
W bliskim kontakcie
z naturą dzieci

odkrywają swoją siłę
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Witamy w Montessori Farm School 
f o lwa r k  b i a ł k a



Kilka słów o naszej misji, celach  
i przeznaczeniu

Szanowni Państwo,

Będąc edukatorem od ponad  
20 lat, doskonale rozumiem jak  
ważna jest przestrzeń i odpowiednio 
przygotowane otoczenie, które  
odpowie na potrzeby młodzieży  
niezależnie od etapu rozwoju, na 
jakim się znajduje.

W związku z tym pragnę zaprosić 
wszystkich – dorosłych i dzieci – do 
poznania miejsca, które w swojej 
istocie zostało powołane w celu 
zapewnienia uczniom dostępu do 
szerokiej i kompleksowej edukacji. 
To prawdziwa szkoła życia dająca 
sposobność zdobywania zarówno 
wiedzy teoretycznej jak i umiejętności 
praktycznych. Możliwość zamieszkania 
na  farmie, w pełnej symbiozie  
z naturą, przyczynia się do pełnego 
rozwoju każdego młodego człowieka, 
niezależnie od tego, czy spędzi  
w tym miejscu jedynie krótki czas  
czy też zostanie na dłużej.

Montessori Farm School wciela  
w życie ideę szkoły, w której uczniowie 
mieszkając i ucząc się razem będą 
jednocześnie wspólnie budować 
swoją własną społeczność.  
Szkoła-farma z internatem otwiera 
możliwość edukacji domowej  
w przyjaznym i pełnym ciepła  
otoczeniu. 

Folwark Białka to jednak nie tylko 
szkoła. Zabytkowy pałac i otoczenie 
starego parku zaprasza do korzystania 
z naszych przestrzeni przez cały rok. 
Organizujemy tutaj Zielone Szkoły,  
tematyczne wyjazdy integracyjne 
dla dzieci i młodzieży, całoroczne  
wycieczki na farmę, a także wakacje. 
Jest to cudowna przestrzeń z pięknym 
klimatycznym pałacem, którego  
gościnne drzwi zapraszają do  
korzystania z pełni uroku  
i potencjału tego miejsca,  
a zatem… 

Witamy w Białce, 
naszym wspólnym domu.

Małgosia Tarnowska



Zapraszamy do zapoznania się  
z szeroką ofertą  

edukacyjną i wypoczynkową



Całoroczne Zielone Szkoły

Żadna szkoła nie może obejść się 
bez wyjazdu na  łono natury. Na  
naszej farmie dzieci nauczą się, w jaki  
sposób funkcjonuje gospodarstwo, 
ogród, pasieka, jak opiekować się 
zwierzętami, na czym polega praca 
na farmie a także czym są żniwa  
i zbiory. Nic tak nie uszczęśliwia 
dziecka jak własnoręcznie pozyskany 
miód, ziołowe pesto czy słoiczek  
domowych konfitur.



Pikniki dla szkół i przedszkoli

Któż nie marzy o jednodniowym  
wypadzie za miasto i relaksującym 
odpoczynku na łonie natury?  
Folwark Białka oferuje warsztaty  
folklorystyczne lub ekologiczne,  
w czasie których można będzie  
wykonać własnoręczny stroik na stół, 
podstawkę pod kubek, jak również 
uczestniczyć w zajęciach  
artystycznych prowadzonych 
przez lokalnych artystów.



Anglojęzyczne obozy letnie

W Folwarku Białka organizujemy  
także obozy letnie z udziałem naszej 
międzynarodowej kadry. Obcowanie 
z naturą oraz udział w codziennych 
czynnościach i obowiązkach na  
farmie (bogaty program obejmuje 
między innymi karmienie zwierząt, 
gotowanie, pieczenie, zbieranie  
warzyw i owoców) sprawi, że wakacje 
z nami będą niezapomnianym  
przeżyciem zaś anglojęzyczne  
środowisko umożliwi młodzieży  
pogłębienie znajomości języka  
w przyjaznym i ciepłym otoczeniu.



