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Pojęcie zagrody edukacyjnej
Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez miesz-
kańców wsi, którzy realizują (na obszarach wiejskich) przynajmniej dwa 
z wymienionych celów edukacyjnych:

 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, tradycyj-

nych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną, powinien posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy 
rolnicze, które będą prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży. Grupy te są przyj-
mowane w ramach programów szkolnych, bądź udostępniane jako atrakcja turystyczna dla 
rodzin z dziećmi lub osób podróżujących indywidualnie.

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi. Zagrody proponu-
ją indywidualne programy edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospoda-
rzy. Dają możliwość poznania 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 środowiskiem naturalnym pozwala prezentować zjawiska 
przyrodnicze oraz ich wykorzystanie przez człowieka, uczy cierpliwości, szacunku wobec na-
tury, kształtuje postawy ekologiczne i konsumenckie. Bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą 
pozwala im lepiej poznawać prawa natury. Dzięki ofercie edukacyjnej gospodarstw rolnych 
dzieci mają możliwość poznania wsi od podszewki. 
Przyjeżdżając do takiego gospodarstwa, poznają życie i pracę na wsi, zwracają uwagę na wy-
siłek, jaki trzeba włożyć w wyprodukowanie żywności i nabierają szacunku do pracy rolnika. 
Dodatkowo, w zagrodzie dzieci uczą się rozpoznawać różne gatunki zwierząt gospodarskich, 
dowiadują się m.in., jak o nie dbać i czym karmić. Wieś stwarza także możliwość poznania 
wielu gatunków czy odmian roślin, m.in. drzew owocowych, warzyw, zbóż. 
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Gospodarstwo rolne może być atrakcyjnym miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
łączących teorię z ćwiczeniami praktycznymi. Dodatkowo wieś dzięki obecności zwierząt, 
mnogości zapachów i dźwięków, dostarcza bodźców poznawczych i pobudza dziecięcą wy-
obraźnię. 

Prowadzeniu działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym sprzyja atrakcyjne położe-
nie np. w okolicy lasów czy w górach, budynki gospodarcze, obecność zwierząt oraz upraw. 
Do celów edukacyjnych mogą być przydatne sprzęty rolnicze i sprzęty gospodarstwa domo-
wego.

Zaplecze edukacyjne gospodarstwa mogą stanowić wszelkie budynki gospodarcze (stodoły, 
obory, stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, itp.), budynki służące przetwórstwu (młyny, sero-
warnie, dojrzewalnie, domowe piekarnie, pracownie pszczelarskie, etc.) oraz rzemiosłu. 
Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie odbywa się poprzez przygotowanie progra-
mu 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 pozyskiwania 
miodu, warsztaty pieczenia chleba czy wyrobu sera, warsztaty przyrodnicze lub lekcje przy-
rody na świeżym powietrzu.

Zagroda edukacyjna musi spełniać minimalne warunki techniczne: 
 y posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć,
 y udostępnienie toalet dla uczestników zajęć. 

Dodatkowo w zagrodzie muszą być spełnione przepisy bezpieczeństwa wymagane prawem. 
Obiekty, w których przyjmujemy dzieci i młodzież w gospodarstwach edukacyjnych powinny 
spełniać wymogi budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne odpowiadające zakresowi propo-
nowanych usług.
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Korzyści prowadzenia edukacji w gospodarstwie
Zajęcia edukacyjne w gospodarstwie mogą przynieść korzyści i rolnikom, i szkołom.

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

 y Korzyści dla szkolnictwa:
 y urozmaicony i wzbogacony proces kształcenia,
 y zajęcia praktyczne i warsztatowe z różnych dziedzin i przedmiotów,
 y alternatywne miejsca edukacji,
 y możliwość poznania wiejskiej kultury i obyczajów.
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Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnianiu idei edukacji w gospodarstwie rol-
nym. W ramach Sieci zagrody edukacyjne mogą promować swoją ofertę w ogólnopolskim 
systemie internetowym oraz wymieniać się doświadczeniami i uwagami.
Udział w Sieci jest bezpłatny i dobrowolny, a jej uczestnicy uzyskują prawo do używania, pro-
mowania się logo zagrody edukacyjnej.
Aby przystąpić do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych należy:

 y zapoznać się z regulaminem,
 y wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy (dane teleadresowe, charakterystyka obiektu, 

oferta oraz program zajęć edukacyjnych),
 y uzyskać rekomendację uprawnionego doradcy – DODR.
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Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku
Województwo dolnośląskie jest liderem w rankingu zagród edukacyjnych w Polsce. W regio-
nie działa ponad trzydzieści zagród edukacyjnych, prezentujących różne profile edukacyjne, 
skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. 

. 

