
  

 

 

Program wyjazdu studyjnego Dary Natury, w ramach operacji pt.: 

„Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”. 

 

Termin 6-9 września  2022r. 

Miejsce: województwo podlaskie 

  

Dzień I, 06.09.2022 

 

7:00 – wyjazd z Bydgoszczy 

7:45 – wyjazd z Przysieka 

8:00 – wyjazd z Torunia do Pokrzydowa, wizyta w Wytwórni Makaronu Bio. 

Wytwórnia Makaronu BIO działa od 1991r.  Zajmuje się przetwarzaniem produktów 

zbożowych  pochodzących z upraw ekologicznych. W wytwórni powstają m.in. takie produkty 

jak: makarony, kasze, mąki, płatki zbożowe, kawy zbożowe.  

10:30 – wyjazd z Pokrzydowa 

14:30 - 15:00 – przyjazd do gospodarstwa Ziołowy Zakątek w Korycinach Pana Mirosława 

Angielczyka  

Ziołowy Zakątek, to unikatowe w skali świata obiekt agroturystyczny położony w samym 

sercu najczystszego regionu Polski, Podlasia. Na powierzchni prawie 20 ha  uprawiane są 

ekologiczne zioła. 

15:00 - 16:00 – obiad 

19:00 – kolacja i nocleg 

 



 

 

Dzień II, 07.09.2022 

 

7:00 - 8:00 – śniadanie 

8:30– wyjazd do gospodarstwa 

9:30 - 13:00 – wizyta w gospodarstwie Państwa Wandy i Ryszarda Hryc, miejscowość Jeńki 

97, gmina Sokoły 

Gospodarstwo rolne od 2005 roku jest gospodarstwem ekologicznym, powierzchnia 10 ha 

(uprawy jęczmień, owies, koniczyna czerwona, warzywa, aronia, wierzba plecionkarska, las, 

trwałe użytki zielone. Produkcja zwierzęca: krowy, kozy. Przetwórstwo: masło, sery, chleby. 

Nagrody Rolnik Roku 2016. 

 

13:00 - 14:30 – obiad w  gospodarstwie Ekoturystycznym Niezapominajka, Państwa Wandy i 

Ryszarda Hryc, miejscowość Jeńki 97, gmina Sokoły 

15:00 - 17:30 – wizyta w gospodarstwie ekologicznym Pana Stanisława Kulpy, miejscowość 

Wojszki 134 A, gmina Juchnowiec Kościelny. 

 Gospodarstwo od 1990 roku jest w systemie rolnictwa ekologicznego, stopniowo 

powiększane, aktualnie powierzchnia ok. 200 ha. Uprawy: gryka, samopsza, orkisz, żyto, 

owies, ziemniaki, bydło limousine. Część płodów rolnych trafia na rynek polski, część m.in. 

do Niemiec, Francji. W gospodarstwie są duże obory, magazyny na zboża, słomę, siano, jest 

suszarnia do zbóż opalana słomą, bogaty park maszynowy. 

19:00  Kolacja i nocleg  

Dzień III, 08.09.2022 

 

8:00 - 9:00 – śniadanie 

10:00 - 13:00 – zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego 

13:00 - 14:00 – obiad 

14:00 - 15:00 – warsztaty zielarskie – grupa I 

15.00 - 16:00 – warsztaty zielarskie – grupa II 



19:00 – kolacja i nocleg 

 

Dzień IV, 09.09.2022 

8:00 - 9:00 – śniadanie 

10:00 - 12:00 – zwiedzanie firmy Dary Natury 

Firma z certyfikatem produkcji ekologicznej zajmuje się zbiorem i selekcjonowaniem ziół. 

Zajmuje się ochroną zagrożonych gatunków ziół, kultywowaniem  tradycyjnego zielarstwa 

oraz wspieraniem i rozwojem upraw rolnictwa ekologicznego”. 

12.30 – obiad 

13.30 – wyjazd  

 