Wycieczki Integracyjne

W Folwarku Białka organizujemy  
pobyty integracyjne dostosowane 
do indywidualnych potrzeb naszych 
klientów dla każdej grupy wiekowej.



Całoroczne wycieczki na farmę 
„Cztery Pory Roku”

Dla dzieci i młodzieży organizujemy 
specjalne tematyczne wycieczki, jak 
np. Wiosna na Farmie, Dzień Dyni 
jesienią, wizyta w pasiece i inne.



Edukacja w systemie Montessori

Edukacja w systemie Montessori to 
nasze plany na najbliższą przyszłość. 
Farm School to szkoła oferująca 
możliwość zamieszkania, w której 
nauka przeplata się z codziennymi 
obowiązkami na farmie i w domu. 

Jest to projekt edukacyjny, czerpiący 
wzorce z najlepszych szkół Montessori  
na świecie (np. w Hershey, USA) 
umożliwiający młodym ludziom  
pełen rozwój, zarówno pod  
względem akademickim jak  
i społecznym. Codzienne wyzwania  
i podejmowane przez nich obowiązki 
kształtują umiejętności i kompetencje, 
które pozostaną w nich na zawsze. 

O pedagogice Montessori mówi się, 
że to edukacja na całe życie, bowiem  
kładzie ona nacisk nie tylko na rozwój 
intelektualny, ale także pozwala  
doświadczyć samodzielnego życia. 

Żyjąc i pracując razem, młodzi ludzie 
uczą się podejmować samodzielne 
decyzje, poznają czym jest  
odpowiedzialność, wzajemność, 
empatia i wrażliwość, bowiem nauka 
poparta doświadczeniem i praktyką  
wszechstronnie przygotowuje do 
wkroczenia w dorosłość.



Pospieszny odgłos dziecięcych stóp na żwirowej alejce
Unoszący się zapach róż przesyca powietrze
Co przyjdzie nam odkryć? 
Masywne drewniane drzwi, otwierane tysiące razy wcześniej
Kryjące setki niezwykłych historii 
Wiodą nas w ściany będące skarbcem niezliczonych wspomnień  

Ściany koloru ciemnej pomarańczy, geometryczne wzory drewnianych 
podłóg, skrzypienie desek
Lub echo dzwonu
Staroświeckie draperie koronek za szybami
Powiewające na wietrze
Słońce swym snopem wkrada się do środka
I chwyta uśmiech
Za każdymi drzwiami nowy świat do odkrycia
Przepych i komfort, piękno i pogoda 

W harmonii między sobą
W jedności z naturą
Dzieląc się pokarmem, dzieląc się przestrzenią, dzieląc się życiem
Zaraźliwy śmiech płynie swobodnie przez pomieszczenia,  
Wszyscy mu ulegamy.

Kwiaty bzu przyciągają roje skrzydlatych amatorów
zbierających słodki nektar, by obdarzyć nim swoją królową
Dzielą się z nami swoim złotym skarbem
Słodyczą – właściwą dla pszczelego rodu
Oblizujemy usta smakując każdą kroplę

Mozaika zieleni, klejnoty pomidorów
Łodygi trzask rozkoszny mlask najświeższy smak na świecie
korzenie warzyw bawią się w chowanego

lecz losem ich garnek: miazga, siekanie, gotowanie, pożarcie
Żółta krepina liści przyszłych jesiennych zbiorów rozwijająca się  
każdego dnia
Odsłaniając nieco więcej nowego życia
Zasobny kosz pełen darów ziemi 
Opróżniamy i przyszykowujemy  
Od ziemi do stołu
Dzieli tylko kilka krótkich kroków

Zachód słońca w tle. 
Pachnące świeżością pranie kołysze się na wietrze
Porywa nas do tańca.

Odgłos beczenia w stodole zaprasza nas do środka 
Nasi przyjaciele, nasi znajomi, nasi milusińscy
Dają nam swoje mleko, dają swoje jaja, odżywiają nas
Dziękujemy im
Szykujemy łóżka wyściełane sianem
Czułe gładzenie po głowie, kołysanka
Senny oddech – już wkrótce dołączymy do was we śnie.

