
RzeczycaNews

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Marii Kuncewiczowej w
Rzeczycy
Rzeczyca 69
24-120, Kazimierz Dolny
Numer 31 05/17

 XXII Biegi o Puchar
Burmistrza   Miasta Kazimierza
Dolnego - Wojtek Zachaj - I
miejsce :)

Nasze sukcesy

I miejsce na podium

.

Paulina i Natalka
Izdebskie z klasy
V oraz Patrycja
Oroń i Paulina
Skoczek z klasy
VI wzięły udział w
konkursie
"Przyroda mojej
okolicy"
organizowanym
przez Muzeum 
Przyrodnicze w
Kazimierzu
Dolnym.
Dziewczynki po
teście pisemnym

wzięły udział w
wykładzie o życiu
owadów oraz
warsztatach
malowania toreb.

.

Ogólnopolski
Konkurs
Fotograficzny
"Zamknij w
kadrze,
opowiedz
piórem" -
wyróżnienie -
Patrycja Oroń z
klasy VI.
Gratulujemy!!!

27 kwietnia
drużyna w
składzie:
Patrycja i
Paulina z
klasy VI,
Natalia i
Paulina z klasy
V oraz Zuzia i
Dawid z klasy
IV wzięli udział
w gminnym
etapie
konkursu
wiedzy
prewencyjnej

"Jestem
bezpieczny".
Nasi uczniowie
w teście
wiedzy okazali
się bezkuren-
cyjni i tym
samym
awansowali do
etapu
powiatowego.
Gratulujemy!!

Biegi o błękitną
wstęgę Wisły. 
Patrycja, Michał,
Natalka, Wojtek i
Mikołaj wzięli
udział w
puławskich
biegach.
Wicemistrzostwo 
zdobył Wojtek!!!!

.

"Jestem
bezpieczny"

.
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Paulina Skoczek: Od jak dawna jest Pan
pszczelarzem i na czym polega Pana praca?
Pan Piotr Wicha: Pszczoły towarzyszą mi od
dzieciństwa. Pracuję przy nich od 17 lat. Praca przy
pszczołach zaczyna się od wczesnej wiosny i
polega na przeglądaniu gniazd, uzupełnianiu zapasu
pokarmu dodawaniu nowych ramek żeby rodzina
mogła się rozwijać i zwiększać swoją liczebność.
Gdy wiosna jest już w pełni a rośliny kwitną,
pszczoły zaczynają nosić miód, gdy go uzbierają
przystępuję do miodobrania. Zabieram im nadwyżki,
pozostawiając określoną ilość miodu w ulu, żeby w
razie załamania pogody kolonia miała pożywienie.
W trakcie trwania sezonu miodowego przegląda się
co tydzień gniazda, ocenia siłę i nastrój roboczy
kolonii pszczół. Niekiedy zachodzi konieczność
wymiany królowej.
Na początku września przystępuję do układania
pszczołom gniazd do zimowania, zabieram im
zgromadzony miód i rozpoczynam karmienie na
zimę syropem cukrowym. 

Wszystkie ule dostają około 15 kg cukru na zimę. Poza karmieniem kontroluję stan zapasów w każdym ulu,
gdy pszczoły mają go za mało -  uzupełniam - niektóre rasy pszczół to głodomory :)
W listopadzie ocieplam ule i czekam do wiosennego oblotu.
P.S: Jak zaczęła się Pana przygoda z pszczelarstwem i kto wprowadził Pana w tajniki sztuki pszczelarskiej?
P.P.W:  Pszczoły towarzyszyły mi od najmłodszych lat, ponieważ mój dziadek jest pszczelarzem i hoduje
pszczoły od ponad pół wieku. Gdy miałem kilkanaście lat,  dziadek zaczął zabierać mnie do pasieki i
wszystko tłumaczył, brałem też  czynny udział w miodobraniach. Mając 12 lat dziadek sprezentował mi
pierwszy ul z pszczołami, następnie co roku na urodziny obdarowywał mnie nowym ulem. W wieku 17 lat
ukończyłem pierwszy kurs pszczelarski. W 2010 roku po dwóch latach nauki ukończyłem Studium 
pszczelarskie w Pszczelej Woli.
P.S: Czy kiedykolwiek pszczoły Pana zaatakowały?
P.P.W:  Pszczelą naturą jest obronność ula i gniazda, a więc pszczoły traktują człowieka jako intruza. Agresja
pszczół wzmaga się w okresie brzydkiej pogody oraz gdy nie występują obfite pożytki. Tak więc kilkanaście
razy w życiu zdarzyło mi się zostać pożądlonym
P.S: Czy pszczoły jedzą miód?
P.P.W: Tak, pszczoły jedzą miód a także karmią nim swoje potomstwo, oprócz miodu żywią się pyłkiem z
kwiatów oraz syropem cukrowym, który pszczelarz daje im na zimę.
P.S: Czy pszczoły można oswoić?
P.P.W:  Pszczół nie da się  oswoić. Można tylko odpowiednio z nimi współpracować, znając tajniki
pszczelarstwa.

