
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Warszawie
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
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Mazowieckie Sioło Julianówka
Mariola Kowalska
Julianówka 14, 05 – 332 Siennica
Tel: 603 070 787
m.kowalska@julianowka.com.pl
www.julianowka.com.pl

Mazowieckie Sioło Julianówka to miejsce plenerowe 
zlokalizowane na terenie Mińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu tylko 6 km od Mińska 
Mazowieckiego, ok. 50 km na wschód od Warszawy. 
Obiekt jest zlokalizowany na polanie otoczonej lasami, 
na skraju maleńkiej wioski. Jest to miejsce ciche 
i bezpieczne dla dzieci - z dala od ruchu drogowego. 
Ogrodzenie terenu zwiększa stopień bezpieczeństwa 
uczestników organizowanych tu imprez. 
Mazowieckie Sioło Julianówka jest obiektem turystki 
wiejskiej nastawionym na organizacje pobytów, imprez, 
warsztatów edukacyjnych, szkoleń i wypoczynku - nie 
jest to działalność dodatkowa lecz wiodąca.
Julianówka została wpisana na listę HITÓW TURYSTYKI 
WIEJSKIEJ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tworzymy Julianówkę już od kilku lat z myślą o tym, aby zapewnić naszym gościom 
wspaniały relaks i wypoczynek w miłej atmosferze leśnych ostępów, wplatając 
dodatkowo w programy pobytu elementy mazowieckiego folkloru, kultury i tradycji. 
Dla dzieci i młodzieży oferujemy warsztaty edukacyjne.
Do dyspozycji mamy:
1.  Zaplecze noclegowe w drewnianych domkach z pełnym węzłem sanitarnym - 24 

miejsca;
2.  Biesiadną Polanę, a na niej grilowisko 

z zapleczem kuchennym oraz altany 
wyposażone w stoły i ławy;

3.  Wielofunkcyjną stodołę Babci Julci 
w klimacie mini skansenu;

4. Mini zoo (koń, kucyk, kozy, króliki);
5. Miejsce na ognisko;
6. Plac zabaw dla dzieci;
7. Stół do tenisa stołowego;
8. Boisko do siatkówki;
9. Sportowy sprzęt łuczniczy.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
1. Od mleczka do serka i masełka
2. Wio koniku
3. Mazowieckie wyplatanki

Mazowieckie Sioło Julianówka
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Gajówka „Prochowy Młynek”
Dariusz Łuczak 
Bartniki ,ul. Miedniewicka 8
96-332 Radziwiłłów 
Tel: 501 413 606
olena@gajowka.org.pl
www.gajowka.org.pl
 

Doskonała lokalizacja naszego gospodarstwa, 
w centrum Puszczy Bolimowskiej, z dala od miej-
skiego gwaru, zapewnia świetną zabawę i niezapo-
mniane wrażenia. W gospodarstwie naszym prowa-
dzone są zajęcia w oparciu o zasoby przyrody takie 
jak: las, rozlewiska rzeczne, leśne łąki oraz materiały 
dydaktyczne.
 
Nasza oferta skierowana jest do grup zorganizowa-
nych (od przedszkola do seniora) oraz osób indywi-
dualnych.
Dużą atrakcją są zajęcia edukacyjne przy natural-
nych ekspozycjach, takich jak: drzewa, budki lęgo-
we, mrowiska, nory i dziuple.
Bliskość natury i świeże powietrze zachęcają 
do spacerów po ścieżkach leśnych i wycieczek 
rowerowych.
W swojej zagrodzie chcemy pokazać jak z uzyskanych płodów rolnych można wykonać 
przetwory na okres zimowy.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospodarstwie: 
1. Przyroda – magia lasu
2.  Zwierzęta leśne – rozpoznawanie ich tropów
3. Zegar ptasiego śpiewu
4.  Przetwarzanie warzyw w gospodarstwie  

