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SŁOWO WSTĘPNE

„Zagroda edukacyjna” to forma edukacji prowadzona 
przez rolników w oparciu o zasoby gospodarstwa rol-
nego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą dzia-
łalności jest posiadanie czynnego gospodarstwa spe-
cjalizującego się w produkcji zwierzęcej lub roślinnej, 
na bazie którego tworzone są programy edukacyjne. 
Gospodarstwo może być również udostępniane jako 
atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych 
podróżujących indywidualnie. Dzięki ofertom edu-
kacyjnym gospodarstw rolnych dzieci mają możli-
wość poznania „wsi od podszewki”, a jako przyszli 
konsumenci nabywają wiedzę na temat pochodzenia 
i wytwarzania żywności. Zagrody proponują zindy-
widualizowane programy edukacyjne oparte na zaso-
bach gospodarstwa i wynikające z pasji gospodarzy. 
Tematyka zajęć tzw. „lekcji u rolnika” jest zróżnico-
wana i dopasowana do profilu działalności rolniczej. 
Niektóre z nich to: „Od mleczka do sereczka – czyli 
o mleku i jego przetworach”, „Od ziarenka do bo-
chenka”, „Zdrowa ziemia i pole - zdrowo w domu i na 
stole”, „W gościnie u chłopa świętokrzyskiego”, czy 
też „To i owo na ludowo”. 

w województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim jest 17 gospodarstw 
zlokalizowanych w powiatach buskim, jędrzejow-
skim, kieleckim, opatowskim, ostrowieckim, stara-
chowickim oraz staszowskim. Pełna informacja do-
tycząca zagród edukacyjnych znajduje się na stronie  
www.zagrodaedukacyjna.pl i www.sodr.pl
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O OSTOI

Gospodarstwo mieści się wśród wiekowych drzew, 
w starym pofolwarcznym spichlerzu. Teren stanowiący 
Ostoję należy do Pasma Przedborsko – Małogoskiego 
i charakteryzuje się pięknem przyrody oraz bogactwem 
historycznym. Znajdują się tam ruiny, dziś bardzo tajem-
nicze, kiedyś tętniące życiem dworskim starostów mało-
goskich. Najstarsza wzmianka o tym miejscu pochodzi 
z 1377r. W takiej właśnie scenerii znajduje się Izba Re-
gionalna gdzie gospodarz spotyka się ze swoimi gośćmi. 

OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia w gospodarstwie są prowadzone przez doświad-
czonego edukatora zajęć pozalekcyjnych i są dostoso-
wane do różnych grup wiekowych. Gwarantują one 
poznanie tradycji i obyczajów związanych z Ziemią 

ADRES I KONTAKT

Leśnica 112,  
28-366 Małogoszcz

 663 530 787
 ostoja.dworska@op.pl
 www.ostojadworska.pl

OSTOJA DWORSKA
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powiat jędrzejowski

Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Grzegorz Szymański

Świętokrzyską. Jest to edukowanie poprzez pokazanie 
żywej kultury ludowej dzięki czemu pobudzane są sza-
cunek dla dziedzictwa kulturowego „Małej Ojczyzny” 
oraz chęć kultywowania dawnych tradycji. Warsztaty 
z łatwością wprowadzają uczestników w świat dawnej 
wsi i rozbudzają wrażliwość na piękno ojczystego kra-
jobrazu. Stanowią zatem świetne uzupełnienie trendów 
ekologicznych ale również regionalnych poprzez naukę 
o tradycyjnych zawodach, twórczości i rękodziele ludo-
wym. Dodatkowo uczestnicy obcują z wieloma rodzi-
mymi rasami owiec, kur, kaczek i gęsi a także w zależno-
ści od pory roku korzystają z uroku tradycyjnego sadu.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• „W gościnie u chłopa świętokrzyskiego” 
• „Obraz wiejski utkany kolorową łąką – co to jest 

trawa? co to jest siano?”
LICZBA GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH W POWIATACH
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ADRES I KONTAKT

Tarczek 24,  
27-225 Pawłów

 798 300 793 lub 601 833 661
 pytlowka@op.pl
 www.pytlowka.pl

PYTLÓWKA
Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Anna i Michał Sokalscy

O PYTLÓWCE

Gospodarstwo położone jest na zboczach pasma Bo-
stowskiego, w dolinie urokliwej rzeczki Psarki. Wła-
ściciele są czynnymi rolnikami w związku z czym wy-
żywienie, które serwują gościom, oparte jest głównie 
na własnych produktach. Wędliny i mięso pochodzą 
od małych, lokalnych i sprawdzonych dostawców, 
a mleko kupują od zaprzyjaźnionych sąsiadów, zbie-
rają śmietanę, robią biały ser a zboże na mąkę mie-
lą w pobliskim młynie. W pobliżu domu znajduje 
się ogród z altanką, oczkiem wodnym, plac zabaw 
dla dzieci, zadaszona bawialnia, miejsca na ognisko 
i grille. W gospodarstwie oprócz zwierząt domowych 
i drobiu znajdują się króliki, kucyk, owca i koza. „Py-
tlówka” to także raj dla wędkarzy. Znajduje się tu staw 
rybny nim w zależności od sezonu: karp, lin, amur, 
tołpyga, szczupak, karaś. Jedną z atrakcji zagrody jest 
wnętrze starej stodoły, w której zgromadzono kilka 
ciekawych narzędzi, w tym: krosna, maselnice, mło-
carnia, wialnia. 