Wywiad z panem Piotrem Wichą - pszczelarzem i miłośnikiem
pszczół. Spotkanie zorganizowała i rozmawiała Paulinka Skoczek.

Ule Paulina Skoczek
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P.S: Ile miodu możemy uzyskać z jednego ula?
P.P.W: Ilość miodu pozyskanego z jednej rodziny
może być bardzo zróżnicowana. Wynika to z tego,
jakie duże plantacje roślin, drzew ma rodzina w
zasięgu lotu oraz jak duże występuje napszczelenie
terenu. Pogoda w trakcie kwitnienia też jest bardzo
istotnym czynnikiem. Średnia zbioru miodu z ula w
Polsce wynosi około 10 litrów.
P.S: Ile w ulu znajduje się pszczół?
P.P.W:  W ulu w okresie letnim mieszka około 40
tysięcy pszczół, których wspólna waga wynosi 4 kg.
Podczas zimy liczebność spada do około 15 tys.
P.S: Ile razy w roku musi Pan opróżniać ul?
P.P.W: Miodobranie przeprowadza się średnio 3
razy w roku. Uwarunkowane jest to pogodą oraz
pożytkami jakie występują na danej pasiece.
P.S: Jak uzyskujemy miód?
P.P.W: Miód pozyskuje się odwirowując ramki w
specjalnej wirówce.
P.S: Jakie są rodzaje miodu i który Pana zdaniem
jest najlepszy?

P.P.W: Występuje miód-: wielokwiatowy, lipowy, malinowy, gryczany, akacjowy, wrzosowy, nawłociowy,
spadziowy. Mi najlepiej smakuje miód wielokwiatowy.
P.S: Jak na zmienną pogodę reagują pszczoły?
P.P.W: Pszczoły przy załamaniu pogody stają się agresywne.
P.S: Czy jedna pszczoła może przeżyć człowieka?
P.P.W:  Nie, pszczoła żyje w czasie pożytku około 40 dni. Związane to jest z jej przemęczeniem i ciężką
pracą. Pszczoła najdłużej żyje 8 miesięcy, gdy ma zapewniony pokarm w ulu i nie musi pracować.
P.S: Jaki strój obowiązuje pszczelarza?
P.P.W: Pszczelarz musi ubierać się w długie spodnie oraz bluzę pszczelarską, by ograniczyć dostęp pszczół
w razie ich agresji.
P.S: Czy pasieki dzielimy na różne rodzaje?
P.P.W:  Tak, występują pasieki stacjonarne - ule przebywają przez cały sezon w jednym określonym miejscu,
oraz pasieki wędrowne - pszczoły wraz z ulami są przewożone w różne miejsca np: na pole rzepaku, uprawę
gryki czy do sadów owocowych.
P.S: Jak pszczoły w tym roku reagują po zimie?
P.P.W: Pszczoły w tym roku dokonały już pierwszych lotów po pyłek, pyli- leszczyna, olcha, wierzba. Loty te
były mocno ograniczone z powodu niskich temperatur. Pyłek jest im niezbędny do karmienia larw pszczelich,
które staną się pszczołami i będą latać po nektar.
P.S: Ile ma Pan pasiek i ile uli w każdej?
P.P.W: Posiadam dwie pasieki stacjonarne. W miejscu zamieszkania mam 45 uli oraz 10 uli na drugiej
pasiece.
P.S: Dziękuję za rozmowę!

