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WIOSKI TEMATYCZNE specjalizują się w jakiejś
dziedzinie i dzięki temu stają się bardziej wyróżnialne i ciekawe. Specjalizacja jest najczęściej
pochodną lokalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. Utworzenie wioski tematycznej
wymaga współpracy, twórczego myślenia, odwagi
zrywania ze schematami i do pokazania się światu,
wystawienia się na krytykę, wyjścia z cienia, brania
spraw w swoje ręce.
Mieszkańcy wsi tematycznych chętniej o swojej
wsi mówią, chętniej się chwalą, bo mają ciekawe
opowieści. To już nie jest miejscowość, której nazwa nic nikomu nie mówi.
Niniejsza publikacja prezentuje wioski tematyczne leżące w krainie Borów Tucholskich. W porównaniu z innymi regionami w Polsce, a nawet
w Europie, widzimy tu szczególnie duże ich nagromadzenie. To w głównej mierze zasługa osób i organizacji zaangażowanych w tworzenie wiosek tematycznych, w tym szczególnie LGD Bory Tucholskie
oraz wspierania tego procesu przez lokalne samorządy. Myślę jednak, że nie bez znaczenia jest tu
także specyfika społeczna i kulturowa regionu Borów Tucholskich oraz charakter jego mieszkańców.
Życie w lesie, na słabych glebach, w oddaleniu od
miast wykształca zaradność osobistą i społeczną,
uczy współdziałania i samopomocy, wzmacnia
kapitał społeczny i kreatywny. Na takim podłożu
łatwiej o podejmowanie i realizowanie wspólnych,
odważnych i niecodziennych inicjatyw.
Tworzenie wioski tematycznej to próba dostosowania się do wyzwań współczesności, do nowej
gospodarki, do nowych potrzeb ludzkich, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i twórczym jej
rozwijaniu. Pokazują to przykłady wiosek tematycznych z Borów Tucholskich, które wykorzystują

takie wartości i zasoby, jak: kwiaty i historia wsi kawą ofertą i atmosferą, współpracują z osobami
(Wioska Kwiatowa Żalno), tradycje kolejarskie i organizacjami z kręgu własnej specjalizacji. Ich
(Wioska Kolejarska Pruszcz), tradycje rolnicze i pa- rozpoznawalność podkreślają liczne nagrody i wymięć o domowym wypieku chleba (Wioska Chle- różnienia w konkursach krajowych i europejskich,
bowa Jania Góra), historia wydobycia węgla w Bo- np. Wioska Górnicza wpisana została do „Złotej
rach Tucholskich (Górnicza Wioska Piła), bogactwo Kolekcji Dobrych Praktyk” Europejskiej Strategii
borów i talenty artystyczne mieszkańców (Wioska Dziedzictwa dla XXI wieku.
Wioska tematyczna to twór żywy, dynamiczny,
Grzybowa Krzywogoniec), tradycyjne sady przydomowe, dawne odmiany jabłoni (Jabłkowa Kra- podlegający zmianom, wpływom, niejednokrotnie
ina Jabłonka), tradycje i współczesność pszcze- też targany konfliktami. Potrzeba siły, wiary i wylarstwa (Wioska Miodowa Wielki Mędromierz), trwałości, żeby taką wioskę stworzyć i ją rozwijać.
tradycje borowiackie (Borowiacka Wioska Nowy Takiej siły, wiary w sukces i kontynuowania działań
Sumin), bogactwo natury i kultury (Ptasia Wioska mimo trudności życzę z całego serca mieszkańcom
wiosek tematycznych z Borów Tucholskich.
Adamkowo).
Wioski tematyczne z Borów Tucholskich są
dr Wacław Idziak
przykładem dla innych wsi, przyciągają gości cie-
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METAMORFOZA WSI KRZYWOGONIEC datuje
się od 2000 roku. Zagubioną w sercu Borów Tucholskich wieś, obejmującą 206,5 ha oraz 48 numerów
domostw, ukazała światu praca Aliny i Kazimierza
Wajdów O czym szumią sosny w Krzywogońcu, wyróżniona nagrodą główną w konkursie wojewody bydgoskiego na temat „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Od tego się zaczęło. Dalszy rozwój wsi uwarunkowały fundusze unijne, środki samorządu gminy, sołectwa oraz inicjatywa powołania tu „wioski grzybowej”.
Pierwsza wioska tematyczna na terenie pogranicza borowiacko‑krajeńskiego powstała w 2005 roku
we wsi Krzywogoniec. Miejsce to, położone pośród
jezior i łąk Borów Tucholskich, od wielu lat znane
było turystom, którzy przybywali tutaj z całej Polski.
Mieszkańcy postanowili wykorzystać zasoby naturalne do promocji i uatrakcyjnienia pobytu, a jednocześnie dalszego rozwoju agroturystyki.
Symbolem działania stał się grzyb, bowiem wiadomo, że na tych okolicznych piaskach od wieków
ludzie żyją nie z rolnictwa, lecz z grzybów. Pod egidą Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa
Krzywogoniec rodziły się inicjatywy twórcze: materialnie użytkowe i duchowo kulturowe. To Kapituła
Konkursu na najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO
PUBLICO BONO pod patronatem Prezesa Rady Ministrów 11 listopada 2000 roku przyznała stowarzyszeniu wyróżnienie za działalność obywatelską.
We wrześniu 2001 roku Tadeusz Syczyło uczestniczył w warsztatach dla liderów rozwoju turystyki
wiejskiej w Austrii pn. „Wysoka jakość produktu turystycznego szansą rozwoju wsi”. W programie tego
wyjazdu studyjnego między innymi było zwiedzanie wioski „makowej” – Armschlag. W regionie tym
od wieków uprawiany jest mak jadalny. Wracając
z Armschlag autokarem, zaraz na gorąco rozrysował
sobie szkic wioski grzybowej w Borach Tucholskich
w gminie Cekcyn.

Projekt przypadł do serca ludziom, którzy od
dawna wiązali symbolikę swojej wsi z grzybem –
„Będzie Wioska Grzybowa!”. Pomysłem tym zainteresowały się również autorytety naukowe:
mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Maria Ławrynowicz, jak również prof. Ludwik Lipnicki – autorytet z dziedziny porostów. Pierwsze warsztaty
przeprowadził socjolog wsi Wacław Idziak.
Wielka uroczystość nadania wsi Krzywogoniec
tytułu Wioska Grzybowa odbyła się 5 listopada
2005 roku, a w grudniu tegoż roku „Gazeta Pomorska” obwieściła wszem i wobec, „jak Krzywogoniec
chce zaskoczyć Polskę i zarobić” jako „Grzybowe Eldorado”. Była to pierwsza wieś tematyczna
w Kujawsko‑Pomorskim! W kraju istniała już w Wiel-