OFERTA EDUKACYJNA

Właściciele zapraszają wszystkich, ale zwłaszcza naj-
młodszych, do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu 

powiat starachowicki 

rolnictwa, hodowli zwierząt, ekologii i sadownictwa 
Na zajęciach uczestnicy mogą dowiedzieć się jak wy-
glądała dawna wieś, poznać stare przedmioty, nauczyć 
się prać na tarach, ciąć drewno tradycyjnymi metoda-
mi, piec chleb. W trakcie spaceru po polu zebrani po-
znają rośliny, które przetworzone codziennie trafiają na 
stół. Gospodarze pokazują najmłodszym jak wygląda 
dzień i praca na wsi. Wspólnie karmione są kury, kacz-
ki, gęsi, króliki i wypasane owce. W zależności od pory 
roku gościom dawane są różne zadania tj. posianie wa-
rzyw, zbieranie owoców, kiszenie kapusty, podlewanie 
pomidorów czy zbieranie jajek. W zabytkowej stodo-
le najmłodsi wprowadzani są w klimat przedwojennej 
wsi. Mają okazję zobaczyć jak się kiedyś ważyło, jak 
ścinało drzewa, ile pracy wymagało tarcie, żeby wy-
prać ubrania. Gospodarze starają się nauczyć dzieci 
szacunku do chleba, pokazują jak się robi masło i jakie 
rozróżnia się gatunki zbóż. 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Warzywa, owoce i produkty – czyli co z czego”
• 100 lat temu w dolinie Psarki
• Historia o chłopie, złotym jajku i zaczarowanym 

kuferku

O GOSPODARSTWIE

Gospodarstwo położone jest u stóp góry Radostowej, 
w odległości 200 m od zalewu w Ciekotach. Na tere-
nie obiektu znajduje się staw oraz mała hodowla koni. 
Wokół gospodarstwa biegną 2 szlaki turystyczne oraz 
5 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. W bliskim 
sąsiedztwie znajduje się Centrum Edukacyjne „Szklany 
Dom” i Dworek Stefana Żeromskiego. Gospodarstwo 
jest laureatem konkursów na szczeblu wojewódzkim.

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna zagrody skierowana jest do każdej 
grupy wiekowej. Podczas zajęć edukacyjnych prze-
kazywana jest wiedza w zakresie produkcji rolniczej 
i prac gospodarskich oraz dziedzictwa kulturowego, 
w tym kulinarnego świętokrzyskiej wsi. Dzieci pozna-

ADRES I KONTAKT

Radostowa 16-18,  
26-001 Masłów

 601 470 309
 leszek.ciekoty@gmail.com
 www.radostowa.wczasywpolsce.pl

RADOSTOWA
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powiat kielecki

Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Leszek Trębacz

ją przyrodę, oswajają się z końmi, dowiadują się co się 
dawniej na wsi jadało i jak można przygotować zale-
wajkę świętokrzyską. W trakcie warsztatów rękodzieła 
ludowego goście zapoznają się z historią obchodów 
świąt w regionie świętokrzyskim a także jak dawniej 
ozdabiano wiejskie chaty. Własnoręcznie wykonają 
ozdoby świąteczne z naturalnych materiałów takich 
jak słoma, bibuła czy siano, które staną się własno-
ścią uczestników. Wszystkie zajęcia są wzbogacone 
poprzez gry i zabawy terenowe, a także przejażdżki 
bryczką i końmi.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Gotujemy zalewajkę świętokrzyską”
• „To i owo na ludowo”
• „Z przyrodą za Pan Brat – Poznaj nasze konie”



O GOSPODARSTWIE

Zagroda „Na Górce” leży w samym środku 
malowniczej otuliny Świętokrzyskiej, pomiędzy 
dwoma parkami Krajobrazowymi i jest to idealne 
miejsce dla miłośników aktywnego trybu życia. 
Gospodarstwo jest nastawione na ekologię. Uprawiane 
są tu warzywa i owoce niezawierające nawozów 
a potrawy wychodzące z kuchni są na bazie 
naturalnych składników. Wizytówką tego miejsca 
jest wypiekany przez gospodarzy chleb na zakwasie. 
Niekwestionowaną atrakcją dla rodzin z dziećmi jest 
znajdujące się na terenie obiektu mini zoo.

ADRES I KONTAKT

Wiącka 85,  
26-010 Bodzentyn

 41 312 01 76 lub 502 505 916
 nagorce85@wp.pl
 www.na-gorce.infoturystyka.pl

NA GÓRCE
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powiat kielecki

Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Jadwiga i Marek Dulęba

OFERTA EDUKACYJNA

Gospodarstwo „Na Górce” zaprasza na swoje warsztaty 
dzieci, młodzież i dorosłych. W starej stodole zaadop-
towanej na pracownie tkacką odbywają się pokazy ob-
róbki i wyrobów z lnu. Znajduje się tu wiekowe krosno 
tkackie i eksponaty związane z rodzinną tradycją tego 
rzemiosła. Nieobca dla gospodarzy jest również tematy-
ka kulinarna. Szczególną uwagę zwracają na regionalne 
produkty, kulinarne tradycje i ekologię, a co się z tym 
wiąże, na zasady zdrowego odżywiania się. Słuchacze 
zapoznają się także z zasadami funkcjonowania gospo-
darstwa ekologicznego. Oferowane przez gospodarstwo 
zajęcia są doskonałą metodą odkrywania własnych twór-
czych predyspozycji, rozwijania zdolności artystycznych 
i kulinarnych. Inspirują i rozwijają kreatywność, integru-
ją oraz zapewniają kontakt z przyrodą.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• Od ziarenka do bochenka oraz życie w zagrodzie.
• Tradycje i obrzędy wsi świętokrzyskiej – jak to 

z lnem było i nie tylko
• Czas na manufakturę – inspiracje plecionkarskie 

z papieru makulaturowego.
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ADRES I KONTAKT

