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Wyjazd organizowany był przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (DODR) we 
Wrocławiu i umożliwił niemieckim i polskim uczestnikom poznanie ekologicznych gospo-
darstw agroturystycznych w okolicy Jeleniej Góry. Drugi dzień uczestnicy spędzili na 
dorocznym Jarmarku Ekologicznym w Jeleniej Górze.  
 
„Kowalowe Skały“ we Wrzeszczynie   (www.kowaloweskaly.pl) 
 
Roland Ruschil i Agata Kowal-Ruschil od 2003 roku prowadzą gospodarstwo agro-
turystyczne "Kowalowe Skały". Od roku 2007 gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny. 
Jest to idyllicznie położone gospodarstwo z widokiem na Góry Kaczawskie, Izerskie i Karko-
nosze, w którym można wiele odkryć, nauczyć się i własnoręcznie stworzyć. Sercem gospo-
darstwa jest ok. 140 sztuk "szarej rogatej wrzosówki lineburskiej", szczególnie wytrzymałej, 
długowłosej rasy owiec. Elementem poznawania gospodarstwa jest poszukiwanie owiec - o 
tej porze roku zaszyły się głęboko w nawłoci. I nawet jeżeli zima będzie długa, zwierzęta 
przez cały rok pozostają na zewnątrz. Gęsta, miękka, długa wełna przetwarzana jest w pra-
cowni filcarskiej na różnego rodzaju przedmioty użytkowe i zaprasza do kreatywnych prac 
ręcznych. Podczas wizyty można się było również przekonać o kunszcie kucharskim Rolan-
da oraz poznać przyjemny smak mięsa z wrzosówki.  
 
Oprócz wrzosówek w gospodarstwie hodowane są również daniele, króliki i kury, co czyni 
gospodarstwo szczególnie atrakcyjnym dla grup przedszkolnych i szkolnych oraz rodzin. 
Wiosną Ruschili można było także zobaczyć w polskiej telewizji. Z tej okazji wrzosówki 
opuściły swoją "kryjówkę" i beztrosko pozowały przez kamerą.  
 

 
owce wrzosówki schowane na pastwisku porośniętym     Prezentacja gospodarstwa „Kowalowe Skały“            
nawłocią 

http://www.kowaloweskaly.pl/
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„Agropol” w Rybnicy 
 
Stanisław Choma prowadzi duże gospodarstwo rodzinne, właściwie jest to spółka składająca 
się z czterech gospodarstw, które od 2000 roku posiadają certyfikat ekologiczny. Do gospo-
darstwa należą rozległe powierzchnie użytków zielonych i gruntów ornych oraz las i stawy. 
Gości nie przyciąga jednak ekologiczna hodowla karpi, tylko ok. 30 wierzchowców. "Agropol" 
to stadnina z własną hodowlą i pensjonatem dla koni. W gospodarstwie trwają jeszcze prace 
budowlane, remontowane i rozbudowywane są stare budynki, ponieważ w przyszłości 
ekologicznie mają tu być hodowane także świnie i kury. Powstaną również pokoje gościnne i 
mini-zoo. Ale już teraz można wiele zobaczyć: ujeżdżalnię turniejową, zadaszoną ujeżdżal-
nię, karuzelę dla koni, "wystawę" dużych sprzętów i maszyn rolniczych. W gospodarstwie jest 
też duży taraz z doskonałym widokiem na pobliskie góry. Pod błękitnym niebem, w promieni-
ach słońca, przy kawie i cieście można się było poczuć naprawdę dobrze. 
 
 Tylko ten, kto dokładnie się przyjrzał, mógł dostrzec owalny budynek, który tak sprytnie 
przykryty jest dachem, że oczy i mózg potrzebują czasu, żeby odkryć jego prawdziwą ge-
ometrię. 
 

na górze: Przerwa kawowa z panoramą Gór Izerskich 
 
lewicowo: Stajnia dla koni 
 
 
 

 
„Kozia Łąka“ w Łomnicy   (www.serylomnickie.pl) 
 
