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WSTĘP

Pozarolnicza działalność prowadzona na obszarach wiejskich jest uważana za niezbędną do roz-
woju gospodarczego tych terenów. Ma ona istotne znaczenie dla gospodarstw rolnych działających 
szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Pozarolnicza działal-
ność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych polega na wykorzystaniu różnorodnych 
zasobów (kapitału, siły roboczej, ziemi), którymi dysponuje gospodarstwo, do prowadzenia dodatko-
wej działalności bezpośrednio nie związanej z rolnictwem. Szczególnie ważne jest to w przypadku 
pogarszającej się kondycji ekonomicznej, gdyż pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów oraz 
spełnia ważną funkcję w aktywizacji obszarów wiejskich. Dodatkowych źródeł dochodów wymaga 
obecnie wiele wiejskich gospodarstw domowych w całym kraju. Dzięki takim formom przedsiębior-
czości powstają nowe miejsca pracy, przybywa źródeł dochodów ludności. 

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przybiera różne formy działalności. Niejednokrotnie 
powstają one z aktualnej sytuacji, potrzeby, konieczności, czy pasji. Do podjęcia decyzji w tworzeniu 
nowego przedsięwzięcia potrzebna jest determinacja w osiągnięciu celu, jakim jest na pewno polep-
szenie jakości życia. O powodzeniu decyduje zarówno potencjał samego gospodarstwa, walory jego 
otoczenia, ale i sam gospodarz-przedsiębiorca, jego wiara w powodzenie przedsięwzięcia, wiedza, 
doświadczenie. 

2 lipca 2020 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
Oddział w Olecku zorganizował webinarium pt. „Przykłady dobrych praktyk działalności po-
zarolniczej na obszarach wiejskich”.

W trakcie tegoż webinarium uczestnicy poznali ciekawe przykłady działalności pozarolniczej na 
obszarach wiejskich, otrzymali informację o możliwościach pozyskania pomocy na rozpoczęcie dzia-
łalności pozarolniczej na obszarach wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego (Leader) oraz 
w ramach PROW 2014-2020.

O biogazowni w gospodarstwie rolnym – jako przykładzie nowoczesności, zaawansowania tech-
nologicznego oraz owocnej współpracy z okolicznymi rolnikami mówił Pan Ryszard Ceckowski, dy-
rektor biogazowni w Giżach.

O swojej Republice Ściborskiej koło Bań Mazurskich (powiat gołdapski) – unikalnym przykładzie 
działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich opowiedział Pan Dariusz Morsztyn, gospodarz 
tejże osady. 

Dobre praktyki wynikające z podjęcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych 
strategią rozwoju lokalnego zaprezentował Pan Jarosław Franczuk z Lokalnej Grupy Działania „Lider 
w EGO”.

Na zakończenie webinarium uczestnicy zapoznali się z możliwościami pozyskania pomocy na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020.

Niniejsza broszura powstała jako opracowanie poseminaryjne. Przedstawiono w niej przykłady 
przedsiębiorczości, które odniosły sukces i które mogą być inspiracją dla innych.
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1. ECO-PROGRES Sp. z o.o. Iwona Marchewka – biogazownia w gospodarstwie rolnym

Firma „Eco-Progres” Sp. z o.o. – jest laureatem XV 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” 
w kategorii zespołowej. Nagrodzone przedsięwzięcie to: 
budowa biogazowni w gospodarstwie rolnym – produk-
cja i wykorzystanie energii odnawialnej w oparciu o su-
rowce lokalne. Spółka jest przykładem nowoczesności, 
zaawansowania technologicznego oraz owocnej współ-
pracy z wieloma okolicznymi rolnikami.

Koncepcja budowy biogazowni powstała w 2010 r. 
Wówczas rozpoczęto pozyskiwanie niezbędnych po-
zwoleń do budowy biogazowni oraz rozpoczęto starania 
o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesienią 2012 r. roz-
poczęto budowę instalacji biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,063 MWh i cieplnej 1,058 MWh. 
Jej uruchomienie nastąpiło w grudniu 2013. 

