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LIST OTWARTY DO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PSZCZELNICTWA 

Zakładu Pszczelnictwa w Puławach 

Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Uprzejmie informuję, że postanowiłem promować Instytut Pszczelnictwa w Puławach. 

W Instytucie Pszczelnictwa pracowałem 16 lat (1988- 2003). Poznałem wielu wspaniałych ludzi! 

Instytut Pszczelnictwa w świecie pszczelarskim jest za mało znany. W tym celu powołałem do życia 

legendarny periodyk pszczelarski „Bartnik Postępowy”. Będzie stały dział „Instytut Pszczelnictwa”. 

W dziale tym zamieszczał będę tylko pozytywne rzeczy o Instytucie Pszczelnictwa. Myślę, że 

pracownicy Instytutu Pszczelnictwa będą mi szczerze wdzięczni z tej promocji.  

Na mojej stronie internetowej Apis Polonia www.apis-polnia.eu stworzyłem zakładkę „Instytut 

Pszczelnictwa”. W tej zakładce będą tylko rzeczy dobre i dobrze świadczące o Instytucie 

Pszczelnictwa w Puławach. Będę tam przedstawiał historię Instytutu Pszczelnictwa, wybitnych 

naukowców, ambitne twórcze badania oraz promował młodych i obiecujących pracowników 

naukowych. Macie na to moje słowo honoru! 

Myślę, że pracownicy Instytutu Pszczelnictwa tym co przeczytają w „Bartniku Postępowym” i 

przeczytają na Apis Polonia w zakładce „Instytut Pszczelnictwa” będą mile zaskoczeni. 

Każdy numer „Bartnika Postępowego” będę przekazywał gratis Instytutowi Pszczelnictwa. Mam 

nadzieję, że każdy pracownik Instytutu Pszczelnictwa zaprenumeruje „Bartnik Postępowy”. Cena 1 

egzemplarza to tylko 5 zł. Prenumeratorzy „Bartnika Postępowego” będą mieć gigantyczne zniżki na 

wszystkie produkty oferowane przez Pasieką Hodowlaną Cezary Kruk. 

Uprzejmie informuję, że „Bartnik Postępowych” będzie wysyłany do wszystkich państw Świata. W 

Polsce trafi do 40 bibliotek, 69 związków pszczelarskich oraz wszystkich Kół Pszczelarskich. Na ten 

moment Kół Pszczelarskich jest w Polsce około 2.000. Jak się zgłoszą to wszystkie będą otrzymywać 

„Bartnik Postępowy” gratis.  

Moja strona internetowa Apis Polonia ma od kilku dni gigantyczną oglądalność. Do tej pory 

miesięcznie stronę oglądało 1000- 1500 osób. W samym dniu dzisiejszym na moją stronę weszło od 

rana ponad 200 osób. Z całego Świata. To cieszy! 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracowników Instytutu Pszczelnictwa w Puławach. 

 

       Z pszczelarskim pozdrowieniem 

       Cezary Kruk 
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