
 

 

Laureaci VII edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” 

 
Po dokonaniu lustracji podmiotów, które zgłosiły się w 2006 r. do konkursu na podstawie regulaminu 
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Dyrektora DODR przyznała w poszczególnych 
kategoriach konkursowych I miejsca. 

W I kategorii (gospodarstwo rolne prowadzące dodatkową działalność pozarolniczą) - gospodarstwo 

Katarzyna Michalak i Jacek Kudłaty z Trzcińska gm. Janowice Wielkie za rozszerzenie oferty 

wspólnie prowadzonego przedsięwzięcia pod nazwą „9UP Agroturystyka”,  o formę turystyki aktywnej 

(szkółka wspinaczki) realizowanej na obszarach wiejskich na bazie gospodarstwa agroturystycznego oraz 
organizację warsztatów ceramicznych, wyrób i sprzedaż biżuterii i ceramiki użytkowej . 

W II kategorii (firma prowadząca działalność gospodarczą na terenach wiejskich) - Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Artystyczne Tkactwo Ręczne” Zbigniew Białas z 

Chełmska Śląskiego za wykorzystanie i propagowanie lokalnej tradycji uprawy i tkactwa lnu. 

 
Gospodarstwo „9UP AGROTURYSTYKA” Katarzyna 
Michalak i Jacek Kudłaty, 58–520 Trzcińsko 65 położone 
jest w bardzo atrakcyjnej okolicy. 
Trzcińsko jest miejscowością leżąca nad Bobrem, pomiędzy 

Rudawami Janowickimi, a Górami Kaczawskimi (Górami 
Ołowianymi). Przepiękne miejsce na rozpoczęcie wędrówki po 
Rudawach Janowickich. Malownicze skałki i piękny przełom 
rzeki Bóbr dodają niesamowitego uroku okolicy. Gospodarstwo 
jest bardzo dobrym punktem wypadowym na wiele szlaków 
Rudaw Janowickich, gdzie można podziwiać przepiękne widoki, 
zwiedzać ruiny zamków, oraz zachwycać się coraz większą 

ilością odrestaurowanych dworków i pałacyków w okolicznych 
wioskach. Rudawy Janowickie wraz z doliną przełomu Bobru są znakomitym miejscem na wycieczki 
rowerowe - są tu utworzone specjalne trasy przeznaczone dla wielbicieli dwóch kółek.  
W okolicy warto zobaczyć między innymi  

 Kolorowe jeziorka - ich kolory spowodowane są specyficznym składem chemicznym dna  
 panoramę z Krzyżnej Góry (niedaleko pięknego schroniska - Szwajcarki)  
 Sokolik - często można tu spotkać alpinistów wspinających się na skałki. Widoki z Sokolika 

zapierają dech w piersiach  
 Mury ruin zamku Bolczów, wybudowanego w XIV wieku przez księcia Bolcza - uznawany za 

jedną z największych atrakcji Rudaw.  
Będąc gościem gospodarstwa pani Katarzyny i pana Jacka można skorzystać z szeregu atrakcji, takich jak: 
 
1.Kursy wspinaczki skałkowej 
Prowadzone są przez instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. 
Przygotowują do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych 

nie mających charakteru wysokogórskiego. Dają również podstawy 
do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie 
egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Osoby 
niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody 
podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). 
Ukończenie kursu łączy się z otrzymaniem specjalnego 
zaświadczenia.  
 
2.Warsztaty ceramiki  
Warsztaty te to cykl wykładów, pokazów i instruktaży, oraz zajęć praktycznych. W programie jest 
projektowanie, nauka ręcznych technik lepienia gliny i formowania na kole garncarskim naczyń i obiektów z 
gliny, szkliwienie i różne sposoby wypalania form ceramicznych w piecach opalanych drewnem. Nauka 
budowy prostych pieców do wypału ceramiki. Goście mają możliwość wykonania prac własnego pomysłu 
oraz zapoznać się z całym procesem technologicznym. Wszelkie potrzebne materiały i narzędzia są do 
dyspozycji gości. Zajęcia prowadzi absolwent ASP Wrocław. Istnieje też możliwość zorganizowania wycieczek 
jednodniowych dla grup zorganizowanych, w trakcie których uczestnicy mogą popracować w glinie pod 
kierunkiem instruktora i uczestniczyć w pokazie wypalania naczyń glinianych w piecu RAKU. 
 



 

 

 

3. Warsztaty witrażu 
W programie: Nauka wykonywania witraży w technice Tiffany (w taśmie miedzianej), projektowanie, cięcie 
szkła, lutowanie, patynowanie form przestrzennych i płaskich (lampiony, zawieszki). Nauka wykonywania 
mozaiki. Każdy ma możliwość wykonania prac własnego pomysłu. Zapewnione jest korzystanie z 
potrzebnych materiałów i narzędzi. Każdy uczestnik może zabrać na własność wszystkie wykonane przez 
siebie prace. Warsztat prowadzi: artysta plastyk absolwent ASP Wrocław. 
W gospodarstwie można również nabyć niekonwencjonalną biżuterią wykonana przez panią Katarzynę.  
W gospodarstwie agrotorustycznym oferowane są również inne usługi, jak: 

 noclegi, 
 dla grup zorganizowanych posiłki 
 możliwość korzystania ze sztucznej ścianki 
 szkolenia dla firm 
 imprezy integracyjne 
 kursy do prac wysokościowych 
 warsztaty rozwojowe  dla ducha i ciała (np. joga, taniec, 

psychologia, zdrowie, twórczość) 
 
W przyszłym roku właściciele planują  również WARSZTATY 
BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO. 
W programie między innymi: budowa z piasku, budowa z kostki słomianej, tynkowanie i malowanie gliną, 
izolacja ze słomo-gliny. 
Posiadłość rekreacyjna – TRZCIŃSKO 9up Trzcińsko k/ Janowic Wielkich to 30-miejsc noclegowych, dwie sale 
po 15osób. Tuż pod szczytem Sokolika, na zwieńczeniu pasma Rudaw Janowickich. Bar samoobsługowy z 
aneksem kuchennym, sala telewizyjna z video i mini wypożyczalnią, dużo miejsca przed ośrodkiem, ogniska. 

