—bartnictwo —
Polsko-niemiecki warsztat dnia 25.1.2019
z prezentacją transregionalnego, interkulturalnego projektu edukacyjnego BNE oraz zainicjowanie
współpracy w zakresie edukacji na poziomie międzynarodowym i regionalnym
Słowo bartnik oznacza zawód zbieracza miodu, którego historia sięga w Europie średniowiecza.
Bartnicy wykorzystywali dziko żyjące pszczoły poprzez odbieranie miodu z naturalnych dziupli
leśnych lub ze specjalnie wydrążonych w drzewach barci z założonym gniazdem pszczół. W
starych drzewach wydrążano sztuczne dziuple (barcie) na wysokości około sześciu metrów, a
dziuplę zamykano deską z dziurką wlotową. Czy do danej barci zlatywały się pszczoły, było
kwestią naturalnych uwarunkowań i co roku ulegało zmianom. Bartnictwo to jednoznacznie
ekstensywna forma hodowli pszczół, która jest zależna od rodzaju lasu, różnorodności
gatunkowej i intensywności kwitnienia.
Czas & miejsce:
25.1.2019, godzina 10-16
Sala Gilsenbachsaal w Haus der Natur, Lindenstr. 34, 14467 Potsdam
Warsztat będzie tłumaczony symultanicznie.
Cel:
Prezentacja koncepcji edukacyjnej umożliwiającej ożywienie starego zawodu bartnika a tym samym
wspierającej różnorodność biologiczną. Nowa oferta edukacyna z zakresu zrównoważonego rozwoju
skierowana jest do m.in. młodzieży, a oferta może uzyskać wsparcie aktorów regionalnych.
Uczestnicy:
Przedstawiciele z Niemiec i Polski, którzy są zainteresowani i otwarci na współpracę w celu ożywienia
bartnictwa i utrzymania różnorodności biologicznej: przedstawiciele parków miejskich, parków przyrody,
terenów objętych ochrona oraz lasów państwowych, zainteresowani chodowcy pszczelarze, szkoły i
pozaszkolne jednostki edukacyjne, opiekunowie grup mlodzieży i przedstawiciele BNE.
Prelegenci:
Sabienen-Imkerei, Schloss Hamborn (D), JacekAdamczewski& Andrzej Pazura,Wigry Nationalpark (PL)
Koszt, nocleg & transfer:
Warsztat jest bezpłatny, poczęstunek obiadowy 10 € opłata ryczałtowa.
Goście z Polski mogą skorzystać z noclegu przed i po warsztacie w Centrum Edukacji Ekologicznej Drei Eichen
w Buckow (patrz druga strona) oraz ze wspólnego trasferu autobusem do Poczdamu. W celu zorganizowania
powyższej usługi niebędne jest wczesne i zobowiązujące zgłoszenie uczesnictwa do dnia 14.1.2019.
Zgłoszenie & pytania:
na adres: charlotte.bergmann@anu-brandenburg.de
Organizator & finansowanie projektu:
Polsko- niemiecki projekt wspierający współpracę w zakresie edukacji dla
zrównoważonego rozwoju (BNE) realizowany jest przez Stowarzyszenie
Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej (ANU) Brandenburg e.V. i współfinansowany
przez Ministerstwo rozwoju terenów rolczniczych i ochrony przyrody.

Formularz zgłoszeniowy

Polsko-niemiecki warsztat „Dary natury: leśne pszczoły miodne – bartnictwo“
z prezentacją transregionalnego, interkulturalnego edukacyjnego projektu zrównoważonego rozwoju &
zainicjowanie współpracy w zakresie edukacyjnym na pozioie regionalnym i międzynarodowym.

Organizator: ANU Brandenburg e.V., Dr. Charlotte Bergmann, we współpracy z Ines Alkewitz
Termin: 25.1.2019, godzina 10 – 16
Miejsce: Haus der Natur, Gilsenbach-Saal; Lindenstr. 34, 14467 Potsdam
Zgłoszenia: do 14.1.2019 na adres: charlotte.bergmann@anu-brandenburg.de,
lub faksem: +49 33433 6815
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Nocleg & Transfer


Skorzystam z noclegu w Centrum Edukacji Ekologicznej Drei Eichen




noc PRZED warsztatem (15 €)
noc PO warsztacie (15 €)

Skorzystam–jeśli możliwe– z transferu z Centrum Edukacji Ekologicznej Drei Eichen do Poczdamu i z
powrotem. (bezpłatne)


Centrum Edukacji Ekologicznej Drei Eichen znajduje się w Szwajcarii Marchijskiej, ok. 100 km na wschód
od Poczdamu. Adres: Drei Eichen, Königstr. 62, 15377 Buckow
Wyjazd z Drei Eichen planowany o godzinie 8:15, przyjazd do Drei Eichen planowany o godzinie 18:00.
Jeśli transfer nie będzie możliwy, to planowany jest ewentualnie transport z innymi uczestnikami
warsztatu.

