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Petycja

My Kurpie prosimy o przywrócenie nam Prawa Bartnego Naszych Ojców. Prosim y Pana Ministra o takie Prawo 

Bartne, które bedzie zgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i zwróci nam  Prawa Nabyte Naszych Ojców. 

Bezprawnie, bo przemocą, odebrane Im. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartnictwo zostało 

wpisane na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski. To sprawiedliwe, ale niewystarczające.

Bartnictwo jest dziedziną którą zajmowali sie od wieków nasi przodkowie, Kurpie. To na terenie Puszczy 

Kurpiowskiej zostało skodyfikowane jedno z ważniejszych praw  dotyczących tego zawodu. Pierwsze prawo bartne 

zostało spisane przez Książęta Mazowieckie, a następne przez starostę Krzysztofa Niszczyckiego w 1559 roku ’’ Trawo 
Bartne, Bartnikom należące, którzy według niego sprawować się i sądzić mają “ które 

obejmuje starostwa przasnyskie i ciechanowskie. Jest to kodyfikacja istniejących praw zwyczajowych, którym podporządkowane 

było od dawna życie Kurpiów. Drugi podobny dokument spisał w 1616 roku starosta Stanisław Skrodzki. Był to “ TorzącCek 
prawa Bartnego, wedle starodawnego zwyczaju i dawnycB ustaw potocznych Spraw 
'Bartnych z pośrodku Bartników uchwalony i wydany ". Prawo to objęło swym zasięgiem starostwo 

ostrołęckie i łomżyńskie."  Porządek "zawiera zwyczaje bartne bartników z łomżyńskiego spisane w 117 artykułach, w dużej 

mierze naśladujących " Prawo Bartne"z 1559 roku, ale zawierających też elementy oryginalne.Prawa te na przestrzeni 'wieków 

miały ogromny wpływ na ukształtowanie kultury kurpiowskiej i są dziedzictwem region.

Prawo Bartne zostało zniesione bezprawnie, bo przez okupanta, około roku 1801 przez Cara Rosji Jako element represji na 

Kurpiach za ich znaczący udział, jako Strzelców,w wojnie z Rosją o Konstytucje 3 Maja w 1792r i Insurekcji Kościuszkowskiej. Walka

0 Barcie trwała jednak nadal i była dla Kurpiów symbolem walki o niepodległość. Po każdym powstaniu Narodowym Uistopadowy

1 Styczniowym, również nałożono nowe sankcje na Kurpiów. Zakazując im nawet wstępu do borów (lasów). Niszczono nasze 

tradycje kurpiowskie i odbierano nam nasze prawa nabyte, tym bardziej im bardziej stawialiśmy opór. A stawialiśmy go każdemu 

okupantowi.

Znamiennym jest, że jeden z ostatnich Bartników na Kurpiach Andrzej Nadrowski z Teodorowa pod Ostrołęką, został zmuszony 

do ścięcia swojej Sosny Bartnej i zniszczyczenia roju, przez Niemców w 1944r. Jednak nie była to ostatnia Barć w Puszczy 

Kurpiowskiej. Do dziś rosną trzy Sosny Bartne w Rezerwacie Czarnia, wydziane (zrobione) przed Powstaniem Styczniowym. A nasze 

Stowarzyszenie wydziało (zrobiło) sześć nowych Barci w sosnach mi. w Durlasach, Kadzidle, Zawadach, Wykrocie i Łęgu.

Kiedy więc Polska znów odzyskała suwerenność, sprawiedliwością dziejową winno być to, aby Państwo Polskie zwrócło nam 

Prawo,które obca władza bezprawnie zabrała naszym Ojcom.

Niech będzie to nagroda dla Naszych Ojców za krew przelaną w imię Wolności Ojczyzny.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r.olasach

Art. 27.5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów 

runa leśnego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.