kopolsce Wioska Wierzbowa (1997), a w powiecie
koszalińskim Wioska Hobbitów (1999).
Najczęściej wsie tematyczne są inicjatywami oddolnymi, a ich twórcami bywają organizacje pozarządowe
lub niezależni liderzy. Celem jest ożywienie gospodarki
wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół problemu, umożliwiającego mieszkańcom rozwój
sposobów pozyskiwania alternatywnych dochodów.
Najważniejsze jest znalezienie pomysłu na motyw
przewodni wioski. Można tu wykorzystać nazwę wsi,
jej tradycje lub zasoby materialne, twórczość mieszkańców, nawet znaną legendę o wsi. To innowacyjny sposób na zmianę oblicza wsi i tworzenie lokalnej
przedsiębiorczości – dla każdego z osobna lub razem.
Każdy ma szansę zaistnieć w nowym wydaniu.
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Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz
Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec na jednym ze swoich spotkań stwierdzili: „Chcemy
troszkę dla stowarzyszenia zarobić, ale i przy
tym się bawić”. Wieś nabrała rozpędu społecznego. Na domostwach mieszkańców wsi
i działkowiczów pojawiły się „grzybowe” tablice numeracyjne, w dawnym budynku szkolnym
Stowarzyszenie przygotowało Izbę Regionalną
z wystawą grzybową, na budynku zawisła tablica „Wiejska Izba Produktu Lokalnego”. Wydano
serię widokowych kart pocztowych. Zakupiono też pieczęć „grzybową” oraz worki lniane
z pieczęcią grzybową i nadrukiem informującym o tym, że grzyby pochodzą z Krzywogońca.
Powstał zespół teatralno‑taneczny „Grzybianie”,
a w piwnicy domu Pałkowskich prywatna Izba Regionalna „U Helenki” wraz z minirestauracją, serwującą typowo borowiackie wypieki i dania obiadowe, m.in. „szandara” w sosie grzybowym. We
wsi bywali wczasowicze z całej Polski, także i z zagranicy. Stałych bywalców nęcił niezapomniany
smak i zapach swojskiego chleba. Ten chleb zdobył główną nagrodę „Perła” 2005 w ogólnopolskim konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”.
O tym, że Krzywogoniec zasłużył na miano
Wioski Grzybowej świadczy specjalne wyróżnienie na Festiwalu Smaku w Grucznie 2006 roku –
za grzyby marynowane, które od lat stanowią
czołowy produkt gospodyń krzywogonieckich.
Ustalono, że corocznie w sierpniu odbywać się będzie Święto Grzyba, co było też motywacją do budowy z funduszy unijnych Amfiteatru nad jeziorem. Organizowane tu widowiska ściągały nawet tysięczną
publiczność, wśród której znaczną część stanowili
amatorzy sztuki teatralno‑estradowej. Należy zaznaczyć, że na scenie Amfiteatru krzywogonieckiego
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 ojawiały się niezwykle ambitne przedstawiep
nia z klasyki literatury polskiej, zapoczątkowane
w 2006 roku Grzybobraniem z II księgi Pana Tadeusza.
W roku 2007 wystawiono pikantny fragment tegoż
poematu Telimena i mrówki (obydwa reżyserowane
przez śp. Janinę Ragin‑Szczęsną). Kolejne inscenizacje reżyserowała już Dorota Gromowska, podchodząc w trzeciej edycji Święta Grzyba (2008) bardzo
odważnie od powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niem
nem, którego rolę pełniło znajdujące się
przy Amfiteatrze miejscowe jezioro. Tłumnie zgromadzeni mimo deszczu, mieszkańcy wsi i goście z niecierpliwością spoglądali
w stronę jeziora, wypatrując płynących łódkami bohaterów powieści. Na zziębniętych
widzów czekał gorący poczęstunek, a ludowa poetka gminy Cekcyn Jadwiga Bartlewska
fakt ten utrwaliła wierszem: „Goście chętnie
tu przybywają, gdyż miejscowych gościnności doznają”. Imprezie patronowały „Tygodnik
Tucholski” oraz „Gazeta Pomorska”, przenosząc
wrażenia i ocenę na swoje łamy.
Widowiskowe były też popisy zespołu
tanecznego, przygotowywane przez choreografa Waldemara Woźniaka – nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Karolewie. Szczególnym uznaniem publiczności
cieszył się zawsze polonez do muzyki
Wojciecha Kilara. Imprezie „Święto Grzyba” do dziś towarzyszą ciekawe występy
sportowe i strażackie oraz bogato zaopatrzone stoiska kulinarne z asortymentem nie tylko grzybowym.
Wieś stała się medialna i atrakcyjna
dla turystów, wielokrotnie zaistniała
w prasie powiatowej i wojewódzkiej,
także w radiu i telewizji.
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PODĄŻAJĄC SZLAKAMI PIĘKNYCH Borów
Tucholskich, można dotrzeć do WIELKIEGO
M ĘDROMIERZA. To właśnie tutaj znajduje się
wieś miodem płynąca – Wioska Miodowa. Inicjatywa, zapoczątkowana przez mieszkankę sołectwa,
a zarazem pracownika samorządowego urzędu
gminy w Gostycynie, rozwijana była przez pozostałych mieszkańców wsi i okolicznych pszczelarzy. Jest tutaj dostatek pasiek i uli, ponieważ dzięki
walorom przyrodniczym pszczoły mają sporo pożytków. W Wiosce Miodowej można skosztować
złotego nektaru, zdobyć wiedzę o wyjątkowych
owadach, nauczyć się robić świece z wosku pszczelego, a nawet skorzystać z apiterapii w oddalonym
o 3 km Łyskowie.
Kultywowanie tradycji pszczelarskiej w Wielkim
Mędromierzu zaczęło się od właścicieli kilkunastu
pasiek, prowadzonych z dziada pradziada i przekazywanych kolejnym pokoleniom w rodzinie. Najstarsza pasieka liczy ponad 100 lat. Ule najczęściej
wykonywane były przez członków rodziny samodzielnie, ze słomy i drewna. Pasieki swoje nazwy
zaczerpnęły od właścicieli. I tak można tu odwiedzić pasieki, np. „U Rozalii”, „U Mirki”, „U Grzesia”
czy „U Władka”.
„Miodową przygodę ze wsią tematyczną rozpoczęliśmy w 2008 roku. To właśnie wtedy postanowiliśmy, że utworzymy wioskę miodową. Chcieliśmy zachęcić młode pokolenie do kultywowania
praktyki pszczelarskiej. Opracowaliśmy logo wioski, wykonaliśmy tablicę informacyjną określającą
lokalizację pasiek we wsi, a pszczelarze otrzymali
tabliczki do ich oznaczenia. Ruszyliśmy! Zdrowe
produkty, owoc pracy pszczelich rojów, można posmakować na miejscu, ale nie tylko” – opowiada
Iwona Śpica, jedna z działaczek wioski miodowej.

