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Najlepsza zagroda edukacyjna  
z Dolnego Śląska 2022 – wojewódzki konkurs

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego co roku organizuje wojewódzki kon-
kurs na „Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska”. W tym roku Komisja 
Konkursowa wybrała laureatów spośród 10 zgłoszeń.

Konkurs pokazuje dolnośląskie zagrody edukacyjne, jako przykład dobrych prak-
tyk w zakresie usług turystycznych na  terenie naszego województwa. Propaguje 
ideę edukacji w  gospodarstwie rolnym i  pokazuje wieś, jako atrakcyjne miejsce 
nauki oraz  wypoczynku, a także promuje jej dziedzictwo kulturowe. Co więcej 
przedstawia działalność edukacyjną w  gospodarstwach, jako innowacyjny przy-
kład wiejskiej przedsiębiorczości. 

Organizator konkursu 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

Uczestnicy 
Właściciele zagród z Dolnego Śląska zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych 

Założenia konkursowe 
Od 25 marca do 10 maja 2022 r. trwał nabór do wojewódzkiego konkursu „Najlep-
sza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska”. Jego uczestnicy zgłaszali chęć uczest-
nictwa do  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na  podstawie karty 
zgłoszenia. Wpłynęło 10 zgłoszeń, spośród których Wojewódzka Komisja Konkur-
sowa wybrała laureatów, którzy zdobyli I, II i III miejsce: 

•  I miejsce Marta i Maciej Zawierucha – zagroda edukacyjna „Zielony wulkan”,
•   II miejsce Daniel Sokołowski – zagroda edukacyjna „Sery łomnickie – Kozia 

łąka”,
•  III miejsce Krzysztof Bochenek – zagroda edukacyjna „Bochenkowa zagro-

da”.
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Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

•   Agnieszka  Kowalczuk-Misek  –  zastępca  kierownika,  Dział  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – przewodnicząca komisji,

•   Katarzyna  Sikora  –  główny  specjalista,  Dział  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich, 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

•   Agnieszka Siegel – redaktor naczelna miesięcznika TDRR, Dział Metodyki, Do-
radztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

•   dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
•   Jakub Feiga – Dyrektor Biura, Zarząd Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Od lewej: dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak, Katarzyna Sikora, Agnieszka Kowalczuk-Misek 
oraz   Jakub Feiga
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Koncepcja Ogólnopolskiej  
Sieci Zagród Edukacyjnych
Dobrym przykładem tworzenia sieci kontaktów i  wymiany 
doświadczeń pomiędzy wiejskimi usługodawcami jest sie-

ciowanie produktów turystycznych. W  2012 roku powstała Ogólnopolska Sieć 
Zagród Edukacyjnych. Ich koordynatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie. Sieć zrzesza właścicieli wiejskich gospodarstw, 
w których są prowadzone zajęcia edukacyjne na temat rolnictwa, dziedzictwa kul-
turowego wsi i codziennej pracy rolnika. 

Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny, wymaga jednak przesłania dokumen-
tów aplikacyjnych i wydania rekomendacji przez wojewódzkiego koordynatora – 
pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego, właściwego ze względu na położenie 
gospodarstwa.
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Zagroda edukacyjna, podobnie jak charakterystyczne logo drewnianego koguta 
na wiejskim płocie, są zastrzeżone. Mogą się nim posługiwać jedynie rolnicy lub 
mieszkańcy wsi, którzy realizują, w ramach programów edukacyjnych, w swoich 
gospodarstwach przynajmniej dwa cele, spośród wymienionych:

•  edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
•  edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
•  edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
•  edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
•  edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych za-

wodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną posiada zwierzęta gospodarskie lub uprawy 
rolnicze, które są prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży, przyjmo-
wanych w ramach programów szkolnych. Mogą być też udostępniane jako atrak-
cja turystyczna dla rodzin z dziećmi, osób podróżujących indywidualnie czy grup 
zorganizowanych.
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Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi. Zagro-
dy proponują indywidualne programy edukacyjne, wynikające z  profilu gospo-
darstwa oraz pasji gospodarzy. Dają możliwość poznania pracy rolnika i bezpo-
średniej obserwacji codziennego rytmu gospodarstwa oraz życia na wsi. Promują 
aktywny styl życia i wyrabiają nawyk zdrowego żywienia.
Prowadzenie działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym ułatwia atrakcyjne 
położenie w pobliżu lasów, jezior czy gór, budynki gospodarcze, obecność zwierząt 
oraz upraw. Do celów edukacyjnych przydatne są tu sprzęty rolnicze i gospodar-
stwa domowego.
Zaplecze edukacyjne mogą stanowić budynki gospodarcze (stodoły, obory, staj-
nie, szopy, spichlerze, magazyny itp.), budynki służące przetwórstwu (młyny, se-
rowarnie, dojrzewalnie, domowe piekarnie czy pracownie pszczelarskie itp.) oraz 
rzemiosłu.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych daje możliwość promowania oferty go-
spodarstw w ogólnopolskim systemie internetowym www.zagrodaedukacyjna.pl, 
wymiany doświadczeń i kontaktów, czerpania inspiracji i podpatrywania innowa-
cyjnych rozwiązań w zakresie usług turystycznych.

W czterdziestu sześciu dolnośląskich zagrodach edukacyjnych, zrzeszonych 
w  Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, rolnicy organizują warsztaty rę-
kodzielnicze i  rzemieślnicze pokazy, a  także spacery edukacyjne dostosowane 
do wieku i wielkości grupy. Aby zachęcić turystę do przyjazdu, wprowadzają wiele 
atrakcji, unowocześniają bazę, tworzą systemy rezerwacyjne, stawiają na promocję 
na portalach społecznościowych. Kluczowe są tu innowacje i specjalizacja oferty.
Atutem zagród edukacyjnych jest również domowe jedzenie i charakterystyczny, 
rustykalny wystrój wnętrz. 
Starsi odbiorcy mogą sobie przypomnieć czasy dzieciństwa, sięgając po soczystą 
renetę czy oglądając wystawę dawnego sprzętu gospodarstwa domowego. Młodsi 
– dowiedzieć się na czym polega praca rolnika, przekonać się, że wieś jest miej-
scem, w którym produkowana jest żywność i zobaczyć, jak przetwarza się płody 
rolne.

Właściciele zagród stale inwestują w rozwój bazy noclegowej i edukacyjnej. Są za-
interesowani wdrażaniem innowacji do swojej oferty, działań promocyjnych oraz 
metod prowadzenia wiejskiego biznesu. Inspirują się nawzajem, nawiązują współ-
pracę i dbają o  to, aby pobyt w gospodarstwie był dla odwiedzających niezapo-
mnianym przeżyciem.
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Uroczyste podsumowanie konkursu
Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu na „Najlepszą zagrodę eduka-
cyjną z Dolnego Śląska” odbyło się w czwartek 23 czerwca, we Wrocławiu. W spo-
tkaniu wzięło udział 25 osób – uczestnicy i  laureaci wojewódzkiego konkursu, 
mieszkańcy obszarów wiejskich i rolnicy z naszego regionu, doradcy rolniczy oraz 
przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich na Dol-
nym Śląsku. Podczas spotkania uczestnikom wojewódzkiego konkursu wręczono 
dyplomy pamiątkowe, a laureatom – nagrody. 
Przedstawiono również zagrody edukacyjne wszystkich uczestników konkursu. 
Spotkanie było okazją do prezentacji dobrych praktyk w zakresie usług turystycz-
nych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, wymiany doświadczeń i czerpania 
pomysłów. 

Agnieszka Kowalczuk-
-Misek przedstawiła 
oferty zagród  
edukacyjnych  
wszystkich  
uczestników  
konkursu. 