Kapkazy 5 
26-010 Bodzentyn

 41 254 82 45 lub 605 392 389
 ulutczyk@poczta.onet.pl
 www.ekostokrotka.wczasywpolsce.pl

EKOSTOKROTKA
Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Józef Krzciuk

O EKOSTOKROTCE

Gospodarstwo znajduje się, w samym sercu Gór 
Świętokrzyskich, w maleńkiej ale bardzo malowni-
czej miejscowości Kapkazy. Piękno tej ziemi opisy-
wał w swoich utworach Stefan Żeromski. Właścicie-
le są czynnymi rolnikami, którzy kładą wielki nacisk 
na ekologię, dbają o czystość i porządek w obejściu. 
W gospodarstwie znajduje się zadaszone miejsce do 
przyjmowania większych grup dzieci i młodzieży, 
ogród, sad i plac zabaw oraz zwierzęta gospodarskie 
– krowy, konie, króliki, drób.
Zagroda jest laureatem wielu konkursów. W 2008 
roku zdobyła I miejsce w konkursie pn. „Najpiękniej-
sze i najbezpieczniejsze gospodarstwo ekologiczne 
- Ekologia i Środowisko”. Gospodarstwo otrzymało 
również statuetkę „Wzorowego Rolnika Roku” Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w 2009 roku zostało 
wyróżnione jako „Najładniejsze gospodarstwo agrotu-
rystyczne”. Posiada dyplomy Marszałka Wojewódz-

powiat kielecki 

twa Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w 
Bodzentynie i pedagogów szkolnych za krzewienie 
dawnej kultury i zwyczajów ludowych oraz żywą lek-
cję historii regionu świętokrzyskiego. W 2013 r. EKO-
STOKROTKA została laureatem I miejsca w konkursie 
wojewódzkim pn. „Piękne i bezpieczne gospodarstwo 
agroturystyczne”.

OFERTA EDUKACYJNA

Pobyt w gospodarstwie gwarantuje poznanie trady-
cji i staropolskich obyczajów ziemi świętokrzyskiej 
oraz doskonały wypoczynek i rekreacje skierowaną 
do przedszkolaków, uczniów ze szkół podstawowych 
oraz osób starszych. Edukacja w zagrodzie jest zwią-
zana z przetwórstwem zbóż i mleka, uprawą i pro-
dukcją lnu, a także z ekologią. Za pomocą prostych, 
używanych do dziś, narzędzi uczestnicy własnoręcz-
nie zrobią domowy chleb, masło czy ser. W trakcie 
zajęć uczniowie dowiedzą się o zwyczajach, trady-
cjach i obrzędach związanych z codziennym życiem 
na wsi kieleckiej. Gospodarze oprowadzają gości po 
gospodarstwie i pokazują swoje zbiory zgromadzo-
ne w Wiejskim Warsztacie Tkackim oraz ekspozycję 
rękodzieła artystycznego, w dużej mierze wykonane-
go przez panią domu. We wspomnianym Wiejskim 
Warsztacie Tkackim zebrane są kolekcje ręcznie wy-
konanych obrusów - haftowanych i koronkowych, 
obrazów ze sznurka, ozdób sporządzanych metodą 
origami, tkanych ubrań lnianych czy chodników. 
Warsztaty w sposób prosty i przyjazny wprowadzają 
w świat tradycji, przyrody i ekologii, ukazują świadec-
two istnienia dawnych zawodów, zwyczajów i zajęć.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• Od mleczka do sereczka – czyli o mleku i jego 

przetworach.
• Od ziarenka lnianego do ubranka gotowego
• Od ziarenka do bochenka
• Flora i fauna Kapkaz
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ADRES I KONTAKT

Mikułowice 336, 
28-100 Busko-Zdrój

 791 632 390
 olejarniazagloby@gmail.com
 www.facebook.com/olejarniazagloby/

OLEJARNIA ZAGŁOBY
Mariusz Roszkowski

O OLEJARNI

„Olejarnia Zagłoby”, położona na Ponidziu,, to nie-
wielka, rodzinna manufaktura roślinnych olejów spo-
żywczych. Właściciel połączył ze sobą dwie pasje 
– historię i zdrowe odżywianie. Efektem tej pierwszej 
jest zbiór 100 letnich, zabytkowych maszyn olejarskich 
wykorzystywanych kiedyś do tłoczenia oleju. Zamiło-
wanie do zdrowego odżywiania natomiast sprawiło, 
że właściciel postanowił podzielić się swoja wiedzą 
i popularyzować wysokiej jakości, naturalne produk-
ty żywnościowe, wytwarzane tradycyjnymi metodami 
w gospodarstwach. W 2017r. olej rydzowy wytłoczo-
ny w olejarni otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 
Zagroda należy również do szlaku kulinarnego „Świę-
tokrzyska Kuźnia Smaków”.

