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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. 

Kolejne opracowania przybliżyły wybrane wioski tematyczne z województwa  

kujawsko – pomorskiego: Wioskę Chlebową w Janiej Górze, Wioskę Grzybową w 

Krzywogońcu oraz Wioskę Górniczą w Pile. Przedstawiona została oferta warsztatów i 

wydarzeń, które są organizowane we wspomnianych miejscach. Czytelnik miał możliwość 

poznania zalet jakie za sobą niesie założenie wioski tematycznej. 

Piąte opracowanie poświęcone jest Wiosce Miodowej w Wielkim Mędromierzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Wioska Miodowa w Wielkim Mędromierzu 

Bory Tucholskie mają swoją słodką atrakcję turystyczną, która jest wielką pokusą nie tylko 

dla lubiących słodkości łasuchów, ale także dla innych turystów z województwa kujawsko – 

pomorskiego, a nawet z całej Polski i świata. Tą 

atrakcją jest oczywiście Wioska Miodowa w 

Wielkim Mędromierzu. 

Polska posiada głębokie tradycje w prowadzeniu 

gospodarki pszczelarskiej, a mimo tego 

konsumpcja miodu przypadająca na jedną osobę 

jest co najmniej trzy razy niższa niż w krajach 

sąsiednich. Wioska Miodowa od początku swojego 

istnienia wspiera propagowanie miodu i gospodarki pszczelarskiej i sukcesywnie powiększa 

grono miłośników pszczół. 

 

Skąd wziął się pomysł na utworzenie Wioski Miodowej? 

Na początku 2008 roku powstał zamysł utworzenia wsi tematycznej. Pomysłodawczynią była 

Pani Iwona Śpica. Mieszkańcy Wielkiego Mędromierza zaczęli zastanawiać się czym wyróżnia 

się ich rodzinna wieś i doszli do wniosku, że mają bardzo długą tradycję pszczelarską, którą 

warto podzielić się z innymi. W Wielkim Mędromierzu zawsze było dużo przydomowych 

pasiek, a pszczelarstwem zajmowali się niemal wszyscy mieszkańcy. Najstarsze pasieki liczą 

sobie nawet ponad 100 lat i mają po 20 

uli. Ule te w zdecydowanej większości 

wykonane są samodzielnie z drewna i 

słomy, a na końcu są one samodzielnie 

malowane.   

Właściciele 10 pasiek pszczelich 

postanowili pokazać młodemu pokoleniu 

czym jest tradycja pszczelarska, chcieli 

zachęcić ich do kultywowania praktyki 

pszczelarskiej.  

 

 

 



  

 

Kiedy Powstała Wioska Miodowa? 

W 2008 roku Rada Sołecka złożyła wniosek w ramach konkursu „Kultura bliska”.  

Fundacja Wspomagania Wsi przyznała 7 tys. zł na realizację projektu „Wioska Miodowa – 

Wielki Mędromierz”. Sukces całego przedsięwzięcia kryje się w ludziach, którzy do dziś 

pracują na rzecz Wioski Miodowej.  

W ramach projektu udało się opracować unikatowe 

logo wioski, wykonać tablicę informacyjną, która 

określała lokalizację pasiek we wsi. Dla pszczelarzy 

przygotowano tabliczki, dzięki którym mogli 

oznaczyć swoje pasieki. Powstał folder promocyjny, 

wykonano naklejki na miodowe słoiki oraz 

okolicznościowe woreczki z logo. 

Pierwsze warsztaty rozpoczęły się w kwietniu 2008 

roku. Były to warsztaty rękodzielnicze, podczas 

których uczestnicy wyrabiali świece z wosku 

pszczelego. 

Współpraca pszczelarzy i lokalnych liderów z Gminą Gostycyn zaowocowała powstaniem w 

2010 roku budynku o konstrukcji drewnianej, który nazwano „ Domkiem miodowym”. Jego 

otwarcie odbyło się 18.09.2010 roku podczas II Festynu Miodowego. Domek Miodowy stał 

się siedzibą Wioski Miodowej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W budynku znajduje się także 

izba tradycji pszczelarskiej, w której mieszczą się wystawy: fotograficzna, sprzętu 

pszczelarskiego, eksponatów, a także lokalnego rękodzieła.                         

