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Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu jest kontynuatorem 
kilkusetletniej tradycji bartnictwa na ziemi Świętokrzyskiej. Pszczelarstwo 
na ziemi Świętokrzyskiej istnieje od wieków, pierwsze wzmianki na jej 
temat pochodzą już z XIV wieku z kronik biskupów krakowskich. 

 
W dawnych czasach produkcja miodu i wosku w Polsce miała ogromne 
znaczenie gospodarcze. Korzyści płynące z bartnictwa były znaczne, 
dlatego też bartnicy pracowali w jarzmie poddaństwa. Traktowani byli 
z większą godnością niż chłopi, mieli więcej swobód. 

 
Biskupi krakowscy już od XIV wieku dążyli do powiększenia bartnictwa 
w Puszczy Świętokrzyskiej. Bartnicy obowiązkowo dostarczali daniny 
miodowe. 29 stycznia 1629 r. biskup Marcin Szyszkowski utworzył cech 
bartny przez wydanie specjalnego przywileju dla bartników Klucza 
Kieleckiego i Cisowskiego. 

Miejscem urzędowym cechu były Daleszyce. Taka sytuacja trwała blisko 
sto lat. 9 marca 1715 r. biskup krakowski Kazimierz Lubiński przychylając się 
skargom bartników Kieleckich i na ich prośbę utworzył cech bartny 
z ordynacją w Kielcach. 

O NASZEJ HISTORII

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA powstało w roku 2019 z inicjatywy członków 
istniejącego uprzednio Koła Pszczelarzy w Baćkowicach. Kontynuuje ono realizację 
założonych celów. Podejmuje między innymi działania na rzecz ekologii oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promuje pszczelarstwo oraz wyroby 
pszczelarskie. Stowarzyszenie stawia na podniesienie świadomości w w/w zakresie 
wśród dzieci i młodzieży. 



Koło Pszczelarzy MIODNA w Baćkowicach  :

zajmuje się podnoszeniem wiedzy,

organizuje szkolenia, kursy, spotkania integracyjne,

umożliwia nabycie matek, odkładów, leków i różnego rodzaju 
sprzętu, środków do produkcji pszczelarskiej,

realizuje program wsparcia pszczelarstwa organizowany przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

organizuje wycieczki szkoleniowo - turystyczne krajowe 
i zagraniczne,

umożliwia też spotkania religijne podczas corocznej wycieczki do 
Częstochowy na  Św. Ambrożego (patrona pszczelarzy).



Drogi czytelniku,
 W tej broszurce pragniemy skupić Twoja uwagę na szlachetnym 
i zarazem bardzo pracowitym owadzie jakim jest pszczoła miodna oraz na 
owocach jej ciężkiej pracy, które my pszczelarze pozyskujemy od Niej. 
 O ogromie korzyści wynikających ze stosowania produktów 
pszczelich przemawia fakt że człowiek poświęcił im całą dziedzinę 
medycyny naturalnej o  nazwie . Apiterapia

Obecnie pojęcie to definiujemy jako leczenie chorób produktami
zebranymi, przetworzonymi lub wydzielonymi przez pszczoły. 

 
 Zaliczamy do nich:
 pyłek kwiatowy - produkt przyniesiony przez pszczoły,
 propolis, miód nektarowy, pierzgę - produkty przyniesione 
 i przetworzone przez rodzinę pszczelą,
 mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk - substancje wydzielane
 przez pszczołę.

 Wiele z nich charakteryzuje się działaniem antymikrobiologicznym, 
przyśpieszającym regenerację tkanek, działaniem immunostymulacyjnym, 
oraz niespecyficznym oddziaływaniem na cały organizm - co objawia się 
ogólną poprawą samopoczucia, szybszym powrotem do zdrowia po 
przebytych chorobach, czy wzmacniającym organizm osób starszych.