1. KOWALOWE SKAŁY
2. ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA
3. EKO-PASIEKA
4. ZAGRODA CHŁOPSKA - 

SKANSEN PEŁEN ZIÓŁ DR 
EUGENIUSZA BABICZA

5. DOM CHLEBA – 
GOSPODARSTWO 
EKOLOGICZNE SERCE

6. AGROTURYSTYKA 
STUDZIENNO – ZAGRODA 
REKREACYJNA

7. GALERIA POD ANIOŁEM
8. POD SREBRNĄ GÓRĄ
9. SZLAK GINĄCYCH 

ZAWODÓW
10. AGROTURYSTYKA 

MARIANÓWEK

11. DOM NA WZGÓRZU
12. RANCZO  

NASZA SZKAPA
13. FOTEL KARKONOSZA
14. PASIEKA EKO SMEREKA
15. ZIOŁOWA ZAGRODA 

EDUKACYJNA 
16. AGROTURYSTYCZNE 

GOSPODARSTWO 
WINIARSKIE AGAT 
Z EKOMUZEUM 
PRZYRODNICZO-
ETNOGRAFICZNYM

17. ZACISZE TRZECH GÓR
18. GOSPODARSTWO ROGATA 

OWCA
19. WINNICA  

ŚWIDNICKA

20. TWÓRCZA STODOŁA
21. RADONIÓWKA
22. SZKOŁA W OGRODZIE
23. GOSPODARSTWO 

EKOLOGICZNE KOZIA ŁĄKA
24. KRUCZYNA
25. MUZEUM  

SKANSEN ROLNY
26. BOCHENKOWA  

ZAGRODA
27. W SZACHULCOWEJ  

ZAGRODZIE
28.  ZAGRODA EDUKACYJNA 

PASTERNAK
29.  SPIŻARNIA MIODOWA 
30.  OSTOJA NAD MŁYNÓWKĄ
31.  MIODOWA PASIEKA  

OD POKOLEŃ
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1. 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 jest położone w Parku Krajobrazowym Doliny 
Bobru, na obszarze Natura 2000 Ostoja nad Bobrem, 10 km na północ od centrum Jeleniej 
Góry. Specjalizuje się w hodowli owcy szarej rogatej wrzosówki, danieli, królików, kur zielono-
nóżek, a od niedawna również bydła szkockiego. 
Gospodarze zapewniają możliwość kontaktu ze zwierzętami i prowadzą warsztaty edukacyj-
ne 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 tworzy samodzielnie małą 
formę artystyczno-użytkową z filcu, np. maskotkę czy etui na telefon. Atutem gospodarstwa 
jest jego atrakcyjne położenie w pobliżu szlaków pieszych, rowerowych i jezior, a także wie-
loletnie doświadczenie gospodarzy. Zajęcia w zagrodzie trwają od 2 do 5 godzin. Propozycja 
edukacyjna jest skierowana do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz dorosłych. Jednorazowo 
gospodarze są w stanie przyjąć grupę 40 osób.
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2. 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 

Należąca do Danuty i Henryka Kamaszuków produkcyjna pasieka wędrowna jest wyposażo-
na w nowoczesną pracownię pszczelarską. Właściciele stworzyli ścieżkę pszczelarską z róż-
nymi typami uli – kłodami, słomianymi, figuralnymi, współczesnymi, gniazdami pszczół mu-
rarek, ulami trzmieli, oszklonymi ulami demonstracyjnymi, ulami do inhalacji z podsłuchem, 
ulami weselnymi oraz roślinami pyłko- i miododajnymi. 
Gospodarze popularyzują pszczelarstwo przez hodowlę matek pszczelich oraz promocję 
pszczelich produktów – 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 produk-
tów pszczelarskich, poznać właściwości i zastosowanie różnych odmian miodu, a także samo-
dzielnie zrobić świecę woskową. 
Zajęcia w zagrodzie trwają od 3 do 7 godzin. Jednorazowo właściciele mogą przyjąć grupę 
liczącą 23 osoby.
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3. EKO-PASIEKA
Właściciel: Wacław Ratyński 
powiat milicki 
Kuźnica Czeszycka 29, 56-300 Milicz 
tel. 71 384 55 51 

Eko-Pasieka jest położona w Kuźnicy Czeszyckiej w dolinie Baryczy. To pasieka produkcyjna 
wyposażona w pracownię pszczelarską. W gospodarstwie znajduje się imponująca kolekcja 
60 różnorodnie ozdobionych uli (stojące, leżące, ze strzechą, z blaszanym dachem, wydrą-
żone w pniu drzewa). Wacław Ratyński chętnie oprowadza gości po skansenie, prowadzi 
pogadanki o pszczołach i ich życiu, a także o właściwościach zdrowotnych i leczniczych mio-
du oraz roślinach miododajnych. W skansenie znajduje się dziupla bartnika, której pilnuje  
św. Ambroży, patron pszczelarzy. Przez dziurę u jego stóp wlatują i wylatują pszczoły. W dziu-
pli można wdychać olejki eteryczne, które ulatniają się podczas produkcji miodu. Zdrowot-
na inhalacja najlepiej działa w miesiącach, w których jest najwięcej kwiatów, czyli w maju 
i czerwcu.Gospodarz podczas zajęć prezentuje produkty pszczele i umożliwia degustację 
miodu. Dzieci mogą zobaczyć, jakie czynności musi wykonać pszczelarz, zanim miód trafi 
do słoika. Na terenie gospodarstwa znajduje się teren do wspólnego biesiadowania, z miej-
scem na zorganizowanie ogniska. Zajęcia w zagrodzie trwają od 3 do 5 godzin. Jednorazowo 
gospodarz jest wstanie przyjąć grupę 30 osób w każdym wieku.
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4.  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 – zielarsko 
– ekologiczną od ponad 10 lat. Szczególny nacisk kładzie na produkcję i sprzedaż ziół oraz 
produkcję ekologiczno-zielarską, wynikającą z szacunku do środowiska.
Gospodarstwo ma charakter skansenu i obejmuje starą drewnianą architekturę.
Właściciel propaguje wiedzę mi.in z zakresu podstaw urządzania wiejskiego ogrodu – poka-
zuje, jak wykorzystać dawne sprzęty gospodarstwa domowego i narzędzia rolnicze oraz zioła, 
do ozdabiania wiejskiej zagrody. 
Gospodarz prowadzi również zajęcia z zielarstwa, opowiada o możliwości wykorzystania ziół 
w kuchni, a także wykorzystania ich przy wyrobie domowych kosmetyków. Opowiada o ich 
pochodzeniu, dobroczynnym działaniu i metodach produkcji. Na terenie zagrody prowadzone 
są m.in zajęcia z sortowania ziół, czy przygotowywania z nich naparów. 
Wśród bogatej kolekcji dr Eugeniusza Babicza znalazły się zioła z różnych stref klimatycznych 
(Syberia, Indie i inne). Atutem skansenu są także liczne pamiątki, sprzęty, narzędzia i maszy-
ny, które były w użyciu dawnej wsi polskiej (np. cepy, sierpy, przedmioty do wypieku chleba, 
piece chlebowe, młocarnie itp.). Zajęcia w zagrodzie trwają od 2 do 3 godzin.
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5.  DOM CHLEBA  
        gospodarstwo ekologiczne serce

Właściciel: Władysława Gil, Wiktor Urbańczyk 
powiat jaworski, Radzimowice 10, 59-420 Bolków,  
tel. 603 256 720, e-mail: ard-ri@o2.pl 

