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Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez 
mieszkańca wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynaj-
mniej dwa cele edukacyjne:

 y edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 y edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 y edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 y edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 y  edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, trady-

cyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną ma obowiązek posiadać zwierzęta gospodarskie lub 
uprawy rolnicze. Są one prezentowane podczas wizyt grup dzieci i  młodzieży przyjmo-
wanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla 
rodzin z dziećmi lub osób podróżujących indywidualnie. 

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi. Zagrody pro-
ponują indywidualne programy edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pa-
sji gospodarzy. Dają możliwość poznania i doświadczenia pracy rolnika w bezpośrednim 
kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa oraz życiem na wsi. Promują aktywny styl 
życia i rozwijają nawyki zdrowego żywienia. Związek gospodarstwa rolnego ze środowi-
skiem naturalnym pozwala prezentować zjawiska przyrodnicze oraz ich wykorzystanie 
przez człowieka, uczy cierpliwości, szacunku wobec natury, kształtuje postawy ekologicz-
ne, konsumenckie i  życiowe. Bezpośredni kontakt dzieci z  przyrodą pozwala im lepiej 
przyswoić wiedzę na temat praw natury. 
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Dzięki ofercie edukacyjnej gospodarstw rolnych, dzieci mają możliwość poznania wsi od 
podszewki. Przyjeżdżając do takiego gospodarstwa obserwują życie i pracę mieszkańców, 
zwracają uwagę na wysiłek, jaki trzeba włożyć by wyprodukować żywność. W ten sposób 
nabierają szacunku do pracy rolnika. Odwiedzając zagrodę dzieci mogą nauczyć się roz-
poznawać różne gatunki zwierząt gospodarskich, dowiedzieć się, jak o  nie dbać i  czym 
karmić. Wieś stwarza także możliwość poznania wielu gatunków czy odmian roślin m.in. 
drzew owocowych, warzyw, zbóż. Gospodarstwo rolne może być atrakcyjnym miejscem 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych łączących teorię z ćwiczeniami praktycznymi w za-
kresie różnych przedmiotów. Dodatkowo wieś dzięki obecności zwierząt, mnogości zapa-
chów, dźwięków dostarcza pełno bodźców poznawczych i pobudza dziecięcą wyobraźnię. 

Prowadzeniu działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym sprzyja m.in. atrakcyjne 
położenie gospodarstwa np. w okolicy lasów czy w górach, budynki gospodarcze, obecność 
zwierząt oraz upraw. Do celów edukacyjnych mogą być przydatne różnego typu sprzęty 
rolnicze i gospodarstwa domowego. 
Zaplecze edukacyjne gospodarstwa mogą stanowić wszelkie budynki gospodarcze (sto-
doły, obory, stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, itp.), budynki służące przetwórstwu 
(młyny, serowarnie, dojrzewalnie, „domowe piekarnie”, pracownie pszczelarskie, itp.) 
oraz rzemiosłu. 
Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie odbywa się poprzez przygotowanie pro-
gramu zajęć edukacyjnych i zaprezentowanie go w wybranej formie: warsztatów, pokazów, 
kursów, szkoleń, pogadanek, ścieżek dydaktycznych czy zielonych szkół. W ramach takich 
zajęć mogą odbywać się np. warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej, pokazy pozyskiwa-
nia miodu, warsztaty pieczenia chleba czy wyrobu sera, warsztaty przyrodnicze, lub lekcje 
przyrody na świeżym powietrzu.

Zagroda edukacyjna musi spełniać minimalne obligatoryjne warunki techniczne tj.: 
 y posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć,
 y udostępnienie toalet dla uczestników zajęć. 
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Dodatkowo w zagrodzie musza być spełnione przepisy bezpieczeństwa. Osoby przyjmują-
ce dzieci i młodzież w gospodarstwach edukacyjnych powinny spełniać warunki budowla-
ne, przeciwpożarowe i sanitarne, odpowiadające zakresowi proponowanych usług.

Korzyści prowadzenia edukacji w gospodarstwie
Zajęcia edukacyjne w gospodarstwie przynoszą korzyści rolnikom i szkołom.

 y Korzyści dla rolników
 9 dodatkowy dochód,
 9 przedłużenie sezonu turystycznego,
 9 promocja produktów z gospodarstwa,
 9 wzbogacenie codziennego życia rolnika,
 9 satysfakcja i radość z pracy z dziećmi i młodzieżą,
 9 rozwój osobowy rodzin rolniczych,
 9 nowe perspektywy.

 y Korzyści dla szkolnictwa
 9 urozmaicony i wzbogacony proces kształcenia
 9 zajęcia praktyczne i warsztatowe z różnych dziedzin i przedmiotów,
 9 alternatywne miejsca edukacji,
 9 możliwość poznania wiejskiej kultury i obyczajów – wzrost zrozumienia.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rol-
niczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie 
rolnym. W ramach Sieci zagrody edukacyjne mogą promować swoją ofertę w ogólnopol-
skim systemie internetowym (www.zagrodaedukacyjna.pl). 
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Udział w Sieci jest bezpłatny i dobrowolny, a jej uczestnicy mają prawo do używania, 
promowania się logo zagrody edukacyjnej, zyskują wsparcie doradcze i szkoleniowe, 
dostęp do poradników szkoleniowych a także możliwość promocji na targach  
czy w mediach.

Znaki słowne i słowno-graficzne: Zagroda Edukacyjna, Ogólnopolska Sieć Zagród Eduka-
cyjnych są objęte ochroną w Urzędzie Patentowym.

Aby przystąpić do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych należy:
 y zapoznać się z regulaminem,
 y wypełnić kwestionariusze zgłoszeniowe, 
 y  uzyskać rekomendację uprawnionego doradcy DODR we  Wrocławiu (koordyna-

tora).

Zagrody Edukacyjne na Dolnym Śląsku
Województwo dolnośląskie jest liderem w  rankingu funkcjonujących zagród edukacyj-
nych w Polsce. Na terenie województwa funkcjonuje 39 zagród edukacyjnych, prezentu-
jących różne, ciekawe profile edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. 
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KOWALOWE SKAŁY
właściciel: Agata Kowal-Ruschil 
powiat: jeleniogórski 
Wrzeszczyn 25 A, 58-508 Jelenia Góra,  
tel. 75 752 44 82, e-mail: kowalruschil@gmail.com 
www.kowaloweskaly.pl

Gospodarstwo ekologiczne „Kowalowe Skały“ leży w Parku Krajobrazowym Doliny Bo-
bru, w obszarze Natura 2000 „Ostoja nad Bobrem”, 10 km na północ od centrum Jeleniej 
Góry.  Gospodarstwo specjalizuje się w  hodowli owcy szarej rogatej wrzosówki, danieli, 
królików, kur zielononóżek, a także bydła szkockiego. 
Gospodarze zapewniają możliwość kontaktu ze zwierzętami i prowadzą warsztaty eduka-
cyjne m.in. „Zwierzaki-Filcaki”, „Od owieczki do niteczki”, „Od baranka do wełnianego 
ubranka” oraz ciekawe zajęcia tematyczne, prelekcje na temat historii regionu, ekologicznej 
hodowli owiec, wykorzystania mleka, mięsa, wełny i skór, źródeł energii odnawialnej czy 
form ochrony przyrody. 
Dzieci i  młodzież mogą brać udział w  warsztatach pozyskiwania i  przetwarzania wełny 
owczej m.in. filcowania. Podczas zajęć każdy uczestnik może samodzielnie wykonać małą 
formę artystyczno- użytkową z filcu np. maskotkę, etui na telefon. Atutem gospodarstwa 
jest jego atrakcyjne położenie w  pobliżu szlaków pieszych, rowerowych i  jezior, a  tak-
że wieloletnie doświadczenie gospodarzy. Zajęcia w  zagrodzie trwają od 2 do  5 godzin 
i propozycja edukacyjna jest skierowana do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz dorosłych.  
Jednorazowo gospodarze są wstanie przyjąć grupę 40 osób.
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ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA
właściciel: Danuta i Henryk Kamaszuk 
powiat: wołowski 
Godzięcin 85, 56-120 Brzeg Dolny 
tel. 71 319 67 78, e-mail: danakamasz51@wp.pl 

Pasieka Danuty i  Henryka Kamaszuk jest produkcyjną pasieką wędrowną wyposażo-
ną w  nowoczesną pracownię pszczelarską. W  oparciu o  pasiekę i  pracownię właściciele 
stworzyli ścieżkę pszczelarską z  różnymi typami uli: kłodami, słomianymi, figuralnymi, 
współczesnymi, gniazdami pszczół murarek, ulami trzmieli, oszklonymi ulami demon-
stracyjnymi, ulami do  inhalacji z  podsłuchem, ulami weselnymi oraz roślinami pyłko- 
i miododajnymi. 

Gospodarze popularyzują pszczelarstwo przez hodowlę matek pszczelich oraz promo-
cję produktów pszczelich ‒ organizują pokazy pozyskiwania miodu i degustacje. Dzięki 
różnym programom zajęć edukacyjnych oferowanym w zagrodzie uczestnicy zajęć mogą 
m.in. poznać historię pszczelarstwa, typy uli, obejrzeć sprzęt do pozyskiwania produktów 
pszczelarskich, poznać właściwości i  zastosowanie różnych odmian miodu, a  także wy-
konać świecę woskową. Dodatkowym atutem gospodarstwa jest możliwość wypoczynku 
w ładnej i przyjaznej okolicy.
Zajęcia w zagrodzie trwają od 3 do 7 godzin. Jednorazowo właściciele mogą przyjąć grupę 
liczącą 23 osoby.
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EKO-PASIEKA
właściciel: Wacław Ratyński 
powiat: milicki 
Kuźnica Czeszycka 29, 56-300 Milicz 
tel. 71 384 55 51 

Eko-Pasieka położona jest w Kuźnicy Czeszyckiej w Dolinie Baryczy. Jest to pasieka pro-
dukcyjna wyposażona w pracownię pszczelarską. W gospodarstwie znajduje się imponu-
jąca kolekcja 60 różnorodnie ozdobionych uli (stojące, leżące, ze strzechą, z  blaszanym 
dachem, wydrążone w pniu drzewa). Wacław Ratyński chętnie oprowadza gości po skan-
senie, prowadzi pogadanki o pszczołach i ich życiu, a także o właściwościach zdrowotnych 
i leczniczych miodu oraz o roślinach miododajnych. 

W skansenie znajduje się dziupla bartnika, której pilnuje św. Ambroży, patron pszczelarzy. 
Przez dziurę u jego stóp wlatują i wylatują pszczoły. W dziupli można wdychać olejki ete-
ryczne, które ulatniają się podczas produkcji miodu. Zdrowotna inhalacja najlepiej działa 
w miesiącach, w których jest najwięcej kwiatów, czyli w maju i czerwcu.
Podczas zajęć gospodarz prezentuje produkty pszczele i  umożliwia degustację miodu. 
Dzieci mogą zobaczyć, jakie czynności musi wykonać pszczelarz, zanim miód trafi do sło-
ika. W obrębie gospodarstwa znajduje się teren do wspólnego biesiadowania, z miejscem 
na zorganizowanie ogniska. Zajęcia w zagrodzie trwają od 3 do 5 godzin. Jednorazowo 
gospodarz może przyjąć grupę 30 osób, w każdym wieku.
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ZAGRODA CHŁOPSKA – SKANSEN PEŁEN 
ZIÓŁ DR EUGENIUSZA BABICZA

właściciel: Eugeniusz Babicz 
powiat: głogowski 
Ruszowice, ul. Kolorowa 1A, 67-200 Głogów  
tel. 691 937 893, e-mail: e.babicz@kghm.pl  
zielarstwo.skansen@interia.pl, www.ziola-babicz.strefa.pl  

Właściciel gospodarstwa ‒ dr Eugeniusz Babicz prowadzi działalność etnograficzno- zie-
larsko-ekologiczną od ponad 10 lat. Szczególny nacisk kładzie na  produkcję i  sprzedaż 
ziół oraz produkcję ekologiczno-zielarską, wynikającą z szacunku dla środowiska, a także  
i wytwarzanie produktów wartościowych pod względem biologicznym.
Gospodarstwo ma charakter skansenowy i obejmuje starą drewnianą architekturę.
Właściciel pielęgnuje szacunek do dawnej wsi. Propaguje wiedzę mi.in z zakresu podstaw 
urządzania wiejskiego ogrodu ‒ przedstawia możliwość wykorzystania dawnych sprzętów 
gospodarstwa domowego i narzędzi rolniczych oraz ziół do ozdabiania wiejskiej zagrody. 
Gospodarz prowadzi również zajęcia z zielarstwa, opowiada o możliwości wykorzystania 
ziół w kuchni, jako przypraw, a także wykorzystania ich przy wyrobie domowych kosmety-
ków. Opowiada o ich pochodzeniu, dobroczynnym działaniu i metodach produkcji. Na te-
renie zagrody prowadzone są m.in zajęcia z sortowania ziół czy przygotowywania naparów. 
W bogatej kolekcji dr Eugeniusza Babicza znalazły się zioła z różnych stref klimatycznych, 
obok polskich, te rosnące na Syberii czy w Indiach. W skansenie znajdują się także liczne 
pamiątki, sprzęty, narzędzia i maszyny, które były w użyciu dawnej wsi polskiej (np. cepy, 
sierpy, przedmioty do wypieku chleba, piece chlebowe, młocarnie i inne). 
Zajęcia w zagrodzie trwają od 2 do 3 godzin.
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DOM CHLEBA
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE SERCE

właściciel: Władysława Gil, Wiktor Urbańczyk 
powiat: jaworski 
Radzimowice 10, 59-420 Bolków 
tel. 603 256 720 

Gospodarstwo ,,Dom Chleba” znajduje się we wsi Radzimowice, w Górach Kaczawskich, 
10 km od Bolkowa. Za domem ściana lasu wspina się na żelazną Kopę skąd rozpościera się 
panorama na góry od Ślęży po Śnieżkę i dalej. Domy i budynki gospodarcze są wkompo-
nowane w przestrzeń wsi. Od ponad 25 lat właściciele upiększają swoją zagrodę za pomo-
cą elementów małej architektury ogrodowej i roślin ozdobnych ‒ drzew, krzewów i roślin 
zielnych.
 
