
go ście już nie są jed nak wpusz cza ni).

– Na sza za gro da edu ka cyj na dzia ła od ma ja i je ste śmy do -
pie ro na eta pie pro pa go wa nia na szej dzia łal no ści i zbie ra nia do świad -
czeń – mó wi J. Bed na rek. – Przy ję li śmy już jed nak kil kanaście wy cie czek,
głów nie dzie ci ze szkół i przed szko li. Goście byli zachwyceni.

Pa ni Ju sty na sa ma opro wa dza po za gro dzie dzie ląc się bo -
ga tą wie dzą o bart nic twie, pszcze lar stwie i pszczo łach. Każ dy, kto choć
tro chę bę dzie te ma tem za in te re so wa ny, wy je dzie od niej za do wo lo ny.
Przy oka zji oczy wi ście mo że też za opa trzyć się w miód z ich pa sie ki oraz
pro duk ty pszcze le go ro ju: py łek, wosk, pro po lis.

– Z sa mych pszczół trud no się utrzy mać – tłu ma czy pa ni Ju -
sty na. – Z jed ne go ula moż na otrzy mać oko ło 30 ki lo gra mów mio du,
ale pa sie ka ge ne ruje też spo re kosz ty, szcze gól nie gdy ma się du żo ro -
dzin, któ rym trze ba za pew nić po ży tek. W se zo nie prze wo zi my ule
w róż ne miej sca, by ten po ży tek mia ły. Do te go do cho dzą kosz ty do -
dat ko we go ży wie nia pszczół, utrzy ma nia i kon ser wa cji sprzę tu i na szej
ro bo ci zny. W utrzy ma nie pa sie ki i pro duk cję mio du na le ży wło żyć wie -
le pra cy przez ca ły rok.

Na lau rach osia dać jed nak nie za mie rza i już snu je pla ny roz -
wo ju. Planuje roz bu do wę za gro dy edu ka cyj nej. Wi dzi w tym po ten cjał
do uzy ska nia do dat ko wych do cho dów.

– Na szym atu tem jest spo ra po wierzch nia obok do mu do za -
go spo da ro wa nia – mó wi. – To 8 hek ta rów w jed nym ka wał ku. Pla ny ma -
my. W pierw szej ko lej no ści chcia ła bym po sta wić ta ki pa wi lon
do in ha la cji, czy li apiin ha la rium, w któ rym od dy cha się po wie trzem z ula.
To nie tyl ko zdro we, ale też re lak su ją ce. I co raz bar dziej mod ne w dzi -
siej szych za go nio nych cza sach.

Bo po pierw sze, trze ba mieć swo je pszczo ły, umieć się z ni mi ob cho -
dzić i za dbać o nie, a po tem umie jęt nie od zy skać miód z uli. No i jesz -
cze po zo sta je kwe stia pod sta wo wa: gdzie zna leźć po le peł ne gry ki?
Ju sty na Bed na rek zna la zła je... u sie bie - w Ka ta rzy no wie na po gra ni czu
gmin Pa ko sław i Ju tro sin. Po pro stu za ma rzył jej się miód gry cza ny, więc
gry ką ob sia ła... wła sne po le. Ja sne, że gdy by pro wa dzi ła tra dy cyj ne go -
spo dar stwo rol ne opar te na pro duk cji na przy kład zbo ża lub mle ka al -
bo ho dow li zwie rząt, na pew no na ta ki krok by się nie zde cy do wa ła. Ale
Ju sty na Bed na rek wraz z mę żem Jac kiem pro wa dzą go spo dar stwo pa -
siecz ne Pszczół ka, w któ rym głów nym źró dłem do cho du jest pro duk -
cja mio du.

O tym, że pszczo ły to jej przy szłość, wie dzia ła od dziec ka.
Od dziec ka bowiem pa ni Ju sty na po ma ga ła ta cie w pro wa dze niu pa -
sie ki, nie zbyt du żej, ale też nie zbyt ma łej, ta kiej ja kie spo ty ka się cza sa -
mi na wsiach. Dla oj ca ho dow la pszczół to by ło do dat ko we za ję cie, dla
niej sta ło się praw dzi wą pa sją. Swo ich wła snych uli do glą da ła już ma -
jąc 15 lat. A po tem po sta no wi ła z pa sji zro bić spo sób na ży cie i za jąć się
tym na po waż nie, to zna czy w peł ni pro fe sjo nal nie. Wie dzę prak tycz ną
prze ka za ną przez oj ca i zdo by tą na wła snych do świad cze niach po sta -
no wi ła uzu peł nić jesz cze so lid ną por cją wie dzy teo re tycz nej. Po tech ni -
kum ukoń czy ła więc jesz cze Po li ce al ne Stu dium Pszcze lar skie
w Pszczelej Wo li ko ło Lu bli na. Przy wio zła stam tąd nie tyl ko dy plom, ale
też mę ża. Dziś obo je pro wa dzą go spo dar stwo w Ka ta rzy no wie, ro dzin -
nej wsi pa ni Ju sty ny, li czą ce oko ło 100 ro dzin pszcze lich i 9 hek ta rów
po la. Upra wa zie mi w peł ni jest jed nak pod po rząd ko wa na pszczo łom.
Cho dzi o to, by mia ły tak zwa ny po ży tek.

– Pla nu jąc za sie wy tyl ko to bie rze my pod uwa gę – opo wia -
da pa ni Ju sty na. – Nie co ro ku jest to moż li wie, ale sta ra my się ob sie -

Przyjaciółka pszczółki

Przepis na własny miód gryczany nie
jest skomplikowany: wystarczy w
pobliżu pola obsianego gryką ulokować
kilkanaście lub kilkadziesiąt uli 
i poczekać, aż owady zrobią swoje. 
Ale to tylko tak prosto wygląda. 