Laureaci konkursu
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Laureaci konkursu na Najlepszą zagrodę 
edukacyjną z Dolnego Śląska 2022

I miejsce

Zielony Wulkan – Ziołowa Zagroda Edukacyjna 
Marta i Maciej Zawierucha 
59-540 Świerzawa, Rzeszówek 33 
tel. 606 571 682, 693 476 994
e-mail: kontakt@zielonywulkan.pl

 
„Kiedy dotkniesz, powąchasz, usłyszysz i  posmakujesz, poznajesz świat roślin 
wszystkimi zmysłami, zyskujesz pełne doświadczenie, które pozwala poznać 
i  zapamiętać  o wiele więcej.” To motto,  które  przyświeca właścicielom  zagrody. 
Ziołowa Zagroda Edukacyjna leży we wsi Rzeszówek, w sercu Gór i Pogórza Ka-
czawskiego, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów. Zabudowania gospodarskie 
pochodzą z XIX wieku i mają charakterystyczną dla regionu strukturę tzw. muru 
pruskiego lub szachulca. Gospodarze mają ponad 15-letnie doświadczenie w pro-
wadzeniu warsztatów integracyjnych, animacyjnych, przyrodniczych, zielarskich 
i kosmetycznych. Zielony Wulkan odwiedza wielu gości. Odbiorcami warsztatów 
są szkoły i przedszkola z Dolnego Śląska, ośrodki kultury, gminy, koła gospodyń 
wiejskich, muzea oraz hotele. 

Marta i Maciej Zawieruchowie posiadają wykształcenie zawodowe, jako zielarz – 
fitoterapeuta oraz przygotowanie pedagogiczne. Ich działalność jest kontynuacją 
rodzinnych tradycji (obie babcie właścicieli uprawiały zioła dla Herbapolu Sta-
nowice) i poszukiwań dolnośląskich tradycji zielarskich. Poza zbiorem ze stanu 
naturalnego, prowadzą niewielkie uprawy nagietka, rumianku, babki lancetowatej, 
nostrzyka i ogórecznika. Wytwarzają ziołowe herbaty oraz konfekty z ziołowymi 
dodatkami. Rocznie zbierają około 50 kg materiału roślinnego, z którego powstają 
ekstrakty roślinne i susz wykorzystywany podczas zajęć. 
Posiadają również kolekcję szkła laboratoryjnego – fiolek, butelek, dawnego sprzę-
tu zielarskiego, pojemników na  maści, kremy, sprzętu służącego higienie domu 
i ciała oraz opasłą biblioteczkę zielarską. W Ogólnopolskiej Sieci Zagród Eduka-
cyjnych są od początku jej istnienia.

Tematyka zajęć:
•  rośliny oleiste jako podstawa tworzenia kosmetyków naturalnych i prepara-

tów leczniczych,
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•  rozpoznawanie, zbieranie, zastosowanie i przetwarzanie roślin leczniczych,
•  tworzenie przedmieszek (ekstraktów ziołowych) z roślin uprawnych i dziko 

rosnących,
•  tworzenie olejków eterycznych i  hydrolatów z  roślin uprawnych i  dziko  

rosnących,
•  tworzenie kosmetyków naturalnych – „Od nasionka do kosmetyku” (kremy, 

pomadki, świece do masażu, sole kąpielowe),
•  tworzenie mydeł potasowych, sodowych i  glicerynowych – „Od nasionka 

do mydła”, 
•  odtwarzanie tradycji zielarskich („W starej aptece”, „Preparaty karkonoskich 

laborantów”, „Kadziła ziołowe”),
•  gotowanie z zastosowaniem roślin nieuprawnych z ogrodu, łąki i pola.



12

II miejsce

Zagroda Edukacyjna „Kozia Łąka”  
w Łomnickiej Hali Mlecznej
Daniel Sokołowski 
Sery Łomnickie
58-508 Łomnica, ul. Karkonoska 113b
tel. 608 554 571
e-mail: bozena@serylomnickie.pl

Zagroda edukacyjna mieści się w Łomnickiej Hali Mlecznej. Działalność „Koziej 
Łąki” to produkcja i sprzedaż serów oraz przyjmowanie gości. To wyjątkowe miej-
sce, w  którym za  szybą można obserwować proces produkcyjny i  dojrzewalnię 
serów. W części produkcyjnej umieszczono nowoczesny sprzęt – kocioł, stół sero-
warski, pompę ciepła i inne narzędzia niezbędne do produkcji sera. 
W części służącej do obsługi turystów można kupić i spróbować produkowanych 
tu serów oraz poznać historię wykorzystywanych technik serowarskich (ekspona-
ty i warsztaty serowarskie). Można także zjeść potrawy przygotowane z lokalnych 
produktów, jak sernik z koziego sera, zupa na koziej serwatce czy pierogi z kozim 
serem. 