Podstawowymi produktami uzyskiwanymi z instalacji jest:
n energia elektryczna (sprzedaż do sieci zewnętrznej i na potrzeby własne biogazowni), 
n cieplna (wykorzystywana do ogrzewania komór fermentacyjnych oraz zasilania automatycznych su-

szarni drewna), 
n poferment jako organiczny, pozbawiony odorów nawóz na pola. 

 
Do biogazowni wykorzystywane są substraty:

q płynne:
n gnojowica świńska
n gnojowica bydlęca
n serwatka
n wywar gorzelniany

q stałe:
n kiszonka z kukurydzy
n mierzwa (treści pokarmowe żołądków)
n obornik
n szlamy poflotacyjne z podoczyszczalni ścieków zakładów przetwórstwa mięsnego 
n owoce i warzywa przeterminowane. 
 
Roczna produkcja:

q energia elektryczna: około 8 400 MWh,
q ciepło użytkowe: około 18 000 GJ (5 000 MWh),
q poferment: około 23 000 m3.
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Obiekty i urządzenia wchodzące w skład instalacji biogazowni:
q Budynek techniczno-biurowy
q Zbiornik wstępny na substraty płynne
q Podajnik substratów stałych
q Komory fermentacyjne I stopnia fermentacji
q Komory fermentacyjne II stopnia fermentacji
q Zbiorniki magazynowe na poferment i stacja załadunku
q Pompa centralna dozowania substratów
q Rurociągi do przesyłu substratów
q Rurociągi do przesyłu biogazu
q Szafy sterujące pracą biogazowni
q Stacja uzdatniania i odsiarczania biogazu
q Flara awaryjnego spalania biogazu
q Moduły kogeneracyjne CHP 
q Szafy sterujące modułami kogeneracyjnymi CHP
q Układy pomiarowo rozliczeniowe (w postaci analizatorów biogazu, liczników ciepła i energii elek-

trycznej)
q Stacja transformatorowa z rozdzielnią
q Systemy bezpieczeństwa biogazowni w postaci czujników gazu i automatycznych zaworów odcina-

jących oraz zabezpieczeń w postaci manualnych zaworów bezpieczeństwa
q Agregat zasilania awaryjnego
q Komory suszarnicze do drewna
q Silosy na kiszonkę.

Obiekt utrzymywany jest z ogromną troską o estetykę otoczenia. Tereny wokół budynków i podjazdy 
wyłożono kostką, ścieżki płytkami, a dookoła rośnie trawa. 

Działalność biogazowni wykorzystywana jest jako baza do szkoleń i praktycznych warsztatów z za-
kresu wspierania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Budowę biogazowni Giże 
współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko na lata 2007-2013.
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2. REPUBLIKA ŚCIBORSKA

Pomysłem do powstania Republiki Ściborskiej była idea utworzenia 
w roku 1914 przez twórcę polskiego skautingu Andrzeja Małkowskiego 
– Rzeczpospolitej Podhalańskiej – Rzeczpospolitej Skautowskiej.

Osada została uznana „Turystycznym Produktem Roku 2011 
Warmii i Mazur”. W 2020 r. znalazła się wśród laureatów Konkursu 
pt. „Najciekawsza zagroda mazurska z elementami architektury re-
gionalnej” organizowanego przez WMODR z siedzibą w Olsztynie. 
Republika Ściborska to ekologiczna osada edukacyjna położona na 
terenie Natura 2000, w najdzikszej części tzw. Dzikich Mazur, na te-
renie gminy Banie Mazurskie, na prawdziwym odludziu, kilometr od 
malutkiej wioski Ściborki, zamieszkałej głównie przez ludność pocho-
dzenia ukraińskiego, na skraju Lasów Skaliskich i Gór Klewińskich. To 
rejon Polski o najczystszym powietrzu, „polski biegun zimna”, o natu-
ralnym krajobrazie oraz niezmienionej starej zabudowie wsi. 

