Projekt „Pasieka”
W ostatnich latach hodowla miejska pszczół stała się bardzo popularna. "Pszczoły
mają w mieście bardzo dobre warunki do życia" – zapewnia ks. Tomasz Gałuszka, który
opiekuje się pasieką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. "W mieście jest bardzo bogata
roślinność, jest dużo parków, mnóstwo lip, akacji, różnych krzewów, po których pszczoły
latają i przynoszą nektar i pyłek do ula. W mieście jest cieplej, niż na wsi, tutaj przyroda
wiosną szybciej budzi się do życia, rośliny zaczynają kwitnięcie wcześniej" – dodał
pszczelarz. Zapewnia, że pszczoły hodowane w mieście nie zagrażają ludziom. "Od wielu lat
pszczelarze troszczą się o to, by praca przy pszczołach dawała zadowolenie, by nie trzeba
było się przebierać w specjalne stroje ochronne. Pszczoły są selekcjonowane, wybiera się
takie, które są łagodne, można do nich iść bez lęku” – podkreśla ks. Gałuszka.
Miód akacjowy to jeden z najpopularniejszych gatunków miodu. Charakteryzuje się
bardzo intensywnym zapachem i jako jeden z nielicznych gatunków miodu posiada bardzo
jasną barwę. Uchodzi też za najsłodszy, dlatego jest bardzo lubiany przez dzieci. Natomiast
według wielu znawców miód lipowy jest jednym z najszlachetniejszych i najlepszych
miodów, zarówno pod względem smaku, jak i właściwości leczniczych.
Z inicjatywy Pana Tomasza Pactwy, dyrektora Biura Pomocy i Projektów
Społecznych, w kwietniu tego roku powstała łąka kwietna
„Pasieka”, a pod koniec maja powstało 5 uli na terenie
Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina przy ul.
Nowogrodzkiej 75.
Ule zostały zbudowane w stolarni prowadzonej
przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
przez wychowanków Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.
W dniach 1 czerwca – 30 września dla dzieci i
dorosłych
warsztaty
"Pszczoły

odbywały

się

pszczelarskie
w

mieście".

Zajęcia miały charakter edukacyjny i podzielone były na część
teoretyczną i praktyczną. Podczas spotkań uczestnicy mogli
dowiedzieć się jak wygląda budowa ula oraz cykl życia pszczół.
Celem warsztatów była również wspólna

odpowiedź na

pytania: Na czym polega apiterapia? Jak ważne są pszczoły? Ile

potrafią wyprodukować miodu? Ile pszczół mieszka w ulu? Zakupiono odzież ochronną dla
uczestników warsztatów. W dniach 1 i 2 czerwca w zajęciach uczestniczyli wychowankowie
placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu m.st. Warszawy.
Celem projektu oprócz edukacji jest także pozyskanie
miodu. Już w lipcu pierwsze słoiczki miodu trafiły na stoły
naszych podopiecznych. Pszczoły również z nami będą
zimować. Owady te w zimie siedzą w ulu zbite w kłąb.
Pszczelarze dokładnie uszczelniają ule na zimę, opakowują kłąb
pszczół z ramkami za pomocą różnych ociepleń: może to być
styropian, stare ubrania, swetry, papier, worki z sianem lub
słomą itp. Najważniejsze aby srogie mrozy nie wyrządziły w
pasiece szkód. Gdy przyjdzie wiosna, nadejdzie pora by uwolnić
pracowite owady z zapakowanych uli i dodać im świeże ramki,
w których założą swoje gospodarstwa i zmagazynują zapasy nowego miodu.

