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KONKURSY. Najlepsza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska

Pszczoły, konie i anioły
Cicha Bartna z Paszowic, Ranczo 
Szalony Koń z Brunowa i Galeria 
pod Aniołem z Dobkowa to 
zwycięzcy tegorocznego 
konkursu na najlepszą zagrodę 
edukacyjną z Dolnego Śląska. 
Zagrody edukacyjne są celem 
wycieczek szkolnych, podczas 
których prezentowana jest praca 
w wiejskim gospodarstwie. 

Podczas warsztatów dzieci pozna-
ją rolnictwo, zwierzęta mieszkające 
na wsi, dziedzictwo wiejskiej kultury 
czy ginące zawody. 
Nazwa zagroda edukacyjna oraz cha-
rakterystyczne logo z  drewnianym 
kogutem na płotku są chronione i za-
strzeżone przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego Oddział w  Krakowie, 
które jest koordynatorem Ogólno-
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
zrzeszającej zagrody w całej Polsce. 
Baza zrzeszonych Zagród Edukacyj-
nych znajduje się na stronie interne-
towej www.zagrodaedukacyjna.pl

Zagrody to miejsca na:
•	  rodzinny wypad za miasto,
•	  szkolną wycieczkę,
•	  wyjazd dla grupy seniorów lub 

innej grupy zorganizowanej,
•	  organizację nietuzinkowej im-

prezy w grupie przyjaciół,
•	  alternatywną formę terapii – jak 

agroterapia, animaloterapia, ar-
teterapia czy hortiterapia.

Dolnośląskie zagrody
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego co roku zorganizuje wo-
jewódzki konkurs na  „Najlepszą za-
grodę edukacyjną z Dolnego Śląska”.
Celem konkursu jest prezentacja dol-
nośląskich zagród edukacyjnych, jako 
dobrych praktyk w zakresie usług tu-

rystycznych na  terenie naszego wo-
jewództwa. To także propagowanie 
idei edukacji w  gospodarstwie rol-
nym i  pokazanie wsi, jako atrakcyj-
nego miejsca edukacji i  wypoczyn-
ku oraz prezentacja jej dziedzictwa 
kulturowego. Ważne jest również 
wskazanie działalności edukacyj-
nej w  gospodarstwach rolnych, jako 
innowacyjnego przykładu wiejskiej 
przedsiębiorczości.

Laureaci konkursu  
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edukacyjną z Dolnego Śląska 
2021

I miejsce
Zagroda edukacyjna Cicha Bartna
Marek Olszewski
Bolkowice 6, 59-411 Paszowice
tel. 693 487 956, 
e-mail: bolkowice@gmail.com

Cicha Bartna

W cichej Barnej uczestnicy zajęć do-
wiadują się, jak dawniej wyglądała 
praca w  zagrodzie wiejskiej. Tema-
tykę zajęć połączono z poznawaniem 
historii pobliskiego średniowieczne-

go grodziska Gniewków Bolkowice 
oraz walorów przyrodniczych okolic. 
Warsztaty prowadzi gospodarz, prze-
wodnik sudecki, emerytowany na-
uczyciel, wieloletni pszczelarz, który 
przybliża dzieciom tematykę zwią-
zaną z  ginącymi zawodami, zajęcia-
mi w  gospodarstwie wiejskim czy 
pszczelarstwem. 

W  programie znalazły się zabawy 
na  wiejskim placu zabaw, strzelanie 
z łuku i gry. Od kilkunastu lat w za-
grodzie jest organizowany Przegląd 
Piosenki Turystycznej „Topinam-
bur”. Zagroda współpracuje z PTTK 
Jawor.