 
P.P.H.U. „Artystyczne Tkactwo Ręczne” Zbigniew Białas, 
58–400 Kamienna Góra, ul. Zielona 12. Firma działa od 
1995 roku i  zajmuje się wyrobem i sprzedażą ekologicznych 
bawełnianych i lnianych dywaników. Wiosną 2005 roku został 
zakupiony i odremontowany budynek starej tkalni w Chełmsku 
Śląskim. Inwestycja ta pozwoliła na zwiększenie produkcji, która 
obecnie wynosi około 10.000 sztuk dywaników rocznie. 
Wszystkie wyroby tkane są według starych metod, na starych 
krosnach, napędzanych siłą mięśni ludzkich. Dywaniki 
wykonywane są z odpadów tkalniczych tj. krajki lnianej i 
bawełnianej. Przy produkcji zatrudnionych jest 7 osób. Dostawcą 
surowca do produkcji (krajki) są dwa zakłady włókiennicze – 

„Tekland” Trutnow 
w Czechach i 
„Orzeł” w 

Mysłakowicach. 
Podstawowym 

problemem jaki 
napotyka właściciel 
firmy jest brak 
odpowiednich surowców. Przemysł lniarski jest upadającą 
obecnie częścią włókiennictwa w Polsce. Istniejąca w 
Mysłakowicach fabryka wyrobów lnianych „Orzeł” ma zbyt 
małą produkcję, aby dostarczyć odpowiednią ilość krajki, stąd 
decyzja Pana Zbigniewa Białasa o nawiązaniu współpracy z 
firmą włókienniczą „Tekland” w Trutnowie, dzięki czemu 
możliwe stało się zwiększenie produkcji i zatrudnienia. 
Jednakże właściciel firmy nadal poszukuje dostawców, przy 
odpowiedniej wielkości surowca produkcja mogłaby się 
odbywać na trzy zmiany. Pozwoliłoby to na trzykrotne 
zwiększenie zatrudnienia. Odbiorcą całości produkcji jest firma 
„Miltidecor” Sp. z o.o. z Karczewa k/Warszawy. Ponadto 
wyroby firmy można nabyć w takich sieciach jak Castorama, 
Prakticker, Nomi. Są one bardzo chętnie kupowane zwłaszcza 

przez odwiedzających region Dolnego Śląska turystów z zagranicy, głównie z Niemiec.  



Dolny Śląsk, a szczególnie region Pogórza Sudeckiego ma bardzo bogate i długie tradycje uprawy i 
przetwórstwa lnu. Wyroby z tego terenu znane były już w XVI wieku. Cyklicznie każdego roku w Chełmsku 
Śląskim odbywają się dni kulturalno-targowe, pod nazwą „Święto Lnu”, zorganizowane w tym roku w dniach 
19-20 sierpnia. W Chełmsku Śl. istnieje jedenaście zabytkowych „Domów Tkaczy” wybudowanych w XVIII 
wieku i zaliczanych do zabytków klasy „O”. W jednym z nich zlokalizowany jest sklep pana Zbigniewa Białasa 
oferujący do sprzedaży wyroby lniane i bawełniane. W głównej izbie domu umieszczono jedno ze starych 
krosien. Na owym krośnie, pod opieką wykwalifikowanej tkaczki, można własnoręcznie utkać sobie dywanik, 
zgody z osobistym gustem „tkacza”. Cała izba została zachowana w pierwotnym stylu, natomiast jej wystrój 
nawiązuje do tradycji regionu i jednocześnie do oferowanych w niej produktów. Jednocześnie izba ta pełni 
funkcję malutkiej galerii ręcznych koronek – wyrabianych przez miejscowych rękodzielników. Sprzedaż 
wyrobów firmy doskonale komponuje się zarówno z umiejscowieniem sklepu w Domu Tkacza, jak i z tradycją 
całości regionu. Stanowi to jeszcze jedną atrakcję turystyczną dla zwiedzających. 

Ponadto dywaniki lniane i dywaniki bawełniane tkane w firmie Pana Zbigniewa Białasa posiadają 
Atesty Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w 
Warszawie oraz trzy świadectwa patentowe z zastrzeżonym prawem Urzędu Patentowego R.P. na wzory 
dywaników lnianych i bawełnianych. Dodatkowo właściciel Firmy może poszczycić się wieloma nagrodami 
wyróżnieniami, zdobytymi na festiwalach i targach. Są to: 

 nagroda za „Ekologiczny dywanik lniany” w kategorii najlepsza innowacja 2003 – INOVATION 
2003; 

 Dyplom za najciekawszą aranżację stoiska wystawienniczego na targach KARBUD 2003; 

 Dyplom za najciekawszą aranżację stoiska wystawienniczego na I wystawie „Wyprodukowane 
pod Śnieżką”; 

 Dyplom za udział w I Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego 2003. 
 
Przedsięwzięcie realizowane w P.P.H.U. „Artystyczne Tkactwo Ręczne” Zbigniew Białas, zostało zgłoszone do 
VII edycji konkursu „Sposób na sukces”, organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – 
na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. 

 
 

Informację opracował: Ryszard Targosz 


