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●Oboje pochodzimy z Podlasia

●Oboje pracujemy w ochronie 
środowiska

●Oboje troszczymy się o przyrodę i 
zachowanie dawnych tradycji

●Film „Ludzie z Bagien”, 

●Książka „Miastowi”

●A jednak osobno: tkactwo, 
naturalne budownictwo 

●Dodatkowo …

Kim jesteśmy



Poznajcie Karczak

Źródło mapy: 

Biebrzański Park Narodowy



Poznajcie Karczak



Poznajcie Karczak



Poznajcie Karczak

Zdjęcie stodoły i chlewika



Poznajcie okolicę Karczaka



Jesteśmy świadomi tego, że każda 
aktywność turystyczna wywiera wpływ na 
środowisko, chcemy zmniejszać 
oddziaływania niekorzystne i wzmacniać 
te pozytywne.

Nasza wizja ekoturystyki

Zależy nam, aby:
1. nie szkodzić,
2. sprzyjać zachowaniu
3. odtwarzać lub kreować warunki
dla bogatej bioróżnorodności, wysokiej jakości środowiska naturalnego,
pielęgnowania tradycji i pozytywnych emocji i relacji międzyludzkich.



Chcemy to osiągnąć poprzez:

•wzbudzanie wrażliwości naszych gości na 
przyrodę
•promocję ekologicznego stylu życia, dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego regionu
•zachęcanie do odpowiedzialnych postaw 
konsumenckich i podejmowania aktywnych działań 
na rzecz środowiska przyrodniczego i kulturowego
•życie w zgodzie z własnymi wewnętrznymi 
przekonaniami

Nasza wizja ekoturystyki



Tradycyjna architektura



Tradycyjna architektura



Tradycyjna architektura



Tradycyjna architektura



Wykorzystanie materiałów



Po co nam naturalny ogród?

●Ocalenie od zapomnienia tradycyjnego, wiejskiego 
ogrodu z dawnymi odmianami roślin (stary sad owocowy, 
rabaty kwiatowe, rabata ziołowa, uprawy lnu i roślin 
dawnych)

● Zachowanie / odtworzenie miejsc przyjaznych ptakom, 
bezkręgowcom, płazom, gadom i małym ssakom 
(ekologiczne metody ogrodnicze, "dzikie zakątki", rośliny 
pokarmowe dla motyli, trzmieli i pszczół, krzewy 
pokarmowe i kryjówkowe dla ptaków, bajoro dla żab, 
sterta martwego drewna, sterta kamieni, budki lęgowe, 
pozostawianie obumarłych drzew, itd.

●Przywrócenie równowagi ekologicznej w gospodarstwie

●Radość i bezpieczeństwo osób korzystających z ogrodu

Ogród przyjazny bioróżnorodności



●Ogród nie jest sterylny, są tu dzikie zakątki, 
kompostownik, sterta martwego drewna i kamieni, 
martwe stojące drzewa

●Nie traktujemy chwastów jak wrogów. Trawniki żółcą się 
mniszkiem, a pod płotem miejsce zajmuje dostojna 
pokrzywa. Wśród irysów kwitnie chrzan i cykoria 
podróżnik

●Miedzę zdobią kąkole i chabry

●Wśród ziół dominują te lubiane przez motyle

●Warzywa mamy tylko takie, które są łatwe w uprawie i 
nie wymagają skomplikowanego nawożenia i ochrony 
(uprawa współrzędna)

●Nie stosujemy chemii, lecz ekologiczne metody 
ogrodnicze. 

Ogród przyjazny bioróżnorodności



●Bez chemii

●Nawożenie kompostem i zielonym nawozem

●Ściółkowanie

●Naturalne zwiększanie żyzności gleby i odporności roślin 
(gnojówki roślinne, opryski EM, kompost)

●Dobór roślin rodzimych i lokalnych odmian (odporność, 
przystosowanie do lokalnych warunków)

●Współrzędna uprawa - korzystne sąsiedztwo roślin

●Kalendarz biodynamiczny

Ekologiczne ogrodnictwo



●Sadzimy drzewa i krzewy dostarczające ptakom 
pokarmu (owoce) i schronienia

●Pozostawiamy martwe drzewa (czatownia)

●Chronimy drzewa dziuplaste

●Wieszamy budki lęgowe

●Siejemy rośliny pokarmowe (nasiona)

●Zostawiamy na zimę "badyle" z nasionami, owoce

●Zimą odpowiedzialnie dokarmiamy

●Latem zamykamy na dzień koty w domu

●NIE PŁOSZYMY!

Jak dbamy o ptaki?



●Szczególna troską otaczamy bezkręgowce (motyle, trzmiele, 
pszczoły, chrząszcze itd.)

●Dla nich sadzimy i siejemy rośliny pokarmowe

●Nie stosujemy chemii by im nie szkodzić.

●Ułożyliśmy stertę martwego drzewna i kamieni

● Pozostawiamy "dzikie zakątki" z bylinami dla nich (pokrzywy, 
łopian itp.)