Specjalnością gospodarstwa jest ekologiczna uprawa orkiszu, który jest przerabiany 
na mąki, kasze, makarony, ciasta, chleby. Orkisz jest składnikiem wielu potraw przygo-
towywanych dla gości na żywym ogniu. Podczas przyjmowania grup dzieci i młodzieży 
właściciele prezentują swoje gospodarstwo i produkty orkiszowe. Przeprowadzają zajęcia 
z obróbki orkiszu oraz wykłady na temat zdrowotności oraz jego zastosowania w kuchni. 
W gospodarstwie istnieje także możliwość brania udziału w takich pracach, jak rąbanie 
drewna, rozpalanie w  piecu, czy koszenie łąki (dla młodzieży i  dorosłych). Właściciele 
zagrody prowadzą także gospodarstwo agroturystyczne. Zajęcia w  zagrodzie trwają od  
3 do 8 godzin, w zależności od wybranego programu zajęć.
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AGROTURYSTYKA STUDZIENNO 
& ZAGRODA REKREACYJNA

właściciel: Xymena Sośnicka 
powiat: kłodzki 
Studzienno 4A/2, 57-320 Polanica Zdrój 
tel. 74 869 12 74, e-mail: xymena.sosnicka@wp.pl 
www.zagroda-rekreacyjna.pl 

W zagrodzie edukacyjnej Agroturystyka Studzienno prowadzone są zajęcia z  produkcji 
zwierzęcej oraz w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej.
Gospodarstwo i zajęcia z dziećmi prowadzi Xymena Sośnicka, dla której jest to połącze-
niem zawodowych aspiracji oraz zamiłowania do przyrody, zwierząt i turystyki. Właści-
cielka prowadzi zajęcia edukacyjne, chętnie dzieli się wiedzą i pozwala gościom zrozumieć 
zwierzęta. W zagrodzie dzieci mają możliwość poznania charakterystyki zwierząt konio-
watych oraz podobieństw i różnic pomiędzy koniem, kucem i osłem. 
Zajęcia w formie interaktywnej odbywają się na padoku przed stajnią. Podczas zajęć oma-
wiane są zagadnienia dotyczące pielęgnacji i żywienia zwierząt gospodarskich. Poza zaję-
ciami z teorii, właścicielka zagrody uczy dzieci doić kozy i wspólnie z nimi je karmi. Każde 
dziecko może spróbować mleka.
Jako pasjonat gór i aktywnego wypoczynku właścicielka zachęca dzieci, młodzież i rodziny 
do uprawiania turystyki pieszej, konnej, narciarskiej oraz rowerowej. Udostępnia gościom 
mapy, przewodniki i realizuje program nt. Poznajemy piękno Ziemi Kłodzkiej, gdzie oma-
wia główne atrakcje regionu przez pryzmat architektury regionalnej. 
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GALERIA POD ANIOŁEM
właściciel: Bogusława i Zenon Rudniccy 
powiat: złotoryjski 
Dobków 104, 59-540 Świerzawa 
tel. 75 7134455, e-mail: ceramikarr@wp.pl 
www.ceramikarr.pl 

Gospodarstwo położone jest w  górach Kaczawskich w  Krainie wygasłych wulkanów, 
w miejscowości Dobków. Najbardziej atrakcyjną ofertą zagrody państwa Rudnickich jest 
„Praca z gliną na wesoło”. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość zwiedzenia Ga-
lerii pod Aniołem, poznania pracy ceramika czy ginących zawodów, prześledzenia techno-
logii otrzymywania naczyń ceramicznych oraz wykonania pod okiem instruktora własnej 
pracy. Zajęcia odbywają się w sali wystawowej lub wiacie na świeżym powietrzu. 

W programie zajęć są też gry i zabawy edukacyjne prowadzone na łące przy galerii. 
Kilkuletnie doświadczenie w  działalności edukacyjnej utwierdziły państwa Rudnickich 
w przekonaniu, że  tego typu zajęcia są potrzebne i dzieciom, i dorosłym, dlatego oferta 
zagrody kierowana jest i dla przedszkolaków, i dla seniorów. Praca z gliną uspokaja, rozwija 
kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Uczy koncentracji oraz cierpliwości.

Każda rzecz zrobiona przez uczestnika warsztatów, po wypaleniu staje się jego własnością. 
W gospodarstwie można także poznać zagadnienia związane z historią rolnictwa (prezen-
tacja zawodów oraz sprzętów), nauczyć się rozpoznawać kłosy i  ziarna zbóż, zioła albo 
wziąć udział w warsztatach piekarskich. Zajęcia w gospodarstwie mogą odbywać się cały 
rok. Galeria pod aniołem to urokliwe, spokojne miejsce pełne zieleni. Zajęcia w zagrodzie 
trwają około 4 godzin.
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POD SREBRNĄ GÓRĄ
właściciel: Agata i Zbigniew Wolak 
powiat: jeleniogórski 
Jeżów Sudecki, ul. Długa 125, 58-521 Jeżów Sudecki 
tel. 75 713 22 21, e-mail: agatawolak@interia.pl 
www.srebrna-gora.pl  

Gospodarstwo państwa Wolaków leży u stóp Srebrnej Góry, na południowym zboczu Gór 
Kaczawskich, w Jeżowie Sudeckim. Jest to gospodarstwo ekologiczne, które od lat przyj-
muje u siebie agroturystów. Właściciele hodują krowy, kury oraz doskonałe do rekreacji 
konie huculskie i chętnie dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami dotyczącymi pro-
wadzenia gospodarstwa w zgodzie z naturą. 
W zagrodzie odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych, którzy uczą się prostych prac go-
spodarskich, zapoznają ze zwierzętami i uprawami. Największą popularnością cieszą się 
lekcje ręcznego doju krów oraz karmienie króliczków.
Zgromadzone w zagrodzie narzędzia gospodarcze pokazują kulturę rolną różnych regio-
nów Polski oraz narzędzia rolnicze używane po II Wojnie Światowej na Ziemiach Odzy-
skanych. 
Właściciele podczas zajęć opowiadają, jaki wpływ na nasze życie i  zdrowie mają ekolo-
giczne metody gospodarowania, o sposobach uprawy warzyw w przydomowych ogrodach  
i o tym co wpływa na ich jakość. Uczestnicy zajęć mają możliwość skosztowania produk-
tów z gospodarstwa m.in. mleka, świeżych serów, jaj i warzyw. Zajęcia w zagrodzie trwają 
do 3 godzin dziennie.
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SZLAK GINĄCYCH ZAWODÓW
właściciel: Bogusław Gorczyński 
powiat: kłodzki 
Kudowa Zdrój, ul. Chrobrego 43 A, 57-350 Kudowa Zdrój 
tel. 667 959 799, 74 865 55 12, 
www.szlakginacychzawodow.com.pl 

Odkrywamy tu tajemnice garncarstwa, młynarstwa i  kowalstwa. W  zagrodzie Państwa 
Gorczyńskich, w  kilku drewnianych wiejskich chatach można uczestniczyć w  pokazach 
toczenia naczyń glinianych na kole garncarskim, pracach kowalskich oraz wypieku chleba 
tradycyjną metodą na zakwasie w piecu chlebowym. Oferta gospodarstwa jest skierowana 
do  dzieci, młodzieży i  dorosłych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z  ginącymi zawodami, 
jak garncarstwo, kowalstwo czy tkactwo. Wśród odwiedzających zagrodę nie ma nikogo, 
kto nie skusiłby się na pajdę chleba ze smalcem czy próbę wykonania na kole garncarskim 
pierwszego glinianego naczynia. Właściciele przygotowali także zbiór sprzętu gospodar-
stwa domowego i rolniczego, który prezentują i opisują podczas zajęć. 

Tym, którym biesiadowanie w gospodarstwie szczególnie przypadnie do gustu, mogą sko-
rzystać z szałasu z miejscem na ognisko. Atrakcją gospodarstwa jest także niewielkie ptasie 
zoo, które szczyci się kolekcją bażantów, gromadą strusi, pawi, kurek chińskich i kogutów 
ozdobnych. Ponadto w zagrodzie hodowane są jelenie. 
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AGROTURYSTYKA MARIANÓWEK
właściciel: Sylwia Ostrowska 
powiat: dzierżoniowski 
Dobrocin, Marianówek 1, 58-200 Dzierżoniów 
tel. 509 289 616, e-mail: marianowek@interia.pl 
www.marianowek.net  

Gospodarstwo Marianówek jest położone w  cichym, słonecznym miejscu z  widokiem 
na Góry Sowie. To gospodarstwo agroturystyczne, które zajmuje się produkcją roślinną 
i zwierzęcą (bydło mięsne, owce, trzoda chlewna i konie). Sylwia Ostrowska prowadzi za-
jęcia na polach, podwórku i w budynkach gospodarskich, a jej oferta skierowana jest dla 
grup dzieci z przedszkoli i  szkół podstawowych. W zagrodzie dzieci mogą przyjrzeć się 
z bliska pracy rolnika i brać udział w pracach w gospodarstwie. Zdobywają wiedzę na te-
mat pochodzenia podstawowych produktów, jak mleko, sery czy jaja. Poznają zwierzęta 
mieszkające w gospodarstwie oraz narzędzia i maszyny rolnicze. Uczestnicy zajęć mogą 
wydoić krowę, zemleć na żarnach zboże na mąkę, prać na tarze, ubijać masło w drewnianej 
maselnicy albo upiec chleb czy ciasteczka. 

Właścicielka prowadzi zajęcia o różnej tematyce, dostosowanej do pory roku i preferencji 
nauczycieli. W ofercie ma takie pozycje jak Dary jesieni, Od ziarenka do bochenka, Wieś 
dawniej i dziś, Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Dzień babci i dziadka, Tradycje wiel-
kanocne, Dzień mamy, Ekologiczny Dzień Dziecka czy Żyj smacznie i zdrowo. Na terenie 
gospodarstwa znajduje się ścieżka edukacyjna oraz ścieżka zmysłów. 



17

DOM NA WZGÓRZU
właściciel: Jarosław i Halina Kristman  
powiat: kłodzki 
Gajów 1, 57-420 Radków 
tel. 510 168 754, e-mail: domnawzgorzu@wp.pl 
www.nawzgorzu.org 

Zagroda Dom na  Wzgórzu leży w  Górach Stołowych, na  granicy z  Republiką Czech, 
w miejscowości Gajów. W gospodarstwie dzieci uczą się jak zrobić chleb, masło, zapro-
jektować i  stworzyć domek z piernika lub anioła, który udekoruje choinkę, mogą także 
wziąć udział w  warsztatach serowarskich. Właściciele zagrody edukacyjnej opowiadają 
dzieciom o znaczeniu ekologii w życiu codziennym oraz uczą szacunku do środowiska, 
a także propagują tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy m.in. wyko-
nując z uczestnikami warsztatów świąteczne stroiki. 