Gospodarstwo Dom Chleba znajduje się we wsi Radzimowice, w Górach Kaczawskich,  
10 kilometrów od Bolkowa. Za domem ściana lasu wspina się na żelazną Kopę, skąd rozpo-
ściera się panorama gór, od Ślęży po Śnieżkę i dalej. Domy i budynki gospodarcze są wkom-
ponowane w przestrzeń wsi, a miejsce to otacza niepowtarzalna aura i klimat. 
Od ponad 25 lat właściciele upiększają swoją zagrodę przy pomocy ścieżek, elementów ma-
łej architektury ogrodowej, roślin ozdobnych – drzew, krzewów i roślin zielnych. 
Specjalnością gospodarstwa jest ekologiczna uprawa orkiszu, który jest przerabiany na mąki, 
kasze, makarony, ciasta, chleby i jest składnikiem wielu innych potraw, przygotowywanych 
na ogniu. Podczas wizyt grup dzieci i młodzieży właściciele prezentują swoje gospodarstwo 
i produkty orkiszowe. Przeprowadzają zajęcia z obróbki orkiszu oraz wykłady na temat zdro-
wotności 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 mło-
dzieży i osób dorosłych).Właściciele zagrody prowadzą także gospodarstwo agroturystyczne, 
do dyspozycji gości jest pięć pokoi.Zajęcia w zagrodzie trwają od 3 do 8 godzin, w zależności 
od wybranego programu zajęć.
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6.  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 na temat produk-
cji zwierzęcej oraz na temat świadomości ekologicznej i konsumenckiej.
Gospodarstwo i zajęcia z dziećmi prowadzi Xymena Sośnicka, dla której jest to połączeniem 
zawodowych aspiracji oraz zamiłowania do przyrody, zwierząt i turystyki. Właścicielka chętnie 
dzieli się wiedzą podczas zajęć, pomaga gościom poznać i zrozumieć zwierzęta. W zagrodzie 
dzieci poznają charakterystykę zwierząt koniowatych oraz podobieństwa i różnice pomiędzy 
koniem, kucem i osłem. Interaktywne zajęcia w siodle odbywają się na padoku przed stajnią. 
Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące pielęgnacji i żywienia zwierząt gospodar-
skich. Poza zajęciami 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 Pani 
Xymena popularyzuje także różne formy spędzania wolnego czasu. Zachęca dzieci, młodzież 
i całe rodziny do uprawiania turystyki pieszej, konnej, narciarskiej oraz rowerowej. Udostępnia 
gościom mapy, przewodniki i realizuje program Poznajemy piękno Ziemi Kłodzkiej, w ramach 
którego omawia atrakcje regionu przez pryzmat regionalnej architektury. 
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7.  GALERIA POD ANIOŁEM
Właściciel: Bogusława i Zenon Rudniccy 
powiat złotoryjski 
Dobków 104, 59-540 Świerzawa, tel. 75 713 44 55,  
e-mail: ceramikarr@wp.pl, www.ceramikarr.pl 

Gospodarstwo jest położone w górach Kaczawskich w Krainie wygasłych wulkanów, w miej-
scowości Dobków. W ofercie zagrody państwa Rudnickich znalazła się między innymi „Praca 
z gliną na wesoło”. Podczas warsztatów ich uczestnicy mają możliwość zwiedzenia Galerii 
pod aniołem, poznania pracy ceramika i innych ginących zawodów, prześledzenia technolo-
gii wypalania naczyń ceramicznych oraz wykonania własnego dzieła pod okiem instruktora. 
Zajęcia odbywają się w sali wystawowej lub pod wiatą na świeżym powietrzu. W programie 
zajęć są też gry i zabawy edukacyjne prowadzone na łące przy galerii. 
Oferta zagrody kierowana jest dla wszystkich – od przedszkola do seniora. Praca z gliną uspo-
kaja, rozwija kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Uczy koncentracji oraz cierpli-
wości. Każda rzecz zrobiona przez uczestnika warsztatów, po wypaleniu staje się jego wła-
snością. W gospodarstwie można także poznać zagadnienia związane z historią rolnictwa 
(prezentacja zawodów oraz sprzętów), nauczyć się rozpoznawać kłosy i ziarna zbóż, zioła oraz 
uczestniczyć w warsztatach piekarskich. Zajęcia w gospodarstwie mogą odbywać się cały 
rok. Trwają około 4 godzin.
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8.  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 w Jeżowie Sudeckim, u stóp Srebrnej Góry, na połu-
dniowym zboczu Gór Kaczawskich. Jest to gospodarstwo ekologiczne, które od lat przyjmu-
je u siebie agroturystów. Właściciele hodują krowy, kury oraz doskonałe do rekreacji konie 
huculskie i chętnie dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia 
gospodarstwa w zgodzie z naturą. W zagrodzie odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych, 
którzy uczą się prostych prac gospodarskich, zapoznają ze zwierzętami i uprawami. Najwięk-
szą popularnością cieszą się lekcje ręcznego doju krów oraz karmienie królików. Zgroma-
dzone w zagrodzie przedmioty – narzędzia gospodarcze pokazują obecność kultur różnych 
regionów Polski. Właściciele podczas zajęć opowiadają, jaki wpływ na nasze życie i zdrowie 
mają ekologiczne metody gospodarowania, o sposobach uprawy warzyw w przydomowych 
ogrodach i o tym, co wpływa na ich jakość. Uczestnicy zajęć mają możliwość skosztowania 
produktów z gospodarstwa m.in. mleka, świeżych serów, jaj i warzyw.
Zajęcia w zagrodzie trwają do 3 godzin dziennie.
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9.  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 

