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Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Fundację Makowo pt. „Biznes i społeczeństwopromocja ekonomii społecznej w powiecie świeckim”, finansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy
Powiatu Świeckiego”.

Wstęp
Poniższa publikacja jest szóstą i ostatnią z cyklu opracowań przygotowanych w ramach
projektu Fundacji Makowo pt. „Biznes i społeczeństwo- promocja ekonomii społecznej w
powiecie świeckim”, którego głównym celem jest Promocja idei ekonomii społecznej i
przedsiębiorczości społecznej wśród 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz 5 podmiotów (w tym 2 JST i 3 PES) z obszaru LSR do 31.07.2019.
Dzięki prezentowanym publikacjom możliwe będzie poszerzenie grona odbiorców, którym
zostaną przybliżone najważniejsze założenia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości
społecznej.
W pierwszej części przedstawione zostało pojęcie ekonomii społecznej, w tym jej specyfika i
założenia. Ponadto wskazane zostały kluczowe instytucje działające na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
W części drugiej uwaga była skupiona na typach i rodzajach podmiotów ekonomii społecznej
oraz przedsiębiorstw społecznych, które funkcjonują na obszarze Polski.
Trzecia część przybliżała specyfikę spółdzielni socjalnych wraz z przedstawieniem przykładów
tego typu podmiotów działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
W części czwartej przedstawiona została specyfika działalności pożytku publicznego w tym w
szczególności prowadzonej poprzez podmioty w formie fundacji i stowarzyszeń.
Piąta część przybliżała przykłady przedsiębiorstw społecznych w formie fundacji i
stowarzyszeń działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
Poniższa publikacja przedstawia podmioty ekonomii społecznej w formie wiosek
tematycznych działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Wioski tematyczne – przykłady w województwie kujawskopomorskim

Wioska tematyczna to „kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej
poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym
produktem, usługą lub kulturą danego regionu. Miejscowość, której rozwój
podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny,
wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców.”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako podmiot koordynujący ekonomię
społeczną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na swojej stronie
(www.es.rops.torun.pl) prowadzi bazę wiosek tematycznych działających w regionie. Można
w niej znaleźć informacje dotyczące podmiotów w tym m.in. adres, dane kontaktowe
(telefon, e-mail) oraz odnośnik do strony www. Poniżej przybliżone zostały informacje
dotyczące części z wiosek tematycznych funkcjonujących na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego.



Wioska tematyczna: „Początku Życia” w Jajkowie (www.jajkowo.brzozie.pl)

Motywem przewodnim są jajka. Wioska leży przy trasie wiodącej na Mazury na linii ToruńOlsztyn (ok. 9 km za Brodnicą).
„Do założenia wioski tematycznej mieszkańców zainspirowała nazwa rodzinnej miejscowości
– wywodząca się od rycerza Jajko, który według miejscowej legendy władał niegdyś tymi
terenami. Skupiające mieszkańców Jajkowa „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności
Lokalnej „Po drodze”, pielęgnujące lokalne dziedzictwo historyczne i przyrodnicze,
przygotowało liczne atrakcje dla turystów. Jajkowo leży w pobliżu Brodnickiego Parku
Krajobrazowego, gdzie żyje wiele chronionych gatunków ptaków: perkoz, bąk cyranka,
płaskonos, gągoł i in.
Odwiedzając Wioskę Początku Życia można poznać ciekawostki związane z jajami różnych
ptaków i zwierząt, wziąć udział w edukacyjnych konkursach i zabawach.
Goście wioski odkrywają tajemnice jajek nie tylko od strony przyrodniczo-biologicznej,
ale również kulinarnej i kulturowej – jajko, jako symbol powrotu do życia, pojawia się
w mitach różnych kultur. Wioska oferuje także wspólne przygotowywanie potraw z jaj
i degustacje lokalnych produktów. Można tu posmakować zupy jajecznej, klopsików z jajek
i tzw. jajek w gniazdku oraz wyśmienitego ajerkoniaku domowej roboty.

W ofercie wioski znajdują się też warsztaty rękodzielnicze – tworzenie ozdób nie tylko
wielkanocnych. Prowadzący zachęcają do przyjazdu zwłaszcza dzieci i młodzież, które chętnie
nauczą się tworzenia przepięknych aniołów z masy solnej oraz dekoracyjnych jaj – ze
styropianu, wydmuszek i innych materiałów. Warsztaty pozwalają własnoręcznie stworzyć
prawdziwe dzieło sztuki np. stroik z brzozy.
Zajęcia w ramach oferty Wioski Początku Życia odbywają się w przytulnej siedzibie wioski.
Jest to maleńki drewniany domek, pięknie urządzony, z kredensem babuni i licznymi
jajkowymi akcentami dekoracyjnymi.”



Wioska tematyczna: „Górnicza wioska” w Piła-Młyn (www.gorniczawioska.pl)

Wioska tematyczna prowadzona przez Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z
o.o. prowadzi szeroką działalność poświęconą tematyce górnictwa węgla brunatnego.
Posiada rozbudowaną ofertę dostosowaną do różnego rodzaju klienta w tym m.in.
- klienta indywidualnego (np. Poszukiwanie skarbu górnika Wilhelma Krügera, Spotkanie z
duchem kopalni Skarbnikiem, Interaktywna przygoda w Starej Maszynowni, Pole dla gzubów
czyli XIX wieczne gry i zabawy)
- przedszkoli i szkół (podstawowe, gimnazja, średnie)
- organizacji i instytucji (wizyty studyjne, imprezy integracyjne, warsztaty i szkolenia,
konferencje i seminaria)
- firm (imprezy integracyjne, konferencje i spotkania firmowe)



