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poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności rynkowej
gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych doradców rolnych,
wiejskich.
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Wstęp
Od wieków wieś kojarzy się z naturą, sielskością i rytmem życia wyznaczanym przez pory roku. Już
Jan Kochanowski wychwalał życie poza miastem, pisząc „Wsi spokojna, wsi wesoła…”. Nie można
jednak zapominać, że wiejska sielanka nieodłącznie związana jest również z ciężką pracą, dzięki
której rolnicy zapewniają wyżywienie nie tylko sobie, ale również mieszkańcom wielkich miast. To
głównie do nich, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży skierowana jest oferta Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych.
Przedsięwzięcie to oparte na europejskich doświadczeniach powstało w 2011 r. z inicjatywy
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jest to sieć gospodarstw edukacyjnych zlokalizowanych na
terenach wiejskich całej Polski. Ich głównym celem jest podniesienie prestiżu zawodu rolnika
i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, różnicowanie pozarolniczej
działalności na obszarach wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
Funkcjonowanie zagród edukacyjnych to przykład twórczej gospodarki opartej na
wiedzy. Młodzi goście odwiedzający te miejsca uczą się jak wygląda życie na wsi, poznają
zwierzęta hodowlane, uczestniczą w produkcji żywności czy pomagają przy drobnych
pracach rolniczych. Sami rolnicy również odnoszą z tego tytułu korzyści – osiągają
dodatkowe dochody, promują swoje produkty, mają nowe perspektywy rozwoju.
Aby gospodarstwo otrzymało miano „Zagrody Edukacyjnej”, powinno realizować
przynajmniej dwa z wymienionych celów: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja
w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz edukacja w zakresie
dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Gospodarstwo edukacyjne, to dobra forma zdobywania i poszerzania wiedzy nie tylko dla
dzieci, młodzieży czy dorosłych, to także dostęp do działań innowacyjnych dla nauczycieli czy
opiekunów.
Oferta skierowana jest do grup dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących
indywidualnie. Obejmuje kilkugodzinny program edukacyjny, Dodatkowe elementy rekreacji na
świeżym powietrzu, czasem wyżywienie. Możliwe są również dłuższe pobyty z noclegami.
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzona
jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział
w Krakowie we współpracy z Ośrodkami Doradztwa
Rolniczego. Obecnie skupia 182 gospodarstwa
edukacyjne z całej Polski. Gospodarstwa w sieci są
rekomendowane i wyróżnione znakiem:

CDR O/Kraków dba o stałe podnoszenie umiejętności członków sieci, organizując systematyczne
spotkania i szkolenia. Pełna baza zagród edukacyjnych skupionych w sieci znajduje się na stronie
www.zagrodaedukacyjna.pl.
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c e l e d u k a c yj n y
Przetwórstwo Płodów rolnych
Specyfiką zajęć związanych z przetwórstwem płodów rolnych jest ich
różnorodność związana z sezonowością. Podczas zajęć edukacyjnych
dzieci poznają całą drogę od posadzenia, zasiania do zebrania plonów
i przygotowania pysznego i zdrowego posiłku. Uczą się, że produkcja np. chleba
to długi i żmudny okres, zapoczątkowany zasianiem zboża, przetworzeniem
go na mąkę i uzyskaniem odpowiedniego zaczynu do wypieku pieczywa.
Oferta Zagród Edukacyjnych skierowana jest nie tylko do najmłodszych.
Bardziej zaawansowane zajęcia związane są z nauką sporządzania kiszonek,
przetworów owocowych oraz wędlin domowych.
Dreszczyk emocji może z kolei zapewnić bliska obserwacja pracy i życia
pszczół. Do dyspozycji gości są pasieki i pracownie, gdzie można prześledzić
produkcję miodu, wosku, pyłku kwiatowego oraz propolisu.

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Południowej
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1.

Bacówka „BIAŁY JELEŃ”
Miejscowość: Iwkowa
Numer domu: 586
Poczta: 32-861 Iwkowa

10. PSZCZÓŁKI
Miejscowość: Niezwojowice
Numer domu: 23
Poczta: 32-109 Pałecznica

2.

Agroturystyka „U DAJANY”
Miejscowość: Jastrzębia-Łazy
Numer domu: 284
Poczta: 33-191 Jastrzębia

11. Bacówka u Harnasia
Miejscowość: Marcówka
Numer domu: 84
Poczta: 34-210 Zembrzyce

3.

Stadnina Koni Huculskich
Gospodarstwo Agroturystyczne
Miejscowość: Nielepice 196
Poczta: 32-064 Rudawa

12. Artystyczna Zagroda
Miejscowość: Poręba Spytkowska
Ulica: Bocheńska 170
Poczta: 32-800 Brzesko

4.

Pasieka Leśna
Miejscowość: Sidzina 694
Poczta: 34-236 Sidzina

5.

Dworek Młynarza
Miejscowość: Rudze 2
Poczta: 32-640 Zator

13. Gospodarstwo Agroturystyczne
„We Młynie”
Miejscowość: Prądnik Korzkiewski
Ulica: Ojcowska 74
Poczta: 32-089 Wielka Wieś

6.

7.

8.

9.

14. Willa „Jasna”
Miejscowość: Czorsztyn
Ulica: Drohojowskich 7
Poczta: 34-440 Kluszkowce

Zaczarowane Wgórze
Miejscowość: Czasław
Numer domu: 233
Poczta: 32-415 Raciechowice

15. Gospodarstwo Pasieczne
Miejscowość: Stróże
Numer domu: 235
Poczta: 33-331 Stróże

Zwierzyniec Kopytkowo
Miejscowość: Izdebnik
Numer domu: 6
Poczta: 34-144 Izdebnik

16. BACÓWKA NA BALIGÓWCE
Miejscowość: Czarny Dunajec
Poczta: 34-470 Czarny Dunajec

Szczęśliwa Trzynastka
Miejscowość: Jurczyce
Numer domu: 13
Poczta: 32-052 Radziszów

17. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Przy Stawie”
Miejscowość: Młoszowa
Ulica: Krakowska 285
Poczta: 32-540 Trzebinia

Agroturystyka „Skrawek Nieba”
Miejscowość: Łosie
Numer domu: 92
Poczta: 38-312 Ropa

18. Ekocentrum ICPPC
Miejscowość: Stryszów
Numer domu: 156
Poczta: 34-146 Stryszów
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Od zia re nk a d o b oche nk a
Bacówka „Biały Jeleń”
Lucyna Szot
Iwkowa 586
32-861 Iwkowa

Tel. 14 6844440
e-mail: bacowka@bacowka.com.pl
www.bacowka.com.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka
Gospodarstwo wkomponowane w klimat skansenu – Zagrody Karpackiej oferuje zajęcia związane
z wypiekiem chleba oraz z poznaniem ginących, wiejskich zawodów. Owce, króliki, daniele,
osiołek i konie są atrakcją przede wszystkim dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzieci
mogą pogłaskać i nakarmić zwierzęta oraz spróbować swoich sił w siodle.

Tra dycyjny wyp i e k chle b a
Agroturystyka „U Dajany”
Danuta Kostrzyńska
Jastrzębia-Łazy 284
33-191 Jastrzębia

Tel. 14 651 22 29
e-mail: udajany@wp.pl

Programy edukacyjne: Tradycyjny wypiek chleba
Gospodarstwo położone jest w sercu Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Można
tu praktycznie poznać dawne metody wypieku chleba oraz wziąć udział w pokazie kiszenia
kapusty. Wszystko z wykorzystaniem oryginalnych narzędzi, których używało się na dawnej wsi.
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dary p ó l , l as ów, łąk
Stadnina Koni Huculskich Gospodarstwo Agroturystyczne
Marian Mikołajewicz
Nielepice 196
32-064 Rudawa

Tel. 12 283 87 26
e-mail: stadnina@nielepice.com.pl
www.nielepice.com.pl

Programy edukacyjne: Chleba naszego, powszedniego racz nam dać Panie..., Nie od razu Kraków
zbudowano, Najbliższa ciału koszula, Dla Hucuła nie ma życia, jak na Połoninie..., Dary pół, lasów i łąk
na ludowym stole, Bądź kowalem swego losu
Programy edukacyjne związane są przede wszystkim z ginącymi zawodami (garncarstwo,
tkactwo, kowalstwo, ciesielstwo) oraz dawnymi technikami sporządzania pożywienia na wsi
(pieczenie chleba, wykorzystanie w żywieniu dziko rosnących roślin, sporządzanie kiszonek,
przetworów owocowych oraz wędlin domowych). Właściciele zapoznają również gości z historią
konia huculskiego oraz kulturą górali huculskich.

skarby z u l a
pasieka leśna
Janina Totoś
Sidzina 694
34-236 Sidzina

Tel. 606516188
e-mail: totosiowie@wp.pl

Programy edukacyjne: Skarby z ula, Tajemniczy świat pszczół
Otoczone lasami gospodarstwo położone w malowniczej okolicy Podbabiogórza oferuje
warsztaty związane z tradycyjnym pszczelarstwem. Można tu także poznać oraz zaopatrzyć się
w lecznicze i odżywcze produkty z pasieki. Dodatkową atrakcją są zajęcia z odlewania świec
i figur woskowych oraz zwiedzanie Skansenu – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie.
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„Gd zieś ty bywa ł cz a r ny bar an i e”
Dworek młynarza
Beata Sopicka
Rudze 2
32-640 Zator

Tel. (33) 823 00 96
e-mail: bsopicka@wp.pl

Programy edukacyjne: „Gdzieś ty bywał czarny baranie” – pokaz pracy młynarza
Gospodarstwo usytuowane w XIX-wiecznym zabytkowym dworku zaprasza na pokaz pracy
młynarza. Goście zwiedzą młyn, nauczą się rozpoznawać ziarna, wezmą udział w pokazie
przemiału zbóż i składowania mąki. Warto podkreślić, że okolica słynie z hodowli karpia
zatorskiego, posiadającego unikalny certyfikat UE „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.

rod zinna ni e d z i e la
zaczarowane wzgórze
Agnieszka Grochel Gil, Barbara Draus
Czasław 233
32-415 Raciechowice

Tel. 601 418 413
e-mail: wzgorze@poczta.onet.pl
wzgorze.eco.pl

Programy edukacyjne: Opowieści polnej myszy, czyli dzień na zielonej łące, Dzyń, dzyń, dzyń idą
święta, Rodzinna niedziela.
Gospodarstwo proponuje spotkania ze zwierzętami zamieszkującymi minizoo (kury, gęsi, kaczki,
króliki, kozy, barany, świnie) oraz poznanie roślin rosnących i uprawianych w okolicy. Właściciele
wraz z animatorami przedstawią również tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, pomogą
przygotować świąteczne ozdoby.
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z życ i a z wi erz ąt
zwierzyniec kopytkowo
Mirosław Kopyto
Izdebnik 6
34-144 Izdebnik

Tel. 33 87 63 326
e-mail: kontakt@zwierzyniec-kopytkowo.pl

Programy edukacyjne: Osładzaj sobie życie miodem, Z życia zwierząt
Na terenie gospodarstwa właściciele stworzyli minizoo, które zamieszkują strusie emu, daniele,
owce kameruńskie, bydło szkockie, osioł oraz ptactwo ozdobne, tj. bażanty, pawie, kury czubatki
i kaczki krzyżówki. Goście poznają zwyczaje poszczególnych zwierząt oraz zwiedzą pasiekę, gdzie
zobaczą tradycyjne ule oraz urządzenia do produkcji miodu.

dawne c z asy
Szczęśliwa Trzynastka
Bogusława Godzik
Jurczyce 13
32-052 Radziszów

Tel. 606516188
e-mail: 13agro@gmail.com
www.agro13.eu

Programy edukacyjne: Dawne czasy
Gospodarze proponują warsztaty, dzięki którym dzieci praktycznie poznają wszystkie etapy
powstawania chleba, sera czy masła, wyprodukują także własnoręcznie sok jabłkowy przy użyciu
odrestaurowanych, starych narzędzi. Pomogą również w karmieniu i zajmowaniu się owcami
kameruńskimi, kurami czy królikami.
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skrawe k n i e b a
agroturystyka „Skrawek nieba”
Urszula Klucznik-Kosińska
Łosie 92
38-312 Ropa

Tel. 500 141 969
e-mail: mb.gorlice@gmail.com
www.skraweknieba.eu

Programy edukacyjne: Warsztaty z zakresu dawnych metod pieczenia chleba oraz placków i proziaków
w piecu chlebowym.
Właściciele współpracują z lokalnymi rzemieślnikami i stowarzyszeniami, organizują warsztaty
z edukacji regionalnej dla dzieci i dorosłych, przejazdy wozem maziarskim po Szlaku Architektury
Drewnianej, a także plenery malarskie. Oferują także zajęcia z wypieku pysznego chleba, placków
i proziaków.

ekologic zny ogr ód
PSZCZÓŁKI
Agnieszka Król
Niezwojowice 23
32-109 Pałecznica

Tel. 41 38 48 102
e-mail: ag-kr@tlen.pl
www.pszczolki.org

Programy edukacyjne: Śliwka, Zagroda zwierząt, Darcie pierza, Życie rodziny pszczelej w ciągu roku,
Wędkowanie, Ekologiczny ogródek - świeże jedzenie z ogrodu, Chleb na zakwasie - prawdziwy smak
tradycji, Salon poezji „Pan Tadeusz” ,Salon poezji „Racławice” Włodzimierz Tetmajer
Zbieranie kwiatów lipowych na herbatę, plenery malarskie, zajęcia w pracowni pszczelarskiej,
wizyta w ulu inhalacyjnym, salon poezji, darcie pierza czy Tydzień Suszenia Śliwki to tylko
niektóre atrakcje oferowane przez Zagrodę Edukacyjną „Pszczółki. Do dyspozycji gości są stawy
rybne, naturalne źródełko oraz zagroda z domowymi zwierzętami.
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p o zn aj paster sk ą ku lt u r ę g ó r al i bes ki dz ki c h
bacówka u harnasia
Stanisław Sala
Marcówka 84
34-210 Zembrzyce

Tel. 797 795 741
e-mail: izasala23@vp.pl

Programy edukacyjne: Poznaj pasterską kulturę górali beskidzkich
Gospodarstwo, a raczej ekomuzeum, powstało z inspiracji pasterską kulturą górali beskidzkich.
Przybliża kulturę, tradycje i zwyczaje pasterzy. Goście mogą poznać organizację wypasu owiec,
technologię przerobu mleka owczego czy wyposażenie szałasu pasterskiego. Wezmą również
udział w formowaniu serów górskich.

ar t yst yc zn e kombi nac j e
Artystyczna Zagroda
Maria Karaś
Poręba Spytkowska, ul. Bocheńska 170
32-800 Brzesko

Tel. 14 686 60 98
e-mail: maria_karas@wp.pl

Programy edukacyjne: Z ziołami za pan brat, Artystyczne kombinacje – bibułkarstwo, Jak to dawniej
bywało – tradycyjne kiszenie kapusty, Od owieczki do niteczki
W gospodarstwie prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące wykorzystania ziół oraz kwiatów
(wyplatanie wianków, bukietów ziołowych), a także warsztaty rękodzieła artystycznego, w tym
bibułkarstwo i filcowanie wełny. Do atrakcji należy również nauka pieczenia chleba czy kiszenia
kapusty.
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Miod owy d z i e ń
Gospodarstwo Agroturystyczne „We Młynie”
Elżbieta Woźniczka
Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 74
32-089 Wielka Wieś

Tel. 12 419 11 80
e-mail: agro.mlyn@poczta.fm
www.agro-mlyn.planty.pl

Programy edukacyjne: Miodowy dzień, Rok w winnicy
Miód i wino to główne tematy przewodnie wizyty „We Młynie”. Goście mają okazję poznać
tajniki produkcji miodu – od kwiatka do słoika, w tym zwiedzić pasiekę z ulem pokazowym. Dla
dorosłych przygotowano specjalną ofertę – zwiedzanie winnicy i degustację produkowanego
tam wina.

Za kł a da ni e ogr ód k a z i ołow eg o
willa „jasna”
Barbara i Andrzej Mikołajewicz
Czorsztyn, ul. Drohojowskich 7
34-440 Kluszkowce

Tel. 18 265 03 66
e-mail: czorsztyn@czorsztyn.com.pl
www.czorsztyn.com.pl

Programy edukacyjne: Zakładanie ogródka ziołowego, Zioła i chwasty, Przetwory ziołowe, Zioła w
potrawach – Prozdrowotne właściwości roślin zielarskich
Już od połowy lat 90. ubiegłego wieku właściciele zajmują się zagadnieniami uprawy roślin
zielarskich i ich wykorzystaniem w gospodarstwie domowym, ziołolecznictwie i kosmetyce.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z gośćmi, którzy chcą poznać zasady zakładania
ogródka ziołowego, metody walki ze szkodnikami i chorobami roślin czy nauczyć się przyrządzać
oleje, octy, soki, syropy i nalewki lecznicze.
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p r ac o w i c i g o śc i e kwi atów
gospodarstwo pasieczne
Anna i Janusz Kasztelewicz
Stróże 235
33-331 Stróże

Tel. 18 414 05 79
e-mail: muzeum@bartnik.pl
www.bartnik.pl

Programy edukacyjne: Pracowici goście kwiatów, Tysiące lotów dla łyżeczki miodu, Dzień w Bartniku,
Aby lek był pokarmem, a pokarm lekiem, Życie społeczne owadów, Wosk pszczeli – od świec do teletechniki, Gdzie pieprz łączy się z miodem, Święta pod skrzydłami aniołów, Święty wręcza prezenty, Pszczele
animacje, czyli gorąca zima w „Sądeckim Bartniku”, Legenda i Tradycja, Wielkanocne budzenie barw
Na terenie gospodarstwa znajdują się chaty muzealne, w których można zobaczyć stare ule
i sprzęt pszczelarski. W „Miodowej Szkole” goście poznają etapy powstawania miodu, życie
owadów społecznych – pszczół, trzmieli, szerszeni i os. Dodatkowo pracownicy gospodarstwa
przedstawią zwyczaje i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi,
pomogą zrobić drobne upominki i smakołyki.

paster stw o na p odhal u
BACÓWKA NA BALIGÓWCE
Zofia i Jan Hyrczyk
Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec

Tel. 508 890 535
e-mail: zjazdgorski@op.pl

Programy edukacyjne: Pasterstwo na Podhalu
Wizyta w Bacówce to okazja do poznania historii pasterstwa na Podhalu, zawodu bacy i juhasa
czy organizacji wypasu owiec. Można również przyjrzeć się produkcji oscypka. Od Bacówki
prowadzi ścieżka dydaktyczna-przyrodnicza na największe w Europie torfowiska.
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węd ka rst wo
Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy Stawie”
Wojciech Wolszewski
Młoszowa, ul. Krakowska 285
32-540 Trzebinia

Tel. 507 700 000
e-mail: monikawolszewska@onet.eu
www.agro-mlyn.planty.pl

Programy edukacyjne: Wędkarstwo
Zagroda oferuje edukację w zakresie hodowli ryb. XIX-wieczny naturalny staw należący dawniej
do hrabiego Jana Włodzimierza Szembeka bogaty jest w wiele gatunków ryb. Profesjonalni
hodowcy zapoznają gości z zasadami połowu ryb i sprzętem wędkarskim. Chętni mogą odwiedzić
podziemia „fishoterapii”.

bud owa ni e z gli ny i s łom y
Ekocentrum ICPPC
Jadwiga Łopata
Stryszów 156
34-146 Stryszów

Tel. 33 879 71 14
e-mail: biuro@icppc.pl
www.eko-cel.pl

Programy edukacyjne: Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC, Energia ze słońca – co to jest i jak ją wykorzystywać?, W krainie warzyw
i owoców: wykłady i warsztaty, Budowanie z gliny i słomy: wykłady i warsztaty, O ziołach dla zdrowia i urody, Warsztaty o ptakach;
Malowanie drewnianych ptaszków, Warsztaty o pszczołach; Świeczki z pszczelego wosku, Sieję-Się-Je: Nasiona w naturze i jedzeniu,
Po nitce do kłębka: warsztaty o owcach i alpakach, Chodzący po skarbach: co żyje w glebie?, Tradycyjne przetwory na każdą porę roku –
wykłady i warsztaty, Ozdoby z masy ceramicznej, nasion i ziół
W tym miejscu można zobaczyć ekologiczne rozwiązania techniczne, tj. pozyskiwanie energii ze słońca lub wiatru
w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim. Na terenie zagrody znajdują się m.in. ekodom z gliny i słomy zasilany energią
słoneczną, zagroda ze zwierzętami: owieczki rasy wrzosówki, kury i kaczki oraz alpaki, ekologiczny ogródek warzywny
i ziołowy oraz przydomowy bank nasion, z którymi tematycznie wiążą się proponowane warsztaty.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Południowej
Województwo

10

śląskie

8

9
11

1

5
3

13
4

6, 7

1.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„POD SKAŁKĄ”
Miejscowość: Przybynów
Ulica: Szkolna 34
Poczta: 42-310 Żarki

8.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Niezapominajka”
Miejscowość: Garnek
Ulica: Błonie 1
Poczta: 42-270 Garnek

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„FERMA STRUSI”
Miejscowość: Kiełkowice
Ulica: Łąki 90
Poczta: 42-440 Ogrodzieniec

9.

JuRajska Spiżarnia
Miejscowość: Biała Wielka
Ulica: Biała Wielka 225 B
Poczta: 42-235 Lelów

3.

Kuźnia u Kowola
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Ulica: Brzozowa 4
Poczta: 47-420 Kuźnia Raciborska

10. Gospodarstwo Agroturystyczne
Zwierzyniec
Miejscowość: Zwierzyniec Pierwszy
Ulica: Dębowa 8
Poczta: 42-152 Opatów

4.

Chlebowa Chata
Miejscowość: Górki Małe
Ulica: Breńska 113
Poczta: 43-436 Górki Wielkie

11. Zagroda Edukacyjna Maciejówka
Miejscowość: Ostrów
Ulica: Jurajska 70
Poczta: 42-311 Żarki Letnisko

5.

Zagroda Edukacyjna „Pod Berkową Górą”
Miejscowość: Podlesice
Numer domu: 61
Poczta: 42-425 Kroczyce

12. Ogród Wyobraźni
Miejscowość: Wola Libertowska
Numer domu: 132
Poczta: 42-439 Żarnowiec

6.

U Gazdy
Miejscowość: Brenna
Ulica: Malinka 5
Poczta: 43-438 Brenna

13. Winnica Mnich
Miejscowość: Mnich
Ulica: Świerkowa 19
Poczta: 43-520 Chybie

7.

