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Jesteśmy szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna.
Budynkiem szkolnym jest wolna natura,
klasą szkolną jest pole, łąka, las, obora.

naszymi nauczycielami są rośliny, zwierzęta
i ludzie żyjący w zagrodzie wiejskiej.

środowisko wiejskie a szczególnie czynne gospodarstwo rolne stwarza duże moż-
liwości edukacji poprzez dotyk, smak czy też obserwację zjawisk. coraz częściej mówi 
się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania jako miejsca sta-
nowiącego innowacyjną bazę edukacyjną. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycz-
nego podejścia do pracy i rytmu życia na wsi oraz pasji gospodarzy, stwarza idealne 
warunki do nauczania w gospodarstwach wiejskich. zdobywanie w ten sposób nowej 
wiedzy i umiejętności stanowi ważny element w systemie edukacji zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i osób dorosłych. innowacyjny kierunek działalności nierolniczej kreuje 
nowe możliwości rozwoju w wielu aspektach. w sektorze rolnictwa – dodatkowy do-
chód dla rodzin rolniczych, w sektorze szkolnictwa – alternatywne formy kształcenia 
zorientowane na praktyczne działanie.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (OSZE) 
edukacyjny aspekt gospodarstwa rolnego promuje osze. Jej koncepcja została 

opracowana w latach 2010-2011 przez centrum doradztwa rolniczego w Brwinowie 
oddział w krakowie na zlecenie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. do celów stra-
tegicznych funkcjonowania sieci należą: popularyzacja rolniczego oblicza wsi, podnie-
sienie prestiżu zawodu rolnika, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach 
wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych funkcjonuje w systemie doradztwa rol-
niczego na zasadzie współpracy jednostki centralnej centrum doradztwa rolniczego 
w Brwinowie oddział w krakowie, podległej ministerstwu rolnictwa i rozwoju wsi, 
z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. sieć nie ma osobowości prawnej. 
struktura sieci oparta jest na trzech filarach:

• poziom krajowy: centrum doradztwa rolniczego w Brwinowie w krakowie – ko-
ordynator krajowy sieci;

• poziom regionalny (wojewódzki): wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 
– koordynatorzy wojewódzcy w każdym ośrodku doradztwa rolniczego (odr);

• poziom lokalny: gospodarstwa rolne podejmujące działalność edukacyjną apli-
kujące o członkostwo w sieci.
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w wyniku ogólnopolskiego projektu zostało zdefiniowane pojęcie gospodarstwa 
edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci nazwy „zagroda edukacyj-
na”. indywidualne gospodarstwa prowadzące działania edukacyjne (np. rolnicy, wyjąt-
kowo stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, spółki czy spółdzielnie) zostały zrze-
szone w sieci pod jedną wspólną nazwą. sprzyja to wyróżnieniu profilu edukacyjnego 
gospodarstw należących do sieci, a także poszerza wachlarz możliwości i skuteczność 
podejmowanych działań o charakterze promocyjnym.

decyzją urzędu Patentowego rzeczpospolitej polskiej od 2014 roku ochrona 
prawna obejmuje:

- znaki słowne:
zagroda edukacyjna
ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych

- znaki słowno-graficzne

Zagroda edukacyjna
istotą funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu 

procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. zamysł 
ten przekłada się na określone cele edukacyjne wykorzystujące potencjał materialny 
i niematerialny danego gospodarstwa oraz zasoby przyrodnicze i kulturowe.

mianem zagrody edukacyjnej określa się przedsięwzięcie:
• prowadzone przez mieszkańców wsi,
• zlokalizowane na obszarach wiejskich,
• realizujące przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród następujących:

 - 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 zawo-
dów, rękodzieła i twórczości ludowej.
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w obiekcie powinny znajdować się zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze 
przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach 
programów szkolnych i pozaszkolnych lub udostępnianie dla rodzin z dziećmi jako 
atrakcja turystyczna bądź dorosłych podróżujących indywidualnie.

obligatoryjnym warunkiem technicznym jest posiadanie  zadaszonego miejsca do 
prowadzenia zajęć i toalet dla uczestników zajęć oraz dopełnienie określonych pra-
wem warunków bezpieczeństwa.

Korzyści wynikające z członkostwa w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
świadczenie usług edukacyjnych przez gospodarstwa rolne przynosi wymierne ko-

rzyści, zarówno dla sektora rolnictwa, jak i sektora szkolnictwa.