– kiszenie kapusty
5.  Przetwarzanie warzyw w gospodarstwie  

– kiszenie ogórków
6. Suszenie jabłek i innych owoców

Gajówka „Prochowy Młynek” 
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„Jabłonka” 
Barbara i Marek Jabłońscy
Czersk, ul. Warszawska 3 wejście od ul.Wąskiej
05-530 Góra Kalwaria
Tel.: 603 403 875; 22 727 34 38
e-mail:czersk@o2.pl
www.jablonka.com.pl

Zapraszamy do Gospodarstwa Agro-
turystycznego Jabłonka w Czersku. 
Czersk jest zabytkową wsią położoną 
na wysokiej skarpie wiślanej. Kilkaset 
metrów od gospodarstwa znajdują 
się ruiny Zamku Książąt Mazowiec-
kich. Na jego terenie odbywają się 
”żywe” lekcje historii i inne zajęcia 
plenerowe. U podnóża skarpy jest 
Jezioro Czerskie objęte ochroną. 
W  obiekcie do dyspozycji gości jest 
”Piwnica pod smokiem” z salą komin-
kową, salą do zabaw, dwoma salami 
edukacyjno-wystawowymi. Współ-
pracujemy z Ośrodkiem Kultury 
w Górze Kalwarii, Towarzystwem Opieki nad Zabytkami oddziałem w Czersku, wytwórcami 
rękodzieła ludowego, starego rzemiosła, kolekcjonerami zabytkowych pojazdów i zabawek.
Organizujemy spacery do sadu, w którym gospodarz dzieli się wiedzą o produkcji 
owoców np. jabłek, gruszek, śliwek, czereśni, wiśni czy wędrówki  nad Jeziorem 
Czerskim czy Wisłą. Daje to możliwość obserwowania zwierząt (w szczególności 
licznych gatunków ptaków) w ich naturalnym środowisku. Jest to obszar chroniony 
programem Natura 2000.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospodarstwie: 
1. Pory roku w sadzie
2. Rękodzieło ludowe
3.  Interaktywne wykłady na temat historii 

Polski

„Jabłonka”
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„Zaczarowane Miejsce”
Anna Litwin
Bartniki ul. Łąkowa 19 
96-331 Radziwiłłów
Tel.: 500 258 083
e-mail zaczarowne.m@wp.pl

„Zaczarowane Miejsce” – Zagroda Eduka-
cyjna, znajdująca się na terenie dawnej 
Puszczy Bolimowskiej (pomiędzy Warsza-
wą i Łodzią) swoją działalność edukacyjną 
opiera głównie na zasobach lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, historycznego 
i przyrodniczego.  Organizowane są tu szerokoformatowe szkolenia z  zakresu  ogrod-
nictwa permakulturowego, oraz ogólno-rozwojowe warsztaty z zakresu tzw. Twardej 
Ścieżki.
Zagroda położona jest na niezwykle pięknym przyrodniczo i czystym ekologicznie te-
renie, który znajduje się pomiędzy dwoma obszarami Natura 2000 - „Dolina Rawki” oraz 
„Dolina Grabinki” - granicząc z rzeką Rawką, zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu 
na Rzekę Roku 2014.
W Zaczarowanym Miejscu dostępna jest oferta edukacyjno-rekreacyjna dla grup zor-
ganizowanych 10-50 osobowych, w wieku od 5 do 105 lat.

Gospodarstwo składa się z trzech głównych części o rożnych charakterach i zastoso-
waniach  - i są to:
1.  Zagroda Budnika, gdzie pokazywane jest  „prawdziwe” życie pierwszych osadników 

na terenach dawnych Puszcz Wiskickiej, Jaktorowskiej i Bolimowskiej (XV w.).
2.  Osada Rodzian - replika niewielkiej, śródleśnej osady wczesnośredniowiecznej 

z X wieku, gdzie odbywają się pokazy i zajęcia tematyczne.
3.  Część neutralna z miejscem na ognisko, zadaszoną wiatą z miejscami do siedzenia 

i sporym, trawiastym terenem do przeprowadzenia różnych zajęć i zabaw rekreacyj-
nych.