Kozia Zagroda
Miejscowość: Brenna
Ulica: Sportowa 3
Poczta: 43-438 Brenna
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oc a lić od z a p om ni e ni a
Gospodarstwo Agroturystyczne „POD SKAŁKĄ”
Barbara Socha
Przybynów, ul. Szkolna 34
42-310 Żarki

Tel. 34 314 88 29
e-mail: info@agroskalka.pl
www.agroskalka.pl

Programy edukacyjne: Skąd się bierze mleko, Zapomniane zawody, Ocalić od zapomnienia
„Ocalić od zapomnienia” to motto główne, a także nadrzędny cel działania gospodarstwa.
Oferta edukacyjna dotyczy dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów,
rękodzieła i twórczości ludowej. Na terenie gospodarstwa urządzono Miniskansen Wsi Jurajskiej,
wyposażony w stare sprzęty codziennego użytku, piec, narzędzia i maszyny rolnicze.

fe rma str u s i
Gospodarstwo Agroturystyczne „FERMA STRUSI”
Leszek Czerwiński
Kiełkowice, ul. Łąki 90
42-440 Ogrodzieniec

Tel. 32 677 57 52
e-mail: info@fermastrusi.pl
www.fermastrusi.pl

Programy edukacyjne: Zapoznanie z działalnością gospodarstwa i fermy strusi
Gospodarstwo prowadzi hodowlę strusi afrykańskich, głównie z przeznaczeniem na jaja. Oferta
edukacyjna związana jest z hodowlą i wykorzystaniem produktów strusich i skierowana jest
do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podczas warsztatów każdy uczestnik samodzielnie
wykonuje wyrób artystyczny na bazie strusich piór lub skorup. Warsztatom tematycznym
towarzyszy zwiedzanie fermy i karmienie zwierząt mieszkających w zagrodzie.
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eko l o g i a w d o m u i z ag rodz i e
Kuźnia u Kowola
Agnieszka Kowol
Kuźnia Raciborska, ul. Brzozowa 4
33-331 Stróże

Tel. 602 156 424
e-mail: agnieszka@berni.cc.pl
www.berni.cc.pl

Programy edukacyjne: Ekologia w domu i zagrodzie – szkoła młodego ekologa, Co nasi dziadkowie robili, że tak zdrowo żyli?, Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń powinien wiedzieć
Odwiedzającym zagrodę gospodarze proponują zajęcia o tematyce ekologicznej, promujące
zdrowy tryb życia. Dzieci dowiedzą się, jak segregować śmieci, przygotują przetwory z owoców
starych odmian rosnących w okolicy czy upieką chleb. Nauczą się także rozpoznawać odgłosy
ptaków i ślady dzikich zwierząt mieszkających w lesie.

życ i e w i ej sk i e w p i g u łc e
Chlebowa Chata
Jadwiga Dudys
Górki Małe, ul. Breńska 113
43-436 Górki Wielkie

Tel. 33 853 96 30
e-mail: jmdudys@gmail.com
www.chlebowachata.pl

Programy edukacyjne: Życie wiejskie w pigułce
Podczas pobytu goście poznają tradycyjne metody produkcji miodu, chleba oraz masła.
Samodzielnie spróbują młócić cepami, mielić zboże na żarnach czy ubijać masło. Właściciele
przygotowali również ekspozycję starych maszyn i urządzeń, dzięki którym można sobie
wyobrazić, jak wyglądały życie na dawnej wsi oraz praca na roli.
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filc owa kr a i na
Zagroda Edukacyjna „Pod Berkową Górą”
Bożena Pasierb
Podlesice 61
42-425 Kroczyce

Tel. 698 838 116
e-mail: bozena.pasierb@gmail.com
www.podberkowagora.pl

Programy edukacyjne: Ceramika - sztuka pięciu żywiołów, Filcowa kraina, Kluchy połom bite –
regionalny specjał
Gospodarstwo organizuje pokazy przyrządzania potraw z Listy Produktów Tradycyjnych: kluchów
połom bitych i zalewajki. Instruktorzy rękodzieła przedstawią historię ceramiki oraz zawód
garncarza, nauczą formować i zdobić gliniane naczynia. Można tutaj również dowiedzieć się, jak
powstaje wełna oraz spróbować swoich sił w filcowaniu i przygotowywaniu wełnianych ozdób.

c od zienne ż yci e w gos p oda r st w i e r o l n y m
U Gazdy
Marta i Andrzej Cieślar
Brenna, ul. Malinka 5
43-438 Brenna

Tel. 602 687 526
e-mail: u_gazdy@interia.pl
www.u-gazdy.pl

Programy edukacyjne: Codzienne życie w gospodarstwie rolnym
Możliwość zobaczenia codziennego życia w gospodarstwie rolnym jest główną atrakcją zagrody.
Dzieci na pewno ucieszy obecność wielu zwierząt (koń, krowa, owca, koza, drób), których można
dotknąć i które można nakarmić. Goście mogą również poznać i spróbować potraw regionalnych.
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j ak p o ws taj e s er
Kozia Zagroda
Rafał Marchlewicz
Brenna, ul. Sportowa 3
43-438 Brenna

Tel. 500 555 210
e-mail: koziazagroda@onet.pl
koziazagroda.com

Programy edukacyjne: Jak powstaje ser, Od gospodarza do piekarza
Zagroda znajduje się w zrekonstruowanej góralskiej chacie, w zagrodzie mieszkają kozy,
a kuchnia opiera się na przepisach regionalnych. Można tu spróbować francka, jagnięciny
i oryginalnej kwaśnicy, uraczyć się nalewką i miodem, ale też dowiedzieć się, co to jest sałasz lub
kim byli Wałasi.

o c zy m m ó w i ą z wi erz ęta
Gospodarstwo Agroturystyczne „Niezapominajka”
Elżbieta i Mirosław Ślęzak
Garnek, ul. Błonie 1
42-270 Garnek

Tel. 509 828 024
e-mail: agroniezapominajka@wp.pl
www.agroniezapominajka.pl

Programy edukacyjne: O czym mówią zwierzęta
Zagroda proponuje dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, a także turystów
indywidualnych „lekcje w gospodarstwie”, podczas których można uczestniczyć w pracach
polowych i opiece nad zwierzętami. Każdy uczestnik, który pomyślnie zaliczy wszystkie zajęcia,
np. dojenie kozy czy czyszczenie kucyka, otrzyma specjalny „Certyfikat Rolnika”.
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życ ie c hłop ów w XI X wi e ku
JuRajska Spiżarnia
Gabriela Kucaj
Biała Wielka, ul. Biała Wielka 225 B
42-235 Lelów

Tel. 606 309 933
e-mail: g.kucaj@wp.pl
www.jurajska-spizarnia.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Skąd się bierze mleko i jego przetwory, Życie chłopów
– wieś XIX-wieczna,Dawne ogrody wiejskie, Błękitne złoto, czyli jak to ze lnem było
W tym miejscu goście mogą sami wydoić krowę, ubić w kierzance masło, upiec podpłomyki
w oryginalnym piecu chlebowym. Na terenie gospodarstwa znajduje się również stara wiejska
chata z wyposażeniem oraz wystawa starych maszyn i urządzeń rolniczych, dzięki którym można
poznać XIX-wieczne zwyczaje i tradycje związane z codziennym życiem na wsi.

od zia re nk a d o b oche nk a
Gospodarstwo Agroturystyczne Zwierzyniec
Alina Bulska
Zwierzyniec Pierwszy, Dębowa 8
42-152 Opatów

Tel. 609 277 893
e-mail: alinabulska@gmail.com
agroturystyka-zwierzyniec.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Bogactwo lasu
Dzieci mogą uczestniczyć w teoretycznych i praktycznych warsztatach z pieczenia chleba. Poznają
rodzaje zbóż, charakterystykę ziemniaka czy specyfikę zawodów: rolnika, młynarza, piekarza.
Podczas wycieczki do lasu nauczą się rozpoznawać rośliny i zwierzęta występujące w warstwach
runa leśnego.
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ku r a c z y j aj ko
Zagroda Edukacyjna Maciejówka
Izabela i Jan Szewczyk
Ostrów, ul. Jurajska 70
42-311 Żarki Letnisko

Tel. 609 989 464
e-mail: dekoracje3@onet.eu
www.szlakzagrod.pl

Programy edukacyjne: Kura czy jajko (ścieżka jajka), Jak ziarenko zostało słodką bułeczką, Skąd się
biorą pierogi? O owieczce wełną malowanej, Kwiaty z bibuły – powrót do tradycji, Pająk sufitowy
– powrót do tradycji
Szeroka oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży dotycząca zwierząt i zajęć gospodarskich to
główny atut Maciejówki. Nauka tworzenia kwiatów z bibuły, tradycyjny pająk sufitowy, pieczenie
podpłomyków i lepienie pierogów to tylko niektóre z proponowanych warsztatów. A wszystko to
w otoczeniu wspaniałych pól i lasów.

u c zta na łąc e
Ogród Wyobraźni
Weronika Witkowska
Wola Libertowska 132
42-439 Żarnowiec

Tel. 32 644 94 93
e-mail: toborowicz@poczta.fm
www.antonitoborowicz.pl

Programy edukacyjne: Uczta na łące, O serze i ziołach, Śladami dziedzictwa kulturowego wsi
Zagroda prowadzona przez gospodarzy – artystów zachwyci nie tylko dzieci. Właściciele
zapraszają na warsztaty związane z uprawą ziół i roślin oraz wykorzystaniem ich w kuchni
i domowej aptece. Goście przygotują zdrową sałatkę, syrop, dżem i herbatki ziołowe oraz poznają
metodę produkcji sera koziego. Ciekawym elementem wizyty jest zwiedzanie Muzeum Krzyży
i Kapliczek oraz pracowni rzeźbiarskiej i malarskiej.
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winifikacja
Winnica Mnich
Sylwia i Roman Gabryś
Mnich, ul. Świerkowa 19
43-520 Chybie

Tel. 601 974 006
e-mail: gabryssylwia@gmail.com
www.winnicamnich.pl

Programy edukacyjne: Winifikacja i uprawa winorośli.
Jest to największa na Śląsku 2,5-hektarowa winnica. Uprawianych jest tutaj 18 odmian winorośli,
a produkcja wina odbywa się tradycyjnymi metodami. Dla gości przewidziane są warsztaty
z uprawy winorośli, produkcji wina czy tradycji winiarskich na Śląsku, połączone z degustacją
miejscowych trunków.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Południowej
Województwo

Świętokrzyskie
10
8, 9
5

7
6

1
2, 4
3

1.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„OSTOJA DWORSKA”
Miejscowość: Leśnica
Numer domu: 112
Poczta: 28-366 Małogoszcz

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„KUŹNIA”
Miejscowość: Nowa Huta
Numer domu: 20
Poczta: 26-035 Raków

3.

DWOREK STAROPOLSKI
Miejscowość: Niziny 159
Poczta: 28-142 Tuczępy

4.

Gospodarstwo Agroturystyczne
”GRATKA”
Miejscowość: Celiny 18
Poczta: 26-035 Raków

5.

Pszczeli Dworek
Miejscowość: Dyminy
Ulica: Folwark 1
Poczta: 25-900 Kielce

6.

Wiśniowe Wzgórze
Miejscowość: Dębno
Numer domu: 56
Poczta: 26-006 Nowa Słupia

7.

Gospodarstwo Agroturystycze
„Pytlówka”
Numer domu: 24
Poczta: 27-225 Pawłów

8.

EKOSTOKROTKA
Miejscowość: Kapkazy
Numer domu: 5
Poczta: 26-010 Bodzentyn

9.

Gospodarstwo Agroturystyczne
,,Na Górce”
Miejscowość: Wiącka
Numer domu: 85
Poczta: 26-010 Bodzentyn

10. Gospodarstwo agroturystyczne
„U Zosi”
Miejscowość: Skarbka Dolna
Numer domu: 47
Poczta: 27-423 Bałtów
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w g ośc ini e u chłopa ś w i ę t o k r zysk i eg o
Gospodarstwo Agroturystyczne „OSTOJA DWORSKA”
Grzegorz Szymański
Leśnica 112
28-366 Małogoszcz

Tel.663 530 787
e-mail: ostoja.dworska@op.pl
ostojadworska.pl

Programy edukacyjne: W Gościnie u Chłopa Świętokrzyskiego, Obraz wiejski utkany kolorową łąką co to jest trawa? Co to jest siano?
Warsztaty prowadzone przez doświadczonego edukatora wprowadzają w świat tradycji, przyrody
i ekologii. Dzieci mogą się tutaj dowiedzieć, jak wyglądało życie na dawnej wsi, poznać regionalne
zwyczaje związane ze świętami na ziemi świętokrzyskiej oraz stare narzędzia gospodarskie.
Zwiedzą również okolicę, obserwując tutejszą florę i faunę.

kowa lstw o u ż yt kowe
Gospodarstwo Agroturystyczne „KUŹNIA”
Elżbieta Kot
Nowa Huta 20
26-035 Raków

Tel. 507 553 914
e-mail: natimati@onet.eu
www.lesniczowka.wczasywpolsce.pl

Programy edukacyjne: Ginące zawody: kowalstwo użytkowe z dodatkiem kowalstwa artystycznego,
Pszczelarstwo
Właściciele prowadzą pokazy zdobienia na szkle i drewnie oraz kowalstwa. Goście mogą
zwiedzić kuźnię oraz zobaczyć, jak się robi podkowy. Z kolei mistrz pszczelarstwa zaprezentuje
życie i zwyczaje pszczół, pokaże ul oraz narzędzia potrzebne do produkcji miodu.
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zi o ła p oni dz i a
DWOREK STAROPOLSKI
Zofia i Jacek Guz
Niziny 159
28-142 Tuczępy

Tel.606 708 377
e-mail: zofiaguz12@gmail.com
www.dworekstaropolski.pl

Programy edukacyjne: W krainie ziół dziko rosnących – zioła Ponidzia, Świat ryb w gospodarstwie
Państwa Guzów – od ikry do dużej ryby.
Hasło przewodnie gospodarstwa brzmi: ,,DZIKO, DOBRZE, DOSTATNIO”. Właściciele
w interesujący sposób prowadzą zajęcia i warsztaty dotyczące hodowli ryb oraz rozpoznawania
i zastosowania ziół dziko rosnących. Goście mogą samodzielnie złowić i przyrządzić ryby ze
stawu: hodowlane karpie oraz dziko żyjące okonie, szczupaki, liny i płocie.

w szystko o orki s z u
Gospodarstwo agroturystyczne „GRATKA”
Stanisław Gratka
Celiny 18
26-035 Raków

Tel. 509 014 115
e-mail: gratkasd@op.pl
www.celiny.pl

Programy edukacyjne: Tradycyjny wypiek chleba z mąki orkiszowej, Leśny świat
Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie pszenicy orkiszowej, z której goście mogą się nauczyć
wypiekać chleb w tradycyjnym piecu. Wielką pasją właściciela jest leśnictwo i łowiectwo, a swoim
doświadczeniem i wiedzą dzieli się z uczniami podczas edukacyjnych wypraw do lasu. Wieża
widokowa umożliwia obserwację życia zwierząt.
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pszc ze la rs t wo daw ni e j i d zi ś
Gospodarstwo agroturystyczne „Pszczeli Dworek”
Andrzej Janaszek
Dyminy, ul. Folwark 1
25-900 Kielce

Tel. 41 307 34 49
e-mail: pszczelidworek@interia.pl
pszczelidworek.pl

Programy edukacyjne: Pszczoły i ich produkty, Pszczelarstwo dawniej i dziś, Hodowla zwierząt
w zespołach dworsko-parkowych na terenie Polski
Tematyka proponowanych warsztatów opiera się głównie na edukacji w zakresie pszczelarstwa.
Właściciel – nauczyciel i mistrz pszczelarski, przybliży gościom historię bartnictwa, zaprezentuje
sprzęt pasieczny oraz pasiekę pokazową z ulami obserwacyjnymi. Na terenie posesji znajdują się
zagrody hodowlane dla muflonów, danieli i bażantów, które można oczywiście zobaczyć z bliska.

wiśniowe w z gór z e
Wiśniowe Wzgórze
Agnieszka Zięba
Dębno 56
26-006 Nowa Słupia

Tel. 41 334 46 87
e-mail: wisniowewzgorze@poczta.fm
www.wisnia.wczasywpolsce.pl

Programy edukacyjne: Raz, dwa, trzy – policz wiśnie ty, Świętokrzyska wieść głosi, że praca korzyści
przynosi.
Dużą część gospodarstwa stanowi sad wiśni niskopiennych, z którymi związana jest oferta
edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych. Ponadto uczestnicy zajęć mogą nie tylko
zobaczyć, ale także spróbować wykonać różne prace, np. darcie pierza, kiszenie kapusty, robienie
masła, dzięki czemu lepiej poznają życie na wsi.
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w szys tko o j aj ku
Gospodarstwo Agroturystycze „Pytlówka”
Michał Sokalski
Tarczek 24
27-225 Pawłów

Tel. 41 272 27 81
e-mail: pytlowka@op.pl
www.pytlowka.pl

Programy edukacyjne: Warzywa, owoce i produkty – czyli co z czego, 100 lat temu w dolinie Psarki,
Historia o chłopie, złotym jajku i zaczarowanym kuferku
Na zajęciach oferowanych przez zagrodę uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak wyglądała dawna
wieś, poznać stare przedmioty, nauczyć się prać na tarach, ciąć drewno tradycyjnymi metodami,
piec chleb. Spacer po polu pozwoli lepiej poznać rośliny które, przetworzone, codziennie trafiają
na nasz stół. W skład zagrody edukacyjnej wchodzi również Muzeum Dolina Psarki.

o d m l ec zk a do s erec z ka
EKOSTOKROTKA
Józef Krzciuk
Kapkazy 5
26-010 Bodzentyn

Tel. 41 254 82 45
e-mail: ulutczyk@poczta.onet.pl
www.ekostokrotka.wczasywpolsce.pl

Programy edukacyjne: Od mleczka do sereczka – czyli o mleku i jego przetworach, Od ziarenka
lnianego do ubranka gotowego, Od ziarenka do bochenka, Flora i fauna Kapkaz
Można się tu zapoznać z dawnymi zwyczajami, tradycjami i obrzędami związanymi z codziennym
życiem na wsi kieleckiej, z wiejskim warsztatem tkackim i ekspozycją rękodzieła artystycznego.
Goście mogą spróbować wyrobić płótno, upiec domowy chleb lub zrobić samodzielnie masło czy
ser. Podczas wędrówki ścieżką edukacyjną poznają florę i faunę Kapkaz.
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życ ie w zagr od z i e
Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Górce”
Jadwiga i Marek Dulęba
Wiącka 85
26-010 Bodzentyn

Tel. 41 3120176
e-mail: nagorce85@wp.pl
www.na-gorce.infoturystyka.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka oraz życie w zagrodzie, Tradycje i obrzędy wsi
świętkrzyskiej - jak to z lnem było i nie tylko, Czas na makulaturę - inspiracje plecionkarskie z papieru
makulaturowego
Gospodarstwo prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych związane
z wypiekiem chleba oraz tkactwem. Można tu także zobaczyć tradycyjną uprawę i obróbkę lnu,
a także wyroby z niego. W skład oferty wchodzą również warsztaty edukacji kulinarnej, podczas
których można poznać produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne oraz zasady zdrowego
żywienia.

j a k powsta je chl e b
Gospodarstwo agroturystyczne „U Zosi”
Zofia Sałek
Skarbka Dolna 47
27-423 Bałtów

Tel. 512 182 872
e-mail: lukas.salek@gmail.com
www.agrouzosi.wczasywpolsce.pl

Programy edukacyjne: Z czego powstaje chleb – technika wypieku i walory smakowe chleba swojskiego,
Lekcja w lesie – tajemnice leśnego świata
Gospodarze organizują pokazy wypieku chleba metodą tradycyjną na naturalnym zakwasie bez
drożdży. W okolicznych lasach prowadzone są ciekawe zajęcia na temat funkcji lasu i życia jego
mieszkańców. Dzieci uczą się rozpoznawać rośliny i zwierzęta zamieszkujące okolicę.
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c e l e d u k a c yj n y
Świadomość ekologiczna
i konsumencka
Życie na wsi, często automatycznie lub z konieczności, zmusza do
proekologicznych zachowań. Wykorzystywanie deszczówki do podlewania
ogrodu, karmienie zwierząt odpadkami organicznymi czy kompostowanie
materii organicznej to tylko niektóre z nich.
W dzisiejszych uprzemysłowionych czasach warto uczyć świadomości
ekologicznej i konsumenckiej. Edukacja w zagrodzie kieruje uwagę
konsumenta na wartość zdrowego odżywiania, naturalne produkty
i nieprzetworzone wyroby.
Niektóre Zagrody Edukacyjne mają na swoim terenie sklepy ze zdrową
żywnością i oferują wytworzone przez siebie warzywa, owoce, zioła, jaja,
pieczywo, mleko od krowy i kozy, sery, produkty zbożowe, przetwory owocowe
i warzywne, gęsi, kury, kaczki, przepiórki czy ryby.

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce wschodniej
Województwo

podkarpackie

1.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lipą”
Miejscowość: Przychojec
Numer domu: 151
Poczta: 37-300 Leżajsk

7.

Boska Dolina
Miejscowość: Dylągówka
Ulica: Dylągówka 60
Poczta: 36-025 Dylągówka

2.

W MIĘDZYCZASIE
Miejscowość: Cieplice
Ulica: Cieplice 171A
Poczta: 37-534 Adamówka

8.

Ranczo Pstrągowa
Miejscowość: Pstrągowa
Numer domu: 421
Poczta: 38-121 Pstrągowa

3.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„ZAKUCIE”
Miejscowość: Daliowa
Numer domu: 53
Poczta: 38-485 Jaśliska

9.

Zagroda Szmer
Miejscowość: Godowa
Numer domu: 789
Poczta: 38-100 Strzyżów

4.

Gospodarstwo Agroturystyczne „BAZYL”
Miejscowość: Bóbrka
Numer domu: 60A
Poczta: 38-623 Uherce Mineralne

5.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Koralowe”
Miejscowość: Cierpisz
Numer domu: 94
Poczta: 37-124 Kraczkowa

6.

U Flika
Miejscowość: Dźwiniacz Dolny
Numer domu: 13
Poczta: 38-700 Ustrzyki Dolne

10. ZAGRODA SEROWA Gospodarstwo
Ekoagroturystyczne OHANADAL
Miejscowość: Osławica
Numer domu: 5
Poczta: 38-543 Komańcza
11.
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Agroturystyka ,,Pod Wiśnią’’
Miejscowość: Kalwaria Pacławska
Numer domu: 41
Poczta: 37-743 Nowosiółki

zi o ł a z m o j eg o og ródka
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lipą”
Czesława Zawadzka
Przychojec 151
37-300 Leżajsk

Tel. 17 242 08 19
e-mail: agro.przychojec@wp.pl
www.podlipa.lezajsk.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Zioła z mojego ogródka, Zdobnictwo bibułkowe
Gospodarstwo rolne o profilu uprawy zbóż, ma równocześnie charakter muzealny. Doskonałe
miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie kultury materialnej wsi, ginących
zawodów rękodzieła, twórczości ludowej oraz zielarstwa. Dzieci poznają tutaj tradycje związane
z wypiekiem chleba, uprawą i wykorzystaniem ziół oraz bibułkarstwem.

o w c e w g o sp odars twi e
W MIĘDZYCZASIE
Elżbieta Starzak
Cieplice 171A
37-534 Adamówka

Tel. 880 593 379
www.wmiedzyczasie.xon.pl

Programy edukacyjne: Owca w gospodarstwie, Ekologia na co dzień
Gospodarze przekazują swoją wiedzę, doświadczenie i pasje w zakresie ekologii i hodowli owiec.
Dzieci mogą zwiedzić owczarnię i pastwisko oraz nauczyć się rozpoznawania materiałów z wełny.
Poznają także tajniki produkcji ekologicznej oraz odnajdują rośliny chronione rosnące na terenie
gospodarstwa.