Przewagą produktów pszczelich (apiterapeutyków) nad produktami 
syntetycznymi, czyli popularnymi lekami - jest  brak skutków ubocznych
(oczywiście przy fachowym stosowaniu) i łatwość przyswajania przez 
organizm (w przeciwieństwie do chemio farmaceutyków, traktowanych 
przez organizm jako ciało obce).



Należy pamiętać, że apiterapia nie zawsze może zastąpić medycynę 
konwencjonalną, należy więc w poważnych przypadkach oraz przy 
stosowaniu niektórych apifarmaceutyków skontaktować się 
z lekarzem!
Zwłaszcza stosowanie jadu - może odbywać się jedynie pod nadzorom 
lekarza, oraz po wykonaniu wcześniejszych badań.

 

 To jeden z najcenniejszych skarbów, jaki dała nam natura. 

Czaruje smakiem, zniewala zapachem, leczy i łagodzi. 

 Jest produkowany przez pszczoły z nektarów roślinnych lub 
spadzi. Miód to źródło cukrów prostych, takich jak glukoza i fruktoza 
które doskonale są przyswajane przez organizm. Właśnie dlatego jego 
łyżeczka w kilka chwil stawia na nogi. 

 Ale to nie wszystko... Zawiera również kwasy organiczne, 
a także enzymy, białko oraz silną substancję bakteriobójczą – inhibinę. 
W miodzie występuje 21 biopierwiastków takich jak wapń, żelazo, 
magnez, fosfor, potas, mangan i inne. Znajdziesz również witaminy - 
przede wszystkim z grupy B, a także A, C i K oraz cenne aminokwasy.

Tylko miód prawdziwy, czyli produkowany przez pszczoły, ma takie 
właściwości. Aby być pewnym, że nabędziecie prawdziwy miód, 
kupujcie go u  znajomego pszczelarza, lub z zaufanego źródła. Ponad 
to kupując miód u  pszczelarza ratujesz rodzime pszczoły. 

Warto wiedzieć, że jedna pszczela rodzina (jeden ul) w sezonie dla 
społeczeństwa wypracowuje zysk ok 5 tys. zł. poprzez zapylanie drzew, 

krzewów, upraw nasiennych i innych roślin miododajnych. Żadne inne 
owady w zapylaniu nie są tak efektywne jak pszczoły. 



Aby sprawdzić, czy kupiliście prawdziwy miód, nabierzcie go na łyżeczkę 
i  powoli wylewajcie na talerz. Prawdziwy miód będzie zlewał się cienkim 
strumieniem, a na talerzu utworzy stożek, sztuczny zaś będzie kapał a na 
talerzu szybko rozleje się w kałużę. Nie podgrzewajcie miodu powyżej 
42C, bo straci swoje właściwości zdrowotne. Tak więc, dodawanie go do 

Podstawową dawką miodu dla 
wszystkich jest jedna łyżka stołowa 
(20 gramów) dziennie. 

Pracownicy fizyczni, a zwłaszcza ci, którzy są narażeni na wdychanie 
różnych pyłów przez co grozi im pylica powinni spożywać podwyższoną 
dawkę. Według prof. dr Taberhow z USA robotnicy zagrożeni pylicą, którzy 
stale zażywają miód zapadają na pylicą średnio o 10 lat później niż inni.  
Natomiast  podaje się miód górnikom pracującym w kopalniach uranu
spadziowy, gdyż przeciwdziała on skutkom napromieniowania. 

Kuracja miodowa wpływa dodatnio na osoby przemęczone pracą 
umysłową, zestresowane, apatyczne. Dr Rehauld francuski psychiatra 
zaobserwował u leczonych pacjentów miodem regenerację sił 
psychicznych. 
Miód zmniejsza trujące działanie używek takich jak herbata, kawa, tytoń 
czy alkohol. Zwiększone dawki miodu, od 40 - 100 gramów (2 - 5 łyżek 
stołowych) dziennie są zalecane osobom w starszym wieku, 
rekonwalescentom, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami! Stosuje się 
leczenie serca kuracją miodową, gdyż miód jest bardzo dobrą odżywką 
dla serca. Leczenie miodem pomaga również bardzo przy schorzeniach 
wątroby. 



