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Wstęp
Poniższa publikacja została przygotowana w ramach projektu Fundacji Makowo pt. „Biznes
i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w powiecie świeckim (II edycja)”. Jest to
drugie z sześciu opracowań. Głównym celem projektu jest Promocja idei ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej wśród 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz 3 podmiotów (w tym 1 JST i 2 PES) z obszaru LSR w 2020 roku.
W ramach I edycji projektu głównym celem publikacji było przybliżenie odbiorcom
najważniejszych założeń ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
Publikacje w II edycji skupiają się na pokazaniu czym są wioski tematyczne oraz
na bardziej szczegółowym zaprezentowaniu wybranych wiosek z województwa kujawsko –
pomorskiego.
W pierwszym opracowaniu przedstawione zostało pojęcie wiosek tematycznych,
ich specyfika oraz początki powstawania wiosek tematycznych w Polsce, na świecie i bardziej
szczegółowo w województwie kujawsko – pomorskim. Przedstawione zostaną korzyści
z tworzenia wiosek tematycznych oraz kilka wskazówek, które mogą przyczynić się
do zwiększenia szans na powodzenie całego przedsięwzięcia.
Drugie opracowanie przybliżyło nam Wioskę Chlebową. Czytelnik miał okazję poznać historię
początków powstawania wspomnianej wsi w Janiej Górze, zapoznać się z ofertą
warsztatową, poznać wszystkie wady i zalety utworzenia wioski tematycznej.
Trzecie opracowanie skupiać się będzie na drugiej z wybranych wiosek tematycznych
w województwie kujawsko – pomorskim, Wiosce Grzybowej w Krzywogońcu.

Wioska Grzybowa w Krzywogońcu
Pośród pięknych tucholskich lasów, w gminie Cekcyn, w malowniczym otoczeniu trzech jezior
leży wioska borowiacka Krzywogoniec. Cała Polska, a nawet Europa cieszy się wspaniałymi
darami lasu pochodzącymi właśnie z tych terenów. W XIX wieku grzyby z Krzywogońca
trafiały nawet do Berlina w ogromnych ilościach, a niemieccy koneserzy płacili za te dostawy
niemałe kwoty doceniając tucholskie grzyby za ich smak i wyjątkowość. Z całą pewnością
każdy, nawet najmłodszy mieszkaniec Krzywogońca, obudzony w środku nocy będzie mógł
bezbłędnie wyrecytować wszystkie gatunki grzybów rosnące w okolicy, a także ich lokalne
nazwy. Wieś w Krzywogońcu upatrzyli sobie także turyści z całego świata. Nie dziwi zatem
fakt, że powstała tu jedyna w swoim rodzaju wieś tematyczna zwana popularnie Wioską
Grzybową.

Skąd wziął się pomysł na utworzenieWioski Grzybowej?
Temat wioski podsunęła sama natura, specyfika tego wyjątkowego miejsca. W Borach
Tucholskich zawsze można znaleźć piękne grzyby, nawet jeżeli gdzie indziej ich brakuje.
Każdy mieszkaniec Krzywogońca doskonale zna się na grzybach i wie, w którym miejscu
można ich znaleźć najwięcej. Za inicjatorkę realizacji pomysłu Wioski Grzybowej uznawana
jest Pani Dorota Gromowska.
Krzywogoniec okazuje się idealnym miejscem dla istnienia takiej wioski. Bory Tucholskie,
które są drugim co do wielkości kompleksem leśnym w Polsce stanowią doskonałe miejsce
dla wszystkich miłośników leśnych spacerów. Znaleźć tu można wiele ciekawych roślin
i zwierząt. Rośnie tu ponad tysiąc gatunków grzybów kapeluszowych, a ponad 100 spośród
nich są to grzyby jadalne.

Kiedy Powstała Wioska Grzybowa?
Wioska Grzybowa została utworzona w 2005 r. Inicjatorem jej powstania jest Pan Tadeusz
Syczyło z Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Była to pierwsza wioska tematyczna,
która powstałą na terenie Borów Tucholskich, można więc śmiało uznać, że jest prekursorem
wiosek tematycznych na tym terenie.
Tworzenie i rozwój Wioski Grzybowej realizowane jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec. Stowarzyszenie dwukrotnie pozyskało dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, dotację z Urzędu Gminy w Cekcynie. Zajmuje się
promocją, dba o systematyczny rozwój oparty o wiedzę, doświadczenie, umiejętności
i tradycje lokalnych mieszkańców, właścicieli lokalnych gospodarstw agroturystycznych,
a także sympatyków Wiosek Tematycznych, którzy aktywnie włączyli się w realizację
głównych założeń Wioski i swoim działaniem wspierają jej rozwój po dziś dzień.
Bardzo ciekawym znakiem rozpoznawczym, odróżniającym wioskę od innych, są tabliczki,
które przedstawiają najróżniejsze grzyby. Każdy dom w Krzywogońcu posiada taką unikatową
tabliczkę. Mieszkańcy umieszczając wspomniane tabliczki, dumnie głoszą swoją
przynależność do grzybowej społeczności.