33

ł e mkowska p i s a nk a
Gospodarstwo Agroturystyczne „ZAKUCIE”
Edyta i Dariusz Wilczkowie
Daliowa 53
38-485 Jaśliska

Tel. 13 43 10 381
e-mail: zakucie@vp.pl
www.siedliskozakucie.pl

Programy edukacyjne: Woskiem malowane – łemkowska pisanka i rękodzieło artystyczne,
Kropla miodu
Główną atrakcją gospodarstwa jest możliwość poznania kultury łemkowskiej. Nauka pieśni,
wycieczki szlakiem cerkwi oraz zwiedzanie zabytków architektury Łemkowskiej. Właściciele
łączą prezentację zajęć gospodarskich z nauką technik plastycznych. Pokazują również, na czym
polega praca pszczelarza, oraz uczą wypieku miodowych pierniczków oraz wykonywania z wosku
własnych niepowtarzalnych świec.

bibuł kow y ś w i at b a z yl a
Gospodarstwo Agroturystyczne „BAZYL”
Dorota i Andrzej Kusz
Bóbrka 60A
38-623 Uherce Mineralne

Tel. 13 469 19 30
e-mail: bazyl@bobrka.com
www.bazyle.pl

Programy edukacyjne: Bibułkowy świat Bazyla, Nie taki garnek straszny, jak go malują
Na terenie gospodarstwa znajdują się pracownia garncarska oraz tradycyjny piec chlebowy.
Dzięki temu dzieci poznają historię garncarstwa w Bieszczadach oraz podstawowe techniki
formowania ręcznego, a następnie samodzielnie spróbują stworzyć gliniane ozdoby. Właściciele
proponują również warsztaty z bibiułkarstwa.
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O w o c e z t r adycyj neg o s adu
Gospodarstwo Agroturystyczne „Koralowe”
Helena Ruszel
Cierpisz 94
37-124 Kraczkowa

Tel. 785 354 785
e-mail: asia.ru@wp.pl

Programy edukacyjne: Owoce z tradycyjnego sadu
Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez gospodarzy, którzy dzielą się wiedzą, jak można
zamknąć w słoikach dary – lata i jesieni, proponując domowe sposoby oraz tradycyjny wyrób
powideł, dżemów, kompotów i suszu. Podczas wycieczki do sadu dzieci poznają stare odmiany
drzew owocowych i krzewów jagodowych.

tr adycyj n y w y p i ek c hl eba
U Flika
Roman Glapiak
Dźwiniacz Dolny 13
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 608626775
www.uflika.com.pl

Programy edukacyjne: Tradycyjny wypiek chleba, Owce w gospodarstwie, Pozyskiwanie papieru
czerpanego
Właściciel organizuje pokazy tradycyjnego wypieku chleba na liściu chrzanu i kapusty
w specjalnie zbudowanym piecu opalanym drewnem. Ponadto prowadzone są warsztaty
z filcowania wełny (na mokro i na sucho) oraz pozyskiwania papieru czerpanego. Atrakcją
w gospodarstwie są kozy, owce, kucyki, króliki i osiołek, a w sąsiedztwie – konie wierzchowe.
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c hrońmy p r z yr od ę
Boska Dolina
Antoni Bosek
Dylągówka 60
36-025 Dylągówka

Tel. 502 478 606
e-mail: antonibosek@o2.pl

Programy edukacyjne: Ekologia i ochrona środowiska – chrońmy przyrodę, Koń dawniej i dziś,
Wędrówka po łące
Specjalizacją gospodarstwa jest produkcja roślinna i hodowla koni. Dużą wagę przywiązuje
się tutaj do ekologii i ochrony środowiska, co jest także tematyką oferowanych programów
edukacyjnych. Dzieci poznają stosowane na wsi ekologiczne rozwiązania oraz uczą się
segregować odpady. Podczas wędrówki po okolicznych łąkach oglądają żyjące tam zwierzęta
i rośliny

Wszystko o z i e m ni a ku
Ranczo Pstrągowa
Damian Środoń
Pstrągowa 421
38-121 Pstrągowa

Tel. 17 277 94 12
e-mail: ranczo@pstragowa.pl
www.ranczo.pstragowa.pl

Programy edukacyjne: Wszystko o ziemniaku, Poznajemy zwierzęta w tradycyjnym gospodarstwie
rolnym, Wypalanie traw degradacją życia
Minizoo, jeziorko, lasy iglaste i liściaste, polany i pastwiska dla zwierząt oraz pola uprawne to
przestrzeń zagrody edukacyjnej, gdzie prowadzone są warsztaty dla przedszkolaków oraz
młodzieży szkolnej. Dzieci poznają zasady uprawy ziemniaków oraz poznają ich wartości
odżywcze. Spacerując po łące, będą szukały żywych organizmów oraz dowiedzą się, jak chronić
środowisko naturalne.
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Sk ąd si ę b i o r ą pys z noś c i
Zagroda Szmer
Marta Kopycińska- Szmigiel
Godowa 789
38-100 Strzyżów

Tel. 792 091 615
e-mail: zagrodaszmer@wp.pl
www.zagrodaszmer.blogspot.com

Programy edukacyjne: Koń, nasz pomocnik i przyjaciel, Skąd się biorą pyszności
W tym miejscu dzieci mogą pojeździć na kucykach, koniach czy wozem, a także obserwować
dzikie zwierzęta, takie jak: sarenki, lisy, bażanty czy jastrzębie w ich naturalnym środowisku.
Gospodarze organizują również spotkania z rękodziełem, np. zdobienie okaryny, rzeźbienie,
lepienie z gliny czy warsztaty kulinarne z wyciskaniem sera i ubijaniem masła.

ser o war stw o tradycyj ne
ZAGRODA SEROWA Gospodarstwo Ekoagroturystyczne OHANADAL
Jolanta Dal
Osławica 5
38-543 Komańcza

Tel. 503 559 506
e-mail: agroturystyka@ohanadal.pl
www.ohanadal.pl

Programy edukacyjne: Serowarstwo tradycyjne
Na terenie gospodarstwa funkcjonuje „zagroda serowa”, w której odbywają się zajęcia z produkcji
serów, robienia masła i smażenia naleśników z koziego mleka. Oferta obejmuje również
praktyczne warsztaty eko-edukacyjne, z hodowli zwierząt, pieczenia chleba oraz robienia soków
i przetworów.
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Ka puśc ia n e ha r ce
Agroturystyka ,,Pod Wiśnią’’
Grażyna Muzykarz
Kalwaria Pacławska 41
37-743 Nowosiółki

Tel. 604 880 690
e-mail: grazynamuzykarz@onet.eu
www.kalwaria.wczasowicz.pl

Programy edukacyjne: Gąski, gąski do domu, Kapuściane harce, Od ziarenka do sianka
Proponowane zajęcia edukacyjne dla najmłodszej grupy dzieci dotyczą tematyki sadownictwa,
ogrodnictwa, łąkarstwa oraz hodowli gęsi. Właścicielka – nauczycielka z wieloletnim stażem,
organizuje warsztaty z przetwórstwa owoców, kiszenia kapusty, darcia pierza, poznawania
różnych gatunków ziół stosowanych w lecznictwie i kosmetyce oraz wykonywania zielnika.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce wschodniej
Województwo

lubelskie
2

1

4
3

6

5, 7

1.

Osada Leśna”Doboszówka”
Miejscowość: Kalenne
Numer domu: 9
Poczta: 23-310 Modliborzyce

2.

Olejarnia Świąteczna
Miejscowość: Ruszów
Numer domu: 9
Poczta: 22-437 Łabunie

3.

Skarby Natury
Miejscowość: Zabłocie
Numer domu: 3
Poczta: 24-173 Markuszów

4.

Stajnia Adrenalina
Miejscowość: Siennica Nadolna
Numer domu: 38
Poczta: 22-302 Siennica Nadolna

5.

Jaworowa Górka
Miejscowość: Maciejów Stary
Numer domu: 99
Poczta: 23-145 Wysokie

6.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Koniczynka”
Miejscowość: Chodel
Ulica: Wschodnia 15
Poczta: 24-350 Chodel

7.

Agroturystyka „Polana”
Miejscowość: Lipowiec
Numer domu: 185
Poczta: 23-407 Tereszpol

8.

Siedlisko Małgorzaty
Miejscowość: Cholewianka
Numer domu: 7A
Poczta: 24-120 Kazimierz Dolny

9.

Gospodarstwo Pasieczne „ULIK”
Miejscowość: Mokrelipie
Numer domu: 85
Poczta: 22-463 Radecznica
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wyplata ni e z r ogoz yny
Osada Leśna ”Doboszówka”
Małgorzata i Marcin Dobosz
Kalenne 9
23-310 Modliborzyce

Tel. 606 689 091
e-mail: rezerwacja@doboszowka.pl
www.doboszowka.pl

Programy edukacyjne: . Garncarstwo, Lekcja przyrody, Od ziarenka do bochenka, W krainie
zwierzątek, Warsztaty wikliniarskie, Wyplatanie z rogożyny
Zajęcia prowadzone w tej zagrodzie uczą dzieci i młodzież postawy poszanowania dziedzictwa
kulturowego i tradycji lokalnych oraz prezentują ginące zawody. Dzieci nauczą się tutaj lepić
z gliny ozdoby i figurki ceramiczne, pomogą piec chleb i ubijać masło czy tworzyć przedmioty
z wikliny. Atrakcją jest edukacyjny spacer po rezerwacie wodno-torfowiskowym.

ole ja rnia ś w i ąt e cz na
Olejarnia Świąteczna
Tomasz Kostrubiec
Ruszów 9
22-437 Łabunie

Tel. 604 292 275
e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl
www.olejarniaswiateczna.pl

Programy edukacyjne: Jak drzewiej biło się olej, Jak to z lnem było– od cennego włókna do złotego oleju
Na terenie gospodarstwa znajduje się skansen olejarski z maszynami olejarskimi, narzędziami
do młócenia, czyszczenia, mielenia zbóż i do obróbki lnu i konopi, gdzie można zobaczyć technikę
wytwarzania i przeróbki tych roślin. Podczas spaceru ścieżką „Czarci zdrój” można poznać dzikie
rośliny, zwierzęta i obrzędy związane z okolicą.
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O d n asi o n k a d o o l eju krop el ki
Skarby Natury
Jolanta i Eligiusz Pecio
Zabłocie 3
24-173 Markuszów

Tel. 694 209 112
e-mail: kontakt@skarbynatury.eu
www.skarbynatury.eu

Programy edukacyjne: Od nasionka do oleju kropelki, Z zamiłowania do natury
Gospodarze przekazują wiedzę na temat bogactwa przyrodniczego Wyżyny Lubelskiej,
tradycyjnych upraw roślin, przetwórstwa, zastosowania ich w plastyce obrzędowej oraz
wykonywaniu ozdób oraz zdrowym odżywianiu. Goście nauczą się rozpoznawać rośliny oleiste,
wezmą udział w pokazie tłoczenia oleju „na zimno”. Podczas spaceru po okolicy można poznać
historię Zabłocia oraz zwyczaje i tradycje regionu.

Ko ń bl i ż ej nas
Stajnia Adrenalina
Renata Świętanowska, Robert Niewiadomski
Siennica Nadolna 38
22-302 Siennica Nadolna

Tel. 509 130 562
e-mail: stajniazazolkiew@wp.pl
www.stajniaadrenalina.pl

Programy edukacyjne: Koń bliżej nas, Język koni, język ludzi –porozumienie jest możliwe
Podczas spotkań w tym miejscu można poznać życie w stajni, a wykwalifikowany instruktor omówi
zasady i technikę jazdy konnej. Dla chętnych oferowane są ćwiczenia praktyczne, a dla najmłodszych
– obserwowanie koni na padoku. Odbywają się tu również zawody jeździeckie, warsztaty oraz kursy
o tematyce głównie hippicznej.
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Pie rza ki
Jaworowa Górka
Monika Nizio
Maciejów Stary 99
23-145 Wysokie

Tel. 604 126 549
e-mail: monika@jaworowagorka.pl
www.jaworowagorka.pl

Programy edukacyjne: Pierzaki
Na terenie gospodarstwa znajduje się fragment domu z XVIII wieku, w którym prowadzone
są m.in. warsztaty z darcia pierza, szycia poduszeczek, poznawania rodzajów gleb oraz
kursy florystyczne - układanie kompozycji roślinnych, zbieranie i suszenie ziół i kwiatów.
W wydzielonej części zagrody znajdują się gołębniki, kurnik i pasieka, które można zwiedzać.

wa rsztaty z a b aw k a r s k i e
Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka”
Martyna i Dariusz Gasińscy
ul. Wschodnia 15
24-350 Chodel

Tel. 81 8291166
e-mail: darek.gasinski@op.pl
www.koniczynka.chodel.com

Programy edukacyjne: Od ziarenka do podpłomyka, Mój kucyk, Koty, pasiaki i inne cudaki, ABC rzeźbienia w drewnie,
Od szyszki do stołu sosnowego, Moja pieczątka, Rośnie jak na drożdżach, Warsztaty zabawkarskie i nie tylko, Warniki,
pielmieni, maultaschen, czyli czas na pierogi, Solne zwierzaki
W gospodarstwie znajdują się stajnia oraz wybieg dla 9 koni różnych ras. Właściciele przekazują swoją wiedzę
i pasję, prezentując swoje prace i technikę w czynnym zakładzie stolarskim i pracowni rzeźbiarskiej. Kolejnym
kierunkiem gospodarstwa jest edukacja w zakresie chowu i użytkowania koni oraz uprawy zbóż, zbioru siana i
słomy w celu uzyskania paszy dla zwierząt. Prowadzone są również warsztaty kulinarne i nauka przygotowywania
potraw regionalnych z Lubelszczyzny.
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o w o c e w og rodz i e
Agroturystyka „Polana”
Elżbieta i Wojciech Popko
Lipowiec 185
23-407 Tereszpol

Tel. 600 351 980
e-mail: polana@polana.info.pl
www.polana.info.pl

Programy edukacyjne: Smak babcinej kuchni, Winnica, co dalej..., Owoce w ogrodzie i słoiku
Zajęcia tematyczne odbywają się w miniskansenie. Każdy ma możliwość zaznajomienia się
z obsługą takich narzędzi jak żarna, brony czy stempka. Gospodarze produkują własne wino
oraz pieką tradycyjny chleb na zakwasie. Goście mogą uczestniczyć w tych zajęciach, na koniec
degustując przygotowane przez siebie potrawy.

P l asty k a o b r zęd o wa na l u dowo
Siedlisko Małgorzaty
Małgorzata i Ryszard Urban
Cholewianka 7A
24-120 Kazimierz Dolny

Tel. 510 157 111
e-mail: urbanmalgorzata@tlen.pl
siedliskomalgorzaty.pl

Programy edukacyjne: Plastyka obrzędowa na ludowo, Szmaciaki dawniej i dziś
Na terenie gospodarstwa, w bielonej wapnem izbie znajdują się 3 warsztaty tkackie. Udało
się również stworzyć kącik szewca oraz wyeksponować stroje charakterystyczne dla kultury
Powiśla. Goście mogą zwiedzać domek pszczelarza, kurnik oraz drewnianą wiatę z piecem
chlebowym. Gospodarze zapraszają na zajęcia z zakresu palmiarstwa i tworzenia tradycyjnych
kwiatów ozdobnych z ziół i innych roślin zarówno uprawianych, jak też rosnących dziko.
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Od kwiatk a d o u l a
Gospodarstwo Pasieczne „ULIK”
Irena i Marian Śliczniak
Mokrelipie 85
22-463 Radecznica

Tel. 846 818 070
e-mail: ulikroztocze@interia.pl
www.ulikroztocze.pl

Programy edukacyjne: Od kwiatka do ula, Z pszczołą żyjesz zdrowo
Gospodarze-pszczelarze prowadzą skansen pszczelarski, gdzie prezentują historię bartnictwa.
Gościom udostępniają oszklony ul edukacyjny, domek inhalacyjny, izbę muzealną oraz klasę
szkolną z czasów PRL. Można tu poznać drogę miodu od kwiatka do ula oraz zdrowotne
właściwości wyrobów pszczelarskich.

44

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce wschodniej
Województwo

podlaskie

4
8

2
1
5
7
1
3

6
9

1.

ZIELONA DOLINA
Miejscowość: Kuryły
Numer domu: 3
Poczta: 16-100 Sokółka

6.

Ośrodek edukacji w gospodarstwie
„Ziołowy Zakątek”
Miejscowość: Koryciny 73 B
Poczta: 17-315 Grodzisk

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dworek Baranówka”
Miejscowość: Dawidowizna
Numer domu: 28
Poczta: 19-110 Goniądz

7.

Carski Trakt
Miejscowość: Sulin-Strumiłowo
Numer domu: 4
Poczta: 18-430 Wizna

3.

Majątek Howieny
Miejscowość: Pomigacze 91
Poczta: 18-106 Turośń Kościelna

8.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Miejscowość: Tartak
Numer domu: 9
Poczta: 16-402 Suwałki

4.

Miodoborze
Miejscowość: Stare Motule 36
Poczta: 16-424 Filipów

9.

5.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Miejscowość: Czartoria
Ulica: Nadnarwiańska 3
Poczta: 18-413 Miastkowo

Ośrodek Wypoczynkowy Stajnia i
Pensjonat Dla Koni Żurobice
Miejscowość: Żurobice
Numer domu: 58
Poczta: 17-306 Dziadkowice
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c o w traw i e p i s z cz y
ZIELONA DOLINA
Eugeniusz Wiśniewski
Kuryły 3
16-100 Sokółka

Tel. 85 711 20 49
e-mail: kuryly@poczta.ont.pl
www.kuryly.pl

Programy edukacyjne: Co w trawie piszczy, Od niteczki do chusteczki, Gra wiejska – podróż tropem lisa,
W wiejskiej izbie
Goście odwiedzający gospodarstwo mogą zwiedzić tradycyjną wiejską chatę wraz
z wyposażeniem. Atrakcją jest również ścieżka edukacyjna z wieloma gatunkami ptaków
i zwierząt, które można spotkać w sadzie i w otoczeniu domu. Dzieci mogą poznać zwyczaje
związane z dawnym, wiejskim życiem, nauczą się piec podpłomyki i obsługiwać kołowrotek.

zwie rzęta w gos p oda r s t wi e
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Baranówka”
Łukasz Kramkowski
Dawidowizna 28
19-110 Goniądz

Tel. 85 738 01 66
e-mail: poczta@dworek.agro.pl
www.dworek.agro.pl

Programy edukacyjne: Warzywa z mojego ogródka, Wybrane rośliny uprawne w gospodarstwie,
Wybranie wiejskiego olimpijczyka, Zwierzęta w gospodarstwie, Chwasty pól uprawnych, Naturalna
biżuteria, Praca z drewnem, Sezonowe potrawy regionalne
Gospodarstwo organizuje „zielone szkoły” pod hasłem „Bliskie spotkania z przyrodą.” Dzieci
poznają uprawiane tam rośliny, hodowane zwierzęta (świnie, kury), tajniki regionalnej kuchni oraz
nauczą się robienia ozdób z drewna oraz biżuterii z materiałów znalezionych w gospodarstwie.

46

Ssak i m ałe i du ż e
Majątek Howieny
Anna Mancewicz
Pomigacze 91
18-106 Turośń Kościelna

Tel. 666 896 290
e-mail: kontakt@majatek-howieny.pl
www.majatek-howieny.pl

Programy edukacyjne: Ssaki małe i duże, Ruch to zdrowie i radość, Ocalić od zapomnienia
Główną atrakcją gospodarstwa są chodzące na wolności zwierzęta: lamy, alpaki, osiołki, daniele,
świnki wietnamskie, kucyki, strusie i króliki. Właściciele opowiedzą o ich życiu i zwyczajach
oraz pomogą dzieciom w ich karmieniu i pielęgnacji. Ponadto na terenie zagrody znajduje się
zabytkowy wiatrak, budynek drewniany ze starych, zabytkowych carskich koszar, drewniane
chaty, karczma oraz zabytkowe instrumenty muzyczne, które przybliżą gościom życie naszych
przodków.

j ak to z l nem było
Miodoborze
Violetta i Andrzej Kamińscy
Stare Motule 36
16-424 Filipów

Tel. 669 906 925
e-mail: emzuma3@gmail.com
www.miodoborze.pl

Programy edukacyjne: Maszyny rolnicze z XX wieku i starsze, Kapusta – głowa pusta, Sękacz – ciasto
królowej Bony, Zwierzęta w zagrodzie, Jak to ze lnem było – od nasionka do koszulki, Od ziarenka przez
kłos aż do bochenka chleba, Ziemniaki – od sadzeniaka do mączki ziemniaczanej
Gospodarze prowadzą produkcję roślinną – zboża i ziemniaki oraz hodowlę trzody chlewnej.
Atrakcją dla gości są również kozy, króliki, świnki wietnamskie, kaczki, indyki i kury, które można
zobaczyć z bliska. Właściciele pokażą również, jak przyrządzić bigos, sękacz, chleb czy babkę
ziemniaczaną.
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C oś ł a d nego z ni cz e go
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Tadeusz i Bożena Dąbkowscy
Czartoria, ul. Nadnarwiańska 3
18-413 Miastkowo

Tel. 694 388 058
e-mail: bozenad22@wp.pl
www.agroturystykaczartoria.nocowanie.pl

Programy edukacyjne: Z przyrodą za pan brat, Coś ładnego z niczego
Gospodarstwo organizuje warsztaty z rękodzieła ludowego z wykorzystaniem okolicznych zbóż
i ziół. Piesza wędrówka po okolicznych łąkach i polach pozwala poznać rośliny w naturalnym
środowisku oraz rzadkie okazy ptaków zamieszkujące urokliwe Podlasie.

mł ody ba dacz p r z yr ody
Ośrodek edukacji w gospodarstwie „Ziołowy Zakątek”
Mirosław Angielczyk
Koryciny 73 B
17-315 Grodzisk

Tel. 85 656 86 68
e-mail: biuro@ziolowyzakatek.pl
www.ziolowyzakatek.pl

Programy edukacyjne: Młody badacz przyrody, Poznać i chronić przyrodę, Rodzina w ogrodzie,
Przyroda źródłem mądrości, Tradycje i przyroda Podlasia, Młody biolog, Z lupą na łąkę, Mały przyrodnik,
Przedszkolak w ogrodzie ziołowym
Zadaniem ośrodka jest organizacja warsztatów na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia,
tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. Na terenie zagrody znajduje się ogród botaniczny,
w którym zgromadzono ponad 700 gatunków roślin użytkowych, gospodarstwo ekologiczne, las,
staw oraz nowoczesne laboratorium.
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w j ed en d zi eń ku h i st o r i i i p rz yrodz i e
Carski Trakt
Elżbieta i Jan Nadolni
Sulin-Strumiłowo 4
18-430 Wizna

Tel. 86 219 64 89
e-mail: carskitrakt@carskitrakt.pl
www.carskitrakt.pl

Programy edukacyjne: W jeden dzień „Ku historii i przyrodzie”, W dwa dni „Ku historii i przyrodzie”,
Aktywne spotkanie z przyrodą
Oferta obejmuje warsztaty pozwalające poznać historię i przyrodę Podlasia. Goście mogą
zwiedzić „Izbę Historyczną Ziemi Wiskiej”, gdzie znajdują się sprzęty przybliżające codzienność
na dawnej, podlaskiej wsi. Zwiedzą również z przewodnikiem Biebrzański Park Narodowy.

War sztaty ku l i narne
Gospodarstwo Agroturystyczne
Katarzyna Tarasiewicz
Tartak 9
16-402 Suwałki

Tel. 87 563 71 74
e-mail: kasiatara@yahoo.com

Programy edukacyjne: Warsztaty mleczarskie, Warsztaty kulinarne
Właściciele od 10 lat prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim
warsztaty mleczarskie i kulinarne. Goście uczestniczą w tradycyjnej produkcji wyrobów
nabiałowych: od wydojenia krowy do powstania twarogu, masła, śmietany i maślanki. Z kolei
zajęcia kulinarne kończą się degustacją własnoręcznie zrobionych kartaczy.
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d zie ń w sta jni
Ośrodek Wypoczynkowy Stajnia i Pensjonat Dla Koni Żurobice
Aleksandra Toczko
Żurobice 58
17-306 Dziadkowice

Tel. 693 890 209
e-mail: a.toczko@wp.pl
www.koniepodlasie.pl

Programy edukacyjne: Zajęcia teoretyczne w stajni, Zajęcia praktyczne z końmi, Jak powstaje pasza dla
koni, Dzień w Stajni Żurobice, Piękno konia–warsztaty rękodzieła
Ośrodek jest nowoczesnym, zmodernizowanym obiektem rekreacji konnej. Programy
edukacyjne realizowane w gospodarstwie opierają się na zajęciach teoretycznych w stajni
i zajęciach praktycznych z końmi, tj. karmieniu, czyszczeniu, siodłaniu i jeździe konnej.
Dodatkową atrakcją są warsztaty rękodzieła związane z sylwetką konia – decoupage, filcowanie,
szycie, rzeźbienie czy tworzenie ze słomy.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce wschodniej
Województwo

warmińsko-mazurskie
2

7
5, 9
1
6, 8

3
4
10

1.