Programy edukacyjne to poznawanie etapów rozwoju techniki serowarskiej „Od 
ery prapradziadka do dziś”. Znajdziemy tu stare formy, prasy do serów, stare na-
czynia, bańki na mleko, dawny sprzęt do produkcji masła itd. Na miejscu kupimy 
wszystkie wyroby „Serów Łomnickich” i inne regionalne produkty.
Właściciele gospodarstwa współpracują z Lokalną Grupą Działania, a ich produk-
ty mają certyfikat Karkonoskiej Marki Lokalnej. Dla turystów są tu darmowe map-
ki atrakcji turystycznych w regionie, gry i zabawy edukacyjne.

Tematyka zajęć:
•  warsztaty serowarskie – „Produkcja serów kozich i krowich”,
•  nasza droga do przetwórstwa, 
•  hodowla kóz w gospodarstwie ekologicznym,
•  produkcja sera i jogurtów,
•  omawianie produkowanych gatunków sera i degustacja wyrobów,
•  „Jak zrobić własny ser?”,
•  degustacja mleka, serów, produktów regionalnych.
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III miejsce

Bochenkowa zagroda
Krzysztof Bochenek 
57-220 Ziębice, Krzelków 35 
tel. 697 743 969
e-mail: bochenkowazagroda@wp.pl

Bochenkowa zagroda jest położona w niewielkiej wsi Krzelków. Miejscowość leży 
na pielgrzymkowym szlaku cysterskim Dolnego Śląska. Najbliższy klasztor znaj-
duje się w odległości 3 kilometrów, w Henrykowie.

W zagrodzie można zobaczyć, nakarmić i pogłaskać kozy, owce, świnki morskie 
i  kuca oraz poznać różne rasy kur ozdobnych, bażantów, a  także ptaków egzo-
tycznych. Znajdziemy tu kolekcję starych przedmiotów związanych z  dawnymi 
zawodami, jak szewc czy stolarz, a także przedmioty codziennego użytku na wsi. 
W gospodarstwie jest miejsce do zabaw dla dzieci i odpoczynku dla dorosłych. 
Można spędzić czas przy ognisku, grillu lub po prostu usiąść i odpocząć. Każdy, 
bez względu na wiek, znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Tematyka zajęć:
•  zapoznanie się z ginącymi zawoda-

mi – szewc i stolarz, w tym omówie-
nie pracy, pokaz narzędzi, wiercenie 
otworów ręcznym wiertłem, heblo-
wanie deski strugami,

•  rolnictwo i  zajęcia gospodarskie – 
pokaz jaj różnych ptaków, nauka 
rozpoznawania jaj po  wielkości 
i kolorze oraz tego, jak karmić ptaki, 
aby znosiły zdrowe jaja, „Nasza dro-
ga do przetwórstwa”,

•  przyroda – „Ptaki znoszące jaja 
w zagrodzie”,

•  zajęcia rekreacyjne.
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Pozostali uczestnicy konkursu 

Miodowa Pasieka od pokoleń
Edward Szymczak 
57-441 Gorzuchów 17 
tel. 601 766 542, 512 248 815
e-mail: biuro@schick.ng.pl

Zagroda to gospodarstwo pasieczne znajdujące się niedaleko Kłodzka i Polanicy 
Zdrój (około 8 km). Miodowa Pasieka od pokoleń jest prowadzona przez wykwa-
lifikowanych pszczelarzy miłujących pszczoły i przyrodę. Pasieka została założona 
w 1952 roku. 

Grupy odwiedzające zagrodę edukacyjną poznają zasady bezpiecznego zachowa-
nia w gospodarstwie pasiecznym. Zapoznają się z warsztatem pracy pszczelarza 
i pracownią pszczelarską. Spróbują miodów i produktów pszczelich (pyłek, propo-
lis). Mogą też podejrzeć życie pszczół w szklanym, 12-ramkowym ulu. 
Właściciele snują opowieści na  temat miodu i zarażają pasją przyszłych pszcze-
larzy. Oprowadzają gości po  gospodarstwie pachnącym facelią i  nostrzykiem, 
pokazując z  jakich kwiatów powstaje miód. Dla praktyków prowadzą szkolenia  
na temat gospodarki pasiecznej i chorób pszczół. 

