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W zakres rolnictwa społecznego, stanowiącego innowacyjne podejście do koncepcji rolnictwa 
wielofunkcyjnego, wpisuje się oferta edukacyjna gospodarstw rolnych. Jej urzeczywistnieniem w Pol-
sce są zagrody edukacyjne, których funkcjonowanie ubogaca sektor polskiego rolnictwa. Idea spo-
łeczna gospodarstwa otwiera go na nowe możliwości rozwoju. Rolnicy zyskują narzędzie do budowy 
relacji z konsumentami z jednoczesną promocją swoich produktów. 

Celem działalności zagród edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu naturalnego środowiska 
gospodarstwa rolnego oraz przekazanie wiedzy na temat metod produkcji żywności. Idea gospodarstw 
edukacyjnych to popularyzacja rolniczego oblicza wsi i nadanie mu właściwej rangi społecznej. 

Pojęcie gospodarstwa edukacyjnego w postaci nazwy „zagroda edukacyjna” zostało zdefiniowa-
ne w wyniku ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Krakowie i zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 roku, a jego wdro-
żenie zaowocowało utworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Według jej koncepcji, 
konkretne cele edukacyjne realizowane są na bazie infrastruktury i zasobów rolniczych gospodarstwa 
oraz jego przyrodniczo-kulturowego otoczenia.

Pod pojęciem „zagrody edukacyjnej” kryją się zatem przedsięwzięcia prowadzone przez miesz-
kańców wsi na obszarach wiejskich, posiadające i prezentujące zwierzęta gospodarskie lub uprawy 
rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach szkol-
nych lub jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi.

Właściciel takiej zagrody poza posiadaniem zadaszonego pomieszczenia przeznaczonego do 
prowadzenia zajęć realizuje przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród następujących:

 �  edukacja w zakresie produkcji rolnej,
 �  edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 �  edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 �  edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i producenckiej,
 �  edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła 

i twórczości ludowej.

Przynależność do Sieci Zagród Edukacyjnych jest bezpłatna i dobrowolna, a jej uczestnicy mają 
prawo do posługiwania się nazwą oraz logo zagrody edukacyjnej. Członkostwo daje również możliwość 
promowania swoich ofert w ogólnopolskim systemie internetowym na stronie zagrodaedukacyjna.pl.

W dalszej części publikacji umieszczone zostały informacje na temat obiektów zrzeszonych w Ogól-
nopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Stanowią one 
doskonały przykład prowadzenia działalności przez przedsiębiorczych mieszkańców wsi, którzy kierując 
się zarówno aspektami ekonomicznymi, jak i społecznymi dążą do podejmowania coraz to nowszych 
wyzwań. Jednym z nich jest zakładanie i prowadzenie zagród edukacyjnych, które są znakomitym przy-
kładem innowacyjnej przedsiębiorczości prowadzonej na terenach wiejskich. Niekiedy innowacyjność jest 
określana jako „bijące serce gospodarki XXI wieku”. I w tym momencie możemy śmiało powiedzieć, że to 
serce bije na polskiej wsi dzięki ciężkiej i kreatywnej pracy jej mieszkańców.

WSTĘP
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Farma Mazurska Masurenhof
Marta Elsner
Szarejki 14, 19-300 Ełk
tel. 502 133 553, 87 619 77 05
www.masurenhof.pl, marta@masurenhof.info 

Gospodarstwo prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym od 
ponad 10 lat. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, możliwość obcowania 
ze zwierzętami (krowy, owce, konie, kury, psy, koty), a także zwrócenie uwagi na różnorodność śro-
dowiska naturalnego i jego ochronę.

Zajęcia pieczenia chleba odbywają się w tradycyjnej zabytkowej kuchni. Dzieci samodzielnie wyra-
biają ciasto i formują własne chlebki, które po upieczeniu zabierają do domów. Dojenie kóz odbywa się 
na specjalnym stanowisku, gdzie każde dziecko uczy się doić. Jednocześnie prowadzący opowiada, skąd 
się bierze mleko. Zwieńczeniem zajęć jest degustacja udojonego mleka. Poznawanie żab to kolejny cie-
kawy program. Uczestnicy mają możliwość nauki szacunku do małych stworzeń, różnorodności, a także 
ich roli w środowisku i ochronie przyrody. Każdy z programów zakończony jest ogniskiem z kiełbaskami 
i zabawą. Natomiast jesienią gospodyni zaprasza na kwaszenie kapusty tradycyjnym sposobem. 