Wszyscy tutejsi pszczelarze kochają pszczoły
i swoje pasieki. Miód to naturalna składowa ich życia. Przykładowo – pasieka Rozalii Przytarskiej istnieje ponad 40 lat. Założycielem był jej mąż – Jerzy
Przytarski. Państwo Przytarscy należeli przez wiele lat do koła PZP w Gostycynie. Pasieka średnio
liczy 12 uli. Początkowo ule typu wielkopolskiego
budował pan Jerzy. Obecnie pasiekę prowadzi pani
Rozalia z synową i wnuczkami. Pozyskują miody
wielokwiatowe, lipowe i rzepakowe.
„Żyjemy tu w symbiozie z pszczołami. To fenomenalne owady, które nigdy nie przestaną mnie zadzi-

wiać, choć tak wiele już o nich wiem. One fascynują
człowieka właściwie od momentu, kiedy powstała
pisana historia. To są nasi współpracownicy w rolnictwie, ale także towarzysze ludzi i natury, strażniczki
stanu środowiska – są jak barometry. Pszczoły można podziwiać godzinami. Ich współistnienie w ramach rodzin pszczelich, uporządkowanie, pracowitość, a nawet geometryczne wzory ich plastrów. Ich
życie jest jedną z najbardziej fascynujących form, jakie są znane nam – ludziom. Choć wiele już o pszczołach wiemy, bo naukowcy obdarli je z aury tajemniczości, to czeka nas z pewnością w ich zakresie
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jeszcze wiele fascynujących odkryć. Chętnie
dzielę się z turystami opowieściami o pszczelim fenomenie. Widzę, że są zdziwieni. Może
po wizycie u nas jeszcze bardziej docenią te
istoty, zaczną na nie inaczej spoglądać, jeszcze
bardziej je docenią?” – opowiada z pasją Rozalia Przytarska, wieloletnia pszczelarka.
Animatorzy wioski, bo tak o nich możemy
powiedzieć, ze zdumieniem odkrywają,
że im więcej sekretów pszczół
zdradzają turystom, tym większe w nich pragnienie wnikania
w niesamowity świat bzyczących
owadów. Podczas wizyt studyjnych widzą, że nawet ci z początku niezainteresowani słuchacze
po jakimś czasie, w trakcie zajęć,
chętnie włączają się w rozmowę
i wyrażają chęć zgłębienia tematu. Prowadzący opowiadają
bardzo obrazowo – o tym, że aby
pszczela rodzina zebrała około
3 kg nektaru, musi pokonać trasę...
40 tys. km, co odpowiada jednemu okrążeniu kuli ziemskiej i przysiąść około 4 mln razy na kwiatach
lub liściach. Na co dzień o tym nie
myślimy, ale warto docenić ciężką
pszczelą pracę.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile
pszczoły dla nas robią. Że dzięki nim mamy
kwiaty, mamy jedzenie, że dzięki nim żyjemy. Nie będzie pszczół, nie będzie nas! Poza
tym, zamiast tabletek, powinniśmy jeść więcej miodu. A ten, w zależności od gatunku,
różni się konsystencją, barwą, zapachem

10

i smakiem. Gatunki zależą od tego, z jakich roślin pszczoły zbierały nektar, spadź
i pyłek kwiatowy. Można u nas poznać różne gatunki miodów, typy uli, ich budowę,
wyposażenie i strój pszczelarza, a także
sposoby pozyskiwania miodu z ula i narzędzia do tego przeznaczone. Produkowane
są u nas miody wielokwiatowe – najpopularniejsze, które przeciwdziałają próchnicy
zębów i wzmacniają układ odpornościowy
i krążenia. Mamy również miody lipowe –
uznawane za najsmaczniejsze i najłagodniejsze, choć po nawałnicy z pamiętnego
roku 2017 drzew lipowych jest coraz mniej,
staramy się wraz z władzami gminy dosadzać nowe, a także rzepakowe – z właściwościami regeneracyjnymi, wzmacniającymi układ immunologiczny i układ krążenia.
Ze śmiechem opowiadamy turystom, że
miód daje długowieczność. W ogrodzie
miododajnym, założonym dzięki wsparciu gminy i WFOŚiGW w Toruniu, staramy
się pokazać, na jakie kwiaty miododajne
owady przylatują i jakie pozyskują pożytki. Na warsztatach woskowych uczestnicy
mają możliwość wykonania własnoręcznie świecy woskowej w dowolnej formie.
Do tej pory
wioskę, która
stała się miodową, odwiedziło ponad
5000
turystów z różnych
stron świata.
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wioska ptasia
WIOSKA
PTASIA

