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brany z kwiatów pyłek uta−
czany jest przez pszczoły w

kolorowe kuleczki, zazna−

czam na marginesie − bardzo

smaczne.

NA CO
POMAGA MIÓD?

Wskazane jest spożywa−

nie miodu przy chorobie nad−

ciśnieniowej, chorobach gó−
rnych dróg oddechowych,

niedomaganich żołądka, nie−

przyjemnym zapachu z ust,

miód pomaga też na kaszel,
katar, żylaki... i wiele, wiele

innych. Kto chce wiedzieć

więcej, niech uda się do bart−
nika, pana Ryszarda Dobiesa,Ryszarda Dobiesa,Ryszarda Dobiesa,Ryszarda Dobiesa,Ryszarda Dobiesa,

i zwierzy się ze swych niedo−

magań, a na pewno coś pora−

dzi.

CIEKAWOSTKI
Czy wiecie, że tzw. miód

spadziowy pszczoły robią z

wydzielin mszyc − zwanych
spadzią. Mszyce nie trawią

cukrów, które wydalają z or−

ganizmu i pozostawiają na

igiełkach drzew iglastych.
Pszczoły zbierają wydzieli−

nę i produkują z niej miód.

Istnieją tzw. ziołomiody
− miody produkowane przez

pszczoły, karmione podawa−

ną przez pszczelarza specjal−

ną odżywką, składającą się z
cukrów, soków owocowych

i ziół.
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Zbliżając się po raz pier−

wszy do stanowiska bartnika

musiałam pokonać swój nieu−

zasadniony strach przed
pszczołami. Być może prze−

konały mnie apetycznie wy−

glądające słoiczki złocistego
miodu, a być może obawy

zmniejszył fakt, że pszczoły

znajdowały się za szybką.

Opłaciło się. Pierwszy raz w
życiu spróbowałam pyłku

pszczelego i przekonałam się,

że pszczół nie należy się bać.
Trzeba tylko wiedzieć jak

postępować i... można się z

nimi zaprzyjaźnić.

PSZCZOŁY DZIKIE
I WSPÓŁCZESNE
Wcześniej pszczoły żyły

dziko, w dziuplach −  zwa−
nych barciami i stąd ludzi,

którzy podbierali pszczołom

miód, nazywano bartnikami.

Dziś żyją w ulach, a opiekują
się nimi pszczelarze. Oni

właśnie najlepiej wiedzą, kie−

dy   zbliżyć się do ula i jaką
ilość miodu pszczołom po−

debrać, by się nie złościły.

JAK ŻYJĄ PSZOŁY?
Życie pszczół w ulu, w

którym może zamieszkiwać
nawet do 100 tysięcy pszczół,

jest niezwykle dobrze zorga−

nizowane. Każdy ma tu swo−
ją rolę do spełnienia; królo−

wa karmiona mleczkiem

pszczelim zajmuje się tylko

składaniem jaj i żyje najdłu−
żej − − kilka lat. Trutnie, któ−

rych zadaniem jest zapład−

nianie królowej, po kilku
miesiącach swojego życia, je−

sienią, gdy nie są już potrze−

bne, usuwa się je z ula. Naj−

krócej żyją jednak robotni−

ce, które  umierają po kilku
pracowitych tygodniach.

Ostatnie pokolenia pszczół,

które jesienią nia mają już
dużo pracy, zapadają w stan

hibernacji, by w ten sposób

przetrwać zimę.

Co produkują pszczoły?
Właściwie wszystko, co

w swoim ulu produkują

pszczoły, może zostać wyko−
rzystane przez człowieka.

Najbardziej znany jest oczy−

wiście miód, produkowany

przez pszczoły z nektaru pły−
nu, który wzbogacony wy−

dzielinami pszczół, groma−

dzony jest w komórkach pla−
stra. Miód istnieje w wielu

odmianach. Za najzdrowszy

uznaje się miód niejednolity

pod względem pochodzenia,
czyli np. wiosenny, leśny czy

łąkowy. Pszczoły produkują

również wosk, którego uży−
wają do zaklejania wypełnio−

nych nektarem plastrów.

Przez człowieka wosk jest

wykorzystywany do produ−
kcji kosmetyków, lakierów,

świeczek. Najwartościow−

szym produktem jest mlecz−

ko pszczele, najbardziej kont−
rowersyjnym... jad pszczeli.

Ukąszenie pszczoły pomaga

bowiem na reumatyzm. Cen−
ny jest kit pszczeli, którego

pszczoły, używają do uszcze−

lniania ula. Kit zawiera sub−

stancje balsamiczne, działa
ochronnie na przewód poka−

rmowy i dezynfekująco. Ze−
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BiałaBiałaBiałaBiałaBiała
twarztwarztwarztwarztwarz

we wzorywe wzorywe wzorywe wzorywe wzory
Wczoraj na stanowisku

makijażu (nr 34) odbył się
konkurs, polegający na stwo−

rzeniu najwspanialszego ma−

kijażu teatralnego, inspiro−
wanego kabukami. Teatr ka−

buki generalnie był domeną

mężczyzn, którzy malowali

swe twarze na biało i pokry−
wali je  wzorami. W konkur−

sie wzięło udział 5 par, a

najpiękniejszy makijaż stwo−
rzyła Dominika Banaszews−Dominika Banaszews−Dominika Banaszews−Dominika Banaszews−Dominika Banaszews−