Gospodarstwo położone jest na kolonii, posiada 45 ha ciekawej zróżnicowanej przyrodniczo 
ziemi. Wyposażone jest w pomieszczenia do pracy z dziećmi, plac zabaw, toalety, salę do pracy 
w razie niepogody.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
 � Pieczenie chleba – od kłosa do chleba.
 � Lekcja o kozach – pozyskiwanie mleka.

1. Farma Mazurska Masurenhof



Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r. 7



Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.8

Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Kamez”
Elżbieta Kobus
Wawrochy 36, 12-100 Szczytno
tel. 516 933 348, 89 623 13 26
www.kamez.eu, gospodarstwokamez@wp.pl

Pobyt w zagrodzie edukacyjnej to lekcja przyrody, historii i smaku, a także możliwość poznania 
życia na wsi. To urokliwy zakątek otoczony lasami pełnymi poziomek, jagód i grzybów. W gospo-
darstwie żyją konie, bydło opasowe, ptactwo domowe. Z lasów na pastwiska wychodzi na żer dzika 
zwierzyna: dziki, jelenie, sarny, łosie i lisy. Nad panoramą gospodarstwa czuwają bociany, po łąkach 
spacerują żurawie, a w lesie skrywają się czarne bociany oraz zielone dzięcioły. 

Podstawowym walorem oferty jest autentyczność. Dzieci uczestniczą w życiu gospodarstwa, mają 
bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują różnorodne prace, np. karmią i próbują doić krowy. 
Poznają życie i zwyczaje zwierząt gospodarskich oraz uprawę roślin w ogrodzie i w polu. Gospodarze 
proponują zajęcia umożliwiające poznanie życia łąk, pastwisk i lasu. 

Jednym z atrybutów gospodarstwa jest tradycyjny wypiek chleba w specjalnie wybudowanym 
piecu chlebowym. Dzieci wraz z gospodynią uczą się krok po kroku, jak powstaje taki chlebek oraz 
mają szanse same go upiec. Co roku jesienią odbywają się tradycyjne wykopki z udziałem dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych. Zgodnie ze zwyczajem po ciężkiej pracy jest rozpalane ognisko, 
a w nim pieczone zebrane ziemniaki. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach ma możliwość wyko-
nania własnoręcznej pamiątki z pobytu tzw. sianoploty.

Gospodarze proponują także dodatkowe atrakcje, tj. przejażdżkę powozem konnym i bryczką, 
jazdę w siodle, kulig z udziałem sań zaprzęgniętych w konia. Do dyspozycji są również: plac zabaw, 
boisko do piłki nożnej, siatkowej, sala biesiadna z tradycyjną kuchnią kaflową, kominkiem i piecem 
chlebowym, hamaki, huśtawki, miejsce  na grill i ognisko. 

W 2015 r. zagroda edukacyjna „Kamez” otrzymała certyfikat „Produkt Warmia Mazury”.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
 � Z naturą za pan brat.
 � Zwierzęta w zagrodzie.
 � Chleba naszego powszedniego.
 � Park maszynowy.
 � Na tropach Smętka.
 � Mleczna droga.

2. Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Kamez”
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Mazurska Ekozagroda „Ciche Wody”
Wojciech Oczkowski
Wężówko 19, 11-606 Budry
tel. 507 605 027, 87 437 70 23
www.cichewody.pl, cichewody@vp.pl  

Gospodarstwo „Ciche Wody” jest położone 12 km na północ od Węgorzewa we wsi Wężówko. 
Państwo Oczkowscy zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą: uprawą zbóż jarych i ozimych, gryki 
oraz roślin strączkowych, hodowlą bydła mięsnego rasy limousin, kur, gęsi oraz owiec starodawnej 
rasy skudde. Warto wspomnieć, że owce skudde to rasa mazurska, z terenem Mazur związana od XIII 
wieku. Występująca na tym obszarze przed wojną, jak również na terenach Litwy i Rosji. Gospodarstwo 
od 2000 r. jest prowadzone metodami ekologicznymi. Goście spożywają posiłki przyrządzone na bazie 
produktów z własnej zagrody. Jest to zdrowa, ekologiczna żywność. Gospodarstwo od 2014 r. należy 
do sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.