Kuracja miodowa wpływa dodatnio na osoby 
przemęczone pracą umysłową, zestresowane, 
apatyczne. Dr Rehauld francuski psychiatra 
zaobserwował u leczonych pacjentów miodem 
regenerację sił psychicznych. 
Miód zmniejsza trujące działanie używek takich jak 
herbata, kawa, tytoń czy alkohol. Zwiększone 
dawki miodu, od 40 - 100 gramów (2 - 5 łyżek 
stołowych) dziennie są zalecane osobom w 
starszym wieku, rekonwalescentom, zwłaszcza po 
leczeniu antybiotykami! Stosuje się leczenie serca 
kuracją miodową, gdyż miód jest bardzo dobrą 
odżywką dla serca. Leczenie miodem pomaga 
również bardzo przy schorzeniach wątroby. 

Miód powinien być stosowany we wszystkich chorobach infekcyjnych 
jak grypa, katar, przeziębienie, biegunka i podobne. Miód jest także 
dobrym lekiem na katary sienne. Jeśli będziemy podawać miód 
niemowlętom, będą się dzięki temu lepiej rozwijały. Błony przewodu 
pokarmowego niemowlęcia są jednak delikatne i miód zwykle musi być 
podawany w postaci płynnej. 

Niemowlętom do 1 roku życia nie zaleca się podawania miodu 
i produktów pszczelich. 
Dzieciom do lat czterech podajemy zwykle nie więcej niż 7 gramów 
(łyżeczka od herbaty) miodu dziennie. Dzieciom w  wieku 4-16 lat 
podajemy leczniczo zwykle nie więcej niż 15-40 gramów (3/4 - 2 łyżek 
stołowych) miodu w zależności od rodzaju kuracji. 
Należy zachować szczególną ostrożność w podawaniu produktów 
pszczelich u dzieci ze skłonnością do alergii. 



Miody dzielimy na  (produkowane przez pszczoły nektarowe
z nektarów roślinnych) i (zbierane z liści lub igieł drzew). spadziowe 

Miód wyprodukowany przez pszczołę miodną ulega krystalizacji 
i jest to proces naturalny.



CHARAKTERYSTYKA MIODÓW NATURALNYCH

Stosowany jest w żywieniu, profilaktyce i lecznictwie. Jest zazwyczaj 
bardzo aromatyczny a w smaku zróżnicowany. Miód z nektaru roślin 
wiosennych ma delikatny zapach i łagodny słodki smak. Natomiast miód 
z nektaru kwiatów letnich odznacza się często korzennym smakiem 
i zapachem. Po skrystalizowaniu miód zmienia zabarwienie na białe aż 
do jasnobrązowego. Krystalizacja może być drobno, średnio lub 
gruboziarnista. Pod względem składu chemicznego miód wielo-
kwiatowy charakteryzuje się dużą różnorodnością. 

MIÓD WIELOKWIATOWY



Miód barwy jasnokremowej, delikatny w smaku, bardzo słodki, lubiany 
przez dzieci. Zawiera dużą ilość fruktozy dlatego powoli się krystalizuje. 
Stosowany jest w leczeniu nadkwasoty żołądka jak i zaburzeń przewodu 
pokarmowego, nerek i dróg moczowych.