OFERTA EDUKACYJNA

Gospodarz proponuje swoim gościom - dzieciom 
w wieku przedszkolnym i szkolnych oraz młodzieży 
ze szkół średnich - aby wcielili się w rolę czeladni-
ków, następnie pod jego kierunkiem wprawili ma-
szyny w ruch i tłoczyli olej. Wizyta w zagrodzie jest 
zatem sposobem na poznanie olejarskich tradycji ale 
także poznanie smaków całej gamy naturalnych i nie-
oczyszczonych olejów. Podczas degustacji uczniowie 
dowiadują się o walorach zdrowotnych olejów oraz 
o ich zastosowaniu w kuchni. W trakcie wizyty moż-
na zobaczyć łan pola z uprawą roślin oleistych oraz 
spróbować swoich sił w koszeniu sierpem i kosą. Na-
stępnie, tak zebrane plony, trzeba będzie wymłócić 
a ziarna rzepaku czy lnianki przesiać na przetaku.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• „Skąd się bierze olej – czyli tradycje bicia oleju na 

świętokrzyskiej wsi” 
• „Od kwiatuszka do ziarenka, od ziarenka do oleju”.

powiat buski 

PSZCZELI DWOREK

ADRES I KONTAKT

Dyminy, ul. Folwark 1,  
25-900 Kielce

 784 344 464
 pszczelidworek@interia.pl
 www.pszczelidworek.pl

Andrzej Janaszek

O DWORKU

Gospodarstwo położone jest pod Babią Górą, na skra-
ju dużego kompleksu leśnego a jednocześnie tuż przy 
granicach miasta Kielce. Budynki mieszkalne i gospo-
darcze stanowią replikę zabudowy dworsko-pakowej 
z przełomu XIX i XX wieku. Na siedmiu hektarach 
ogrodzonej posesji znajdują się zagrody hodowlane 
dla muflonów i danieli oraz bażantarnia. Na terenie 
Dworku jest również staw z rakami i różnymi gatun-
kami ryb oraz miejsce na ognisko i duża drewniana 
wiata, które uzupełniają ofertę wypoczynkowo-rekre-
acyjną. Ciekawym akcentem nawiązującym do historii 
regionu jest mały skansen uli figuralnych z płaskorzeź-
bami scen „Legend Świętokrzyskich”. Głównym pro-
filem produkcyjnym gospodarstwa jest prowadzenie 
towarowej pasieki. Jest ona rozmieszczona w Górach 
Świętokrzyskich i na obszarze „Niecki Nidziańskiej”. 
W obiekcie są uprawiane rośliny miododajne i pa-
stewne przeznaczone wyłącznie na paszę dla zwie-
rząt hodowanych w gospodarstwie. 

Gospodarstwo otrzymało w 2009 r. I miejsce w konkur-
sie na najpiękniejsze gospodarstwo powiatu kieleckie-
go oraz I miejsce w konkursie - „Piękne i Bezpieczne 
Gospodarstwo Agroturystyczne 2009”. Biorąc udział 
w konkursie „ Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Sma-
ki Regionów” zagroda otrzymała nagrodę na produkt 
regionalny jakim była „Nalewka Świętokrzyska”. Na 
terenie gospodarstwa realizowany był film drugiego 
programu TVP z cyklu „Smaki Europy” oraz reportaż z 
pasieki realizowany przez telewizję regionalną.

OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia edukacyjne w zagrodzie skierowane są do 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzą je właści-
ciele zagrody, którzy są pedagogami, a gospodarz 
jest mistrzem pszczelarskim. Edukacja odbywa się 
w zakresie poznania biologii rodziny pszczelarskiej, 
sposobów pozyskiwania i charakterystyki produktów 
pszczelich. Słuchacze zapoznają się z historią bartnic-
twa i pszczelarstwa oraz ze sprzętem pszczelarskim 
a także dowiadują się jaką rolę odgrywają pszczoły 
w gospodarce człowieka. Kolejnym zagadnieniem są 
mieszkańcy zwierzyńca w „Pszczelim Dworku”, ich 
charakterystyka oraz zasady żywienia.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• „Pszczoły i ich produkty” 
• „Pszczelarstwo dawniej i dziś”
• „Hodowla zwierząt w zespołach dworsko – parko-

wych na terenie Polski”.

powiat kielecki 
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ADRES I KONTAKT

Lubania 74,  
26-020 Chmielnik

 602 815 845
 wysoccyap@wp.pl

RÓŻANE WZGÓRZE
Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Agnieszka i Paweł Wysoccy

O RÓŻANYM WZGÓRZU

Gospodarstwo położone jest w Lubani niedaleko 
Chmielnika, w pięknej i cichej okolicy z dala od zgieł-
ku miast i codziennych trosk. Jest to obiekt o wyjąt-
kowym klimacie, stworzonym przez otoczenie i pa-
sję dwojga ludzi. Na terenie posesji znajduje się dom 
o ciekawej dworkowej aranżacji i hodowla zwierząt 
takich jak kaczki, gęsi, kucyki ale przede wszystkim 
konie. Gospodarze są inicjatorami i organizatorami 
cyklicznej imprezy „Jarmark koński”, rajdów konnych 
i biorą czynny udział w imprezach promujących war-
tości patriotyczne