Korzyści dla rolnictwa
• umożliwienie spotkania z przyszłymi konsumentami
• promocja produktów z gospodarstwa
• zachęta i pozyskanie klientów do bezpośrednich zakupów
• urozmaicenie życia codziennego
• przyjemność pracy z dziećmi, nauczycielami, rodzinami
• rozwój osobowy i twórczy rodzin rolniczych
• przedłużenie sezonu (osób świadczących usługi agroturystyczne)
• możliwość uzyskania dodatkowego dochodu

Korzyści dla szkolnictwa:
• urozmaicenie i wzbogacenie procesów kształcenia
• programy nauczania ukierunkowane na praktyczne działanie
• ćwiczenia praktyczne z różnych przedmiotów
• alternatywne miejsca edukacji
• poznawanie wiejskiej kultury

Korzyści bezpośrednie członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych:
• prawo identyfikowania oferty edukacyjnej logotypem sieci
• promocja ofert w ogólnopolskim systemie internetowym www.zagrodaeduka-

cyjna.pl
• promocja na targach i innych wydarzeniach oraz mediach
• dostęp do poradników merytorycznych
• udział w okresowych szkoleniach
• wsparcie doradcze
• wymiana doświadczeń na portalu społecznościowym
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Wymagania formalne
Pretendentem do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych może być każde 

gospodarstwo wiejskie spełniające wymagania określone w definicji „zagrody edu-
kacyjnej”. Przystąpienie do sieci jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się na pod-
stawie indywidualnego kwestionariusza zgłoszeniowego, zwierającego rekomendację 
uprawnionego pracownika właściwego terytorialnie ośrodka doradztwa rolniczego 
(odr).  kwestionariusz jest przekazywany do siedziby centrum doradztwa rolniczego 
w Brwinowie oddział w krakowie, a następnie weryfikowany pod kątem zgodności 
profilu działalności edukacyjnej z potencjałem gospodarstwa oraz celami funkcjono-
wania sieci. dopuszcza się możliwość korekty wniosku na etapie kwalifikacji obiektu 
do sieci. członkowie mają obowiązek aktualizacji informacji w zakresie oferty oraz 
realizowanych programów edukacyjnych.

Jak dołączyć do Sieci?
• zapoznać się z regulaminem osze i wypełnić zgłoszenie – do pobrania na stro-

nie www.zagrodaedukacyjna.pl 
• dołączyć opis programów realizowanych w gospodarstwie wiejskim, zakładają-

cych realizację co najmniej dwóch celów edukacyjnych
• dołączyć dokumentację fotograficzną na płycie cd/dVd przedstawiającą profil 

edukacyjny gospodarstwa
• formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami wysłać do koordynatora wojewódz-

kiego, który po rekomendacji przekaże go do cdr o. kraków.

Osoby do kontaktu z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
 w sprawie przyłączenia do OSZE:

• Renata Kierska tel. 89 526 44 39 wew. 49, r.kierska@w-modr.pl 
Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidz-
barski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, szczycieński

• Maria Kapuścińska tel. 89 520 30 31 wew. 27, m.kapuscinska@w-modr.pl 
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski

Źródła:
1. www.zagrodaedukacyjna.pl
2. czarnecka B. m., Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ra-

mach działalności agroturystycznej [w] turystyka wiejska a edukacja różne po-
ziomy, różne wymiary. wydawnictwo akademii rolniczej im. augusta ciesz-
kowskiego w Poznaniu, 2007, s. 144-154.

3. Bogusz m., kania J., zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsię-
biorczości, 2016.
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Pracownia Rzemiosł Dawnych
aleksandra olszewska 
Łęcze 97k, 82-340 tolkmicko
tel. 515 651 425
www.pracownianawsi.blogspot.com
e-mail: pracownianawsi@gmail.com 

PoWiat
elbląski
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obiekt usytuowany w malowniczo położonej 
miejscowości tematycznej Łęcze – wiosce wiatru 
i Podcieni na obszarze wysoczyzny elbląskiej. 
to miejsce pracy pasjonatów zajmujących 
się wełną, lnem i konopiami oraz pokazów 
w zakresie dawnego włókiennictwa. 
Podstawowym warsztatem prowadzonych 
zajęć edukacyjnych są rośliny włókniste – 
od momentu zasiewu, poprzez pielęgnację 
i obróbkę historycznymi narzędziami, przez 
przędzenie, aż po szycie. Podczas zajęć można 
się przenieść w dawne czasy, ubrać w historyczne 
stroje i poznać pracę naszych przodków. odwiedzający 
mają możliwość poznania tajników kuchni dawnych 
przodków, zaczynając od okresu kultury łużyckiej. 
każdy z programów można wzbogacić o element 
przygotowania i pieczenia podpłomyków oraz 
bułeczek w glinianym piecu.