Posiada bardzo intensywny zapach kwiatów lipy, barwę herbacianą lub 
zielonkawo – jasnobursztynową, smak trochę pikantny, ostry. Zawiera 
olejki eteryczne, składniki o działaniu napotnym, przeciwgorączkowym. 
Działa uspokajająco, lekko nasennie i antyseptycznie. Tradycyjnie 
stosowany przy przeziębieniach, chorobach płuc i w stanach niepokoju. 
Stosuje się go też podczas leczenia przewlekłych przeziębień, grypy, 
kaszlu, bezsenności, schorzeniach ginekologicznych. Posiada dużą 
aktywność antybiotyczną, działa wykrztuśnie, likwiduje obrzęki. W celu 

wzmocnienia efektu leczniczego powinno się go przyjmować po rozpuszczeniu w ciepłym naparze z 
kwiatów lipy, owocu maliny lub sokiem z cytryny albo z mlekiem, a przy kaszlu z naparem z kwiatów 
malwy. Z  uwagi na dużą zawartość fruktozy może być z ograniczeniem stosowany przez chorych na 
cukrzycę niezależną od insuliny.

Z koniczyny białej - barwa słomkowa o słodkim smaku, z koniczyny 
czerwonej - kolor łososiowy, lekko kwaśny. Charakteryzuje się słabym 
zapachem kwiatów koniczyny. W miodzie tym jest dużo glikozydów, 
alkaloidów, kurmaryny, witamin i barwników. Działa uspakajająco, 
stosowany jest w  wyczerpaniu nerwowym i anemii. Miód koniczynowy 
stosowany jest skutecznie w profilaktyce ginekologicznej (w postaci 
tamponów). Leczy stany  zapalne pochwy, erozje, mięśniaki.

Jest jasnożółtawy, delikatnie pachnący, o przyjemnym, lekko 
kwaskowym smaku. Po skrystalizowaniu miód uzyskuje jasnokremowy 
lub nawet biały odcień. Stanowi dużą rzadkość, bowiem ta roślina jest 
bardzo rzadko uprawiana. Miód ten pomaga przy przeziębieniach, 
chorobach jelit i w nieżytach żołądka.

W stanie płynnym kolor słomkowy, o zapachu kwitnącego rzepaku, 
z czasem woń się osłabia. Krystalizuje się szybko, w ciągu kilku dni po 
odbiorze. Po skrystalizowaniu jest biały lub kremowy o konsystencji 
drobnoziarnistej, mazistej. W smaku bardzo słodki. Miód o największej 
ilości glukozy i aminokwasów. Pomocny w leczeniu dróg żółciowych, 
chorób wątroby i nerek.

Miód wiosenny o delikatnym smaku. Zalecany przy chorobach wątroby, 
dróg żółciowych, leczy z chorób żołądka, poprawia trawienie, polepsza 
przemianą materii.

Pierzga ma wyższą wartość odżywczą niż pyłek, lepszą przyswajalność 
i bogatszy skład chemiczny. Polecana jest dla osób po chemioterapii 
antybiotykowej. W  mieszaninie z miodem wykazuje istotnie większą 
skuteczność ze względu na enzymatyczną aktywność miodu. 



Miód spadziowy jest gęstszy od miodu nektarowego, o różnym zabarwieniu, 
przeważnie ciemnobrunatnym, brunatno - zielonkawym lub prawie czarnym, o  smaku 
mało słodkim, łagodnym lekko żywicznym, nieco gorzkawym, o słabym lekko 
korzennym lub żywicznym aromacie. Krystalizuje wolno, w grudkach, drobno lub 
średnioziarniście. Jest miodem bardzo cenionym leczącym z wielu schorzeń.

miód spadziowy z drzew iglastych

Zazwyczaj szarozielony, o zapachu korzennym i delika-
tnym smaku, mało słodki. Występuje w nim cukier 
spadziowy - melicytoza, oraz dużo detoksyn, związków 
azotowych i mikroelementów. Działa przeciwzapalnie, 
wykrztuśnie i antyseptycznie. Stosowany przy obniżonej 

odporności organizmu, schorzeniach płuc, stawów i układu nerwowego. 
Przeciwdziała promieniowaniu jonizującemu. Polecany dla dzieci.

Głównie lipy, klonu, jawora. Kolor od zielonkawo - złocistego 
do szarozielonego i jest cierpki w smaku. Ma właściwości 
moczopędne, żółciopędne oraz przeciwzapalne i dezynfe-
kujące, pomocny przy leczeniu chorób górnych dróg 
oddechowych i w leczeniu z chorób krążenia (miażdżycy).