Farma Mazurska MASURENHOF
Miejscowość: Szarejki
Numer domu: 14
Poczta: 19-300 Ełk

6.

OGRODY MARKIEWICZ
Miejscowość: Marcinkowo
Numer domu: 33A
Poczta: 11-700 Mrągowo

2.

Mazurska Ekozagroda CICHE WODY
Miejscowość: Wężówko
Numer domu: 19
Poczta: 11-606 Burdy

7.

Agroturystyka „Trzy Świerki”
Miejscowość: Galwiecie
Numer domu: 48
Poczta: 19-500 Gołdap

3.

Ziołowa Dolina
Miejscowość: Wilimowo
Numer domu: 10A
Poczta: 11-041 Olsztyn

8.

4.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„KAMEZ”
Miejscowość: Wawrochy
Numer domu: 36
Poczta: 12-100 Szczytno

Mazurska Izba Regionalna przy
Agroturystyce „Pod Świerkiem”
Miejscowość: Marcinkowo
Numer domu: 31
Poczta: 11-700 Mrągowo

9.

WPPHU VITALIS
Miejscowość: Zastawno
Numer domu: 37
Poczta: 14-420 Młynary

5.

ZIOŁOWY DZBANEK
Miejscowość: Sąpy
Numer domu: 20
Poczta: 14-420 Młynary

10. Zajazd Tusinek
Miejscowość: Rozogi
Ulica: Kolonia 2
Poczta: 12-114 Rozogi
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od kł osa d o chle b a
Farma Mazurska MASURENHOF
Marta Elsner
Szarejki 14
19-300 Ełk

Tel. 87 619 77 05
e-mail: marta@masurenhof.info
www.masurenhof.pl

Programy edukacyjne: Pieczenie chleba - od kłosa do chleba, Lekcja o kozach - pozyskiwanie mleka
Celem prowadzonych zajęć jest przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, możliwość
obcowania ze zwierzętami – krowami, owcami, końmi, kurami, psami i kotami, a także zwrócenie
uwagi na różnorodność środowiska naturalnego i jego ochronę. Dla chętnych przewidziane są
warsztaty z pieczenia chleba. Można tutaj także nauczyć się dojenia kóz i spróbować ich mleka.
Niespotykanym programem jest poznawanie żab – dzieci uczą się szacunku do stworzeń,
różnorodności, ich roli w środowisku i ochrony.

owc e w gos p oda r s t w i e e ko l o g i c zn y m
Mazurska Ekozagroda CICHE WODY
Anna i Wojciech Oczkowscy
Wężówko 19
11-606 Burdy

Tel. 87 437 70 23
e-mail: cichewody@vp.pl
www.cichewody.pl

Programy edukacyjne: Wiosenne strzyżenie i pielęgnacja owiec, Żywność produkowana w
gospodarstwie ekologicznym, Jesień w gospodarstwie ekologicznym
Goście zaznajamiają się tutaj z korzyściami z hodowli owiec w gospodarstwie ekologicznym.
Uczą się karmić, strzyc i przygotowywać wełnę do filcowania. Ciekawym elementem zajęć
praktycznych z produkcji roślinnej jest przygotowanie do zimy w gospodarstwie rolnym. Dzieci
uczestniczą w kopaniu ziemniaków, kiszeniu kapusty czy żniwach.
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o d l i stec zk a d o h er b aty ku bec z ka
Ziołowa Dolina
Krystyna Kozłowska
Wilimowo 10A
11-041 Olsztyn

Tel. 895 239 063
e-mail: ziolowadolina@wp.pl
www.ziolowa-dolina.pl

Programy edukacyjne: Zioła wokół nas, Zwierzaki w gospodarstwie, Od listeczka do herbaty kubeczka,
Czy wiesz co jesz?, Prace polowe, Las–ładujemy akumulatory
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji i sprzedaży herbat ziołowych oraz prowadzi programy
edukacyjne związane z zielarstwem. Dzieci uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin i
własnoręcznie przygotowują zielniki. Gospodarze prowadzą również ciekawe warsztaty związane
ze znaczeniem lasu w życiu człowieka i zwierząt, zakończone spływem barką po rzece Łynie.

m l e c z na droga
Gospodarstwo Agroturystyczne „KAMEZ”
Elżbieta Kobus
Wawrochy 36
12-100 Szczytno

Tel. 89 623 13 26
e-mail: gospodarstwokamez@wp.pl
www.kamez.eu

Programy edukacyjne: Mleczna droga, Z naturą za pan brat, Park maszynowy, Na tropach Smętka,
Zwierzęta w zagrodzie, Chleba naszego powszedniego
Podstawowym atutem oferty jest autentyczność. Dzieci uczestniczą w życiu gospodarstwa,
mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują razem z właścicielami różnorodne prace,
np. karmią i próbują doić krowy, uczą się piec chleb. Podczas spaceru poznają historię Mazur,
a szczególnie wsi Wawrochy z powieści Melchiora Wańkowicza.
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w zioł owy m ogr od z i e
ziołowy dzbanek
Ewa Nisiewicz
Sąpy 20
14-420 Młynary

Tel. 666 111 181
e-mail: ziolowydzbanek@gmail.com

Programy edukacyjne: W ogrodzie ziołowym cuda się dzieją, Zioła w szkle zamknięte, Ziołowy papier
czerpany, Lalki motanki – czas na ziołowe baby szafiary i sennice, Wiła wianki – zajęcia florystyczne,
W roli głównej gliniane cudeńka, Wieś zaczarowana z decoupage
Na terenie gospodarstwa znajduje się budynek stylizowany na chatę zielarską z pełnym
wyposażeniem do zajęć, a także wiata z 5 kołami garncarskimi i piecem do wypalania figurek
i ozdób ceramicznych. Podczas dodatkowych zajęć goście przygotowują również ziołowy papier
czerpany, produkują syropy i nalewki ziołowe, wykonują z tkanin słowiańskie lalki motanki oraz
tworzą kompozycje florystyczne z naturalnych surowców roślinnych.

motyle pó l i łą k
OGRODY MARKIEWICZ
Magdalena Markiewicz
Marcinkowo 33A
11-700 Mrągowo

Tel. 508 069 262
e-mail: ogrody@arsson.pl
www.ogrodymarkiewicz.pl

Programy edukacyjne: Motyle pól i łąk, Zastosowanie ziół w praktyce, Warsztaty plastyczne z elementami ekologii i rycyklingu,
Warsztaty ogrodnicze – „Mój ogród w donicy”, Warsztaty projektowania rabaty, Warsztaty malowania na szkle – tematyka dowolna
– rękodzieło, Feng Shui w ogrodzie
To nietypowe gospodarstwo tworzy kompleks tematycznych ogrodów pokazowych, prezentowane są różne style ogrodów,
m.in. śródziemnomorski, nowoczesny, skalny, wiejski, nowoczesny. Utworzone są tam ścieżki edukacyjne, gdzie można
podziwiać ciekawe gatunki roślin: katalpy, tulipanowce, złotokapy oraz różnorodność form żywopłotpowych. Dzieci na pewno
zainteresują zajęcia z obserwacji motyli, urządzania miniogrodu w donicy, projektowania rabaty czy malowanie roślin na
szkle.

54

zi o ł a n as z yc h p ól
Agroturystyka „Trzy Świerki”
Sława Tarasiewicz
Galwiecie 48
19-500 Gołdap

Tel. 87 562 55 02
e-mail: trzyswierki@poczta.onet.pl
www.trzyswierki.dt.pl

Programy edukacyjne: Po śniegu, po lodzie – bo to teraz w modzie, Ciasto na wałku, Zioła naszych pól,
Z historią za pan brat, Aktywny czwartek, Puszcza nasz przyjaciel
Zajęcia prowadzone w gospodarstwie promują przede wszystkim świadomość ekologiczną
i konsumencką oraz dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła
i twórczości ludowej. Podczas warsztatów goście wyprodukują własnoręcznie specjalność
kulinarną – sękacz, nauczą się rozpoznawać zioła, poznają historię regionu, zwiedzą Puszczę
Romincką, spróbują prać na tarze i wyrabiać masło w bojce. Zimą gospodarze zapraszają na
zajęcia nauki łyżwiarstwa i narciarstwa biegowego.

p i ec e i k af l ar stw o n a M az u rac h
Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce „Pod Świerkiem”
Stanisława Nasiłowska
Marcinkowo 31
11-700 Mrągowo

Tel. 500 309 582
e-mail: jhellis@wp.pl
www.agro-podswierkiem.jasky.pl

Programy edukacyjne: „Bartoszowa zagroda” – zapoznanie z różnymi gatunkami tradycyjnego drobiu wiejskiego oraz ptactwa
ozdobnego, „Jak dawniej ogrzewano mieszkania i domy” – piece i kaflarstwo na Mazurach, „Mazurski szyk - rozsądek w ubiorze” –
zapoznanie z dawną modą, „Smaki Mazur” – poznanie tajników dawnej kuchni
Mazurska Izba Regionalna to niewielkie muzeum gromadzące dawne sprzęty, meble, stroje, dokumenty, fotografie oraz
wspomnienia, mające na celu przybliżyć odwiedzającym tradycje i kulturę dawnych mieszkańców ziemi mazurskiej.
W gospodarstwie znajduje się również „Bartoszowa Zagroda”, w której można zobaczyć tradycyjny drób wiejski, ptactwo
ozdobne i kozę Rózię, a także typowy ogródek wiejski oraz sad. Właściciele proponują warsztaty, dzięki którym dzieci poznają
dawną modę czy tajniki kuchni regionalnej, przygotowując „cytrynową maślankę”.

55

żywność w gos p oda r s t wi e eko l o g i c zn y m
WPPHU VITALIS
Tadeusz Kawa
Zastawno 37
14-420 Młynary

Tel. 55 221 45 19
e-mail: agroturystyka@vitalis.elblag.pl
www.vitalis.elblag.pl

Programy edukacyjne: Żywność produkowana w gospodarstwie ekologicznym, Pieczenie chleba – od
kłosa do chleba, Zwierzęta w gospodarstwie, Lekcja o kozach – pozyskiwanie mleka
Właściciele ekofarmy przygotowali dla swoich gości programy związane produkcją żywności
ekologicznej. Dzieci mogą wydoić krowy i kozy, a następnie zrobić własnoręcznie serki oraz upiec
chleb. Wezmą udział w zajęciach botanicznych na pobliskich łąkach oraz poznają bydło rzadkich
ras: galloway, highlander, aubrac. Dodatkową atrakcją są przejażdżki koniem huculskim oraz
przyjrzenie się lamom, osiołkom i mułom.

mleko i se r
zajazd tusinek
Grzegorz Winiarek
Kolonia 2
12-114 Rozogi

Tel. 089 722 65 90
e-mail: tusinek@tusinek.com.pl
tusinek.com.pl

Programy edukacyjne: Od trawy do mleka, Ogród i zioła, Mleko i ser, Ginące zawody – Stolarz, Ginące
zawody – Tkaczka, Ginące zawody – Kowal, Ginące zawody – Pszczelarz, kopalnia bursztynu
Proponowane programy edukacyjne skupiają się przede wszystkim na przetwórstwie rolnym,
produkcji roślinnej i poznaniu tradycyjnych zawodów. Dzieci uczestniczą w produkcji sera i masła,
poznają warzywa i zioła rosnące w ogrodzie. Ciekawe wykłady i zajęcia praktyczne dotyczą
ginących zawodów – stolarza, tkaczki, kowala i pszczelarza. Nietypową atrakcją są warsztaty
związane z historią wydobywania bursztynu na Kurpiach i lekcja w kopalni.
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C e l e d u k a c yj n y
D z i e d z i c t w o k u lt u r y
m at e r i a l n e j w s i , t r a d y c yj n e
Z a w o d y, r ę k o d z i e ł o i t w ó r c z o ś ć
ludowa
Podczas wycieczek do Zagród Edukacyjnych dzieci mają niepowtarzalną
okazję uczestniczyć w zajęciach artystycznych, kulinarnych i rozrywkowych.
Poznają tradycyjne, ginące już niestety zawody, takie jak bartnik, kołodziej,
bednarz czy rymarz. Zwiedzając stare zabudowania, mogą zobaczyć, jak
wyglądało życie na wsi wiele lat temu. Z bliska przyjrzą się przedmiotom
codziennego użytku czy urządzeniom rolniczym, których przeznaczenia mogą
się tylko domyślać.

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Północnej
Województwo

pomorskie

1.

Gospodarstwo Agroturystyczne „LIPY”
Miejscowość: Lipy
Numer domu: 2
Poczta: 83-430 Stara Kiszewa

9.

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Chłopa”
Miejscowość: Chmielno
Ulica: Wiejska 1
Poczta: 83-333 Chmielno

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne „AGROHANKA”
Miejscowość: Kniewo
Ulica: Aleja Lipowa 60
Poczta: 84-252 Kniewo

10.

„Pod Lipą”
Miejscowość: Kamienicki Młyn
Numer domu: 14
Poczta: 83-342 Kamienica Królewska

3.

Zagroda Edukacyjna U Garncarza SZYSZKA
Miejscowość: Polnica
Ulica: Sokole 19
Poczta: 77-300 Człuchów

11.

„Jałowcowa Dolina”
Miejscowość: Sylczno
Numer domu: 41
Poczta: 77-124 Parchowo

4.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„U RYCHERTÓW”
Miejscowość: Kiełpino
Ulica: Starowiejska 14
Poczta: 83-307 Kiełpino

12.

U Miodowskich
Miejscowość: Pierszczewo
Numer domu: 42
Poczta: 83-316 Gołubie

5.

Gospodarstwo Agroturystyczne ”WICHROWE
WZGÓRZE”
Miejscowość: Chmielno
Ulica: Wichrowe Wzgórza 13
Poczta: 83-333 Chmielno

13.

Wiejska Zagroda
Miejscowość: Osice
Numer domu: 44
Poczta: 83-022 Suchy Dąb

14.

Inny świat - KRAINA PRZYRODY I PRZYGODY
Miejscowość: Krastudy
Ulica: Krastudy 2
Poczta: 82-433 Mikołajki Pomorskie

Stadnina Koni Maciukiewicz
Miejscowość: Nowęcin
Ulica: Św. Huberta 4
Poczta: 84-360 Łeba

15.

Gospodarstwo Agroturystyczne „TURZE”
Miejscowość: Turze
Ulica: Długa 25
Poczta: 83-113 Turze

Gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka”
Miejscowość: Opalenie
Ulica: Józefa Czyżewskiego 29
Poczta: 83-136 Opalenie

16.

Pasieka „U Strusi”
Miejscowość: Jantar
Ulica: Gdańska 31
Poczta: 82-103 Stegna

6.

7.

8.

CHECZ
Miejscowość: Dolina Jadwigi 2
Poczta: 83-341 Gowidlino
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w l ab i ry n c i e l eś nym
Gospodarstwo Agroturystyczne „LIPY”
Alicja Wacholc
Lipy 2
83-430 Stara Kiszewa

Tel. 58 687 65 15
e-mail: awacholc@wp.pl

Programy edukacyjne: Zajęcia edukacyjne w labiryncie leśnym, w tym wypiek chleba
Dla dzieci i młodzieży szkolnej gospodarze przygotowali specjalną ofertę edukacyjną
w labiryncie leśnym, ze ścieżkami i tablicami informacyjnymi. W pakiecie również wypiek chleba
w piecu chlebowym z degustacją i warsztaty plastyczne. W ramach edukacji w zakresie produkcji
zwierzęcej można poznać różnorodne gatunki ptactwa ozdobnego.

Zw i er zęta w tr adycyj n y m g o spodars twi e
Gospodarstwo Agroturystyczne „AGROHANKA”
Henryk Syrocki
Aleja Lipowa 60
84-252 Kniewo

Tel. 58 572 22 12
e-mail: agrohanka@wp.pl
www.agrohanka.pl

Programy edukacyjne: Warzywa i ich zastosowanie, Wybrane rośliny uprawne i tradycyjne wypieki,
Zwierzęta w tradycyjnym gospodarstwie
Gospodarstwo oferuje program wizyt w zagrodzie, podczas których dzieci zgłębią tajniki
codziennych zajęć gospodarskich, odkryją świat roślin i zwierząt gospodarskich, przygotują
ciasto na podpłomyki oraz poznają smak domowego chleba. Podczas warsztatów grupy
wykonają sałatki i surówki z poszczególnych gatunków warzyw – od obróbki wstępnej po
gotowy produkt.
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wa rsztaty ga r nca r s k i e
Zagroda Edukacyjna U Garncarza SZYSZKA
Joanna Szyszka
Polnica, ul. Sokole 19
77-300 Człuchów

Tel. 59 832 34 02
e-mail: joanna.szyszka1@wp.pl
tomszyszka.dobrynocleg.pl

Programy edukacyjne: Świat koni, Warsztaty garncarskie, Lepienie przedmiotów z gliny – warsztaty
manualne, Narzędzia rolnicze, przedmioty domowe – dawniej i dziś
Świat koni oraz odkrywanie tajników garncarstwa to główna tematyka zajęć oferowanych
przez tę zagrodę. Dzieci mają okazję odbyć przejażdżkę na koniach rasy wielkopolskiej,
śląskiej, kucach szetlandzkich i konikach polskich oraz poznać rolę tych zwierząt na polskiej
wsi. Podczas zajęć praktycznych z garncarstwa każdy wykona naczynie lub gar gliniany.

le kc ja o zb oż u
Gospodarstwo Agroturystyczne „U RYCHERTÓW”
Hanna Rychert
Starowiejska 14
83-307 Kiełpino

Tel. 58 694 22 31
e-mail: hanna@rychert.gdan.pl
www.rychert.gdan.pl

Programy edukacyjne: Lekcja o mleku, Lekcja o zbożu, Malowanie na szkle kaszubskich wzorów
haftów
Program zajęć edukacyjnych odbywających się w tej zagrodzie uwzględnia m.in. malowanie na
szkle, wypiek bułek w piecu chlebowym, dojenie krów i kóz, naukę abecadła kaszubskiego Na
gości czekają bogate atrakcje: zwierzyniec – kozy, owce, króliki, kury, perliczki, kuropatwy, pawie,
nauka jazdy konnej, przejażdżki wozem drabiniastym oraz łowienie ryb.
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k aszu b sk a l ekc j a reg i onal na
Gospodarstwo Agroturystyczne „WICHROWE WZGÓRZE”
Maria i Andrzej Kostuch
Wichrowe Wzgórza 13
83-333 Chmielno

Tel. 58 684 21 56
e-mail: biuro@wichrowe.info
www.wichrowe.info

Programy edukacyjne: Lekcja o zbożu, Ozdoby z siana, Wzory kaszubskie malowane na szkle,
Kaszubska lekcja regionalna
Zagroda oferuje pobyty edukacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych i obejmuje
m.in. lekcję o regionie, robótki z siana, malowanie na szkle, lekcję o zbożu. Edukacja w zakresie
dziedzictwa kulturowego przybliża dzieciom historię, zwyczaje i legendy o Kaszubach. Osoby
zainteresowane warsztatami artystycznymi mogą spróbować technik malarskich na szkle
i przygotować ozdoby witrażowe.

o l i m p i ada wi ej s ka
Inny świat - KRAINA PRZYRODY I PRZYGODY
Ryszarda Turo
Krastudy 2
82-433 Mikołajki Pomorskie

Tel. 668 956 604
e-mail: adelina.turo@wp.pl
www.podkowka.info

Programy edukacyjne: Edukacyjna wizyta na wsi, Wiejskie zabawki – warsztaty robienia zabawek z
siana i mat ze słomy, Olimpiada wiejska, Chodź, pomaluj mój świat – warsztaty manualne, Podchody
wiejskie
Idealne miejsce do aktywnej edukacji i poznania specyfiki pracy w gospodarstwie. Dzieci
uczestniczą w porannym obrządku, poznają zwierzęta i rośliny uprawiane na wsi. Gospodarz
pokaże, jak zrobić zabawki ze słomy, biżuterię z filcu i drewniane łódki, a animator zorganizuje
wiejską olimpiadę i podchody po okolicy.
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hod owla i u ż yt kowa ni e ko n i
Gospodarstwo Agroturystyczne „TURZE”
Magdalena Gospodarczyk - Kacprzak
Długa 25
83-113 Turze

Tel. 58 536 74 18
e-mail: kacprzakturze@wp.pl
www.turze.weterynaryjny.eu

Programy edukacyjne: Hodowla i użytkowanie koni, L as – zbiór różnych gatunków roślin, miejsce życia
leśnych zwierząt, Historia miejsca i najbliższej okolicy, Hodowla bydła mlecznego i pozyskiwanie mleka,
Wizyta w gospodarstwie
Właściciele prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi, młodzieżą, niepełnosprawnymi i dorosłymi
z zakresu hodowli koni i krów mlecznych rasy jersey. Goście mają również możliwość przejażdżki
końmi lub bryczką, a w ramach poznawania historii okolicy – zwiedzania wozem rajdowym
pozostałości po zamku krzyżackim.

u roln i k a
checz
Bolesław i Gabriela Tesmer
Dolina Jadwigi 2
83-341 Gowidlino

Tel. 691 688 971
e-mail: g.tesmer@wp.pl
www.dolinajadwigi.pl

Programy edukacyjne: U rolnika
Gospodarze umożliwiają bezpośredni kontakt z hodowanymi zwierzętami: krowami, świniami,
kozą, owcą i drobiem oraz zdobywanie wiedzy o produkcji roślinnej i o życiu na współczesnej wsi.
Oprócz pobytu na terenie zagrody dzieci mają możliwość wyprawy ,,agrobusem” po najbliższej
okolicy i odbycia warsztatów z historii i kultury Kaszub. W ramach edukacji kulinarnej uczestnicy
przygotują kluski do zupy ziemniaczanej oraz uformują bułki.
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p i ec zen i e c i as tec z ek
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Chłopa”
Henryk Kostuch
Wiejska 1
83-333 Chmielno

Tel. 58 684 23 32
e-mail: uchlopa14@wp.pl
www.uchlopa.com

Programy edukacyjne: Wykręć się siankiem, Janko muzykant, Od ziarenka do bochenka, Na szkle
malowane, Pieczenie ciasteczek
Gospodarze zapraszają dzieci i młodzież szkolną wraz z nauczycielami na zajęcia edukacyjne pod
hasłem: „Zostawcie komputery – poznajcie Kaszuby”. Oferta zawiera szeroki zakres warsztatów:
malowanie motywów kaszubskich na szkle i drewnie, pieczenie chleba i ciasteczek, wykonywanie
ozdób z siana. Atrakcją są lekcje muzyczne, pokaz instrumentów kaszubskich– diabelskich
skrzypiec i burczybasa oraz nauka kaszubskich nut.