W ofercie:
•	 odlewanie świeczek z  wosku 

pszczelego,
•	 wykonanie krajki na krośnie,
•	 lepienie naczynia na kole garn-

carskim,
•	 mielenie zboża w żarnie,
•	 chodzenie na szczudłach,
•	 strzelanie z łuku,
•	 gra w podkowy.
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II miejsce
Ranczo Szalony Koń
Karolina Duć
Brunów 23, 59-140 Chocianów
tel. 790 224 149,  
e-mail: karolina.duc11@gmail.com 

Ranczo Szalony Koń

Pobyt na  ranczo to wiejska przygo-
da. Oferta jest skierowana do rodzin 
z  dziećmi, grup szkolnych i  przed-
szkolnych oraz miłośników zwierząt 
i  wiejskich klimatów. Mieszka tu 
wiele zwierząt, które zostały odrato-
wane. Można się o nich dowiedzieć 
ciekawych rzeczy, można je nakarmić 
i pogłaskać. 
W czasie warsztatów uczestnikom 
prezentowane jest codzienne życie 
na  wsi, produkty jakie można po-
zyskać z  własnego gospodarstwa 
oraz ich przetwarzanie w  zdrowe 
pyszności. Można też skorzystać 
z przejażdżki na kucykach i koniach. 
Dla małych i nieco większych osób, 
pragnących w  przyszłości pomagać 
i  leczyć zwierzęta, zostały przygo-
towane zajęcia „mały lub duży we-
terynarz”. W programie również za-
jęcia „mały farmer” oraz poruszające 
zagadnienia ochrony praw zwierząt 
i środowiska.

W ofercie:
•	 program podstawowy – poznaj-

cie nasze ranczo,
•	 warsztaty plastyczne,
•	 warsztaty ogrodnicze,
•	 ubijamy masło,
•	 robimy serki,
•	 warsztaty małego i dużego we-

terynarza.

III miejsce
Galeria pod Aniołem
Agata i Bogusława Rudnickie
Dobków 104, 59-540 Świerzawa
tel. 75 713 44 55, 785 925 983
e-mail: ceramikarr@wp.pl
www.ceramikarr.pl

 Ceramika Rodziny Rudnickich

Galeria pod Aniołem to miejsce 
stworzone przez ludzi z  pasją. Od 
ponad 20 lat można tutaj zobaczyć, 
samemu ulepić lub kupić produkty 
ceramiczne. W  galerii znajdziemy 
kufle, kubki, patery, talerze, misy, 
aniołki, słonie, żabki i  wiele innych 
form. 

Najbardziej charakterystyczne są 
anioły. „Szczęśliwa ta chałupa, gdzie 
aniołów kupa”, to dewiza właścicielki.  
I  w takiej atmosferze odbywają się 
warsztaty ceramiczne, z  recyklingu, 
pierwszej pomocy i  inne. W  gospo-
darstwie jest też „Kaczawska Cha-
ta Chleba”, w  której prowadzone są 
warsztaty „Od ziarenka do bochenka”.

Oferta zagrody jest kierowana 
do  grup odbiorców – w wieku od 
przedszkola do  seniora. W  plenerze 
można zorganizować ognisko i  ko-
rzystać z  zajęć sportowo-rekreacyj-
nych czy ścieżki dydaktycznej poka-
zującej przyrodę Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Dodatkową atrakcją za-
grody są dwa przyjazne konie – Bob 
i Granda. Dla chętnych organizowa-
ne są oprowadzanki w  siodle z  wi-
dokiem na najwyższy stożek Krainy 
Wygasłych Wulkanów, czyli Ostrzycę  
Proboszczowicką.

W ofercie:
•	  zrób to sam – warsztaty piecze-

nia rogali, pierników i pizzy,
•	  skąd się bierze chleb? – od zia-

renka do bochenka,
•	 warsztaty ceramiczne – skąd się 

bierze glina,
•	 rozpoznawanie za pomocą zmy-

słów,
•	  układanki tematyczne,
•	  zajęcia kreatywne – recykling –  

do  czego może służyć zużyta 
butelka?

Koordynator Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych 
na Dolnym Śląsku:
Agnieszka Kowalczuk-Misek
tel. 609 657 199, 74 852 20 21 lub 71 339 80 
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