Właściciele prowadzą działalność agroturystyczną od 2005 roku. Prócz przebywania na łonie 
natury przyjeżdzający goście mogą aktywnie uczestniczyć w pracy gospodarzy oraz posmakować 
posiłków przyrządzanych na bazie własnych produktów. Naturalne środowisko stwarza możliwości 
rozwoju w kierunku prowadzenia zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. Dla dzieci dostępne są: 
sala dydaktyczna, plac zabaw, warzywnik, zagrody ze zwierzętami, wiata wraz z glinianym piecem 
chlebowym oraz miejsce na ognisko. Więcej informacji o atrakcjach dla przybyłych gości na stronie 
cichewody.pl/zagroda-edukacyjna.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Wiosenne strzyżenie i pielęgnacja owiec.
 � Żywność produkowana w gospodarstwie ekologicznym.
 � Jesień w gospodarstwie ekologicznym.

3. Mazurska Ekozagroda „Ciche Wody”
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowa Dolina”
Krystyna i Bogdan Kozłowscy
Wilimowo 10A, 11-041 Olsztyn
tel. 89 523 90 63
www.ziolowa-dolina.pl, ziolowadolina@wp.pl, facebook.com/ZiolowaDolina

Nazwa obiektu „Ziołowa dolina” nawiązuje do jednego z kierunków, w którym od lat specjalizuje 
się gospodarstwo. Produkcja, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna herbat ziołowych zajmuje wiodącą 
pozycję w zadaniach gospodarstwa. Od 2000 roku właściciele prowadzą gospodarstwo ekologiczne, 
potwierdzone certyfikatem.

Gospodarze prowadzą zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków (w wieku od 4 lat) i starszych 
dzieci. Sympatyczni właściciele i bogactwo atrakcji dostarczają niezapomnianych wrażeń, co powo-
duje, że dzieci nawet nie wiedzą, kiedy przyswajają wiedzę. Spragnieni wrażeń chłopcy (i nie tylko) 
znajdują ją w obserwacji, a także zwiedzaniu kolekcji pojazdów wojskowych, milicyjnych i strażac-
kich. Mają możliwość porównania starego i nowego sprzętu rolniczego. 

Spływ barką po rzece Łynie przysparza nie lada wrażeń. Obiekt posiada własne mini zoo, w któ-
rym dzieci mogą pogłaskać konika, kózkę, osła oraz dotknąć królika. Dzięki obecności strusi, gołębi 
oraz kur ozdobnych, dzieci obserwują różnice w wyglądzie i wielkości poszczególnych gatunków. 
Gwoździem programu jest ogródek zielarski, do którego dzieci udają się z karteczkami, na których 
narysowane są zioła. Ich zadaniem jest znalezienie odpowiednich roślin, zebranie ich oraz stworze-
nie zielnika. Czeka ich za to nie lada nagroda – Dyplom Zielarza. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się 
rozpoznawać rośliny, ich zapach, nazywać je.

Obiekt zlokalizowany jest nad brzegiem Łyny, otoczony zewsząd pięknym lasem. Celem zajęć 
jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat trudu pracy w gospodarstwie, pochodzenia żywności oraz 
ukazania różnorodności środowiska naturalnego.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Zioła wokół nas.
 � Zwierzaki w gospodarstwie. 
 � Od listeczka do herbaty kubeczka.
 � Czy wiesz co jesz?
 � Prace polowe.
 � Las – ładujemy akumulatory.

4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowa Dolina”
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Fundacja Inkubator Kreatywności
Marcinkowo 33a, 11-700 Mrągowo
tel. 508 069 262,  502 264 297
www.ogrodymarkiewicz.pl
blog: www.ogrodymarkiewicz.blogspot.com

Ogrody pokazowe i motylarnia znajdują się w miejscowości Marcinkowo k. Mrągowa. Wnętrza 
ogrodowe podzielone są tematycznie. Jest tu: ogród śródziemnomorski, ogród zakochanych, różan-
ka, ogród biały, ogród traw, ogród marokański, ogród nowoczesny, ogródek wiejski, ogród motyli, zie-
lona klasa, skalniak, ogród pnączy, ogród ziołowo-warzywny, ogród japoński oraz dodatkowo ogród 
na dachu. 

Ogrody pokazowe w Marcinkowie to wspaniałe miejsce na odpoczynek, wycieczkę czy spacer. 
W ogrodach stworzone zostały ścieżki tematyczne, np. ścieżka „Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego Warmii i Mazur”, ścieżka edukacji ekologicznej, a także kącik dotyczący uprawy ziół i ich 
wykorzystania w kuchni oraz kosmetyce domowej. Tablice dydaktyczne dziedzictwa kulturowego to 
m.in. historie i legendy regionu Warmii i Mazur. Odnajdziemy tu np. legendę o Kłobuku, psotliwym 
diabełku, który opiekuje się ogniskiem domowym. Zielona klasa w ogrodach pokazowych w Marcin-
kowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcje przyrody w plenerze. 

