
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie  
 

Dane teleadresowe: 

Sudecka Zagroda Edukacyjna  
Dobków 66, 59-540 Świerzawa, powiat złotoryjski 
tel. +48 75 617 14 68 
kontakt@partnerstwokaczawskie.pl 
http://sudeckazagroda.pl/ 

 
Centrum Edukacji o Ziemi i Regionie w Dobkowie gm. Świerzawa 

Opis przedsięwzięcia: 

 

Sudecka Zagroda Edukacyjna to nowoczesne, interaktywne centrum edukacyjne skupiające się 
przede wszystkim na zagadnieniach geo-edukacji i edukacji regionalnej. To miejsce, w którym 
wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny, oparty na 
modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Gdzie 
indziej, niż w Krainie Wygasłych Wulkanów dzieci i dorośli zobaczą strzelającą w niebo lawę, 
pojawiające się i ustępujące morza i potężne lodowce? Dlatego Sudecka Zagroda Edukacyjna 
powstała właśnie w Dobkowie. Otaczające Dobków wzgórza to pozostałości dawnych 
wulkanów i najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się, w jaki sposób siły wnętrza Ziemi 
ukształtowały region Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jest to jeden z najciekawszych pod 
względem geoturystycznym regionów w Polsce. Widoczne w terenie ślady trzech okresów 
aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodowaceń doskonale opowiadają dzieje 
Ziemi. Wstęp i samodzielne zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej jest bezpłatne. 

Sale edukacyjne w Centrum Edukacji o Ziemi i Regionie w Dobkowie to: 

Sala Ziemi - znajduje się w pomieszczeniu dawnej obory. Pod wspaniałymi, ceglanymi sklepieniami 

znajduje się interaktywna makieta rzeki, która pozwoli wam zamoczyć ręce w wodzie i samodzielnie 
wywołać powódź! Tutaj znajduje się też kolekcja skał i minerałów z naszego regionu oraz gra Kinect  

w płukanie złota. 
Sala Warsztatowa - to edukacyjne laboratorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie wspólnie 

przeprowadzimy najróżniejsze eksperymenty dotyczące minerałów, skał i gleby! 
Sala Architektury – to trzy zestawy edukacyjnych klocków oraz gra na stole multimedialnym „Zbuduj 

wieś” nauczą was wiele o tradycyjnej sudeckiej architekturze. Tu skonstruujecie dom przysłupowy, 

frankońską zagrodę oraz założenie pałacowo-parkowe. 

http://sudeckazagroda.pl/


Czarna Kuchnia – jest to jedyne pomieszczenie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, które wygląda 

dokładnie tak, jak przed 100 laty! Znajduje się tu oryginalny piec chlebowy, w którym prowadzone są 

warsztaty pieczenia chleba. 
Sala Wulkanów - daje możliwość zajrzenia do wnętrza każdego z różnych typów wulkanów 

występujących na świecie i zrozumienia, jak powstają i jak przebiegają ich erupcje. W sali wulkanów 
znajduje się również model gejzeru, który, zupełnie jak prawdziwy gejzer, wystrzeliwuje wodę  

w regularnych odstępach czasu. 

Sala Kaczawska - w tej sali poznać można najważniejsze atrakcje geoturystyczne Pogórza 
Kaczawskiego, takie jak: dawne wulkany, kamieniołomy, formacje skalne, ale również rezerwaty 

przyrody, zabytkowe pałace, dwory i kościoły. To świetny punkt startowy dla wycieczki po Krainie 
Wygasłych Wulkanów. 

Sala Trzęsienia Ziemi - tutaj można doświadczyć na największej w Polsce platformie symulującej 
trzęsienia ziemi oraz zobaczyć film (w technologii 3D) o powstaniu Sudetów oraz erupcjach dawnych 

wulkanów. 

Sala Konferencyjna – jest to w pełni wyposażona, profesjonalna sala konferencyjna z zapleczem 
socjalnym na 50 osób. Służy jako miejsce spotkań i edukacji. 

Sudecka Zagroda Edukacyjna to również element Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie, czyli 
muzeum bez murów, eksponatów, ani sztywnych godzin otwarcia. Spacerując oznakowanymi ścieżkami 

Dobkowa można wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych – z bryłki gliny stworzyć ceramiczne dzieło, 

z bibuły barwne kwiaty oraz odwiedzić pasiekę i posmakować lokalnych specjałów.  
W Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej nauka to świetna zabawa. Oprócz ruchomych makiet, gier 

edukacyjnych i efektownych symulacji oferujemy wam bogatą ofertę warsztatów stacjonarnych  
i terenowych. 

Oferta Edukacyjna: 

- dla grup szkolnych: 
Poza zwiedzaniem centrum edukacyjnego z przewodnikiem nauczyciele i opiekunowie grup mają do 

wyboru wiele warsztatów laboratoryjnych, terenowych lub artystycznych (realizowanych przez artystów  
z  Ekomuzeum Rzemiosła). Ofertą warsztatów w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie dla: 

przedszkoli, szkół podstawowych oraz dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych można pobrać ze 
strony http://sudeckazagroda.pl/oferta-edukacyjna/dla-grup-szkolnych/ 

- dla rodzin 

Dla osób zwiedzających region z dziećmi Sudecka Zagroda Edukacyjna dostępna jest popołudniami  
i w weekendy, kiedy to organizowane jest otwarte zwiedzanie z przewodnikiem. W okresie intensywnego 

ruchu turystycznego (ferie, wakacje, długie weekendy) organizowane są również inne zajęcia 
warsztatowe  

i terenowe w formule otwartej. Oferta ta tworzona jest z rzemieślnikami i artystami z Ekomuzeum 

Rzemiosła, ale i z całego regionu. 

- dla dorosłych 

Oferta Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej dedykowana jest nie tylko dla dzieci. Na życzenie realizowane są 
ciekawe warsztaty i spacery edukacyjne o tematyce geologicznej i przyrodniczej oraz zajęcia 

doszkalające dla nauczycieli lub przewodników. Stowarzyszenie Kaczawskie organizuje również wizyty 

studyjne w Krainie Wygasłych Wulkanów. Program wizyty dobierany jest indywidualnie w zależności od 
potrzeb. Jest to niepowtarzalna okazja, aby poznać lokalnych rzemieślników i artystów oraz dowiedzieć 

się więcej o pracy lokalnych liderów na rzecz rozwoju regionu.  

Projekty Stowarzyszenia Kaczawskiego realizowane są dzięki wsparciu funduszy europejskich  
i krajowych, składkom członków, środkom przekazywanym przez darczyńców oraz wpływów  
z 1% podatku. Nieruchomość pod Sudecką Zagrodę Edukacyjna została zakupiona przez 
Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
LEADER 2007-2013. Projekt modernizacji największego budynku mieszkalno-gospodarczego  
i przeznaczenie go na cele edukacyjne został zrealizowany dzięki środkom Regionalnego 
Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2007-2013 oraz środkom Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
 

 



Galeria zdjęć: 

 

 
 

 

  


