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Bractwo Bartne         Frącki  24.04.2017 
Frącki 8A, 16-506 Giby 
NIP: 8442355371 

 
 

V Warsztaty Bartnicze Bractwa Bartnego w Puszczy Augustowskiej (Leśniczówka Lipiny) 
 
 
Plan  
13.10.2017 r. piątek 
18:00 – zbiórka w leśniczówce Lipiny (na uczestników czekamy na miejscu od 17:00) 
19:00 – kolacja, 
 
14.11.2017 r. sobota 
7:00 – śniadanie 
8:00 – wprowadzenie teoretyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem  
8:30 – dzianie kłód, praktyka 
13:00 – obiad 
14:00 – dzianie kłód c.d. 
17:00 – prezentacja posługiwania się leziwem 
18:00 – podsumowanie, pytania i odpowiedzi 
19:00 – integracja – kolacja, ognisko i nocleg 
 
15.10.2017 niedziela 
7:00 – śniadanie 
8.:00 – wyjazd na wciąganie kłody bartnej, teoria i praktyka, następnie przegląd zasiedlonych 
barci, ogacanie barci przed zimą 
14:00 – obiad 
15:00 – wykończanie kłód i pakowanie ich do aut 
17:00 – zakończenie kursu. 
 
W sosnowym pniu o wysokości 150 cm każdy z uczestników samodzielnie lub w parach przy 

użyciu tradycyjnych narzędzi wykona kłodę. Prace będą prowadzone pod nadzorem 2 

instruktorów Bractwa Bartnego. Na wykonanie kłody będzie się składało: wydrążenie 

pomieszczenia dla pszczół, wykonanie i wpasowanie oczkasu, wykonanie zatworu, 

zamocowanie snoz wewnątrz otworu bartnego. Kłody zostaną następnie wciągnięte na 

terenie Puszczy Augustowskiej i otoczone opieką przez fundacje Bractwo Bartne lub zabrane 

przez uczestników. Jedną z wykonanych kłód razem wciągniemy na drzewo. Oprócz 

wykonania kłody, uczestnicy zapoznają się z drzewami, w których wykonano już barcie, 

dowiedzą się, jak wybrać odpowiednie miejsce do powieszenia kłody, jak ją zainstalować na 

drzewie i we właściwy sposób zabezpieczyć, oraz jak wabić roje do założonych barci. 

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii bartnictwa w Puszczy Przełomskiej. 
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 Warsztaty odbędą się w Leśniczówce Lipiny na wschodnim krańcu Puszczy Augustowskiej,  
 
Dla każdego uczestnika zapewniony będzie nocleg i wyżywieni w pokojach gościnnych 

Leśniczówki Lipiny. Nocleg w pokojach dwu lub trzy osobowych. Posiłki przygotowywane będą na 

miejscu. Zapewniamy również ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu oraz możliwość 

zabrania ze sobą wykonanej kłody bartnej. 

 

Instrukcja odnośnie dojazdu:  
Augustów-> Przewieź-> Płaska-> Mikaszówka-> Gruszki-> Rudawka-> śluza Kudrynki -
>leśniczówka Lipiny  
https://wego.here.com/directions/mix//ulica-Kudrynki-10,-16-326,-
Polska:53.87733,23.51599?map=53.87602,23.51547,16,satellite&fb_locale=pl_PL&msg=ulic
a%20Kudrynki%2010  
 
Koszt kursu 650 zł. Organizatorem warsztatów jest fundacja Bractwo Bartne.  
Płatność 200 zł (opłata rejestracyjna) proszę wnieść na Nr konta: 14 1090 2789 0000 
00013097 4267 z dopiskiem „V Warsztaty bartnicze Lipiny”.  
Pozostała kwota 450 zł płatna pierwszego dnia kursu. 