Motylarnia to miejsce edukacyjne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych otaczającą nas przy-
rodą. Można tu obcować z żywymi motylami, poznawać ich cykl rozwojowy, uczestniczyć w warszta-
tach plastycznych i obserwować z bliska kolorowe owady.

Prowadzone są tu zajęcia artystyczno-edukacyjne dla grup szkolnych, przedszkolnych, ośrodków 
terapii zajęciowej. Warsztaty są doskonałym motorem twórczego rozwoju i artystycznej aktywności 
dziecka w pozaszkolnych formach edukacji. Pozwalają rozwijać pasje i umiejętności manualne każ-
dego uczestnika warsztatów. 

Programy edukacyjne realizowane w obiekcie:
 � Motyle pól i łąk.
 � Zastosowanie ziół w praktyce.
 � Warsztaty plastyczne z elementami ekologii i recyklingu.
 � Warsztaty ogrodnicze – „Mój ogród w donicy”.
 � Warsztaty projektowania rabaty.

Dodatkowe programy:
 � Warsztaty malowania na szkle.
 � Feng shui w ogrodzie.

5. Fundacja Inkubator Kreatywności
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Świerki”
Sława Tarasiewicz
Galwiecie 48, 19-500 Gołdap
tel. 87 562 55 02, 606 641 938
www.trzyswierki.dt.pl, trzyswierki@poczta.onet.pl 

Gospodarstwo to raj dla wszystkich miłośników przyrody, ciszy, spokoju, astronomii, ornitologii, 
geologii, fotografii, jak też aktywnego wypoczynku. Gospodarze są wyjątkowymi osobowościami: 
Sława Tarasiewicz jest artystką, nauczycielką, perfekcyjną panią domu, psychologiem oraz człowie-
kiem „do rany przyłóż”. Natomiast Tadeusz Matuszek to mistrz sportowy i trener, rodowity zakopiań-
czyk. Wspólnie stworzyli to miejsce z duszą.

Sercem zagrody jest położony na szczycie stary mazurski dom, wybudowany w 1896 roku, zmo-
dernizowany i zaadaptowany do wymogów prowadzenia działalności turystycznej w 2000 roku. Z jed-
nej strony malownicze jezioro Ostrówek, z drugiej – Puszcza Romnicka, kompleks leśny, stanowiący 
część Pojezierza Litewskiego. Powstał jako pierwszy obiekt tego typu w powiecie gołdapskim.

Obiekt wyposażony w małą architekturę turystyczną: Galeria – Scena „Pod Trzema Świerkami”, 
Izba Regionalna „Romnicka Sława”, leśne spa, zadaszony kominek-grill z drabiniastym wozem do 
siedzenia, plac zabaw dla dzieci z hamakiem, stolikami i ławeczkami do wypoczynku. W realizacji 
zajęć edukacyjnych z gospodarzami współpracują dyplomowani pedagodzy, specjaliści w dziedzinie 
turystyki, ekologii, przyrody, fotografii, topografii i krajoznawstwa. Tutaj można skosztować specja-
łów przyrządzanych własnoręcznie przez właścicielkę gospodarstwa, m.in.: chleba, masła, konfitur, 
a także rzadko już spotykanych regionalnych sękaczy.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Zioła naszych pól.
 � Puszcza nasz przyjaciel.
 � Ciasto na wałku.
 � Aktywny czwartek. 
 � Z historią za pan brat.

6. Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Świerki”
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Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce „Pod Świerkiem”
Stanisława Nasiłowska
Marcinkowo 31, 11-700 Mrągowo
tel. 500 309 582
www.agro-podswierkiem.jasky.pl, jhellis@wp.pl

Mazurska Izba Regionalna funkcjonuje przy agroturystyce „Pod Świerkiem” od 2012 roku. Jest 
położona w malowniczej mazurskiej miejscowości Marcinkowo (2 km od Mrągowa oraz 300 m od 
najbliższego jeziora). Prowadzona jest przez wielopokoleniową rodzinę: babcię Stanisławę, jej 
córkę – Jolantę oraz wnuka Bartosza. Najstarszy przedstawiciel pokolenia zajmuje się dzianiem 
i szydełkowaniem.