P r aw i e w szyst ko o K as z u bac h
pod lipą
Sabina i Andrzej Krefta
Kamienicki Młyn, ul. Kamienicki Młyn 14
83-342 Kamienica Królewska

Tel. 691 899 863
e-mail: martynusia852001@wp.pl
www.podlipa.gdan.pl

Programy edukacyjne: Wizyta na wsi, Przygoda z kaszubską przyrodą, Prawie wszystko o Kaszubach,
Poznajemy tradycyjne rzemiosło
W tym miejscu dzieci poznają tradycyjne rzemiosło i kulturę kaszubską. Zwiedzą wiejskie
gospodarstwo, zobaczą hodowane tam zwierzęta i maszyny rolnicze. Twórcy ludowi poprowadzą
warsztaty z garncarstwa, tkactwa, rzeźby czy przędzenia wełny. Wizyta w tym gospodarstwie
to także szansa na poznanie kultury kaszubskiej, naukę języka, zaznajomienie się ze strojami
regionalnymi, instrumentami i nutami.
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d zie ń u ro lni k a
Jałowcowa Dolina
Sabina i Jakub Błaszkowscy
Sylczno 41
77-124 Parchowo

Tel. 59 823 12 04
e-mail: jalowcowadolina@wp.pl

Programy edukacyjne: Dzień u rolnika, Spotkanie z kaszubską historią i przyrodą,
Dziedzictwo kulturowe Kaszub
Gospodarze proponują spędzenie typowego dnia z rolnikiem. Dzieci i młodzież poznają maszyny
rolnicze i zwierzęta hodowlane, mogą nakarmić ryby w stawie. Podczas spotkania z kaszubską
kulturą i przyrodą odkrywają wojenną historię regionu, zwiedzając pobliskie pozostałości po
bunkrach, oraz szukają tajemniczej rośliny chronionej „bagno pospolite”. Atrakcją są również
warsztaty kulinarne i rzeźbiarskie.

od zia re nk a d o b oche nk a
U Miodowskich
Mirosława Miodowska-Jaroś
Pierszczewo 42
83-316 Gołubie

Tel. 696 788 455
biuro@pirsno.pl
www.umiodowskich.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka
Zajęcia proponowane przez właścicieli obejmują udział w wypieku swojskiego chleba, tworzenie
pamiątek z masy solnej, przejażdżkę wozem konnym nad jezioro Zamkowisko na spotkanie
z legendą o zapadłym grodzie. Dzieci poznają również etapy rozwoju zbóż oraz nauczą się
rozpoznawać uprawiane tam rośliny i hodowane zwierzęta.
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sm ac zn e skarby z i em i
Wiejska Zagroda
Katarzyna i Tomasz Łukaszewicz
Osice 44
83-022 Suchy Dąb

Tel. 695 964 677
e-mail: malinowskakatarzyna@onet.pl

Programy edukacyjne: Po co hodujemy i po co uprawiamy, Smaczne skarby ziemi,
Żuławy w różnym świetle
Właściciele zapraszają na warsztaty, dzięki którym dzieci poznają zwierzęta i rośliny uprawiane
na Żuławach Wiślanych. Samodzielnie posieją warzywa, wezmą udział w wykopkach, a następnie
stworzą ziemniaczane ludziki. Podczas wizyty w tej zagrodzie goście poznają dziedzictwo kultury
materialnej Żuław, zwiedzając zabytkowe budynki.

h o d o w l a i u ży tko wani e koni
Stadnina Koni Maciukiewicz
Franciszek Maciukiewicz
Św. Huberta 4
84-360 Łeba

Tel. 59 866 10 75
e-mail: info@nowecin.com.pl
www.nowecin.com.pl

Programy edukacyjne: Hodowla i użytkowanie koni
Hodowla i pielęgnacja koni różnych ras to główny temat zajęć oferowanych przez stadninę.
Przejażdżki bryczką i wozem taborowym i minizoo z osiołkami i kozami to główne atrakcje tego
miejsca. Gospodarze prowadzą również wykłady na temat dziedzictwa kulturowego regionu oraz
organizują wycieczki po okolicy, zapoznając z historią starego szlacheckiego rodu Wejherów.
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życ ie stru s i
Pasieka „U Strusi”
Vanhoof Peter i Maria Pełczyńska
Jantar, ul. Gdańska 31
82-103 Stegna

Tel. 55 247 79 63
e-mail: pastrus@wp.pl
www.pasiekaustrusi.pl

Programy edukacyjne: Rola pszczół w przyrodzie, Produkty pszczele, Życie strusi
Polsko-belgijskie małżeństwo prowadzi gospodarstwo oparte przede wszystkim na hodowli
pszczół i strusi. Właściciele dzielą się wiedzą na temat pszczelarstwa, miodu i apiterapii,
proponują degustację produktów pszczelich oraz obserwację przeszklonego ula. Niewątpliwą
atrakcją są strusie oraz poznawanie ciekawostek dotyczących ich życia – żywienia, rozmnażania
i zwyczajów.

pozna j św i at koni
Gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka”
Helena Maciejewska
Józefa Czyżewskiego 29
83-136 Opalenie

Tel. 58 502 760 852
e-mail: sjpasja@gmail.com
www.maciejowka.net

Programy edukacyjne: Poznaj świat koni, Kulisy życia na wsi
Poznanie świata koni i kulisy życia na wsi to główne programy edukacyjne proponowane przez
gospodarzy. Dzieci poznają psychikę i zachowanie koni, mogą pojeździć na lonży oraz wybrać
się na wycieczkę wozami do pobliskiego rezerwatu przyrody. Dodatkowo właściciele proponują
wycieczkę do pocysterskiej XVI-wiecznej Bazyliki Katedralnej w Pelplinie, średniowiecznego
Gniewa oraz Muzeum Diecezjalnego.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Północnej
Województwo

zachodniopomorskie

1.

Gospodarstwo Edukacyjne „W
Labiryntach”
Miejscowość: Paproty
Numer domu: 8
Poczta: 76-142 Malechowo

2.

Dworek Tradycja
Miejscowość: Bełczna
Numer domu: 4
Poczta: 73-150 Łobez

3.

„7 OGRODÓW”
Miejscowość: Łowicz Wałecki
Numer domu: 50
Poczta: 78-650 Mirosławiec

4.

Zielona Farma
Miejscowość: Żelimucha
Numer domu: 20
Poczta: 78-200 Białogard

5.

Zagroda Jeździecka „Czarcia Podkowa”
Miejscowość: Sarbinowo
Numer domu: 118
Poczta: 74-405 Sarbinowo
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w kra inie t or fu i ź r ód e ł
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Iwona i Stanisław Rybiccy
Paproty 8
76-142 Malechowo

Tel. 608 646 581
e-mail: iwona.rybicka@paproty.pl
www.paproty.pl

Programy edukacyjne: W krainie torfu i źródeł, Ploty z wikliną czyli spotkanie z wierzbą, Warsztaty
bożonarodzeniowe, Kolorowa pasieka w gospodarstwie
Właściciele proponują warsztaty praktyczne, oparte na poznawaniu właściwości torfu i źródeł,
włącznie z pobieraniem próbek i ich badaniem. Mistrz plecionkarstwa opowie o zastosowaniu
wierzby energetycznej oraz pokaże, jak samodzielnie wykonać pamiątki z wikliny. Gospodarze
przygotowali również pogadankę o pszczołach połączoną z degustacją miodu, a zimą prowadzą
bożonarodzeniowe warsztaty rękodzielnicze.

szkoł a ku cha r z y
Dworek Tradycja
Grażyna Zaremba-Szuba
Bełczna 4
73-150 Łobez

Tel. 91 397 38 93
e-mail: polska@tradycja.net
www.dworektradycja.pl

Programy edukacyjne: Szkoła kucharzy – Dziedzictwo Kulinarne Pomorza Zachodniego; Bazar sztuki dla nauki, z nami
nuda się nie uda; Odkrywcy smaków Pomorza Zachodniego; Warsztaty świąteczne: Boże Narodzenie (listopad – grudzień),
Wielkanoc (luty – kwiecień).
Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie wytwarza się pierniki szczecińskie według starej oryginalnej receptury z 1845
r. Właścicielka jest mistrzem kucharstwa i organizuje zajęcia z nauki gotowania, robienia przetworów i oczywiście
pieczenia pierników. Goście mogą poznać dziedzictwo Pomorza Zachodniego, uczestnicząc w warsztatach
artystycznych oraz zwiedzając tradycyjne gospodarstwo rolne.
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o g ród artys ty
7 OGRODÓW
Grażyna Kugiel
Łowicz Wałecki 50
78-650 Mirosławiec

Tel. 602 816 919
e-mail: 7ogrodow@gmail.com
www.7ogrodow.pl

Programy edukacyjne: Ogród ziołowy i jadalny. Zioła i owoce dziko rosnące, Ogród Bartnika,
Ogród Artysty
Na terenie gospodarstwa znajdują się ogrody tematyczne, gdzie goście mogą zapoznać się
z roślinami jadalnymi i ich wykorzystaniem w kuchni regionalnej. W „Ogrodzie Bartnika”
doświadczony pszczelarz zapozna dzieci i młodzież z życiem pszczół i rodzajami miodów,
a plastyk w „Ogrodzie Artysty” przybliży znacznie barw, rodzaje kwiatów oraz poprowadzi
warsztaty florystyczne i rękodzielnicze.

mały rol ni k
Zielona Farma
Marzena i Krzysztof Rajtar
Żelimucha 20
78-200 Białogard

Tel. 668 198 293
e-mail: kontakt@zielona-farma.pl
www.zielona-farma.pl

Programy edukacyjne: Mały Rolnik, Pieczony ziemniak w barwach jesieni, Jesienny ogród dyniowy,
Pszczeli świat, Rodzinnie familijnie
Gospodarze zapoznają dzieci ze zwierzętami żyjącymi na farmie oraz roślinami i ziołami
hodowanymi w ogrodzie. Mali goście wezmą udział w wykładach połączonych z warsztatami
artystycznymi związanymi z ziemniakami oraz roślinami dyniowatymi. Ciekawą propozycją są
zajęcia edukacyjne o świecie owadów oraz własnoręczne wykonanie świeczki i złożenie ula.
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pod zielę s i ę z T ob ą chl e b e m
Zagroda Jeździecka „Czarcia Podkowa”
Agnieszka i Robert Gumbis
Sarbinowo 118
74-405 Sarbinowo

Tel. 506 510 542
e-mail: kontakt@czarciapodkowa.com
www.czarciapodkowa.com

Programy edukacyjne: Podzielę się z Tobą chlebem, Wełniana historia człowieka, Poznaję siebie i świat
wokół mnie, Roślinny zawrót głowy
Przeszło 100-letnie gospodarstwo oferuje szeroki zakres tematyczny programów edukacyjnych.
Warsztaty z pieczenia chleba, przędzenia na kołowrotku i wrzecionie, techniki filcowania wełny,
barwiarstwo naturalne czy przyrządzanie zupy warzonej w kotle z darów natury to tylko niektóre
z nich. Właściciele prowadzą również zajęcia z rekreacji i jazdy konnej.

70

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Północnej
Województwo

kujawsko-pomorskie

1.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„DWOREK WYMYSŁOWO”
Miejscowość: Wymysłowo
Numer domu: 1
Poczta: 89-500 Tuchola

2.

Park Sienno
Miejscowość: Sienno
Ulica: Parkowa 1
Poczta: 86-022 Dobrcz

3.

Edukacyjna Zagroda Wiejska
Miejscowość: Kozielec 22
Poczta: 86-022 Dobrcz

4.

Agroturystka nad jeziorem Sopień
Miejscowość: Mały Głęboczek 41
Poczta: 97-313 Brzozie

5.

Agroturystyka Gostkowo
Miejscowość: Gostkowo
Numer domu: 112
Poczta: 87-148 Łysomice

6.

Agroturystyka „GZINIANKA”
Miejscowość: Gzin
Numer domu: 76
Poczta: 86-070 Dąbrowa Chełmińska

7.

Wiejskie Gospodarstwo Edukacyjne
„BABALUDA”
Miejscowość: Parowa Falęcka
Numer domu: 18
Poczta: 87-140 Chełmża

8.

Ekoagroturystyka „Pachotowko”
Miejscowość: Gzin
Numer domu: 24
Poczta: 86-070 Dąbrowa Chełmińska
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ud omowione z w i e r z ę ta
Gospodarstwo Agroturystyczne „DWOREK WYMYSŁOWO”
Joanna Kłodzińska-Szewczenko
Wymysłowo 1
89-500 Tuchola

Tel. 52 33 43 219
e-mail: paradizo1975@wp.pl
www.dworekwymyslowo.pl

Programy edukacyjne: Udomowione zwierzęta i ptaki w hodowli, Hodowla koni i kucyków, Konie
wczoraj i dziś w gospodarstwie rolnym, Śladami Indian Ameryki Północnej. SAT-OKH - Indianin Wojownik - Partyzant A.K. „Kozak”
Zagroda zaprasza na przygodę z nauką w sercu Borów Tucholskich. Goście poznają dzikie
i udomowione zwierzęta i ptaki. Podczas zajęć praktycznych dzieci będą mogły zbudować budki
lęgowe, karmniki lub paśniki oraz przejechać się na kucyku lub bryczką. Zobaczą, jak się karmi,
siodła czy pielęgnuje konie oraz ich pracę w gospodarstwie. Ponadto na terenie gospodarstwa
znajduje się Muzeum Kultury Indiańskiej.

Og ród e ko logi cz ny w 4 p or ac h r o ku
Park Sienno
Krystyna i Jacek Strońscy
Sienno, ul. Parkowa 1
86-022 Dobrcz

Tel. 602 242 014
e-mail: krystyna.stronska@wp.pl
www.parksienno.pl

Programy edukacyjne: Ogród ekologiczny w 4 porach roku, Tradycje wiejskie, czyli jak pracowała moja
prababcia i mój pradziadek, Zdrowe pożywienie i styl życia
Zależnie od pory roku gospodarstwo proponuje programy edukacyjne związane z tradycjami
wiejskimi, zdrowym jedzeniem i okoliczną przyrodą. Zajęcia odbywają się w 100-letniej chacie,
gdzie dzieci wykonują prace jakimi zajmowali się nasi pradziadkowie. Goście biorą aktywny
udział w pracach polowych, takich jak siew, pielęgnacja i zbiór warzyw i ziół, dowiadując się przy
tym o zaletach zdrowego stylu życia.
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p r zyg o da w zag r o d zi e wi ej s ki ej
Edukacyjna Zagroda Wiejska
Alicja Ożóg
Kozielec 22
86-022 Dobrcz

Tel. 52 364 92 16
e-mail: turystykawiejska@wp.pl

Programy edukacyjne: Przygoda wielkanocna, Wiosna w Zagrodzie Wiejskiej w Kozielcu, Wakacyjna
przygoda w Zagrodzie Wiejskiej
Na terenie zagrody znajduje się miniskansen, ogródek z Domkiem Skrzata, ekologiczny sad,
ziołowy skwer oraz budynek z zaprzyjaźnionymi zwierzętami: kozą Melą, królikiem Filipem
i owieczką Milutką. Poza zwiedzaniem gospodarstwa i odkrywaniem jego tajemnic właściciele
proponują wykonywanie dekoracji ziołowych, zakładanie hodowli dżdżownic oraz warsztaty
świąteczne.

o d zi ar en k a d o b o c henka
Agroturystka nad jeziorem Sopień
Aleksandra Korecka
Mały Głęboczek 41
97-313 Brzozie

Tel. 510704490
e-mail: kontakt@agroturystyka-sopien.pl
www.agroturystyka-sopien.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Produkcja zbóż, Droga mleczna
Podczas proponowanych zajęć edukacyjnych goście zapoznają się z tradycyjnymi zawodami
rolnika, młynarza i piekarza. Ponadto dowiedzą się wszystkiego o hodowli krów i produkcji
mlecznej, nauczą się wyrabiać masło, kwas chlebowy oraz piec chleb. Zobaczą także maszyny
rolnicze i gospodarcze, używane zarówno kiedyś, jak i dzisiaj.
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c zym się p or u s z a no, ja k ni e by ł o sam o c h o d ó w
Agroturystyka Gostkowo
Katarzyna i Krzysztof Dzikowscy
Gostkowo 112
87-148 Łysomice

Tel.602 394 949
e-mail: krzysztofdzikowski@op.pl
www.bryczka-dzikowski.pl

Programy edukacyjne: Od sadzeniaka do wykopanego ziemniaka, Jak powstaje chleb,
O koniach – od „A” do „Z”, Czym się poruszano, jak nie było samochodów
Gospodarze zapraszają na warsztaty związane z produkcją roślinną oraz hodowlą koni. Dzieci
poznają odmiany i zastosowanie ziemniaków oraz zbóż, nauczą się przygotowywać chleb.
Dowiedzą się również wszystkiego na temat żywienia, pielęgnacji i siodłania koni oraz zobaczą
bryczki, karety, wozy i sanie.

ka żdy może być p i e k a r z e m
Agroturystyka „GZINIANKA”
Irena i Jerzy Tomkiewicz
Gzin 76
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Tel. 52 381 61 52
e-mail: gzinianka@agro.turystyka.pl
www.agro.turystyka.pl

Programy edukacyjne: Krowa jako żywicielka rodziny, Każdy może być piekarzem, Regionalne wyroby
wędliniarskie, Wykonujemy replikę wyrobów z gliny z grodziska w Gzinie, Ruch ważnym elementem życia,
Wieś w decoupage
Praktyczne poznanie zawodu mleczarza-serowara, piekarza oraz zajęcia artystyczne to główne założenia
programowe warsztatów oferowanych przez gospodarstwo. Goście wezmą udział w produkcji śmietany,
masła, twarogu oraz sera podpuszczkowego, nauczą się piec chleb i podpłomyki oraz przetwarzać półtusze
na wędzonki i wędliny. Chętni mogą spróbować lepić w glinie oraz przekonać się jak przyjemny i ważny dla
zdrowia jest ruch.
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tra dyc ja w m l e ku z a m k ni ęta
Wiejskie Gospodarstwo Edukacyjne „BABALUDA”
Izabela Wierzbicka
Parowa Falęcka 18
87-140 Chełmża

Tel. 501 284 564
e-mail: happy-village@wp.pl
www.babaluda.pl

Programy edukacyjne: Od owieczki do czapeczki, Tradycja w mleku zamknięta, Kukiełki, szczodraki
i kujawskie bochenuski
Celem proponowanych zajęć jest przede wszystkim ochrona dziedzictwa przyrody, kultywowanie
tradycji, kształcenie postawy szacunku do przyrody i promocja ekologicznego trybu życia. Dzieci
poznają tutaj techniki tradycyjnej obróbki wełny, dowiedzą się, jakie są prozdrowotne właściwości
mleka i jego przetworów, oraz będą uczestniczyć w produkcji podpłomyków, szczodraków bądź
kujawskich bochenusków.

wa rsztat y e kol ogi cz no-ku l i n ar n e
Ekoagroturystyka „Pachotowko”
Alina Jacek Krawisz
Gzin 24
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Tel. 52 381 64 31
e-mail: gzin24@pachotowko.pl
www.pachotowko.pl

Programy edukacyjne: Ekologiczna uprawa zbóż; z pola na stół, Ekologiczna uprawa warzyw i ziół; warzywa na
wesoło, Ekologiczny chów gęsi owsianej, kurki zielononóżki, perliczek i kaczek, Warsztaty ekologiczno-kulinarne:
gęsia uczta, Z lasem za pan brat
Gospodarstwo nastawione na edukację związaną z ekologiczną uprawą roślin i hodowlą drobiu. Oprócz
przyswojenia wiedzy teoretycznej, goście wezmą udział w zajęciach praktycznych z pieczenia chleba,
podpłomyków i gofrów, przygotują ekologiczny ogródek warzywny. Zobaczą również, jak się hoduje gęsi
oraz poznają właściwości gęsiny. Podczas spaceru do lasu poznają elementy ekosystemu leśnego.
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c e l e d u k a c yj n y
Produkcja roślinna
Zagrody Edukacyjne proponują swoim gościom poznanie procesów
związanych z produkcją roślinną. Zorganizowane grupy, nie tylko szkolne
czy przedszkolne, uczestniczą w zajęciach dotyczących m.in. uprawy
roli, ogrodnictwa czy hodowli roślin użytkowych. Różnorodna oferta
uzależniona jest oczywiście od pór roku. Istnieje również możliwość
zorganizowania cyklicznych wizyt, dzięki czemu zwiedzający mogą
śledzić cały cykl produkcji poszczególnych roślin. Już przedszkolaki
uczą się rozpoznawania różnych gatunków zbóż czy warzyw. Jednym
z elementów edukacyjnych jest również przygotowywanie potraw z roślin
wyhodowanych w gospodarstwie.

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Środkowej
Województwo

mazowieckie

1.

Leśniczówka „Paryż”
Miejscowość: Rzy
Numer domu: 45
Poczta: 09-110 Sochocin

2.

Gospodarstwo „Chata za wsią”
Miejscowość: Nowe Skaszewo
Numer domu: 23
Poczta: 06-126 Gzy

10.

Agroturystyka „Tajemniczy Ogród”
Miejscowość: Dzielnik
Numer domu: 21
Poczta: 05-332 Siennica

Hodowla Kóz - Gospodarstwo Agroedukacyjne
Miejscowość: Glina
Numer domu: 13
Poczta: 07-320 Małkinia Górna

11.

Gospodarstwo „ELA”
Miejscowość: Wydmusy
Numer domu: 59
Poczta: 07-430 Myszyniec

Mazowieckie Sioło Julianówka
Miejscowość: Julianów
Numer domu: 14
Poczta: 05-332 Siennica

12.

Gospodarstwo eko-agroturystyczne
Miejscowość: Grale
Numer domu: 45
Poczta: 07-420 Kadzidło

Gospodarstwo Agroturystyczne „Jabłonka”
Miejscowość: Czersk
Ulica: Warszawska 3
Poczta: 05-530 Góra Kalwaria

13.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dębem”
Miejscowość: Głęboczyca
Numer domu: 54
Poczta: 05-307 Dobre

Zaczarowane Miejsce
Miejscowość: Bartniki
Ulica: Łąkowa 19
Poczta: 96-332 Radziwiłów

14.

Chata pod Dębami
Miejscowość: Karniewo
Ulica: Kolonia 16
Poczta: 06-425 Karniewo

15.

Gospodarstwo Agroturystyczne
z Karczmą na Złotym Polu
Miejscowość: Złote Pole
Ulica: Łaguny 1
Poczta: 06-406 Opinogóra Górna

16.

Gajówka ”Prochowy Młynek”
Miejscowość: Bartniki
Ulica: Miedniewicka 8
Poczta: 96-332 Radziwiłłów

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Bursztyna”
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Miejscowość: Wach
Numer domu: 14
Poczta: 07-420 Kadzidło
Gospodarstwo „EWA”
Miejscowość: Lipniki
Ulica: Ks. Sierpińskiego 48
Poczta: 07-436 Lipniki
Gospodarstwo „DOROTA”
Miejscowość: Czarnia
Numer domu: 72
Poczta: 07-431 Czarnia
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tra dyc ja na m a z ow i e ck i e j w si
Leśniczówka „Paryż”
Anna Oliszewska
Rzy 45
09-110 Sochocin

Tel. 23 671 83 70
e-mail: annaoliszewska@wp.pl

Programy edukacyjne: Tradycja na mazowieckiej wsi, Pory roku w Leśniczówce Paryż
Gospodarstwo przygotowało warsztaty edukacyjne służące poznaniu tradycji kulturowych
Mazowsza oraz flory i fauny leśnej. Dzieci uczestniczą w wypieku chleba na zakwasie z różnych
rodzajów mąk z dodatkami czy kiszeniu kapusty w dużej drewnianej beczce przy użyciu starych
narzędzi. Podczas wędrówki z leśniczym do lasu uczą się rozpoznawać drzewa, runo leśne
i zwierzęta.