Gospodarstwo zachowało swój pierwotny charakter. Budynki pochodzące jeszcze z XIX wieku zacho-
wano w ich oryginalnej formie. 

W osadzie znajdują się: 
q gospodarstwa z 1778 r., 1840 r., 1844 r.,
q Muzeum Polarne,
q Muzeum Marii Rodziewiczówny,
q Muzeum Rodziny Koźliczaków i Marusów w starym domu z zachowaną czarną izbą, 
q zabytkowa pasieka pszczół (założona w 1935 roku wraz z barciami) – nadal czynna,
q skansen chat traperskich (m.in. rekonstrukcja chatki z Puszczy Boreckiej i chat z Yukonu)
q wioska indiańska (okres letni) i muzeum indiańskie,
q Galeria „U Olesia” z wyrobami lokalnymi,
q siedziba Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu,
q chata maszera i powstające Muzeum Psów Zaprzęgowych,
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q rosyjska bania biała (baniowanie w tradycji uralskiej),
q tradycyjne studnie z wodą pitną,
q hodowla psów zaprzęgowych (50 psów), 
q przejście graniczne do Republiki Ściborskiej,
q ogrody ziołowe (m.in. historyczne), 
q 10 ha naturalnych łąk kwietnych, lasy.

Muzeum Rodziny Koźliczaków i Marusów

Na całym terenie Republiki Ściborskiej obowiązują zasady:
n zakaz palenia tytoniu,
n picia alkoholu i przebywania osób nietrzeźwych,
n zakaz używania negatywnego słownictwa,
n spożywane są tu tylko potrawy bezmięsne.

Fascynację ideą skautingu i puszczaństwa pod-
syciła książka Marii Rodziewiczówny „Lato Leśnych 
Ludzi”. Okazało się, że powieść jest napisana na fak-
tach, a prawdziwa chata Leśnych Ludzi znajdowała 
się nieopodal dworku Rodziewiczówny na Białorusi. 
Stamtąd przywieziono mnóstwo pamiątek: książkę 
podpisaną przez pisarkę, jej prywatne drobiazgi 
i inne pamiątki związane z historią bohaterów książ-
ki i jej autorki. Wraz z chyba wszystkimi wydaniami 
„Lata Leśnych Ludzi” tworzą kolekcję, która znajduje 
się w mini muzeum na terenie gospodarstwa. 

W Osadzie hoduje się kilkadziesiąt malamutów i husky. Prowadzone są kursy powożenia psimi za-
przęgami, czyli kursy maszerskie. Jeździć nimi można przez cały rok, bo latem czy jesienią płozy sań 
są zamieniane na kółka. Psy służą nie tylko rozrywce, ale pomagają też dzieciom z upośledzeniem 
ruchowym i umysłowym.
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W gospodarstwie organizowane są m.in.:
n rodzinne obozy przygodowe,
n obozy przygodowe – ojcowie z synami.

Ideą obozów jest przeniesienie się w naturalny świat, którego już nie ma na co dzień. Uczestnicy 
poznają maszerski fach i wiejskie, prawdziwe życie, w survivalowych technikach. Na obozie nie uży-
wa się: telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów itp., alkoholu, tytoniu, słodyczy, używek, 
niezdrowej żywności. Każdy z uczestników mieszka w indiańskim tipi i replice traperskiej chaty. Po-
siłki przygotowywane są w chacie traperskiej. Woda jest ze studni założonej w 1784 roku (najlepsza 
w okolicy). Jest też „czarna bania” – taka w pradawnym mazurskim stylu sauna parowa, urządzona 
w 200-letniej chacie bez komina. Na nagrzanych kamieniach i w białej parze można zapomnieć o co-
dziennym świecie, a potem… zimny prysznic lub skok do wody dla ochłody.
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3. Majątek GIŻE MARCZAK

Majątek Giże Marczak to gospodarstwo agroturystyczne prowadzone od 1996 r., położone na 
terenie polodowcowym, z licznymi jeziorami i wzniesieniami we wsi giże (gmina świętajno, powiat 
olecki), w malowniczym regionie mazur garbatych. 