Uczestnicy zajęć mają również okazję pobawić się we florystów. Dzieci uczą się przez zaba-
wę. Oferta zagrody jest skierowana do grup dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych i osób 
przyjeżdżających indywidualnie. Podczas pobytu w gospodarstwie można zamówić wyży-
wienie, noclegi,  a także wynająć pilota, opiekuna lub przewodnika.
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RANCZO NASZA SZKAPA
właściciel: Leszek Zasada 
powiat: ząbkowicki 
Złoty Stok, ul. Traugutta 5 A, 57-250 Złoty Stok 
tel. 665 481 285, e-mail: rancho.naszaszkapa@gmail.com 
www.rancho-naszaszkapa.weebly.com 

Zagroda Ranczo Nasza Szkapa jest położona w Złotym Stoku u podnóża północnego krań-
ca Gór Złotych, należących do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 
Zabudowania w  gospodarstwie umożliwiają bezpieczny kontakt ze zwierzętami. Dzieci 
mogą zobaczyć konie, kuce, ośliczkę, kozy, barany, świnie wietnamskie, dziki oraz drób, 
czyli poznać podstawowe zwierzęta hodowane w gospodarstwie rolnym. Właściciel zagro-
dy prowadzi lekcje o kozach podczas których dzieci mają okazję poznać ich pochodzenie, 
mogą je nakarmić i wydoić. Podczas zajęć prezentowany jest także wyrób sera. 

W zagrodzie oferowane są też prelekcje o kowalstwie, podczas których uczestnicy pozna-
ją m.in. wyposażenie kuźni oraz narzędzia kowalskie. Właściciel zagrody opowiada o ko-
niach, ich znaczeniu w  historii, pochodzeniu i  rasach. Podczas zajęć prezentowany jest 
sprzęt jeździecki, zaprzęgowy. Można obejrzeć pokaz jazdy konnej lub pokaz orki konnej 
i bronowania. Dodatkowo odwiedzający zagrodę mogą skorzystać z nauki jazdy konnej lub 
przejechać się bryczką. Kolejną atrakcją są zajęcia na temat sprzętów wykorzystywanych 
w  gospodarstwie domowym na  wsi w  XX wieku. Dzieci poznają dawne metody prania 
i prasowania, wyrobu mąki na żarnach oraz pieczenia podpłomyków.
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FOTEL KARKONOSZA
właściciel: Remigiusz Ślusarski 
powiat: jeleniogórski 
Jagniątków, ul. Saneczkowa 2 C, 58-570 Jelenia Góra 
tel. 75 755 41 33, e-mail: agrarserwis@jelenia.com

Zagroda Remigiusza Ślusarskiego znajduje się w Jagniątkowie, w kotlinie pomiędzy sto-
kiem głównego grzbietu Karkonoszy a wzniesieniami Pogórza. Prowadzi stąd wiele pie-
szych i rowerowych karkonoskich szlaków.

Właściciel gospodarstwa zaprasza na zajęcia młodzież w wieku szkolnym, uczniów szkoły 
średniej oraz studentów, od maja do czerwca oraz od września do października. W zagro-
dzie można nauczyć się produkcji kompostu metodą Herowa i poznać znaczenie kompostu 
dla produkcji roślinnej. Uczestnicy zajęć poznają tlenową technikę kompostowania, uczą 
się jak wykonać pryzmę, badają temperaturę w  pryzmie oraz poznają cechy kompostu. 
Zajęcia w zagrodzie trwają 10 dni. 

Poza programem podstawowym Remigiusz Ślusarski oferuje liczne atrakcje, np. zwiedza-
nie muzeum Hauptmanna czy szlaku Walońskiego. Zagroda współpracuje z dwoma za-
przyjaźnionymi gospodarstwami w zakresie usług noclegowych oraz organizacji warszta-
tów dotyczących między innymi przetwórstwa mleka – wyrobu serów czy wypieku chleba.
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PASIEKA EKO SMEREKA
właściciel: Henryk Kłak 
powiat: oławski 
Jelcz Laskowice, ul. Hirszfelda 64/8, 55-220 Jelcz Laskowice 
tel. 500 200 799, e-mail: henryk.klak@onet.eu

Zagroda edukacyjna Pasieka EKO Smereka znajduje się miejscowości Jelcz Laskowice. 
Prowadzi ją Henryk Kłak, doświadczony pszczelarz, który swoją przygodę z pszczołami 
rozpoczął w 1965 roku. W 1970 roku zdał egzamin i uzyskał tytuł mistrza pszczelarza. Dziś 
pszczelarstwo jest jego pasją i chętnie dzieli się wiedzą z osobami, które odwiedzają jego 
pasiekę – szczególnie z dziećmi i młodzieżą.

W zagrodzie prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grup w różnym wieku 
na temat życia pszczół. Podczas 3-godzinnych zajęć uczestnicy poznają zagadnienia do-
tyczące historii pszczelarstwa, zasady zachowania się w kontakcie z pszczołami, rodzaje 
produktów pszczelich i  ich właściwości lecznicze. Dowiadują się, jaka jest rola pszczół 
w przyrodzie i poznają rodzinę pszczelą. 

W trakcie zajęć praktycznych dzieci mogą zwiedzić pasiekę, obserwować pszczoły w uliku 
prezentacyjnym i na plantacji, zapoznać się z pracą pszczelarza oraz sprzętem pasiecznym, 
a także wykonać świeczkę z wosku pszczelego.
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ZIOŁOWA ZAGRODA EDUKACYJNA 
właściciel: Marta i Maciej Zawierucha 
powiat: złotoryjski 
Rzeszówek 33, 59-540 Świerzawa 
tel. 693 476 994, 606 571 682, e-mail: maciej.zawierucha@wp.pl 
www.ziolamiinspirowane.pl 
 

Ziołowa Zagroda mieści się w Rzeszówku ‒ niewielkiej, malowniczej miejscowości poło-
żonej w Krainie Wygasłych Wulkanów objętej Programem Natura 2000 „Góry i Pogórze 
Kaczawskie”. 

Właściciele zagrody prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i oferują warsztaty dla grup 
dzieci i młodzieży. Ziołowa Zagroda Edukacyjna powstała z marzeń. Inspiracją dla wła-
ścicieli były wspomnienia z dzieciństwa, tęsknota za beztroskimi wakacjami spędzanymi 
u dziadków, na wsi, za bliskością natury i spokojem. Celem zagrody stało się odtworze-
nie tradycji zielarskich, przypominanie medycyny ludowej oraz ludowych tradycji. Zaję-
cia maja formę warsztatów stacjonarnych, wyjazdowych oraz pokazów. W  skład zagro-
dy wchodzi Zielone Laboratorium, Ziołowy Ogród Edukacyjny oraz niewielka wystawa 
sprzętów rolniczych wykorzystywanych w uprawie i zbieraniu ziół oraz roślin leczniczych. 
W Laboratorium odbywają się pokazy wytwarzania olejków zapachowych, warsztaty wy-
twarzania wód toaletowych, soli kąpielowych, perfum, mydeł, kremów, maści, past do zę-
bów i kadzideł. Podczas warsztatów wykorzystywane są przede wszystkim zioła i rośliny 
z zagrody oraz okolicznych pól, łąk i lasów. Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie 
internetowej. Celem wszystkich warsztatów jest odtworzenie tradycji zielarskich.
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ZACISZE TRZECH GÓR
właściciel: Wioletta Mierzejewska 
powiat: wałbrzyski 
Jedlina Zdrój, ul. Pokrzywianka 10, 58-330 Jedlina Zdrój 
tel. 74 885 52 38, e-mail: w.p.mierzejewscy@interia.pl  
www.jedlina-zdroj.com.pl  

Gospodarstwo agroturystyczno-edukacyjne Zacisze Trzech Gór to rodzinne gospodar-
stwo prowadzone przez Zofię i Wiesława Sosnowskich oraz ich córkę z mężem – Wio-
lettę i  Pawła Mierzejewskich. Zagroda jest malowniczo położona, w  Parku Krajobrazo-
wym Sudetów Wałbrzyskich, u  podnóża góry Borowej. Wokół znajdują się lasy i  góry. 
Panuje tu cisza i  spokój. Gospodarstwo oferuje dzieciom i  młodzieży przygodę eduka-
cyjno- rekreacyjną. Tutaj wśród śpiewu ptaków uczestnicy zajęć mogą zaznać przyjem-
ności kontaktu z przyrodą, poznać i nakarmić zwierzęta – konie, kucyka, baranki, kozy 
czy króliki. Poznają pracę pszczół i mogą spróbować miodu prosto z pszczelego plastra.  
Gospodarze oferują różne programy edukacyjne, w zależności od wieku i potrzeb uczest-
ników. Dla małych dzieci nauka ma formę zabawy na łonie natury (co w trawie piszczy), 
a  starsi zdobywają wiedzę na  temat wiejskiego życia (opowieści o  wiejskiej zagrodzie). 
Młodzież ma możliwość uczestniczenia w warsztatach garncarskich, gastronomicznych, 
wzięcia udziału w wykładach na temat obrzędowości i tradycji oraz lokalnej historii. 
Na koniec pobytu mogą rozpalić ognisko na szczycie Zamkowej Góry, w ruinach zamku 
Nowy Dwór. Zajęcia w zagrodzie trwają około 6 godzin.
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GOSPODARSTWO ROGATA OWCA
właściciel: Beata Maria Piekalska 
powiat: milicki 
Miejscowość: Lędzina 25, 56-321 Bukowice 
tel. 71 384 30 07, e-mail: rogataowca@yahoo.pl

Gospodarstwo Rogata Owca znajduje się  w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy, na ob-
szarze Natura 2000. Na ponad dziewięciohektarowej powierzchni prowadzona jest hodow-
la owiec rasy szara rogata wrzosówka lineburska. Owcom towarzyszą psy pasterskie rasy 
komondor i owczarek szkocki collie, gęsi owsiane i kury zielononóżki. 
Gospodarstwo za swoją działalność edukacyjną zostało uhonorowane certyfikatem jakości 
„Dolina Baryczy Poleca”. 
Rogata Owca jest od kilku lat użytkownikiem tego znaku. Gospodyni – Beata Piekalska 
posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i przygotowanie pedagogiczne. Atutem zagro-
dy jest atrakcyjne położenie oraz możliwość kontaktu ze zwierzętami. W zagrodzie pro-
wadzone są zajęcia barwierskie, podczas których dzieci poznają techniki przygotowania 
surowego runa do  barwienia i  rodzaje barwników roślinnych i  zwierzęcych używanych 
historycznie do kolorowania wełny i lnu oraz do utrwalania barwników. 

Inny rodzaj zajęć to nauka filcowania na mokro lub na sucho. Ich uczestnicy mogą wy-
konać biżuterię czy etui. W Rogatej Owcy możliwa jest także zabawa z gliną, połączona 
z edukacją w zakresie technik i narzędzi wykorzystywanych w garncarstwie. Właścicielka 
prowadzi również warsztaty przędzenia na kołowrotku i wrzecionie, opowiada o techni-
kach przędzenia, tkaninach czy historii tkactwa. 

Podczas wizyty w zagrodzie dzieci mogą stworzyć własny zielnik, bądź obrazki z suszo-
nych ziół łąkowych czy woreczki zapachowe. Poznają także sposoby i materiały wykorzy-
stywane w domowej produkcji toników ziołowych czy kwiatowych. 
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WINNICA ŚWIDNICKA
właściciel: Jolanta Gut 
powiat: świdnicki 
Makowice, 58-100 Świdnica 
tel. 662 043 709, e-mail: ryszard.gut@wp.pl 
www.winnicaswidnicka.pl  

Winnica Świdnicka jest przykładem polskiej winnicy produkcyjnej, gdzie można prześle-
dzić proces ich powstawania od sadzonki, aż po wino. Można się tutaj dowiedzieć jak wy-
hodować sadzonkę winorośli i jak ją pielęgnować, aby po kilku latach zebrać owoce. 
Organizowane w zagrodzie warsztaty tematyczne przybliżają wiedzę o winiarstwie i prze-
twórstwie winogron. Uczestnicy zajęć mogą się dowiedzieć coś na temat historii i tradycji 
winiarskich na Dolnym Śląsku, poznać sposoby prowadzenia winnicy, odmiany winorośli, 
a także uczestniczyć w zbiorach (wrzesień lub październik). Obecnie w winnicy uprawia-
nych jest ponad 100 różnych odmian winorośli. Zajęcia odbywają się w malowniczej scene-
rii otaczających gór (Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie) i plantacji winorośli. Dla młodzieży 
szkolnej prowadzone są wykłady dotyczące przetwórstwa owoców oraz degustacje wytwa-
rzanych w winnicy soków. Osoby dorosłe mogą spróbować wybranych win. Istnieje moż-
liwość spaceru między rzędami winorośli i porównywanie jak smakuje wiszący na krzewie 
owoc, a jak wino z niego zrobione. 
Oferta zagrody skierowana jest do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, a zajęcia trwają 
około 2 godzin.