„Kozia Łąka“ Bożeny i Daniela Sokołowkich jest właściwie placem zabaw dla kóz. Ustawione 
na łące różnego rodzaju wysłużone sprzęty i pojazdy, już dawno opanowane  zostały przez 
te lubiące się wspinać zwierzęta. Jednak jeżeli tylko w naszej dłoni pojawi się, na przykład, 
kawałek chleba - natychmiast zostaje się nowym "najlepszym przyjacielem" kóz.   
Także przytulne kwatery zimowe zapraszają do przebywania w nich: półokrągłe namioty 
ustawione są zgodnie ze wzorem norweskim, ocieplone sianem, z oknami od strony 
południowej oraz "skrzyniami balkonowymi" z truskawkami i aksamitkami.  
Sokołowscy hodują krzepkie, odporne zwierzęta różnych ras. Przetwarzają mleko kozie, 
które dzięki skarmianiu wyłącznie sianem jest szczególnie tłuste. Oprócz mleka, jogurtu, 
twarożku i koziego "kumysu",  do asortymentu produktów mleczarskich należy również 16 
różnych rodzajów sera, z których niektóre nagrodzone zostały w konkursach. I znów 

http://www.serylomnickie.pl/
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mogliśmy skosztować produktów wytwarzanych w gospodarstwie, i znów były one tak 
pyszne, że nie można było przestać jeść.  
 

 
Pośród, a nie tylko "przy" pośród kóz w Łomnicy       Degustacja serów 

 
„Szałas Muflon“ w Komarnie   (www.szalasmuflon.pl) 
 
W latach 70-tych Bartłomiej Krawicz rozpoczął hodowlę owiec, następnie miał ubojnię i 
zajmował się sprzedażą, prowadził lokal gastronomiczny dla wycieczek, aby w końcu w roku 
1993 wyspecjalizować się jako gospodarstwo agroturystyczne oferujące urlop w siodle. W 
gospodarstwie hodowanych jest obecnie 19 koni. Pod okiem instruktora można nauczyć się 
tu jazdy konnej, wybrać się na przejażdżkę konną, a wprawny jeździec może wybrać się na 
kilkudniową  wyprawę po Górach Kaczawskich. Urządzone z rozmachem, przystosowane dla 
grup domy wypoczynkowe, "drewniany szałas" z paleniskiem i parkietem do tańca, padok i 
staw rybny należące do "Szałasu Muflon" zapraszają do zatrzymania się w tym miejscu. 
Szczególnie piękne jest oczekiwanie o poranku na wschód słońca nad górami.  

 

 
na górze: wybieg dla koni ze stawem rybnym 

 
 
 
 
 

 

lewicowo: widok na panoramę Karkonoszy 

http://www.szalasmuflon.pl/
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XVI „Kiermasz Ekologiczny“ w Jeleniej Górze 
 
Już po raz XVI odbył się w Jeleniej Górze "Kiermasz Ekologiczny", w tym roku siódmego 
września, w promieniach słońca. Spotkać można było wielu producentów żywności 
ekologicznej oraz producentów rękodzieła artystycznego. Prezentowały się również 
stowarzyszenia i placówki  doradcze. Wielu z wystawianych produktów można było 
skosztować i oczywiście je kupić. Podczas zwiedzania Kiermaszu bliżej przedstawionych 
zostało kilkoro wystawców: na przykład gospodarstwo ekologiczne Ananda Marga - „Ananda 
Putta Bhumi“ z Miłkowa, które od 23 lat łączy u podnóża Karkonoszy rolnictwo ekologiczne z 
międzynarodowym centrum jogi i medytacji. Bliżej poznaliśmy również  „Zielone Marzenie 
Gospodarstwo Ekologiczne“ z Krzeszowa nieustannie poszukujące starych odmian owoców i 
warzyw i produkujące pieczywo i wyroby browarniane zgodnie z historycznymi przepisami i 
metodami. Swoją wiedzą gospodarstwo dzieli się podczas warsztatów. Na stoisku DODRu - 
głównego organizatora Kiermaszu, można było zobaczyć i skosztować różnych produktów 
ekologicznych z regionu. W Jeleniej Górze reprezentowane były również dwa gospodarstwa, 
które odwiedziliśmy poprzedniego dnia: „Kowalowe Skały“ oraz „Kozia Łąka“. 
W ramach całodniowego programu śpiewano, tańczono, grano, muzykowano oraz w różnych 
kategoriach nagradzano najlepsze gospodarstwa ekologiczne na Dolnym Śląsku. Jarmark 
rozpoczął i zakończył się wystrzałem armatnim Bractwa Kurkowego. 
 

 

na stoisku „Zielone Marzenie Gospodarstwo Ekologiczne“ i „ Kooperatywa Izerska“ 

 

 

 

  