Tematyka zajęć:
•  biologia pszczół,
•  znaczenie owadów zapylających,
•  rola pszczoły w środowisku,
•  produkty pszczele i  ich wpływ 

na organizm człowieka – „10 po-
wodów dla których warto jeść 
miód i produkty pszczele”,

•  uprawa roślin miododajnych ta-
kich jak facelia czy nostrzyk.
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Dyniowy zakątek 

Michał Starak
58-150 Strzegom, Olszany 171
tel. 603 168 653
e-mail: mstarak@wp.pl

Zagroda edukacyjna „Dyniowy zakątek” jest przykładem dobrej praktyki w  za-
kresie usług turystycznych i  innowacji. W gospodarstwie bowiem, poza typową 
uprawą roślin, w  tym dyni, odbywa się jej przetwórstwo. Powstające produkty 
to wariacje połączeń smaków i nietuzinkowych form. W ofercie są np. chutneye 
z dyni, naleśniki, wypieki, leczo, paprykarze, zupy, pieczywo, słodkości i wiele in-
nych produktów o wyjątkowych smakach. 

W gospodarstwie prowadzone są ciekawe zajęcia na temat uprawy dyni i jej zna-
czenia w diecie człowieka, dla dzieci i innych grup wiekowych. Najmłodsi uczą się 
przez zabawę oraz aktywny udział w zajęciach manualnych i kulinarnych. 
Dowiadują się, że  wieś jest miejscem produkcji żywności, że  praca rolnika jest 
ciężka, ale też owocna, a  przede wszystkim uczą się odróżniać świeże i  zdrowe 
produkty od tych produkowanych na skalę przemysłową. W programie przewi-
dziana jest degustacja dyniowych przetworów. Dzieci przygotowują też bułeczki. 

Zajęcia odbywają się w odrestaurowanej oborze, w cegle i drewnie, przy zapachu 
palącego się drewna w piecu chlebowym. Wolny czas spędzają natomiast w bez-
piecznym i ogrodzonym miejscu, na placu zabaw z domkiem na drzewie. W skle-
piku w gospodarstwie można kupić przetwory z dyni. 

Tematyka zajęć:
•  dynia – możliwości wykorzystania dyni w kuchni, znaczenie dyni w odży-

wianiu się człowieka, przetwórstwo,
•  uprawa i właściwości odżywcze i zdrowotne dyni, 
•  odmiany dyni, 
•  zbiór dyni.
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Zagroda Edukacyjna Ranczo Gać
Ewa Jackiewicz 
55-200 Oława, Gać 39A
tel. 502 313 426
e-mail: kontakt@ranczogac.pl

Zagroda Edukacyjna Ranczo Gać powstała z miłości do wsi i wiejskich klimatów. 
Właścicielka, jako mała dziewczynka mieszkająca w mieście, każde wakacje spę-
dzała u  znajomych na  wsi. Jeśli dodamy do  tego zacięcie pedagogiczne, wiemy 
już jak powstała Zagroda przy Szkółce Jazdy Konnej, którą prowadzą córki wła-
ścicielki. Zagroda oferuje gościom zajęcia rekreacyjne, sportowe oraz edukacyj-
ne i kontakt z przyrodą. Przybliża też zagadnienia związane z ekologią. Prowadzi 
działalność edukacyjną, w ramach której przekazuje dzieciom informacje na temat 
tradycji i kultury naszego regionu. 

Dzięki działaniu poczty pantoflowej, miejsce zyskuje sympatię coraz większej 
grupy osób. Źródłem informacji na temat Rancza Gać jest też strona internetowa 
oraz portal społecznościowy Facebook. Komentarze i opinie motywują właścicieli 
zagrody do tworzenia kolejnych programów edukacyjnych, odpowiadających po-
trzebom gości. 
Zagroda Edukacyjna Ranczo Gać jest jak witamina N – natura zarówno dla dzieci 
i dorosłych.