25

RADONIÓWKA
właściciel: Bogusława Muszka-Sobiecka 
powiat: lwówecki  
Radoniów 56, 59-623 Lubomierz 
tel. 600 160 373, e-mail: barbara.pasiak@interia.pl

Gospodarstwo Radoniówka leży w  środkowo-wschodniej części Pogórza Izerskiego, 
w centralnej części wzniesień Radoniowskich. W gospodarstwie uprawiane są zboża, wa-
rzywa, zioła i owoce na potrzeby własne. Radoniówka dysponuje dziesięcioma miejscami 
noclegowymi. 
Oferta edukacyjna dotyczy przetwórstwa płodów rolnych oraz dziedzictwa kultury ma-
terialnej wsi, rękodzieła, twórczości i  tradycji ludowych. Osoby przebywające w  gospo-
darstwie mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych, degustacji regionalnych potraw 
i pokazach rękodzieła ludowego. W zagrodzie znajduje się ścieżka edukacyjna pod hasłem 
„Iść w stronę słońca” (rozpoznawanie ziół, krzewów i drzew). Inny program edukacyjny 
realizowany w  gospodarstwie to „Piernikowe cudeńka”. Oferta zagrody jest skierowana 
także do osób głuchoniemych, gospodarze posługują się językiem migowym. 
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SZKOŁA W OGRODZIE
właściciel: Anna Rawska 
powiat: lubiński 
Bukowna 11, 59-323 Bukowna 
tel. 695 937 403, 76 84 19 019, e-mail: rawskania@gmail.com 
www.ogrodfreya.pl 

Zagroda znajduje się we wsi tematycznej „Bukowna – Wioska Świętojańska”. Atrakcją go-
spodarstwa jest piękny ogród ozdobny, z miejscem na grilla i ognisko, sportowym placem 
zabaw oraz zarybionym stawem. Oznakowane rośliny tworzą ścieżkę edukacyjną w ogro-
dzie. Są to rośliny typowe dla regionu, rzadko spotykane i ciekawe ze względu na swoje 
właściwości. Znajduje się tu również hotel dla owadów, a liczne gniazda jaskółek to dosko-
nałe miejsce obserwacji tych ptaków. 
Zajęcia odbywają się na  świeżym powietrzu, w  dużym namiocie lub oranżerii i  są to 
warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, zajęcia architektoniczne – prowadzone przez archi-
tekta z uprawnieniami wychowawcy dzieci i młodzieży, warsztaty muzyczne i przyrodni-
cze prowadzone przez właścicielkę zagrody – muzyka z uprawnieniami pedagogicznymi  
i z zamiłowania ogrodnika. 

Uczestnicy zajęć mają m.in. okazję do nauki tańca dolnośląskiego „Gwiazda” oraz tańców 
ludowych, a także nauki grania na prostych instrumentach perkusyjnych i na „byle czym”. 
Lekcje w zagrodzie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych trwają zazwyczaj 3-4 godziny.
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GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE  
KOZIA ŁĄKA

właściciel: Bożena i Daniel Sokołowscy 
powiat: jeleniogórski 
Łomnica, ul. Lipowa 3, 58-508 Mysłakowice 
tel. 608 554 571, e-mail: kozialaka@serylomnickie.pl 
www.serylomnickie.pl

Gospodarstwo Ekologiczne „Kozia Łąka” znajduje się w pobliżu Jeleniej Góry, wśród pól 
i lasów, z widokiem na Karkonosze i Śnieżkę. Jest to gospodarstwo ekologiczne. Właścicie-
le zagrody hodują kozy (stado liczy około 100 sztuk), a z ich mleka produkują sery, które 
zyskały uznanie i nagrody na festiwalach, a Ser Kozi Łomnicki został wpisany na listę pro-
duktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właściciele oferują zajęcia 
edukacyjne z zakresu ekologii, hodowli kóz, przetwórstwa mleka i propagują zdrowy styl 
życia. Uczestnicy zajęć mogą zwiedzić gospodarstwo, uczestniczyć w warsztatach i poka-
zach serowarskich, posłuchać opowieści o kozach i serach, nakarmić zwierzęta, zobaczyć 
i spróbować różnych serów i posiłków przyrządzonych na bazie sera koziego. Gospoda-
rze organizują także konkursy- dojenia kóz połączony z zabawami na świeżym powietrzu 
i konkurs rysunkowy. 

Program i czas pobytu w zagrodzie jest dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań 
grupy, a zajęcia odbywają się od wiosny do jesieni. Jednorazowo właściciele zagrody mogą 
przyjąć 50 osób.
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KRUCZYNA
właściciel: Ewa Wiśniowska 
Powiat: trzebnicki 
Miejscowość: Pęgów, ul. Klicha, 55-120 Oborniki Śląskie 
tel. 694 744 731, e-mail:ewaoskaryna@o2.pl 
www.kruczyna.com.pl 

 
Zagroda Kruczyna w Pęgowie, blisko Wrocławia leży nieco na uboczu, w sąsiedztwie ma-
lowniczego lasu, który zachęca do spacerów. 
Gospodarstwo oferuje zajęcia uczniom i przedszkolakom, organizuje też spotkania rodzin-
ne i urodziny w plenerze. Dzieci mają możliwość kontaktu ze zwierzętami (konie, owce, 
kozy) i mogą uczestniczyć w warsztatach. Duży wybór zajęć powoduje, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Na zajęciach dotyczących koni i owiec można poznać m.in. ich zachowania, 
mowę i budowę ciała, rasy czy zasady pielęgnacji. 

W zagrodzie prowadzone są pokazy przędzenia na kołowrotku, ręcznego czerpania papie-
ru, warsztaty filcowania, warsztaty z batiku, wyplatania wikliny, wypieku chleba i pierni-
ków, a także praca z gliną. Podczas zajęć powstają m.in. figurki z gliny, zielniki, przedmioty 
z filcu czy wikliny, które dzieci mogą potem zabrać do domu. 

W zagrodzie znajduje się przyrodnicza ścieżka edukacyjna – można spacerować po lesie 
i  poznawać leśne zwierzęta, owady, rośliny. Uczestnicy uczą się rozpoznawać zwierzęta 
po śladach, poznać las jako atrakcyjne miejsce wypoczynku, poznać jego funkcje i nauczyć 
się szanować przyrodę. Dzieci uczą się rozpoznawać zioła i warzywa. W przydomowym 
ogródku rosną różne gatunki roślin. Dzięki lekcjom w ogródku uczniowie poznają zasa-
dy ekologicznej uprawy oraz właściwości zdrowotne ziół i  warzyw. Właściciele oferują 
gościom aktywny wypoczynek ‒ jazdę konną oraz zajęcia z hipoterapii. Program pobytu 
w gospodarstwie obejmuje również ognisko, gry i zabawy. 
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MUZEUM SKANSEN ROLNY
właściciel: Jan Golinowski 
powiat: wrocławski 
Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 73, 55-003 Czernica 
tel. 601 419 961, 71 318 99 67 
e-mail: janekgolinowski@interia.pl 

Muzeum Skansen Rolny to miejsce niezwykłe, w którym czas się zatrzymał. Zagroda znaj-
duje się zaledwie 13 km od Wrocławia w niewielkiej miejscowości Nadolice Wielkie. Dla 
gospodarzy ważne jest dziedzictwo kulturowe, dlatego starają się ocalić od zapomnienia 
dawne zwyczaje i  tradycje. W przydomowym Muzeum Skansen Rolny można zobaczyć 
około 4 tysiące eksponatów zgromadzonych w ciągu 30 lat. Znajdują się tutaj przedmioty, 
odzież i sprzęty użytku domowego i rolnego nie tylko z ubiegłych stuleci. 
Atrakcją skansenu są warsztaty ginących zawodów ‒ rymarza, kowala, stolarza i pszczelarza. 

W skansenie odbywają się spotkania z ciekawymi osobami i konferencje naukowe. Tra-
dycja przekazywana przez gospodarzy cieszy się dużym powodzeniem wśród dorosłych, 
młodzieży i  dzieci. Każdy gość zagrody znajdzie tu coś dla siebie. Od 2000 roku orga-
nizowane są tu warsztaty z ludowości i tradycji, warsztaty pszczelarskie, wypieku chleba 
i  podpłomyków. W  gospodarstwie realizowane są programy edukacyjne, czyli Ogródek 
ziołowy, Ogród warzywny, Sianotwory. Prowadzone są zajęcia artystyczne: Anioły zimowe 
czy wyklejanki ceramiczne. Przy Skansenie zawiązał się rodzinny teatrzyk „Melonik” Jana 
Golinowskiego i kapela ludowa Gieni Dudki.
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BOCHENKOWA ZAGRODA
właściciel: Krzysztof Bochenek 
powiat: ząbkowicki 
Krzelków 35, 57-220 Ziębice 
tel. 697 743 969, e-mail: bochenkowazagroda@wp.pl 

Gospodarstwo znajduje się w niewielkiej wsi Krzelków. Miejscowość ta leży na pielgrzym-
kowym szlaku cysterskim Dolnego Śląska. Najbliższy klasztor znajduje się w  odległości  
3 kilometrów ‒ w Henrykowie.
W zagrodzie można zobaczyć, nakarmić i  pogłaskać m.in. kozy, owce, świnki morskie, 
kuca oraz poznać różne rasy kur ozdobnych, bażantów a  także ptaków egzotycznych. 
Uczestnicy zajęć uczą się zasad hodowli i pielęgnacji zwierząt. Dzieci mogą się dowiedzieć 
skąd się biorą jaja, zobaczyć jaja ptaków różnych gatunków, nauczyć się je rozpoznawać, 
czy też poznać ich właściwości zdrowotne.

Znajduje się tu też kolekcja starych przedmiotów związanych z dawnymi zawodami, ta-
kimi jak szewc, stolarz, a także przedmioty codziennego użytku na wsi. Można tu spró-
bować wywiercić otwór ręcznym wiertłem albo zobaczyć, jak się hebluje deski strugiem. 
Właściciel prezentuje grupom narzędzia stosowane przez stolarza i  szewca i oprowadza 
po gospodarstwie. Znajduje się tu również miejsce do zabaw dla dzieci i do odpoczynku 
dla dorosłych. Można spędzić czas przy ognisku, grillu lub po prostu usiąść i odpocząć. 
Każdy, bez względu na  wiek, znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Zajęcia w  gospodar-
stwie trwają 2-3 godziny. Pod wiatą można zorganizować niewielkie imprezy integracyjne  
i urodzinowe, z wyżywieniem we własnym zakresie.
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W SZACHULCOWEJ ZAGRODZIE
właściciel: Agnieszka Kinal-Szymańska 
powiat: wołowski 
Smogorzówek 17, 56-160 Wińsko 
tel. 539 313 779, e-mail: herpet@poczta.wp.pl 
wszachulcowejzagrodzie.jimdo.com  

Zagroda znajduje się we wsi Smogorzówek, w Dolinie Łachy, na obszarze Natura 2000, 
między Wzgórzami Wińskimi a Padołem Pełczyńskim. W gospodarstwie można w nie-
konwencjonalny sposób wymasować stopy i  dłonie, posłuchać dźwięków, jakich na  co 
dzień nie słyszą miejskie uszy, spróbować owoców i warzyw prosto z grządki i nauczyć się 
je rozpoznawać oraz wypocząć w pobliżu stawu. 

Gospodyni, z wykształcenia biolog i geograf, z zamiłowania przyrodnik, pasjonatka wiedzy 
o narządach zmysłów i integracji sensorycznej, prowadzi lekcje przyrody na łonie natury 
i opowiada o ty, co piszczy w trawie i pływa w stawie. Oprowadza po okolicy i pokazuje 
przyrodę pełną niespodzianek. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie. 

W ofercie gospodarstwa znajdują się warsztaty ‒ gliniany, wiatrakowy i kwiatowy. Podczas 
ich prowadzenia gospodyni pokazuje, że świat można odbierać całym ciałem, przy pomo-
cy wszystkich zmysłów. 

W zagrodzie znajduje się wystawa starych sprzętów rolniczych i gospodarstwa domowego. 
Można tu także zobaczyć stary piec chlebowy i wysłuchać opowieści na temat powstawa-
nia chleba oraz zawodu młynarza i piekarza. Atrakcją dla najmłodszych są mieszkające  
w gospodarstwie króliki, które można pogłaskać i nakarmić.
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ZAGRODA EDUKACYJNA PASTERNAK
właściciel: Malwina Pasternak 
powiat: ząbkowicki 
Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice 
tel. 661 783 435, e-mail: malwina_pasternak@vp.pl 
www.serylutomierskie.pl

Zagroda edukacyjna Pasternak to gospodarstwo rolne prowadzone przez trzy pokolenia 
rodziny Pasternaków. Leży na Przedgórzu Sudeckim u stóp Gór Sowich. Od ponad 10 lat 
córka właścicieli Malwina razem z mamą Stanisławą produkują ser i uczą sztuki serowar-
skiej swoich gości. W  tym celu przygotowały program edukacyjny „Warsztaty warzenia 
sera na wesoło”.  