Szepty przyjaciół,
Sekrety dzielone nocą, których nie wolno zdradzić, dary najbliższe sercu, 
nierozerwalna więź
Cichutko na paluszkach, by nie zakłócać snu
Zachowajmy spokój.
Zasypiamy,
śniąc o jutrze.

Masywne drewniane drzwi, otwierane tysiące razy wcześniej
Kryjące setki niezwykłych historii 
Czekające na setki kolejnych
Witamy w Białce
Witamy w domu.

Dom
n o l a  c h e s w o r t h



Nasze wnętrza

Dwa salony i przestronna jadalnia  
zapraszają do odpoczynku, relaksu  
i pysznych posiłków.

Na tarasie można wypić poranną 
herbatę z werbeny cytrynowej  
i wysłuchać porannego koncertu 
skrzydlatych mieszkańców parku.

Przestronne i jasne pokoje czekają 
na gości spragnionych ciszy  
i odpoczynku.



Nasze stawy mają także swoich  
mieszkańców, których spokoju  
staramy się  nie zakłócać.

Stary sad zaprasza latem do  
korzystania ze swoich owoców.  
Nic tak nie smakuje jak jabłko lub 
gruszka prosto z drzewa!

Aleją kasztanową można rozpocząć 
spacer po parku, w którym każde  
drzewo ma swoją historię. Niekiedy  
natkniemy się tam na sarny, stałych 
mieszkańców Białki.

Wokół Pałacu…



Prawdziwa duma naszego folwarku  
– Farma Dyń. Radość z sadzenia  
i zbiorów… Coroczne Dni Dyni  
to już wydarzenie! Zapraszamy :)

Świeże zioła na śniadanie…. 
Wiosna / lato na talerzu



Uwielbiamy gotować

Czasami to konfitury, czasami bułeczki 
albo pyszne ogórki małosolne…  
najważniejsze to być razem, a że  
zawsze smakuje… Cóż, serce domu  
to jego kuchnia! Nasze domowe,  
aromatyczne i pyszne posiłki sprawiają,  
że jadalnia jest zawsze pełna.



Opiekujemy się zwierzętami, 
troszczymy się o nie i karmimy. 
Dbamy o nie jak o najlepszych 
przyjaciół. Kozy: Pieprzowy, Kazik, 
Leszek, Rogaty, Tosia oraz dwie 
owieczki to stali mieszkańcy  
naszej farmy. Mamy także kacz-
ki, kury, króliki... bliskie nam są 
wszystkie stworzenia małe i duże.

Kochamy zwierzęta



O nas i do nas...



"Erdkinder"
warsaw

montessori
middle school

age 11-15

warsaw
montessori
high school
age 15-18

montessori
toddler school

age 1-2,5

montessori
toddler school

age 1-2,5

warsaw
montessori

school
age 5/6-10

casa dei
bambini

age 2,5-6

casa dei
bambini

age 2,5-6

Puszcza Kampinoska

1,4 km,    17 min,        7 min

168 km, 1 godz. 47 min

1,8 km,    22 min,        7 min

800 m,    11 min,        7 min

500 m,    9 min,        8 min

warsaw montessori
family

fundacja
montessori for

everyone

ul. Szkolna 16
Izabelin

Hornówek

ul. Badowska 19
Warszawa

Warsaw Montessori Family

www.wmf.edu.pl



Białka? Gdzie to jest?

Białka 155
21-300 Białka

Ela Zendel
t: 501 404 779, 539 697 025

e: ela@warsawmontessori.edu.pl

www.wmf.edu.pl
www.montessorifarm.wmf.edu.pl

168 km
1 godz. 47 min

76 km
1 godz. 15 min

55 km
45 min



Południowe Podlasie. Co warto zobaczyć?

Radzyń Podlaski znajdujący się  
w odległości zaledwie 5 km od Białki 
to miasto słynące z największego  
zespołu pałacowo-parkowego  
wzniesionego w poł. XVIII w. Skala 
obiektu oraz dekoracja architektoniczna 
pałacu, oranżerii i bram stanowi  
przykład najwyższego kunsztu  
architektów i rzeźbiarzy tamtego  
okresu. To, prawdziwa perła rokoka  
na skalę europejską.