Przyjeżdżajcie, idźcie w krzaki, obejrzyjcie sobie
ptaki… – to motto najmniejszej w Polsce wioski
tematycznej – Ptasiej Wioski
Wyjątkowe miejsce
DZIAŁAJĄCA OD 2009 ROKU „Ptasia Wioska”
w ADAMKOWIE to wyjątkowe miejsce w północnej części województwa kujawsko‑pomorskiego.
14 domów i 36 mieszkańców „stoi na dwóch nogach”: na skraju Pojezierza Krajeńskiego i Borów
Tucholskich. Położona na malowniczym wzgórzu
w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, zaprasza
wędrowców z Tucholi (15 km), Chojnic (25 km),
Bydgoszczy (70 km), Torunia (100 km) i Gdańska (120 km). Ze Wzgórza Wyczółkowskiego
(178 m.n.p.m.), najwyższego punktu Borów Tucholskich (w województwie kuj.-pom.), roztacza się widok na całą okolicę. W pobliżu przepływa rzeka
Kamionka, prawy dopływ Brdy.
Ścieżka ornitologiczna
Wędrówka rozpoczyna się od rzeźby żurawia, którego spotkamy później na łąkach w dolinie rzeki
Kamionki. W sadzie bytują: grzywacz, zięba, szpak,
kapturka i modraszka. We wsi spotkamy też wróbla i dwa gatunki jaskółek. Po drodze spotkamy
ziębę i trznadla, a nad polami zobaczymy skowronka. W lesie przywita nas gajówka, dzięcioł duży
i kapturka. Łąka nad rzeką Kamionką jest idealna
dla żurawi, a w krzewach spotkamy kosa, kapturkę
i słowika szarego. Patrząc na oczko wodne, zobaczymy żerujące bociany białe. Jest to też miejsce
gniazdowania pokląskwy. Krzaki to miejsce lęgowe
słowika szarego, dwóch gatunków pokrzewek oraz
gąsiorka. Na polach rozpoznamy skowronka, pliszkę żółtą i polującego błotniaka stawowego, a na
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przydrożnych drzewach towarzyszyć nam będą: Śladami Leona Wyczółkowskiego
potrzeszcz, zięba i szpak. Ścieżkę opracował prof. Sto lat temu wybitny artysta młodopolski Leon
Wyczółkowski malował w Adamkowie m.in. Dwa
Andrzej Przystalski z UMK w Toruniu.
Nie zawsze zobaczymy ptaki, często można je dęby w słońcu, Krzyż przydrożny i aleje klonowe.
tylko usłyszeć, i to wprawionym uchem. Warto Jego imieniem nazwana została klonowa aleja, dwa
skorzystać ze spaceru z ornitologiem, organizowa- dęby z jego obrazu oraz najwyższe w tej części Bonego dla małych grup. Niezwykłym przeżyciem są rów Tucholskich wzgórze z widokiem na dolinę Kawycieczki o świcie, kiedy przyroda budzi się do ży- mionki. Za jego czasów rosły już: wiąz o obwodzie
313 cm oraz dwupienny dąb szypułkowy o obwocia i pokazuje z najlepszej strony.
dzie 325/289 cm.
Co roku w lipcu Renata Borowiecka‑Gutsze orWrażenia – nie tylko przyrodnicze
„Ptasia Wioska” przyciąga nie tylko dla miłośników ganizuje dla dzieci i młodzieży plenery malarskie
przyrody, ale także jej miłośników. Łączy sztukę lu- „Śladami Leona Wyczółkowskiego”, można je zordową, sztukę akademicką i sztukę dziecięcą, poka- ganizować także na zamówienie.
zując, jak na bazie tradycji ludowej i walorów wsi
stworzyć atrakcję turystyczną.
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rych są posadowione. Warto przeczytać te opowieści, siąść na kamieniu i zadumać się chwilę, by
z nowymi siłami wrócić do codzienności.
Zainspirowani Adamkowem
Już Leon Wyczółkowski był zainspirowany duchem
tego miejsca. Fascynację widać też w fotogramach
i filmach Janusza Gauera (operator filmowy i reżyser), powstała tu uhonorowana na Międzynarodowych Targach Łódzkich kolekcja mody Renaty
Borowieckiej‑Gutsze „Panny z Borów” (stworzona wspólnie z młodymi adeptkami projektowania
i modelingu), fotogramy tworzył toruński fotografik
Marek Czarnecki, inspiracji do projektów biżuterii
szukała Anna Ogińska, powstał tu fragment powieści Wieczór gorzkiej mgły. „Ptasia Wioska” zainspirowała rosyjską graficzkę i ilustratorkę Wiktorię
Timofiejewą do stworzenia wystawy „ptasiej”. Jako
dzieło sztuki Ptasia Wioska miała też własną wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Plenerowe Muzeum Ptaka –
 yrzeźbiona przestrzeń
w
W Adamkowie znajduje się jedyne w swoim rodzaju Muzeum Ptaka. Ogólnodostępna galeria przydrożna akcentuje otaczającą ją nieskażoną naturę
i typowy wiejski krajobraz, eksponując figuratywną sztukę ludową przy abstrakcyjnej sztuce współczesnej. Łącznikiem pomiędzy rzeźbami jest „Ptak”.
Wielkoformatowe działa rzeźbiarzy ludowych:
Żuraw Jana Czupryniaka, Sowa Bartłomieja Kędzierskiego i św. Franciszek Edmunda Szpanow- Społeczna inicjatywa w Kujawsko‑Pomorskich
skiego sąsiadują z wykonanymi pod opieką wy- „Konstelacjach Dobrych Miejsc”
kładowców Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Ptasiej Wioski nie byłoby bez Stowarzyszenia na
(Mariola Wawrzusiak i Marcin Nosko) rzeźbami rzecz Pamiętowa i Adamkowa, organizacji zrzeszastudentów ASP: Koliber Anny Przybyło, Odlot Pau- jącej mieszkańców tych miejscowości. Pani Doroliny Stępień, Żuraw Macieja Cieśli, Przelot Jacka ta Gromowska z Grzybowej Wioski – najstarszej
Dudka oraz W locie Krzysztofa Fusa.
Wioski Tematycznej w Borach Tucholskich – zainspirowała nas. Wizyta w Sierakowie Sławieńskim –
„Mówiące kamienie”
Wiosce Hobbitów – długa rozmowa z jej twórcą,
U nas nawet kamienie mogą przemawiać. W ra- doktorem Wacławem Idziakiem, szkolenia LGD
mach projektu „Borowiackie Szlaki” w Adamkowie „Bory Tucholskie” i dotacja z Funduszu Inicjatyw
stanęło 6 kamieni z kodami QR, które pozwalają Społecznych, pozwoliły na realizację pomysłu. Zana szybki dostęp do informacji o miejscach, w któ- miast szybkiego rozwoju zachowaliśmy pierwotny,
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r olniczy charakter wsi, przyjmując niewielką
liczbę turystów. Od pierwszych chwil działania
związane z Wioską Tematyczną koordynuje pani
Renata Borowiecka‑Gutsze (www.r‑b‑g.net).
„Ptasia Wioska” to jedna z gwiazd „Konstelacji Dobrych Miejsc”, czyli najciekawszych
miejsc w regionie, które zachęcają do aktywnej
turystyki. Ptaki przypominają o tym, że by zobaczyć to, co najciekawsze potrzebny jest czas.
Szukanie szczęścia potrafi być żmudne.
W Adamkowie gościła telewizja ogólnopolska i regionalna, do przyjazdu zachęcały
„National Geographic Traveller” czy „Podróże”.
Pozostaje ono jednak nieodkrytym skarbem,
do którego trafiają jedynie wybrani, by bez tłoku
i hałasu cieszyć się spokojem i pięknem.
„Ptasia Wioska” znalazła uznanie także wśród
fachowców. Otrzymała doroczną nagrodę FRDL
i nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego, a stowarzyszenie zostało Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju.
Oferta turystyczna
„Ptasią Wioskę” można zwiedzać samemu lub skorzystać z gotowej oferty. Warto z wyprzedzeniem
zamówić wycieczkę z ornitologiem, nocne oglądanie ptaków, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
i dorosłych „Malowany Ptak”, warsztaty z malarstwa dla dzieci i młodzieży czy warsztaty
fotograficzne „malowanie obiektywem”. Wyjątkowe są warsztaty z mody – przeznaczone tylko dla kobiet – „Na trawie, przy kawie
o modzie”, prowadzone przez projektantkę
Renatę Borowiecką‑Gutsze. Catering na bazie lokalnych produktów można zamówić
w sąsiedniej wsi.

Utworzenie z „przeciętnej” miejscowości miejsca
magicznego, wyjątkowego, będącego plenerowym
muzeum łączącym różne rodzaje sztuki z codzienną rzeczywistością, trwale zmieniło otoczenie. Codzienne obcowanie z pięknem przyrody i harmonijnie w nią wkomponowanymi dziełami rąk ludzkich
kształtuje świadomość, co widać w każdym obejściu. Warto zobaczyć to na własne oczy, zatem…
Przyjeżdżajcie, idźcie w krzaki,
obejrzyjcie sobie ptaki…
Karol Gutsze
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WIOSKA KWIATOWA