Usytuowana w dawnym wschodniopruskim gospodarstwie z historyczną duszą, bo pochodzącym 
sprzed II wojny światowej. Historyczny obiekt stanowi niewielkie muzeum zaadoptowane w pomiesz-
czeniach gospodarczych, składających się z dwóch izb: kuchni oraz pokoju. Posiada w swoich zbio-
rach dawne przedmioty codziennego użytku: sprzęty, meble, odzież, dokumenty, fotografie, książki 
oraz to najcenniejsze – wspomnienia. Celem działalności jest propagowanie tradycji i kultury daw-
nych mieszkańców ziemi mazurskiej wśród gości oraz wszystkich zainteresowanych historią – doro-
słych, młodzieży i dzieci. W kalendarz Izby wpisały się obchody Palinocki – Nocy Świętojańskiej (23 
czerwca) oraz warsztaty darcia pierza (listopad).

W gospodarstwie znajduje się również „Bartoszowa zagroda”, w której można zobaczyć tradycyj-
ny drób wiejski, ptactwo ozdobne i kozę Rózię, a także typowy wiejski ogródek i sad. Odwiedzający 
izbę mogą wziąć udział w warsztatach, dotyczących tradycyjnego wyrobu masła, połączonych z po-
gawędką na temat historii wytwarzania oraz degustacją.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � „Bartoszowa zagroda” – zapoznanie z różnymi gatunkami tradycyjnego drobiu wiejskiego 

oraz ptactwa ozdobnego.
 � „Jak dawniej ogrzewano mieszkania i domy” – piece i kaflarstwo na Mazurach.
 � „Mazurski szyk – rozsądek w ubiorze” – zapoznanie z dawną modą.
 � „Smaki Mazur” – poznanie tajników dawnej kuchni.
 � „Osełka – masełka” – tradycyjny wyrób masła.

7. Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce „Pod Świerkiem”
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Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „Vitalis”
Tadeusz Kawa
Zastawno 37, 14-420 Młynary
tel. 55 221 45 19, 609 781 756
www.vitalis.elblag.pl, agroturystyka@vitalis.elblag.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma Vitalis położone jest na obrzeżach wsi Zastawno, 16 
km od Elbląga w kierunku Młynar. Obszar siedliska stanowią łąki, pastwiska, lasy oraz stawy rybne 
z możliwością wędkowania. Czas na wypoczynek można wykorzystać na wędrówki po okolicy i ob-
cowanie z naturą. Czynny wypoczynek, w szczególności dla eko-agroturystów oraz rodzin z dziećmi, 
uatrakcyjnią potrawy kuchni staropolskiej, przyrządzane w tradycyjny sposób na bazie własnych su-
rowców, tj.: wyroby wędliniarskie, mięso wołowe, chleb, mleko, jaja, sery kozie.

Obiekt jest doskonałą bazą wypadową, by zwiedzić  Elbląg i jego starówkę, Malbork i zamek 
krzyżacki, Frombork – katedrę i planetarium, dojechać do Kadyn nad Zalew Wiślany, do Krynicy 
Morskiej nad Zatoką Gdańską bądź przepłynąć pochylnie na Kanale Elbląskim.

Atutem ekofarmy są zwierzęta gospodarskie i hodowlane. Wśród nich bydło rzadkich ras: gallo-
way, highlander, aubrac (wołowina i cielęcina na własny użytek), konie rasy huculskiej pod siodło, 
lonża, wycieczki w plener, rajdy po wysoczyźnie elbląskiej. Z typowych zwierząt hodowlanych spotka-
my owce i kozy, króliki, kury. Dodatkowo zwierzęcą rodzinę uzupełniają lamy i osiołki.

W gospodarstwie przyjemnie czas mogą spędzić dorośli, młodzież i dzieci. Organizowane są 
różne formy wypoczynku i rekreacji: imprezy integracyjne (grupy małe 30-osobowe, duże 250-oso-
bowe), imprezy okolicznościowe typu wesela, chrzciny, komunie, urodziny itp., kursokonferencje, 
warsztaty kulinarne, plenery tematyczne, kolonie, półkolonie, zielone szkoły, biwaki, zimowiska, 
kuligi, ogniska w plenerze. Istnieje możliwość zorganizowania programu pobytu dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb klienta. 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Żywność produkowana w gospodarstwie ekologicznym.
 �  Pieczenie chleba – od kłosa do chleba.
 �  Zwierzęta w gospodarstwie.
 �  Lekcja o kozach – pozyskiwanie mleka. 

8. Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „Vitalis”
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Zajazd Tusinek
Grzegorz Winiarek
Kolonia 2, 12-114 Rozogi
tel. 89 722 65 90
www.tusinek.com.pl, tuusinek@tusinek.com.pl  

Zajazd Tusinek to firma rodzinna położona przy wjeździe na Mazury w miejscowości Rozogi przy 
trasie Ostrołęka-Szczytno. Przy drodze znajduje się najbardziej znana część – restauracja, w której ser-
wowane są wyśmienite regionalne potrawy. W głębi alei lipowej, za restauracją, znajduje się część ho-
telowa oraz gospodarstwo. Otoczenie przyrody i zwierząt gospodarskich wpływa na unikalną atmosferę 
miejsca, w którym można wypocząć od codziennego zgiełku. Uzupełnieniem oferty są inne atrakcje opi-
sane na stronie tusinek.com.pl. Zapraszamy do odwiedzenia nie tylko strony internetowej, ale i obiektu, 
gdzie będą mogli Państwo spróbować różnych smaków, zapachów i wsłuchać się w dźwięki przyrody.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Od trawy do mleka.
 � Ogród i zioła.
 � Mleko i ser.
 � Ginące zawody – stolarz.
 � Ginące zawody – tkaczka.
 � Ginące zawody – kowal.
 � Ginące zawody – pszczelarz.

Dodatkowy program: 
 � Kopalnia bursztynu.

9. Zajazd Tusinek
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Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzbanek”
Ewa Nisiewicz
Sąpy 20, 14-420 Młynary
tel. 666 111 181
ziolowydzbanek@gmail.com, facebook.com/ziolowydzbanek

Swe wrota otwiera szeroko na gości „Ziołowy Dzbanek”
położony w wiosce tematycznej Sąpy „Babia Dolina” w gminie Młynary.

W zagrodzie czekają na gości:
1. Chata Zielarska – magiczne miejsce przesycone ziołami i ich aromatycznym zapachem, peł-

nym mikstur, syropów i dawno zapomnianych przedmiotów.
2. Wiata Garncarska – zaczarowane miejsce z kołami garncarskimi, gdzie powstają gliniane cudeńka.
3. Zaułek Lawendowy – czterostopniowa kaskada obsadzona fioletem lawend. Ogród ziołowy, 

gdzie rosną rośliny lecznicze i przyprawowe.
4. Hotele dla owadów i motyli – bezpieczna przystań dla owadów zapylających.
5. Minizoo ze świnkami wietnamskimi, miniaturkami kózek itp. Niebywałą atrakcją jest sztuczna 

krowa Balbina, którą można wydoić. 
6. Mała sala bankietowo-konferencyjna.
Ponadto na gości czeka degustacja zagrodowych specjałów: konfitury z jarzębiny, kompotu z se-

zonowych owoców, suszonych jabłek… i odpoczynek w zieleni  ogrodu. Do dyspozycji jest sala z ko-
minkiem (35 osób) oraz noclegi w dwuosobowych ziołowych izbach z łazienkami.

Oferta edukacyjna i wycieczkowa skierowana jest do: przedszkoli, szkół, rodzin z dziećmi, senio-
rów, indywidualnych turystów, grup zorganizowanych.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
 � Historia ziemniaka.
 � Lalki motanki – czas na ziołowe baby szafiary i sennice.
 � Od kubka mleka do masła osełki.
 � W ogrodzie ziołowym cuda się dzieją.
 � W roli głównej gliniane cudeńka.
 � Wieś zaczarowana z decoupage.
 � Wiła wianki – zajęcia florystyczne.
 � Zioła i owoce w szkle zamknięte.
 � Ziołowe mydełka.
 � Ziołowy papier czerpany.

10. Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzbanek”
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Dolina”
Wiesława Podgórna
Marcinkowo 11, 11-700 Mrągowo
tel. 603 455 126
www.zielonadolina11.prv.pl, wiesiapodgorna@gmail.com

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Dolina” znajduje się w niewielkiej mazurskiej wsi Marcin-
kowo nieopodal Mrągowa. Jest malowniczo położone w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich, między jeziorami Juno i Czos. W jego centrum znajduje sie XIX-wieczny dom mazurski o kon-
strukcji ryglowej (tzw. mur pruski) oraz zabytkowa drewniana stodoła. Wokół budynków rozpościerają 
się łąki, piękny las ze starym drzewostanem, wiekowy sad jabłkowy oraz ogródek warzywny. 

