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W POSZUKIWANIU INSPIRACJI DLA WYJĄTKOWEJ 
OFERTY AGROBIZNESU – DOBRE PRAKTYKI

 

Idea warsztatów
Warsztaty W poszukiwaniu inspiracji dla wyjątkowej oferty agro-biznesu 

– dobre praktyki odbyły się w ramach międzynarodowej konferencji pt.: Tu-
rystyczna marka terytorialna – tworzenie, rozwój, promocja. Turystyka proz-
drowotna i aktywna – trendy, wyzwania, specjalizacje w trakcie X Międzyna-
rodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej Agrotravel&Active Life 21 
kwietnia 2018 r. w Kielcach zorganizowanej przez Regionalną Organizację 
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz Partnerów.

Warsztat skierowany był do wszystkich zainteresowanych implementacją 
dobrych praktyk w tworzeniu konkurencyjnej oferty opartej na usługach proz-
drowotnych oraz na aktywnym wypoczynku, w szczególności w obiektach 
funkcjonujących na obszarach wiejskich, w tym także jako oferta uzupełniają-
ca stanowiąca dodatkową atrakcję dla gości lokalnych obiektów turystycznych. 

Innowacyjność warsztatu polegała na prezentacji wyróżniających się ofert, 
przez jej twórców, którzy opowiadali swoją historię związaną z realizacją po-
mysłu na agrobiznes oraz odpowiadali na pytania związane z rozwojem działal-
ności. Zwiedzający targi i uczestnicy warsztatów mogli zarówno na stoiskach, 
jak i bezpośrednio na warsztatach wymienić się doświadczeniami, nawiązać 
współpracę i wspólnie inspirować się do dalszego rozwoju swojej działalności. 
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Prezentowane działalności
Podczas warsztatów zostały przedstawione w charakterze studium przy-

padku działalności1 m.in.:
• Szlak Winnic Świętokrzyskich – Winnica Avra, Winnica Terra i Winnica 

Sandomierska, które zakładając fundację zajmującą się promowaniem 
enoturystyki nawiązały współpracę tworząc szlak Pośród winnic i pa-
łaców, łącząc zwiedzanie winnic wraz z zamkami nieopodal zlokalizo-
wanymi, poznając historię i tradycje regionu. 

Należy podkreślić, że Fundacja Świętokrzyskie Winnice za produkt Po-
śród winnic i pałaców zajęła III miejsce w kategorii „najlepszy produkt tury-
styczny funkcjonujący na obszarach wiejskich, promujący zdrowy i aktywny 
tryb życia”. 

Wino i pałace regionu świętokrzyskiego na trasie: Sandomierz – Winnica 
Sandomierska – Winnica Terra – Opatów – Krzysztopór w Ujeździe, Pałac 
w Kurozwękach – Szydłów – Winnica Avra - produkt obejmuje zwiedzanie 
winnic, w których winiarze opowiedzą o historii winiarstwa w regionie świę-
tokrzyskim, specyfice uprawy winorośli w Polsce, tajnikach produkcji wina; 
zabytkowy Sandomierz, Opatów oraz Szydłów, zwany „polskim Carcasonne”, 
ruiny zamku Krzyżtopór, który za czasów świetności był uznawany za naj-
piękniejszy zamek w Europie, pałac w Kurozwękach z wieloma atrakcjami 
w pobliskim parku. 

Podmioty te także współpracują z producentami serów wytwarzanych tra-
dycyjnymi metodami oraz innych lokalnych produktów.

• Olejarnia Zagłoby – zajmująca się tłoczeniem oleju na zimo, tradycyj-
nymi metodami z lokalnie uprawianych roślin oleistych. W kategorii 
„najlepszy produkt turystyczny funkcjonujący na obszarach wiejskich, 
promujący zdrowy i aktywny tryb życia” zajęła II miejsce za produkt 
„Ponidziański Dukt”. Szlak składa się z trzech obiektów położonych 
w obrębie 15 km. Pierwszy to XIX- wieczna olejarnia, drugim jest go-
spodarstwo sadownicze, a trzecim pasieka.