Tajemnice garncarstwa, młynarstwa i kowalstwa są tu żywe. W zagrodzie Państwa Gorczyń-
skich, 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 skierowana jest do dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z ginącymi już zawodami jest garncarstwo, kowal-
stwo i 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 gospodarstwa domowego i rolniczego, który pre-
zentują i opisują podczas zajęć.Tym, którym biesiadowanie w gospodarstwie szczególnie przy-
padnie do gustu, mogą skorzystać z szałasu z miejscem na ognisko. Atrakcją gospodarstwa jest 
także niewielkie ptasie zoo, które szczyci się jedną z największych kolekcji bażantów, gromadą 
strusi, pawi, kurek chińskich i kogutów ozdobnych. Ponadto w zagrodzie hodowane są jelenie. 
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10.  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 położone jest w cichym, słonecznym miejscu z widokiem 
na Góry Sowie. Jest to gospodarstwo agroturystyczne, które zajmuje się produkcją roślinną 
i zwierzęcą (bydło mięsne, owce, trzoda chlewna i konie). Sylwia Ostrowska prowadzi zajęcia 
w swobodnej, naturalnej przestrzeni, od pola, przez podwórko do budynków 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 poprzez zabawę brać udział 
w pracach gospodarskich. Zdobywają wiedzę na temat pochodzenia podstawowych produk-
tów, jak mleko, sery czy jaja. Poznają zwierzęta mieszkające w gospodarstwie oraz narzędzia 
i maszyny rolnicze. Poziom i czas trwania warsztatów są dostosowane do wieku uczestników. 
Zajęcia trwają od 1 do 3 godzin. Po zakończonych zajęciach organizowana jest wspólna za-
bawa i pieczenie kiełbasek.
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11.  DOM NA WZGÓRZU
Właściciel: 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 położona jest w miejscowości Gajów, w Górach Stołowych, na granicy 
z Republiką Czech. W gospodarstwie dzieci mogą dowiedzieć się jak powstaje chleb, masło, za-
projektować i stworzyć własny domek z piernika lub anioła, który udekoruje choinkę, a także wziąć 
udział w warsztatach serowarskich. Właścicielka zagrody edukacyjnej Halina Kristman opowiada 
dzieciom o znaczeniu ekologii w życiu codziennym oraz uczy szacunku do środowiska. Przybliża 
dzieciom tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy m.in. robiąc świąteczne stroiki 
z uczestnikami warsztatów. Uczestnicy zajęć mają również okazję pobawić się we florystów. Dzie-
ci przebywając w gospodarstwie uczą się przez zabawę. Oferta zagrody jest skierowana do grup 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla dorosłych i osób przyjeżdżających indywidualnie. Dodat-
kowo można dokupić wyżywienie, nocleg czy wynająć pilota, opiekuna lub przewodnika na czas 
pobytu w gospodarstwie. Programy realizowane w zagrodzie trwają około 3 godzin.
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12.  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 

Ranczo Nasza Szkapa znajduje się w Złotym Stoku, u podnóża północnego krańca Gór Zło-
tych, należących do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Zabudowania w gospodarstwie 
dają możliwość bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Dzieci mogą zobaczyć konie, kuce, 
ośliczkę, kozy, barany, świnie wietnamskie, dziki oraz drób, czyli poznać podstawowe zwie-
rzęta hodowane w gospodarstwie rolnym do celów produkcji żywności. Właściciel zagrody 
prowadzi lekcje o kozach, podczas których dzieci mają okazję poznać ich pochodzenie, mogą 
je nakarmić i wydoić. Podczas zajęć można zobaczyć także, jak powstaje ser. W zagrodzie ofe-
rowane są też prelekcje o kowalstwie, jako ginącym zawodzie. Ich uczestnicy poznają m.in. 
wyposażenie kuźni oraz narzędzia kowalskie. Właściciel zagrody opowiada o koniach, ich 
znaczeniu w historii, pochodzeniu i rasach. Podczas zajęć prezentuje sprzęt jeździecki, za-
przęgowy, a także pokaz jazdy konnej lub pokaz orki konnej i bronowania. Dodatkowo odwie-
dzający zagrodę mogą skorzystać z nauki jazdy konnej lub przejechać się bryczką. Inną atrak-
cją są zajęcia z użyciem sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym na wsi  
w XX wieku. Dzieci poznają dawne metody prania i prasowania, wyrobu mąki na żarnach oraz 
pieczenia podpłomyków.Oferta edukacyjna gospodarstwa jest skierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży. Zajęcia w zagrodzie, w zależności od programu, 
trwają około 2-3 godzin. 
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13.  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 śródgórskiej kotlinie po-
między stokiem głównego grzbietu Karkonoszy, a wzniesieniami Pogórza. Prowadzi stąd wie-
le szlaków w Karkonosze – pieszych i rowerowych. Właściciel gospodarstwa zaprasza na za-
jęcia młodzież w wieku szkolnym, ze szkoły średniej oraz studentów. Od maja do czerwca 
oraz od września do października. W zagrodzie można podpatrzyć, jak produkuje się kompost 
metodą Herowa. Uczestnicy zajęć poznają tlenową technikę kompostowania, uczą się jak 
ułożyć pryzmę, badają temperaturę w pryzmie oraz poznają cechy kompostu. Zajęcia w za-
grodzie trwają 10 dni. 
Poza programem podstawowym Remigiusz Ślusarski oferuje liczne atrakcje, np. zwiedzanie 
muzeum Hauptmanna czy szlaku Walońskiego. Zagroda współpracuje z dwoma zaprzyjaź-
nionymi gospodarstwami w zakresie usług noclegowych oraz organizacji warsztatów doty-
czących między innymi przetwórstwa mleka – wyrobu serów czy wypieku chleba.
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14.  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, www.klak51.vot.pl  

Zagroda edukacyjna Pasieka EKO Smereka znajduje się miejscowości Jelcz Laskowice. Jest 
prowadzona przez Henryka Kłaka. Swoją przygodę z pszczołami rozpoczął w 1965 roku. Pięć 
lat później zdał egzamin i uzyskał tytuł mistrza pszczelarza. Dziś pszczelarstwo jest jego pasją. 
Chętnie dzieli się wiedzą z odwiedzającymi jego pasiekę – szczególnie z dziećmi i młodzieżą. 
W zagrodzie prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne „Poznajemy życie pszczół” dla 
grup w różnym wieku. Podczas trzygodzinnych zajęć uczestnicy poznają zagadnienia doty-
czące historii pszczelarstwa, zasady zachowania się w kontakcie z pszczołami, rodzaje pro-
duktów pszczelich i ich właściwości lecznicze. Dowiadują się, jaka jest rola pszczół w przyro-
dzie 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 zrobić świeczkę z pszczelego wosku. Ostatnio właściciel 
wzbogacił swoje zajęcia o warsztaty ekologiczne  „Trzmielowisko”, „Od ziarenka do bochen-
ka”, „Wykopki”, „Zdobienie pierników” oraz „Ginące zawody – kowalstwo i gancarstwo”. 
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15.  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.zielonywulkan.pl 
 