Wioska tematyczna: „Nocy i Dni” w Płonnem

Fundacja prowadząca wioskę świadczy usługi: księgowo-biurowe, organizacja urodzin dla
dzieci, eventów dla seniorów, sprzedaż jedzenia z food tracka, przyjmowanie wizyt
studyjnych w tematycznej wiosce Nocy i Dni, sprzedaż rękodzieła, usługi opiekuńcze.
Wioska Nocy i Dni nawiązuje do pobytu w Płonnem Marii Dąbrowskiej. We wsi znajduje się
Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej – gromadząca pamiątki po pisarce, pozostałości zabytkowego
pałacu otoczonego parkiem dworskim, Góra Modrzewiowa – na której Dąbrowska pisała i
malowała. Płonne było pierwowzorem Krępy z „Nocy i dni”.
Podczas pobytu w wiosce można doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery „Nocy i dni”. W
ofercie fundacja posiada:
Zwiedzanie Płonnego pod opieką przewodniczki w stroju z epoki:
- Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej

- Góra Modrzewiowa, na której pisarka malowała i pisała (pomnik przyrody)
- park dworski i pozostałości pałacu
- kościół z 1402 r.
Warsztaty i wydarzenia artystyczne:
- „Barwy nocy i dni” - warsztaty malarskie w plenerze – w miejscach, w których malowała
Maria Dąbrowska
- „Kapelusze Barbary”: warsztaty zdobienia kapeluszy, gotowe można zabrać ze sobą jako
pamiątkę z wioski
- „Walc od nocy do nocy” – warsztaty taneczne
- warsztaty decoupage – ozdabianie motywem słońca i księżyca szklanych lampionów do
świec
- „Poezja na noce i dnie” – wieczorki poetyckie
- uczta ziemiańska - w menu m.in. Nalewki Bogumiła, Rogaliki Barbary, Legumina Dziedzica,
Szarlotka Fryderyka
- sesja zdjęciowa dla pań w stroju Barbary na tle dworskiego parku



Wioska tematyczna: „Wioska mydlarska” w Górznie (www.wioskamydlarska.pl)

Wioska skupia się na tematyce związanej z mydłem. W swojej ofercie dostosowanej do
różnego rodzaju klientów zarówno indywidualnych jak i grupowych i instytucjonalnych
udostępnia m.in.:
- Mydlarnię w której w warsztacie wyrobu mydła i soli kąpielowych uczestnicy tworzą własne
mydło wybierając zapach, kolor, kształt, rośliny kosmetyczne. Poznają historię produkcji,
rodzaje i właściwości mydła. Pamiątka z warsztatu: mydełko glicerynowe i woreczek soli do
kąpieli.
- Starą pralnię w której w trakcie warsztatów uczestnicy mogą własnoręcznie prać na
zabytkowych tarach, używać pralek mechanicznych, maglować i prasować żelazkami na
duszę i węgiel. Poznają dawne sposoby radzenia sobie z plamami, techniki prasowania i
maglowania. Pamiątka z warsztatu: kostka szarego mydła do prania.



Wioska tematyczna: „Wioska chlebowa” w Janiej Górze (www.wioskachlebowa.pl)

W swojej ofercie wioska skupia się zarówno na dzieciach jak i dorosłych. W ramach tematyki
skupionej na chlebie proponuje między innymi:
- gry terenowe (np. zapoznanie z legendą wioski chlebowej oraz historią o „Luppo”, wyprawa
po produkty potrzebne do pieczenia chleba –„ historia od ziarenka do bochenka”, spotkanie
niezwykłych postaci: Gospodarzy, Strażnika Soli, Strażnika Ognia, Strażnika Wody, Stracha.

rozróżnianie rodzajów zbóż, młócenie cepem, pieczenie podpłomyków- konsumpcja, jesienią
– zapoznanie z roślinami okopowymi)
- warsztaty pieczenia chleba (np. poznanie procesu wyrabiania chleba począwszy od
przesiewania mąki, wykonania zaczynu, wygniatania i wyrastania ciasta ,dekoracja chleba
nasionami. oraz rozpalenie pieca chlebowego, uczestnikom towarzyszą 4 gospodynie, które
udzielają instruktażu, obserwacja pieczenia chleba w piecu chlebowym na powietrzu,
literackie spotkanie na temat szacunku, wartości i znaczenia chleba w naszej tradycji i
kulturze,
- zabawy ruchowe
- pokazy starych sprzętów gospodarstwa rolnego



Wioska tematyczna: „Wioska miodowa” w Wielkim Mędromierzu (www.wioskamiodowa.pl)

„Nazwa „miodowa” pochodzi od przydomowych pasiek pszczelich, które prowadzone są od
pokoleń. Najstarsze liczą sobie ponad 100 lat i mają po 20 uli, które w większości
wykonywane są samodzielnie ze słomy i drewna, a następnie ręcznie malowane. Najczęściej
pozyskiwane w pasiekach miody to wielokwiatowe, lipowe i rzepakowe.”
W swojej ofercie wioska proponuje między innymi:
- warsztaty „Domek miodowy” w tym wyrabianie świec z pszczelego wosku, pogadanka o
życiu pszczół i pracy w pasiece (izba pszczelarska)
- izbę zabytków w tym techniki i motoryzacji (podróż w czasie, zwiedzanie i prezentacja
eksponatów)
- grę terenową „Miodowi detektywi” w tym poszukiwanie miodowych skrzyneczek,
rozwiązywanie haseł i zagadek,
- ścieżkę edukacyjną (ogród miododajny) w tym plansze edukacyjne (ciekawostki o życiu
pszczół), miododajne rośliny,
- słodki poczęstunek w tym degustacja miodowych przysmaków, słodkie szaleństwo
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