W pierwszym obiekcie, tj. olejarni odbywają się warsztaty „bicia oleju” 
staropolskiej świątecznej tradycji na oryginalnych zabytkowych maszynach 
olejarskich. Uczestnicy warsztatów poznają rośliny oleiste, których zasiewy 
są na polu obok i w skrzyniach. Mogą zobaczyć, jak wygląda len, konopie czy 
czarnuszka, a także popracować na polu sierpem czy kosą. Pokaz kończy się 
degustacją olejów.

1 W opisie podmiotów wykorzystano teksty i materiały dostarczone przez przedsiębior-
ców oraz opublikowane na stronie [www.agro.travel ].
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Kolejny punkt programu to wizyta w gospodarstwie sadowniczym, gdzie 
w pięknie położonym sadzie w Pęczelicach na wzgórzu z widokiem na pano-
ramę Buska-Zdroju odbywa się degustacja soków. Uczestnicy poznają stare 
odmiany polskich drzew owocowych, pobierają nauki o ekologii i zdrowym 
trybie życia.

Ostatnim obiektem jest Pasieka Pęczelice gdzie przebrani w stroje pszcze-
larskie uczestnicy podchodzą do uli i mogą obejrzeć z bliska prace pszczelarza, 
który wyjmuje plaster miodu, pokazuje która to królowa, jak wygląda truteń, 
demonstruje narzędzia i pracę pszczelarza.

• Olimax – produkty konopne z lokalnych upraw konopi siewnych, olei 
tłoczonych i olejków ekstrahowanych, herbaty konopnej oraz natural-
nych suplementów diety protein konopnych oraz kosmetyków na bazie 
konopi siewnych. Produkty w 100% posiadają wysokiej jakości natural-
ne składniki o cennych właściwościach odżywczych, regeneracyjnych 
i prozdrowotnych. 

• Margaretka Świętokrzyska – dieta warzywno-owocowa i zdrowe odchu-
dzanie, które zyskuje na popularnościa, a w kategorii najlepszy produkt 
turystyki aktywnej zajęła III miejsce za turnusy rehabilitacyjne z dietą 
warzywno-owocową.

Pensjonat znajduje się w przepięknej okolicy, sercu Gór Świętokrzyskich, 
w pobliżu wielu atrakcji turystycznych, takich jak: Góra Łysica, Klasztor na 
Św. Krzyżu, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Szklany dom w Cieko-
tach, Zalew w Wilkowie.

Menu serwowane w ośrodku oparte jest na warzywach i owocach – w po-
staci zup, surówek, warzyw gotowanych, soków świeżo wyciskanych i kwa-
szonek. Jest to dieta dr Ewy Dąbrowskiej, zwanej półgłodówką leczniczą, któ-
ra oczyszcza organizm z toksyn, odkwasza, zapobiega, a nawet leczy groźne 
choroby.

Dodatkowo ośrodek oferuje bogato wyposażone zaplecze fizykoterapii, 
rehabilitacje i szeroki zakres masaży oraz zabiegi hydroterapii wykonywanych 
przez doświadczonych fizjoterapeutów i masażystów.

• Kompleks Świętokrzyska Polana – ośrodek turystyki prozdrowotnej, 
aktywnej i edukacyjnej, który w kategorii najlepszy produkt turystyki 
prozdrowotnej zajęła I miejsce za Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczyn-
kowy Polanika.

Ośrodek jest częścią Kompleksu Świętokrzyska Polana, położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie Dębu Bartek. Opieka zespołu wykwalifiko-
wanych terapeutów oraz innowacyjny w skali kraju sprzęt rehabilitacyjny 
sprawiają, że goście są w 100% zadowoleni z rezultatów zabiegów. Ośrodek 
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otwarty jest zarówno na dorosłych, w tym seniorów, jak również na rodziców 
z dziećmi. Polanika przez cały rok organizuje dedykowane turnusy rehabili-
tacyjne zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i naszych kochanych seniorów. To 
także idealne miejsce do wypoczynku.