Do jak najlepszego wykonania zamówionych programów edukacyjnych zatrudniam też 
artystów ludowych, hodowców oraz inne bardzo ciekawe osoby mające dużą wiedzę 
z zakresu realizowanego programu.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospodarstwie: 
1. Czy Kuszka, to mała kusza?
2. „Kura, kokoszka, kogut – a może kapłon”
3. Jak to z garnkiem było

„Zaczarowane Miejsce”
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Karczma na Złotym Polu
Alina Czaplicka
Złote Pole ul. Łaguny 1, 06 – 406 Opiniogóra Górna
Tel. 23 672 32 66
e-mail:zlotepole@zlotepole.pl
www.zlotepole.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne na 
Złotym Polu posiada Zagrodę Eduka-
cyjną. Proponuje warsztaty edukacyj-
ne dla dzieci, młodzieży szkolnej i ro-
dzin. Warsztaty prowadzone są przez 
gospodarzy i  osoby związane z regio-
nalną tradycją i historią. Uczestnikom 
umożliwia nabycie wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu tematycznego oraz zre-
laksowanie się w ekologicznie terenie.

Obiekty zostały wybudowane na po-
siadłości przodków o historycznej na-
zwie ,,Złote Pole’’. Gospodarstwo poło-
żone jest z dala od miejskiego zgiełku, 
we wsi Łaguny przy trasie Ciechanów-
-Przasnysz, 100 km od Warszawy. Oko-
lice o niezwykłych walorach przyrod-
niczych i historycznych np. Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospodarstwie: 
1. Warzywa z mojego ogródka
2. Zwierzęta w zagrodzie, ryby i płazy w stawie

 Karczma na Złotym Polu
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„Chata pod Dębami”
Stanisław i Henryka Myszka
Karniewo ul. Kolonia16 06 – 425 Karniewo
Tel: 607 052 987
e-mail: stanislawamyszka@gmail.com
facebook.pl/ChataPodDębami

Gospodarstwo agroturystyczne „Chata Pod Dębami” zaprasza do sadów na Północnym 
Mazowszu na spotkanie z przyrodą i rękodzielnictwem. Mieszkamy niedaleko Warsza-
wy - ok. 80km, w czystej, pięknej okolicy.
 
Zagroda proponuje zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół śred-
nich. Mogą w nich uczestniczyć osoby z małą niepełnosprawnością.

W naszym gospodarstwie zajmujemy się sadownictwem. Mamy sad jabłoniowo-
gruszowy, prowadzony w systemie integrowanym, czyli przyjaznym dla środowiska. 
Prowadzimy warsztaty tkackie, zachowując tradycję tkania ręcznego chodników.
 

Zapraszamy na zajęcia w dwóch tematach:
1.  „Jabłuszkowy świat - od kwiatka do pysznego soku”. Mała edukacja sadownicza ma 

na celu przybliżenie zasad zakładania przydomowego sadu, pielęgnacji drzewek, 
naturalnej ochrony i wykorzystania owoców. Z owoców z naszego sadu wytłoczymy 
naturalny sok, którego wspólna degustacja zintegruje grupę.

2.  „Kolorowy świat chodniczków” - Zajęcia obejmują prezentację czynności i sprzętu 
(kołowrotek, krosno), związanego z tkactwem - w szczególności z tkactwem ręcz-
nym, charakterystycznym dla naszego regionu Północnego Mazowsza i Kurpi. Bę-
dziemy mogli zobaczyć proces tkania chodniczków oraz sami wykonać proste wy-
roby na ramkach tkackich.