Ziołowa Zagroda mieści się w Rzeszówku – niewielkiej miejscowości w Krainie Wygasłych 
Wulkanów, na terenie obszarów Natura 2000 (Góry i Pogórze Kaczawskie).
Właściciele zagrody prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i warsztaty dla grup dzieci 
i młodzieży. Ziołowa Zagroda Edukacyjna powstała z marzeń. Inspiracją dla właścicieli były 
wspomnienia z dzieciństwa, tęsknota za beztroskimi wakacjami spędzanymi u dziadków, 
na wsi, za bliskością natury i spokojem. 
Cel to odtworzenie tradycji zielarskich, ocalenie od zapomnienia medycyny ludowej oraz lu-
dowych tradycji. W ramach zajęć mogą odbywać się warsztaty stacjonarne, wyjazdowe oraz 
pokazy. W skład Zagrody 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 wytwarzania wód toaletowych, soli kąpielowych, perfum, mydeł, kremów, maści, 
past do zębów i kadzideł.
Podczas warsztatów wykorzystywane są przede wszystkim zioła i rośliny z zagrody i okolicz-
nych pól, łąk i lasów.  
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16.  AGROTURYSTYCZNE  
        GOSPODARSTWO WINIARSKIE AGAT 
 z ekomuzeum przyrodniczo-etnograficznym

Właściciele: Paweł Kucharski, Marcin Kucharski, Paweł Góźdź 
powiat złotoryjski 
Sokołowiec 113, 59-540 Świerzawa,  
tel. 75 712 51 33,  
e-mail: winnica.agat@gmail.com, agroturystyka-agat.pl 

Gospodarstwo leży w Sokołowcu, w sercu Pogórza Kaczawskiego zwanego Krainą Wy-
gasłych Wulkanów. Miejscowość jest otoczona wianuszkiem wulkanów czynnych przed  
300 milionami lat. Na stoku jednego z nich znajdują się pola należące do gospodarstwa, 
w tym winnica. Gospodarze są miłośnikami przyrody i upraw winorośli, mają wieloletnie do-
świadczenie pedagogiczne. W zagrodzie można obejrzeć wiele zabytkowych maszyn, a tak-
że poznać, na czym polega praca przy uprawie winorośli. Jest to niewielkie zoo, w którym 
znajdują się owce, kozy i kucyk. Goście mogą je karmić. Znajdujące się na terenie gospodar-
stwa Muzeum Gór i Pogórza Kaczawskiego posiada bogatą kolekcję skał, minerałów, ska-
mieniałości oraz owadów. Muzeum gromadzi wyposażenie dawnych gospodarstw wiejskich 
z tego regionu oraz eksponaty związane z uprawą winorośli i produkcją wina. 
W zagrodzie realizowane są programy – Uprawa winorośli, Wiejskie gospodarstwo domowe - 
dawniej i dzisiaj, Przyroda na łące i w lesie oraz Poznajemy świat skał, minerałów i skamienia-
łości. Oferta edukacyjna gospodarstwa jest przeznaczona dla osób w każdym wieku, a zajęcia 
trwają od 2 do 6 godzin.
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17.  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 gospodarstwo 
prowadzone przez Zofię i Wiesława Sosnowskich oraz ich córkę z mężem – Wiolettę i Pawła 
Mierzejewskich. Zagroda jest położona w sercu Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzy-
skich, u podnóża góry Borowej. Uczestnicy zajęć poznają i karmią zwierzęta – konie, kucyka, 
baranki, kozy, króliki, dowiadują się także na czym polega i jak wygląda praca pszczół. Na ko-
niec próbują miodu prosto z pszczelego plastra. 
Gospodarze oferują różne programy edukacyjne, w zależności od wieku i potrzeb uczestni-
ków. Dla małych dzieci organizowana jest nauka przez zabawę na łonie natury (Co w trawie 
piszczy), a starszym przekazywana jest wiedza na temat wiejskiego życia (Opowieści o wiej-
skiej zagrodzie). Młodzież ma możliwość uczestniczenia w warsztatach garncarskich i ga-
stronomicznych, wzięcia udziału w wykładach na temat obrzędowości i tradycji oraz lokalnej 
historii. Na koniec pobytu rozpalają ognisko na szczycie Zamkowej Góry, w ruinach zamku 
Nowy Dwór. Zajęcia w zagrodzie trwają około 6 godzin.
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18.  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 leży w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy na obszarze Na-
tura 2000. Na ponad dziewięciohektarowej powierzchni prowadzona jest hodowla 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 już od kilku lat użytkownikiem tego znaku. Gospo-
dyni – Beata Piekalska ma doświadczenie w pracy z dziećmi i przygotowanie pedagogiczne. 
W zagrodzie prowadzone są zajęcia barwierskie. W trakcie zajęć dzieci poznają techniki przy-
gotowania surowego runa do barwienia i rodzaje barwników roślinnych i zwierzęcych uży-
wanych historycznie do kolorowania wełny i lnu oraz do utrwalania barwników. Inny rodzaj 
to nauka filcowania na mokro lub na sucho, polegająca na tworzeniu biżuterii czy pokrowca, 
czy nauka garncarstwa. 
Właścicielka prowadzi również warsztaty przędzenia na kołowrotku i wrzecionie, opowiada 
o technikach przędzenia, tkaninach i historii tkactwa. Podczas wizyty w zagrodzie dzieci mogą 
stworzyć własny zielnik albo obrazki z suszonych ziół łąkowych czy woreczki zapachowe. Po-
znają też materiały wykorzystywane w domowej produkcji toników ziołowych i kwiatowych. 
Zajęcia w gospodarstwie trwają od 3 do 4 godzin.  
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19.  WINNICA ŚWIDNICKA
Właściciel: Jolanta Gut 
powiat świdnicki 
Makowice, 58-100 Świdnica, tel. 662 043 709,  
e-mail: ryszard.gut@wp.pl, www.winnicaswidnicka.pl  

