
Profesja ta była znana już wiele wieków 
temu. Początkowo bartnicy (zwani też bar-
todziejami) podbierali miód i wosk dzikim 
pszczołom bytującym w lesie. W późniejszym 
okresie sami konstruowali barcie. Najczęściej 
były to wydrążone w pniach drzew dziuple, 
umieszczone na odpowiedniej wysokości.

Jak opowiada pani Alicja, w XVIII wie-
ku człowiek ostatecznie „udomowił“ pszczo-
ły budując im przydomowe pasieki. Najpierw 
były to kłody podobne do leśnych barci, po-
tem kuszki, czyli plecione ze słomy domki na 
kształt ula, a ostatecznie znane nam do dziś ule 
zbijane z drewnianych desek.

Miód to tak naprawdę efekt uboczny pracy 
pszczół, których głównym zadaniem jest zbie-
ranie pyłku i nektaru zapylając przy tym kwia-
ty. Na stanowisku państwa Pawłowskich moż-
na znaleźć różne jego odmiany: od rzepakowe-
go i klonowego, poprzez gryczany i akacjowy 
aż do spadziowego. Każdy wytwarzany w in-
nych warunkach i w innym czasie.

Od ponad 10 lat w Biskupinie pani Ali-
cja wraz z mężem pokazuje również co można 

wykonać z drugiego sztandarowego produktu 
pszczelego - wosku. Stosowany głównie do pro-

dukcji świec, w dawnych czasach zarezerwowa-
ny jako dobro dla bogatych. Ludzie z biedniej-
szych sfer musieli zadowolić się świecami wy-
konywanymi np. z łoju. Wosk wykorzystywa-
ny był również w dobrze nam znanych wróż-
bach, a także jako materiał uszczelniający in-
strumenty muzyczne. 

Zainteresowanych poszerzeniem swojej wie-
dzy na temat tej profesji zapraszamy na stoisko 
przy Chacie Pałuckiej, gdzie dodatkowo niewąt-
pliwą atrakcją dla najmłodszych jest możliwość 
podejrzenia zza szyby pracy pszczół na plastrach.
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Stoisko miodem płynące

Od barci do ula
Zaledwie kilkadziesiąt kroków od głównego wejścia do 
biskupińskiego rezerwatu można usłyszeć charakterystycz-
ny dźwięk. To małe robotnice - pszczoły, krzątające się 
na stanowisku bartników Alicji i Walentego Pawłowskich 
z Brzeźnicy-Kolonii.

Znajdziemy tam obozowisko łowców 
i zbieraczy. W multidyscyplinarnym szałasie 
kryje się kilka ciekawostek, które warto zo-
baczyć.

Michał Łapa zabiera nas w przeszłość po-
kazując sztukę obróbki krzemienia metodami 
rodem z mezolitu i subneolitu. Pierwszy raz 
podczas festynu (choć nie pierwszy raz w Bi-
skupinie) student Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego prezentuje zwiedza-
jącym sposób wykonania różnych przedmio-
tów, głównie ostrzy i grotów do strzał oraz 
oszczepów. Na tym jednak nie koniec. Mi-
chał wykonane groty osadza we własnoręcz-
nie wykonanych strzałach. Tak powstaje pro-
dukt finalny.

Tuż obok basia witczak, studentka Wy-
działu Archeologii UAM w Poznaniu poka-
zuje, jak używano dawnych narzędzi służących 
m.in. do szycia. Igły, szydła i inne przyrządy 

codziennego użytku były wykonane z kości 
lub poroża.

Jaki był odpowiednik współczesnej nitki? 
Do tego celu wykorzystywano różnego rodzaju 
naturalne włókna pochodzące z łyka, pokrzyw 
czy konopi. Wykorzystywano również spre-
parowane ścięgna zwierzęce, np. z pleców jele-
nia. Ścięgno takie miało tę właściwość, że ła-
two się rozwarstwiało na cieńsze nitki, nie tra-
cąc jednocześnie na wytrzymałości. Nawilżona 
„nić“ ze ścięgna łatwo się rozciągała pozwala-
jąc na swobodne szycie. Po wyschnięciu nato-
miast kurczyła się, bardzo mocno łącząc z sobą 
np. dwa kawałki skóry.

Szałas jest otwarty dla zwiedzających do 
końca festynu. Chcących dowiedzieć się więcej 
o tym, jak wyglądało życie zbieraczy i łowców 
w czasach zanim pojawili się pierwsi rolnicy, za-
praszamy do epoki kamienia na stanowisko 1.
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A tymczasem w epoce kamienia...

Przed pierwszymi rolnikami
Tuż po wejściu do rezerwatu biskupińskiego warto skiero-
wać się w lewo i przechodząc mostkiem nad linią kolej-
ki wąskotorowej dotrzeć do... epoki kamienia.

Michał Łapa z prędkością światła ciosa krzemień,  
z którego powstanie kolejny grot do strzały   
           fot. Maciej Urbanowski

Na stanowisku bartnika Alicja Pawłowska prezentu-
je owoce pszczelej pracy          fot. Maciej Urbanowski


