


Czym jest                  ? 



MIEJSCE



1,2 ha

11 lat temu Tata kupił gospodarstwo



1,2 ha

11 lat temu Tata kupił gospodarstwo



● 30m różnicy poziomu
● Południowe zbocze



Położone na punkcie widokowym



Tata zakochał się w tym kawałku świata

Tata zakochał się w tym kawałku terenu



Teren oddany gospodarnej 

ręce matki natury na ok. 20 lat





Tata zaczął hodować pszczoły



Zaczynał kolejne projekty



Trzeba przyznać że takie widoki robiły wrażenie



Niestety w realu często wyglądało to tak













2017 - rok sprzątania



Pomagało nam sporo ludzi



Ścieżki ze zrębek



Ogaciliśmy chałupę



Oczyszczalnia



KUCHNIA LETNIA 



2018

“Rolnik szuka żony”



Zwierzęta



Przyjechały do nas kozy



Zbudowaliśmy kurnik



kurnik + kompostownik











Kuchnia



Stodoła





Przestrzeń 
do ćwiczeń



Workaway



Miejsce na ognisko



Odwiedziny



Ścieżka dla Taty





IDEA



Rozum w ruch



I

II

III













● Miejsce na narzędzia ogrodowe
● System nawadniania
● Dojście z prądem
● Miejsca dla camperów
● Kopuła z wierzby 
● Prysznice zewnętrzne
● Biogazownia
● Vermicompost 
● Suszarnia pasywna
● Herbata kompostowa
● ...



Ziemia w ruch



● Wspierający ekosystem
● Samo rośnie

○ Życie glebowe
○ Grzyby mikoryzowe
○ Ptaki, ssaki, pędraki...

● Owoc może nie tak imponujący, ale 
witalny

● Patologia w ekosystemie
● Samo nie rośnie

○ Nawożenie
○ Podlewanie
○ Opryski
○ Pielęgnacja

● Miarą sukcesu jest dobrze wyglądający owoc
● “Nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego”



● Wpisany w cykle natury
● Zdrowy, funkcjonalny ruch na świeżym 

powietrzu
● Świeże, witalne pożywienie
● Naturalne przebywanie w naturze 

● “Oderwany” od cykli natury
● Próba “sztucznego” uzupełnienia braków 

w ruchu (Jogging, siłownia, basen…)
● Niedobory uzupełniane suplementami
● Spacer po parku, aby zaznać kojącego 

wpływu natury



Natural movement



Kontekst dla ruchu



PermaMotion

Jean-Martin Fortier

Jak się ruszać, aby ten ruch był “permanentny”?







Przestrzeń zachęcająca do ruchu



... ale też go wymagająca



RELAKS



SPOTKANIE



INSPIRACJA i EDUKACJA



LUDZIE



Agroturystyka

Workaway



Warsztaty



Daniel buduje



Zbierz i zabierz



Przeróbka



pacowka@gmail.com