Tra dyc ja w gos p oda r s t wi e r o l n y m
Gospodarstwo „Chata za wsią”
Anna Paradowska
Nowe Skaszewo 23
06-126 Gzy

Tel. 23 691 52 96
e-mail: tomogrod@wp.pl
www.chatazawsia.pl

Programy edukacyjne: Tradycja w gospodarstwie rolnym.
Podczas wizyty w tej zagrodzie goście poznają tradycje w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
na dawnej mazowieckiej wsi, dawne sprzęty i narzędzia, kuchnię oraz obrzędy i obyczaje. Można
zwiedzić miniskansen i minizoo, uczestniczyć w zajęciach młócenia zboża cepem, oczyszczania
go w wialni czy robienia naleśników i pierogów. Jesienią w przydomowym sadzie dzieci poznają
owoce i przygotowują z nich przetwory.
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l eśn y wędrowi ec
Agroturystyka Tajemniczy Ogród
Bożena Zagórska
Dzielnik 21
05-332 Siennica

Tel. 503 515 672
e-mail: bozena.zagorska@onet.eu
www. dzielnik.pl

Programy edukacyjne: Zioła – dary natury, Leśny wędrowiec, Na szlaku siedmiu młynów nad Piaseczną
Na terenie gospodarstwa znajduje się ścieżka przyrodnicza „Sekrety lasu”, gdzie dzieci poznają
zegar ptasiego śpiewu, tropy leśnych zwierząt czy układ piętrowy lasu. Podczas spaceru
w ogrodzie mali goście szukają roślin leczniczych oraz układają z ziół własne potpourri. W ramach
poznawania historii regionu właściciele proponują wycieczkę Szlakiem Siedmiu Młynów nad
Piaseczną.

r o l n i c t w o i zaj ęc i a w g o sp odars twi e
Gospodarstwo „ela”
Elżbieta i Mirosław Żebrowscy
Wydmusy 59
07-430 Myszyniec

Tel. 29 772 19 12
e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

Programy edukacyjne: Tradycje kulinarne na Kurpiach, Rolnictwo i zajęcia w gospodarstwie, Kwiaty z bibuły
Gospodarstwo oferuje uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych służących poznaniu tradycji kurpiowskich,
przygotowaniu potraw regionalnych i tradycyjnych oraz przyjrzeniu się z bliska pracy rolników. Podczas zajęć
kulinarnych goście pieką rejbaka, fafernuchy, sernik lub szarlotkę, lepią pierogi czy ważą piwo kozicowe. Dodatkowo
dzieci mogą zwiedzić zagrody ze zwierzętami hodowlanymi czy poznać zastosowanie maszyn rolniczych. Z kolei
zajęcia plastyczne obejmują wykonanie kwiatów z bibuły i palm kurpiowskich.
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kozia zagr oda u m ą ków
Gospodarstwo eko-agroturystyczne
Sabina i Mieczysław Mąka
Grale 45
07-420 Kadzidło

Tel. 29 594 00 62
604 417 025

Programy edukacyjne: Kozia zagroda u Mąków, Tradycje kulinarne na Kurpiach,
Produkty z koziego sera
Gospodarze zajmują się hodowlą kóz i przetwórstwem mleka koziego. Wszystkich chętnych
zapraszają na zajęcia związane z pozyskiwaniem mleka i wytwarzaniem kozich serów.
Prowadzą także warsztaty kulinarne tradycyjnej kuchni kurpiowskiej: przygotowywanie
pierogów, pyz, naleśników czy koktajli serwatkowych.

znac zenie p s z cz ół
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dębem”
Sławomir Sobiepanek
Głęboczyca 54
05-307 Dobre

Tel. 25 756 12 37
e-mail: sobiepanek@op.pl
www. sobiepanek.republika.pl/

Programy edukacyjne: Poznajemy zioła w lesie i ogrodzie, Znaczenie pszczół w przyrodzie i dla
człowieka, Chronimy środowisko przyrodnicze wokół nas
Podczas wizyty w tej zagrodzie można nauczyć się rozpoznawać rośliny rosnące w lesie, na
łące czy w ogrodzie. Dzięki obecności pasieki dzieci mogą poznać pracę pszczelarza, zobaczyć
rośliny miodo- i pyłkodajne oraz spróbować różnych rodzajów pszczelich wyrobów. Gospodarze
zaznajamiają również gości z rozwiązaniami ekologicznymi, które służą ograniczeniu wpływu
negatywnych czynników na środowisko.
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l en - c zesan i e, m i ęd l en i e i tkani e
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Bursztyna” Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Laura i Zdzisław Bziukiewicz
Wach 14
07-420 Kadzidło

Tel. 607 676 356
e-mail: kurpiewach@wp.pl
www.muzeum.kurpie.com.pl

Programy edukacyjne: Len – czesanie, międlenie i tkanie, Zielarstwo ludowe, Warsztaty kulinarne – kuchnia kurpiowska, Maszyny
rolnicze, Historia Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska, Wyrób kwiatów z bibuły, Koronka frywolitka, Koronka szydełkowa, Kopanie
bursztynu, Obróbka kurpiowska bursztynu, Karty pocztówkowe i okolicznościowe, Wiejskie zabawki, Wyrób biżuterii urpiowskiej,
Gry i zabawy wiejskie, Wyrób palm wielkanocnych, Pisanki wielkanocne, Warsztaty choinkowe, Strój kurpiowski, Pranie i maglowanie
– higiena na wsi kurpiowskiej
Muzeum proponuje prawie 20 programów edukacyjnych związanych z kulturą i tradycją kurpiowską. Zielarstwo ludowe,
kuchnia regionalna, koronka frywolitka i szydełkowa, obróbka bursztynu, wiejskie zabawki, wyrób biżuterii, pisanki
wielkanocne czy warsztaty choinkowe to tylko niektóre z nich. Niewątpliwą atrakcją jest XIX-wieczna kopalnia bursztynu,
gdzie goście uczą się wydobywać bursztyn i wykonywać ozdoby ze znalezionych kamieni.

Owoce , wa rzy wa, j aj a i d r ó b z w ł asn eg o g o sp odars twa
gospodarstwo „EWA”
Elżbieta i Mirosław Żebrowscy
Ks. Sierpińskiego 48
07-436 Lipniki

Tel. 29 772 61 10
e-mail: ewa@agroewa.pl
www.agroewa.pl

Programy edukacyjne: Owoce, warzywa, jaja i drób z własnego gospodarstwa, Tradycje kulinarne na Kurpiach, Pieczywo
obrzędowe na Kurpiach, Wycinanka kurpiowska”, „Niedziela Palmowa na Kurpiach – palma wielkanocna
Gospodarze kultywujący tradycje kurpiowskie zapraszają na warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy
przygotowują piwo kozicowe, fafernuchy czy rejbak oraz pieczywo obrzędowe: byśki i nowe latka. Właściciele
pokazują również, jak przygotować wycinanki kurpiowskie czy palmy wielkanocne. Dodatkowo oprowadzają po
swoim gospodarstwie, zapoznając z uprawianymi tam roślinami i hodowanym drobiem.
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tra dycje ku l i na r ne na ku r p i ac h
gospodarstwo „DOROTA”
Dorota i Tadeusz Samsel
Czarnia 72
07-431 Czarnia

Tel. 29 772 70 87
e-mail: agrodorota@o2.pl
www.agrodorota.pl

Programy edukacyjne: Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwie, Tradycje kulinarne na
Kurpiach, Pory roku na kurpiach, „Muzyka i taniec ludowy”
Muzykująca rodzina prowadząca gospodarstwo proponuje programy związane z tradycjami
kurpiowskimi, organizując warsztaty kulinarne oraz pokazy tańca ludowego i gry na pedałówce.
W trakcie wizyty w gospodarstwie goście poznają pracę rolnika oraz warunki hodowli bydła
i przygotowywania paszy. Atrakcją nie tylko dla dzieci jest wyjazd bryczką do rezerwatu przyrody.

wiosn a , l at o, je s i e ń w zag r o d zi e
Hodowla Kóz - Gospodarstwo Agroedukacyjne
Zofia i Jerzy Kolanowscy
Glina 13
07-320 Małkinia Górna

Tel. 510 833 733
e-mail: agroedukacja@gmail.com
www.agroedukacja.pl

Programy edukacyjne: Wiosna, lato, jesień w : zagrodzie, ogrodzie, lesie, na łące (do wyboru),
Topienie marzanny – gaik zielony.
Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli kóz, posiada także drobny inwentarz oraz ogród
warzywny i sad starych odmian drzew. Właściciele – pszczelarz i twórczyni ludowa zapoznają
dzieci i młodzież z życiem na wsi, pokazują uprawiane rośliny, hodowane zwierzęta i sprzęt
rolniczy. Goście, używając artykułów plastycznych, przygotowują ozdoby związane z tradycją
ludową.
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m azo w i ec k i e w y pl atanki
Mazowieckie Sioło Julianówka
Mariola Kowalska
Julianów 14
05-332 Siennica

Tel. 603 070 787
e-mail: m.kowalska@julianowka.com.pl
www.julianowka.com.pl

Programy edukacyjne: Od mleczka do serka i masełka, Wio koniku!, Mazowieckie wyplatanki
Podczas wizyty w gospodarstwie przedszkolaki i uczniowie mogą dowiedzieć się wszystkiego
o mleku i przetworach mlecznych, a nawet własnoręcznie ubić masło czy wycisnąć ser. Podczas
zajęć z końmi nauczą się zajmować tymi zwierzętami, a chętni przejadą się na kucyku lub wozem
konnym. Lokalne twórczynie ludowe poprowadzą warsztaty z rękodzieła.

p o ry r o ku w s adz i e
Gospodarstwo Agroturystyczne „Jabłonka”
Barbara i Marek Jabłońscy
Czersk, ul. Warszawska 3
05-530 Góra Kalwaria

Tel. 29 772 61 10
e-mail: czersk@o2.pl
www.jablonka.com.pl

Programy edukacyjne: Pory roku w sadzie, Rękodzieło ludowe, Edukacyjne wykłady poświęcone historii
Polski przedstawione w formie prezentacji interaktywnej
Na terenie sadu gospodarze prowadzą warsztaty, podczas których goście zbierają jabłka, a później
własnoręcznie robią sok. Twórcy ludowi nauczą, jak zrobić wycinanki, wyroby z koronki lub gliny,
zaznajomią z tańcami i przyśpiewkami regionalnymi. Ciekawym elementem jest multimedialna
lekcja historii Polski.

83

c zy kuszk a t o m a ła ku s z a
Zaczarowane Miejsce
Anna Litwin
Bartniki, ul. Łąkowa 19
96-332 Radziwiłów

Tel. 500 258 083
e-mail: zaczarowane.m@wp.pl

Programy edukacyjne: Czy Kuszka, to mała kusza?”, „Kura, kokoszka, kogut – a może kapłon”,
Jak to z garnkiem było.
W skład gospodarstwa wchodzi Zagroda Budnika, gdzie goście poznają życie pierwszych,
XV-wiecznych osadników na Mazowszu. Z kolei w replice wczesnośredniowiecznej Osady
Rodzian odbywają się warsztaty edukacyjne. Dzieci mają możliwość spotkania z pszczelarzembartnikiem, który opowiada o życiu pszczół, a hodowca drobiu pokaże różne gatunki ptactwa
ozdobnego. Ponadto prowadzone są zajęcia z garncarstwa.

kolorowy ś w i at chod ni cz kó w
Chata pod Dębami
Stanisław i Henryka Myszka
Kolonia 16
06-425 Karniewo

Tel. 607 052 987
e-mail: stanislawmyszka@gmail.com
www.facebook.pl/ChataPodDebami

Programy edukacyjne: Jabłuszkowy świat – od kwiatuszka do pysznego smaku,
Kolorowy świat chodniczków
Działalność rolnicza i edukacyjna oparte są na sadownictwie. Grupy szkolne uczą się rozpoznawać
odmiany jabłoni i jabłek, a później własnoręcznie, przy użyciu wyciskarki, przygotują pyszny,
zdrowy sok. Ponadto gospodyni zapoznaje gości z trudną techniką tkactwa, a każdy uczestnik
może spróbować samodzielnie wykonać kolorowy dywanik na ramkach.
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war zy wa z m o j e g o og ródka
Gospodarstwo Agroturystyczne z Karczmą na Złotym Polu
Alina Czaplicka
Złote Pole, ul. Ługany 1
06-406 Opinogóra Górna

Tel. 23 672 32 66
e-mail: zlotepole@zlotepole.pl
www.zlotepole.pl

Programy edukacyjne: Warzywa z mojego ogródka, Zwierzęta w zagrodzie, ryby i płazy w stawie
Rośliny uprawiane w ogródku oraz zwierzęta w zagrodzie i stawie to główne tematy zajęć
proponowanych przez zagrodę. Gospodarz, który jest szefem kuchni, pokaże, jak przyrządzić
marynaty, przeciery czy soki z owoców i warzyw. Dzieci poznają hodowane w gospodarstwie
króliki i ich zwyczaje oraz dowiedzą się, jakie ryby i płazy zamieszkują pobliski staw.

p r zy r o da - mag i a l as u
GAJÓWKA „PROCHOWY MŁYNEK”
Dariusz Łuczak
Bartniki, ul. Miedniewicka 8
96-332 Radziwiłłów

Tel. 501 413 606
e-mail: olena@gajowka.org.pl
www.gajowka.org.pl

Programy edukacyjne: Przyroda - magia lasu, Zwierzęta leśne - rozpoznawanie ich tropów,
Zegar ptasiego śpiewu, Przetwarzanie warzyw w gospodarstwie - kiszenie kapusty, Przetwarzanie
warzyw w gospodarstwie - kiszenie ogórków, Suszenie jabłek i innych owoców
Kiszenie kapusty i ogórków oraz suszenie jabłek to propozycje warsztatów prowadzonych przez
właścicieli. Z kolei podczas wycieczki do lasu z leśnikiem i myśliwym dzieci poznają zwierzęta
oraz ptaki zamieszkujące okoliczne tereny. W Puszczy Bolimowskiej znajdują się również zabytki,
które przybliżą gościom historię regionu.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Środkowej
Województwo

łódzkie

1.

Gospodarstwo „Uroczysko”
Miejscowość: Borszyce
Numer domu: 17
Poczta: 96-111 Kowiesy

2.

„Plantacja wikliny”
Miejscowość: Konarzew
Numer domu: 61
Poczta: 99-120 Piątek

3.

Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia
„LUSI”
Miejscowość: Konarzew
Numer domu: 64
Poczta: 99-120 Piątek

4.

SYNOWCÓWKA
Miejscowość: Tkaczewska Góra 4
Poczta: 95-073 Grotniki

5.

Stajnia Artystyczna Marcinków
Miejscowość: Marcinków
Numer domu: 43
Poczta: 26-330 Żarnów

6.

Zagroda Bednarza
Miejscowość: Bednary
Ulica: Osiedlowa 4
Poczta: 99-416 Nieborów
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k i edy j ab ł ko doj rz ewa?
Gospodarstwo „Uroczysko”
Urszula Zygańska
Borszyce 17
96-111 Kowiesy

Tel. 695 442 564
e-mail: poczta@uroczysko.net.pl
www.uroczysko.net.pl

Programy edukacyjne: Skąd się bierze mleko?, Jak działa wiatrak i młyn?, Jak długo rosły drzewa?,
Kiedy jabłko dojrzewa?
Gospodarze przekażą młodym gościom wiedzę o podstawowych produktach rolnych oraz
pozwolą spróbować mielić mąkę, piec podpłomyki, robić twaróg i masło oraz wyciskać sok
z owoców. W ramach edukacji rękodzielniczej pokażą, jak się lepi z gliny i produkuje olejki
eteryczne. Dzieci mogą też zwiedzić wiatrak i młyn oraz dowiedzieć się, do czego wcześniej
służyły te urządzenia.

g i n ąc e zaw o dy - w i kl i ni ars two
Plantacja wikliny
Teresa Maciejak
Konarzew 61
99-120 Piątek

Tel. 604 597 769
e-mail: tmaciejak@o2.pl

Programy edukacyjne: Rolnictwo i zajęcia w gospodarstwie, Ginące zawody – wikliniarstwo, Zwyczaje
i obrzędy (związane z wikliną), Przyroda – to co nas otacza
Jak wskazuje nazwa gospodarstwa, goście poznają tutaj gatunki wikliny, zwyczaje i obrzędy
związane z wikliną oraz samodzielnie wyplotą proste ozdoby. Zobaczą stare i nowe maszyny
rolnicze do prac w gospodarstwie rolnym oraz te specjalistyczne do sortowania, korowania czy
wiązania wikliny.
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od zia re nk a d o b oche nk a
Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia „LUSI”
Celestyna Kubus
Konarzew 64
99-120 Piątek

Tel. 24 722 19 24
e-mail: celciaa@interia.pl
www.agrokonarzew.wix.com/agrokonarzew

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka
Właściciele proponują programy edukacyjne związane z hodowlą roślin i przetwórstwem
płodów rolnych oraz ze zwiększaniem świadomości ekologicznej. Goście mogą wziąć udział
w warsztatach prezentujących drogę od ziarenka do bochenka, produkcję przetworów mlecznych
czy powstanie jajka. Dzieci pomogą ukisić kapustę, upieką ziemniaki w ognisku oraz nauczą się
sztuki recyklingu.

g inąc e zaw ody - ga r nca r s tw o
SYNOWCÓWKA
Małgorzata Synowiec
Tkaczewska Góra 4
95-073 Grotniki

Tel. 607 540 664
e-mail: synowcowka@op.pl
www.synowcowka.republika.pl

Programy edukacyjne: Ginące zawody – garncarstwo, Przetwarzanie i konserwacja żywności w dawnej
wsi, Przechowywanie żywności w dawnej wsi, Biologia stawu i rzeki
Podczas wizyty w tej zagrodzie goście poznają historię i techniki garncarstwa oraz samodzielnie
wykonają proste naczynia. Gospodyni zapozna wszystkich z tradycyjnymi metodami konserwacji
żywności, pokaże, jak uwędzić ryby i jak przechowuje się produkty w ziemiankach. Z pomocą lup,
mikroskopów i sond chętni mogą poszerzyć swoją wiedzę z biologii rzeki i stawu.
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Ko ń - zw i er zę, k tó r e o d m i en i ł o l o sy l u dz koś c i
Stajnia Artystyczna Marcinków
Marzena Michałowska-Kowalik
Marcinków 43
26-330 Żarnów

Tel. 508 126 577
e-mail: marzena.michalowska@poczta.fm
www.mojmarcinkow.republika.pl

Programy edukacyjne: Bania czyli dynia: niedocenione warzywo na naszych stołach, Koń – zwierzę,
które odmieniło losy ludzkości.
Gospodarstwo łączy pasje hodowlane i artystyczne właścicieli. Do dyspozycji gości jest 12 koni
arabskich, na przykładzie których goście poznają historię rasy, sposób pielęgnacji i karmienia
oraz spróbują swoich sił w siodle. Gospodyni przedstawi również niedocenione warzywo na
naszych stołach, czyli dynię, pokaże, jak można ją wykorzystać w kuchni oraz jako ozdobę.

bednars two
Zagroda Bednarza
Marcin Szczepanik
Bednary, ul. Osiedlowa 4
99-416 Nieborów

Tel. 79 33 11 660
e-mail: hafciarz@op.pl
www.zagrodabednarza.pl

Programy edukacyjne: Bednarstwo (pokazy i warsztaty, produkcja lodów, kiszenie kapusty), Ekologia i recykling w
gospodarstwie dawniej i obecnie (dżdżownice kalifornijskie, czerpanie. papieru), Obowiązki dziecka w dawnej wsi łowickiej
(robienie sznurka, higiena na wsi)
Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na żywo można zobaczyć bednarza, który produkuje naczynia klepkowe
– beczki i wiadra. Na specjalnym, ponad 100-letnim urządzeniu wykonanym przez bednarza dzieci mogą
samodzielnie ukręcić lody. Gospodarze zapoznają również młodych gości z obowiązkami dziecka w dawnej wsi
łowieckiej i pokażą m.in. jak zrobić sznurek z pokrzywy.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce Środkowej
Województwo

wielkopolskie

1.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„POD BOCIANIM GNIAZDEM”
Miejscowość: Lutomirów
Numer domu: 27
Poczta: 62-660 Dąbie

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„POLNA 6”
Miejscowość: Szamocin
Ulica: Polna 6
Poczta: 64-820 Szamocin

3.

Agroturystyka-Gospodarstwo
,,Jędrusiowa Chata”
Miejscowość: Kocień Wielki
Ulica: Kocień Wielki 33
Poczta: 64-730 Wieleń

4.

Folwark Konny Hermanów
Miejscowość: Hermanów
Numer domu: 1
Poczta: 63-040 Nowe Miasto N/Wartą

5.

Zagroda pod Szczupakiem
Miejscowość: Folusz
Numer domu: 5
Poczta: 63-300 Pleszew

6.

„Pod Lipami”
Miejscowość: Stawisko
Numer domu: 9
Poczta: 62-410 Zagórów

7.