Majątek zajmuje powierzchnię 21,8 ha. Uprawia się tu zboża i warzywa. Rośnie sad owocowy, gaj 
leszczynowy i chruśniak malinowy. Część obszaru zajmuje las iglasty. Dużą atrakcją są dwa jeziorka 
połączone mostem. Można tu kąpać się, pływać łódką i kajakiem, łowić ryby i podziwiać szuwary. 
Wielką atrakcją (szczególnie w okresie zimy) jest sauna położona na brzegu jeziora. W upalne dni 
można opalać się na pomoście, a w zimne ogrzać się przy kominku w dworku na plaży.

Na terenie posiadłości znajdują się dwa nowe przestronne budynki przeznaczone dla gości z przy-
tulnie wyposażonymi pokojami i apartamentem. Idealnym miejscem na uroczyste spotkania, konfe-
rencje i czas zimowy jest sala kominkowa. Budynki zachowują cechy dawnego budownictwa z ele-
mentami architektury charakterystycznymi dla tych terenów: dachy z naczółkami kryte oryginalną 
czerwoną dachówką z początku XX wieku, ozdobne obramowania okien, wkomponowane w elewację 
budynków elementy z cegły klinkierowej. 

Budynki ocieplane są ekologicznym materiałem na bazie celulozy, tzw. Ekofibrem produkowanym 
w Polsce. Tego rodzaju ocieplenie ma powszechne zastosowanie w budownictwie skandynawskim. 
W budynkach zainstalowane są piece typu Vigas opalane drewnem. Na skutek jego spalania powsta-
je holzgas, który wytwarza wysoką temperaturę. W okresie grzewczym wyczuwa się przyjemną woń 
o zapachu dymu drzewnego. Majątek posiada własną glebowo-trzcinową ekologiczną oczyszczalnię 
ścieków o powierzchni poletka ca. 350 m2. Posesja jest ogrodzona. Na dziedziniec wjeżdża się z drogi 
gminnej przez bramę wjazdową w stylu dworkowym. Godne uwagi są tu murki oporowe z polnego 
kamienia łupanego, charakterystycznego dla krajobrazu mazurskiego. W obszarze Majątku znajdują 
się drogi wewnętrzne, alejki, ścieżynki, którymi można spacerować i cieszyć się pięknem natury. 
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Szczególnie dzieci mają tu przysłowiowy raj. Mogą korzystać z dużego placu zabaw z urządzeniami 
do rekreacji. Jest tu urządzona szkoła wakacyjna z ławkami i tablicą, stół do ping ponga, piłkarzyki, 
szachy zewnętrzne, siłownia, plac do siatkówki i badmintona, rowery trójkołowe, wehikuł, trampolina. 
Goście korzystają ze znakomitej kuchni opartej na potrawach regionalnych, z których wiele przygoto-
wywanych jest z produktów ekologicznych o wysokiej wartości biologicznej. 

Posiadłość zyskała duże uznanie, o czym świadczą uzyskane nagrody w konkursach ogólnopol-
skich: ZIELONE LATO i ZŁOTA WIECHA – pierwsze miejsca w Polsce – za najlepsze i najładniejsze 
gospodarstwo eko-turystyczne. Gospodarstwo prowadzone jest metodami ekologicznymi i posiada 
Atest Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND i jest gwarancją 
ekologicznych metod produkcji, natomiast kontrolę tych metod potwierdza certyfikat jednostki kon-
trolującej AGRO BIOTEST. Prowadzenie takiego gospodarstwa jest wyrazem dbałości o środowisko 
naturalne i uzyskanie płodów rolnych bez użycia chemii, o bardzo wysokiej wartości biologicznej. Do 
krajobrazu gospodarstwa ekologicznego idealnie pasuje hodowana krowa o imieniu Malina-Mućka, 
tradycyjnej starej polskiej rasy czerwonej.