Historia zapisana w kwiatach
PO PIĘCIU LATACH STARAŃ i przygotowań
w kierunku budowy infrastruktury, stworzenia
oferty turystycznej, odpowiednich nasadzeń kwietnych i zdobycia umiejętności rękodzielniczych oraz
kunsztu w zakresie tworzenia pamiątek, w Ż ALNIE
otwarta została Wioska Kwiatowa. Miało to miejsce 15 czerwca 2013 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było działające na terenie sołectwa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno
wraz z grupą niezrzeszonych mieszkańców wsi.
Prace przygotowawcze polegały m.in. na obsadzeniu kwiatami i krzewami przystanków autobusowych, terenu wokół pomnika pomordowanych,
placu zabaw oraz na tworzeniu kwietnych ogrodów
wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Na terenach ogólnodostępnych powstały
rzeźby kwiatowe w formie filiżanek i dzbanka oraz
kwitnące rowery. Pomysłem na zatrzymanie kwiatów w okresie zimowym stały się natomiast rzeźby
i malowane na drewnie kwiaty.
Partnerzy i przyjaciele
W tworzeniu kwitnących rabat pomogła również
gmina Kęsowo. Dofinansowanie do tematycznych
projektów, które stowarzyszenie corocznie składało w ramach ogłaszanych przez samorząd konkursów, przyczyniło się do zakupu elementów małej
architektury oraz wielu roślin. Spore zaangażowanie w rozwój Wioski Kwiatowej mieli także sami
mieszkańcy. Świetnie się bawili, tworząc przy swoich posesjach ciekawe kompozycje kwietne.
Oprócz tego pomocy w tworzeniu wioski udzielił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie.
W ramach projektu dla podopiecznych „Bądź aktywny, daj sobie szansę” kilkunastu mieszkańców
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Żalna zdobyło różne umiejętności potrzebne przy
prowadzeniu wioski tematycznej. Nauczyli się m.in.
projektowania i wykonywania kwiatów z różnego
rodzaju materiałów, poznali szkoły układania kwiatów, sztuki cyrkowe oraz grę na bębnach.
Członkowie stowarzyszenia wzięli udział
w szkoleniach dotyczących przygotowania bazy
turystycznej dla grup wycieczkowych. W ramach
współpracy z LGD „Bory Tucholskie” udało się
też odwiedzić i poznać propozycje wiosek tema-

tycznych działających w różnych regionach Polski.
Zebrane materiały i doświadczenia pozwoliły na
przygotowanie odpowiedniej oferty Wioski Kwiatowej. Członkowie stowarzyszenia uczyli się i czerpali wiedzę o prowadzeniu wioski tematycznej oraz
organizacji pozarządowej od Stowarzyszenia TŁOK
z Torunia, a po naukę z zakresu odpłatnej działalności statutowej udali się do Szkoły Ekonomii
Społecznej.
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Kwiatowa wizytówka wsi
Wiele pracy członkowie stowarzyszenia oraz
osoby zainteresowane włożyły w tworzenie wizytówki Wioski Kwiatowej. Jest nią pokazowy
ogród znajdujący się w centrum Żalna. Został
nazwany „Tęczowym zakątkiem” na cześć rosnących tam kwiatów, które mienią się kolorami tęczy. W realizacji tego przedsięwzięcia
stowarzyszeniu pomogło dofinansowanie
w ramach „małych projektów” z LGD Bory
Tucholskie. Na powierzchni około 2500 m2
„Tęczowego zakątka” rośnie w tej chwili ponad
2000 roślin w prawie 100 gatunkach. Wszystkie prace w ogrodzie wykonali wolontariusze –
mieszkańcy Żalna. Zakątek podzielony jest na
mniejsze tematyczne rabaty, takie jak kącik
romantyczny, kącik zapachów i motyli, jadalny,
babci Janinki Żalińskiej czy też roślin skalnych.
Ogród jako żywy twór ciągle się zmienia. Dosadzane są nowe rośliny, przesadzane te, które
słabo rosną w danym miejscu. Od wiosny do późnej jesieni kolory „Tęczowego zakątka” nieustannie się zmieniają. Dzieje się tak, ponieważ kwiaty
i krzewy mają różne terminy kwitnienia i różne
okresy przebarwiania się. Rośliny w ogrodzie podlewane są automatycznie. To było ogromne, ale
niezbędne do utrzymania należytej struktury terenu przedsięwzięcie. Zostało zrealizowane z pieniędzy sołeckich, podobnie jak oświetlenie ogrodu klimatycznymi lampami. Dodatkowo gmina
Kęsowo sfinansowała ujęcie wody i podłączenie
prądu do systemu nawadniającego. W tej chwili
samorząd pomaga również w opiece nad roślinami, gdyż sami wolontariusze nie są w stanie samodzielnie sprostać wszystkim zadaniom.
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Oferta wioski:
Quest – „Na kwiatowym szlaku w Żalnie”
Podczas spaceru z duchem dawnej właścicielki dworu Janiny Żalińskiej uczestnicy poznają
różnorodne kwiaty, krzewy i zioła naszej wioski
tematycznej. Rozwiązują zagadki, rebusy, wykonują proste działania matematyczne. Wszystko
to prowadzi do odnalezienia skarbu.
Kwiatowe podchody – „Kwiatobranie”
Podczas wędrówki uczestnicy poszukują odpowiedzi na zagadki, rozwiązują rebusy i zbierają literki do hasła, które wskaże miejsce ukrycia
skarbu oraz motto przewodnie Kwiatowej Wioski.
Gra terenowa dla młodszych dzieci – „Żalińska Makowa panienka”
Uczestnicy poznają przygody małej makowej
Janeczki oraz jej przyjaciela Samuela. Wykonują
różne zadania, takie jak łapanie motyli, oddzielanie maku od grochu, puszczanie papierowych
kwiatów na wodzie, szukanie naparstków, szukanie kwiatka do pary, rzut do dziupli szyszkami.
Warsztaty rękodzielnicze: kwiatowe decu
page na kamieniach lub na szklanych lampionach,
kwiaty z bibuły marszczonej, kwiaty z materiałów
włókienniczych, kwiaty z papieru, pocztówki.
Warsztaty tylko dla dorosłych: przygotowanie olejku nagietkowego do kąpieli.
Kwiatowe zabawy: domino kwiatowe, memory kwiatowe, puzzle kwiatowe o różnej liczbie
elementów, kwiatowy król lub królowa.
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WIOSKA BOROWIACKA
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ZACZĘŁO SIĘ W 2005 roku od reaktywacji Koła
Gospodyń Wiejskich NOWY SUMIN. Początki
nie były łatwe, ponieważ oprócz pustej świetlicy koło dysponowało tylko dużymi chęciami, ale
to przecież bardzo wiele. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i samorządu świetlica została
dobrze wyposażona, łącznie z zapleczem kuchennym. Najważniejsza była jednak inwestycja
w ludzi: udział w szkoleniach z zakresu ekonomii
społecznej, wyjazdy studyjne, podpatrywanie
innych wiosek – i tak zrodził się pomysł na wieś