Gospodarstwo Ekoagroturystyczne
„Bliżej Natury”
Miejscowość: Dąbrowa
Numer domu: 13
Poczta: 62-730 Dobra
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ł ąk a i j ej mi es z kańcy
Gospodarstwo Agroturystyczne „POD BOCIANIM GNIAZDEM”
Jarosław Mruk
Lutomirów 27
62-660 Dąbie

Tel. 63 27 19 525
e-mail: jarekmruk80@o2.pl

Programy edukacyjne: Życie w zagrodzie wiejskiej, Pole i korzyści z niego płynące, Łąka i jej mieszkańcy
Wizyta w tej zagrodzie zapewni aktywne uczestnictwo w życiu gospodarzy – począwszy od
poznania zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych po zajęcia kulinarne w domu. Podczas
spaceru po okolicznych polach i łąkach dzieci poznają mieszkańców tych terenów oraz rosnące
tam rośliny. Na koniec przewidziana jest degustacja produktów pochodzących z pola.

w y p r awa w XI X wi ek
Gospodarstwo Agroturystyczne „POLNA 6”
Lidia Woźniczka
Polna 6
64-820 Szamocin

Tel. 888 693 781
e-mail: lidiawozniczka@wp.pl
www.polna6.pl

Programy edukacyjne: Wyprawa w XIX wiek, Cztery pory roku, Spotkanie z przyrodą
Dzięki wizycie w tym gospodarstwie można się przenieść w XIX wiek. Właściciele pokażą, jak
robi się masło lub chleb, zapoznają z tajnikami wycinanek pałuckich, zorganizują wyprawę do
wnętrza ula czy przejażdżkę bryczką. Zapoznają również ze zwyczajami i tradycjami związanymi
z Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, Świętem Pieczonego Ziemniaka i Nocą Kupały.
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d zie ń na w s i
Agroturystyka-Gospodarstwo „Jędrusiowa Chata”
Zofia i Andrzej Wojciechowscy
Kocień Wielki, ul. Kocień Wielki 33
64-730 Wieleń

Tel. 67 256 34 20
e-mail: jedrusiowachata@poczta.onet.pl
www.jedrusiowachata.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, W wiejskiej zagrodzie, Dzień na wsi,
Obozy konno-plastyczne
Specjalnością gospodarstwa są warsztaty związane z końmi, których mieszka tutaj dziewięć.
Właściciele organizują pokaz tradycyjnej konnej orki, bronowania i siewu zbóż aż po pieczenie
chleba. Zapoznają również gości z innymi hodowanymi zwierzętami: kozami, owcami, królikami,
świnkami, kaczkami, kurami, psami i kotami. Można tu spędzić nawet 2 tygodnie na obozie
konno-plastycznym.

za jęc ia pr a k t ycz ne z końm i
Folwark Konny Hermanów
Sławomira Połczyńska
Hermanów 1
63-040 Nowe Miasto N/Wartą

Tel. 605 186 664
e-mail: s.polczynska@hermanow.pl
www.hermanow.pl

Programy edukacyjne: Małe zoo: ciekawostki o zwierzętach w naszym gospodarstwie, ich pochodzenie
i zwyczaje., Zajęcia teoretyczne w stajni., Zajęcia praktyczne z końmi., Zajęcia terenowe: ścieżka dydaktyczna w terenie
Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego., Rozpoznawanie gatunków drzew/krzewów
– tworzenie zielnika
Gospodarstwo oferuje szeroki zakres programów edukacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli, ornitologów,
leśników, instruktorów i trenerów jeździectwa oraz zootechników. Zwiedzanie małego zoo, zajęcia z końmi,
poznanie flory i fauny Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego czy poznanie gatunków drzew i krzewów
oraz stworzenie zielnika to tylko niektóre z nich.
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c zy ry b a m u si żyć w wodz i e?
Zagroda pod Szczupakiem
Jadwiga Sołtysiak
Folusz 5
63-300 Pleszew

Tel. 696 225 772
e-mail: jadziaagro@onet.pl

Programy edukacyjne: Co to jest pole? Co to jest łąka?, Czy ryba musi żyć w wodzie?, Czy kwiaty są
piękne?, Wiem i potrafię więcej – dlaczego mamy pola i łąki?, Wiem i potrafię więcej – ryba w wodzie i na
talerzu, Wiem i potrafię więcej – sekrety uprawy kwiatów
Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie gospodarstwa rolnego, pola i łąki, ogrodu kwiatowowarzywnego oraz przy stawie rybnym. Goście nauczą się rozpoznawać rośliny i zwierzęta
zamieszkujące te miejsca. Gospodyni zdradzi również sekrety uprawy kwiatów oraz zorganizuje
pokaz łowienia ryb.

p i er o g i - zab awa z e s m aki em
Pod Lipami
Małgorzata i Andrzej Fajkowscy
Stawisko 9
62-410 Zagórów

Tel. 603 053 208
e-mail: ampodlipami@wp.pl
www.ampodlipami.eu

Programy edukacyjne: Życie na wsi, Pierogi – zabawa ze smakiem
Gospodarze proponują zajęcia o charakterze poznawczym związane z życiem na wsi i pracą
rolnika. Dzieci zwiedzą gospodarstwo, gdzie przede wszystkim hoduje się trzodę chlewną,
jak również zobaczą maszyny, których używa się na roli. Z pomocą dorosłych ulepią także
własnoręcznie pierogi, używając produktów pochodzących z gospodarstwa.
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zd rowie z nat u ry
Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Bliżej Natury”
Alina Janik
Dąbrowa 13
62-730 Dobra

Tel. 63 279 92 30
e-mail: ekologia111@gmail.com
www.ekowakacje.eu

Programy edukacyjne: Ekologia, Zdrowie z natury
W tym miejscu można poznać tajniki ekologicznej produkcji rolnej oraz specyfikę życia na wsi
zgodną z prawami przyrody. Szeroka oferta edukacyjna dotyczy m.in. produkcji mleka i jego
przetworów, użyźniania gleby, rozpoznawania warzyw i ziół uprawianych w ogrodzie czy ziaren
zbóż i nasion. Gospodyni dzieli się również swoją wiedzą i zdolnościami w zakresie tradycyjnych
robótek ręcznych.
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C e l e d u k a c yj n y
produkcja zwierzęca
Nieodłącznym elementem poznania życia na wsi jest bliski kontakt ze
zwierzętami. Dzieci odwiedzające Zagrody Edukacyjne mogą na własne
oczy zobaczyć zwierzęta zamieszkujące gospodarstwa rolne. Ważnym
aspektem poznawczym jest możliwość pomocy przy karmieniu i pielęgnacji
ptaków i ssaków hodowanych. Pamiętając o bezpieczeństwie, wszystkie
te czynności są poprzedzone odpowiednim instruktażem i wykonywane
pod nadzorem dorosłych. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami, dzieci uczą
się odpowiedzialności, wrażliwości i bezpiecznego obchodzenia się ze
zwierzętami.

Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce zachodniej
Województwo

dolnośląskie

1.

KOWALOWE SKAŁY
Miejscowość: Wrzeszczyn
Numer domu: 25 A
Poczta: 58-508 Jelenia Góra

10.

Agroturystyka „Marianówek”
Miejscowość: Dobrocin
Ulica: Marianówek 1
Poczta: 58-200 Dzierżoniów

2.

ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA
Miejscowość: Godzięcin
Numer domu: 85
Poczta: 56-120 Brzeg Dolny

11.

Dom na Wzgórzu
Miejscowość: Gajów
Numer domu: 1
Poczta: 57-420 Radków

3.

EKO-PASIEKA
Miejscowość: Kuźnica Czeszycka
Numer domu: 29
Poczta: 56-300 Milicz

12.

Ranczo „Nasza Szkapa”
Miejscowość: Złoty Stok
Ulica: Traugutta 5 A
Poczta: 57-250 Złoty Stok

4.

ZAGRODA CHŁOPSKA
– SKANSEN PEŁEN ZIÓŁ
dr Eugeniusza Babicza
Miejscowość: Ruszowice
Ulica: ul. Kolorowa 1A
Poczta: 67-200 Głogów

13.

Fotel Karkonosza
Miejscowość: Jagniątków
Ulica: Saneczkowa 2 C
Poczta: 58-570 Jelenia Góra

14.

Pasieka EKO Smereka
Miejscowość: Jelcz Laskowice
Ulica: Hirszfelda 64/8
Poczta: 55-220 Jelcz Laskowice

15.

Ziołowa Zagroda Edukacyjna
Miejscowość: Rzeszówek
Numer domu: 33
Poczta: 59-540 Świerzawa

16.

Agroturystyczne Gospodarstwo Winiarskie
„AGAT” z Ekomuzeum
Przyrodniczo-Etnograficznym
Miejscowość: Sokołowiec
Numer domu: 113
Poczta: 59-540 Świerzawa

5.

„Dom Chleba”
Gospodarstwo Ekologiczne „Serce”
Miejscowość: Radzimowice 10
Poczta: 59-420 Bolków

6.

Zagroda Rekreacyjna
Miejscowość: Studzienno 4 A/ 2
Poczta: 57-320 Polanica-Zdrój

7.

Galeria pod aniołem
Miejscowość: Dobków 104
Poczta: 59-540 Świerzawa

8.

Pod Srebrną Górą
Miejscowość: Jeżów Sudecki
Ulica: Długa 125
Poczta: 58-521 Jeżów Sudecki

9.

Szlak Ginących Zawodów
Miejscowość: Kudowa Zdrój
Ulica: Chrobrego 43 A
Poczta: 57-350 Kudawa Zdrój

17.

Zacisze Trzech Gór
Miejscowość: Jedlina Zdrój
Ulica: Pokrzywianka 10
Poczta: 58-330 Jedlina Zdrój
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18.

Gospodarstwo „Rogata Owca”
Miejscowość: Lędzina
Numer domu: 25
Poczta: 56-321 Bukowice

19.

Winnica Świdnicka
Miejscowość: Makowice
Ulica: Kraszowicka 23
Poczta: 58-100 Świdnica

20.

TWÓRCZA STODOŁA
Miejscowość: Kraśnik Dolny
Numer domu: 60
Poczta: 59-700 Bolesławiec

21.

RADONIÓWKA
Miejscowość: Radoniów
Numer domu: 56
Poczta: 59-623 Lubomierz

22.

SZKOŁA W OGRODZIE
Miejscowość: Bukowna
Numer domu: 11
Poczta: 59-323 Miłoradzice

23.

Gospodarstwo Ekologiczne
„Kozia Łąka”
Miejscowość: Łomnica
Ulica: Lipowa 3
Poczta: 58-508 Mysłakowice

24.

KRUCZYNA
Miejscowość: Pęgów
Poczta: 55-120 Oborniki Śląskie

25.

Muzeum Skansen Rolny
Miejscowość: Nadolice Wielkie
Ulica: Wrocławska 73
Poczta: 55-003 Czernica

26.

Bochenkowa Zagroda
Miejscowość: Krzelków
Numer domu: 35
Poczta: 57-220 Ziębice

Zw i er zaki fi l c aki
KOWALOWE SKAŁY
Agata Kowal-Ruschil
Wrzeszczyn 25A
58-508 Jelenia Góra

Tel. 75 752 44 82
e-mail: kowalruschil@gmail.com
www.kowaloweskaly.pl

Programy edukacyjne: Zwierzaki filcaki
Na terenie gospodarstwa hodowane są owce rasy szara rogata wrzosówka, daniele, króliki
oraz kury zielononóżki i do poznania tych zwierząt zachęcają właściciele. Proponują warsztaty
gręplowania i filcowania wełny oraz stworzenie własnych zwierzaków – filcaków. W ramach
edukacji ekologicznej zapraszają do zwiedzenia Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz
elektrowni wodnej Wrzeszczy.

p o ży tk i i p r o d u k ty p s z c z el e
ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA
Danuta i Henryk Kamaszuk
Godzięcin 85
56-120 Brzeg Dolny

Tel. 71 319 67 78
e-mail: danakamasz51@wp.pl

Programy edukacyjne: Historia pszczelarstwa, Pożytki i produkty pszczele, Gospodarka pasieczna,
Hodowla matek pszczelich
Głównym celem edukacyjnym gospodarstwa jest popularyzacja pszczelarstwa i produktów
pszczelich oraz znaczenia owadów zapylających. Gospodarze oprowadzają po wystawie barci
i uli, prezentują sprzęt do produkcji wyrobów pszczelich. Goście mogą z bliska obejrzeć hodowlę
matek pszczelich oraz przygotować ramkę hodowlaną. Przewidziana jest również degustacja
miodów i pyłków.
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historia ba r t ni ct wa i p s z c zel ar stwa
EKO-PASIEKA
Wacław Ratyński
Kuźnica Czeszycka 29
56-300 Milicz

Tel. 71 384 55 51

Programy edukacyjne: Historia bartnictwa i pszczelarstwa, Produkty pszczele, Gospodarka pasieczna
Jest to pasieka produkcyjna wyposażona w pracownię pszczelarską. W gospodarstwie znajduje
się również skansen ze starymi ulami, a w dziupli bartnika miejsce do inhalacji. Gospodarz
zapozna gości z historią bartnictwa i pszczelarstwa, przedstawi właściwości zdrowotne miodu
oraz zaprezentuje sprzęt pszczelarski, ule, ramki i plastry.

ska nsen p e łe n z i ół
ZAGRODA CHŁOPSKA - SKANSEN PEŁEN ZIÓŁ dr Eugeniusza Babicza
Eugenisz Babicz
Ruszowice, ul Kolorowa 1A
67-200 Głogów

Tel. 691 937 893
e-mail: e.babicz@kghm.pl
www.ziola-babicz.strefa.pl

Programy edukacyjne: Dawne gospodarstwo a estetyzacja wsi, Rośliny domowe kosmetyki, Zioła przyprawowe kuchni
polskiej, Ekologiczna uprawa roślin, Wykorzystanie dawnych narzędzi i sprzętów a współczesna gospodarka, Introdukcja
roślin zielarskich pochodzenia syberyjskiego i ich zastosowanie
Gospodarstwo o profilu etnograficzno-zielarsko-ekologicznym zaprasza na warsztaty wykorzystania ziół w
kosmetykach, kuchni czy farmakologii. Właściciel przedstawi również sposoby na ozdobienie wiejskiej zagrody,
zasady ekologicznej uprawy pszenicy i ziemniaków czy sposób wypieku chleba na zakwasie i przygotowywania
naparów ziołowych.
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p i ec zen i e w y r o b ó w z orki s z u
„Dom Chleba” Gospodarstwo Ekologiczne „Serce”
Władysława Gil i Wiktor Urbańczyk
Radzimowice 10
59-420 Bolków

Tel. 603 256 720

Programy edukacyjne: Zdrowotne zalety i atuty orkiszu, Pieczenie wyrobów z orkiszu,
Praca w gospodarstwie
Specjalnością gospodarstwa jest ekologiczna uprawa orkiszu, który jest przerabiany na mąki,
kasze, makarony, ciasta i chleb. Goście poznają zalety orkiszu i sposoby wykorzystania go
w kuchni, wezmą udział w wypieku i degustacji ciasta z tego zboża. Gospodarze przedstawią
również typowe wiejskie obowiązki, tj. rąbanie drewna, rozpalanie w piecu czy koszenie trawy.

p o zn aj em y zw i er zęta g o s p odars ki e
Zagroda Rekreacyjna
Xymena Sośnicka
Studzienno 4 A/2
57-320 Polanica-Zdrój

Tel. 74 869 12 74
e-mail: xymena.sosnicka@wp.pl
www.zagroda-rekreacyjna.pl

Programy edukacyjne: Poznajemy zwierzęta gospodarskie, Poznajemy piękno ziemi kłodzkiej
Właściciele zapraszają do bliskiego poznania zwierząt zamieszkujących gospodarstwo.
Przewidziane są zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z czyszczenia, siodłania
i techniki jazdy konnej oraz nauka dojenia kozy. W ramach edukacji w zakresie dziedzictwa
kultury materialnej wsi gospodyni przedstawia główne atrakcje architektury regionalnej
Ziemi Kłodzkiej.
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prac a z gli ną
Galeria pod aniołem
Bogusława i Zenon Rudniccy
Dobków 104
59-540 Świerzawa

Tel. 75 713 44 55
e-mail: ceramikarr@wp.pl
www.ceramikarr.pl

Programy edukacyjne: Praca z gliną, gry i zabawy edukacyjne na łące, Od ziarenka do bochenka
Ważnym elementem tej oferty jest ręczne formowanie wyrobów z gliny oraz zwiedzanie
galerii naczyń glinianych z różnych okresów historycznych. Właściciele zaproponują również
prezentację zawodów oraz sprzętów potrzebnych do wypieku chleba, a następnie pomogą w
przygotowaniu rogalika, precla, piernika bądź pizzy. Nauczą również rozpoznawania ziaren, ziół
i innych składników używanych w kuchni.

rolnic two i z a ję ci a gos p odar sk i e
Pod Srebrną Górą
Zbigniew i Agata Wolak
Długa 125
58-521 Jeżów Sudecki

Tel. 75 713 22 21
e-mail: agatawolak@interia.pl
www.srebrna-gora.pl

Programy edukacyjne: Rolnictwo i zajęcia gospodarskie, Wpływ ekologicznych metod gospodarowania
na nasze życie i zdrowie.
Proponowany program edukacyjny skupia się na nauce prostych prac gospodarskich,
zapoznaniu z systemem chowu i żywienia zwierząt oraz uprawianymi roślinami
wykorzystywanymi w kuchni. Ponadto właściciele w skansenie prezentują różnorodne
kulturowo przedmioty oraz związane z kulturą rolną na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie
światowej.
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g i n ąc e z awody
Szlak Ginących Zawodów
Bogusław Gorczyński
Chrobrego 43 A
57-350 Kudawa Zdrój

Tel. 667 959 799
www.szlakginacychzawodow.com.pl

Programy edukacyjne: Nie tylko święci garnki lepią, Rolnictwo i zajęcia gospodarskie
Podczas jednej wizyty można się tu zapoznać z ginącymi zawodami związanymi z garncarstwem,
kowalstwem, tkactwem i piekarnictwem. W kilku drewnianych chatach wiejskich goście
uczestniczą w pokazach wyrobu naczyń glinianych na kole garncarskim, pracach kowalskich
czy wypieku chleba na zakwasie tradycyjną metodą. W skansenie dostępna jest ekspozycja
przedmiotów prezentująca dziedzictwo kultury materialnej wsi.

E d u k acja w zak r esi e p r o d u kc j i r o śl i n n ej i z wi erz ęc ej
Agroturystyka „Marianówek”
Sylwia Ostrowska
Dobrocin, ul. Marianówek 1
58-200 Dzierżoniów

Tel. 509 289 616
e-mail: marianowek@interia.pl
www.marianowek.net

Programy edukacyjne: Edukacja w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej
Podczas wizyty w gospodarstwie dzieci mogą poprzez zabawę bliżej przyjrzeć się pracy rolnika
i biorą udział w pracach gospodarskich. Dowiedzą się, skąd pochodzą podstawowe produkty, tj.
mleko, sery czy jaja, poznają zwierzęta mieszkające na wsi oraz narzędzia i maszyny rolnicze.
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od zia re nk a d o b oche nk a
Dom na Wzgórzu
Halina Kristman
Gajów 1
57-420 Radków

Tel. 510168754
e-mail: domnawzgorzy@wp.pl
www.nawzgorzu.org

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Polska Wielkanoc w gospodarstwie ekologicznym,
Świat aniołów i pierników
Gospodarstwo proponuje bogatą ofertę nauki przez zabawę. Podczas warsztatów uczestnicy
poznają drogę „od ziarenka do bochenka”, zbudują domek z piernika, udekorują piernikami
bożonarodzeniową choinkę oraz dowiedzą się o zwyczajach wielkanocnych.

zwie rzęta w gos p oda r s t wi e
Ranczo „Nasza Szkapa”
Leszek Zasada
Traugutta 5 A
57-250 Złoty Stok

Tel. 665 481 285
e-mail: rancho.naszaszkapa@gmail.com
www.rancho-naszaszkapa.weebly.com

Programy edukacyjne: Hodowla i użytkowanie koni teraz i w przeszłości, Ginące zawody – kowalstwo,
Lekcja o kozach, Zwierzęta w gospodarstwie, Sprzęty wykorzystywane w gospodarstwie domowym na
wsi w XX wieku.
Prezentacja sprzętu jeździeckiego, pokaz jazdy konnej, przedstawienie zawodu kowala, lekcja
dojenia kozy i wyrobu sera czy wypiek podpłomyków to tylko niektóre z atrakcji oferowanych
przez właścicieli. Opowiedzą oni i pokażą hodowane przez siebie zwierzęta: konie, kuce, ośliczkę,
kozy i barany, świnie wietnamskie, dziki oraz różne rodzaje i gatunki drobiu.
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Ko m p o st o wan i e m eto dą tl enową
Fotel Karkonosza
Ślusarski Remigiusz
Jagniątków, ul.Saneczkowa 2 C
58-570 Jelenia Góra

Tel. 75 755 41 33
e-mail: agrarserwis@jelenia.com

Programy edukacyjne: Kompostowanie metodą tlenową
W tym miejscu goście poznają specyfikę produkcji kompostu tlenową techniką Herowa.
Program skierowany do młodzieży obejmuje udział w robieniu pryzmy, badanie jej
temperatury oraz poznawanie cech kompostu. Właściciele proponują również zwiedzanie
Muzeum Gerharda Hauptmanna, Szlaku Walońskiego oraz warsztaty z wypieku chleba czy
produkcji serów.

P o zn aj em y życ i e p s z c z ół
Pasieka EKO Smereka
Henryk Kłak
Hirszfelda 64/8
55-220 Jelcz Laskowice

Tel. 500 200 799
e-mail: henryk.klak@onet.eu

Programy edukacyjne: Poznajemy życie pszczół.
Właściciele pasieki proponują zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z pszczelarstwem.
Zapoznają z historią – od barci do ula współczesnego, przedstawią poszczególne osobniki i ich
role oraz przypomną właściwości lecznicze produktów pszczelich. Podczas warsztatów goście
wykonają świeczki z wosku pszczelego.

103

pac hnąc e z i oła m i
Ziołowa Zagroda Edukacyjna
Marta i Maciej Zawierucha
Rzeszówek 33
59-540 Świerzawa

Tel. 693 476 994
e-mail: maciej.zawierucha@wp.pl
www.ziolamiinspirowane.pl

Programy edukacyjne: Kremy pachnące ziołami, Mydła ziołami inspirowane, Papier czerpany ziołami
zdobiony, Ziołowe woreczki zapachowe
Głównym celem gospodarstwa jest odtworzenie tradycji zielarskich oraz zachowanie od
zapomnienia medycyny i tradycji ludowych. W skład zagrody wchodzi Zielone Laboratorium,
Ziołowy Ogród Edukacyjny oraz niewielka wystawa sprzętów rolniczych wykorzystywanych
w uprawie i zbieraniu roślin zielarskich. Właściciele proponują pokazy wytwarzania olejków
zapachowych, wód toaletowych, soli kąpielowych, perfum, mydeł, kremów, maści, past do
zębów, kadzideł i woreczków zapachowych.

świat wina i s k a l nych m i n er ał ó w
Agroturystyczne Gospodarstwo Winiarskie „AGAT” z Ekomuzeum Przyrodniczo-Etnograficznym
Teresa Kucharska
Sokołowiec 113
59-540 Świerzawa

Tel. 662 121 206
e-mail: winnica.agat@gmail.com
www.agroturystyka-agat.pl

Programy edukacyjne: Uprawa winorośli, Wiejskie gospodarstwo rolne – dawniej i dziś, Przyroda na łące i w lesie,
Poznajemy świat skał, minerałów i skamieniałości
Gospodarstwo położone w „Krainie Wygasłych Wulkanów” specjalizuje się w uprawie winorośli. Właściciele
opracowali programy edukacyjne związane z przetwórstwem winorośli, historią rolnictwa, przyrodą na łące
i w lesie oraz obróbką i przetwórstwem kamieni. Na terenie gospodarstwa znajduje się Muzeum Gór i Pogórza
Kaczawskiego, gdzie można pogłębić swoją wiedzę i obejrzeć kolekcję skał, minerałów, skamieniałości oraz
owadów. Gospodarze zgromadzili również wyposażenie dawnych gospodarstw wiejskich z tego regionu oraz
eksponaty związane z uprawą winorośli i produkcją wina.
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w i ej ska s i el anka
Zacisze Trzech Gór
Wioletta Mierzejewska
Pokrzywianka 10
58-330 Jedlina Zdrój

Tel. 74 885 52 38
e-mail: w.p.mierzejewscy@interia.pl
www.jedlina-zdroj.com.pl

Programy edukacyjne: Wiejska sielanka – dzień w zagrodzie
Gospodarze pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym ze zgodnym
z naturą życiem na wsi. Proponują kontakt ze zwierzętami gospodarskimi oraz lekcję o pasiece
połączoną z degustacją miodu. Organizują także warsztaty garncarskie, gastronomiczne,
pasjonujące wykłady na temat obrzędowości i tradycji oraz lokalnej historii.

o d o w i ec zk i do ni tec z ki
Gospodarstwo „Rogata Owca”
Beata Maria Piekalska
Lędzina 25
56-321 Bukowice

Tel. 71 384 30 07
e-mail: rogataowca@yahoo.pl

Programy edukacyjne: Barwierstwo czyli pomaluj mój świat, Filcowanie na polanie, Od owieczki do niteczki, od baranka
do ubranka, Warsztaty przędzenia na kołowrotku, Kręć się kręć wrzeciono, wić się tobie wić..., Pachnące rękodzieło, Tkanie
historyczne – od krajki do chodniczka, Zielnik Marysi, Gliniane zabawy dla niemających wprawy
Zajęcie barwierskie dla dzieci i dorosłych, techniki filcowania, tkania i przędzenia wełny owczej, wyrób mydełek,
toników ziołowych, woreczków zapachowych i potpourri, tworzenie zielników oraz glinianych naczyń to tylko
niektóre z szerokiej oferty gospodarstwa. Liczne zwierzęta hodowane w tym miejscu zachęcają do odwiedzin
i poznania tego regionu i jego tradycji.
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c o robimy z wi nogr on
Winnica Świdnicka
Jolana Gut
Makowice, ul. Kraszowicka 23
58-100 Świdnica

Tel. 662 043 709
e-mail: ryszard.gut@wp.pl
www.winnicaswidnicka.pl

Programy edukacyjne: Uprawa winorośli do konsumpcji i przerobu, Co robimy z winogron?
W tym miejscu można prześledzić funkcjonowanie polskiej winnicy – od sadzonki aż po
gotowe wyroby. Organizowane warsztaty tematyczne przybliżają wiedzę o winogrodnictwie,
winiarstwie i przetwórstwie winogron. Goście mogą spróbować soków, galaretek czy owoców
w cukrze, a także poznać historię i tradycje winiarstwa na Dolnym Śląsku.

ma rkowe cu da k i
TWÓRCZA STODOŁA
Justyna i Marek Woś
Kraśnik Dolny 60
59-700 Bolesławiec

Tel. 661 409 324
e-mail: justynawos1975@interia.pl

Programy edukacyjne: Markowe cudaki, Tworzymy z natury
Warsztaty prowadzone w zagrodzie dotyczą tradycji rolniczej, rzemiosła i kultury wiejskiej.
Właściciele prowadzą pogadanki o zbożach i obyczajach związanych ze żniwami. Podczas zajęć dzieci mają
możliwość poznania narzędzi rolniczych oraz tradycyjnych metod młócenia i mielenia zboża. Uczestnicy
wykonują także własne prace manualne: przy pomocy zbóż zdobią drewniane figurki oraz wykonują stroiki
i kompozycje z suszonych roślin.
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t r adyc j e l u dowe
RADONIÓWKA
Bogusława Muszka-Sobiecka
Radoniów 56
59-623 Lubomierz

Tel. 600 160 373
e-mail: barbara.pasiak@interia.pl

Programy edukacyjne: Tradycje ludowe, Iść w stronę słońca, Piernikowe cudeńka
Gospodarze przybliżają gościom zwyczaje ludowe i ginące rękodzieło, jakim jest bibułkarstwo.
Zapoznają również z tradycją pieczenia pierników. Z kolei ścieżka edukacyjna „Iść w stronę
słońca” pozwala poznać przy pomocy zmysłów zioła, zboża, krzewy i drzewa oraz ich lecznicze
właściwości.