Programy edukacyjne realizowane 
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

Zagrody edukacyjne Warmii, maZur i PoWiśla
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PoWiat
elbląski

Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „Vitalis”
tadeusz kawa
zastawno 37, 14-420 młynary
tel. 55 221 45 19, 609 781 756
www.vitalis.elblag.pl
e-mail: agroturystyka@vitalis.elblag.pl



Zagrody edukacyjne Warmii, maZur i PoWiśla

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r. 11

gospodarstwo ekologiczne 
położone w malowniczej 
miejscowości zastawno 
przeplecionej strumykiem 
kręty, wśród przepięknych 
terenów wysoczyzny elbląskiej, 
w odległości 16 km od elbląga 
w kierunku młynar. naturalne 
położenie stwarza możliwość 
aktywnego spędzania czasu. czynny 
odpoczynek uatrakcyjniają potrawy kuchni 
staropolskiej, przyrządzane w tradycyjny 
sposób na bazie własnych surowców (wyroby 

wędliniarskie, mięso wołowe, chleb, mleko, jaja, sery 
kozie). atutem gospodarstwa jest posiadanie szerokiej 

gamy zwierząt gospodarskich i hodowlanych, które 
są niezwykłą atrakcją dla dzieci i dorosłych. wśród 
nich: bydło rasy dexter, higlander, aubrac, owce 
rasy wrzosówka i skudde, kury czy króliki.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• Żywność produkowana 

w gospodarstwie ekologicznym
• Pieczenie chleba – od kłosa do 

chleba
• zwierzęta w gospodarstwie
• lekcja o kozach – pozyskiwanie 

mleka
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Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzbanek”
ewa nisiewicz
sąpy 20, 14-420 młynary
tel. 666 111 181
www.ziolowydzbanek.pl
e-mail: ziolowydzbanek@gmail.com

PoWiat
elbląski

PoWiat
elbląski



Zagrody edukacyjne Warmii, maZur i PoWiśla

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r. 13

zagroda usytuowana w wiosce tematycznej sąpy 
„Babia dolina”, na obrzeżach wsi w gminie młynary, 
w odległości ok. 30 km od elbląga. Jest to idealne 
miejsce dla osób, które szukają chwili spokoju 
i wytchnienia wśród ziołowego klimatu na łonie 
natury. można tu nie tylko wypocząć w gospodarstwie 
agroturystycznym, także poznać tajniki dawnych rzemiosł 
wiejskich: zielarstwa, garncarstwa oraz poznać dawne 
tradycje i rękodzieło. gospodarstwo w swoim posiadaniu 
ma obiekt stylizowany na chatę zielarską, odpowiednio 
przystosowaną do prowadzenia zajęć z zielarstwa. 
natomiast wiata garncarska umożliwia poznanie kunsztu 
ginącego zawodu, jakim jest garncarstwo. dodatkową 
atrakcją dla zwiedzających jest ogród ziołowy oraz zaułek 
lawendowy, a także minizoo.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• Historia ziemniaka
• lalki motanki – czas na ziołowe baby szafiary 

i sennnice
• od kubka mleka do masła osełki
• w ogrodzie ziołowym cuda się dzieją
• w roli głównej gliniane cudeńka
• wieś zaczarowana w decoupage
• wiła wianki – zajęcia florystyczne
• zioła i owoce zamknięte w szkle
• ziołowe mydełka
• ziołowy papier czerpany
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EkoFarma „Snails Garden”
grzegorz skalmowski
krasin 16a, 14-400 Pasłęk
tel. 660 512 199
www.snailsgarden.com
e-mail: bistro@snailsgarden.com

PoWiat
elbląski
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wielofunkcyjne gospodarstwo 
zlokalizowane w miejscowości krasin 
w odległości 30 km od elbląga. 
specjalizuje się w certyfikowanej 
ekologicznej hodowli ślimaka jadalnego 
oraz produkcji kremów kosmetycznych 
z wykorzystaniem jego śluzu. obiekt ma 
charakter nie tylko produkcyjno-oświatowy, 
turystyczny, ale i doradczy. w sercu farmy 
położony jest dom w kształcie ślimaka 
o nazwie „Bistro ślimaka”, którego ściany 
zostały wykonane z gliny i słomy, po 
której chodziły ślimaki, a dach z gontu 
dębowego. w Żywym muzeum ślimaka 
można poznać ślimaki śródziemnomorskie, 
afrykańskie oraz rodzimego winniczka. 
uczestnicy zajęć edukacyjnych mają okazję zobaczyć 
sposób pozyskiwania ze ślimaków jaj na kawior, czyli 
słynne „Perły afrodyty”. można tu nie tylko skosztować 
różnorodnych specjałów przyrządzonych w oparciu 
o mięczaki, ale również delektować się kontaktem 
z naturą czy też zwiedzić minizoo (kuce 
szetlandzkie, owce bretońskie, kozy, białe 
przepiórki, biegusy indyjskie).