W 2009 roku MAJĄTEK GIZE MARCZAK odwiedził Pan Lech Kaczyński Prezydent RP wraz z Se-
kretarzem Stanu, Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Panem Aleksanderem Szczygło. Z oka-
zji wizyty gospodarze przygotowali zestaw porcelany prezydenckiej oraz sztućce pamiątkowe saty-
nowo-złocone. Pan Prezydent Lech Kaczyński zasadził dąb i podpisał Certyfikat Zasadzenia Dębu. 
Natomiast Sekretarz Stanu Pan Aleksander Szczygło zasadził buk i podpisał Certyfikat. Wizycie towa-
rzyszyła liczna grupa dziennikarzy i fotoreporterów.
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4. PIĘKNA GÓRA RUDZIEWICZ

W pobliżu Gołdapi u podnóża Tatar-
skiej Góry (308 m n.p.m.) znajduje się 
hodowla będąca ewenementem w skali 
regionu. Na ok. 300 ha ogrodzonej ziemi, 
wśród licznych drzew, wzniesień i stawów 
rybnych można spotkać stada dzikich 
zwierząt. Hodowla nosi nazwę „Gospo-
darstwo Ekologiczne Rodziny Rudzie-
wiczów” i znajduje się w miejscowości 
Zatyki (powiat gołdapski). 

Niewątpliwą atrakcją jest bezkrwawe safari (od maja 
do końca października). Jadąc terenowym samocho-
dem zobaczyć tu można daniele, jelenie europejskie 
i mandżurskie. Znajduje się tu jedyne w Europie 
gniazdo jelenia marali. Spotkać można także muflony, 
dzikie owce arui, koniki Przewalskiego, tarpany, dłu-
gowłose jaki, guanako, lamy, konie kucyki, krowy, ha-
ilandy i herefondy, owce kameruńskie i skundy, kozy 
a nawet zebry i wielbłądy. Wypatrzeć można orły bieli-
ki, żurawie, czaple i gniazdujące na bagnach kormora-
ny oraz egzotyczne ptactwo: strusie, pawie, bażanty. 

Na terenie gospodarstwa jest półwysep stylizowany na wioskę Jaćwingów, połączony z lądem zwo-
dzonym mostem, gdzie można organizować biesiady z ogniskiem, łowieniem ryb i oryginalnymi potra-
wami. Szukający wypoczynku z dala od cywilizacji mogą wynająć drewniany domek. Podczas imprez 
odbywających się w gospodarstwie można skorzystać z wielu innych atrakcji, choćby zjazdów na linie, 
pływania małym stateczkiem lub jazdy konnej.

Swoje umiejętności można także spraw-
dzić w parku linowym położonym w malow-
niczej scenerii Pięknej Góry przy Zajeździe 
Piękna Góra Rudziewicz. Do dyspozycji są 
trzy trasy alpinistyczne o łącznej długości 
540 metrów: zjazd tyrolką nad stawem, tor 
przeszkód dla dzieci z siatkami asekuracyj-
nymi i dodatkowo trasa na drzewach oraz wy-
jątkowo trudna trasa dla dorosłych. W ofercie 
jest też wielkie wahadło i trampolina bungee.
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Piękna Góra, zwana również Górą Gołdapską lub Gołdapskim Giewontem stanowi jeden z atrak-
cyjniejszych punktów widokowych na Mazurach oraz dawną osadę Jaćwingów. 

To także raj na miłośników narciarstwa zjazdowego, na których czekają 2 wyciągi orczykowe oraz 
usytuowana obok zajazdu, przy najdłuższej trasie zjazdowej, dwuosobowa kolej krzesełkowa. Wydzie-
lono także miejsce dla początkujących narciarzy oraz specjalną trasę dla dzieci przy wyciągu niskiego 
prowadzenia. Tu znajduje się najlepszy w regionie snowpark dla snowboardzistów. Stoki są naśnieża-
ne i ratrakowane, a po zmroku oświetlone. Na miejscu można skorzystać z porady instruktorów szkół-
ki narciarskiej. Tuż obok wyciągów znajdują się wypożyczalnie sprzętu do narciarstwa zjazdowego 
i snowboardu, parkingi oraz kasy. Jest w nich także sprzęt dla maluchów oraz kaski ochronne. 