Tematyka zajęć:
•  ginące zawody, 
•  rękodzieło artystyczne, 
•  ekologia Zero Waste, 
•  rolnictwo i zajęcia gospodarskie, 
•  zajęcia rekreacyjne,
•  edukacja regionalna, 
•  zwyczaje i obrzędy.
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Kowalowe Wzgórze
Katarzyna Czuba-Kowal
Kamieniec 17, 57-300 Kłodzko
tel. 693 937 177
e-mail: kontakt@kowalowewzgorze.pl

Warsztaty mydlarskie, kulinarne i nauka dojenia krowy. To tylko niektóre atrakcje 
oferowane w gospodarstwie Katarzyny Czuby-Kowal z Kamieńca w gminie Kłodzko. 
Co czeka gości na Kowalowym Wzgórzu? Czy Twoje dziecko wie jak doi się kro-
wę? Czy chciałoby się tego nauczyć? A może chciałoby spróbować ciepłego mleka 
od szczęśliwej, wolno pasącej się krówki? Zaraz po dojeniu będzie taka okazja. Ale 
to nie koniec atrakcji. Czeka Cię nauka robienia prawdziwego, domowego masła, 
dawna techniką ubijania, za pomocą maślnicy (maselnicy, kierzanki). A przy oka-
zji można posmakować autentycznej maślanki.  

Kowalowe Wzgórze zaprasza grupy zorganizowane oraz rodziny z  dziećmi 
do  udziału w  zajęciach edukacyjnych. Oferuje warsztaty mydlarskie, stolarskie, 
kulinarne oraz udział w wykopkach.

Oprócz przyjaznej atmosfery, atutem gospodarstwa jest wiejskie, swojskie jedze-
nie, przygotowywane z własnych produktów. Właścicielka hoduje krowy, trzodę 
chlewną i drób, ma też duży ogród warzywny. Przygotowuje własne wędliny, sery, 
masło oraz przetwory z warzyw i owoców.

Tematyka zajęć:
•  wykopki na Kowalowym Wzgórzu – uprawa ziemniaka, prezentacja sprzętu, 

opis pracy przy zbiorze, oglądanie pracy kopaczki do ziemniaków na polu, 
degustacja pieczonych ziemniaków,

•  warsztaty dojenia krowy i ubijania masła – domowa technika wyrobu masła, 
poznanie ginących zawodów związanych z produkcją mleka i jego przetwór-
stwem, poznanie podstaw hodowli bydła mlecznego,

•  „Wszystko o kurze i jajku” – zajęcia połączone z warsztatami kulinarnymi,
•  edukacja przyrodnicza – prezentacja upraw rolniczych oraz edukacja na te-

mat ptaków i ich ochrony, warsztaty stolarskie – zbijanie karmników,
•  prezentacja ziół uprawianych w gospodarstwie, warsztaty mydlarskie.
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Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”  
J.K. Raftowicz
Jan Krzysztof Raftowicz
55-140 Ruda Żmigrodzka, u. Bielika 1
tel. 881 778 707
e-mail: edukacja@raftowicz.pl