Program edukacyjny realizowany 
w gospodarstwie:
• szlak ślimaka
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Kozia Farma Złotna
katarzyna i grzegorz Łaski
złotna 29, 14-300 morąg
tel. 663 144 547
www.koziafarma.pl
e-mail: grzegorz@koziafarma.pl

PoWiat
ostródzki

16



Zagrody edukacyjne Warmii, maZur i PoWiśla

17

certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolne położone 
nieopodal morąga we wsi złotna – na granicy warmii, Powiśla, 
Żuław i mazur – w krainie niegdyś zwanej oberlandem. ideą 
przyświecającą gospodarzom w prowadzeniu działalności jest 
popularyzacja zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia, 
jak i  żywności ekologicznej. specjalizacją gospodarstwa 
jest hodowla kóz, które pasą się swobodnie wokół 
siedliska na osiemnastu hektarach aromatycznych łąk. 
to właśnie z ich mleka wytwarzane są przepyszne sery 
zagrodowe, kefiry oraz jogurty. tajniki ich produkcji 
gospodarze odkrywają przed uczestnikami podczas 
zajęć edukacyjnych. 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
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Gospodarstwo Ogrodniczo-Agroturystyczne 
„Ekolandia”
antoni kierul
ul. elbląska 99, 11-130 orneta
tel. 515 310 426
www.ekolandia.net.pl
e-mail:kierul@ekolandia.net.pl

PoWiat
lidzbarski
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zagroda położona na skraju starorzecza drwęcy 
warmińskiej w miejscowości orneta. to niezwykle 
atrakcyjnie ukształtowany i obficie zalesiony obszar 
chroniony natura 2000, sąsiadujący z ostoją dzikiej 
zwierzyny i siedliskami wielu gatunków ptaków, 
także rzadkich i chronionych. zajęcia 
edukacyjne odbywają się w swobodnej 
naturalnej przestrzeni, od pastwiska 
przez podwórko do budynków 
gospodarskich. głównym atutem 
gospodarstwa jest bydło rasy 
highland, charakteryzujące 
się towarzyskim i łagodnym 
usposobieniem. Poza tą 
prymitywną rasą bydła 
górskiego przebywają tutaj 
również króliki, owce czy też 
kury ras ozdobnych. w zagrodzie 
prócz obcowania ze zwierzętami jest 
możliwość zapoznania się z tajnikami 
szkółkarstwa, pielęgnacji ogrodu oraz 
ekologicznymi metodami uprawy warzyw i owoców.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• uprawa roślin ozdobnych
• Przydomowy ogród i sad
• rogate, żywe kosiarki
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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
e-mail: ziolowadolina@wp.pl

PoWiat
olsztyński
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obiekt położony w otoczeniu 
lasu sosnowego nad brzegiem 
Łyny w miejscowości 
wilimowo w odległości 
około 10 km od stolicy 
warmii i mazur – olsztyna. 
od 2000 r. właściciele 
posiadają certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego. 
Prowadzi się tutaj produkcję 
roślinną i zwierzęcą, która 
stanowi bazę żywieniową 
i turystyczną dla prowadzonej 
działalności agroturystycznej. Jedną 
ze specjalności gospodarstwa jest uprawa 
roślin zielarskich – surowca do produkcji herbat 
ziołowych wg oryginalnych rodzinnych receptur. 
Przyjeżdżających gości czeka wiele atrakcji, m.in. 
własne minizoo, ogródek zielarski, wystawa 
starego i nowego sprzętu rolniczego, a dla fanów 
militariów przejażdżka wojskowymi pojazdami.  

