Edukacja na obszarach wiejskich
agrody edukacyjne to idea, która już
zdążyła się sprawdzić w krajach Unii Europejskiej zapewniając dodatkowe źródło
dochodu dla rolników oraz podnosząc poziom świadomości na temat życia wiejskiego i pracy w gospodarstwie.
Jedno z głównych założeń, jakie przyświecają działalności edukacyjnej na bazie
gospodarstwa rolnego, to podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy nt. pochodzenia żywności.
Sieć zagród edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie i ma na celu upowszechnianie idei edukacji w gospodarstwie rolnym,
oraz promowanie działalności zrzeszonych
gospodarstw edukacyjnych.
Do sieci może przystąpić każde gospodarstwo, które spełnia ww. założenia merytoryczne oraz dysponuje zadaszonym pomieszczeniem wykorzystywanym do przeprowadzania
zajęć, a także toaletami dla uczestników zajęć.
Uczestnictwo w sieci jest dobrowolne i bezpłatne. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego oraz
rekomendacja uprawnionego doradcy ODR.
Na terenie województwa łódzkiego
mamy już pionierów, którzy promują ideę
zagród edukacyjnych. Są to cztery gospodar-
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Dzieci poznają tajniki pracy z wikliną

Pokaz „Od ziarenka do bochenka” w Stajni Lusi

stwa – „UROCZYSKO”, „ PLANTACJA WIKLINY”, „STAJNIA LUSI” oraz „SYNOWCÓWKA”.
„UROCZYSKO”, znajdujące się w miejscowości Borszyce w powiecie skierniewickim, to
zagroda, która jest częścią Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. Właściciele starają
się zaprzyjaźnić grupy odwiedzające gospodarstwo z otaczającą przyrodą oraz ze zwierzętami, które zamieszkują gospodarstwo.
Dzieci dowiadują się skąd się bierze mleko,
jak długo rosną drzewa, jak się robi chleb oraz
kiedy dojrzewa jabłko. Teoria łączy się również z praktyką – dzieci próbują samodzielnie
zrobić twaróg, wycisnąć sok z jabłek, a nawet
upiec podpłomyki.
„PLANTACJA WIKLINY” to urokliwe
miejsce we wsi Konarzew, na które natrafimy szukając geometrycznego środka Polski,
gdyż mieści się w niedalekiej odległości od
miejscowości Piątek. To właśnie tu, wśród łąk
i pól, znajduje się gospodarstwo, gdzie na powierzchni 5 ha uprawiana jest wiklina. Gospodarze od ponad stu lat kontynuują rodzinną
tradycję wikliniarską. Swoją pasją dzielą się corocznie na plenerach wikliniarskich, podczas
których zdradzają tajniki wyplotu. Pragnąc podzielić się własną pasją i wiedzą wikliniarską,
właściciele zapraszają do gospodarstwa grupy
zorganizowane – od przedszkola do seniora.

W trakcie wizyt istnieje możliwość pozyskania wiedzy o uprawie i zbiorach wikliny,
poznania narzędzi niezbędnych do uprawy
wikliny, czynnego udziału w pracach gospodarczych (sortowanie, korowanie), samodzielnego wyplotu prostych form wikliniarskich,
zajęć plenerowych dla dorosłych, zorganizowania „wiklinowego ogniska” z pieczeniem
ziemniaków oraz kiełbasek.
„STAJNIA LUSI” znajduje się również
w miejscowości Konarzew gm. Piątek. To sąsiadujące z „Plantacją Wikliny” gospodarstwo,
oferuje usługi edukacyjne kierowane głównie
do dzieci i młodzieży. Opierając się na potencjale gospodarstwa, którego podstawową
produkcją są zboża, realizowana jest prezentacja obrazująca drogę „Od ziarenka do bochenka”. Grupy poznają tajniki przygotowania
pola pod zasiew oraz zasiewu, dowiadują
się jak wyglądają żniwa, a później młócenie
i mielenie zboża na mąkę. Niezwykłym doświadczeniem jest samodzielne przygotowanie ciasta, a później wypiek w tradycyjnym
piecu ceglanym i konsumpcja wypieczonych
produktów.
Miejscem wyjątkowym jest również
„SYNOWCÓWKA” – bardzo urokliwe gospodarstwo z klimatem, znajdujące się
w Tkaczewskiej Górze, gm. Parzęczew. Dzieci
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odwiedzające gospodarstwo mogą być
z przyrodą za pan brat – w ramach programu „Aktywności wiejskie” młodzi odkrywcy poznają mieszkańców rzeki, stawu, łąki
oraz lasu.
Zwiedzanie warzywnika odbywa
się już od wiosny wysiewaniem warzyw,
a kończy jesienią, kiedy to dzieci zbierają
dojrzałe warzywa. Wiele emocji wzbudza
wizyta w ziemiance oraz poznawanie tajników działania wędzarni.
Można również odkryć w sobie talenty artystyczne – zajęcia ceramiczne oraz
malowanie na szkle wyzwalają w niejednym uczestniku nieposkromione horyzonty wyobraźni.

Zachęcamy kolejne gospodarstwa do
dzielenia się swoją wiedzą i przystępowania w szeregi zagród edukacyjnych.
Szersza charakterystyka oraz adresy
przedstawionych gospodarstw znajdują się
na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl 
Edyta Kijak
Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Źródła: materiały własne, „Koncepcja utworzenia sieci agroturystycznych zagród edukacyjnych „Zagroda Edukacyjna” – CDR
Brwinów Oddział w Krakowie, „Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie
rolnym” – CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, www.zagrodaedukacyjna.pl
Dzieci w zagrodzie Uroczysko – Borszyce

Jaka przyszłość rolnictwa?

Tłumnie zgromadzeni uczestnicy szkolenia

lisko pół tysiąca rolników 14 listopada 2012
roku szkoliło się w Konstantynowie Łódzkim, jak odnaleźć się we wspólnej polityce rolnej w latach 2014-2020, czyli w tzw. nowym
okresie programowania, kiedy na nowych
zasadach będą przyznawane pieniądze unijne. W spotkaniu, które było połączone z jubileuszami XV-lecia Izby Rolniczej i XX-lecia
działalności KRUS w województwie łódzkim,
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samorząd regionalny reprezentowali m.in.
członek zarządu województwa Dariusz Klimczak i przewodniczący Sejmiku Marek Mazur.
Szkolenie zatytułowane „Przyszłość Wspólnej
Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” odpowiadało m.in. na
pytania: co zmieni się w finansowaniu rolnictwa? jakie elementy w unijnej polityce rolnej
pozostaną, a jakie znikną? i wreszcie co czeka

Wspólną Politykę Rolną po 2013 roku? To największe w regionie seminarium na ten temat
zorganizowały Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą
Województwa Łódzkiego i Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi.
Szkolenie przeprowadził Walenty Poczta, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu
Ekonomiki Rolnictwa PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Rady Naukowej
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Po zakończeniu części merytorycznej,
jego uczestnicy, a także parlamentarzyści
ziemi łódzkiej i samorządowcy uczcili XV-lecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
oraz XX-lecie Oddziału Regionalnego KRUS
w Łodzi. Gratulacje „jubilatom” składał m.in.
w imieniu Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego – Jakub Mielczarek, sekretarz województwa. 
Magdalena Kochanowska
SR KSOW Województwa Łódzkiego

