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Wioski tematyczne w województwie kujawsko-pomorskim
____________________________
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Coraz więcej mieszkańców wsi, która w większym stopniu niż miasta dotknięta jest bezrobociem, nie
chce już z założonymi rękami czekać na cud. Według wielu ekspertów, tzw. wioski tematyczne coraz
częściej stają się sposobem na ożywienie lokalnej przedsiębiorczości i regionalnej gospodarki. Ten
innowacyjny sposób na zarabianie pieniędzy sprawia, że na terenach wiejskich przybywa lokali
gastronomicznych, baz noclegowych, ofert dla wczasowiczów, co z kolei przyciąga w dłuższej
perspektywie większych inwestorów. I choć dr. Wacław Idziak, specjalista od wiosek tematycznych z
Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego podkreśla, że gotowej recepty na sukces wioski
tematycznej nie ma, to okazuje się, że warto eksperymentować i podejmować takie wyzwania.
Założenie wsi z motywem przewodnim nie wymaga bowiem ogromnych nakładów finansowych.
Potrzebne są „jedynie”, a może „aż” pomysł i zapał. Reszta, czyli coraz większe rzesze turystów,
przychodzi z czasem.
A. Kosmici na wsi. Pomysłowe wioski tematyczne w kujawsko-pomorskim
Niecodzienne znaki na polach rolników w Wylatowie, postrzegane przez wielu jako piktogramy,
pojawiły się ponad dziesięć lat temu. Mimo, że od lat znaków w zbożu już nie ma, strefa UFO niczym
tajemnicza kosmiczna siła wciąż przyciąga w to miejsce turystów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi
wskazują też, że to właśnie Kujawy i Pomorze są liderem pod względem unikalnych i nowatorskich
pomysłów na wioski tematyczne. Mieszkańcy tego regionu odkryli, że to doskonały sposób na rozwój
wyobraźni i… lokalnej przedsiębiorczości.
B. Wymysłów - wioska indiańska
Jeśli nie UFO, to Dziki Zachód! Słynna wioska UFO (Wylotowo) to nie jedyna wioska tematyczna na
Kujawach i Pomorzu, które powoli stają się liderem tego typu turystyki.
C. Wioska miodowa w Wielkim Mędromierzu
Niedaleko Wymysłowa powstała jedna z najsłodszych wiosek tematycznych - wioska miodowa w
Wielkim Mędromierzu.
D. Wioska chlebowa w gminie Świekatowo - Jania Góra
Z pewnością najedzony wyjedzie każdy, kto odwiedzi Janią Górę. Stare przysłowie mówi, że "Chleb to
w domu włodarz, w pracy przyjaciel, a w drodze towarzysz". Jednak dla mieszkańców Janiej Góry w
gminie Świekatowo chleb to także sposób na promocję ich miejscowości.
E. Ptasia wioska w Adamkowie
Na Kujawach i Pomorzu można odwiedzić wioskę ptasią, by na własne uszy przekonać się, że
najpiękniejszą melodią są ptasie trele.
F. Piła - wioska górnicza w gminie Gostycyn
Czasami skarby są ukryte głęboko pod ziemią, ale… kto szuka, ten znajduje. Właśnie tam odkryli swój
najcenniejszy atut mieszkańcy Piły w gminie Gostycyn.
G. Sołtysiada w gminie Koronowo - Bytkowice
Na Kujawach i Pomorzu są jednak nie tylko wioski tematyczne, ale także wsie z innymi niespotykanymi
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atrakcjami. Mieszkańcy Bytkowic z gminy Koronowo pozazdrościli np. mieszkańcom Wąchocka i co
roku zapraszają gości na Sołtysiadę.
H. Chrusty słyną z chruścików
Kto wie gdzie smaży się najlepsze chrusty?
I. Bronisław i cudowne właściwości mniszka
Ten, kto przyjedzie do Bronisławia, wsi w powiecie radziejowskim w maju, może zobaczyć hulające po
łące panie zbierające kwiaty popularnego mniszka.
J. Grzybowa stolica Polski - Krzywogoniec
Wszystkiego o grzybach można się z kolei dowiedzieć w Krzywogońcu, uważanym za grzybową stolicę
Polski.
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