OFERTA EDUKACYJNA

Gospodarze zapraszają grupy przedszkolne i szkolne 
do skorzystania z oferty, która jest elastyczna i do-
pasowana do każdej grupy odbiorców. W zagrodzie 
prowadzone są zajęcia edukacyjne w zakresie świa-
domości konsumenckiej. Pokazana jest tu droga „od 

powiat kielecki 

pola na stół” czyli od uprawy roślin po przygotowanie 
zdrowych i tradycyjnych potraw. Ze względu na pasję 
właścicieli jaką są konie to właśnie one są kolejnym 
aspektem edukacyjnym w gospodarstwie. W trak-
cie zajęć teoretycznych przybliżane są zagadnienia 
z zakresu funkcjonowania koni w gospodarstwie czło-
wieka, a z praktycznych pokazów nauczymy się jak 
karmić, czyścić i siodłać konie. Jest to miejsce, gdzie 
dzieci znajdują wyciszenie ale jednocześnie aktywnie 
spędzają czas na świeżym powietrzu. Gospodarze or-
ganizują tzw. „Wakacje w siodle” a w trakcie takiego 
pobytu są otwarci na sugestie dzieci i z nimi układają 
plan dnia. Wszystkie zajęcia edukacyjne a także inne 
aktywności, które gospodarze mają w zanadrzu, są 
wzbogacone konkursami, grami i zabawami.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
• „Zdrowa ziemia i pole - zdrowo w domu i na stole”
• „Koń przyjacielem człowieka”. 
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ADRES I KONTAKT

Nowa Huta 20,  
26-035 Raków

 507 553 914
 natimati@onet.eu
 www.lesniczowka.wczasywpolsce.pl

KUŹNIA
Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Elżbieta Kot

O KUŹNI

Gospodarstwo znajduje się w centralnej części Cisow-
sko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego na skraju lasu 
wśród wzgórz i dolin, daleko od innych gospodarstw 
i ruchliwych dróg. Na terenie gospodarstwa znajdu-
je się plac rekreacyjny, plac zabaw a nad stawem 
altanka z tarasem i grillem. Dodatkową atrakcją jest 
możliwość zwiedzania starej Kuźni w której czasami 
pracuje gospodarz. Gospodyni przygotowuje potrawy 
w oparciu o ekologiczne produkty od miejscowych 
rolników, a jej specjalnością jest zupa pokrzywowa 
oraz dzionie. 

powiat kielecki 

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna zagrody jest skierowana do osób 
z każdej grupy wiekowej. Dotyczy ona takich zagad-
nień jak dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyj-
ne zawody, rękodzieło i twórczość ludowa. Gospoda-
rze organizują warsztaty zakresie zdobienia na szkle 
i drewnie oraz kowalstwa użytkowego z dodatkiem 
kowalstwa artystycznego. Dodatkowo są prowadzone 
zajęcia z pszczelarstwa, podczas których pszczelarski 
mistrz przybliży uczestnikom proces związany z pro-
dukcją miodu. Na koniec uczestnicy własnoręcznie 
wykonują świece, następnie malują je i zdobią, a ca-
łość warsztatów wieńczy ich pokaz.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• Ginące zawody: kowalstwo użytkowe z dodatkiem 

kowalstwa artystycznego
• Pszczelarstwo



GRATKA

Smaków”, należy do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie, jest członkiem Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, a także posiada certyfikat 
„Jakość Tradycja”. 

OFERTA EDUKACYJNA

Edukacja w zagrodzie jest skierowana do słuchaczy 
z każdej grupy wiekowej. Dotyczy ona biologii rodziny 
pszczelarskiej, sposobów pozyskiwania, rodzajów i wła-
ściwości miodów. Słuchacze zapoznają się ze sprzętem 
pszczelarskim a także dowiedzą się jaką rolę odgrywają 
pszczoły w gospodarce człowieka. Kolejnym punktem 
edukacyjnym zagrody jest rękodzieło artystyczne w za-
kresie wykorzystania wosku pszczelego do wykonania 
świec. Uczestnicy samodzielnie wykonują świece, które 
stają się następnie ich własnością.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• W królestwie pszczół
• Wosk pszczeli i jego zastosowanie

O PASIECE

Zagroda „Miody Napękowskie” zlokalizowana jest 
w okolicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz 
Cisowsko – Orłowskiego Parku Krajobrazowego z dala 
od ośrodków przemysłowych i aglomeracji miejskiej. 
Gospodarze prowadzą pasiekę wędrowną wykorzystu-
jąc lokalne pożytki z okolicznych lasów, łąk, nieużyt-
ków, z których pozyskują najwyższej jakości miody 
naturalne. Dzięki umieszczeniu uli w kilku, odległych 
od siebie miejscach uzyskiwane są tu różne odmiany 
miodów: spadziowy, lipowy, wielokwiatowy, mnisz-
kowy, akacjowy, rzepakowy, gryczany. Ponadto uzy-
skiwane są: pyłek kwiatowy, pierzga, propolis oraz 
wosk pszczeli.

Specjalnością pasieki są miody spadziowe pochodzą-
ce z serca Gór Świętokrzyskich. Gospodarze czerpią 
inspirację z rodzinnych tradycji, wykorzystują środo-
wisko naturalne, posiadają dużą wiedzę i fachowe 
przygotowanie pszczelarskie. Dzięki temu wytwarza-
ny tu miód jest najwyższej jakości a jego walory doce-
nili zarówno konsumenci jak i eksperci. Pasieka znaj-
duje się na szlaku kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia 

ADRES I KONTAKT

Napęków 47,  
26-004 Bieliny

 607 586 804
 miodynapekowskie@gmail.com
 www.miodynapekowskie.pl

MIODY NAPĘKOWSKIE
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powiat kielecki

Gospodarstwo Pasieczne  •  Marta i Ireneusz Bęben
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Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Stanisław Gratka

ADRES I KONTAKT

Celiny 18,  
26-035 Raków

 (41) 354 52 03 lub 509 014 115
 gratkasd@op.pl
 www.celiny.pl

O „GRATCE”

Gospodarstwo położone jest w południowo-wschod-
niej części powiatu Kieleckiego w otulinie Cisowsko-
-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, pośród czy-
stych sosnowych i mieszanych lasów.