To przykład polskiej winnicy produkcyjnej, gdzie można obserwować produkcję wina od sa-
dzonki winorośli, aż po napełnianie butelek. Można się tutaj dowiedzieć, jak wyhodować sa-
dzonkę i i jak ją pielęgnować, aby po kilku latach zebrać z niej owoce. Organizowane w zagro-
dzie warsztaty przybliżają wiedzę o winiarstwie i przetwórstwie winogron. Uczestnicy zajęć 
poznają historię tradycji winiarskich na Dolnym Śląsku, sposoby prowadzenia winnicy, odmia-
ny winorośli, mogą też uczestniczyć w zbiorach (wrzesień lub październik). W winnicy rośnie 
ponad 100 odmian winorośli. Zajęcia odbywają się w malowniczej scenerii otaczających Gór 
Wałbrzyskich i Gór Sowich. 
Oferta dla młodzieży szkolnej to wykłady dotyczące przetwórstwa owoców oraz degustacja 
soków wytwarzanych w winnicy. Dorośli mogą próbować wybranych win. Spacerując między 
rzędami winorośli, porównują jak smakuje wiszący na krzewie owoc, a jak zrobione z niego 
wino. Oferta zagrody jest skierowana do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, a zajęcia 
trwają około 2 godzin.
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20.  TWÓRCZA STODOŁA
Właściciel: Justyna i Marek Woś 
powiat bolesławiecki 
Kraśnik Dolny 60, 59-700 Bolesławiec, tel. 661 409 324,  
e-mail: justynawos1975@interia.pl

 
Zagroda Twórcza Stodoła w Kraśniku Dolnym to gospodarstwo rolne z wielopokolenio-
wymi tradycjami. Budynki gospodarstwa tworząc bezpieczny, zamknięty dziedziniec. 
Warsztaty prowadzone w zagrodzie dotyczą tradycji rolniczej, rzemiosła i kultury wiejskiej. 
Gospodarze prowadzą pogadanki o zbożach i obyczajach związanych ze żniwami. Dzieci uczą 
się rozpoznawać zboża i poznają ich podział ze względu na sposób uprawy (zboża jare i ozi-
me). Uczestnicy zajęć mają możliwość zobaczenia narzędzi rolniczych oraz zapoznania się 
z tradycyjnymi metodami młócenia i mielenia zboża. Dzieci i młodzież dowiadują się o pozy-
tywnych właściwości zdrowotnych produktów pochodzenia zbożowego, a także mają moż-
liwość obejrzenia półproduktów ze zbóż. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują i zdobią 
drewniane figurki przy pomocy zbóż oraz wykonują stroiki i kompozycje z suszonych roślin. 
Właściciele zagrody organizują także zabawy, gry terenowe (questing, turniej gospodarzy) 
i ognisko. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb grupy (zazwyczaj około 4 go-
dzin). Na terenie gospodarstwa znajduje się galeria i sklepik produktu lokalnego Dary Natury. 
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21.  RADONIÓWKA
Właściciel: Bogusława Muszka-Sobiecka 
powiat lwówecki  
Radoniów 56, 59-623 Lubomierz, tel. 600 160 373,  
e-mail: barbara.pasiak@interia.pl 

Gospodarstwo Radoniówka znajduje się w środkowo-wschodniej części Pogórza Izerskiego, 
w centralnej części wzniesień Radoniowskich. W gospodarstwie uprawiane są zboża, warzy-
wa, zioła i owoce. Dodatkowo gospodarstwo dysponuje dziesięcioma miejscami noclego-
wymi. Uczestnicy zajęć uczą się przetwórstwa płodów rolnych, poznają dziedzictwo kultury 
materialnej wsi, rękodzieło, a także twórczość i ludowe tradycje.
Osoby przebywające w gospodarstwie przyjeżdżają na warsztaty kulinarne, aby spróbować 
regionalnych potraw i obejrzeć prace rękodzielników. W zagrodzie znajduje się ścieżka eduka-
cyjna Iść w Stronę Słońca (rozpoznawanie ziół, krzewów i drzew). Inny program edukacyjny, 
realizowany w gospodarstwie, to Piernikowe cudeńka.Oferta zagrody jest także skierowana 
do osób głuchoniemych, gospodarze posługują się językiem migowym. 
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22.  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. Jest tu ogród 
ozdobny z miejscem na grilla i ognisko, placem do zabaw sportowych oraz zarybiony staw. 
W ogrodzie, oznakowane zostały rośliny typowe dla regionu, rzadko spotykane i ciekawe  
ze względu na swoje właściwości. Znajduje się tu również hotel dla owadów, a liczne gniazda 
jaskółek umożliwiają obserwację tych ptaków. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, 
w dużym namiocie lub oranżerii. To warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, zajęcia architekto-
niczne – prowadzone przez architekta, warsztaty muzyczne i przyrodnicze prowadzone przez 
właścicielkę zagrody – muzyka z uprawnieniami pedagogicznymi i ogrodnika z zamiłowania. 
Uczestnicy zajęć uczą się tańców ludowych, w tym dolnośląskiego tańca Gwiazda, grania 
na prostych instrumentach perkusyjnych i na „byle czym”. 
Lekcje w zagrodzie trwają 3-4 godziny i są skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
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23.  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 w pobliżu Jeleniej Góry, leży wśród pól i lasów, z wido-
kiem na Karkonosze i Śnieżkę. Jest to gospodarstwo ekologiczne. Właściciele zagrody hodują 
kozy (stado liczy około 100 sztuk), a z ich mleka produkują wyjątkowe sery, które zyskały 
uznanie i liczne nagrody. Ser Kozi Łomnicki został wpisany na listę produktów 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, wziąć udział 
w warsztatach i pokazach serowarskich, posłuchać opowieści o kozach i serach, nakarmić 
zwierzęta, zobaczyć i spróbować różnych serów i przyrządzonych z nich posiłków na bazie 
koziego sera. Gospodarze organizują także konkursy – np. dojenia kóz, połączony z zabawa-
mi na świeżym powietrzu, czy 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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24.  KRUCZYNA
Właściciel: Ewa Wiśniowska 
powiat trzebnicki 
Pęgów, ul. Klicha, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 694 744 731,  
e-mail:ewaoskaryna@o2.pl, www.kruczyna.com.pl 