.
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Długowieczne małże

Rekord długości życia wśród wszystkich
posiadających szkielet istot morskich biją koralowce
głębinowe. Żyją one nawet do 4200 lat, a sekret ich
długowieczności polega na niezwykle powolnym
wzroście. Koralowce z rodzaju Leiopathes
wydłużają się co roku o zaledwie 3,5 mikrometra.
Takiego spektakularnego odkrycia dokonali
naukowcy amerykańscy i australijscy na
Hawajach[1]. 
Dzisiaj jednak powiem wam o małżach, których
średnia długość życia wynosi 400 lat.  W 2006 roku
naukowcy znaleźli najstarszą na świecie małżę
Quahog, która jak się okazało po badaniach żyła
507 lat. Niestety nie przeżyła badań, ponieważ
została zamrożona. Wiek małży ocenia się po
skorupie, liczy się widoczne na niej ślady przyrostu.
Ciekawostką jest, że w małżach mogą znajdować
się perły. Najczęściej powstają w wyniku reakcji na
ciało obce, które wniknęło między muszlę małża a
jego płaszcz lub do wnętrza płaszcza. Aby uniknąć
uszkodzenia małż wytwarza wokół „intruza” perłową
powłokę. Perła jest efektem ubocznym działania
układu immunologicznego małża.

                    Natalka Izdebska, klasa V

[1] http://www.national-
geographic.pl/blogi/archiwum/najstarsze-zyjace-
zwierzeta-swiata

/

       MECZ SP RZECZYCA 
       SSP SKOWIESZYNEK

Nie może w tym numerze
gazetki zabraknąć informacji o
meczu, który miał miejsce 16
maja na terenie naszej szkoły.
Rozgrywka z drużyną
Społecznej Szkoły
Podstawowej w Skowieszynku
zakończyła się spektakularnym
zwycięstwem naszych
reprezentantów 18 : 3. 

                    Gratulujemy :D.

/

.
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Kraków - 21-22 maja 2017

Sprawozdanie z wycieczki

21 i 22 maja wybraliśmy się na wycieczkę do
królewskiego miasta Krakowa. Już
pierwszego dnia zaprzyjaźniliśmy się ze
smokiem wawelskim, który ział ogniem,
jednak nie baliśmy się go, bo był oswojony.
Duże wrażenie wywarły na nas obrazy Jana
Matejki, które dotychczas widzieliśmy tylko w
podręczniku.

Następnie przeszliśmy uliczkami Krakowa na
Rynek Główny. Wysłuchaliśmy hejnału z
Wieży Mariackiej, który rozbrzmiewał na
cztery strony świata. Śladem żółtej ciżemki
poszliśmy do Bazyliki Mariackiej, podziwiać
ołtarz Wita Stwosza. 

Najbardziej podobały nam się krakowskie gołębie, czyli
zaklęci rycerze czekający na swojego króla.
Postanowiliśmy je dokarmić, w zamian
siadały nam na rękach. Wycieczkę uważamy
za bardzo udaną. Już nie możemy doczekać
się kolejnej. 

(Paulina Skoczek., Paulina Izdebska.,
Natalia Izdebska., Patrycja Oroń., Katarzyna
Kazanowska., Natalia Dudek.)

W podziemiach Krakowa biały kruk
opowiedział nam historię miasta, według
której książę Krak bohatersko pokonał
smoka. Zobaczyliśmy jak wyglądało miasto
wiele wieków temu: średniowieczne drogi,
kuźnię, cmentarz, studnię miejską, wagę, na
której mogliśmy się zważyć (działa bez
zarzutu J), przedmioty codziennego użytku i
biżuterię mieszkańców Krakowa.
Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy: Wawel,
Katedrę Wawelską, w której znajdują się
groby królewskie.

Spotkanie ze smokiem

krakowskie gołębie

.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 31 06/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLRzeczycaNews

I miejsce w Gminnym
Konkursie
Ortograficznym

Klasa III

III miejsce w Czerwcowym Turnieju Piłki
Nożnej

.

.

  Wszystkim świetnym reprezentantom naszej
szkoły serdecznie gratulujemy!!! 
                      Jesteśmy z Was dumni :).

Ola Olejarz

II miejsce w finale "Jestem bezpieczny"

.


	Wywiad z panem Piotrem Wichą - pszczelarzem i miłośnikiem pszczół. Spotkanie zorganizowała i rozmawiała Paulinka Skoczek.
	Długowieczne małże
	Kraków - 21-22 maja 2017
	Sprawozdanie z wycieczki
	III miejsce w Czerwcowym Turnieju Piłki Nożnej

	Wszystkim świetnym reprezentantom naszej szkoły serdecznie gratulujemy!!!                        Jesteśmy z Was dumni :).



