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Wioski tematyczne 

sposobem na aktywizację wsi 
i zrównoważony rozwój regionalny

Karol Gutsze
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

O czym opowiem

•Temat – co, po co i jak?

•Wioski tematyczne – różne drogi

•Wioski tematyczne - wspólny cel

•Zasada zrównoważonego rozwoju

•Środki na realizację

•Perspektywy i zagrożenia 
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Temat – co, po co i jak?

•„Spoiwo” dla koncepcji

•„Trampolina” dla wyobraźni

•Zaakcentowanie istniejących walorów

•Zaznaczenie wyjątkowości

•Jasny, prosty i przejrzysty przekaz

Zaakcentowanie istniejących 
walorów
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Krajeński Park Krajobrazowy 

Park krajobrazowy położony w województwie kujawsko-pomorskim w środkowej części Pojezierza 
Krajeńskiego. Zarząd i siedziba administracyjna parku mieści się w Więcborku. Powierzchnia parku wynosi 
738,50 km² (73 850 ha)i jest to największy park krajobrazowy w województwie i trzeci co do wielkości w 

kraju.

Występują tu liczne formy glacjalne, m.in. ozy, drumliny, kemy oraz wzgórza morenowe. Najwyższym 
wzniesieniem jest Czarna Góra o wysokości 189 m n.p.m., oraz wzgórze św. Katarzyny w Więcborku 

wyłaniające się wprost z Jeziora Więcborskiego o wysokości 180 m n.p.m. Na terenie parku znajduje się 59 
zbiorników wodnych największy z nich to Jezioro Więcborskie , a także źródła 9 rzek. Największa z nich jest 

Orla, która bierze swój początek w torfowiskach Messy. Innym dużym torfowiskiem są Łąki Mazurskie 
położone w dalszym biegu Orli. Wiele spośród dawnych bagien zostało osuszonych i zamienionych w łąki. Na 
niektórych terenach w związku z porzucaniem upraw rozpoczęła się sukcesja wtórna – obszary te zmieniają 

się ponownie w bagna, porośnięte lasami olsowymi. 30% powierzchni parku zajmują lasy. Wzgórza 
morenowe porośnięte są lasami grądowymi.

Na terenie parku występują zespoły buczyny pomorskiej, na którą składają się buki, graby, dęby, lipy 
drobnolistne oraz klony. Obniżenia porośnięte są często tęgami jesionowo-wiązowymi. Na terenie parku 

znajduje się 700 obiektów uznanych za pomniki przyrody. Spośród nich 80 to użytki ekologiczne.

Na torfowiskach występują rosiczki, borówki bagienne, modrzewnice zwyczajne, bagna zwyczajne, turzyce 
bagienne i żurawiny błotne.

Spośród ssaków spotyka się tu m.in. bobry europejskie, wydry europejskie, jelenie i dziki. Z ptaków żyją tu 
bocian czarny, bielik i żuraw. Ten ostatni występuje niekiedy w wielkich stadach.

Zaakcentowanie wyjątkowości

„Ptasia Wioska” - Adamkowo

Na skraju Krajny i Borów Tucholskich…

Zaakcentowanie wyjątkowości
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Przyjeżdżajcie, 

idźcie w krzaki, 

obejrzyjcie sobie ptaki…

Zapraszamy do
„Ptasiej Wioski”

•Przedsiębiorstwo społeczne

•Narzędzie aktywizacji mieszkańców

•Katalizator współpracy międzysektorowej

•Sposób na wykorzystanie lokalnych zasobów

Wioski tematyczne jako:
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Bałtów

Ekonomia, ale czy jeszcze społeczna?

Wioska Tematyczna jako przedsiębiorstwo

Pomysły „z kosmosu”:
Hobbity, Labirynt, Słoneczniki, Chleb, Koronki, Tradycja itp..

Wioska Tematyczna jako narzędzie aktywizacji mieszkańców



2010-06-29

6

Garncarska Wioska: 
Modelowa współpraca

i koncentracja wysiłków

Wioska Tematyczna jako katalizator współpracy

Partnerzy:

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Centrum Kształcenia Praktycznego, 
Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak, DREHABUD sp. jawna w Nidzicy, 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, 
Urząd Gminy w Janowie, Urząd miejski w Nidzicy, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, 

Fundacja Wspomagania Wsi, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie, 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, partnerstwa z Ełku, Biłgoraja i Lublina, z Włoch, Belgii i Holandii.

Bory Tucholskie: Pokazać to, co już jest…

Wioska Tematyczna jako sposób 

na wykorzystanie lokalnych zasobów
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Wspólny cel i sposób

Lepsze życie poprzez
zaangażowanie mieszkańców 

oraz partnerstwo międzysektorowe

Po pierwsze: Nie niszcz

Zrównoważony rozwój
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Lokalne opracowanie 
elementów układanki, 

„sklejenie” 
poszczególnych 

działań w produkt

Zrównoważony rozwój
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Prezentacja Wiosek Tematycznych z Borów Tucholskich

• Chlebowa Wioska – Jania Góra

• Miodowa Wioska – Wielki Mędromierz

• Grzybowa Wioska – Krzywogoniec

• Ptasia Wioska - Adamkowo

Środki na rozwój Wiosek Tematycznych

Infrastruktura
Pomysły i pieniądze
Zasoby ludzkie i materialne
Entuzjazm
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Szanse i zagrożenia dla Wiosek Tematycznych

Potoki pieniędzy: 

EFS, 

EFRR, 

POIG, 

FIO, 

Central Europe…

Ryzyko: 

Powódź

=

Szlam i zniszczenia

Rozwiązanie:

Planowanie 

i strategia

•Projekt LGD „Razem znaczy lepiej”
•Powiatowa konferencja międzysektorowa
•Warsztaty i wyjazdy studyjne
•Współpraca między lokalnymi organizacjami
•Współpraca z organizacjami spoza regionu
•Współpraca międzysektorowa
_______________________________

�Tworzenie produktów zintegrowanych
�Tworzenie klastra turystycznego

Działania w Borach Tucholskich
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Karol Gutsze
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

www.adamkowo.tuchola.pl

Ptasia Wioska - Adamkowo

Dziękuję za uwagę!!!