 
Zagroda Kruczyna jest położona w Pęgowie, blisko Wrocławia, nieco na uboczu, w sąsiedz-
twie lasu. Gospodarstwo przyjmuje na zajęcia wycieczki szkolne i przedszkola, organizuje też 
spotkania rodzinne i urodziny w plenerze. Dzieci mają możliwość kontaktu ze zwierzętami 
(konie, owce, kozy) i mogą uczestniczyć w warsztatach. 
Duży wybór zajęć powoduje, że każdy tutaj znajdzie dla siebie coś interesującego. Dzieci 
mogą uczestniczyć w zajęciach na temat koni i owiec – poznać m.in. ich zachowania, mowę 
i budowę ciała, rasy czy zasady pielęgnacji. Prowadzone tu są pokazy przędzenia na kołowrot-
ku, ręcznego czerpania papieru, warsztaty filcowania, warsztaty z batiku, warsztaty z wypla-
tania wikliny, warsztaty z wypieku chleba i pierników, praca z gliną. 
Dzieci podczas zajęć wykonują własne prace m.in. figurki z gliny, zielniki, przedmioty z filcu 
czy wikliny, które zabierają do domu. W zagrodzie można skorzystać z przyrodniczej ścież-
ki edukacyjnej – pospacerować po lesie poznając leśne zwierzęta, owady i rośliny. W lesie 
uczestnicy zajęć uczą się rozpoznawać zwierzęta po śladach, a w przydomowym ogródku 
– zioła i warzywa. Dzięki lekcjom w ogródku poznają zasady ekologicznej uprawy oraz właści-
wości zdrowotne ziół i warzyw. 
Właściciele oferują swoim gościom także aktywny wypoczynek – jazdę konną, ale i zajęcia 
z hipoterapii. Program pobytu w gospodarstwie obejmuje również ognisko, gry i zabawy. Raz 
w roku, w okolicach Dnia Dziecka, właściciele zagrody organizują dzień otwarty pod haslem 
Zaszczep w dziecku pasję.
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25.  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. Zagroda znajduje się zaledwie 13 km od Wro-
cławia w niewielkiej miejscowości Nadolice Wielkie. Dla gospodarzy ważne jest dziedzictwo 
kulturowe, dlatego postanowili ocalić od zapomnienia dawne zwyczaje i tradycje. 
W przydomowym Muzeum Skansen Rolny można zobaczyć około 4 tysiące eksponatów zgro-
madzonych w ciągu 30 lat. Znajdują się tutaj przedmioty, odzież i sprzęty użytku domowego 
i rolnego 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. Od 2000 roku organizowane są tu warsztaty z ludowości i tradycji, 
warsztaty pszczelarskie, wypieku chleba i podpłomyków. W gospodarstwie realizowane są 
programy edukacyjne – Ogródek ziołowy, Ogród warzywny, Sianotwory. Prowadzone są za-
jęcia artystyczne – Anioły zimowe czy wyklejanki ceramiczne. Przy Skansenie zawiązał się 
rodzinny teatrzyk Melonik Jana Golinowskiego i kapela ludowa Gieni Dudki.
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26.  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 pielgrzymko-
wym szlaku cysterskim Dolnego Śląska. Najbliższy klasztor w Henrykowie znajduje się w od-
ległości 3 kilometrów od zagrody. W gospodarstwie można zobaczyć, nakarmić i pogłaskać 
m.in. kozy, owce, świnki morskie, kuca oraz poznać różne rasy kur ozdobnych, bażantów, 
a także egzotycznych ptaków. Właściciel uczy zasad hodowli i pielęgnacji zwierząt. Dzieci 
mogą się dowiedzieć skąd się biorą jaja, zobaczyć jaja ptaków różnych gatunków, nauczyć się 
je rozpoznawać i poznać ich właściwości zdrowotne.
Znajduje się tu też kolekcja starych przedmiotów związanych z dawnymi zawodami, jak szewc, 
stolarz, a także przedmioty codziennego użytku na wsi. Można tu spróbować wywiercić otwór 
ręcznym wiertłem, czy też zobaczyć jak się hebluje deski strugiem. Właściciel prezentuje gru-
pom narzędzia używane przez stolarza i szewca i oprowadza po gospodarstwie.
Znajduje się tu również miejsce do zabaw dla dzieci i do odpoczynku dla dorosłych. Można spę-
dzić czas przy ognisku, grillu lub po prostu usiąść i odpocząć. Zajęcia w gospodarstwie trwają 
zazwyczaj 2-3 godziny. Można też tutaj zorganizować kameralne imprezy integracyjne i urodzi-
nowe z wyżywieniem we własnym zakresie.
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27.  W SZACHULCOWEJ ZAGRODZIE
Agnieszka Kinal-Szymańska 
powiat wołowski 
Smogorzówek 17, 56-160 Wińsko 
tel. 539 313 779, e-mail: herpet@poczta.wp.pl 
www.wszachulcowejzagrodzie.jimdo.com  

Zagroda jest położona we wsi Smogorzówek, w Dolinie Łachy, na obszarach Natura 2000, 
między Wzgórzami Wińskimi a Padołem Pełczyńskim. W gospodarstwie można w niekon-
wencjonalny sposób wymasować sobie stopy i dłonie, usłyszeć dźwięki, jakich na co dzień 
nie słyszą miejskie uszy, spróbować owoców i warzyw prosto z grządki i nauczyć się je rozpo-
znawać albo po prostu wypocząć na łonie natury w pobliżu stawu. Gospodyni – z wykształce-
nia biolog i geograf, z zamiłowania przyrodnik, chętnie opowiada co piszczy w trawie i pływa 
w stawie, prowadząc lekcje przyrody na łonie natury. Oprowadza po najbliższej okolicy i po-
kazuje przyrodę pełną niespodzianek. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie. 
Prowadząc warsztaty – gliniany, wiatrakowy i kwiatowy gospodyni udowadnia, że świat moż-
na odbierać całym ciałem, przy pomocy wszystkich zmysłów. Atrakcją dla najmłodszych są 
mieszkające w gospodarstwie króliki, które można pogłaskać i nakarmić.
W zagrodzie jest wystawa starych sprzętów rolniczych i gospodarstwa domowego. Można 
tu zobaczyć stary piec chlebowy i wysłuchać opowieści na temat powstawania chleba oraz 
zawodu młynarza i piekarza. 
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28.  ZAGRODA EDUKACYJNA PASTERNAK
Malwina Pasternak 
powiat ząbkowicki 
Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice 
tel. 661 783 435, e-mail: malwina_pasternak@vp.pl 
www.serylutomierskie.pl  