Produkt pszczół zbierających jednocześnie i nektar i spadź. Posiada 
konsystencje o brunatno-zielonym kolorze, różnym smaku, przeważnie 
korzennym, mało słodki o dużej aktywności antybiotycznej.

Miód koloru bursztynowego lub brązowego, o silnym zapachu 
kwiatów gryki i ostrym, lekko piekącym smaku. Zawiera dużo 
magnezu i witamin. Stosowany w schorzeniach układu krążenia, 
miażdżycy, nieżytach górnych dróg oddechowych, osłabieniu 
pamięci, a także po złamaniach. Jest najlepszym antyseptykiem. 
Skuteczny w leczeniu chorób skóry: przewlekłe owrzodzenia, 
gnojące się rany, czyraki (stosowany jest do wewnątrz, jak i na 
zewnątrz w postaci kompresów). Zawartość magnezu pomaga przy 
kuracji nowotworowej oraz leczy z chorób układu krążenia. 

Najlepszy w profilaktyce przeciwmiażdżycowej. Miód należy spożywać przy zapaleniu 
opłucnej i leczeniu jaskry.

Król miodów, koloru brunatnego, o galaretowatej konsystencji i silnym 
zapachu kwiatów wrzosu i ostrym, gorzkawym smaku. Jest 
najtrudniejszym do uzyskania. Enzymatyczny, posiadający wysokie 
właściwości bakteriobójcze, dość szybko się krystalizuje, a po 
krystalizacji przybiera barwę pomarańczową lub ciemnobrunatną 
i konsystencję drobnoziarnistą. Zawiera arbustynę, dużo soli 
mineralnych, kwasy organiczne i garbniki. Jest dobry na zapalenia dróg 
moczowych, kamicą nerkową oraz zapalenie jelit. Pomaga w leczeniu 
chorób układu płciowego, łagodzi bóle reumatyczne.

Posiada jasnożółtą barwę, kwaskowaty posmak oraz bardzo 
przyjemny zapach. Działa moczopędnie i żółciopędnie. Jego 
właściwości przeciwzapalne wykorzystywane są w okresie przeziębień 
i grypy. Pomaga w  leczeniu chorób górnych dróg oddechowych. 
Właściwości tego miodu świetnie sprawdzają się w leczeniu zakażeń 
dróg moczowych oraz łagodzą objawy kamicy nerkowej. W swym 
składzie zawiera wiele substancji odżywczych i leczniczych, które 
poprawiają ukrwienie narządów wewnętrznych, a także krążenie krwi 

w  kończynach dolnych. Korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze krwi, obniżając je. Podobnie 
działa czosnek. Miód ten oprócz właściwości prozdrowotnych działa upiększająco, poprawia 
wygląd skóry oraz ją wygładza. Dzięki dużej zawartości kwercetyny i rutyny, poprawia stan naczyń 
krwionośnych.

Posiada piękny złoty kolor i aromat delikatnej wanilii. W skład 
chemiczny miodu nostrzykowego wchodzi kumaryna, kwas 
kumarynowy oraz kwas melilotowy. Miód nostrzykowy wykorzystuje 
się przede wszystkim w leczeniu przewlekłej nerwicy, nerwicy 
sercowej a także chorób naczyniowych. Polecany jest także dla osób 
zmagających się z chorobami układu krwionośnego, serca i żył.

Skupia w sobie działanie ziół z nektaru z których powstaje (różne 
smaki w zależności od terminu zbiorów). Połączone „siły” mniszka 
lekarskiego, maliny, kruszyny, szałwii lekarskiej, dziurawca i rumianku 
powodują, że miód leśny, jest prawdziwym panaceum na wielorakie 
dolegliwości a smakuje wybornie. Skutecznie leczy z chorób górnych 
dróg oddechowych i przeziębień. Poprawia przemianą materii.
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