Jakie atrakcje, oferuje Wioska Grzybowa i do kogo jest skierowana?

W Wiosce organizowane jest „Święto Grzyba”, czyli coroczny letni festyn w plenerze.
Jest to jedyna w swoim rodzaju impreza artystyczna, podczas której goście mają
niepowtarzalną okazję zobaczyć pokazy tańców narodowych, występy grup teatralnych,
lokalnych zespołów folklorystycznych. Można wziąć udział w pokazach niesamowitego

rękodzieła, warsztatach wyrobu z gliny, nauczyć się rozpoznawania grzybów, obejrzeć
wystawy prac lokalnych artystów, a także rozerwać się biorąc udział
w konkursach i rozgrywkach na świeżym powietrzu mi.in. w labiryncie rysowanym na kostce
brukowej czy grze w „Chińczyka”.
W tym dniu w Krzywogońcu żaden łasuch nie może narzekać na pusty brzuch. Na festynie nie
brakuje regionalnych potraw z grzybów, np. pyszna zupa grzybowa, borowiacki chleb
z masłem lub smalcem, a na deser wyjątkowy tort w kształcę oczywiście… grzyba.
Gdyby dla kogoś to wszystko było za mało, może skosztować słodkich konfitur z jagód,
czy poziomek. Potrawy przyrządzane są oczywiście w oparciu o tradycyjne, staropolskie
receptury. Wszystkie te przysmaki można zabrać do domu w oryginalnych opakowaniach
z Wioski Grzybowej.

Krzywogoniec w swojej ofercie posiada Izbę Regionalną. Mieści się ona w starym domu.
Znajdują się w niej przedmioty związane z tradycją grzybiarską, a także gadżety w kształcie
grzyba, np. kronika Wioski Grzybowej, która skrywa w sobie mnóstwo pamiątkowych wpisów
gości odwiedzających Wioskę – najlepsze świadectwo i reklama zachęcająca do odwiedzenia
tego bardzo ciekawego miejsca.

W Wiosce prężnie działa także zespół taneczno – teatralny „Grzybianie”. Skupia on nie tylko
dorosłych, ale także dzieci, którzy wspólnie przygotowują artystyczne występy, np. tańce
narodowe czy liczne inscenizacje dzieł literackich polskich pisarzy i poetów. Efekty ich
„pracy” można podziwiać m.in. podczas wspomnianego już „Święta Grzyba”.
W samym Krzywogońcu znajduje się piec do wypalania gliny, a także kilka suszarni grzybów
ogólnodostępnych nie tylko dla miejscowych, ale również dla turystów.
Sporym zainteresowaniem cieszy się także oferta rekreacyjno – edukacyjna skierowana
do grup zorganizowanych, dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla dorosłych czy rodzin.
Goście mają możliwość, po wcześniejszym umówieniu się, wziąć udział w warsztatach
rękodzielniczych, grach edukacyjnych czy grach terenowych.

Jakie korzyści dla mieszkańców płyną z powstania Wioski?
Wioska Grzybowa jest przykładem na to, jak dużo dobrego może dać skupianie się
mieszkańców w celu realizacji wspólnej idei. Powstanie Wioski w Krzywogońcu w dużej
mierzy przyczyniło się do zintegrowania się społeczności lokalnej. Mieszkańcy są dumni
z miejsca, w którym mieszkają, utożsamiają się z ideą i tematyką Wioski, chętnie biorą udział
w tworzeniu nowych atrakcji, włączają się w organizację wydarzeń odbywających się
w Wiosce.
Dużym atutem jest też fakt, że Wioska cały czas się rozwija. Mieszkańcy mają motywację do
tego, aby dbać o swoje „miejsce na ziemi”. Nad jednym z jezior wybudowany amfiteatr,
powstało wiele domków letniskowych – drewnianych.
W Krzywogońcu zamieszkuje niespełna 200 osób, ale jak widać już od pierwszych chwil
po odwiedzeniu Wioski potencjał społeczny jest naprawdę duży. Mieszkańcy prowadzą
nawet swój fanpage na Facebooku i chętnie dzielą się ciekawymi wydarzeniami i nowościami
z szerokim gronem Internautów.
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