W przerwach między slalomami można wypić kawę w kawiarni obrotowej, usytuowanej na szczycie 
Pięknej Góry, podziwiając panoramę polodowcowej krainy, miasteczka Gołdap oraz tajemniczej Pusz-
czy Rominckiej. Widok z pewnością zachwyci każdego, zarówno za dnia, jak i po zmroku. Jej pełen 
obrót potrwa około 50 minut. 
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Odpocząć można również przy płonącym kominku w obiekcie restauracyjnym położonym u stóp 
wyciągów orczykowych. Zajazd w swojej ofercie pomyślał również o rodzinach z dziećmi. Aby pociechy 
nie nudziły się po powrocie ze stoku, czeka na nie pokój z zabawkami i telewizją.

Wnętrze restauracji dekorują liczne 
trofea myśliwskie. Klimatyzowana sala 
kusi oryginalnym oświetleniem, nietypo-
wą wystawą win, naturalnymi kwiatami. 
Potrawy przygotowane są z ekologicz-
nego mięsa pochodzącego z własnego 
gospodarstwa, przede wszystkim potrawy 
z dziczyzny. W karcie dań są takie specja-
ły jak: stek z daniela, świeżyna z dziczy-
zny, polędwiczki z jelenia oraz cieszące 
się popularnością kartacze. Obiekt oferu-
je dogodne warunki do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, konferencji, szkoleń i przyjęć okolicz-
nościowych. Na zamówienie możliwa jest także organizacja integracyjnych imprez firmowych.

Jedną z głównych atrakcji zajazdu jest kręgielnia, wyposażona w dwa tory bowlingowe o długości 
25,51 m. W kręgle może grać każdy, zarówno dorośli jak i dzieci. Tu znajduje się również bilard.
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5. GOSPODARSTWO TRZY ŚWIERKI – Galwiecie

Gospodarstwo agroturystyczne Trzy Świerki położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Pusz-
czy Rominckiej, nad jeziorem Ostrówek, w okolicy UZDROWISKA GOŁDAP, daleko od ludzi – to bez-
pieczny, ozonowany obiekt z sauną, balią, kominkiem, pianinem, atrakcjami dla dzieci, zabawami na 
sianie, izbą regionalną. Obiekt położony jest na obszarze Natura 2000. W pobliżu jest wiele ścieżek 
edukacyjnych i szlaków turystycznych.

Powstało w 2000 r. jako pierwsze gospodarstwo 
agroturystyczne w powiecie gołdapskim. Gospo-
dyni – pani Sława Iwona Tarasiewicz, magister 
resocjalizacji – z wyboru mieszkanka wsi i organi-
zatorka wypoczynku swoim gościom, jest laureat-
ką wielu konkursów, wyróżnień i odznaczeń. „Trzy 
Świerki” posiadają rekomendację MPR – Miejsca 
Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku 
Rowerowym Green Velo. Siedzibą gospodarstwa 
jest stary mazurski dom, wybudowany w 1896 roku 
przez rodzinę Symanzik, położony na wzgórzu, 
z widokiem na jezioro Ostrówek i Puszczę Rominc-
ką. Dom otoczony ogrodem, posiada duży parking. 
Od strony jeziora rosną wielkie stare trzy świerki 
– stąd nazwa gospodarstwa. W ogrodzie przygoto-
wano miejsca do rekreacji i wypoczynku. W 2000 
r. dom został zmodernizowany i zaadaptowany do 
wymogów prowadzenia działalności turystycznej. 
Na poddaszu urządzono stylowe pokoje gościnne 
i łazienki. Jadalnia usytuowana na parterze wypo-
sażona została w zabytkowe meble, dwa wielkie 
stare stoły, przy których podawane są posiłki. Bo-
gatą bibliotekę stanowi wielki zbiór map i przewod-
ników o regionie, także w języku niemieckim.
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W gospodarstwie znajduje się:
q Galeria-Scena „Pod Trzema Świerkami” – miejsce, w którym organizowane są koncerty, wystawy, 

