
Gospodarstwo  Edukacji  Ekologicznej

Cel działania ośrodka

Celem działania  ośrodka jest edukacja dzieci  i  młodzieży w zakresie ekologicznej 

uprawy ziemi, hodowli i przetwórstwa przy gospodarstwie, a także zgodnego z naturą życia 

na wsi.

Ma nauczyć ich szacunku do ciężkiej pracy rolników. Ma także uczyć prawidłowego 

współżycia człowieka z naturą zgodnie z odwiecznymi prawami, które w niej obowiązują.

Ma  wpajać  dzieciom  i  młodzieży  działania  chroniące  naturalne  środowisko 

człowieka.

Obserwujemy  obecnie  wśród  młodzieży  całkowity  analfabetyzm  z  podstawowej 

wiedzy  skąd  bierze  się  żywność,  jak  jest  wyprodukowana.  Wiele  dzieci  nie  widziało 

w naturze zwierząt gospodarskich. Nie wie z czego i jak wypieka się chleb, z czego robi się 

mąkę,  kasze,  płatki  zbożowe.  Pokazanie  tego  w  naturalnym  środowisku  z  fachowymi 

wyjaśnieniami bardziej przemówi do świadomości dzieci i młodzieży niż wiadomości czysto 

teoretyczne. Chcemy aby dziecko mogło wszystkiego dotknąć, a także czynnie uczestniczyć 

w jakimś procesie np. pieczeniu chleba czy wyrobie masła.

Myślimy, że przyniesie to wspaniałe efekty. Obserwujemy na spotkaniach w szkołach 

i przedszkolach olbrzymie zainteresowanie dzieci tą problematyką.

Okazuje się, że często nauczyciele w praktyce nie spotkali z tą problematyką więc nie 

mogą tej wiedzy obrazowo przekazać dziecku. 

Chcemy w tym ośrodku włączyć czynnie młodzież do prac wykonywanych na wsi.

Pokażemy jak wyglądały i wyglądają uprawy przez wiele pokoleń naszych przodków 

np. pokazać zbiór zboża sierpem, kosą, kosiarką konną i obecny zbiór zboża.

Przewidujemy  spotkania  dzieci  z  rolnikami  ekologicznymi  prowadzącymi 

gospodarstwa tradycyjnymi metodami.

Prowadzone będą pokazy przygotowania tradycyjnych potraw i ich degustacja.

Chcielibyśmy  nauczyć  dzieci  abecadła  rolnictwa  i  pokazać  wieś  jako  korzenie 

większości mieszkańców naszego kraju.

Ośrodek służyłby także jako miejsce wymiany doświadczeń rolników ekologicznych 

Podkarpacia, a także do goszczenia grup rolników ekologicznych  z całego kraju.

Sposób prowadzenia zajęć uzależniony byłby i zmieniający się w zależności od pory 

roku.



Dzieci zapoznawane byłyby z procesami zachodzącymi na wsi w innych porach roku 

za  pomocą  metod  teoretycznych  i  pokazowych,  a  w procesach  przebiegających  w danej 

chwili w sposób bezpośredni i praktyczny.

Do  stałej  pracy  zatrudniony  zostanie  rolnik  praktyk,  który  prowadził  będzie 

gospodarstwo  przy  pomocy  innych  rolników  ekologicznych  specjalizujących  się  w 

poszczególnych  dziedzinach rolnictwa przy dużym współudziale  wolontariuszy  z  kraju i 

zagranicy.

Przewidujemy  także  duży  udział  merytoryczny  w  prowadzeniu  ośrodka  przez 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Będą prowadzone poletka doświadczalne upraw ekologicznych różnych roślin, a w 

oborze hodowane będą podstawowe gatunki zwierząt inwentarskich.

   Oddzielną problematyką, którą chcemy się zająć w ośrodku to pokazanie ludziom 

szczególnie młodym jak powinno wyglądać właściwe zdrowe odżywianie się.

Mamy  doświadczenie  w  tym  zakresie  prowadząc  od  kilku  lat  Klub  Ekologiczny 

Zdrowego Odżywiania.  Celem tego działania jest wyrobienie nawyków dbania o zdrowie 

/właściwe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu/.

   Często słyszymy, że w Polsce  tak mało ludzi żywi się produktami ekologicznymi 

bo są za drogie i większości obywateli8 na to nie stać – jest to nie do końca prawdziwe.

Okazuje się,  że głównym powodem jest brak świadomości,  a nie tylko pieniędzy. 

Chcemy to zmienić rozpoczynając edukację od szkoły, a nawet przedszkola. Chcielibyśmy 

także  uratować  zanikające  już  umiejętności  tradycyjnych  starych  metod  upraw,  hodowli 

i gospodarskiego,  przydomowego  przetwórstwa  żywności.  Żyją  jeszcze  ludzie,  którzy 

potrafią to robić i chcemy tę wiedzę przekazać młodym.

   Chcemy także zebrać podstawowe narzędzia rolne, które kiedyś były używane na 

wsi,  wyremontować  je  i  pokazywać  jak  w  praktyce  je  wykorzystać.  Takie  maszyny 

i urządzenia  zbierzemy  od  naszych  członków  z  Podkarpacia  i  wyremontujemy  je. 

Wyszukamy również ludzi, którzy potrafią na nich pracować i przekażą nam tą wiedzę aby 

edukować młodzież.

   Gospodarstwo  Ekologiczne  wybudowane  zostanie  w  stylu  tradycyjnego 

gospodarstwa chłopskiego:

1. dom z pokojami gościnnymi na około 60 miejsc noclegowych /pełny autokar/ dla 

uczestników przyjeżdżających na kilka dni do ośrodka,

• 6 miejsc noclegowych dla wolontariuszy pracujących nieodpłatnie w ośrodku,

• sala wykładowa



• duża kuchnia  z całym zapleczem i  tradycyjnym wyposażeniem np.  piecem 

do pieczenia chleba, żarnami, płatkownicą,

• pomieszczeniami biurowymi stowarzyszenia

2. zaplecze  gospodarcze  dla  zwierząt:  obora  dla  najczęściej  hodowanych  zwierząt 

inwentarskich  [2  krowy,  2  konie,  kilka  kóz,  kilka  owiec,  kilka  świń,  królików 

i drób]

3. stodoła i spichlerz dla zabezpieczenia tradycyjnej karmy dla zwierząt,

4. przechowalnia  owoców  i  warzyw  oraz  przetworów  na  potrzeby  prowadzenia 

ośrodka,

5. zaplecze techniczne dla potrzeb gospodarstwa tj. budynki, zadaszenia na maszyny 

i urządzenia, warsztat naprawczy. Przewiduje się zgromadzenie 2 zestawów maszyn 

rolniczych, takich z przeszłości i współczesnych

6. sad i poletka doświadczalne upraw różnych roślin ze szczególnym uwzględnienie 

roślin dawniej uprawianych np. pszenica orkisz, lnianka itp.

7. pasieka

Powierzchnia gospodarstwa edukacyjnego min. 7 ha  

(1 ha zabudowania, 1 ha sad, 5 ha uprawy).
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