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Obec Štefanov nad Oravou
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE HODNOTY POHRANIČIA
Včelárstvo na pohraničí - Pocta prírode, ľudovým tradíciám
a workshopy
Propagácia včelárstva medzi obyvateľmi a popularizácia
a zvýšenie záujmu o oblasť Oravy

Úloha na slovenskej strane sa realizovala vo forme workshopov a prednášok autorom
publikácie o včelárstve Ing. Ivanom Maťugom spolu s odborným učiteľom včelárstva Ing.
Petrom Košarišťanom na kultúrno spoločenských podujatiach a v základných školách na Orave
- v obciach tak na Slovensku ako aj v Poľsku. Orava z historického hľadiska predstavuje región
zahŕňajúci slovenské obce, ale niekoľko storočí aj 12 obcí ležiacich dnes v Poľsku. V Poľsku
spolu s autorom prednášal aj predseda Podhalańskieho Zrzeszenia Pszczelarzov Jan Świdroń
z obce Chyžné.
Pri prednáškach využívali názorné pomôcky - úle, pomôcky na prácu so včelami, s medom
a peľom a slajdy v PowerPointe. Pomocou nich oboznámili účastníkov o histórii včelárstva na
Orave, o práci so včelami počas roka, o ich ošetrovaní, o chorobách a liečení, o významných
osobnostiach oravského včelárstva, o produktoch produkovaných včelami a ich spracovaní med, peľ, propolis, vosk a ich využitie a pod. Cieľom je ponúknuť informácie, ktoré účastníkov
vtiahnu do učenia sa nových vecí a aby prípadne začali so včelárstvom. Súčasťou bol, ak to
dovolili podmienky života včiel v tom čase, aj presklený úľ so živou včeľou rodinou.
Počet účastníkov prednášok resp. kurzov v exteriéri bol ovplyvnený počasím. V obci Lipnica
Wielka bol celý deň silný dážď a celej akcie, nielen včelárskeho workshopu sa zúčastnilo
pomerne málo ľudí. Napriek tomu, tí čo prišli, takmer všetci sa pristavili pri našom stánku
a zasypali nás veľkým množstvom otázok o včielkach a včelárení.
Všetkým zúčastneným bola odovzdávaná bezplatne kniha Včelárstvo na Orave.
V interiéroch sa počet pohyboval vždy nad 50 – 60 ľudí. Záujem bol naozaj veľký. Práve
preto som sa rozhodol pokračovať v prednáškach, najmä na školách.
Ing, Ivan Maťuga