Zajęcia edukacyjne są tu prowadzone na  terenie 30-letniego rodzinnego gospo-
darstwa rybackiego, które jest gęsto usiane stawami hodowlanymi oraz kanałami 
wodnymi. Uroku miejscu dodaje zabudowa utrzymana w regionalnym klimacie. To 
cichy i zielony zakątek w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. W sercu gospodar-
stwa rybackiego stoi regionalna Karczma Rybna, w sąsiedztwie której znajdują się 
zagroda z danielami, łowisko wędkarskie oraz inne stawy i obiekty turystyczne.
Podczas zajęć dzieci i młodzież dokarmiają daniele oraz obserwują i poznają za-
chowania tych zwierząt. 
W budynku płuczki mają okazję przyjrzeć się z bliska różnym gatunkom ryb, a na-
wet ich dotknąć. Płuczka to również miejsce, gdzie prezentowany jest sprzęt i strój 
rybacki. Z kolei podczas spaceru ścieżką przyrodniczą nad stawami można obser-
wować – korzystając z lornetek, lup i atlasów – żaby, jaszczurki, pływające zaskroń-
ce i ptactwo związane ze środowiskiem wodnym: żurawie, czaple, bieliki, dzikie 
gęsi i kaczki, mewy czy rybitwy. Wiosną nad stawami pojawiają się żółte kaczeńce 
i kosaćce, a przez cały rok wszędobylskie trzciny i pałki wodne. Czasami można 
wypatrzeć ślady żerowania bobrów czy tropy wydry, sarny lub dzika. 
Na trasie ścieżki przyrodniczej znajduje się 10 tablic dydaktycznych, bogatych 
w ilustracje, zdjęcia i opisy. Całość nawiązuje tematycznie do rybactwa w regionie 
oraz flory i fauny Doliny Baryczy. Ważnym elementem dydaktycznym jest również 
duża ilustrowana mapa Doliny Baryczy, od której zaczyna się każda lekcja. Zagro-
da korzysta z pomocy dydaktycznych z programu „Edukacja dla Doliny Baryczy” 
(drewniane kukiełki zwierząt Doliny Baryczy, puzzle, karty do gry, domina, ko-
lorowanki o Dolinie Baryczy, książki i inne publikacje o regionie, gry planszowe, 
kartonowe tablice dydaktyczne itp.), a starsze grupy oglądają krótkie prezentacje 
multimedialne pod drewnianą wiatą.

Tematyka zajęć
•  historia i  specyfika rybactwa śródlądowego na  obszarze Doliny Baryczy 

(800-letnia historia rybactwa w Dolinie Baryczy, lokalizacja naszego gospo-
darstwa na terenie dawnego Stawu Pańskiego sprzed 400 lat, Cystersi w Do-
linie Baryczy, rola rudy darniowej dla powstania stawów, system przesad-
kowy ryb z XIX wieku, zagrożenia i wyzwania dla rybactwa w XXI wieku),
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•  zawód „rybak stawowy” (obowiązki, wyzwania w pracy rybaka, strój i sprzęt 
rybacki),

•  flora i fauna Doliny Baryczy, w szczególności ryby hodowane w naszych sta-
wach oraz ptaki - w Dolinie Baryczy jest największy rezerwat ornitologiczny 
w Polsce,

•  zachowanie bioróżnorodności ekosystemu stawów,
•  ekologiczne rozwiązania w  gospodarstwie (odnawialne źródła energii,  

eko-hodowla ryb),
•  prozdrowotne właściwości spożywania ryb,
•  rzeka Barycz (jej cechy i przebieg, urządzenia hydrotechniczne).
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Galeria pod Aniołem 
Bogusława i Agata Rudnickie 
59-540 Świerzawa, Dobków 104 
tel. 75 713 44 55
e-mail: ceramikarr@wp.pl

W Galerii pod Aniołem od ponad 20 lat niezmiennie można zobaczyć, ulepić, ku-
pić albo własnoręcznie wykonać produkty ceramiczne. W Galerii powstają kufle, 
kubki, patery, talerze, misy, aniołki, słonie, żabki i wiele innych form. Najbardziej 
charakterystyczne są anioły. „Szczęśliwa ta chałupa, gdzie aniołów kupa” to dewiza 
właścicielek zagrody.

Każda rzecz jest tu robiona indywidualnie. Inspiracją są głównie motywy czerpane 
z natury. Wszystkie wyroby są ręcznie robione ze szczególną starannością. Ulepio-
ne przedmioty są suszone naturalnym obiegiem powietrza i wypalane, więc oprócz 
funkcji dekoracyjnej mają również zastosowanie praktyczne.

W zagrodzie jest „Kaczawska Chata Chleba”, w  której odbywają się warsztaty  
„Od ziarenka do bochenka”, podczas których uczestnicy przygotowują różne wy-
pieki. Oragnizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz ogniska. 
Atrakcją w zagrodzie są przyjazne konie – Bob i Granda (hucuły) oraz Bueno (koń 
rasy haflinger). Organizowane są oprowadzanki w siodle z widokiem na najwyższy 
i najciekawszy stożek Krainy Wygasłych Wulkanów – Ostrzycę Proboszczowicką. 