Uczestnicy zajęć dostają odzież ochronną (fartuchy, czepki) i pracują w warzelni, uczest-
niczą w  procesie produkcji sera. Zaczynają od przygotowania mleka, poprzez krojenie 
skrzepu, do  ręcznego odciągania serwatki. Każdy z  uczestników warsztatów otrzymuje 
swoją formę, wybiera zioła i wyrabia ser. Zajęcia kończą się degustacją. Goście mogą  spró-
bować wszystkich wyrobów ‒ serów podpuszczkowych z czarnuszką, kozieradką, czosn-
kiem i ziołami, sera typu Ricotta, masła, maślanki, surowego mleka oraz powideł, syropów 
i przetworów z domowej spiżarni. 
Po warsztatach uczniowie idą na spacer po obejściu. Uczą się, jak wygląda praca ze zwie-
rzętami, słuchają o  hodowli i  chowie bydła opasowego (mięsnego) i  trzody chlewnej. 
W gospodarstwie mieszkają również kaczki i kury. Dzieci poznają maszyny rolnicze i po-
mieszczenia gospodarcze. Mają możliwość odwiedzenia chlewni, kurnika, obory, pastwi-
ska czy magazynu zbożowego.
Przy gospodarstwie funkcjonuje firmowy sklepik z lokalnymi produktami, dżemami, po-
widłami, a przede wszystkim serami.
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MIODOWA PASIEKA OD POKOLEŃ
właściciel: Edward Szymczak 
powiat: kłodzki 
Gorzuchów 17, 57-441 Gorzuchów 
tel. 601 766 542

Zagroda Miodowa Pasieka od Pokoleń to gospodarstwo pasieczne znajdujące się 
niedaleko Kłodzka i  Polanicy Zdrój (około 8 km). Jest prowadzone przez wykwa-
lifikowanych pszczelarzy. Podczas zajęć właściciele snują opowieści na  temat mio-
du, zarażając pasją przyszłych pszczelarzy. Oprowadzają po  swoim gospodar-
stwie pachnącym facelią i  nostrzykiem, pokazują z  jakich kwiatów powstaje miód.  

Dla praktyków prowadzą szkolenia na  temat gospodarki pasiecznej i  chorób pszczół. 
Grupy odwiedzające zagrodę uczą się zasad bezpiecznego zachowania w  gospodarstwie 
pasiecznym, oglądają pracownię pszczelarską, próbują miodów i  produktów pszczelich 
(pyłek, propolis).



34

OSTOJA NAD MŁYNÓWKĄ
właściciel: Edyta Mulka-Gonera 
powiat: dzierżoniowski 
ul. Wierzbowa 16, 58-116 Mościsko 
tel. 605 673 879, e-mail: edyta.mulka@gmail.com 
www.ostojanadmlynowka.pl

Ostoja nad Młynówką to wiejskie gospodarstwo rolne z końca XIX wieku. Odbywają się 
w nim zajęcia dla dzieci i młodzieży. Tematyki zajęć dostarcza sama przyroda, cykl zmie-
niających się pór roku wpływa na  tematykę i  miejsce organizowanych zajęć. Wiosenne 
wysiewanie nasion, sadzenie rozsady na  grządkach, pranie nad rzeką, letnie sianokosy 
na łące czy jesienne wykopki na polu. Wszystkie te prace są wykonywane, jakby czas się 
zatrzymał. Motyki, kosze, grabie, tary, misy pomagają w pracy. Atrakcją gospodarstwa są 
także zwierzęta. 

Pogoda nie zawsze sprzyja organizacji zajęć w terenie, dlatego gdy pada deszcz, ich uczest-
niczy w ciepłej kuchni uczą się wypiekać podpłomyki, mogą też zjeść pajdę chleba upieczo-
nego tradycyjną metodą na naturalnym zakwasie, w 100-letnim piecu chlebowym. 

W zagrodzie znajdują się także pomieszczenia w których są organizowane zajęcia plastycz-
ne. W zależności od pory roku, dzieci przygotowują m.in. pisanki, kompozycje kwiatowe, 
gospodarskie zwierzęta z  masy solnej, marzanny, motanki, czyli ręcznie robione lalki czy 
ozdoby choinkowe. Kiszenie kapusty to jedno z ciekawszych zajęć odbywających się jesienią.
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ŚWIERKOWE ZACISZE
właściciel: Zofia Kizuk  
powiat: polkowicki 
Jakubowo Lubińskie 60 , 59-170 Przemków 
tel. 664 946 680, e-mail: kiziukz@wp.pl 
www.swierkowezacisze.com.pl

Gospodarstwo Świerkowe Zacisze jest położone w  Przemkowskim Parku Krajobrazo-
wym, w otoczeniu lasów i  łąk. Właściciele oferują wypoczynek blisko przyrody, w ciszy 
i spokoju, dla wszystkich grup wiekowych. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 
i skansenu pokazało właścicielom zagrody, jak dużym zainteresowaniem cieszy się daw-
ne wiejskie życie. Zdecydowali się dzielić wiedzą na  ten temat, pasją i  pokaźnym zbio-
rem sprzętów. Dlatego organizują warsztaty na temat dawnych tradycji wiejskiego życia.  

W zagrodzie znajduje się skansen maszyn i urządzeń rolniczych oraz sprzętu gospodarstwa 
domowego, można poznać zasady ich działania i posłuchać jak pomagały w pracy rolnika. 

Odbywają się tu warsztaty „Jak powstaje masło”, „Robimy miotełki”, „Domowe wyrabianie 
i pieczenie ciastek” oraz „Poznajemy nasze zboża”.
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ZAGRODA EDUKACYJNA SPIŻARNIA 
MIODOWA

właściciel: Ewa Migocka 
powiat: oławski 
Rezerwat przyrody Grody Ryczyńskie 
tel. 71 313 92 56, 691 529 142, kontakt@spizarniamiodowa.pl 
www.spizarniamiodowa.pl

Zagroda Edukacyjna Spiżarnia Miodowa leży na  terenie rezerwatu przyrody Grody Ry-
czyńskie, niedaleko Oławy. Droga do  Zagrody prowadzi przez gęste lasy. Nie docierają 
do niej ha łasy cywilizacji. Ryczyński Miód Lipowy, pozyskiwany ze 150-letnich lip, został 
wpisany na Listę Produktów Trady cyjnych. 

Właściciele zagrody chętnie dzielą się wiedzą dotyczą cą roli pszczół i innych owadów za-
pylających dla bioróżnorodności. Dzieci wykonują tu małe arcydzieła z wosku i gliny, uczą 
się jak odwirować miód, poznają jego smak. Pieką też podpłomyki oraz poznają historię 
Grodów Ryczyńskich. 

Uczą się wyrabiania krajek (brzegowe, ozdobne elementy tkanin) na bardku i lucecie. Po-
znają różnorodność biologiczną na przykładzie roślin zielnych i drzew, które rosną w re-
zerwacie oraz mieszkających tu owadów zapylających. Gry i zabawy o tematyce przyrod-
niczej to re kreacja, odpoczynek i ruch na świeżym powietrzu oraz sposób na zwrócenie 
uwagi dzieci na potrzeby otaczającego ich środowiska.
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BAZYLOWA POLANA
właściciel: Maria i Stanisław Idzikowscy  
powiat: trzebnicki  
Piotrkowiczki, ul. Akacjowa, 55-114 Wisznia Mała 
tel. 512 740 255, e-mail: info@bazylowa-polana.pl 
www.bazylowa-polana.pl

W Bazylowej Polanie, na obszarze prawie trzech hektarów przygotowano zadaszone miej-
sca do prowadzenia zajęć i warsztatów. Na polu rosną ziemniaki, warzywa, zioła, można 
tu także obejrzeć dawne maszyny rolnicze i narzędzia. Dzieci poznają zasady uprawiania 
roślin, sieją, sadzą, grabią i stawiają kopy siana. Patrzą na plansze i demonstracje okazów, 
a potem szukają prawdziwych roślin na łące i w ogródku. 

Na polanie znajduje się ścieżka zmysłów, piaskownica oraz miejsce do zabaw na świeżym 
powietrzu. W zagrodzie prowadzone są zajęcia przybliżające uczniom z miasta naturę i ży-
cie na wsi. Uczestnicy zajęć poznają środowisko naturalne, prace wykonywane kiedyś przez 
dzieci i dorosłych, uczą się szacunku do żywych istot. Elementy edukacji są przeplatane 
odpoczynkiem na łonie natury, grami i zabawami. Spacery po okolicy, gry zręcznościowe, 
czyli rzut do celu, pokonywanie przeszkód, gra w zbijanego, w dwa ognie, poszukiwanie 
ukrytych skarbów, berek, gra w chowanego, strzelanie z łuku, łapanie rybek, ale też zabawy 
naszych babć i dziadków, jak „Baba Jaga patrzy”, „Gąski, gąski do domu” i wiele innych, to 
zabawy organizowane dla dzieci pomiędzy warsztatami. 
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MAJĄTEK ZIEMSKI NIWA
właściciel: Hanna Jankowska  
powiat: milicki 
Piotrkosice 60, 56-300 Milicz  
tel. 697 437 397, e-mail: kajaki-barycz@wp.pl 

Gospodarstwo Majątek Ziemski Niwa jest położony we wsi Piotrkosice, przy granicy Par-
ku Krajobrazowego Dolina Baryczy. To największy Park Krajobrazowy w  Polsce. Blisko 
stąd do  Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie. Najbliższy kompleks stawów to oddalone  
o ok. 10 km stawy w Rudzie Sułowskiej. 
W gospodarstwie prowadzona jest hodowla krów mlecznych oraz uprawa roślin, głównie 
zbóż, a także buraki cukrowe, rzepak, łąki i pastwiska. Uczestnicy zajęć mają okazję zapo-
znać się z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, poznają maszyny i urządzenia rolnicze 
aktualnie wykorzystywane w  gospodarstwie. W  zagrodzie działa również mały skansen 
maszyn rolniczych, dostępny dla gości. Na  terenie gospodarstwa znajduje się zarybiony 
staw z wiatą i miejscem na ognisko oraz grillem. Prowadzący zajęcia posiada uprawnienia 
przewodnickie oraz edukatorskie. 
W gospodarstwie realizowane są dwa programy edukacyjne. Pierwszy dotyczy mleka i jego 
przetworów a drugi o zbóż, mąki i chleba. Dodatkowo można zorganizować spływ kajako-
wy lub przejażdżkę bryczką.
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RANCZO GAĆ
właściciel: Ewa Jackiewicz  
powiat: oławski 
Gać 36B, 55-200 Oława 
tel. 502 313 426, e-mail: kontakt@ranczogac.pl  
www.ranczogac.pl 

Ranczo Gać leży 7 km od Oławy, tyle samo od Brzegu i 30 km od Wrocławia. Znajduje się 
w malowniczym otoczeniu pól, łąk i lasów. 
Ranczo Gać jest miejscem, do którego przyjeżdżają dzieci ze szkół i przedszkoli oraz or-
ganizowane są rodzinne imprezy. Do dyspozycji gości właścicielka udostępnia ujeżdżalnię 
i zadaszone miejsce na piknik lub zorganizowanie imprezy okolicznościowej. Prowadzone 
są tu jazdy konne dla dzieci i dorosłych. To gospodarstwo rolne, w którym zamieszkują 
same indywidualności: maskotka – kucyk Parys i inne konie, dynamiczne kozy, kury, psy 
i kot. To właśnie tu odbywają się warsztaty kreatywne, jeździeckie, kulinarne, przybliżające 
dzieciom specyfikę życia na wsi. W ofercie są warsztaty ceramiczne, warsztaty na temat 
koni czy zajęcia pokazujące, co powstaje z owczego runa.
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GOSPODARSTWO RYBACKIE RUDA 
ŻMIGRODZKA

właściciel: Jan Krzysztof Raftowicz 
powiat: trzebnicki 
Ruda Żmigrodzka 102, 55-140 Żmigród 
tel. 881 778 707, e-mail: edukacja@raftowicz.pl 
www.ryby.raftowicz.pl

Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka to rodzinna firma, która od ponad 25 lat pro-
wadzi hodowlę i sprzedaż karpia milickiego oraz innych ryb słodkowodnych. Na terenie 
gospodarstwa jest kilkanaście stawów różnej wielkości i o różnym przeznaczeniu. W cza-
sie zajęć dzieci poznają tu historię i specyfikę rybactwa Doliny Baryczy, dowiadują się też 
na czym polega zawód rybaka. Młodzi odkrywcy poznają lokalną florę i  faunę, uczą się 
rozróżniać gatunki ryb i ptaków zamieszkujących te tereny. Dowiadują się, jak wygląda 
cykl życia karpia, mają też okazję zobaczyć z bliska ryby hodowlane oraz sprzęt i strój ry-
backi.  Zajęcia w zagrodzie prowadzi córka właścicieli Lidia Jażdżewska. 
Dzieci zwiedzają gospodarstwo trasą wytyczoną przez tablice dydaktyczne. Oglądają stawy 
hodowlane, często przystają, żeby popatrzeć na  ptaki wodne przez lornetki, wsłuchać się 
w rechot żab czy odgłosy trzciniaka. Urozmaiceniem wycieczki są konkursy i zgadywanki. 
Uczniowie znajdują w atlasie napotkany gatunek rośliny czy zwierzęcia, bawią się też w tropi-
cieli wyszukując ślady bytowania zwierząt nad stawami, obserwują wodę stawową w szklan-
ce, sprawdzają jej temperaturę i poziom osadów. Atrakcją dla dzieci jest stado danieli i moż-
liwość ich nakarmienia marchewką z ręki. Przy paśniku danieli znajduje się duży, ogrodzony 
plac zabaw. Zabawy organizowane w zagrodzie nawiązują tematycznie do stawów.
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PASIEKA W MIŁOSNEJ 
właściciel: Paulina Myśków 
powiat: lubiński 
Miłosna 11, 59-323 Miłosna 
tel. 609 328 121, e-mail: pasiekawmilosnej@gmail.com 
https://www.facebook.com/pasiekawmilosnej/

