
Szanujmy Tych, którzy tworzyli dla nas! 

W dniu 09 kwietnia 2015r. na co miesięcznym zebraniu członków 

Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń” odbyła się mała uroczystość wręczenia 

figur Św. Ambrożego dwom pszczelarzom: Kol. Stanisławowi Czempas oraz 

kol. Piotrowi Wąsik. 

Dlaczego figura Św. Ambrożego? 

Św. Ambroży od wielu lat jest uznawany za patrona pszczelarzy, a jego 

kult w ostatnich latach przybiera na sile. Tak też się stało i w naszym Kole. 

Prezes Stanisław Czempas, 

kierując Kołem w latach 1997 – 

2015 popularyzował kult Św. 

Ambrożego wśród pszczelarzy 

naszego Koła. Działania podjęte 

przez Prezesa Stanisława 

Czempasa oraz kolejne Zarządy 

naszego Koła doprowadziły do 

zakupienia w roku 2002 

sztandaru, na którego 

rewersie widoczna jest postać 

Św. Ambrożego. W salce w 

której odbywają się zebrania członków naszego Koła wisi obraz Św. 

Ambrożego, a na każdą wystawę pszczelarską jest zabierana figura Św. 

Ambrożego.  

W ostatnich latach Prezes Czempas wprowadził w Kole coroczne 

obchody uroczystości Św. Ambrożego przypadające na 7 grudnia. Wprawdzie 

dla pszczelarzy data 07 grudnia jest datą odległą od zakończenia sezonu 

pszczelarskiego i nie jest bezpośrednio związana z jakimikolwiek czynnościami 

 
Św. Ambroży na rewersie sztandaru 

Rejonowego  Koła Pszczelarzy "Bieruń" 

Postać na rewersie sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń” 



na pasiekach, to nasi pszczelarze spotykają się 

na wspólnej mszy św. lub jadą na pielgrzymkę 

pszczelarzy na Jasną Górę. Po mszy św. 

pszczelarze spotykają się w salce przy kawie, 

herbacie, ciastku i oczywiście miodzie pitnym, 

radośnie obchodząc święto swojego patrona. 

  Nowy Zarząd naszego Koła, wybrany w 

styczniu br. nadal kontynuuje działalność 

mającą na celu podtrzymywanie kultu Św. 

Ambrożego. Zarząd Koła od roku 2015, 

stosowną uchwałą, wprowadził figurę Św. 

Ambrożego jako nadzwyczajne wyróżnienie 

dla swoich członków, za ich zaangażowanie w działalność Koła, krzewienie 

etyki dobrego pszczelarzenia oraz krzewienie pszczelarstwa wśród 

mieszkańców.   

Zarząd powołał Kapitułę Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, która 

na wniosek pszczelarzy, będzie przedstawiać Zarządowi Koła kandydatów do 

wyróżnienia figurą Św. Ambrożego. Przewiduje się, iż tego rodzaju wyróżnień 

będzie nie więcej jak jedno może dwa rocznie. 

W roku 2015 

Zarząd Rejonowego 

Koła Pszczelarzy 

„Bieruń”, na wniosek 

Kapituły, wyjątkowo, 

przyznał dwa 

wyróżnienia w postaci 

figury Św.  

Figury Św. Ambrożego 
wyróżnienia dla pszczelarzy naszego Koła 

Moment wręczenia Prezesowi Czempasowi figury Św. Ambrożego 



Ambrożego. Pierwsza figura (nr 1) 

została przyznana kol. Stanisławowi Czempas, 

właśnie za propagowanie kultu Św. 

Ambrożego wśród pszczelarzy Koła „Bieruń”, 

jego 18 letnie kierowanie Kołem Pszczelarzy, 

osobiste zaangażowanie w rozwój 

pszczelarstwa i krzewienie etyki dobrego 

pszczelarzenia. Kol. Stanisław Czempas jako 

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń” doprowadził nie tylko zakupu 

figury i obrazu Św. Ambrożego oraz sztandaru Koła, ale wyprowadził Koło na 

„zewnątrz” organizując wystawy i prelekcje o tematyce pszczelarskiej, najpierw 

podczas imprez kulturalno-oświatowych w miastach i gminach z których Koło 

zrzesza pszczelarzy, a później w szkołach, co robi do dziś. Wprowadził do Koła 

wielu nowych pszczelarzy, którymi przez lata opiekował się, wprowadzając ich 

w tajniki dobrego pszczelarzenia.  

Drugim wyróżnionym pszczelarzem naszego Koła został kol. Piotr Wąsik, 

85 letni pszczelarz z Oświęcimia, który w roku 1966 wraz z Wilhelmem 

Pioskowikiem, Czesławem Szumilasem z Imielina, Stanisławem Jabłońskim z 

Lędzin i z innymi 

pszczelarzami reaktywowali 

działalność Towarzystwa 

Ogrodniczo-Pszczelarskiego 

„Bieruń Nowy” po okresie jego 

zawieszenia w roku 1940. 

Kol. Piotr Wąsik 

pomimo zamieszkania w innym 

województwie, był związany z 

pszczelarzami z Bierunia, 

Dedykacja na figurze Św. Ambrożego dla  
kol. Stanisława Czempas 

Kol. Piotr Wąsik – wyróżniony figurą Św. Ambrożego 



i z nimi wznowił działalność naszego Koła w 

dniu 26 czerwca 1966r. Wprowadził do Koła 

„Bieruń” co najmniej dwóch pszczelarzy, także 

z Oświęcimia, których wspomagał w 

prowadzeniu pasiek. Niestety wiek i stan 

zdrowia kol. Wąsika nie pozwala mu na dalsze 

prowadzenie pasieki, jednak nadal chce w miarę 

możliwości uczestniczyć w życiu naszego Koła.   

 

Zarząd Koła mając 

na względzie prawie 50-

cio letnią przynależność 

kol. Wąsika do naszego 

Koła, nadał kol. Piotrowi 

Wąsik tytuł „Honorowego 

Członka Rejonowego Koła 

Pszczelarzy „Bieruń”.  

 

 

Wyróżnieni pszczelarze nie kryli wzruszenia, a nawet łez.  Kol. Stanisław 

Czempas złożył Zarządowi Koła podziękowania w imieniu wyróżnionych 

pszczelarzy. 

 

Prezes 

mgr Tadeusz Mateja 

 

 

 

Dedykacja na figurze Św. Ambrożego dla  
kol. Piotra Wąsik 

Chwil wręczenia kol. Piotrowi Wąsik tytułu „Honorowego Członka Koła” 


