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Propozycja warsztatów  

dotyczących pszczelarstwa 

 

Podstawowe założenia: 

1) Warsztaty w godz. 10:00-14:00 od lipca do października w 1 i 3 (z wyjątkiem lipca) sobotę 

miesiąca  – łącznie 8 spotkań. Formuła otwarta: każdy zainteresowany (z dowolnej grupy 

wiekowej) może przyjść lub opuścić zajęcia w dowolnym momencie. 

3) Miejsce: Gruczno – mobilna pasieka, Dom Pszczół, wiata koło młyna. 

4) Składka 17 zł na wyżywienie. 

Ogólny zarys przebiegu warsztatów: 

Zajęcia praktyczne polegające na wspólnym wykonywaniu czynności w celu utworzenia bazy 

edukacyjnej dotyczącej pszczelarstwa na terenie gospodarstwa pomocniczego ZPKnDW 

w Grucznie. Każde zajęcia będą mieć zaplanowany zakres czynności do wykonania oraz 

temat przewodni, omawiany na podstawie i w trakcie prac. 

 

Wstępny harmonogram 

Lipiec 2020 r. 

1) Warsztaty I – sobota 11.07.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00 

Prezentacja ogólnych zasad konstrukcji ula i ich rodzajów na podstawie materiałów 

zgromadzonych w Grucznie. Renowacja i ekspozycja uli wolnostojących - fot. 1 i 2 (naprawa 

dachów, czyszczenie, malowanie). 

2) Warsztaty II – sobota 25.07.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00 

Omówienie zasad funkcjonowania ula i pasieki (planowane jest zaproszenie doświadczonego 

pszczelarza) na podstawie uli zgromadzonych w Grucznie. Oczyszczenie Domu Pszczół – 

ogólne sprzątnięcie, wycinanie wosku z ramek, selekcja dostępnych materiałów) 

Sierpień 2020 r. 

3) Warsztaty III – sobota 08.08.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00  

Omówienie całorocznego cyklu pracy przy pasiece, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 

jesienno–zimowego (planowane jest zaproszenie doświadczonego pszczelarza). Naprawa 

podkarmiaczek i ramek, gotowanie syropu cukrowego, podkarmianie pszczół. 
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4) Warsztaty IV – sobota 22.08.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00  

Wyjaśnienie różnic pomiędzy rodzajami pasiek (mobilna pasieka, stacjonarna pasieka, Dom 

Pszczół, barcie) na podstawie kolekcji zgromadzonej w Grucznie oraz opisanie ich wad 

i zalet. W zależności od dostępnych materiałów i możliwości – renowacja mobilnej pasieki - 

fot. 3 i 4 (zdjęcie kół, naprawa drzwi, drobne naprawy stolarskie) lub renowacja Domu 

Pszczół –fot. 5 i 6 (odmalowanie i oszklenie). 

Wrzesień 2020 r. 

5) Warsztaty V – sobota 12.09.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00 

Omówienie problemów i wyzwań współczesnego pszczelarstwa (choroby, zespół masowego 

ginięcia pszczół, chemizacja rolnictwa itd.). W zależności od dostępnych materiałów 

i możliwości – renowacja mobilnej pasieki (zdjęcie kół, naprawa drzwi, drobne naprawy 

stolarskie itd.) lub renowacja Domu Pszczół (odmalowanie i oszklenie). 

6) Warsztaty VI – sobota 26.09.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00 

Dyskusja na temat popularyzacji pszczelarstwa, zalety, wady, wyzwania. Wykonywanie barci 

różnymi metodami - fot. 7 - 9. 

Październik 2020 r. 

7) Warsztaty VII – sobota 10.10.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00 

Omówienie rodzajów produktów pszczelich, sposobów ich uzyskiwania i stosowania, a także 

faktów i mitów ich dotyczących. Przetapianie wosku, próby wytwarzania świec woskowych 

tradycyjnymi metodami 

8) Warsztaty VIII – sobota 24.10.2020 r. Gruczno – godz. 10:00-14:00 

Podsumowanie zajęć, dyskusja na temat przybranej formuły. Wykonanie prac porządkowych, 

przygotowujących mobilną pasiekę do zimowania.  

 

 

Łukasz Woźniak, wersja z dnia: 11.07.2020 r. 

 

Uwagi: 

1) Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego na adres 

mailowy: edukatorzy.zpkchin@gmail.com  

2) Szczegółowy harmonogram zajęć może ulec zmianą ze względów na dostępne materiały, pogodę 

lub inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny 
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Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot. 1. Ule wolnostojące wymagające odmalowania (fot. 2 lipca br.) 

 

 

 

Fot. 2. Ule wolnostojące wymagające renowacji (fot. 2 lipca br.) 
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Fot. 3. Mobilna pasieka zasiedlona trema rojami – widok ogólny (stan na 2 lipca br.) 

 

 

 

Fot. 4. Wnętrze mobilnej pasieki (stan na 2 lipca br.) 

 

 

 



5 
 

 

Fot. 5. Dom pszczół (stan na 2006 r.) 

 

 

Fot. 6. Dom pszczół (stan na 2 lipca br.) 
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Fot. 7. Ule kłodowe przygotowywane do zasiedlenia 

 

 

Fot. 8. Ul kłodowy przed montażem na drzewie 
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Fot. 9. Dzianie barci metodami tradycyjnymi 

 

 