W 2016 r. w Ośrodku otwarto basen, który w doskonały sposób wykorzy-
stywany jest zarówno do zajęć rehabilitacyjnych, jak i rekreacji. Integralną 
część Ośrodka stanowi stajnia, na terenie której odbywają się zajęcia hipote-
rapeutyczne oraz nauki jazdy konnej dla dzieci i dorosłych.

• CEMI Pracownia Ceramiki Regionalnej Galeria Rękodzieła - Artetera-
pia - leczenie przez tworzenie sztuki użytkowej i biżuterii. W katego-
rii na najlepszy produkt turystyki prozdrowotnej zajęła III miejsce za 
produkt Warsztaty arteterapii – leczenie przez proces tworzenia sztuki 
użytkowej i biżuterii.

Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników w stan relaksu i wyci-
szenia przez pracę z gliną. Zajęcia pomagają wydobyć z uczestników energię 
twórczą i stworzyć coś wyjątkowego. Prowadzący przez przedstawienie pod-
stawowych technik pracy z gliną daje impuls do tworzenia, nawet dla osób nie 
mających zdolności plastycznych.

• ECCE HOMO XXI - Treningi pamięci, twórczego myślenia i autoro-
zwoju w każdym wieku. W kategorii na najlepszy produkt turystyki 
prozdrowotnej zdobyły II miejsce za produkt Wakacyjna Szkoła Trenin-
gu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju – turnusy dla każdego.

Pakiet zawiera wypoczynek w 2 domkach letniskowych połączony z na-
uką nowoczesnych technik pracy umysłowej. W 10-dniowych cyklach prze-
kazywana jest wiedza na temat kreatywnego uczenia się, rozwoju osobowości, 
(odkrywanie siły własnej oryginalności} i twórczego myślenia. Ćwiczy się tu 
umysł i ciało. Ćwiczenia ruchowe (wspierające pracę mózgu/synergia prawej 
i lewej półkuli) dla chętnych to: skakanka, nauka żonglowania, elementy aiki-
do (zajęcia z kijkami), elementy Qigong.

• Ula Meleksy – zwiedzanie Sandomierza i Gór Pieprzowych - ekologicznie  
i z pasją. Pani Urszula Puzio przewodnik sandomierski i pomysłodawca 
usługi zwiedzania Sandomierza oraz okolic meleksem, ekologicznie, 
a także bez uciążliwości spalin i hałasu. Przewodniczka obsługuje grupy 
turystyczne krajowe i zagraniczne w kilku językach.

• Sandomierska Grupa Terenowa – turystyka aktywna, jazda terenowa 
4x4.

W kategorii na najlepszy produkt turystyki aktywnej zajęła I miejsce za 
Wycieczki samochodami terenowymi po okolicach Sandomierza.



Sandomierska Grupa Terenowa to grupa pasjonatów, która od wielu lat zaj-
muje się turystyką, pojazdami terenowymi, a ponad wszystko przyjemnością 
życia. Oferta polega na pokazaniu turyście walorów przyrodniczo-krajobra-
zowych, architektury i wszelkich ciekawostek naszego regionu w połączeniu 
z dawką emocji, jaką dają wycieczki autami terenowymi poza utartymi szla-
kami.

Moderacja warsztatów poza wywiadami z przedsiębiorcami obejmowała 
także inne przykłady niestandardowego podejścia do tworzenia oferty i współ-
pracy lokalnych podmiotów dla wspólnego tworzenia wartości dla turystów. 

Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom konkretnych wskazówek 
i know- how, jak na podstawie doświadczeń innych kreować swoją ofertę, 
unikać błędów i omijać bariery, z którymi spotkali się inni. Jak nawiązywać 
współpracę i tworzyć wspólne produkty turystyczne wzajemnie się promując. 
Gdzie szukać inspiracji i wsparcia w twórczym rozwoju oraz jak wyróżnić 
ofertę.