 

Jakie atrakcje oferuje Wioska Miodowa i do kogo jest skierowana oferta? 

W Wiosce Miodowej znaleźć można wiele ciekawych propozycji warsztatów, atrakcji. Oferta 

tematyczna skrojona jest tak, że każdy będzie mógł w pełni z niej skorzystać. Ten kto 

zdecyduje się odwiedzić Wielki Mędromierz może poznać sekretne życie pszczół, zajrzeć do 

ula, odwiedzić izbę tradycji. 

Warsztaty rękodzielnicze cieszące się dużą 

popularnością oferują możliwość 

własnoręcznego wykonania pamiątki z wizyty w 

Wiosce. W trakcie takich zajęć można wykonać: 

swoją świecę z wosku pszczelego (dostępnych 

jest aż 30 wzorów świec do wyboru),  bukiet 

okolicznościowy z żywych i sztucznych kwiatów 

oraz z dodatków dekoracyjnych, przedmioty z 



  

 

wikliny, na szydełku, czy haftowane. 

Kolejną propozycją są lekcje edukacyjne, np. lekcja „młodego pszczelarza”, podczas której 

prezentowany jest temat prowadzenia pasieki, prac pasiecznych, wybierania miodu. Dla 

odwiedzających dostępna jest też biblioteka i filmy o pszczołach. Najmłodsi goście wioski 

chętnie biorą udział w przygotowanych specjalnie dla nich tematycznych grach i zabawach, w 

tym także w grze terenowej. W trakcie takich zajęć można dowiedzieć się wielu ciekawostek 

z życia pszczół i pszczelarzy, np.  czym jest piegrza, można poznać różne rodzaje miodów, do  

czego służy mleczko pszczele. 

Wyjątkową atrakcją jest możliwość 

skorzystania z api-inhalacji. Jest to ciekawa 

propozycja szczególnie dla osób, które 

interesują się naturalnymi metodami 

dbania o zdrowie. Nieopodal Wielkiego 

Mędromierza, w odległości ok. 3 km 

znajduje się Łyskowo. Jest to miejsce, w 

którym powstał budynek zwany  

api-inhalatorem. W tym budynku można 

leczyć różne dolegliwości poprzez 

oddychanie powietrzem ulowym. Powietrze takie ma właściwości lecznicze, głównie przy 

chorobach dróg oddechowych, grzybicy jamy ustnej, ale działa korzystnie także na niektóre 

dolegliwości uczuleniowe.   

Oprócz wspomnianych powyżej propozycji jest także „ścieżka zdrowia”, która składa się z 

drewnianych elementów służących do ćwiczeń m.in. kontroli ruchu, muskulatury brzucha, 

wytrwałości i równowagi. 

 

Jakie korzyści dla mieszkańców płyną z powstania Wioski? 

Korzyści jakie przyniosło powstanie Wioski Miodowej w Wielkim Mędromierzu jest dużo. 

Wioska wypiękniała, zyskała rozgłos, jest rozpoznawalna w Polsce. Dużą zaletą istnienia 

Wioski Miodowej jak podkreśla pani sołtys, a także sami mieszkańcy jest integracja 

mieszkańców Wielkiego Mędromierza.  

Dużą zaletą istnienia wioski tematycznej jest fakt, 

że dzięki swojej działalności, dzięki temu, że 

mieszkańcy wsi z pasją przekazują wiedzę o 

pszczołach i pszczelarstwie kultywowane od 

pokoleń tradycje pszczelarskie nie zostaną 

zapomniane. 



  

 

W jednym z wywiadów z okazji 10-lecia istnienia Wioski Miodowej, jej pomysłodawczyni pani 

Iwona Śpica, opowiada, że warto było założyć wioskę tematyczną i dodaje: „Dzięki temu 

projektowi poznaliśmy wielu fajnych ludzi. Wszystkim, którzy nam pomogli, serdecznie 

dziękujemy!” 
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https://gostycyn.pl/cms/3407/wioska_miodowa (stan na 16.10.2020) 
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