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
1. Jabłuszkowy świat – od kwiatuszka do pysznego smaku
2. Kolorowy świat chodników

„Chata pod Dębami”
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Leśniczówka „Paryż”
Anna Oliszewska
Rzy 45 09-110 Sochocin
Tel. 23 671 83 70
e-mail annaoliszewska@wp.pl

Zapraszamy serdecznie do go-
spodarstwa agroturystycznego 
,,Leśniczówka Paryż”, położone-
go wśród mazowieckich najpięk-
niejszych kompleksów leśnych, 
na terenie niegdyś wiejskiej 
Ordynacji Krasińskich w okolicy 
Ciechanowa i słynnej Opinogóry.
Oferujemy uczestnictwo w warsz-
tatach edukacyjnych służących 
poznaniu tradycji kulturowych 
Mazowsza oraz flory i fauny le-
śnej. Do udziału w warsztatach pt. 
,,Pory roku w lesie” oraz ,,Tradycje 
na mazowieckiej wsi” zaprasza-
my dzieci, młodzież i dorosłych. 
Uczestnicząc w edukacji na tere-
nie naszego gospodarstwa razem 
z leśniczym podczas wędrówki 
poznacie las i leśne runo. Bę-
dziecie mogli poznać tradycyjne 
potrawy mazowieckiej wsi, samo-
dzielnie wyrobicie ciasto na chleb, 
który upieczemy w dużym piecu. 
Będziemy wspólnie kisić kapustę 
w dużej drewnianej beczce, wy-
piekać i dekorować mazurki.
W Leśniczówce Paryż czas upły-
nie szybko, przyjemnie i na dłu-
go pozostanie w pamięci.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospodarstwie: 
1. Tradycja na mazowieckiej wsi
2. Pory roku w Leśniczówce Paryż

Leśniczówka „Paryż”
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„Chata za wsią”
Anna Paradowska
Nowe Skaszewo 23 06-126 Gzy
Tel. 23 691 52 96
e-mail tomogrodwp.pl
www.chatazawsią.pl

„Chata za wsią” to niezwykle 
urokliwe miejsce znajdujące się 
niedaleko Pułtuska z miłymi i ser-
decznymi właściciele. Każdy czu-
je się tutaj bardzo dobrze. Obiekt 
jest wygodny i funkcjonalnie 
urządzony.
Gospodarstwo agroturystyczne 
„Chata za wsią” zaprasza do uczest-
nictwa w warsztatach w celu 
poznania tradycji wytwarzania 
żywności w gospodarstwie rol-
nym. Zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych w urokliwe miejsce po-
zwalające na wypoczynek i naukę.
Gospodarze oferują „Mini skan-
sen”, w którym zgromadzono 
wiele dawnych maszyn i narzędzi 
rolniczych. Proponujemy młóce-
nie zboża cepem, oczyszczanie 
ziarna wialnią oraz własnoręczne 
wyrabianie ciasta z mąki.
Po pracy degustacja przygoto-
wanych potraw oraz gry i zabawy 
na świeżym powietrzu (skakan-
ka, gra w palanta, wyścigi w wor-
kach itp.) oraz ognisko.
W „Chacie za wsią” czas płynie 
szybko i przyjemnie. Na długo 
pozostanie w pamięci.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
1. Tradycja w gospodarstwie rolnym

Gospodarstwo „Chata za wsią”
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„DOROTA”
Dorota i Tadeusz Samsel
Czarnia 72, 07-431 Czarnia
Tel. 29 772 70 87
e-mail: agrodorota@o2.pl
www.agrodorota.pl