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
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Bartnik Mazurski
agnieszka i robert Pucer
gnatowo 4a, 11-400 kętrzyn
tel. 89 751 43 14
www.bartnikmazurski.pl
e-mail: bartnikmazurski@wp.pl

BARTNIK MAZURSKI
M i o d y  t w o r z o n e  z  p a s j ą

PoWiat
kętrzyński
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gospodarstwo pasieczne zlokalizowane 
w miejscowości gnatowo w bezpośrednim 
położeniu kętrzyna w historycznej krainie zwanej 
Barcją. Pasieka istnieje już od ponad pół wieku. 
Jej założycielem był ojciec obecnego właściciela, 
pszczelarz z potrzeby serca i zamiłowania do przyrody. 
gospodarze z przyjemnością dzielą się swoją 
pasją i wiedzą, organizując zajęcia edukacyjne 
oraz warsztaty pszczelarskie i proekologiczne. 
można tu zobaczyć pokazowe ule – zabytkowe, 
jak i nowoczesne, a także zapoznać się 

z życiem pszczół oraz tradycjami bartnictwa 
i pszczelarstwa na warmii i mazurach. 

zajęcia edukacyjne prowadzone są na 
terenie gospodarstwa z wykorzystaniem 

ścieżki edukacyjnej „ekopszczelarnia”. 
Podczas zajęć można spróbować różnych 
odmian miodów, w tym wpisanych 
na ministerialną listę Produktów 
tradycyjnych, wykonać własnoręcznie 
świecę oraz nalać słoiczek miodu, 
który każdy uczestnik zabiera ze 
sobą do domu.

Program edukacyjny realizowany 
w gospodarstwie: 
• wokół pszczelego świata
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Pasieka Pucer
małgorzata Pucer
Pastwiska 7, 11-410 Barciany
tel. 508 381 243
www.pasiekapucer.pl
e-mail: pasiekapucer@wp.pl 

PoWiat
kętrzyński
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zagroda położona na malowniczym terenie 
mazur w otoczeniu łąk i lasów w miejscowości 
Pastwiska w odległości 20 km od kętrzyna. 
gospodarze są trzecim pokoleniem 
kontynuującym działalność pasieczną 
wzbogaconą obecnie w zajęcia edukacyjne. w ich 
trakcie można posłuchać ciekawych opowieści 
o życiu pszczół, rozwoju rodziny pszczelej oraz 
roli pszczoły w życiu człowieka. właściciele 
opowiadają o pracy pszczelarza, historii 
bartnictwa czy też roślinach miododajnych. 
interesującym punktem zajęć jest prezentacja 
pszczelnika z fragmentem pasieki, żywej 
ekspozycji pszczół z ulem pokazowym 
przybliżającym tajniki życia pszczelej społeczności. 
Pobyt w zagrodzie edukacyjnej uatrakcyjnia 
zwiedzanie zakładu konfekcjonowania miodu, gdzie 
uczestnicy mogą skosztować miodów i zapoznać 
się z ich walorami smakowymi i zdrowotnymi. 
zwieńczeniem wizyty może być ognisko, degustacja 
na trawie czy grillowanie w mandelowym kominku.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• wielka przygoda z małą pszczołą
• złota kropla miodu
• Żywność produkowana w gospodarstwie 

ekologicznym
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Ogrody Markiewicz
magdalena markiewicz
marcinkowo 33a, 11-700 mrągowo
tel. 508 069 262, 502 264 297
www.ogrodymarkiewicz.pl
e-mail: biuro@ogrodymarkiewicz.pl 

PoWiat
mrągowski
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zaczarowane miejsce położone 
we wsi marcinkowo nieopodal 
mrągowa. magiczne już w chwili 
przekroczenia przysłowiowego 
„progu”, podzielone tematycznie na 
14 wnętrz ogrodowych o różnej tematyce 
i stylu. znajdują się tu ogrody: śródziemnomorski, 
zakochanych, różanka, biały, traw, marokański, 
egipski, zielona klasa, japoński, nowoczesny, 
wiejski (mazurski), skalny, pnączy, ziołowo-
warzywny. idealne miejsce, gdzie można 
podziwiać bogactwo świata roślinnego, w tym 
uczestniczyć w warsztatach z elementami 
ekologii i recyklingu. znajduje się tu również 
pierwsza na terenie warmii i mazur motylarnia, 
gdzie poprzez zabawę można obcować z żywymi 
motylami z mazurskich łąk.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• motyle pół 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

27
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Dolina”
wiesława Podgórna
marcinkowo 11, 11-700 mrągowo
tel. 603 455 126
www.zielonadolina11.prv.pl
e-mail: zielonadolina11@op.pl