Gospodarstwo ma powierzchnie 50 ha. Oprócz pro-
dukcji roślinnej prowadzona jest tu hodowla trzody 
chlewnej, drobiu i ozdobnych ptaków – bażantów. 
Produkty wykorzystywane w gospodarstwie pochodzą 
głównie z własnej ekologicznej uprawy. Gospodar-
stwo specjalizuje się w uprawie pszenicy orkiszowej 
z której w tradycyjnym piecu chlebowym wypieka się 
chleb. Wielką pasją właściciela gospodarstwa jest le-
śnictwo i łowiectwo. W położonym w bliskim sąsiedz-
twie lesie zlokalizowane są paśniki i budki służące 
do dokarmiania dzikiej zwierzyny. Wieża widokowa 
umożliwia obserwacje życia zwierząt.

,,GRATKA” ma status gospodarstwa ekologicznego 
potwierdzonego certyfikatem od roku 2007. Jest człon-
kiem regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Święto-
krzyskie. Uczestniczy w licznych imprezach promu-
jących żywność ekologiczną oraz produkty i potrawy 
lokalne i regionalne.

OFERTA EDUKACYJNA

Wizyta w zagrodzie przybliża życie zgodne z naturą, 
co stało się misją i mottem gospodarstwa, które kieruje 
swoją ofertę do osób ze wszystkich grup wiekowych. 
Zakres tematyczny realizowany w zagrodzie to pro-
dukcja roślinna, przetwórstwo płodów rolnych oraz 
świadomość konsumencka i ekologiczna. W gospo-
darstwie organizowane są również plenery malarski 
i tzw. „Biesiady Świętokrzyskie”, w trakcie których 
zapewniony jest catering, muzyka oraz zajęcia warsz-
tatowe o tematyce wiejskiej, podczas których uczest-
nicy własnoręcznie wykonują prace związane z go-
spodarstwem rolnym.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Tradycyjny wypiek chleba z mąki orkiszowej”
• „Leśny świat”

powiat kielecki
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ADRES I KONTAKT

Głuchów Lasy 34,  
26-035 Raków

 609 818 501
 pyzowka@agro-pyzowka.com.pl
 www.pyzowka.wczasywpolsce.pl

PYZÓWKA
Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Barbara Wojciechowska

O PYZÓWCE

Gospodarstwo usytuowane jest w kompleksie lasów 
Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, któ-
re obfitują w jagody, poziomki, a zwłaszcza grzyby. 
Wyróżnikiem gospodarstwa są przygotowywane przez 
gospodynię produkty na bazie grzybów: pasta borowi-
kowa, smalec z grzybami, grzyby marynowane, olej 
z mielonymi rydzami. „Pyzówka” jest laureatem kon-
kursu wojewódzkiego pn. „Piękne i bezpieczne go-
spodarstwo agroturystyczne” w 2008r. oraz konkursu 
o zasięgu powiatowym pn. „Najładniejsze Gospodar-
stwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego” w 2010 r. 
W 2011 roku kluczowy produkt z gospodarstwa - pa-
sta borowikowa został nagrodzony marką „złota bo-
rówka” w kategorii „najlepszy produkt lokalny”.

powiat kielecki 

OFERTA EDUKACYJNA

Gospodarstwo, specjalizujące się w przetwarzaniu 
grzybów, prowadzi warsztaty nt. ziół i grzybów dla 
osób ze wszystkich grup wiekowych. W trakcie zajęć 
gospodyni opowie jak się uprawia i wykorzystuje zioła 
z własnego ogródka a także przeprowadzi praktyczne 
zajęcia florystyczne. Prawdziwą gratką dla miłośni-
ków grzybobrania są warsztaty kulinarne dotyczące 
możliwości przetwarzania i wykorzystywania grzy-
bów w kuchni, zakończone degustacją potraw z grzy-
bów przygotowanych przez gospodynię. W „Pyzów-
ce” można nauczyć się jak przygotować grzyby, do 
używania przez cały rok, poprzez suszenie(w zagro-
dzie znajduje się ogólnodostępna suszarnia), mroże-
nie, marynowanie, blanszowanie itp. Gotowe grzyby 
goście zabierają ze sobą. Zarówno dzieci jak i oso-
by starsze wyjadą z gospodarstwa bogatsze o nową 
wiedzę i umiejętności. Jesienią w ofercie zagrody wę-
drówka do lasu w trakcie której poznaję się lokalną 
przyrodę oraz wspólne grzybobranie. 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Zioła w mojej zagrodzie”
• „Sto sposobów na grzyby”
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ADRES I KONTAKT