Galeria oferuje warsztaty „Szyte na miarę”. Poza warsztatami ceramicznymi i wy-
piekania w zagrodzie odbywają się zajęcia na temat recyklingu, tworzenia makram 
i inne.

Tematyka zajęć:
•  „Zrób to sam” – warsztaty pieczenia rogali, pierników, pizzy,
•  Skąd się bierze chleb? czyli program edukacyjny „Od ziarenka do bochenka”,
•  warsztaty ceramiczne „Skąd się bierze glina?”,
•  rozpoznawanie za pomocą zmysłów,
•  układanki tematyczne – zbiory logiczne i myślowe,
•  zajęcia kreatywne – „Recykling – do czego może służyć zużyta butelka?”,
•  program edukacyjny „Makrama, czyli jak wykorzystać kawałek sznurka?”,
•  „Geoparkowe memory”, czyli rozpoznawanie gatunków pod ścisłą ochroną.
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Zagroda Rekreacyjna & Agroturystyka Studzienno 
Xymena Sośnicka
Studzienno 4a/2, 57-320 Polanica Zdrój
tel. 74 869 12 74 , 887 755 360
e-mail: xymena.sosnicka@wp.pl

Zagroda powstała i rozbudowuje się tak, aby zapewnić jak najwięcej atrakcji na ze-
wnątrz. Zachęca do aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu, bez 
względu na porę roku. Ta dawka rekreacji zawiera też elementy edukacji i działa-
nia terapeutyczne.
Podczas spotkań, dzieci i dorośli poznają zwierzęta i ciekawostki z ich życia, ich 
naturę oraz zasady bezpiecznego komunikowania się z nimi. Jedną z atrakcji jest 
dojenie kozy i owcy oraz picie ich mleka. Podczas poczęstunku właścicielka zagro-
dy opowiada o właściwościach prozdrowotnych koziego i owczego mleka i naturze 
przeżuwaczy. Na zadaszonym stanowisku do dojenia znajduje się tablica edukacyj-
na promująca spożywanie mleka różnych ssaków.
Dzięki zajęciom z końmi u dzieci rośnie świadomość własnego ciała. Uczestnicy 
warsztatów poszerzają słownictwo i wiedzę o istotach żywych. Zwierzęta z zagrody 
(prócz kawii domowej) poruszają się swobodnie po wybiegu, więc można je obser-
wować, karmić, dotykać i poznawać. Większość zwierząt żyje całodobowo na pa-
stwiskach tuż przy gospodarstwie. Na uwagę zasługuje rodzina królików i nutrii 
na  wolnym wybiegu. Wyjście na  spacer albo wycieczkę z  końmi, czy osiołkiem 
to dodatkowe doznania edukacyjne – zagroda leży w otulinie Parku Narodowego 
Gór Stołowych. Są tu punkty widokowe, pomniki przyrody oraz tablice historycz-
ne o wsi.

Na terenie gospodarstwa znajduje się wiele tablic edukacyjnych z ciekawostkami 
o wsi, zwierzętach czy o historii Agroturystyki Studzienno.
W zagrodzie jest kącik zabaw oraz biblioteczka z  przewodnikami i  książkami 
przedstawiającymi historię tych okolic.
Aby zachęcić do  odkrywania Ziemi Kłodzkiej i  pobliskiej strony czeskiej wła-
ścicielka użycza albo sprzedaje mapy  turystyczne, książeczki PTTK i książeczkę 
PNGS. Xymena Sośnicka jest Przewodnikiem Górskim Sudeckim. 
Nowością w gospodarstwie jest sklepik z pamiątkami z wizerunkami mieszkają-
cych tu zwierząt – puzzle, memory, kubeczki, magnesy, czapeczki, koszulki, podu-
szeczki i wiele innych. 

Tematyka prowadzonych zajęć:
•  o zwierzętach gospodarskich z zagrody,
•  o rolnictwie,



29

•  edukacja w zakresie świadomości konsumenckiej – zdrowe odżywianie, 
•  edukacja prozdrowotna – wady postawy ciała,
•  edukacja przyrodnicza – zabawy leśne,
•  edukacja empatyczna podczas zajęć ze zwierzętami,
•  edukacja historyczna wsi i okolic.
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