PoWiat
mrągowski

zagroda zlokalizowana nieopodal mrągowa w uroczej 
mazurskiej wsi marcinkowo, w samym sercu krainy 
wielkich Jezior mazurskich. gospodarstwo prowadzi 

działalność agroturystyczną od 2009 roku. 
w jego centrum znajduje się XiX-

wieczny dom mazurski o konstrukcji 
ryglowej (tzw. mur pruski) oraz 

zabytkowa drewniana stodoła. 
wokół budynków znajdują się 
rozległe łąki, piękny las ze 
starym drzewostanem oraz 
równie wiekowy sad jabłkowy 
i ogródek warzywny. 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. goście mają możliwość 
smakowania świeżych jaj od kur, chleba 

z pieca, wiejskich wyrobów oraz pachnących 
jabłek z przydomowego sadu. 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• warsztaty pieczenia chleba „skibka chleba”
• dookoła ptasiego świata
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Siedlisko Nawiady
Jolanta karasek

nawiady 63, 11-710 Piecki
tel. 501 052 006

www.siedliskonawiady.pl
e-mail: nawiadygospekol@vp.pl

PoWiat
mrągowski

obiekt położony nieopodal mrągowa nad brzegiem krystalicznie 
czystego jeziora we wsi nawiady, w otulinie mazurskiego Parku 
krajobrazowego. 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 
ekologicznym. oferta tematyczna zajęć 
umożliwia nie tylko bezpośredni kontakt 
ze zwierzętami, ale daje również możliwość 
zapoznania się z wyposażeniem stajni oraz 
bezpieczną pracą z koniem. gospodarze 
proponują także dodatkowe atrakcje, tj. 
przejażdżkę bryczką konną, saniami (zimą) 
oraz wycieczki i rajdy po okolicznych 
lasach. do dyspozycji uczestników jest 
również boisko, sprzęt sportowy oraz 
plac zabaw dla dzieci.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• ekologia certyfikowana na przykładzie 

ogrodu warzywnego i sadu oraz upraw 
łąkarskich

• Poznajemy konie – koń przyjacielem człowieka



Zagrody edukacyjne Warmii, maZur i PoWiśla

Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce
„Pod Świerkiem”
Jolanta Hellis
marcinkowo 31, 11-700 mrągowo
tel. 500 309 582
www.agro-podswierkiem.jasky.pl
e-mail: jhellis@wp.pl

PoWiat
mrągowski
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obiekt położony w malowniczej mazurskiej wsi 
marcinkowo w odległości 2 km od mrągowa. 
usytuowany we wschodniopruskim gospodarstwie 
sięgającym czasów ii wojny światowej. 
stanowi muzeum, w którym można znaleźć 
zapomniane w dzisiejszych czasach 
przedmioty codziennego użytku oraz 
to najcenniejsze – wspomnienia. Jest 
to swoista lekcja historii dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci – przypomina tradycję 
i kulturę mieszkańców ziemi mazurskiej. 
dodatkową atrakcją gospodarstwa jest drób, 
ptactwo ozdobne, koza rózia, a także typowy 
wiejski ogródek i sad.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• Bartoszowa zagroda – zapoznanie z różnymi 

gatunkami tradycyjnego drobiu wiejskiego oraz 
ptactwa ozdobnego

• Pamiątka z mazur – malowanie na szkle, deskach, 
kaflach z wykorzystaniem regionalnego 
wzornictwa

• mazurski szyk – rozsądek w ubiorze – 
zapoznanie z dawną modą

• cytrynowa maślanka
• osełka-masełka – tradycyjny wyrób 

masła
• Bez wanienki i łazienki
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Patataj”
renata i tomasz maleccy
Jabłonka 43, 12-120 dźwierzuty
tel. 666 072 883, 604 77 47 39
www.patataj.com.pl
e-mail: patataj@patataj.com.pl

PoWiat
szczycieński
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gospodarstwo położone w malowniczym rejonie 
mazur, w miejscowości Jabłonka nieopodal szczytna. 
urozmaicona, morenowa rzeźba terenu nadaje 
miejscu urokliwy charakter. Już sam dojazd do 
gospodarstwa może dostarczyć pozytywnych 
wrażeń bowiem droga wiedzie między 
pagórkami, sadzawkami i starodrzewiem. 
obiekt powstał na bazie mazurskiego 
siedliska, z urokliwymi pastwiskami wokół, 
na których zazwyczaj w sezonie letnim 
pasą się konie huculskie. stadnina koni tej 
rasy stanowi integralną część gospodarstwa. 
wokół siedliska można również spotkać inne, 
ciekawe okazy flory i fauny, m.in.: bociany, bieliki, 
czaple, żurawie, sarny czy też jelenie. w ramach 
zajęć edukacyjnych dzieci uczestniczą w ciekawych 
pogadankach, oglądają historyczne eksponaty, biorą 
udział w grach i zabawach tematycznych.