Planta 28,  
27-570 Iwaniska

 694 614 813
 noclegpodlipa@gmail.com
 www.noclegpodlipa.pl

POD LIPĄ
Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Sylwester Czub

O GOSPODARSTWIE

Gospodarstwo położone jest w niewielkiej i spokojnej 
miejscowości, w otoczeniu lasów, z dala od głównych 
dróg. Domek, który gospodarze oddają do dyspozycji 
zatopiony jest w zieleni ogrodu i rosnących wzdłuż 
całej miejscowości stuletnich lip. Atutem zagrody są 
piękne okolice – wschodnie pasmo Gór Świętokrzy-
skich, ruiny siedemnastowiecznego zamku Krzyżto-
pór, parki podworskie w Plancie i Ujeździe. W sezonie 
letnim goście mają możliwość skosztowania warzyw, 
owoców i ziół uprawianych w gospodarstwie, zaś 
zimą dla miłośników białego szaleństwa w pobliżu 
stok narciarski w Konarach. Gospodarstwo posiada 
także rekomendację Green Velo jako miejsce przyja-
zne rowerzystom. 

powiat opatowski 

Gospodarstwo zostało nagrodzone III miejscem w kon-
kursie „Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agrotury-
styczne 2011”.

OFERTA EDUKACYJNA

Zagroda oferuje zajęcia edukacyjne dla różnych grup 
wiekowych. Każdorazowo dobierana jest grupa o po-
dobnym wieku a program jest ustalony indywidualnie 
do przedziału wiekowego. Gospodarze dysponują ca-
łym wachlarzem tematów edukacyjnych. Pierwszym 
z nich jest przyroda oraz jej wpływ na człowieka. 
Uczestnicy odkrywają, że praca w ogrodzie może być 
sposobem na relaks. Drugi temat to rolnictwo i za-
jęcia gospodarskie, dotyczące chowu zwierząt znaj-
dujących się w gospodarstwie. Słuchacze zapoznają 
się z gatunkami zwierząt przebywających na terenie 
obiektu oraz podstawowymi zabiegami ich pielęgna-
cji. Gospodarze mają również w ofercie warsztaty 
z pieczenia ciasteczek, które uczestnicy własnoręcz-
nie wykonują i ozdabiają. Wszystkie zajęcia są uroz-
maicone poprzez gry i zabawy a także inne formy 
rozrywki takie jak wspólny piknik lub przejażdżka na 
koniu.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Hortiterapia – uzdrawiające właściwości ogrodu”
• „Dawne ciastka babci Czesi”
• „Koń jaki jest każdy widzi”
• „Co w trawie piszczy – robimy własny zielnik”
• „Z wizytą w zagrodzie”



O GOSPODARSTWIE

Gospodarstwo położone w malowniczej miejscowo-
ści u podnóża Gór Świętokrzyskich, w dolinie rzeki 
Czarna Staszowska w sąsiedztwie Zalewu Chańcza 
oraz średniowiecznego miasta Szydłów. W centrum 
osady wypływają ujęte w cembrowinę źródła, stru-
mienie krystalicznie czystej wody, które wiją się cien-
kimi meandrami zmierzającymi do głównej rzecznej 
doliny. Zagroda charakteryzuje się bioróżnorodnością 
roślin i zwierząt, w jej pobliżu znajdują się wąwozy, 
źródełka i liczne pagórki. Specjalnością gospodarstwa 
jest ekologiczna uprawa orkiszu, wysokolitewki, owsa 
czarnego, jęczmienia ościstego, różnorodnych ziół, 
warzyw i owoców. 

Specjalnością Pani domu jest chleb orkiszowy, któ-
ry otrzymał II miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 

ADRES I KONTAKT

Jasień 59,  
28-200 Staszów

 603 560 975 lub 601 340 206
 erazmuz@o2.pl

EKORAB
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powiat staszowski

Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Elżbieta i Bogdan Chara

OFERTA EDUKACYJNA

Wizyta w zagrodzie przybliża tradycje, zwyczaje i le-
gendy wsi świętokrzyskiej a jej oferta skierowana jest do 
grup przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Zakres tematyczny realizowany w zagrodzie 
to produkcja zwierzęca i roślinna. Prezentacja tematu po-
lega na zapoznaniu uczestników z wiosennymi pracami 
polowymi, zabiegami pielęgnacyjnymi(pielenie), zbiora-
mi plonów oraz przetworzeniem pozyskanych zbiorów 
na żywność. Uczestnicy dowiaduję się na czym polega 
ekologiczna i tradycyjna hodowla krów oraz o domo-
wych sposobach przeróbki mleka. Najmłodsi mają oka-
zję poznać stare sprzęty i maszyny rolnicze oraz zwy-
czaje i historię regionu świętokrzyskiego.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Mleko prosto od krowy”
• „Od ziarenka do bochenka”

WIŚNIOWE WZGÓRZE
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Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Agnieszka Zięba

ADRES I KONTAKT

Dębno 56,  
26-006 Nowa Słupia

 602 352 259 lub 664 711 505
 wisniowewzgorze@poczta.fm
 www.wisniowewzgorze.pl

O WIŚNIOWYM WZGÓRZU

Gospodarstwo położone jest u stóp Łysicy i Świętego 
Krzyża w miejscowości Dębno. Swoim obszarem posia-
dłość sięga Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a dużą 
jego część stanowi sad wiśni niskopiennych. Położenie 
obiektu sprawia, że jest on doskonałą bazą wypadową 
na piesze, rowerowe i samochodowe wycieczki. W po-
bliżu obiektu znajdują się zbiorniki wodne i stoki nar-
ciarskie. 

Gospodarstwo zajęło II miejsce w wojewódzkim konkur-
sie „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 
woj. świętokrzyskiego 2009”, jest również uczestnikiem 
licznych imprez promujących żywność tradycyjną oraz 
produkty lokalne i regionalne.

OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia edukacyjne w zagrodzie są skierowane zarówno 
do dzieci, młodzieży jak i do dorosłych. Składają się na 
nie dwie oferty. Jedna z nich związana jest z malow-
niczym sadem wiśniowym i zaadresowana jest przede 
wszystkim do dzieci. Dowiedzą się one o uprawie 
i przetwórstwie wiśni poprzez własnoręczne wykonanie 
prac w sadzie, przy wykorzystaniu narzędzi „małego 
ogrodnika”, a następnie poprzez wspólne przygotowa-
nie smakołyków na bazie zebranych owoców. Druga 
propozycja to prowadzenie zajęć w zakresie kultury ma-
terialnej wsi. W zagrodzie zgromadzone są eksponaty 

obrazujące wiejskie życie w XIX wieku. Uczestnicy za-
jęć mogą nie tylko usłyszeć, ale także spróbować wyko-
nać różne zadania np. młócenie cepami, przesiewanie 
mąki, darcie pierza, kiszenie kapusty czy robienie masła. 
Każdemu spotkaniu w zagrodzie towarzyszą gry i zaba-
wy tematyczne oraz różne konkursy.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
• „Raz, dwa, trzy policz wiśnie Ty”
• „Świętokrzyska wieść głosi, że praca korzyści przy-

nosi”

powiat kielecki



OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna zagrody skierowana jest przede 
wszystkim do najmłodszych – przedszkolaków i uczniów 
klas 1-3 szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci do-
wiadują się min. w jakim „domku” mieszka kura, skąd się 
biorą jajka i co z nich można zrobić. W trakcie lepienia 
pierogów dzieci uczą się zdrowego odżywiania i pozna-
ją smaki „domowej kuchni”. Aby nie było nudno, nauka 
łączona jest z zabawą: tropieniem kur, szukaniem jajek 
lub innymi atrakcjami znajdującymi się na podwórku. Po 
zajęciach w gospodarstwie dzieci są bogatsze o nowe 
doświadczenia i wyjeżdżają z uśmiechem na ustach.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Jajko czy kura – co było pierwsze”
• „Pierożkowo – zabawa ze smakiem”

O GOSPODARSTWIE

Jak sama nazwa wskazuje gospodarstwo położone jest 
daleko od drogi, w małej świętokrzyskiej wsi Brody, w 
otoczeniu pól i lasów bogatych w runo leśne. Co rok 
przylatują tu czarne bociany, spotkać też można bażan-
ty, sarny, zające czy kuropatwy. W zagrodzie jest dużo 
zieleni: krzewy i drzewa owocowe, ogród warzywny 
oraz zwierzaki: kozy, świnki wietnamskie, drób ozdob-
ny, kucyk i ryby w stawie. 

Gospodarstwo należy do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie. Jest wielokrotnym laureatem konkursu 
na szczeblu wojewódzkim „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two - Smaki Regionów”. Za potrawę z gęsiny otrzymało 
markę „Złota Borówka”

ADRES I KONTAKT

Brody 7a,  
26-015 Pierzchnica

 887 867 327
 agrobrody@op.pl
 www.dalekoodszosy.com

DALEKO OD SZOSY
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Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Elżbieta Osman

O GOSPODARSTWIE

Zagroda położona jest w cichym i urokliwym zakątku, 
w dolinie rzeki Kamienna, otoczone lasami w których 
można podziwiać bogatą florę i faunę. Obiekt stanowi 
idealne miejsce dla osób chcących odpocząć od miej-
skiego gwaru. Gospodarstwo specjalizuje się w pro-
dukcji zbóż, a jego powierzchnia to 9 hektarów ziemi 
co daje dużo miejsca do celów edukacyjnych i rekre-
acyjnych. Atrakcją tego miejsca jest „Piecówka” czyli 
duży budynek, w którym znajdują się piec chlebowy, 
grill, opalana drewnem, kaflowa kuchnia, stołówka 
i toaleta. W tym właśnie miejscu gospodarze przygo-
towują posiłki dla swoich gości. Większość produk-
tów wykorzystywanych w gospodarstwie pochodzą 
z własnych upraw.

ADRES I KONTAKT

Skarbka Dolna 47,  
27-423 Bałtów

 512182872
 lukas.salek@gmail.com
 www.agrouzosi.wczasywpolsce.pl

U ZOSI
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Gospodarstwo Agroturystyczne  •  Zofia Sałek

OFERTA EDUKACYJNA

Gospodarze kierują swoją ofertę przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży. Organizują pokazy wypieku chleba 
metodą tradycyjną w tradycyjnym piecu chlebowym. 
W trakcie tych warsztatów uczestnicy przechodzą 
przez cały proces wypieku chleba. Począwszy od po-
znania zbóż i zmielenia mąki, poprzez zaznajomienie 
się z piecem chlebowym i akcesoriami niezbędnymi 
do przygotowania chleba, aż po degustację wykona-
nych własnoręcznie chlebków. W okolicznych lasach 
natomiast prowadzone są ciekawe zajęcia na temat 
ekologicznej, gospodarczej i społecznej funkcji lasu. 
Zgromadzeni dowiadują się o leśnej florze i faunie 
a także o gospodarowaniu zasobami leśnymi.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 
• „Z czego powstaje chleb – technika wypieku i wa-

lory smakowe chleba swojskiego”
• „Lekcja w lesie – tajemnice leśnego świata”
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