kakakakaka. Warto wspomnieć, że

wszystkie makijaże odwoły−

wały się do różnych symboli i
uaktywniały wyobraźnię pra−

cującego.         ALICJA DUŻYK        ALICJA DUŻYK        ALICJA DUŻYK        ALICJA DUŻYK        ALICJA DUŻYK

TrzyTrzyTrzyTrzyTrzy
na trzyna trzyna trzyna trzyna trzy

Do konkursu tkania pas−
ka na minikrosienku zwa−

nym bardko  zgłosiły się
dwie grupy dzieci: jedna ze
szkoły podstawowej w Cho−

jnicach, druga z Poznania.
Najpierw zaprezentowano

dzieciom metodę tkania, a
potem sześć reprezentantek

(po trzy z każdej klasy),
samodzielnie tkały paski.

Najpiękniejszy pasek utkała
poznanianka Tina, która zaję−

ła pierwsze miejsce. Drugie
miejsce przyznano Kasi z

Chojnic, a trzecie Oli, rów−
nież przedstawicielce Chojnic.

Pasek Oli był najdłuższy −
miał ok 15 cm.
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WycinaliWycinaliWycinaliWycinaliWycinali
rzemykirzemykirzemykirzemykirzemyki

W konkursie wycinania
rzemienia z pasków skóry

dzieci posługiwały się noża−

mi szewskimi. Konkurs za−
kończył się sukcesem; żadne

dziecko się nie skaleczyło i

wszystkie potrafiły wyciąć

rzemień. I miejsce zajął Ja−Ja−Ja−Ja−Ja−

cek Duchcik cek Duchcik cek Duchcik cek Duchcik cek Duchcik z Bytowa, II −

Marta Araszewicz Marta Araszewicz Marta Araszewicz Marta Araszewicz Marta Araszewicz a III Emi−Emi−Emi−Emi−Emi−

lia Rutkowskalia Rutkowskalia Rutkowskalia Rutkowskalia Rutkowska. Obie dziew−
czynki przyjechały z Torunia.

Gratulujemy!
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CeramikaCeramikaCeramikaCeramikaCeramika
fascynujefascynujefascynujefascynujefascynuje

Wczoraj ze względu na

bardzo dużą liczbę chętnych,

na stanowisku nr 27 z cerami−
ką, odbyły się dwa konkursy

− planowany i nadprogramo−

wy. W konkursie na malowa−
nie urn twarzowych zwycię−

żyli Martyna KiemczyńskaMartyna KiemczyńskaMartyna KiemczyńskaMartyna KiemczyńskaMartyna Kiemczyńska,

Kasia KowalskaKasia KowalskaKasia KowalskaKasia KowalskaKasia Kowalska, Dagmara Ju−Dagmara Ju−Dagmara Ju−Dagmara Ju−Dagmara Ju−

stastastastasta, Justyna Fros Justyna Fros Justyna Fros Justyna Fros Justyna Fros i JoannaJoannaJoannaJoannaJoanna

LaskowskaLaskowskaLaskowskaLaskowskaLaskowska.

Najlepiej urny twarzowe

wyklejali: Paulina PocetyłoPaulina PocetyłoPaulina PocetyłoPaulina PocetyłoPaulina Pocetyło,

Ania PiotrowskaAnia PiotrowskaAnia PiotrowskaAnia PiotrowskaAnia Piotrowska, Marta Bie−Marta Bie−Marta Bie−Marta Bie−Marta Bie−

gańskagańskagańskagańskagańska, Magda Ossete Magda Ossete Magda Ossete Magda Ossete Magda Ossete i Ar−Ar−Ar−Ar−Ar−

kadiusz Lipowiczkadiusz Lipowiczkadiusz Lipowiczkadiusz Lipowiczkadiusz Lipowicz. Gratulu−

jemy!
ALICJAALICJAALICJAALICJAALICJA

DUŻYKDUŻYKDUŻYKDUŻYKDUŻYK

WszyscyWszyscyWszyscyWszyscyWszyscy
wygraliwygraliwygraliwygraliwygrali

W konkursie lepienia gar−

nka biskupińskiego według

wzoru sprzed 2500 lat zwycię−

zcami okazali się wszyscy. Nie
przyznano pierwszych miejsc,

uczestnikom rozdano nagrody

w postaci puszki Sprit, pamią−
tki z Biskupina i kolorowan−

ki.               PAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYT

SobotaSobotaSobotaSobotaSobota
pełna wrażeńpełna wrażeńpełna wrażeńpełna wrażeńpełna wrażeń
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Dzisiaj należy zatem

słuchać zespołów: “Kwar−

tetu Iorgi” i “Kapeli ze

wsi”, oglądać pokazy walk,

degustować wspaniałą

potrawy brytyjskiej kuch−

ni, uczestniczyć w konku−

rsach i turniejach, oraz

przede wszystkim wspania−

le się bawić. Wykorzystać

wszystkie chwile, bo fes−

tyn już jutro się kończy.
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