Pałac w Kozłówce to obiekt  
wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju  
– Późnobarokowa rezydencja  
magnacka otoczona przepięknym 
parkiem, we wnętrzach której znajdą 
Państwo autentyczne wyposażenie 
z przełomu XIX i XX w. Znajdujące się 
w pałacu Muzeum Zamoyskich  
to miejsce, którego nie można  
pominąć odwiedzając ten  
region Polski. 

Lublin – stolica województwa i największe 
miasto w Polsce po wschodniej stronie 
Wisły. Przepiękne miasto z urokliwą  
starówką i wyjątkowymi zabytkami 
zaprasza w odwiedziny o każdej porze 
roku. Ze względu na swoje wielokultu-
rowe dziedzictwo odbywają się tutaj 
liczne festiwale, które przyciągają  
artystów i widzów nie tylko z całej  
Polski, ale też z zagranicy.  

Do najbardziej wyróżniających się  
wydarzeń należą:
• Carnaval Sztukmistrzów;
• Noc Kultury;
• Wschód Kultury – Inne Brzmienia   
 Art’n’Music Festival;
• Jarmark Jagielloński;
• Europejski Festiwal Smaku;
• Falkon.

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim  
– malowniczo położona wśród bujnych 
nadbużańskich łąk to światowej klasy 
obiekt i najstarsza państwowa stadnina 
koni arabskich istniejąca od 1817 r.  
Miejsce, którego nie może pominąć 
żaden miłośnik koni.

Pałac Zamoyskich w Kozłówce. 
Foto: M. i E. Wojciechowscy. Wikipedia

Dziedziniec pałacu Potockich. Foto: Tomasz Zugaj. Wikipedia

Foto: Wawa65. Wikipedia

Śródmieście, Rynek, Zamek Królewski, 
Stare Miasto, kamienica Klonowica,  
pl. Po Farze. Foto: Wikipedia



Miłośników jazdy konnej zachęcamy 
do wizyty w stadninie koni Borysiuk  
położonej w odległości ok. 10 km  
od Białki. To miejsce, gdzie kocha się 
zwierzęta i gdzie zawsze otacza  
nas dobro i ciepło...  !

Foto: stajnia-borysiuk.pl

Spragnionym kontaktu z naturą  
i rowerowych wycieczek polecamy 
odwiedzenie łowiska u Państwa  
Kolasińskich położonego zaledwie  
15 km od Białki. i obfitującego  
w rozmaite gatunki ryb. Gospodarze 
prowadzą także hodowlę koników 
polskich. 

Otaczające Białkę lasy (najbliższy  
w odległości 1,5 km  od pałacu, oraz  
położone nieco dalej w odległości  
4-6 km) zapraszają na naturalny  
detoks. To naturalne sanatoria dzielące 
się swoimi zasobami i bogactwem  
z każdym odwiedzającym. 

Konik polski. Foto: Hans Pama. 
Wikipedia

Okolice Białki: I kilkadziesiąt kilometrów dalej:

Polecamy także  Nadbużański szlak 
rowerowy, a dla tych, którzy pragną 
podróżować szlakami wodnymi  
– spływy kajakowe rzekami Bug,  
Tyśmienica i Wieprz.

Zapraszamy!

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna 
„Czarny Las”, Parkowa 21-210 to  
wyjątkowy szlak dla miłośników przyrody. 
Jej unikatową cechą jest 600-metrowa 
kładka wiodąca przez mieszkalny las 
bagienny porośnięty obumarłym  
drzewostanem brzozowym.

Podlaski przełom Bugu – dzika dolina,  
skarpy nad rzeką, plaże z piaszczystymi 
wydmami i rzeka Bug, która  
zachowała swój naturalny bieg.  
To miejsce, które stworzyło warunki 
dla  rozwoju rezerwatów przyrody, 
gdzie można podziwiać bogaty 
świat ptaków. 

Foto: Grzegorz W. Tężycki. Wikipedia