tematyczną. W 2012 roku oficjalnie zainaugurowano działalność Wioski Borowiackiej w Nowym
Suminie. „Promujemy nasze tradycje, rękodzieło,
potrawy i kulturę borowiacką. Uszyłyśmy piękne stroje ludowe, w których reprezentujemy nasz
region na różnych uroczystościach. Co roku bierzemy udział w dożynkach, a tradycyjny wieniec
pleciemy własnoręcznie. Ważnym wydarzeniem
jest dla nas udział w Historycznym Pochodzie
Borowiaków w Tucholi” – opowiadają członkinie
KGW.
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Wioska oferuje szereg atrakcji związanych
przede wszystkim z borowiackimi tradycjami.
Są to warsztaty robienia masła w kierzance, wyrobu twarogu, przygotowywania takich potraw,
jak szandar i kartoflanka. W Nowym Suminie
można nauczyć się regionalnego haftu, ale też
przędzenia wełny i robienia skarpet na drutach.
Nie brakuje zajęć rękodzielniczych z wykorzystaniem siana i papieru. Opracowana została gra
terenowa typu quest, a dla gości udostępniono
minimuzeum sprzętów gospodarstwa domowego, w którym znajdują się np.: kany do mleka, centryfuga, kierzanki, tary, balie, kołowrotki i cepy.
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„W marcu 2016 roku brałyśmy udział
w pierwszym Kongresie Wsi Tematycznych
w Warszawie, który dał nam mnóstwo inspiracji. Dzięki ciężkiej pracy, pomysłowości i poświęceniu cały czas działamy i rozwijamy się
jako wioska tematyczna, z czego jesteśmy bardzo dumne” – mówią osoby tworzące Wioskę
Borowiacką.
Jeżeli macie Państwo ochotę posmakować
szandara, zrobić na śpiczkach szkarpety albo
dowiedzieć się, co to pampki, warto odwiedzić
Nowy Sumin – wieś tematyczną pielęgnującą
borowiackie tradycje.
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WIOSKA GÓRNICZA
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WIOSKA Z TEMATEM PRZEWODNIM –
tzw. „wioska tematyczna” stała się motorem
zmian w małej wsi o nazwie PIŁA, liczącej około
100 mieszkańców, położonej w malowniczej części Borów Tucholskich. Temat górnictwa zawarty
w nazwie wyszedł dosłownie i w przenośni spod
ziemi, kiedy w 2008 roku na jednej z działek budowlanych zapadł się grunt. Okazało się, że około
100 lat wcześniej właśnie na tych terenach działało 6 podziemnych kopalń wydobywających węgiel
brunatny. Na początku był szok i niedowierzanie,
bo jak to – kopalnie w tej części kraju? I to nie odkrywkowe, w jakich zwykle wydobywa się węgiel
brunatny, a podziemne z ciągnącymi się pod ziemią niezliczonymi korytarzami. Mieszkańcy oraz
właściciele działek postanowili w tamtym czasie
zrzeszyć się w stowarzyszenie, by jednym głosem rozmawiać z gminą, która działki budowlane
sprzedawała. Tak powstała pierwsza organizacja
pozarządowa w historii naszej wsi – Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą
„BUKO”. Przeprowadzono badania terenu – geolodzy, geofizycy, hydrolodzy, wykonali ekspertyzy,
które dały odpowiedź na najbardziej nurtujące nas
pytania – czy my i nasze domy jesteśmy bezpieczni? Specjaliści wyjechali, mieszkańcy pozostali z tematem sami, a ponieważ nie chcieliśmy płakać nad
rozlanym mlekiem, postanowiliśmy historię tego
miejsca przekuć w coś pozytywnego… I tak powstała koncepcja wioski z tematem przewodnim –
Górniczej Wioski.
Pierwszym z działań podjętych przez mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu była analiza
potrzeb społeczności lokalnej, stanu infrastruktury
we wsi, zasobów lokalnych. Na zebraniach wiejskich
przeprowadziliśmy badania ankietowe, dzięki którym

dowiedzieliśmy się, które zadania są dla mieszkańców najważniejsze, w jakiej wsi chcieliby żyć za kilka
lat, czy powstanie wsi tematycznej to dobry pomysł
i jak widzieliby się w tej formule, co chcieliby w ramach wsi robić, co potrafią, lubią, na czym się znają.
Odbiór był pozytywny i ogromny, poczuliśmy, że jako
Stowarzyszenie mamy legitymizację do działania i co
najważniejsze, mieliśmy chętnych do włączenia się
w tę ideę. Naszym celem stała się poprawa jakości
życia mieszkańców wsi, aktywizacja zawodowa przy
jednoczesnym zachowaniu i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Na tej podstawie rozpoczęliśmy realizację
pierwszych projektów, dzięki którym moglibyśmy
poprawić jakość życia mieszkańców oraz sprawić,
że wieś będzie nowoczesna, a mieszkańcy będą
dumni z tego, że w niej mieszkają.
Chcieliśmy wyróżniać się jakościowo, pójść
z duchem czasu, rozwinąć pomimo wielu infrastrukturalnych braków, które nam doskwierały,
więc postanowiliśmy stworzyć muzeum, ale bez
ścian, na otwartej przestrzeni, niczym nieograniczone, które jednocześnie nie wymagałoby od
nas zaangażowania wielu nakładów finansowych,
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bazowało na naszych zasobach kulturowych
i historycznych i było podstawą dalszych zmian
w miejscowości.
W latach 2013–2016 odbył się szereg
warsztatów, projektów i działań przygotowujących mieszkańców do zmian, przeprowadzone
zostały badania archeologiczne odkrywające
tajemnicę znajdującą się tuż pod stopami.
W związku ze zwiększającą się liczbą turystów odwiedzających wioskę, mieszkańcy
podjęli decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, które będzie prowadzić
i organizować ruch turystyczny w wiosce.
I tak w 2017 roku Stowarzyszenie Buko powołało do życia Przedsiębiorstwo Społeczne „Górniczą Wioskę” Sp. z o.o. – pierwszą
w województwie kujawsko‑pomorskim spółkę z o.o. działającą na zasadzie „non‑for
‑profit”. Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza
Wioska zatrudniło 5 nieaktywnych i bezrobotnych osób z naszej miejscowości, które w latach poprzednich przeszły przez szereg warsztatów w ramach projektów EFS, POKL i PROW
realizowanych przez Stowarzyszenie. Dzięki
temu działaniu powstały pierwsze miejsca pracy w naszej miejscowości.
Wieś tematyczna Górnicza Wioska odwiedzana jest obecnie przez tysiące turystów, osoby zatrudnione w podmiocie same sobie dały
szansę na zmianę swojego życia, stworzyły
sobie miejsca pracy, zajmując się tym, co dla
nich najbliższe i najważniejsze – swoją małą ojczyzną z niesamowitą historią, tradycjami, kulinariami, przyrodą. W odróżnieniu od innych
wiosek tematycznych działających na terenie
Partnerstwa LGD Bory Tucholskie Górnicza