Pasieka w Miłosnej to stacjonarna pasieka licząca ponad 60 uli. Przy pasiece znajduje się 
pracownia pszczelarska wyposażona w  nowoczesny sprzęt do  pozyskiwania, rozlewania 
i przechowywania produktów pszczelich.
Pszczelarstwo to dla właścicieli zagrody nie tylko zawód, ale i pasja. Każdą wolną chwilę 
oddają skrzydlatym przyjaciołom. Chętnie dzielą się wiedzą na temat pszczelarstwa, owa-
dów zapylających i uprawy roślin miododajnych. Opowiadają o  tym, jak żyć w zgodzie 
z pszczołami, że nie powinniśmy się ich bać i że należy im się szacunek.
Podczas zajęć w zagrodzie dzieci mogą obejrzeć pracownię pszczelarską, poznać budowę 
i  wyposażenie ula, biologię pszczół, zagrożenia, choroby i  szkodniki tych pożytecznych 
owadów. Dowiadują się jak powstaje miód, jaki jest cenny i jakie ma właściwości zdrowot-
ne. Każdy z uczestników zajęć może spróbować miodu. 
Dzieci podczas zajęć poznają również inne produkty pszczele ‒ pyłek kwiatowy, propolis, 
wosk, czy pierzgę. Osoby biorące dział w warsztatach, dla bezpieczeństwa dostają odzież 
ochronną – kapelusze pszczelarskie. Każdy uczestnik na zakończenie wizyty w zagrodzie 
edukacyjnej otrzymuje pamiątkowy dyplom. 
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GOSPODARSTWO MALINOWSKICH 
W CIEPŁOWODACH

właściciel: Malinowska Elżbieta 
powiat: ząbkowicki 
Ciepłowody, ul. Boczna 1, 57-211 Ciepłowody 
tel. 519 829 709, e-mail: e.malinowska@vp.pl 
www.malinowska24.pl

Gospodarstwo Malinowskich w  Ciepłowodach to wyjątkowe miejsce. Odbywają się 
tu m.in. zajęcia na  temat pszczelarstwa. Oszklone ule poglądowe znajdują się osiatko-
wanej osłonie. Umożliwia to odwiedzającym bezpośrednią obserwację życia pszczół. 
Gospodarze zadbali o  dobrostan pszczół miodnych. Zachowują dziko rosnące rośli-
ny i  obsadzają teren zagrody edukacyjnej roślinami miododajnymi oraz pyłkodaj-
nymi. W  trakcie zajęć goście poznają  zastosowanie roślin z  ogródka, łąki czy lasu. 

W gospodarstwie wypiekane są także pierniczki według starej rodzinnej receptury. Pod-
czas warsztatów uczestnicy przygotowują ciasto z którego wypiekają pierniki. Gospodyni 
prowadzi również zajęcia z  lukrowania pierników. Programy zajęć i  czas ich trwania są 
dostosowane do oczekiwań oraz możliwości uczestników. Odwiedzający zagrodę mogą za-
opatrzyć się w produkty z gospodarstwa ‒ miody, przetwory domowe, pierniczki i wyroby 
rękodzielnicze.
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ZAGRODA EDUKACYJNA CICHA BARTNA
właściciel: Marek Olszewski 
powiat: jaworski 
Bolkowice 6, 59-411 Paszowice 
tel. 693 487 956, e-mail: bolkowice@gmail.com

Zagroda Edukacyjna Cicha Bartna położona leży w urokliwym zakątku Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Odbywają się tu ciekawe zajęcia dotyczące rolnictwa, garncarstwa, kowalstwa, 
tkactwa i pszczelarstwa. Podczas warsztatów każdy uczestnik przenosi się do dawnych cza-
sów, kiedy ludzie żyli wolniej, jadali zdrową żywność, a wieś pachniała sianem i zwierzęta-
mi. Do czasów, w których kowale w kuźniach kuli podkowy, bednarze zbijali beczki, tkacze 
tkali na krosnach, a kuchnie pachniały podpłomykami. 

Właściciel zagrody oprowadza dzieci po  gospodarstwie. Opisuje poszczególne miejsca 
i ich funkcje ‒ pasiekę, zagrody ze zwierzętami (owce, króliki, konie), wybieg dla koni, plac 
zabaw, dawną kuchnię z piecem chlebowym, dawną klasę szkolną w budynku. W czasie 
zwiedzania. 

Zajęcia w gospodarstwie są dostosowane do oczekiwań każdej grupy wiekowej – od ju-
niora do seniora. Co roku, we wrześniu, w zagrodzie jest organizowany Festiwal Piosenki 
Turystycznej Topinambur.
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ZAGRODA EDUKACYJNA PODKÓWKA
właściciel: Tomasz Stelmach 
powiat: kamiennogórski 
Świdnik 62A, 58-410 Marciszów 
e-mail: zagroda-edukacyjna@wp.pl

Zagroda Edukacyjna Podkówka położona jest w miejscowości Świdnik w dolinie Rudaw-
skiego Parku Krajobrazowego. Właściciele zapraszają na przygodę wśród zwierząt i natury 
wszystkich tych, którzy lubią wiejskie klimaty.
Najmłodsi mają możliwość dowiedzieć się, że  jajka czy mleko nie biorą się z supermar-
ketu. Można tu poznać życie i zwyczaje koni, osłów, kur i owiec. Można tu wziąć udział 
w warsztatach „Wszystko o koniu”, podczas których omawiana jest psychologia, anatomia 
i zwyczaje tych przepięknych zwierząt. Dla gości szukających wrażeń przygotowano warsz-
taty o tematyce zaprzęgów konnych prowadzone przez wielokrotnego uczestnika konkursu 
Tradycyjnego Powożenia na Zamku Książ oraz przejażdżki bryczką, kulig lub jazda w sio-
dle. Od kwietnia do  listopada można pospacerować po  tutejszej winnicy. W  zagrodzie 
odbywają się także zajęcia terapeutyczne z hipoterapii i onoterapii. Warsztaty mogą być 
prowadzone w języku angielskim.
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ZIELONA DOLINA DLA DZIECI
właściciel: Elżbieta Lechowska 
powiat: wrocławski 
Krzeptów, ul. Główna 1A, 55-080 Smolec 
tel. 788 630 369, e-mail: info@zielonad.pl 
www.zielonad.pl

Zielona Dolina dla Dzieci to gospodarstwo rolne w Krzeptowie, 5 km od granic Wrocławia. 
W ramach 3-4 godzinnych wycieczek edukacyjnych, w zależności od pory roku i wybrane-
go programu, dzieci mają możliwość zwiedzenia gospodarstwa i kontaktu ze zwierzętami 
(karmienie kóz i owiec). Poznają zwierzęta i warunki w jakich żyją, dowiadują się, jakie 
produkty dają i co można z nich otrzymać. Podczas zajęć można wydoić sztuczna kozę 
Łatkę i spróbować koziego mleka. 
Uczestnicy zajęć dowiadują się jak wygląda uprawa ziemi, wykopki czy hodowla zwierząt. 
Przechodząc przez ścieżkę edukacyjną w wiejskim ogródku poznają różne warzywa, owo-
ce, uczą się rozpoznawać rośliny np. po zapachu, dowiadują się czym jest nawóz naturalny. 
W zagrodzie odbywają się też zajęcia praktyczne, podczas których dzieci przechodzą pa-
sowanie na farmera i hodują własną roślinę (fasola, szczypiorek), którą później zabierają  
ze sobą do domu. W ofercie są także zajęcia manualne, czyli tworzenie ziemniaczanych 
jeży, łańcuchów na  choinkę czy wyklejania baranków z  waty. Właścicielka opowiada 
o zwyczajach i obrzędach związanych z wiosną czy Świętami.
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VAT  
w rolnictwie

w  pliku JPK_VAT, zostaną przeniesione do  nowej struktu-
ry, jaką stworzy plik JPK_VDEK. W  ten sposób zlikwidowany  
zostanie dualizm deklaracji. 

Podatnicy od początku lipca będą składać jedynie plik JPK_
VDEK w miejsce deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.

Co zyskają podatnicy?
Przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT skutecznie 
zminimalizują czas przeznaczony na rzetelne przygotowanie, 
weryfikację oraz wysyłkę deklaracji. Poza tym, dzięki zmniej-
szeniu liczby napływających do  urzędów skarbowych doku-
mentów, fiskus sprawniej poradzi sobie z rozliczaniem dekla-
racji oraz wypłatą nadwyżek zapłaconego podatku. Podatnicy 
powinni więc szybciej otrzymać swoje pieniądze.

Z drugiej strony nowe pliki JPK_VDEK mają być składane w cy-
klu miesięcznym. Dlatego przedsiębiorcy wysyłający deklara-
cje VAT-7K stracą możliwość rozliczania się w okresach kwar-
talnych. 

W związku z tym podatnicy korzystający z tej formy podatko-
wej będą zmuszeni do regularnego, comiesięcznego składa-
nia deklaracji kosztem swojej płynności finansowej oraz pla-
nowania wydatków w kilkumiesięcznej perspektywie

Co to jest Split Payment
1 lipca 2018 roku weszły w  życie przepisy dotyczące me-
chanizmu podzielonej płatności tzw. Split Payment. Do tyczy 
on również podatku VAT. Model ten funkcjonuje już w  kilku 
krajach, jak Czechy, Turcja czy Włochy.

Umożliwia on monitorowanie przebiegu transakcji, a  także 
zabezpiecza wartość VAT należną od zawieranych transakcji. 
Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w tych krajach jest 
powiększająca się luka podatkowa w VAT. 

Mechanizm Podzielonej Płatności 
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność 
za  nabyty towar lub usługę będzie dokonana przelewem 
w  taki sposób, że  zapłata całości lub części kwoty odpowia-
dającej war tości sprzedaży netto zostanie wpłacona przez 
nabywcę na  rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub 
usłu godawcy w banku. 

Pozostała część zapłaty, odpowiadająca całości lub czę ści 
kwoty VAT wpłynie na specjalny rachunek VAT.

W komunikacie przelewu należy podać:
 y kwotę VAT z faktury,
 y kwotę wartości sprzedaży brutto,
 y numer faktury,
 y numer NIP dostawcy/usługodawcy.

Jak to wygląda w praktyce? Na przykład, jeśli faktura VAT opiewa 
na wartość 123 zł brutto  z 23% VAT-em, na bywca, chcąc zastoso-
wać Split Payment, zleca specjalny przelew. 

Zgodnie z nim 100,00 zł jest transferowane na konto podstawo-
we dostawcy towaru wskazane na  fak turze, natomiast kwota 
23,00 zł na dedykowane przed siębiorcy konto bankowe VAT.

Dobrowolność do 31 sierpnia 2019 r.
Stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności jest do browolne. 
Każdy przedsiębiorca sam decyduje, którą fak turę zapłaci przy 
zastosowaniu tej metody, w  jakiej części oraz wobec którego 
dostawcy. Przedsiębiorca wystawiają cy fakturę nie ma żadnego 
wpływu na  to, jak postąpi jego kontrahent. Co prawda, może  
dogadywać się, czy chciałby uzyskać zapłatę w ten sposób, czy 
też nie, ale ostateczna decyzja i tak należy do kontrahenta.

Wrażliwe na oszustwa
Od 1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów zakłada obo-
wiązkowy split payment dla „branż wrażliwych na  oszustwa”.  
Podatnicy, którzy dziś są objęci odwróconym obciążeniem 
w VAT, od września będą się rozliczali w ramach Split Payment. 

Split Payment  będzie dotyczyć wyłącznie płatności powyżej  
15 tys. zł. Dotknie branże określone w  ustawie  jako podmioty 
„narażone na  wyłudzenia skarbowe”. Chodzi o  takie sektory  
gospodarki, jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nie-
żelazne, paliwa i tworzywa sztuczne.