Mieszkamy na Kurpiach i jesteśmy Kurpiami. Naszym Gościom pokazujemy to co 
w regionie najpiękniejsze - nasze tradycje, zwyczaje, folklor oraz Kurpiowską Puszczę 
Zieloną.
Jesteśmy dumni z naszej kultury i ją pielęgnujemy. Potrafimy mówić i śpiewać po 
kurpiowsku, a muzyka regionalna towarzyszy nam całe życie
Organizujemy przejazdy bryczkami, kuligi, spływy kajakowe, wycieczki po regionie, 
pokazy tańca, śpiewu i muzyki kurpiowskiej.
Oferujemy uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych służących poznaniu tradycji 
kurpiowskich, przygotowaniu potraw regionalnych. U nas można uczestniczyć 
w pracach rolniczych o różnych porach roku oraz zobaczyć zwierzęta domowe. 
W okolicy nie trudno spotkać : sarny, dziki, jeże, wiewiórki, krety, myszy, ryjówki, 
nornice, lisy, tchórze, jelenie, kuny. Przy odrobinie szczęścia natknąć można się na 
czarnego bociana lub malutką kraskę, której właśnie na Kurpiach jest najwięcej. Lasy 
obfitują w grzyby, jeżyny, jagody.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
1. Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwie
2. Tradycje kulinarne na Kurpiach 
3. Pory roku na Kurpiach
4. Muzyka i taniec ludowy

 „Dorota”
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„Tajemniczy Ogród”
Bożena Zagórska
Dzielnik 21 05-332 Siennica
503 515 672
e-mail: bozena.zagorska@onet.eu
www.dzielnik.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Ta-
jemniczy Ogród” położone jest nieda-
leko Warszawy (60 km), na pięknych 
i spokojnych terenach województwa 
mazowieckiego. Jest to rozległy, pra-
wie 6 hektarowy teren przeznaczony 
do wszelkich form wypoczynku na 
łonie natury. Wokół gospodarstwa 
znajdują się przepiękne lasy zajmu-
jące ponad połowę naszego terenu, 
reszta to łąki, staw i otoczenie wokół 
drewnianego domu. Do dyspozycji 
gości jest oprócz domu: altana z gril-
lem, miejsce na ognisko, plac do gier 
i zabaw oraz ścieżka przyrodnicza 
„Sekrety lasu” . 
Wszystko to składa się na niezapo-
mniany, uroczy klimat tego miejsca. 
Odwiedzający nas turyści indywi-
dualni, uczniowie szkół i przedszkoli 
z pewnością znajdą tu ciszę i spokój, 
aby łączyć swoje pasje z pięknem 
otaczającej to miejsce przyrody.
Dla dzieci przygotowana jest ścieżka 
przyrodnicza „sekrety lasu”:
-  Jak zachować się w lesie, czyli 

poradnik leśnego wędrowca
- Zegar ptasiego śpiewu
- Tropy leśnych zwierząt
- Układ piętrowy lasu
- Cztery pory roku w lesie. 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
1. Zioła-dary natury
2. Leśny wędrowiec
3. Na szlaku siedmiu młynów nad Piaseczną

„Tajemniczy Ogród”
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 „Ela”
Elżbieta i Mirosław Żebrowscy
Wydmusy 59 07-430 Myszyniec
Tel. 29 772 1912
e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

Zapraszamy w samo serce 
pięknej kurpiowszczyzny do 
naszego gospodarstwa agro-
turystycznego Gospodarstwo 
położone jest w lesie z dala od 
głównych dróg, dlatego też 
zastaniecie tutaj ciszę i spokój. 
Jest to typowe gospodarstwo 
rolne, z tego względu kuch-
nia oparta jest na własnych 
produktach. Naszym gościom 
zapewniamy rodzinną i miłą 
atmosferę.
Organizujemy ogniska i gri-
lowanie, polecamy zbieranie 
grzybów i jagód w pięknych 
okolicznych lasach.
Oferujemy uczestnictwo w warsz-
tatach edukacyjnych służących 
poznaniu tradycji kurpiowskich, 
przygotowywaniu potraw re-
gionalnych i tradycyjnych. Dzieci 
i młodzież zobaczą z bliska pracę 
rolników, zwierzęta gospodarskie 
i domowe. Dla lubiących aktywny 
wypoczynek polecamy grę na 
korcie tenisowym i painbal wraz 
z przystosowanym polem do gry.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospo-
darstwie: 
1. Tradycje kulinarne w Kurpiach
2. Rolnictwo i zajęcia w gospodarstwie
3. Kwiaty z bibuły

