
ZAGRODY EDUKACYJNE. Galeria pod Aniołem  

Anioły, chleb i szczudła 
Galeria pod Aniołem jest położona w malowniczej miejscowości Dobków w Górach Kaczawskich. To urokliwe, 

spokojne miejsce pełne zieleni. Daje możliwość kontaktu z naturą i sztuką.  
 

Założycielami rodzinnej pracowni są Zenon i Bogusława Rudniccy, którzy zajmują się produkcją ceramiki artystycznej oraz 

prowadzą warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Jest to ich hobby i pasja.  

Pracownia funkcjonuje od 2001 roku. Wszystkie prace są wyrabiane ręcznie, a tematem przewodnim są anioły, których 

w galerii jest tyle, że trudno je wszystkie zliczyć.  

 

Anioł w kubku 
Poza aniołami można tu podziwiać i kupić ceramiczne naczynia ‒ misy, patery, maselniczki, kubki czy też różne zwierzątka, 

biżuterię i ozdoby. Każda praca jest niepowtarzalna. Państwo Rudniccy wykonują również ceramikę użytkową lub ozdobną 

na zamówienie, zgodnie z projektem klienta.  

Gospodarstwo od 2012 roku należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Przyjmuje na zajęcia dzieci z przedszkoli 

i szkół, grupy zorganizowane, rodziny z dziećmi i osoby przyjeżdżające do zagrody indywidualnie.  

 

Zajęcia przez cały rok 
Zajęcia ceramiczne odbywają się w pracowni urządzonej w stylu góralskiej drewnianej chaty. Panuje tam klimat 

sprzyjający twórczości w ciszy i spokoju. Chata jest ogrzewana, znajduje się w niej kominek. Dzięki temu zajęcia 

ceramiczne odbywają się tu przez cały rok. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość zwiedzania galerii, zapoznania 

się z pracą ceramika, prześledzenia technologii otrzymywania naczyń ceramicznych, poznania właściwości gliny, procesów 

jej obróbki i zdobienia. Każdy uczestnik warsztatów może wykonać swoją glinianą pracę np. miseczkę czy aniołka. 

Wszystkie prace po wypaleniu i szkliwieniu trafiają do swoich wykonawców i są pamiątką pobytu w gospodarstwie. 

 

Chleba naszego powszedniego 
W zagrodzie prowadzone są również warsztaty wypieku chleba. Uczestnicy zajęć mogą brać udział w procesie powstawania 

chleba. Począwszy od rozpoznawania rodzajów zbóż, mielenia ziaren w żarnie, poprzez wyrób ciasta i formowanie 

bochenków, po późniejszy wypiek w piecu.  

 

Od pierników po babeczki 
Wprowadzeniem do każdych zajęć z tej tematyki jest krótka prelekcja na temat historii rolnictwa i chleba. Prezentowany 

jest tradycyjny piec chlebowy i metody wypiekania. Poza chlebem, uczestnicy zajęć mogą upiec rogaliki, precelki, 

świąteczne pierniki lub wielkanocne babeczki. 

 

Biesiadowanie na szczudłach 
Uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji również duże zielone podwórko, na którym znajdują się dwie wiaty. Jedna 

z nich jest przystosowana do zajęć na powietrzu, druga natomiast jest idealna do biesiadowania. Państwo Rudniccy 

proponują przyjeżdżającym do nich grupom naukę chodzenia na szczudłach, malowanie twarzy, wspólne ognisko 

z kiełbaskami oraz radosne, gry integracyjne i zabawy na świeżym powietrzu. Wszystkie zajęcia odbywają się w miłej, 

przyjaznej atmosferze i są dopasowane do wieku i umiejętności grupy. 
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