26

Wioska sama z wypracowanych przez
członków Stowarzyszenia oraz Przedsiębiorstwo środków stworzyła infrastrukturę,
wyposażyła oraz uruchomiła miejsce będące żywym muzeum XIX-wiecznej wsi górniczej. Środki, które pozyskuje z działalności
non‑profit, oraz granty unijne pozwalają stale się rozwijać i snuć odważniejsze plany na
przyszłość.
Usługi Górniczej Wioski:
• biesiady borowiacko‑śląskie
• zwiedzanie z przewodnikiem
i audioprzewodnikiem,
• wycieczki szkolne,
• barbórkowa biesiada piwna,
• XIX-wieczny plac zabaw,
• Mikroświat – interaktywny model
kopalni,
• ścieżka sensoryczna,
• kuchnia borowiacko‑śląska.
„Górnicza Wioska” otrzymała wiele nagród, a w 2019 roku Rada Europy wyróżniła ją jako jedną z kilkunastu inicjatyw
w Europie i umieściła ją w „Złotej Kolekcji Dobrych Praktyk” – „Golden Collection of Good Practices” w ramach Strategii 21 (European Heritage Strategy for the
21st Century).
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WIOSKA KOLEJARSKA
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PRUSZCZ POŁOŻONY JEST na południowym
krańcu Borów Tucholskich w gminie Gostycyn. Na
kartach historii miejscowość pojawiła się 18 grudnia 1368 roku jako „rycerskie dobra dziedziczne”.
Do początku XX wieku była to typowa wieś szlachecka, następnie włościańska, z własną parafią, szkołą, karczmą oraz kuźnią. Sytuacja zaczęła
się zmieniać, gdy na południe od miejscowości
wytyczono miejsce pod budowę węzłowej stacji kolejowej PRUSZCZ‑BAGIENICA oraz osiedla
mieszkalnego przeznaczonego dla rodzin kolejarskich. W 1909 roku uruchomiono połączenia
kolejowe: Więcbork – Terespol Pomorski oraz
Pruszcz‑Bagienica – Koronowo. W 1914 roku nastąpiło otwarcie trasy do Tucholi. W tym czasie
o ⅓ wzrosła liczba mieszkańców, głównie osób
związanych zawodowo z koleją. Nastąpiło ożywienie gospodarcze. Budowano domy z mieszkaniami do wynajęcia. Tego procesu nie powstrzymał
pożar wsi w 1921 roku oraz zniszczenia wojenne z 1945 roku. Kolejarze i ich rodziny nadawali
ton życiu społeczno‑kulturalnemu. Organizowali
uroczystości patriotyczne. Podejmowali działania
edukacyjne. Stymulowali miejscową koniunkturę
gospodarczą. W okresie międzywojennym posiadali własną bibliotekę oraz orkiestrę. W latach 60.
XX wieku na przejętych przez państwo dobrach
kościelnych stworzyli osiedle domów jednorodzinnych. Brali czynny udział w budowie szkoły
„tysiąclatki”. Angażowali się również w nurt odnowy społecznej, który zapoczątkowały wydarzenia
z sierpnia 1980 roku.
Przemiany polityczne, a także społeczno
‑gospodarcze przełomu lat 80. i 90. XX wieku
nie ominęły mieszkańców Pruszcza. W latach
1995–1996 stopniowo ograniczano osobowy

i towarowy ruch kolejowy. Wkrótce zamknięto sta- projekt „Zapomniana stacja”. Planowano zagospocję. W 1997 roku przywrócono towarowy ruch na darowanie obiektów na dawnej stacji kolejowej
jednej z linii, aby z początkiem XXI wieku go zamknąć. w taki sposób, aby stworzyć miejsce spotkań miłoOdrodzenie samorządności, jak również ak- śników kolejnictwa. Punktem kulminacyjnym stała
tywizacja społeczności lokalnych przyczyniły się się cykliczna impreza plenerowa pod nazwą „Zapodo tego, iż nieczynna stacja kolejowa Pruszcz mniana stacja”.
Od 2007 roku działania animacyjne na „zapo‑Bagienica znalazła się w sferze zainteresowania
członków Towarzystwa Rozwoju Regionalnego mnianej stacji” organizowali, przygotowywali i re„Promocja Borów Tucholskich”. W ramach opra- alizowali członkowie Stowarzyszenia Społeczno
cowanej „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu ‑Kulturalnego „Burchat” z siedzibą w Gostycynie
Tucholskiego” w latach 2005–2007 realizowano przy udziale pracowników Gminnego Ośrodka
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Kultury w Gostycynie. Nawiązano współpracę
z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
z Pruszcza: Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem „Pasmo”,
Radą Sołecką, Świetlicą Wiejską, Klubem Wolontariusza „Ambarasy”, szkołą podstawową oraz
parafią. Do współpracy pozyskano także Urząd
Marszałkowski w Toruniu, Powiat Tucholski i Gminę Gostycyn. W działania włączyła się również
Ochotnicza Straż Pożarna w Gostycynie oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie. Do odbycia wspólnej „przygody edukacyjnej” zaproszono
stowarzyszenia o zasięgu lokalnym i regionalnym:
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo
nad Brdą „Klon”, Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół
Kolei, Mogileńskie Stowarzyszenie Sympatyków
Kolei, Grodziską Kolej Drezynową, Tucholskie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych, Towarzystwo
Rozwoju Gminy Świekatowo. Partnerstwo w działaniach podjęły także: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, Związek Zawodowy Kolejarzy oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie oddział Gostycyn.
Do stałych działań realizowanych podczas festynu należały: zwiedzanie obiektów stacyjnych
(budynku dworca, wieży ciśnień, osiedla kolejarskiego z kursem maglowania na zabytkowym –
czynnym do dnia dzisiejszego – maglu), wystawa zdjęć i pamiątek kolejarskich, prezentacja
osobliwych pojazdów szynowych, przejazdy
drezynami, wspólne czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima, kolejarskie karaoke, konkursy plastyczne, występy grup artystycznych i zespołów
muzycznych działających przy GOK w Gostycynie, jak również zapraszanych z zewnątrz. Na
gości czekały okolicznościowe znaczki, pocztówki
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z archiwalnymi fotografiami, prezentacje multimedialne z historią stacji, jednodniówki „Biuletyn
Prusiecki” i „Wiadomości z wagonu”. Realizowana
była również ogólnopolska kampania „Bezpieczny
przejazd – zatrzymaj się i żyj”.
Podczas festynów można było zwiedzić wystawy modeli pojazdów szynowych oraz znaczków pocztowych o tematyce kolejarskiej. Odbywały się pokazy szczudlarskie. Występował teatr
uliczny „Cztery żywioły” z Chojnic ze spektaklem Zapomniani podróżni. Przeprowadzano
potyczki stacyjne, na które zapraszano drużyny
z Klonowa, Świekatowa, Mąkowarska i Gostycyna – miejscowości położonych wzdłuż nieczynnych linii kolejowych, które zbiegały się na stacji
Pruszcz‑Bagienica. Grano w „Kolejarską Baśkę”. Jesienią odbywał się „Bieg kolejarską tryftą
(ścieżką): »Z górki na górkę«”, który adresowany
był do dzieci i młodzieży szkolnej.
W różnych punktach wsi umieszczono „tablice pamięci”. Na stacji kolejowej można zapoznać
się z jej historią. Przy kościele znajduje się tablica
informująca o przeszłości parafii. Upamiętnione
zostały również dawna karczma oraz piekarnia.
W 2011 roku otwarto galerię kolejarską oraz
izbę historyczną z pamiątkami oraz sztandarem
ufundowanym w 1981 roku przez członków
NSZZ „Solidarność” zatrudnionych na miejscowej stacji.
Dzięki organizowanemu przez szereg lat festynowi oraz działaniom jemu towarzyszącym,
stacja Pruszcz‑Bagienica stała się (nie)zapomnianą nie tylko dla członków społeczności
lokalnej.
Marek Sass
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JABŁKOWA KRAINA