 „Ela”
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 „Pod Dębem”
Sławomir Sobiepanek
Głęboczyca 54 05-307 Dobre
Tel. 025 756 12 37
e-mail: sobiepanek@op.pl
sobiepanek.republika.pl

Gospodarstwo położone jest 
w otoczeniu lasów o bogatej 
szacie roślinnej, pełnej jagód, 
borówek i grzybów. Zagroda 
wyposażona jest w dom do wy-
łącznej dyspozycji gości i duży 
budynek rekreacyjno-sportowy 
(całoroczny). 
Dysponujemy placem sporto-
wym z altaną, miejscem na ogni-
sko i grill. Staw daje możliwość 
kąpieli, wędkowania, a zimą jaz-
dy na łyżwach.
W Zagrodzie znajduje się pasie-
ka dzięki, której dzieci pozna-
ją  życie pszczół a także dzieci 
mogą zapoznać się z produkta-
mi pszczelimi. 
W gospodarstwie hoduje się 
króliki, kozy i uprawia własne 
warzywa.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospo-
darstwie: 
1.  Poznajemy zioła w lesie 

i ogrodzie
2.  Znaczenie pszczół w przyro-

dzie i dla człowieka
3.  Chronimy środowisko przyrodnicze wokół nas

„Pod Dębem”

12



 „U Bursztyna” Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Laura i Zdzisław Bziukiewicz
Wach 14 07-420 Kadzidło
Tel. 607 676 356
kurpiewach@wp.pl
muzeum.kurpie.com.pl
www.frywolitka.pl

Muzeum mieści się na terenie naszego gospodar-
stwa we wsi Wach. Wach położony jest w samym 
środku Puszczy Kurpiowskiej, w połowie drogi mię-
dzy Kadzidłem a Myszyńcem, przy trasie 53 z  War-
szawy na Mazury. Położenie jest idealnym przystan-
kiem dla turystów zmierzających z Warszawy na 
Mazury i odwrotnie.
W tej chwil mamy już zgromadzonych ponad 3 tyś. 
eksponatów, dotyczących dawnego życia Kurpiów. 
W grudniu 2009 r. została otwarta też powozownia. 
Eksponaty zostały podzielone na tematyczne dzia-
ły: Tkactwo, Bursztyniarstwo, Stolarstwo, Szewstwo, Plecionkarstwo, W domu, w zagro-
dzie, Bartnictwo, Strój, Stajnia, Rzemiosło.
Od września 2010 r. otworzyliśmy XIX wieczną kopalnię bursztynu w Wachu przy Mu-
zeum Kurpiowskim.  Jest też Biblioteka Kurpiowska z księgozbiorem o tematyce regio-
nalnej. Zbiory ciągle się powiększają, gdyż cały czas staramy się ocalić od wyrzucenia 
na śmieci, oddania na złom czy spalenia przedmiotów dawnego użytku, nie będące już 
potrzebne współczesnym gospodarzom.
Oprócz zwiedzania naszego Muzeum Kurpiowskiego, można wziąć udział w warszta-
tach lub w pokazie. dla spragnionych swojskiego jadła na proponujemy- Kurpiowską 
Biesiadę „U Bursztyna”.
Ze względu na duże zainteresowanie lekcjami i warsztatami - prosimy o dużo wcze-
śniejszą rezerwację terminu i wariantów warsztatów.
Na miejscu można również kupić nasze wyroby kurpiowskie z bursztynu, koronki fry-
wolitki i szydełkowej oraz pisanki kurpiowskie, a także przepiękną biżuterię.
Wszystkie zajęcia prowadzimy ubrani w stroje kurpiowskie.