Małgorzata Wajtkus DODR
Wrocław 2019
redakcja i korekta: Agnieszka Siegel  
opracowanie graficzne i skład: Ewa Kutkowska
fot. wikibooks
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Choroby ziemniaków
Bioasekuracja fitosanitarna

Wykrycie obecności bakterii Cms pociąga za  sobą koniecz-
ność wprowadzenia w życie określonych prawnie czynności, 
do których należą: 
•	  określenie porażonego i prawdopodobnie porażonego ma-

teriału roślinnego,
•	  określenie skażonych narzędzi i maszyn rolniczych, miejsc 

lub pomieszczeń składowania bulw oraz miejsc produkcji,
•	  ustalenie źródła oraz strefy porażenia,
•	  przeprowadzenie zabiegu oczyszczania i odkażania przed-

miotów mogących mieć kontakt z porażonymi i prawdopo-
dobnie porażonymi bulwami,

•	  odpowiednie zagospodarowanie porażonych i prawdopo-
dobnie zainfekowanych bulw ziemniaka,

•	  ustalenie postępowania kwarantannowego w  gospodar-
stwach znajdujących się w wyznaczonej strefie zagrożenia,

•	  kontrole miejsc produkcji, dla których określono obowiązki 
kwarantannowe.

Na polach uznanych za porażone:
•	  należy niszczyć samosiewy ziemniaków i  inne natural-

nie występujące rośliny żywicielskie bakterii Cms (np. 
chwasty pochodzące z rodziny psiankowatych),

•	  nie wolno uprawiać ziemniaków ani innych roślin stwa-
rzających ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii Cms, 
przez trzy sezony wegetacyjne następujące po  roku, 
w którym wykryto skażenie. 

W czwartym sezonie dopuszcza się uprawę ziemniaków 
w  celach innych niż produkcja sadzeniaków (z dowolnych 
ziemniaków). W  kolejnym sezonie uprawy ziemniaka, przy 
zachowaniu właściwego płodozmianu, dopuszcza się sadze-
nie ziemniaków z  przeznaczeniem na  sadzeniaki, ziemniaki 
do  konsumpcji lub do  przetwórstwa przemysłowego. Ziem-
niaki podlegają obowiązkowej kontroli inspektorów PIORiN, 
w tym także badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii 
Cms przez okres pięciu lat od stwierdzenia porażenia. 

Na polach innych niż porażone:
•	  w sezonie wegetacyjnym następującym po roku, w którym 

stwierdzono skażenie, nie sadzi się ziemniaków albo,
•	  dopuszcza się uprawę sadzeniaków urzędowo kwalifikowa-

nych z  przeznaczeniem bulw pochodzących z  tej uprawy 
do konsumpcji lub do przerobu przemysłowego (pod wa-
runkiem, że wojewódzki inspektor wykluczy ryzyko wystę-
powania samosiewów ziemniaka i innych naturalnie wystę-
pujących roślin żywicielskich bakterii Cms),

•	  w drugim sezonie wegetacyjnym po  wykryciu porażenia 
dopuszcza się uprawę ziemniaków z kwalifikowanego ma-
teriału siewnego na ziemniaki do wysadzenia w tym samym 
gospodarstwie w  roku przyszłym, na  ziemniaki konsump-
cyjne i przemysłowe,

•	  w trzecim sezonie po  wykryciu porażenia dopuszcza się 
uprawę ziemniaków z  przeznaczeniem na  kwalifikowane 
sadzeniaki oraz ziemniaki konsumpcyjne i przemysłowe.

Przez trzy sezony od wykrycia porażenia w każdym roku:
•	  niszczy się samosiewy,
•	  oddzielnie zbiera, przemieszcza, przechowuje sadzeniaki 

ziemniaka,
•	  czyści i  dezynfekuje przedmioty po  wykonaniu poszczegól-

nych czynności gospodarczych,
•	  bada się zdrowotność upraw ziemniaka pod kątem tego, czy 

są wolne od Cms (zadanie inspektorów PIORIN).

Mycie i dezynfekcja
Zapewnienie higieny fitosanitarnej jest integralnym elementem 
dobrej praktyki rolniczej, służącym zapobieganiu rozprzestrze-
niania się bakteriozy pierścieniowej. Systematyczne usuwanie 
resztek roślin oraz gleby z przechowalni, opakowań, maszyn rol-
niczych i środków transportu, jest warunkiem skutecznej elimi-
nacji patogena. Dokładne oczyszczenie powierzchni poprzedza-
jące dezynfekcję jest ważne ze względu na niebezpieczeństwo 
neutralizacji substancji aktywnych (zawartych w  dezynfektan-
tach) przez resztki organiczne.

Najskuteczniejszy program dezynfekcji obejmuje następujące 
czynności:
•	  czyszczenie,
•	  dezynfekcję,
•	  płukanie,
•	  osuszanie.

W niektórych przypadkach (np. przy oczyszczaniu drewnianych 
skrzyń) może być konieczne wykorzystanie myjki wysokociśnie-
niowej i  niskopieniących detergentów przemysłowych. Jeżeli 
do  mycia używamy detergentów, to dezynfekcję powinno po-
przedzać płukanie i  osuszanie. Z  chwilą stwierdzenia bakterio-
zy pierścieniowej, dezynfekcja chemiczna jest obowiązkowa. 
Do  dezynfekcji mogą być stosowane środki biobójcze zareje-
strowane w Polsce oraz środki sanitarne o działaniu bakteriobój-
czym.
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20.  55-100 Trzebnica,  
pl. Piłsudskiego 1 
tel./faks 71 312 16 83, e-mail: pzdr.trzebnica@dodr.pl

21.  58-300 Wałbrzych,  
ul. Mickiewicza 42 
tel./faks 74 842 62 72, e-mail: pzdr.walbrzych@dodr.pl

22.  56-100 Wołów,  
pl. Piastowski 2 
tel./faks 71 389 11 48, e-mail: pzdr.wolow@dodr.pl

23.  53-033 Wrocław, 
ul. Zwycięska 8, tel./faks 71 339 80 21/22 
(wew. 153, 241 lub 242), e-mail: pzdr.wroclaw@dodr.pl

24.  57-200 Ząbkowice Śląskie,   
ul. Daleka 19 
tel./faks 74 815 17 51, e-mail: pzdr.zabkowice@dodr.pl

25.  59-900 Zgorzelec, 
ul. Bohaterów II Armii WP 8  
tel./faks 75 778 72 06, e-mail: pzdr.zgorzelec@dodr.pl

26.  59-500 Złotoryja,  
ul. Basztowa 12 
tel./faks 76 878 35 42, e-mail: pzdr.zlotoryja@dodr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

 1.  59-700 Bolesławiec,  
ul. Sierpnia ‚80 17  
tel./faks 75 732 69 17, e-mail: pzdr.boleslawiec@dodr.pl

 2.  59-225 Chojnów,  
ul. Reja 8 
tel. 76 818 19 41, faks 76 818 84 00, e-mail: pzdr.chojnow@dodr.pl

 3.  58-200 Dzierżoniów,  
ul. Świdnicka 38 pok. 212  
tel./faks 74 831 28 92, e-mail: pzdr.dzierzoniow@dodr.pl

4.  67-200 Głogów,  
ul. Orbitalna 25a 
tel. 505 529 839, e-mail: pzdr.glogow@dodr.pl

5.  56-200 Góra,  
ul. Wrocławska 54 
tel./faks 65 543 24 41, e-mail: pzdr.gora@dodr.pl

 6.  59-400 Jawor,  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 
tel./faks 76 870 32 64, e-mail: pzdr.jawor@dodr.pl

 7.  58-500 Jelenia Góra,  
ul. Jana Pawła II 13 
tel./faks 75 755 30 81, e-mail: pzdr.jgora@dodr.pl

 8.  58-400 Kamienna Góra,  
ul. Papieża Jana Pawła II 11A 
tel./faks 75 744 78 52, e-mail: pzdr.kgora@dodr.pl

 9.  57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 6 
tel./faks 74 867 38 01, e-mail: pzdr.klodzko@dodr.pl

10.  59-800 Lubań, ul. Karola Miarki 1 
tel./faks 75 722 34 61, e-mail: pzdr.luban@dodr.pl

11.  59-300 Lubin,  
ul. Kisielewskiego 6  
tel./faks 76 844 74 07, e-mail: pzdr.lubin@dodr.pl

12.  59-600 Lwówek Śląski, 
ul. Wojska Polskiego 25c 
tel./faks 75 782 21 36, e-mail: pzdr.lwowek@dodr.pl

13.  56-300 Milicz, ul. Kopernika 3 
tel./faks 71 384 21 59, e-mail: pzdr.milicz@dodr.pl

14.  56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 2 
tel./faks 71 314 93 63, e-mail: pzdr.olesnica@dodr.pl

15.  55-200 Oława, ul. 3 Maja 1 
tel./faks 71 313 94 81, 607 307 456, e-mail: pzdr.olawa@dodr.pl

16.  59-100 Polkowice,  
ul. Spółdzielcza 2 
tel./faks 76 845 46 93, e-mail: pzdr.polkowice@dodr.pl

17.  57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 31  
tel./faks 71 392 04 56, e-mail: pzdr.strzelin@dodr.pl

18.  55-300 Środa Śląska,  
ul. Wrocławska 2 
tel./faks 71 317 29 59, e-mail: pzdr.sroda@dodr.pl

19.  58-100 Świdnica,  
ul. Wałbrzyska 25/27 
tel. 74 852 20 21, faks 74 852 36 11, e-mail: pzdr.swidnica@dodr.pl

SZKOLENIA 
w zakresie doradztwa i stosowania

 środków ochrony roślin
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Zapraszamy  
do korzystania z naszych usług

Zadzwoń, napisz, przyjdź  
do najbliższego  

Powiatowego Zespołu  
Doradztwa Rolniczego

  Miesięcznik  
Twój Doradca  
Rolniczy Rynek:

 y  około 4 000  
czytelników  
na dolnośląskiej wsi

 y aktualności rolnicze
 y  informacje na temat 

uprawy i hodowli, 
unijnych programów 
pomocowych,  
agroturystyki

 y  przepisy prawne 
 y  agronotowania 
 y  informacje  

o szkoleniach
 y  roczna prenumerata 

tylko 45 zł

Czasopismo można zaprenumerować 
bezpośrednio w redakcji: redakcja@dodr.pl  
lub w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego

  

Odmiany zalecane  
do uprawy na Dolnym Śląsku

POREJESTROWE  
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE

 � DK EXALTE
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 
tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej śred-
niej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej poniżej 
średniej. MTN średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
średniej wysokości o  przeciętnej odporności na  wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i  dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na  zgniliznę twardzikową i  choroby podstawy 
łodygi średnia, na sucha zgniliznę kapustnych i czerń krzyżo-
wych mniejsza od średniej.

 � SY FLORIDA
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do  bardzo dużego. 
Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów po-
wyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
powyżej średniej. MTN średnia. Zimotrwałość roślin średnia. 
Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wylega-
nie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco 
wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardziko-
wą i czerń krzyżowych średnia, na sucha zgniliznę kapustnych 
i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. 

 � SY ILONA
Odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plo-
nujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w  na-
sionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. MTN dość duża. 
Zimotrwałość dość duża. Rośliny średniej wysokości, o prze-
ciętnej odporności na  wyleganie. Termin początku kwitnie-
nia i  dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego.  
Odporność na  zgniliznę twardzikową, choroby podstawy  
łodygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapust-
nych mniejsza od średniej.

Soja
1. Abelina (2)
2. Aligator (2)
3. Sultana (2)

Bobik
1. Albus (2)
2. Amulet (2)

Groch siewny
1. Arwena (2)
2. Batuta (2)
3. Milwa (2)
4. Turnia (2)

Ziemniak bardzo wczesny
1. Lord (11) 
2. Viviana (9) 
3. Impala (3) 
4. Riviera (3)
5. Denar (1)

 � DENAR
Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatko-
wym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo 
plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Przydatna 
do uprawy na wczesny zbiór. 
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wi-
rusy (ocena odporności Y;L =7;7), podatna na porażenie zarazą 
ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju.

Ziemniak wczesny
1. Vineta (11)
2. Bellarosa (9) 
3. Michalina (7)
4. Gwiazda (6) 
5. Ignacy (4)

Ziemniak średnio wczesny
1. Satina (10)
2. Tajfun (11)

Ziemniak średnio późny i późny
1. Jelly (9) 
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Zasady przyznawania 
płatności obszarowych

eWniosek

Na obszarach gruntów ugorowanych z roślinami miododajny-
mi (bogatymi w pyłek i nektar) można stawiać ule. W przypad-
ku gruntów ugorowanych, uznaje się je za pozostające wsta-
nienadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich 
przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny, 
mający na celu sunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślin-
ności, w terminie do 31 października.

Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi mogą 
być zaliczone jako uprawa w ramach praktyki dywer-
syfikacji upraw. Należy jednak pamiętać, że  grunty 
ugorowanE (EFA1) i  grunty ugorowane z  roślinami 
miododajnymi (EFA1a) – są traktowane jako jedna 
uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji upraw.

Od 2019 roku wprowadzono nową delimitację ob-
szarów ONW 

Zmiany dotyczą głównie obszarów zakwalifikowanych 
do ONW typu nizinnego oraz ONW ze specyficznymi utrudnie-
niami. ONW typu górskiego pozostaje na  dotychczasowych 
zasadach. Do  wsparcia włączono obszary miejskie. Niektóre 
gospodarstwa zyskają na zmianach, inne z kolei stracą.
Zmiany wynikają z  konieczności dostosowania przepisów 
do  przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylająceGO rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w za-
kresie wyznaczenia obszarów kwalifikujących się do płatności 
przewidzianych w art. 31, w ramach następujących kategorii:
•	  obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się zna-

czącymi ograniczeniami naturalnymi (tzw. obszary ONW 
typ z ograniczeniami naturalnymi) oraz

•	  inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ogranicze-
niami (tzw. Obszary ONW typ specyficzny).

Zmiana sposobu delimitacji ONW w okresie programowania 
2014-2020 polega na zastosowaniu w całej Unii Europejskiej 
jednolitych kryteriów takich jak: jakość gleb, klimat, ukształto-
wanie terenu oraz wysokie walory przyrodnicze i turystyczne.

•	 patrz tabela 1

Płatność przejściowa
Jest to płatność, która w  Polsce będzie zastosowana po  raz 
pierwszy w 2019 roku. Jest to wsparcie (mające charakter płat-
ności przejściowej) dla obszarów, które na skutek nowej me-
todyki delimitacji utracą status ONW typu nizinnego. W tym 
roku płatności te będą wypłacone w wysokości 80% średniej 
płatności ONW w  PROW 2007-2013, natomiast w  2020 roku 
będzie to 25 euro/ha.

•	 patrz tabela 2

Płatność ONW jest przyznawana w  formie rocznej płatności, 
udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn staw-
ki ustalonej dla danego typu ONW oraz liczby hektarów zgłoszo-
nych przez rolnika.
Płatności ONW podlegają degresywności na  poziomie gospo-
darstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub 
ich części objętych pomocą.
W zależności od tej powierzchni, płatność będzie przyznawana 
w następującym wymiarze:
•	  od 1 do 25 ha – 100% płatności,
•	  od 25,01 do 50 ha – 50% płatności,
•	  od 50,01 do 75 ha – 25% płatności,
•	  powyżej 75 ha – płatność nie jest przyznawana.

Tabela 1. Rozszerzona lista typów ONW

ONW w okresie 
2004-2018 ONW od 2019 r.

ONW typ nizinny 
strefa I

ONW z ograniczeniami naturalnymi 
strefa I

ONW typ nizinny 
strefa II

ONW z ograniczeniami naturalnymi 
strefa II

ONW typ specyficzny

ONW typ specyficzny strefa I  
(niekorzystne warunki o walorach  
przyrodniczo-turystycznych)
ONW typ specyficzny strefa II  
podgórska 

ONW typ górski ONW typ górski
Brak ONW płatność przejściowa 

 
Tabela 2. Stawki płatności zależą od typu ONW

Typ ONW

Płatność PLN/ha/rok
Okres programowania  

2014-2020
2014-2018 2019-2020

ONW z ogranicze-
niami naturalnymi

strefa I 179
strefa II 264

ONW typ specy-
ficzny

strefa I
264

179
strefa II 264

ONW typ górski 450 450

Źródło: arimr.gov.pl
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Gospodarstwa 
opiekuńcze

i  pomocy w  zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ze 
względu na  brak uregulowań prawnych określających wyma-
gania infrastrukturalne i  podstawowy zakres usług, organizator 
dziennego domu pobytu posiada dużą swobodę w tym zakresie.

Opieka całodobowa
Zorganizowanie gospodarstwa opiekuńczego w  formie pod-
miotu oferującego całodobowy pobyt może nastąpić w  jednej 
z dwóch form:

 y rodzinny dom pomocy,
 y działalność gospodarcza w  zakresie placówki zapewniającej 

całodobową opiekę.
Obie formy zostały przewidziane w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej.

Rodzinny dom pomocy 
To forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodo-
bowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego 
dla nie mniej niż trzech i  nie więcej niż ośmiu zamieszkujących 
wspólnie osób, wymagających wsparcia w  tej formie z  powodu 
wieku lub niepełnosprawności.
Standardy oraz rodzaj i zakres usług świadczonych w rodzinnym 
domu pomocy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki 
Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów 
pomocy.

Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza w  zakresie prowadzenia placówki za-
pewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku wymaga ze-
zwolenia wojewody właściwego ze względu na położenie placówki. 
Zezwolenie można otrzymać po  oględzinach placówki, jeśli pod-
miot spełnia warunki i standardy ustawowe.

Kwestia otrzymania zezwolenia na  prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę, 
została określona w  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Koordynatorzy wojewódzcy ds. gospodarstw opiekuńczych:
 y Izabela Michniewicz, tel. 71 339 80 21, wew.150,  

izabela.michniewicz@dodr.pl
 y Agnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 74 852 20 21, wew. 170,  

kom. 609 657 199, agnieszka.kowalczuk@dodr.pl
 y Katarzyna Sikora, tel. 71 339 80 21, wew.152,  

katarzyna.sikora@dodr.pl 

Katarzyna Sikora DODR
Wrocław 2019
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Ziemniaki
dobór odmian,  

przygotowanie sadzeniaków

wej w  plonie. Mniej przydatna do  uprawy na  bardzo wczesny 
zbiór. Odmiana odporna na  mątwika ziemniaczanego, dość po-
datna na  wirusa Y, dość odporna na  wirusa liściozwoju, bardzo 
podatna na zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, 
w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymia-
ny sadzeniaków.

RIVIERA
Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie sałatkowym do ogól-
noużytkowego, o przeciętnym smaku po zakończeniu wegetacji. 
Bulwy duże o  regularnym kształcie, okrągłe, o  bardzo płytkich 
oczkach. Skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach 
od pełni wschodów, duża do bardzo dużej, po zakończeniu we-
getacji średnia. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana 
odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

DENAR
Odmiana bardzo wczesna, jadalna w  typie kulinarnym sałatko-
wym do  wszechstronnie użytkowego, o  dobrym smaku. Bardzo 
plenna, o  dużym udziale frakcji handlowej w  plonie. Przydat-
na do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika 
ziemniaczanego, odporna na wirusy (ocena odporności Y;L =7;7), 
podatna na  porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do  uprawy 
w całym kraju.

Ziemniak wczesny

VINETA
Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym 
do sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale 
w plonie frakcji handlowej. Bulwy bardzo duże o płytkich oczkach, 
okrągłe, skórka żółta, miąższ żółty. Odmiana odporna na  mątwi-
ka ziemniaczanego oraz wirusy Y i liściozwoju, podatna na zarazę 
ziemniaka. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

BELLAROSA
Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytko-
wym. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej 
w  plonie ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, 
bardzo kształtne, o  płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ 
żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnie-
je. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12%. Odmiana odporna 
na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirusa Y oraz 
odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziem-
niaka. Odmiana przydatna do  uprawy na  terenie całego kraju, 
w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymia-
ny sadzeniaków. 

MICHALINA
Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regular-
nym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąż-
szu. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plo-
nie. Odporna na  mątwika ziemniaczanego i  wirusa Y, podatna  
na liściozwój i zarazę ziemniaka.

GWIAZDA
Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym 
kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej, do żółtej bar-
wie miąższu. Dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plo-
nie. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liścio-
zwoju, podatna na zarazę ziemniaka.

IGNACY
Odmiana jadalna w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regular-
nym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasno-
żółta. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogól-
nym. Odporność na wirusy Y i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka 
mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. 

Ziemniak średnio wczesny

SATINA
Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o  bardzo dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne,  
bardzo kształtne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bar-
dzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna 
na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i odporna 
na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemnia-
ka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego  
zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

TAJFUN
Odmiana jadalna w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym 
do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalny-
mi, kształtnymi, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Bardzo plenna  
o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mą-
twika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na za-
razę ziemniaka.

Ziemniak średnio późny i późny

JELLY
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Cha-
rakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształt-
nymi, o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo 
plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odpor-
na na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy i zarazę 
ziemniaka. W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej 
wymiany sadzeniaków.

Źródło: Metodyka IO ziemniaka – IOR-PIB Poznań 2017, LOZ 2019 COBORU
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Zagrody  
edukacyjne
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Kwestionariusze zgłoszeniowe są dostępne na  stronie 
internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl i  na stronie 
www.dodr.pl. 

Zasady tworzenia zagrody edukacyjnej

Tworzenie oferty edukacyjnej w  gospodarstwie odby-
wa się poprzez przygotowanie programu i  zaprezen-
towanie jego etapów podczas warsztatów, pokazów, 
szkoleń, pogadanek, ścieżek przyrodniczych czy zielo-
nych szkół. W  ramach takich zajęć mogą odbywać się 
np. warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej, pokazy prze-
twarzania zboża czy lekcje przyrody na łonie natury.

Koordynatorzy w województwie dolnośląskim:
Agnieszka Kowalczuk-Misek tel. 74 852 20 21, wew. 170, 
kom. 609 657 199, ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica 
email: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl
powiaty: bolesławiecki, zgorzelecki, lubański, lwówecki,  
złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski,  
wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki

Katarzyna Sikora, tel. 71 339 80 21, wew. 152, ul. Zwycięska 
8, 53-033 Wrocław, email: katarzyna.sikora@dodr.pl
powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński,  
legnicki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, wrocław-
ski, oławski, strzeliński, średzki

Zachęcamy do odwiedzenia stron: 
www.zagrodaedukacyjna.pl oraz www.dodr.pl  
i zapoznania się z ciekawą ofertą dolnośląskich  
zagród edukacyjnych. 

Zagroda edukacyjna Szkoła w Ogrodzie  
w powiecie lubińskim

Od 2014 roku znaki słowne i  słowno-graficzne: Zagroda 
Edukacyjna, Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych  
objęte są ochroną prawną w Urzędzie Patentowym.

Katarzyna Sikora DODR, Wrocław 2019
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
redakcja i korekta: Agnieszka Siegel DODR 
opracowanie graficzne i skład: Ewa Kutkowska DODR
zdjęcia: DODR

  

Ochrona bioróżnorodności 
w ramach Działania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego

NATURA 2000

Plany zadań ochronnych dla następujących 
obszarów Natura 2000, na Dolnym Śląsku

1. PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie
2. PLH020002 Dębniańskie Mokradła
3. PLH020003 Dolina Łachy
4. PLH020004 Góry Stołowe
5. PLH020005 Kamionki
6. PLH020009 Panieńskie Skały
7. PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy
8. PLH020011 Rudawy Janowickie
9. PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie

10. PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika
11. PLH020017 Grądy w Dolinie Odry
12. PLH020018 Łęgi Odrzańskie
13. PLH020019 Pasmo Krowiarki
14. PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem
15. PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie
16. PLH020033 Czarne Urwisko koło Lutyni
17. PLH020034 Dobromierz
18. PLH020035 Biała Lądecka
19. PLH020036 Dolina Widawy
20. PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie
21. PLH020038 Góry Kamienne
22. PLH020039 Grodczyn i Homole koło Dusznik
23. PLH020040 Masyw Ślęży
24. PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa
25. PLH020045 Stawy w Borowej
26. PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej
27. PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy
28. PLH020051 Irysowy Zagon koło Gromadzynia
29. PLH020052 Pątnów Legnicki
30. PLH020053 Zagórzyckie Łąki
31. PLH020054 Ostoja nad Bobrem
32. PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą

33. PLH020057 Masyw Chełmca
34. PLH020060 Góry Orlickie
35. PLH020061 Dzika Orlica
36. PLH020062 Góry Bardzkie
37. PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie
38. PLH020065 Bierutów
39. PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej
40. PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy
41. PLH020069 Las Pilczycki
42. PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich
43. PLB020002 Grądy Odrzańskie
44. PLB020004 Zbiornik Mietkowski
45. PLB020005 Bory Dolnośląskie
46. PLB020006 Góry Stołowe
47. PLB020008 Łęgi Odrzańskie

Plany ochrony sporządza się i realizuje dla parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Taki plan spo-
rządzić można również dla obszaru Natura 2000 lub jego części. 
Plan ochrony ustanawia się w czasie 5 lat od daty powstania 
parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo 
utworzenia parku krajobrazowego. Dla parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawo-
wym dokumentem planującym ochronę przyrody. Na stronie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska można uzyskać szcze-
gółowe dane na temat obszarów Natura 2000, PZO i PO. 
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