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
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Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Kamez”
elżbieta kobus
wawrochy 36, 12-100 szczytno
tel. 516 933 348, 89 623 13 26
www.kamez.eu
e-mail: gospodarstwokamez@wp.pl

PoWiat
szczycieński
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gospodarstwo położone wśród łąk i lasów, 
w odległości 11 km od szczytna we wsi 
wawrochy. specjalizuje się w hodowli 
koni, bydła opasowego i uprawie 
zbóż. to urokliwy zakątek otoczony 
lasami pełnymi poziomek, jagód 
i grzybów. właściciele działalność 
agroturystyczną prowadzą od 
2000 r., natomiast ekoturystyczną 
od 2005 r. Jest to miejsce 
z „duszą”, bowiem znajdują się 
tutaj pozostałości siedliska oraz 
fundamenty domu Bogusława linki, 
mazurskiego działacza społeczno-
narodowego. Prócz czynnego obcowania 
z naturą i uczestnictwa w życiu gospodarstwa 
właściciele proponują szereg innych atrakcji. wśród 
nich pokazy: wypieku chleba w piecu kaflowym, 
wykonania sera, masła, majonezów na bazie naturalnych 
składników, wyciskania soku z warzyw i owoców.   

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• mleczna droga
• z naturą za pan brat
• Park maszynowy
• na tropach smętka
• zwierzęta w zagrodzie
• chleba naszego powszedniego
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Zajazd Tusinek
grzegorz winiarek
kolonia 2, 12-114 rozogi
tel. 89 722 65 90
www.tusinek.com.pl
e-mail: tusinek@tusinek.com.pl  

PoWiat
szczycieński
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rodzinna firma położona przy 
wjeździe na mazury w miejscowości 
rozogi. Przy drodze znajduje się 
część restauracyjna, w której są 
serwowane wyśmienite regionalne 
potrawy, a także sklep farmerski 
z lokalnymi specjałami. tuż 
za restauracją, w głębi lipowej 
alei, znajduje się część hotelowa, 
przetwórnia mleka krowiego i koziego 
oraz gospodarstwo rolne. tutaj można 
odpocząć na łonie przyrody, korzystając 
z naturalnych dobrodziejstw gospodarstwa: 
hodowli krów i kóz, a także tradycyjnie uprawianych 
warzyw, owoców i ziół. gości czeka wiele atrakcji, 
w tym poznawanie różnych smaków, zapachów 
i dźwięków matki natury.

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
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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
e-mail: info@masurenhof.info

PoWiat
ełcki
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osada położona w uroczej mazurskiej wsi 
szarejki niedaleko ełku. Budynki siedliska 
stanowią zmodernizowaną przedwojenną 
zabudowę. w starej stajni gospodarze stworzyli 
jadalnię, salę weselną z tarasem oraz łazienki. na 
terenie posesji znajduje się miejsce do grillowania, 
na ognisko oraz ogród warzywny. malownicze 
położenie zagrody, wśród mazurskich jezior i lasów 
pozwala na bezpośrednie obcowanie z otaczającą 
przyrodą. odwiedzających czeka wiele atrakcji m.in.: 
pieczenie chleba, dojenie kóz, kwaszenie kapusty. 
Bogactwo otaczających zabytków kulturalnych, tj. 
pozostałości zamku krzyżackiego i prowadzący do 
nich most, skansen pszczelarski czy wieża wodna 
z 1895 roku to tylko nieliczne atrakcje przyciągające 
miłośników przygody i historii.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• Pieczenie chleba – od kłosa do chleba
• lekcja o kozach – pozyskiwanie mleka
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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
e-mail: cichewody@gmail.com

PoWiat
węgorzewski
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zagroda zlokalizowana w odległości 
12 km od węgorzewa w miejscowości 
wężówko. od 2000 r. posiada certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego. specjalizuje się 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej. naturalne 
środowisko stwarza możliwości rozwoju 
w kierunku prowadzenia zajęć edukacyjnych dla 
najmłodszych. Jeden z programów wykorzystuje 
atut gospodarstwa, jakim są owce starodawnej 
rasy skudde. Prócz przebywania na łonie natury, 
przyjeżdzający goście mogą aktywnie uczestniczyć 
w pracy gospodarzy oraz posmakować posiłków 
przyrządzanych na bazie własnych produktów. 