JABŁONKA TO BOROWIACKA WIEŚ położona w sercu Borów Tucholskich w gminie Śliwice. Znajduje się tutaj wiele przydomowych sadów
owocowych, w których zachowały się stare gatunki jabłoni i grusz. Mieszkańcy bardzo chętnie
nasadzają kolejne odmiany jabłoni: papierówki,
antonówki, malinówki, kosztele i renety. Działające we wsi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jabłonka, wykorzystując to naturalne
dziedzictwo, przygotowało ofertę wioski tematycznej „Jabłkowa Kraina”. Z babusią przygotujecie tutaj smaczny frysztyk, a potem przejedziecie
się konną bryczką do wąwozu Goły Jon. Możecie
wziąć udział w sportowej olimpiadzie, a także poznać prawdziwe życie rolnika w Jabłkowej Krainie.
Święto Jabłoni to okazja do świetnej zabawy oraz
degustacji potraw z jabłkami w roli głównej: szarlotek, racuchów i jabłecznika.
Zapraszamy do Jabłonki – krainy jabłkowych
sekretów i przysmaków!
Oferta Jabłkowej Krainy:
• BABUSI FRYSZTYK: wizyta w sadzie, gawęda o wiejskim gotowaniu, warsztaty wyrabiania i wypiekania bułek, wyrabianie masła
i przygotowanie musu jabłkowego, pokaz robienia twarogu, wspólny frysztyk (śniadanie)
z przygotowanych wcześniej przysmaków;
• OLIMPIADA W JABŁKOWEJ KRAINIE:
wizyta w sadzie, pogawędka o jabłkach,
zawody sportowe na świeżym powietrzu:
5 dyscyplin, jak 5 kółek olimpijskich, degustacja jabłkowych przysmaków, dyplomy
i medale dla uczestników;
• ŻYCIE W JABŁKOWEJ KRAINIE: wizyta
w sadzie, wizyta w gospodarstwie produ-
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•

kującym mleko (smakowanie
mleka prosto od krowy), wizyta w zagrodzie ekologicznej
(poznajemy zwierzęta domowe), wizyta w ogrodzie warzywnym, ziołowym i kwiatowym, degustacja jabłkowych
przysmaków (ciasto, jabłko
z duszą, sok jabłkowy), na zakończenie wizyty – upominek;
BRYCZKAMI DO GOŁEGO
JONA: wizyta w sadzie, przejazd bryczkami z Jabłonki do
Trzebcin, po drodze spotkanie z Gołym Janem (zwiedzanie urokliwego wąwozu
i Muzeum Leśnictwa), ognisko (pieczenie kiełbasek,
jabłek, ziemniaków).
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WIOSKA CHLEBOWA
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Z IDEĄ WIOSEK TEMATYCZNYCH mieszkańcy JANIEJ GÓRY zapoznali się dzięki twórcom
Wioski Grzybowej w Krzywogońcu. To oni zasiali
pierwsze ziarenko, inspirując sąsiadów do rozpoczęcia budowania Wioski Chlebowej. We współpracy z Gminą Świekatowo oraz Towarzystwem
Rozwoju Gminy w Świekatowie zaczęły powstawać śmiałe plany utworzenia wsi tematycznej
w Janiej Górze.
Ze względu na rolniczy charakter wioski i dawne
tradycje wypieku chleba w każdym gospodarstwie,
to właśnie chleb, symbol owocu ciężkiej pracy rolników, przyjęto jako motyw przewodni wioski tematycznej. Mieszkańcy Janiej Góry solidarnie postanowili utworzyć Wioskę Chlebową. Powstała
ona w 2009 roku. Przyjeżdżający tu goście mogą
nauczyć się rozpoznawać gatunki zboża, dowiedzieć się, jak dawniej wyglądało życie na wsi, czym
zajmował się gospodarz lub jak bawiły się dzieci.
Można nawet zapisać się na lekcje z życia dawnego rolnika. W Janiej Górze istnieje możliwość
prześledzenia całego procesu powstawania chleba,
począwszy od obserwacji kłosów, poprzez pokaz
tradycyjnego młócenia zboża, przygotowania ciasta, a kończąc na wspólnym wypieku pachnących
bochenków. Zapach gorących bochenków wyjętych z pieca przenosi wiele starszych osób w czas
dziecięcych lat. Ze względu na specyfikę działania pieca utworzono zespół, którego zadaniem
było opracowanie receptury oraz nauka pieczenia
chleba. Dzięki gospodyniom, które dawniej piekły
chleb w swoich domach, po wielu próbach wypracowano idealny przepis.
W każdą drugą sobotę września organizowany jest Festiwal Chleba, aby wyrazić szacunek dla
chleba.

Atrakcji w Wiosce Chlebowej jest
wiele, przygotowane są specjalne oferty dobrane do wieku gości. Każdy z odwiedzających od maja do października,
wzorem dawnych gospodyń, ma okazję
do wypieku własnoręcznie wyrobionego chleba bądź pokonania ścieżki edukacyjnej, której motywem przewodnim
jest symbol owocu pracy gospodarzy.
Wioska Chlebowa to miejsce, gdzie
uczy się szacunku dla chleba i ciężkiej
pracy rolnika. Mieszkańcy Janiej Góry
są szczęśliwi, że mają realny udział
w budowaniu świadomości odwiedzających ich gości.
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KONTAKTY

Wioska Grzybowa Krzywogoniec
koordynator: tel. 606 676 330
Wioska Miodowa Wielki Mędromierz
fb: Wioska Miodowa
www.wioska-miodowa.pl
tel. 52 336 73 18
promocja@gostycyn.pl
Ptasia Wioska Adamkowo
fb: PtasiaWioska
www.adamkowo.tuchola.pl
www.stopa.tuchola.pl
Koordynatorka Renata Borowiecka-Gutsze
tel. 694 521 672
renata.borowiecka@gmx.net
Kwiatowa Wioska
fb: KwiatowaWioska
www.wioskakwiatowa.pl
Borowiacka Wioska Nowy Sumin
fb: wiesborowiacka
koordynator: tel. 695 944 808
Górnicza Wioska
ul. Świerkowa 11, 89-520 Piła
fb: gorniczawioska
www.gorniczawioska.pl
buko@las.pl
koordynator: tel. 664 778 810
Wioska Kolejarska Pruszcz
GOK Gostycyn,
tel. 52 3346153
Jabłkowa Kraina Jabłonka
fb: Jabłkowa Kraina Jabłonka
koordynator: tel. 667 085 587
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Wioska Chlebowa Jania Góra
fb: Wioskachlebowapl
kontakt@wioskachlebowa.pl
www.wioskachlebowa.pl
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Zadanie pn.
„Wioski tematyczne w Borach Tucholskich – wydanie publikacji
i organizacja spotkań integracyjno–aktywizacyjnych”
realizowane przez
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SOŁECTWA KRZYWOGONIEC
w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023
„Dekel do borowiackiej grapy”
wdrażanej przez

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.
Wartość operacji: 10.560,00 zł
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