wernisaże. W specjalnym stylizowanym namiocie – organizowane są przyjęcia, rauty, imprezy ro-
dzinne dla grup do 35 osób. Drewniane ławy i stoły służą do degustacji regionalnych potraw, a tak-
że do organizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci. Na wielkim drewnianym podeście ustawiono 
bryczkę i ekspozycje jeździeckie;

q Izba Regionalna – małe muzeum wiejskie „Romincka Sława”, gdzie zgromadzono wiele pamiątek 
z czasów II wojny światowej, sprzęty gospodarskie z okresu Prus Wschodnich i wiele rodzinnych 
pamiątek przywiezionych z Kresów przez przodków rodziny właścicielki;

q LEŚNE SPA – zadaszona wielka drewniana (modrzewiowa) balia pod świerkami, z podgrzewaną wodą; 
n zadaszony kominek-grill z wozem drabiniastym do siedzenia, gdzie organizowane są wieczory 

poetyckie lub kulinarne;
n plac zabaw dla dzieci z trampoliną, huśtawką, stolikami i ławeczkami do wypoczynku.
Przeróżne atrakcje w gospodarstwie wiążą się z kolejnymi porami roku.

Wiosną i latem gospodyni oferuje m.in.:
n przejażdżki rowerowe szlakami turystycznymi, m.in. Szlakiem Rominckiego Jelenia, zielonym, czer-

wonym i niebieskim szlakiem PTTK, 
n spacery po ścieżkach dydaktycznych: Rechot, Porosty, Czworolist,
n „śladami Cesarza Wilhelma” – pieszo lub rowerem przez Puszczę Romincką”,
n łowienie ryb z łódki lub pomostu,
n zbieranie ziół i kwiatów, poziomek, malin,
n spanie na sianie, na drabiniastym wozie z wasągiem,
n możliwość obserwacji ptaków i oglądanie nieba przez teleskop,
n możliwość zorganizowania wycieczek do Wilna, Kłajpedy, Pałangi lub na Mierzeję Kurońską,
n udział w spływach kajakowych rzekami Litwy i Pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego,
n plac zabaw dla dzieci: drabinki, huśtawki, tor przeszkód.

Jesień to:
n zbieranie owoców i grzybów w Puszczy Rominckiej, możliwość zrobienia przetworów,
n podglądanie zwyczajów dzikich zwierząt,
n fotografowanie ptaków, roślin i zwierząt,
n ogniska, spływy kajakowe, wycieczki, plenery malarskie.

Zimą: 
n zjeżdżanie na sankach ze wzgórza, na którym stoi dom,
n możliwoś szusowania na nartach biegowych i kuligi po leśnych duktach 

Puszczy Rominckiej, 
n narciarstwo zjazdowe w Centrum Piękna Góra Rudziewicz w Gołdapi (kolej krze-

sełkowa, tor saneczkowy, pięć tras narciarskich – obsługiwanych orczykiem i wyciągiem niskiego 
prowadzenia, oświetlone po zmroku trasy, wypożyczalnie sprzętu i zajęcia z instruktorem).
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W gospodarstwie realizowane są także programy edukacyjne: 
q Ciasto na wałku – w trakcie zajęć uczestnicy poznają historię i ciekawostki związane z tym dziw-

nym przysmakiem, a także biorą udział w przygotowaniu ciasta i wałka. Następnie wypiekają sę-
kacz, kręcąc wałkiem i polewając ciasto. Zajęcia kończą się wspólną degustacją sękacza.

q Zioła naszych pól – możliwość poznawania najpospolitszych ziół, także tych przydatnych w gospo-
darstwie i kuchni domowej. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się rozpoznawania popularnych roślin 
i tworzą karty do zielnika. Integralną częścią zajęć są ćwiczenia w komponowaniu herbat ziołowych. 
Na zakończenie zajęć wszyscy degustują herbatę parzoną w XIX-wiecznym samowarze.