Gospodarstwo prowadzi działalność agroturystyczną od 2009 r. Goście mają możliwość smakowania 
świeżych jaj od wiejskich kur, chleba z pieca, własnych wyrobów, pachnących jabłek z sadu oraz przetwo-
rów na bazie surowców z gospodarstwa. Kulinarne specjalności gospodyni to: staropolskie potrawy, dania 
z ryb i dziczyzny, pasztety, pierogi, domowe ciasta i napoje (w szczególności kompot z jabłek).

Chlubą siedliska jest znajdujący się na zewnątrz, opalany drewnem, piec chlebowy. Jest bazą 
do przeprowadzania warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat tradycyjnego wypieku 
chleba. Położenie nieopodal lasu stwarza naturalne warunki do bytowania ptaków na terenie sie-
dliska oraz przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem elementów: samodzielnej obserwacji, doboru 
pożywienia, karmienia, a także wykonywania karmnika dla ptaków.  

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
 � Warsztaty pieczenia chleba „Skibka chleba”;
 � Dookoła Ptasiego Świata.

11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Dolina”
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Patataj”
Renata i Tomasz Maleccy
Jabłonka 43, 12-120 Dźwierzuty
tel. 666 072 883
www.patataj.com.pl, patataj@patataj.com 

Gospodarstwo położone w malowniczym rejonie Mazur, nieopodal Szczytna. Urozmaicona, more-
nowa rzeźba terenu nadaje miejscu urokliwy charakter. Obiekt powstały na bazie mazurskiego siedliska. 
Już sam dojazd do gospodarstwa dostarcza pozytywnych wrażeń – droga wiedzie między pagórkami, 
sadzawkami i starodrzewem. Gospodarstwo prowadzi produkcję w systemie ekologicznym.

Inspiracją do powstania oferty edukacyjnej są zmieniające się czasy. Właściciele dostrzegli moż-
liwość zatrzymania cywilizacyjnego galopu, celem wsłuchania w naturalny tętent końskich kopyt. 
Zapleczem do zróżnicowanej działalności jest stado 30 koni. W gospodarstwie można dostrzec towa-
rzyszącą człowiekowi od kilku tysięcy lat więź z koniem. Miało to miejsce w różnych aspektach życia 
ludzkiego: codziennej egzystencji, pracy, walkach o przetrwanie, czasie wolnym i rekreacji.

Oferta tematyczna umożliwia poznanie historycznych prac konia w gospodarstwie rolnym, wy-
korzystanie w wojsku na przestrzeni dziejów, zawodach i rzemiośle. Tutaj można zobaczyć konie 
w ich naturalnym środowisku oraz różnych formach rekreacyjnych. Warto też wysłuchać opowieści 
o pradziejach ziemi mazurskiej oraz średniowiecznym życiu miejscowej ludności Galindów.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Koń w gospodarstwie rolnym.
 � Człowiek i koń blisko natury.
 � Koń – praca i rzemiosło.

Dodatkowe programy:
 � Koń i wojsko.
 � Mazury – pradzieje i dziś.

12. Gospodarstwo Agroturystyczne „Patataj”



Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r. 29



Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.30

Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego
Aleksandra Olszewska, prezes zarządu
Łęcze 97K, 82-340 Tolkmicko
tel. 515 651 425
www.pracownianawsi.blogspot.com, pracownianawsi@gmail.com 

Pracownia Rzemiosł Dawnych to obiekt w malowniczo położonej miejscowości tematycznej Łę-
cze – Wiosce Wiatru i Podcieni na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej.

Funkcjonujący obiekt tworzy grupa pasjonatów zajmujących się wełną, lnem i konopiami. To 
miejsce prac hobbystycznych, prowadzenia pokazów w zakresie dawnego włókiennictwa. Podsta-
wowym warsztatem prowadzonych zajęć edukacyjnych są rośliny włókniste – od momentu zasiewu, 
poprzez pielęgnację i obróbkę, aż po ich przędzenie, tkanie i szycie. Jednym z kierunków działań jest 
program dotyczący gręplowania i przędzenia runa owczego. Uczestnicy zapoznają się z ginącymi 
zawodami prządki i tkacza, własnoręcznie przygotowują rośliny włókniste za pomocą międlic, cierlic, 
czesaków, wrzecion, kołowrotków i krosien. Pracownia posiada własne uprawy lnu, konopi włókni-
stych i pokrzyw. Zajęcia i pobyt tam pozwalają przenieść się w dawne czasy, ubrać w historyczne 
stroje i poznać pracę naszych przodków.

