
W dniu 24 stycznia 2018 roku pszczelarze Regionalnego Związku 
Pszczelarskiego w Piotrkowie Trybunalskim pożegnali Koleżankę 
Grażynę Korpysę. Zmarła w wieku 67 lat. Mszę żałobną celebrował 
kapelan pszczelarzy diecezji częstochowskiej ks. Andrzej Molenda. 
Koleżanki i koledzy z lat szkolnych oraz pszczelarze z różnych stron 
Polski pożegnali zmarłą w kaplicy w Kocierzowach w powiecie ra-
domszczańskim. Pogrzeb, zgodnie z wolą najbliższych odbył się w ro-
dzinnym gronie na cmentarzu w Bychawce w powiecie lubelskim.

Na pożegnanie zmarłej w kaplicy w Kocierzowach przybyły poczty 
z pszczelarskimi sztandarami z całej Polski. W uroczystości pogrzebowej 
wzięli udział Prezydent PZP Waldemar Kudła, Tadeusz Sabat, Przewod-
niczący Rady PZP Piotr Krawczyk, sekretarz PZP Bartłomiej Piotrowski 
oraz prezesi z innych związków, bardzo licznie przybyli pszczelarze, 
przyjaciele, mieszkańcy oraz byli pracownicy SHiUZ z Łowicza.

Koleżanka Grażyna była absolwentem Technikum Pszczelarskiego 
w Pszczelej Woli i Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (dziś Uniwer-
sytete Przyrodniczy w Lublinie). Pracowała w Instytucje Sadownictwa 
i Kwieciarstwa, w oddziale pszczelnictwa w Pszczelniczym Zakładzie 
Doświadczalnym Górna Niwa w Puławach. Następnie zajmowała się 
hodowlą matek pszczelich w Stacji Hodowli i Unasiennienia Zwierząt 
w Kocierzowach na stanowisku kierownika Pasieki Zarodowej.

W imieniu pszczelarzy pożegnał Zmarłą były prezydent PZP Tade-
usz Sabat mówiąc:

Koleżankę Grażynę pamiętam z czasu nauki w Technikum Pszcze-
larskim. W pracy była osobą bardzo życzliwą, pracowitą i koleżeńską. 
Potrafiła swą głęboką wiedzę i pszczelarskie doświadczenie przekazać 
młodym kolegom. Umiała z zaangażowaniem pracować na rzecz 
środowiska lokalnego, organizując Kółko Teatralne dla młodzieży 
i wspólnie z nią organizowała imprezy pszczelarskie i imprezy o cha-

rakterze religijnym 
w parafii Gomunice. 
Swoją wiedzą dzie-
l i ła się publikując 
cyklicznie artykuły 
w „Pszczelarzu Pol-
skim” i „Kalendarzu 
Pszczelarskim” oraz 
udzielając wywiadów 
w prasie lokalnej.

W Stacji Hodowli i Unasiennienia Zwierząt pracowała nad utrzyma-
niem stada zachowawczego pszczoły środkowoeuropejskiej linii Asta.

Koleżanka Grażyna umiała pogodzić pracę społeczną z obowiązka-
mi domowymi i pracą zawodową. Była ze wszech miar osobą uczciwą 
i prawą, godną zaufania. Skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem 
wykonywała swoje obowiązki służąc radą i pomocą pszczelarzom. 
W wymiarze ludzkim była osobą pełną ciepła i życzliwości.

Odeszła Nasza Najlepsza Przyjaciółka, matka, miłośniczka pszczół 
i ludzi. Zapisała się na stałe w historii pszczelarstwa na łamach książki 
„Pszczelarstwo na Ziemi Piotrkowskiej”.

Pozostawiła syna Łukasza, męża Czesława i nas pszczelarzy.
Za działalność na rzecz środowiska została uhonorowana „Od-

znaką za Zasługi dla Rolnictwa”. Otrzymała wszystkie odznaczenia 
pszczelarskie na rzecz pszczelarstwa ze statuetką ks. dr. Jana Dzier-
żona włącznie.

Żegnają Cię przyjaciele, koleżanki i koledzy oraz pszczelarze z Re-
gionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim.

Józef Kołaczek
Wiceprezes RZP w Piotrkowie Trybunalskim

Koleżanka Grażyna Korpysa 
spoczęła na cmentarzu w Bychawce
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