q Z historią za pan brat – początek zajęć w Izbie Regionalnej, gdzie uczestnicy poznają m.in. elemen-
ty dawnego gospodarstwa wiejskiego. Każdy bierze udział w przygotowanych ćwiczeniach, takich 
jak bicie masła w bojkach lub pranie koszuli na tarze. Zajęcia w razie potrzeby mogą być wzbogaco-
ne o prelekcję historyczną i przegląd dawnych widokówek z tego terenu.

q Aktywny czwartek – oferta skierowana jest głównie do młodzieży i dorosłych, szczególnie nauczy-
cieli przedmiotów przyrodniczych i historii, pragnących czynnie zaznajomić się z wieloma aspektami 
przyrody, geografii i historii terenów, na których rozpościera swe lasy Puszcza Romincka. Uczestnicy 
zajęć wędrują ścieżkami Puszczy, odwiedzają specyficzne miejsca pamięci i poznają przyrodę tego 
obszaru. Program zajął I miejsce w konkursie na najlepszy produkt i usługę Warmii i Mazur w 2010 r.

q Puszcza nasz przyjaciel – zajęcia mają na celu naukę postaw wobec przyrody i jej zasobów. Pod-
czas ćwiczeń uczestnicy uczą się rozpoznawać drzewa tworzące las i zaznajamiają się z rolą lasu 
w gospodarce człowieka. Poznają też rośliny kolejnych pięter i ich rolę w życiu lasu. W czasie 
wędrówki wzdłuż ścieżek edukacyjnych (Rechot, Czworolist) poznają tropy i ślady zwierząt leśnych. 
Na koniec rozwiązują zagadki rysunkowe i uczestniczą w quizie tematycznym.

Na zakończenie każdego spotkania istnieje możliwość urządzenia sesji zdjęciowej, w której 
uczestnicy zajęć mogą wystąpić w strojach z różnych stron świata. Kolekcja gospodarstwa liczy kilka-
dziesiąt ubiorów z Afryki, Europy i Azji. W realizacji zajęć edukacyjnych z Gospodarzami współpracują 
dyplomowani pedagodzy, specjaliści w dziedzinie turystyki, ekologii, przyrody, fotografii, topografii 
i krajoznawstwa.

Gospodarze znakomicie opanowali również tajniki 
kuchni. Pani Sława wielokrotnie zwyciężała w konkur-
sach kulinarnych. Prowadzi także szkolenia i warszta-
ty w dziedzinie kulinaria i neurodydaktyka. W „Trzech 
Świerkach” wyjątkowo ceni się produkty ekologiczne 
i przestrzega idei zdrowego żywienia. Każde zajęcia 
z dziećmi są dodatkowo wspomagane wiedzą o szko-
dliwości jedzenia chipsów i spożywania napojów ener-
getycznych. Dlatego każde dziecko otrzymuje informa-
cje o „rominckich chipsach” i leśnej herbacie, a także 
degustuje te zdrowe smakołyki (chipsy rominckie to susz jabłkowy, herbata jest parzona z owoców 
leśnych). Gospodyni serwuje znakomitą kuchnię regionalną opartą na produktach z upraw ekologicz-
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nych. Największym uznaniem cieszą się znakomite konfitury, dżemy, miody puszczańskie, wiejskie 
masło, twarogi, sery, kilka gatunków wiejskiego chleba. Hitem kulinarnym gospodarstwa są krokiety 
rominckie – to rodzaj naleśników nadziewanych musem jabłkowym z cynamonem, z bitą śmietaną, 
polane jagodowym sosem. Zawsze można je zamówić dla grupy, jako danie obiadowe.

Bibliografia:
- Prezentacja multimedia ECO-PROGRES SP. Z O.O. Biogazownia Giże
- Republika Ściborska; www.facebook.com/biegnacywilk
- Majątek Giże Marczak; www.ekoturystyka.com.pl/ 
- Zajazd Piękna Góra Rudziewicz; zajazd-rudziewicz.pl 
- Gospodarstwo Trzy Świerki; www.trzyswierki.dt.pl/



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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