Czynne gospodarstwo rolne rodziny Pasternaków znajduje się w malowniczo położonej 
wsi Lutomierz, u stóp Gór Sowich. Gospodarstwo to dawny zespół dworski wybudowany  
w XVII wieku. Jest prowadzone w tradycyjny sposób. W takiej właśnie atmosferze odbywają 
się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym i dla seniorów. Podczas 
zajęć pokazywane są historyczne zabudowania, prezentowane są także współczesne ma-
szyny rolnicze oraz magazyn zbożowy. Ich uczestnicy mogą obejrzeć codzienną pracę przy 
zwierzętach – bydle opasowym (bydło mięsne) i trzodzie chlewnej, a także kaczkach i kurach. 
Dowiadują się też, jak wyglądają różne rodzaje ziarna do produkcji mąki. 
Clou programu jest serowarnia, gdzie warzone są sery z mleka krowiego. Uczestnicy warszta-
tów prowadzonych w zagrodzie, uczą się produkcji sera w wiejskim klimacie. Każdy uczestnik 
zostaje zaopatrzony w roboczy strój i samodzielnie przygotowuje ser z dodatkiem aromatycz-
nych ziół z ogrodu. Zajęcia kończą się degustacją przetworów mleczarskich, które można 
także kupić w firmowym sklepiku.
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29.  SPIŻARNIA MIODOWA
Ewa Migocka 
powiat oławski 
ul. Broniewskiego 13, 55-200 Oława 
tel. 71 313 92 56, e-mail: kontakt@spizarniamiodowa.pl 
www.spizarniamiodowa.pl  

Zagroda Edukacyjna Spiżarnia Miodowa leży na terenie rezerwatu przyrody Grody Ryczyń-
skie, niedaleko Oławy. Droga do Zagrody prowadzi przez gęste lasy. Nie docierają do niej ha-
łasy cywilizacji. Miód pozyskiwany ze 150 letnich lip jest wpisany na Listę Produktów Trady-
cyjnych jako Ryczyński Miód Lipowy. Właściciele Zagrody chętnie dzielą się wiedzą dotyczą-
cą roli pszczół i innych owadów zapylających w zapewnieniu bioróżnorodności w środowisku 
przyrodniczym. 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. Poznają 
różnorodność biologiczną na przykładzie roślin zielnych i drzew, które rosną w rezerwacie 
oraz mieszkających tu owadów zapylających. Gry i zabawy o tematyce przyrodniczejto re-
kreacja, odpoczynek i ruch na świeżym powietrzu oraz sposób na zwrócenie uwagi dzieci 
na potrzeby otaczającego ich środowiska.
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30.  OSTOJA NAD MŁYNÓWKĄ
Edyta Mulka-Gonera 
powiat dzierżoniowski 
ul. Wierzbowa 16, 58-116 Mościsko, 
tel. 605 673 879, e-mail: edyta.mulka@gmail.pl

To wiejskie gospodarstwo rolne, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Tema-
tykę dostarcza sama przyroda. Cykl zmieniających się pór roku wpływa na zakres i miejsce 
organizowanych zajęć. Wiosenne wysiewanie nasion, sadzenie rozsady na grządkach, pranie 
nad rzeką, letnie sianokosy na łące, czy jesienne wykopki na polu, są atrakcją dla uczestników. 
Wszystkie prace są wykonywane dawnymi metodami, dlatego można tutaj odnieść wrażenie, 
że czas się zatrzymał. Motyki, kosze, grabie, tary i misy służą do pracy, ale i dostarczają przy-
jemności. Zagroda jest pełna zwierząt. Beczenie, chrumkanie, rżenie i pokwikiwanie to odgło-
sy dobiegające zewsząd. Każdy zwierzak zamieszkujący zagrodę jest przyjaźnie nastawiony 
do gości. Kiedy pogoda nie sprzyja zajęciom na łonie natury, można w ciepłej kuchni ugniatać 
ciasto, piec podpłomyki lub smakować pajdę chleba upieczonego tradycyjną metodą na na-
turalnym zakwasie, w 100-letnim piecu chlebowym. Kiszenie kapusty to jedno z ciekawszych 
zajęć odbywających się jesienią. Organizowane są tu także zajęcia plastyczne. Ich uczestnicy 
tworzą pisanki, kompozycje kwiatowe, gospodarskie zwierzęta z masy solnej, marzanny – sło-
miane kukły, motanki – ręcznie robione lalki, ozdoby choinkowe. Mali i więksi artyści, podczas 
wykonywania prac zdobywają wiedzę o sztuce ludowej. 
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31.  MIODOWA PASIEKA OD POKOLEŃ
Edward Szymczak 
powiat kłodzki 
Gorzuchów 17, 57-441 Gorzuchów 
tel. 601 766 542 

Zagroda ta to gospodarstwo pasieczne znajdujące się niedaleko Kłodzka i Polanicy Zdroju 
(około 8 km). Jest prowadzone przez wykwalifikowanych pszczelarzy miłujących pszczoły 
i przyrodę. Właściciele snują opowieści na temat miodu, zarażając pasją przyszłych pszcze-
larzy. Dla praktyków prowadzą szkolenia na temat gospodarki pasiecznej i chorób pszczół. 
Grupy odwiedzające zagrodę poznają zasady bezpiecznego zachowania w gospodarstwie 
pasiecznym. Zapoznają się z pracownią pszczelarską. Próbują miodów i produktów pszcze-
lich (pyłek, propolis). 





Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

centrala: 71 339 80 21 (22), sekretariat: tel. 71 339 86 56, faks 71 339 79 12
e-mail: sekretariat@dodr.pl, www.dodr.pl