Programy edukacyjne 
realizowane w gospodarstwie: 
1. Len – czerpanie, międlenie, tkanie
2. Zielarstwo ludowe
3.  Warsztaty kulinarne – kuchnia 

kurpiowska
4. Wyrób kwiatów  z bibuły
5. Koronka frywolitka
6. I wiele innych

„U Bursztyna” Muzeum Kurpiowskie w Wachu
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 „EWA”
Ewa i Adam Krzyżewscy
Lipniki ul. Ks. Sierpińskiego 48, 07-436 Lipniki
Tel. 29 772 61 10
e-mail:ewa@agroewa.pl
www.agroewa.pl

Tutaj wśród złotych łanów zbóż, błękitnych rzek, 
zielonych, rozległych łąk i lasów rozpościera się 
kraina mlekiem i miodem płynąca. Czystość wód 
i powietrza, przepiękne dukty leśne to idealne 
miejsca na wędrówki piesze, turystykę rowerową, 
przejażdżki konne i kuligi. Meandry rzek zaprasza-
ją na spływy kajakowe i wędkarstwo. Bogactwo 
dzikiej zwierzyny sprzyja wyprawom łowieckim. 
Gospodarstwo nasze położone jest wśród pól, na 
peryferiach wsi, 200 m od lasu sosnowo-brzozo-
wego. Pieczołowicie kultywujemy folklor i kulturę oraz gościnność Kurpiów porusza-
jącą serca.
Wszyscy posiadamy stroje ludowe. Potrafimy mówić i śpiewać po kurpiowsku, przygo-
towujemy potrawy regionalne, pielęgnujemy tradycje naszych ojców i dziadów. Na-
sze wyroby rękodzielnicze: palmy, kwiaty z bibuły, wycinanki wykonywane tradycyjną 
techniką przyjmują również nowoczesne formy.
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach organizowanych w naszym 
gospodarstwie.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
2. Owoce, warzywa, jaja i drób z własnego gospodarstwa
3. Tradycje kulinarne na Kurpiach
4. Pieczywo obrzędowe na Kurpiach

 „EWA”
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Hodowla Kóz – Gospodarstwo Agroedukacyjne
Zofia i Jerzy Kolanowscy
Glina13, 07 – 320 Małkinia Górna
Tel. 510 833 733, 500 388 242
agroedukacja@gmail.com
www.agroedukacja.pl

Gospodarstwo położone na skraju 
Puszczy Białej, na obszarze NATURA 
2000, w niewielkiej odległości od 
Bugu. Od rzeki oddziela nas uroz-
maicony las, a z wysokiej skarpy 
roztacza się niezwykły widok. Sie-
dlisko - dom mieszkalny i większość 
budynków gospodarczych powsta-
ło na początku lat trzydziestych XX 
wieku i jest typowym przykładem 
ginącej drewnianej architektury 
charakterystycznej dla tego tere-
nu. Nowsze obiekty utrzymane są 
w tym samym stylu.
Specjalizujemy się w hodowli kóz, 
ale w gospodarstwie są także inne 
zwierzęta - kury, psy, koty, bocia-
ny, zaskrońce i kilkanaście gatun-
ków ptaków. Prowadzimy ogród 
warzywny i sad starych odmian. 
Wiele wrażeń dostarczają naszym 
gościom różnorodne łąki i dzikie 
zagajniki typowe dla obszarów wil-
gotnych i suchych.
Prowadzimy zajęcia dla dzieci ze 
szkół podstawowych i starszych 
grup przedszkolnych oraz młodzie-
ży gimnazjalnej i licealnej z zakresu 
przyrody, ekologii, gospodarstwa 
wiejskiego, tradycji i obrzędów re-
gionalnych. Naszym atutem jest autentyczność - nasi goście uczestniczą w życiu go-
spodarstwa, pomagają w pracy, bawią się razem z nami.
Organizujemy także pikniki i kuligi dla grup rodzinnych i towarzyskich zawierające 
również elementy edukacji.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
1. Wiosna, lato, jesień w:zagrodzie, ogrodzie, lesie, na łące (do wyboru)
2. Topienie marzanny – gaik zielony

Hodowla Kóz – Gospodarstwo Agroedukacyjne
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„Latosowo”
Katarzyna i Bartłomiej Latos
Henrysin 2a
08-330 Kosów Lacki
Tel: 602-249-591
k.latos@latos.pl
www.facebook.com/pages/Latosowo/417953581697085