M ó j w y m ar zo ny og ródek
SZKOŁA W OGRODZIE
Anna Rawska
Bukowna 11
59-323 Miłorodzice

Tel. 695 937 403
e-mail: rawskania@gmail.com

Programy edukacyjne: Warsztaty przyrodnicze w „Ogrodzie Freya” w „Wiosce Świętojańskiej”,
Świat muzyki i kultury ludowej, Zajęcia architektoniczne „Mój wymarzony ogródek”
Zagroda oferuje warsztaty przyrodnicze, architektoniczne i muzyczne. Podczas spaceru ścieżkami
edukacyjnymi w „Ogrodzie Freya” można poznać gatunki roślin typowe dla polskiej flory. Na
terenie zagrody znajdują się również „Hotel dla owadów” oraz jaskółcze gniazda. Z kolei zajęcia
muzyczne przybliżają kulturę ludową Dolnego Śląska, a zajęcia z architektem pomogą stworzyć
wymarzony ogród.
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Ekologic zne koz i e s e ry
Gospodarstwo Ekologiczne „Kozia Łąka”
Bożena i Daniel Sokołowscy
Łomnica, ul. Lipowa 3
58-508 Mysłakowice

Tel. 608 554 571
e-mail: kozialaka@serylomnickie.pl
www.serylomnickie.pl

Programy edukacyjne: Hodowla kóz i wytwarzanie serów w gospodarstwie ekologicznym,
Ekologia na co dzień
Specjalizacją tego gospodarstwa jest hodowla kóz i produkcja serów z ich mleka. Właściciele
zapraszają na warsztaty związane właśnie z tą tematyką. Przedstawią zasady ekologicznej
hodowli kóz, pokażą, w jaki sposób wytwarza się ser, oraz oczywiście zaproszą do degustacji.
Zaprezentują również tradycyjne metody przetwarzania mleka przy użyciu starych sprzętów
i narzędzi.

pozna jem y l e n
KRUCZYNA
Ewa Wiśniowska
Pęgów
55-120 Oborniki śląskie

Tel. 694 744 731
e-mail: ewaoskaryna@o2.pl
www.kruczyna.com.pl

Programy edukacyjne: Poznajemy wiklinę, Poznajemy wełnę, Poznajemy len, Poznajemy konia,
Pieczemy chleb i pierniki, Przyrodnicza ścieżka edukacyjna, Poznajemy papier, Poznajemy glinę
Wizyta w tym gospodarstwie to okazja do poznania wikliny, wełny, lnu, papieru i gliny.
Właściciele proponują warsztaty manualne, podczas których dzieci wykonają różne przedmioty
i ozdoby, wykorzystując zaprezentowane materiały. Na terenie gospodarstwa znajduje się także
przyrodnicza ścieżka edukacyjna, która nauczy rozpoznawania roślin i zwierząt.
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n i ezw y k ł e życ i e p s z c z oły
Muzeum Skansen Rolny
Jan Golinowski
Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 73
55-003 Czernica

Tel. 601 419 961
e-mail: janekgolinowski@interia.pl

Programy edukacyjne: Niezwykłe życie pszczoły, Od ziarenka do bochenka, Ogródek ziołowy – zielnik,
Ogród warzywny – warzywniak, Sianotwory, Tradycyjne stolarstwo jako ginący zawód, Łucznictwo i kowalstwo jako ginące
zawody, Anioły zimowe, Wyklejanie ceramiczne
W przydomowym muzeum „Skansen Rolny” możemy zobaczyć około 4 tys. eksponatów gromadzonych
w ciągu 30 lat. Znajdują się tutaj przedmioty, odzież i sprzęty użytku domowego i rolnego. Atrakcją są
działające do dziś warsztaty ginących zawodów – rymarza, kowala, czy stolarza i pszczelarza. Właściciele
organizują warsztaty z ludowości i tradycji, warsztaty pszczelarskie, wypieku chleba i podpłomyków oraz
zajęcia artystyczne.

zw i er zak i w g o spodars twi e
Bochenkowa Zagroda
Bochenek Krzysztof
Krzelków 35
57-220 Ziębice

Tel. 697 743 969
e-mail: bochenkowazagroda@wp.pl

Programy edukacyjne: Ginące zawody – szewc, stolarz, Jaja – skąd się biorą?
Zwierzaki w gospodarstwie
Gospodarstwo proponuje bliskie spotkania ze zwierzętami gospodarskimi – owcami, kozami, bydłem i ptactwem
– oraz naukę ich pielęgnacji. Tu także dowiemy się wszystkiego o jajku i poznamy zawody, takie jak szewc i stolarz.
Gospodarz pokaże, jak wierci się otwory ręcznym wiertłem czy hebluje deski strugiem.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce zachodniej
Województwo

lubuskie

1.

Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne
„DERENIÓWKA”
Miejscowość: Lubiechnia Wielka
Numer domu: 8
Poczta: 69-110 Rzepin

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Leśne Zacisze”
Miejscowość: Lipy
Numer domu: 1c
Poczta: 66-415 Kładawa

3.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Miejscowość: Czarna
Numer domu: 2
Poczta: 66-033 Zabór

4.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Stary Młyn”
Miejscowość: Brzeźnica
Ulica: Młyńska 1
Poczta: 66-615 Dąbie

5.

,,Koziołek Suchodołek w nowej zagrodzie”
Miejscowość: Suchodół
Numer domu: 2
Poczta: 68-343 Brody

6.

Gospodarstwo Rolne „Borowiecka Łąka”
Miejscowość: Borowiec
Numer domu: 61
Poczta: 67-112 Siedlisko

7.

Na Wzgórzu
Miejscowość: Brody
Ulica: Górna 15
Poczta: 68-343 Brody
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war sztaty ku l i narne
Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne „DERENIÓWKA”
Grażyna Dereń
Lubiechnia Wielka 8
69-110 Rzepin

Tel. 602 156 199
e-mail: dereniowka@wp.pl
www.dereniowka.eu

Programy edukacyjne: Warsztaty kulinarne
Gospodyni, która jest kucharzem, wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów kulinarnych
oraz członkinią Stowarzyszenia SlowFood, zaprasza na warsztaty kulinarne. Podczas zajęć
goście poznają tajniki kuchni staropolskiej, regionalnej i tradycyjnej. Tematykę wybierają sami
zainteresowani, mogą to być np. mączne pyszności – pierogi.

zd r o w o j esz, zd rowo ż yj es z
gospodarstwo Agroturystyczne „Leśne Zacisze”
Halina Paczyńska
Lipy 1C
66-415 Kładawa

Tel. 784 578 001
e-mail: lesne-zacisze@wp.pl
www.lesne-zacisze.pl

Programy edukacyjne: Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz, Lecznicze nalewki na ziołach i owocach,
Ekologia w domu i zagrodzie
Gospodarze postawili sobie przede wszystkim za cel promowanie postaw ekologicznych
i konsumenckich wśród dzieci i młodzieży. Goście poznają zasady zdrowego odżywiania na
podstawie produktów pochodzących z gospodarstwa, uczą się piec chleb, przygotowywać
kiszonki czy nietypowe surówki. Z kolei dorośli mogą poznać dobroczynne działanie nalewek.
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powita nie wi os ny
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jolanta Jarmoch
Czarna 2
66-033 Zabór

Tel. 68 327 41 27
e-mail: jolawa@o2.pl
www.agroczarna.pl.tl

Programy edukacyjne: Klejenie z gliny, Ozdoby świąteczne (wielkanocne, bożonarodzeniowe) z siana,
Malowanie pisanek wielkanocnych, Pieczenie tradycyjnych ciasteczek świątecznych, Święto Ziemniaka,
Przetwory domowe (kieszenie ogórków), Ozdoby świąteczne z masy solnej, Powitanie wiosny
Właściciele proponują szeroki zakres tematyczny zajęć, nie tylko dla dzieci. Ich celem jest przede
wszystkim krzewienie tradycji i kultury polskiej wsi. Podczas warsztatów rękodzielniczych można
kleić z gliny, przygotowywać ozdoby świąteczne z siana i masy solnej, piec tradycyjne ciasteczka,
nauczyć się kisić ogórki czy wziąć udział w powitaniu wiosny.

ta je mnic e ku chni
Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn”
Anna Wiktorska
Brzeźnica, ul. Młyńska 1
66-615 Dąbie

Tel. 501 722 189
e-mail: starymlyn.agro@wp.pl
www. starymlyn.agro.pl

Programy edukacyjne: Tajemnice kuchni
Gospodarze przygotowali program edukacyjny dla dzieci dotyczący zasad zdrowego odżywiania.
Mali goście zdobędą wiedzę na temat uprawianych w ogrodzie i sadzie warzyw i owoców oraz
ich wykorzystaniu w kuchni. Następnie, pod okiem dorosłych, samodzielnie przygotują zdrowy
i smaczny posiłek, poznają zasady nakrycia stołu oraz stworzą mały ogródek.
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z w i zy tą u ko zi o ł k a su c hodołka
,,Koziołek Suchodołek w nowej zagrodzie”
Jolanta Filipowicz
Suchodół 2
68-343 Brody

Tel. 68 371 20 43
e-mail: filipowicz.agro@wp.pl
www.suchodol.agrowakacje.pl

Programy edukacyjne: Pory roku w zagrodzie, ogrodzie i lesie – Z wizytą u Koziołka Suchodołka
Prowadzone w gospodarstwie praktyczne zajęcia dla dzieci pozwolą poznać zasady zdrowego
odżywiania, zwierzęta gospodarskie mieszkające w zagrodzie oraz rośliny uprawiane w ogrodzie
i zielniku. W „Laboratorium smaku” goście przyrządzą zdrowe śniadanie, natomiast w „Pracowni
małego ogrodnika” posadzą zioła w doniczkach. Wycieczka do lasu pozwoli poznać jego florę
i faunę.

o d m l e ka do s era
Gospodarstwo Rolne „Borowiecka Łąka”
Jolanta Pazdrowska
Borowiec 61
67-112 Siedlisko

Tel. 695 956 354
e-mail: pazdrowska_sery@wp.pl
www.koziesery.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Z wizytą u Kozuchy Kłamczuchy, Od mleka do sera –
warsztaty serowarskie
Zagroda specjalizuje się w hodowli kóz mlecznych i wytwarzaniu pysznych serów. Właściciele
dzielą się wiedzą na temat tych zwierząt – karmienia i dojenia, organizują degustacje potraw
z produktów pochodzących z gospodarstwa. Dla chętnych przygotowali warsztaty serowarskie
oraz naukę pieczenia chleba na zakwasie.
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kuc hnia re gi ona l na
na Wzgórzu
Anna Kotwicka
Górna 15
68-343 Brody

Tel. 68 371 39 76
e-mail: anna.kotwicka@neostrada.pl

Programy edukacyjne: Zdrowie na talerzu, Kuchnia regionalna – tradycyjna:kresowa, niemiecka,
polska, Zajęcia z rękodzieła ludowego i artystycznego
Właściciele zapraszają na spotkanie ze zdrową kuchnią regionalną oraz rękodziełem ludowym
i artystycznym. Gospodyni nauczy przygotowywać potrawy wegańskie i wegetariańskie oraz
zapozna z przepisami wywodzącymi się z kuchni kresowej, niemieckiej i polskiej. Zapozna także
z technikami szydełkowania, robótek na drutach czy haftowania.
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Prezentacja Zagród Edukacyjnych Zlokalizowanych w Polsce zachodniej
Województwo

opolskie

1.

Gospodarstwo Ekoturystyczne
„STODOŁA”
Miejscowość: Bogdańczowice
Numer domu: 21
Poczta: 46-233 Bąków

6.

Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny
„Gościnna Zagroda”
Miejscowość: Przysiecz
Ulica: Stawowa 2
Poczta: 46-060 Prószków

2.

Gospodarstwo agroturystyczne
„Lewandówka”
Miejscowość: Stare Kolnie
Ulica: Zawadzkiego 1
Poczta: 46-090 Popielów

7.

Gospodarstwo agroturystyczne
– Stajnia za tamą
Miejscowość: Jarnołtówek
Numer domu: 146
Poczta: 48-267 Jarnołtówek

3.

Ekozagroda Jabłoniowy Sad
Miejscowość: Szczedrzyk
Ulica: Powstańców Śląskich 15
Poczta: 46-042 Szczedrzyk

8.

4.

Edukacyjne Gospodarstwo Ekoturystyczne
AGROCHATKA
9.
Miejscowość: Biadacz-Brodnica
Numer domu: 17
Poczta: 46-233 Biadacz Brodnica

Gospodarstwo agroturystyczne
– Ligocki Młyn
Miejscowość: Ligota Prószkowska
Ulica: Szkolna 8
Poczta: 46-060 Prószków

5.

Demonstracyjne Gospodarstwo
Ekologiczne „EKOSTYL”
Miejscowość: Biadacz-Kamienisko
Numer domu: 6
Poczta: 46-233 Bąków

Gospodarstwo agroturystyczne
– Stary Młyn
Miejscowość: Obrowiec
Ulica: Krapkowicka 57
Poczta: 47-320 Gogolin

10. Gospodarstwo Innego Wymiaru
Miejscowość: Staniszcze Małe
Ulica: Ks. Gajdy 38 a
Poczta: 47-113 Kolonowskie
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koń w g os p oda r s t wi e
Gospodarstwo Ekoturystyczne „STODOŁA”
Barbara i Witold Stodoła
Bogdańczowice 21
46-233 Bąków

Tel. 77 413 18 17
www.agrosto.pl.tl

Programy edukacyjne: Koń w gospodarstwie, Prawdziwe mleko - podstawa żywienia – produkty
uzyskiwane z jego przetworzenia
Podstawą edukacyjną tego gospodarstwa są hodowane tam konie i krowy. Goście poznają
zasady ich pielęgnacji i karmienia, zobaczą konie pracujące na roli oraz wykorzystywane do
celów rekreacyjnych, wybiorą się na wycieczkę wozem drabiniastym do pobliskiego ogrodu
botanicznego. Z kolei podczas zajęć praktycznych przygotują z mleka krowiego masło,
maślankę, serwatkę i sery.

sma k prze s z łoś ci
Gospodarstwo agroturystyczne „Lewandówka”
Irena i Roman Gorek
Stare Kolnie, ul. Zawadzkiego 1
46-090 Popielów

Tel. 77 46 92 598
e-mail: rgorek@interia.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka, Smak przeszłości na współczesnym stole,
Sprzęty wykorzystywane w gospodarstwie w XX w, Polska sztuka ludowa
Główną atrakcją gospodarstwa jest Skansen Maszyn Rolniczych, który przybliża realia życia na wsi w ubiegłym
wieku. Znajdują się tam sprzęty wykorzystywane zarówno w rolnictwie, jak i w kuchni. Przy ich użyciu gospodyni
prezentuje metodę pieczenia chleba oraz tradycyjnego „Pieroga Postnego ze Starych Kolni”. Goście mogą poznać
również tradycje ludowe na podstawie kapliczek i krzyży przydrożnych oraz eksponatów z rzeźby.
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o d j ab ł ka do s oku
Ekozagroda Jabłoniowy Sad
Iwona i Jens Frasek
Powstańców Śląskich 15
46-042 Szczedrzyk

Tel. 602 451 153
e-mail: jfrasek@poczta.onet.pl
www.ekozagroda.pl

Programy edukacyjne: Od jabłka do soku, Laboratorium smaku, Hotel dla owadów, Produkcja
żywności, Agrobiznes dla gimnazjum, Programy ekologiczne
W gospodarstwie prowadzone są wielojęzyczne programy edukacyjne dla szkół i przedszkoli.
Zajęcia obejmują tematy związane z żywnością – np. produkcja soku jabłkowego, obserwacja
świń rasy mangalica czy poznanie roślin rosnących na łące i w ogrodzie. Kolejnym blokiem
tematycznym jest bioróżnorodność oraz zrównoważony rozwój technologii proekologicznych.
Uczniowie zobaczą m.in. „hotel dla owadów”, oczyszczalnię roślinno-stawową oraz wiatrak
prądotwórczy.

eko l u d ek p o z naj e z i em i ę
Edukacyjne Gospodarstwo Ekoturystyczne AGROCHATKA
Elżbieta i Jerzy Woźniakowie
Biadacz-Brodnica 17
46-233 Biadacz Brodnica

Tel. 77 413 21 01
e-mail: agrochatka@hoga.pl
www.agrochatka.pl

Programy edukacyjne: Od ziarna garsteczki do świeżej bułeczki, Tajemnice kropli miodu, Jak powstaje ser i masło,
Wielkanoc dawniej i dziś, Z ziemniakiem przez świat, Jesteś tym, co jesz, Ekoludek poznaje Ziemię – Dekalog młodego ekologa
Gospodarze oferują szeroki zakres tematyczny warsztatów związanych z produkcją żywności, ekologią czy
tradycjami i obrzędami wiejskimi. Goście mogą aktywnie uczestniczyć w pieczeniu chleba, wykonać świece
woskowe, zrobić masło lub ser czy wziąć udział w wykopkach. Właściciele, którzy są nauczycielami, zapoznają
także dzieci z tradycjami wielkanocnymi oraz rozwiązaniami ekologicznymi funkcjonującymi w gospodarstwie.
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od nawia lne ź r ód ła e ne r gi i i życ i e en er g o o szc zęd n E
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „EKOSTYL”
Iwona Śliczna
Biadacz-Kamienisko 6
46-233 Bąków

Tel. 77 413 21 66
e-mail: ekostylsliczni@gmail.com
www.ekostylsliczni.pl

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka. Odnawialne źródła energii i życie energooszczędne
Poznanie gatunków zbóż i wypiek chleba oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwie to główne tematy realizowane przez wykwalifikowaną kadrę rodzinnej
firmy. Uczestnicy zajęć poznają proekologiczne rozwiązania, które korzystnie wpływają na
środowisko naturalne. W ramach warsztatów goście zwiedzają przydomowe oczyszczalnie
ścieków – biologiczną oraz korzeniową.

zwie rzęta w z agr od z i e
Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny „Gościnna Zagroda”
Anna Lipińska
Przysiecz, ul. Stawowa 2
46-060 Prószków

Tel. 602 359 239
e-mail: lipinscy_przysiecz@yahoo.pl
www.lipinscy.com.pl

Programy edukacyjne: Koń przyjacielem człowieka, Zwierzęta w zagrodzie, Tradycję warto znać – ginące zawody
Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli koni oraz kóz, owiec, trzody i ptactwa. Właściciel – lekarz weterynarii
podzieli się swoją wiedzą na temat żywienia, pielęgnacji, wymagań i zachowań tych zwierząt. Z kolei przedstawiciele
ginących zawodów zapoznają ze specyfiką swoich zajęć i zaprezentują pracę kowala przy kuciu koni oraz garncarza.
Goście mogą obejrzeć stare przedmioty codziennego użytku w lokalnym skansenie w Przysieczy.
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ab c h o dowl i koni
Gospodarstwo agroturystyczne - Stajnia za tamą
Małgorzata Skowrońska
Jarnołtówek 146
48-267 Jarnołtówek

Tel. 607 042 114
e-mail: gosia.skowronska@interia.pl

Programy edukacyjne: ABC hodowli koni, Przyroda Gór Opawskich
Oferowane programy edukacyjne dotyczą hodowli koni oraz przyrody Gór Opawskich. Goście
poznają rasy koni, technikę siodłania i zaprzęgania do bryczki. Z kolei warsztaty przyrodnicze
przybliżą roślinność i zwierzęta zamieszkujące okolice. Atrakcją jest również wizyta nad
zabytkową zaporą wodną – tamą w Jarnołtówku.

m ały m łynarz
Gospodarstwo agroturystyczne - Ligocki Młyn
Joachim Klosa
Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 8
46-060 Prószków

Tel. 694 284 576
e-mail: joachim19665@wp.pl
www.ligockimlyn.pl

Programy edukacyjne: Mały Młynarz, Trzy życzenia do złotej rybki
Zagroda położona na terenie Borów Niemodlińskich specjalizuje się w hodowli ryb. Gospodarze
zapoznają gości z mieszkańcami i roślinnością pobliskiego stawu. Chętnie pokażą również
zwiedzającym turystom tradycje związane z zawodem młynarza. W mieszczącym się na terenie
gospodarstwa „Starym Młynie” można zobaczyć urządzenia potrzebne do produkcji mąki.
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zwie rzeta – na s i p r z yjaci e l e
Gospodarstwo agroturystyczne - Stary Młyn
Sabina Blaut
Obrowiec, Krapkowicka 57
47-320 Gogolin

Tel. 503 417 925

Programy edukacyjne: Rośliny naszych pól i łąk, Zwierzęta - nasi przyjaciele, Mleko nie tylko od krowy
Oferta edukacyjna dotyczy produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz dziedzictwa kultury materialnej
wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Właściciele przedstawią
rośliny uprawiane na polach i rosnące na łąkach oraz zwierzęta hodowane w gospodarstwie
i zamieszkujące pobliskie tereny. Zapraszają również na wystawę starych maszyn rolniczych.

g ospoda rs t w o i nne go wymi ar u
Gospodarstwo Innego Wymiaru
Iwona Pietruszka
Staniszcze Małe, ul. Ks. Gajdy 38A
47-113 Kolonowskie

Tel. 692 559 756
e-mail: giprol@wp.pl
www.giprol.pl

Programy edukacyjne: W pokazowej pasiece, Skąd się bierze mleko, Pieczenie ciastek
Głównym założeniem gospodarstwa jest przybliżyć i ukazać wieś i gospodarstwo rolne w innym
wymiarze – jako miejsce atrakcji, rozrywki, odpoczynku i aktywności. Właściciele proponują
warsztaty związane z pszczelarstwem, produkcją wyrobów mlecznych i dawnym sposobem
pieczenia ciastek. Ciekawą propozycją jest labirynt kukurydzy, w którym uczestnicy wykonują
specjalnie zaplanowane zadania.
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