Ponadto w ofercie znajduje się program poświęcony pracy z materiałem glinianym. Wszystko jest 
prowadzone rodzinnie w wymiarze hobbystycznym. Każdy z programów można wzbogacić o element 
przygotowania i pieczenia podpłomyków oraz bułeczek w glinianym piecu. 

Program edukacyjny realizowany w gospodarstwie:
 � Jak Krecik dostał spodenki, czyli skąd bierze się lniana tkanina.
 � Kuchnia naszych przodków.

Dodatkowe programy:
 � Od owieczki do czapeczki, czyli skąd bierze się wełna. 
 � Gliniana miseczka.

13. Pracownia Rzemiosł Dawnych
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Kozia Farma Złotna
Katarzyna i Grzegorz Łaski
Złotna 29, 14-300 Morąg
tel. 663 144 547
www.koziafarma.pl, grzegorz@koziafarma.pl

Ekologiczne gospodarstwo położone nieopodal Morąga, na granicy Warmii, Powiśla, Żuław 
i Mazur, w kraju niegdyś zwanym Oberlandem. Ideą, która przyświeca prowadzonej działalności, jest 
powrót do źródeł czystej, nieskażonej chemią zdrowej żywności. Właściciele zajmują się hodowlą 
kóz oraz ekologicznym przetwórstwem koziego mleka na sery.

Oferta edukacyjna jest skierowana do osób, które chcą powrócić do czasów naturalnego rolnictwa 
i podpatrzeć życie ekologicznego gospodarstwa. Zajęcia są skierowane do młodszych i starszych 
dzieci, a także osób dorosłych. Podczas nich można poznać tajemnice hodowli kóz, wykonywania 
jogurtu i sera domowych sposobem oraz funkcjonowania przydomowej serowarni. Czas spędzony na 
farmie wśród malowniczych pól i łąk, to bagaż niezapomnianych wrażeń z kontaktu z kozami, które 
są charakternymi i towarzyskimi zwierzętami.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Kozi dzień na farmie.
 � Zdrowe mleko, pyszny ser. 

14. Kozia Farma Złotna
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Siedlisko Nawiady
Jolanta Karasek
Nawiady 63, 11-710 Piecki
tel. 501 052 006
www.siedliskonawiady.pl, nawiadygospekol@vp.pl

Siedlisko Nawiady to obiekt położony nieopodal Mrągowa, w otulinie Mazurskiego Parku Krajo-
brazowego, nad brzegiem krystalicznie czystego jeziora Nawiady. Malownicze położenie w samym 
sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich sprawia, że jest doskonałym miejscem do wypoczynku dla 
osób dorosłych, młodzieży jak i starszych dzieci. 

Specyfiką gospodarstwa jest hodowla koni oraz produkcja warzyw i owoców w systemie ekolo-
gicznym. Inspiracją do powstania oferty jest prowadzony przez właścicieli klub jeździecki liczący 13 
koni różnych ras i maści. W gospodarstwie spotkać można również inne zwierzęta, np. psy, koty, kury, 
kaczki oraz gęsi. Dzieci podczas zajęć mogą je karmić, głaskać czy też bawić się z nimi. 

Oferta tematyczna umożliwia nie tylko bezpośredni kontakt ze zwierzętami ale również daje 
możliwość zapoznania się z wyposażeniem stajni oraz bezpieczną pracą z koniem. Na zajęciach 
uczestnicy poznają też podstawy jazdy konnej prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora.

Pobyt w zagrodzie to również lekcja nt. świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Podstawo-
wym walorem oferty jest autentyczność. Dzieci uczą się odróżniać produkty ekologiczne od tych, 
które uprawiane są z wykorzystaniem nawozów i środków ochrony roślin.

Gospodarze proponują także dodatkowe atrakcje tj. przejażdżkę bryczką konną, saniami (w okre-
sie zimowym) oraz wycieczki i rajdy w okolicznych lasach.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
 � Ekologia certyfikowana na przykładzie ogrodu warzywnego i sadu oraz upraw łąkarskich.
 � Poznajemy konie – koń przyjacielem człowieka.

15. Siedlisko Nawiady
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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)