Jak dbamy o bezkręgowce?



●Chronimy wodniczkę

Ochrona dzikiej przyrody



●Oszczędzamy energię cieplną i elektryczną

●Kolektory słoneczne do grzania wody

●Oszczędzamy wodę

●Roślinna oczyszczalnia ścieków

●Unikamy i segregujemy odpady

Ochrona środowiska



●Używamy ekologicznych detergentów

●Oszczędzamy papier

●Odpowiedzialne zakupy

●Odpowiedzialny transport

●Wskazówki dot. ognisk, wycieczek, obserwacji
zwierząt, zbierania ziół i grzybów

Ochrona środowiska



Ochrona środowiska



Ochrona środowiska



●Galeria fotografii

●Izba wiejska

●Kino pod wiórem

Ekomuzeum



•Pracownia tkacka

Ekomuzeum



•Uprawy lnu, konopi włóknistych
i roślin barwiarskich

Ekomuzeum



•Warsztatownia

Ekomuzeum



Nasze projekty:

●Spotkania przy krośnie -
promocja dziedzictwa 
kulturowego znad Biebrzy ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tkactwa ludowego.

●Ekomuzeum przez okrągły rok -
adaptacja budynku na potrzeby 
całorocznej działalności 
edukacyjnej i stworzenie oferty 
jesienno-zimowej.

Ekomuzeum



●Ekomuzeum:

●Noclegi

●Warsztaty

●Baza wypadowa na Bagna Biebrzańskie

●Pokazy tkactwa ludowego

●Edukacja ekologiczna

Oferta ekoturystyczna



●Tkactwo ludowe na krosnach dla początkujących

●Budownictwo naturalne i tynkowanie

●Permakultura

●Wyplatanie koszy wiklinowych dla uszatek

●Kosmetyki naturalne

●Zielarstwo

●Joga śmiechu

●Filcowanie

●Witraż

●Taniec z ogniem

●Upcycling

Warsztaty na Karczaku



Tkactwo ludowe na krosnach dla początkujących



Naturalne 

budownictwo i 

tynkowanie



Permakultura



●Na włóczęgę

●Na kajaki

●Na rowery

●Na fotografowanie…

Baza wypadowa



●Wszechnica Biebrzańska

●Europejskie Dni Ptaków

●Obrączkowanie ptaków

●Noc sów

●Szkolenie Natura 2000,

●Deklaracja ekoturysty

●Informator ekoturystyczny

●Internet (www, Fb)

●Rozmowy z gośćmi

●Biblioteczka

●Torba z broszurami

●Szkolenia wyjazdowe

Edukacja ekologiczna



●Wycieczki przyrodnicze:

●Na ptaki

●Na łosie

●Na bobry

●Na storczyki…

Oferta przyrodnicza



●Miastowi, choć nie tylko

●Średnio zamożni

●Osoby indywidualne, pary, grupy znajomych, rzadziej rodziny z dziećmi

●Podejrzewamy, że mają wykształcenie średnie i wyższe

●Ciekawi świata, poszukujący nowych umiejętności i przygód

●Mało wymagający, elastyczni, nie roszczeniowi

●Interesujący ludzie 

Nasi goście



●Udział w imprezach typu: Targi produktu 
lokalnego, Festiwal filmów przyrodniczych, 
festyn ludowy w szkole Montessori, 
Wszechnica Biebrzańska itp.

●Prezentacja naszych działąń na 
konferencjach, szkoleniach, webinarach itp. 
(WOAK, Targi ekologicznego stylu życia, 
Cohabitat)

●Media (TV, radio, czasopisma)

Promocja



•Udział w projektach, np.: 

•Projekt lniano-
konopny

•Polska naturalnie!

•Szlak bociani

•Udział w konkursach 
(niezależnie od wyników)

Pomocja



Promocja

●Ulotki

●Strona internetowa

●Facebook

●Poczta pantoflowa

●Linkowanie

●Impreza festiwalowa





Plusy i minusy tworzenia i sprzedaży 
oferty ekoturystycznej

Plusy:

●Modne, 

●Intrygujące, interesujące,

●Realizacja pasji

●Spotkania z ciekawymi ludźmi

●Mnóstwo pomysłów i możliwości

●Zgodność z własnym stylem życia i przekonaniami

Minusy:

•Niszowe (dla koneserów), nie masówka – trudność w dotarciu do 
klienta



●Deklaracja ekoturysty

●Informator ekoturystyczny

●Książka „Ekologizacja gospodarstw agroturystycznych”

●I miejsce w konkursie - Ogród przyjazny bioróżnorodności

●Wyróżnienie w konkursie na najlepiej zachowany budynek drewniany
woj. podlaskiego

Nasze ekoturystyczne inicjatywy i osiągnięcia



Certyfikat ekoturystyczny



Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na Karczak!

Więcej informacji: www.karczak.pl, www.facebook.com/NaKarczaku

http://www.karczak.pl/
http://www.facebook.com.nakarczaku/