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• wiosenne strzyżenie i pielęgnacja owiec
• Żywność produkowana w gospodarstwie 

ekologicznym
• Jesień w gospodarstwie ekologicznym
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Świerki”
sława tarasiewicz
galwiecie 48, 19-500 gołdap
tel. 606 641 938
www.trzyswierki.dt.pl
e-mail:trzyswierki@poczta.onet.pl

PoWiat
gołdapski
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serce siedliska stanowi stary mazurski dom 
usytuowany w malowniczej miejscowości 
galwiecie niedaleko gołdapi. z jednej strony – 
malownicze jezioro ostrówek, z drugiej – Puszcza 
romnicka, kompleks leśny stanowiący część Pojezierza 
litewskiego. nazwa gospodarstwa pochodzi od 
rosnących od strony jeziora trzech dostojnych świerków. 
wymarzone miejsce do aktywnego spędzania czasu na 
łonie natury, również zimową porą. obiekt wyposażony 
w małą architekturę turystyczną, którą stanowią: 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. tutaj 
można skosztować przyrządzanych przez właścicielkę 
specjałów: chleba, masła, konfitur, a także 
wypieków w postaci regionalnych sękaczy.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• ciasto na wałku
• zioła naszych pól
• z historią za pan brat
• aktywny czwartek
• Puszcza nasz przyjaciel

Dodatkowy program:
• Po śniegu, po lodzie, 

bo to teraz w modzie
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Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła
andrzej maziec
Purda 124a, 11-030 Purda
tel. 505 233 582
www.mazuryagroturystyka.com.pl
e-mail: warminska.pszczola@wp.pl

PoWiat
olsztyński
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zagroda edukacyjna warmińska 
Pszczoła zlokalizowana 
jest na pograniczu warmii 
i mazur w miejscowości Purda. dla 
zainteresowanych magicznym światem 
przyrody i pszczół właściciele snują 
opowieści na temat miodu zarażając 
pasją przyszłych pszczelarzy. zajęcia 
edukacyjne prowadzone są na terenie gospodarstwa 
z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej, której tematem 
przewodnim jest pszczelarstwo. grupy odwiedzające zagrodę 
poznają zasady bezpiecznego zachowania w gospodarstwie 
pasiecznym jak również zapoznają się z wyposażeniem 
i funkcjonowaniem pracowni pszczelarskiej. zarówno dzieci 
jak i osoby dorosłe mogą własnoręcznie wykonać małe 
arcydzieła z wosku, poczuć zapach miodu i propolisu, 
a korzystając z ula demonstracyjnego podejrzeć życie rodziny 
pszczelej oraz usłyszeć ich „codzienne pszczele rozmowy”. 
nieodłącznym elementem zajęć jest degustacja miodów, 
zaś dodatkową atrakcję stanowi domek
do apiterapii.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
• dla kogo kwitną kwiaty?
• do pszczoły jak do lekarza?
• magiczny świat Pszczół
• Początkujący pszczelarz
• zostań pszczelim bohaterem
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Pszczółka Nauka i zabawa w lesie
magdalena Łupaczewska
lubstynek 25, 14-260 lubawa
tel. 513 176 560, 
www.pszczolkawlesie.com
e-mail.: kontakt@pszczolkawlesie.com

PoWiat
iławski
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zagroda edukacyjna położona na trasie lubawa 
– Pawłowo w malowniczym otoczeniu lasów, 
wśród których drogę do miejsca gdzie aktywnie 
można spędzić czas wskazuje Pszczółka. właścicielka 
gospodarstwa, realizując programy edukacyjne 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych pokazuje jak 
wygląda praca rolnika, stolarza czy też pszczelarza. 
Pieczenie pierników, chleba, zbudowanie własnego 
domku dla owadów czy innych zwierząt to tylko 
niektóre z zajęć jakie czekają na odwiedzających. 
dzieci mając do dyspozycji m.in. kuchnię błotną, 
urządzenia do przelewania wody, ścieżkę sensoryczną 
czy też boisko do gry w piłkę siatkową i nożną – chętnie 
spędzają czas na świeżym powietrzu. w zagrodzie prócz 
zwierząt gospodarskich przy odrobinie szczęścia można 
również spotkać sarny, daniele, wiewiórki czy też muflony.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• dzień z Pszczółką
• ginące zawody – stolarz
• lato w szkle zamknięte
• od miodu do piernika
• od ziarenka do bochenka
• skarby lasu



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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wydanie II uzupełnione

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl 