Znajduje się 120 km od Warszawy w kierunku północno-wschodnim. Nasze gospodar-
stwo jest położone na obrzeżach małej wsi, w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajo-
brazowego, liczy kilkanaście ha, wokół nas są lasy, łąki i pola. 
Nasz dom to przeniesione i połączone dwie stare chaty z bala z tradycyjnymi ozdob-
nikami, dom gościnny z salą szkoleniową to również stara chata z bala przeniesiona 
z okolicznej wioski i przystosowana na potrzeby edukacyjno-turystyczne, zabudowania 
gospodarcze, wiaty również prezentują tradycyjną, drewnianą architekturę.  Jesteśmy ro-
dzicami trójki dzieci. Jako zootechnik i archeolog jesteśmy przywiązani do staropolskiej 
tradycji, historii, jesteśmy miłośnikami przyrody, ekologii i zdrowej żywności. Zbieramy 
i odnawiamy wiele starych sprzętów, przedmiotów czy mebli. Sami uprawiamy wiele ga-
tunków warzyw, owoców, robimy tradycyjne sery, wędliny, pieczemy chleb, wyciskamy 
soki, robimy tradycyjne przetwory spożywcze. Jednocześnie dbamy o środowisko natu-
ralne iżyjemy w poszanowaniu otaczającej niezwykłej przyrody. Mamy stado kóz, konie, 
króliki, kury, kaczki oraz hodowlę ryb akwariowych. Mamy tez plantację wierzby, two-
rzenie żywych wierzbowych konstrukcji to 
nasza najnowsza pasja. Swoje doświadcze-
nie i swoją pasję chcemy przekazać innym, 
zwłaszcza młodemu pokoleniu. Ponieważ 
gospodarz ma wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń w Polsce jak i zagra-
nicą zarówno dla dzieci jak i dorosłych,  mo-
żecie być pewni, że zajęcia edukacyjne będą 
zorganizowane profesjonalnie i ciekawie. 
Dodatkowo w naszej gościnnej chacie 
można będzie obejrzeć wystawę fotografi i  
miejscowej fauny, fl ory oraz okolicznych 
pejzaży. Planujemy organizację wystaw 
okolicznych twórców, a w niedalekiej przy-
szłości również zapraszamy do pobytu 
z noclegiem.

Programy edukacyjne realizo-
wane w gospodarstwie: 
1. O czym szumi wierzba.
2. Jak się robi ser.
3.  Wszystko o drzewach drewnie i drewnia-

nych przedmiotach.

„Latosowo”
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Lokalizacje Zagród Edukacyjnych

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Warszawie
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa



Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Warszawie
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
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Zdjęcia umieszczone dzięki właścicielom Zagród Edukacyjnych i pracownikom MODR

Wspólny czas, nowe doświadczenia, 
beztroska zabawa i nauka na 
łonie przyrody – tak może 
wyglądać przepis na udane 
zajęcia przedszkolne i szkolne 
z grupą koleżanek i kolegów 
w mazowieckich Zagrodach  
Edukacyjnych.

Zagroda edukacyjna to propozycja 
poznania i doświadczenia pracy 
rolnika w bezpośrednim kontakcie 
z codziennym rytmem gospodar-
stwa, gamą kolorów, kształtów, 
dźwięków zapachów i smaków wsi.
Zagrody proponują zindywidualizo-
wane programy edukacyjne wyni-
kające z profi lu gospodarstwa oraz 
pasji  gospodarzy. Oferta obejmuje 
pokazy i warsztaty aktywnie anga-
żujące w zajęcia zarówno dzieci jak 
i osoby dorosłe w trakcie wizyt jed-
nodniowych lub dłuższych pobytów 
z noclegami.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego i właściciele zagród 
zapraszają do skorzystania 
z bogatej oferty zajęć edukacyjnych. 

www.zagrodaedukacyjna.pl


