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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. 

Dwa kolejne opracowania przybliżyły wybrane wioski tematyczne z województwa kujawsko – 

pomorskiego: Wioskę Chlebową w Janiej Górze, Wioskę Grzybową w Krzywogońcu, Wioskę 

Górniczą w Pile oraz Wioskę Miodową w Wielkim Mędromierzu. Przedstawiona została 

oferta warsztatów i wydarzeń, które są organizowane we wspomnianych miejscach. 

Czytelnik miał możliwość poznania zalet jakie za sobą niesie założenie wioski tematycznej. 

Szóste opracowanie poświęcone jest Wiosce Mydlarskiej w Fiałkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Wioska Mydlarska we Fiałkach 

Fiałki, to położona wśród 

wzgórz, pól i lasów 

wyjątkowa wieś, znajdująca 

się w gminie Górzno. Czyste 

powietrze i bogactwo 

natury sprawiają, że jest to 

miejsce nadające się 

idealnie do wypoczynku dla 

całych rodzin.  

Wśród rosnących na tych 

terenach ziół znajdujemy m.in. mydlnicę lekarską, roślinę, która dzięki swoim myjącym i 

pieniącym właściwościom była wykorzystywana przez wiele lat do pielęgnacji ciała, a także 

wyrobu mydła. To właśnie występowanie tej rośliny przyczyniło się zakiełkowania pomysłu 

na stworzenie we Fiałkach Wioski Mydlarskiej. 

Wioska Mydlarska to doskonała alternatywa nawet gdy pogoda płata figle. Do dyspozycji jest 

wygodna wiata, w której odbywają się zajęcia. 

 

Skąd wziął się pomysł na utworzenie Wioski Mydlarskiej? 

Temat Wioski Mydlarskiej podsunęła sama natura oraz ludzie mieszkający we wsi od wielu 

lat. Naturalne występowanie na tych terenach mydlnicy lekarskiej, w połączeniu  

z opowieściami najstarszych mieszkańców wsi Fiałki na temat wytwarzania mydła w każdym 

domu sprawiły, że wybór tematyki wioski był oczywisty. Założyciele Wioski Mydlarskiej, 

małżeństwo Agnieszka i Jacek Hilowie, dotarli do wielu ciekawych przekazów ustnych i 

pisemnych dotyczących interesującej ich tematyki. 

  

Zdecydowali się odtworzyć dawną procedurę 

produkcji mydła przy wykorzystaniu tłuszczów 

roślinnych i zwierzęcych. Wielokrotnie i z dumą 

powtarzają, że mydła wytwarzane przez nich są 

naturalne, nieszkodliwe. Mydła z Fiałek bazują 

głównie na olejach lnianych, rzepakowych, 

słonecznikowych oraz na oliwie z oliwek i 

charakteryzują się prostym, krótkim składem, ponieważ jak podkreślają założyciele wioski, im 

mniej składników, im prostszy skład mydła, tym lepiej dla naszej skóry. 



  

 

 

Kiedy Powstała Wioska Mydlarska? 

Projekt „Wioska Mydlarska” realizowany był przez Wielobranżową 

Spółdzielnię Socjalną TEODORYK w ramach projektu „Inicjuj z FIO” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Stowarzyszenie Towarzystwo 

Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich.  

Wioska Mydlarska powstała we Fiałkach w 2017 roku i od tego czasu 

ciągle się rozwija i z powodzeniem przyjmuje kolejnych gości. 

 

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

Wioska Mydlarska we Fiałkach przyciąga pięknymi terenami, ale także niesamowitymi 

zapachami… własnoręcznie wykonywanych mydeł.  

W ofercie dla dzieci, młodzieży ale także dla 

dorosłych znajdują się warsztaty mydlarskie. 

W trakcie takich zajęć każdy może 

samodzielnie wykonać swoje mydło, o 

ostatecznym zapachu, kolorze i kształcie 

decyduje uczestnik. Do wyboru są różne 

zapachy, kolory, dodatki typu zioła, suszone 

kwiaty…wszystko naturalne, bezpieczne i 

okraszone ciekawostkami kulturowymi i 

historycznymi opowiadanymi przez prowadzącą panią Agnieszkę, która w bardzo ciekawy 

sposób opowiada o tym, na czym się doskonale zna. Mydełka wykonane w trakcie takich 

warsztatów uczestnicy zabierają do domu, ale często są one tak piękne, że aż żal ich używać.   

Pokaz tworzenia mydła to propozycja dla osób, 

które chcą samodzielnie spróbować swoich sił w 

ręcznym tłoczeniu oleju z nasion lnu, konopi, 

słonecznika czy rzepaku. Dodatkowo  

w trakcie zajęć można poznać właściwości, zapach 

i smak olejów. Olej, który zostanie  

w trakcie zajęć wytłoczony używany jest do 

wyrobu naturalnego sodowego mydła, a każdy  

z uczestników dostaje kostkę takiego mydła na 

pamiątkę. 



  

 

Kolejną propozycją są warsztaty w Starej Pralni. W ich trakcie uczestnicy poznają stare 

narzędzia, których kiedyś używało się do prania, m.in. tarki, pralki ręczne, mechaniczne, 

elektryczne, żelazka na węgiel i „z duszą”, a także najróżniejsze rodzaje maglownic. 

Prowadząca opowiada o wszystkich tych narzędziach z wielką pasją i zaangażowaniem, a 

potem każdy ma możliwość 

wcielić się w rolę praczki i 

przekonać się jak trudny  

i wymagający był to zawód.   

Warsztaty o tematyce 

mydlarskiej to nie jedyna 

propozycja przygotowana 

przez Wioskę Mydlarską. Aby urozmaicić ofertę twórcy wioski przygotowali także inne 

zajęcia, które cieszą się równie dużą popularnością. Do takich atrakcji należą warsztaty 

graficzne, wytwarzanie dżemów oraz deptanie kapusty, a także możliwość zorganizowania 

urodzin czy innych eventów w Wiosce Mydlarskiej. 

W trakcie warsztatów graficznych każdy ma możliwość zaprojektowania i wykonania własnej 

grafiki metodą monotypii. Uczestnicy poznają różne techniki graficzne, a wykonaną 

własnoręcznie grafikę zabierają do domu na pamiątkę. 

Warsztat wytwarzania dżemów to propozycja idealna dla łasuchów. Uczestnicy przechodzą 

przez kolejne etapy tworzenia dżemu z jabłek. Każdy może skomponować swój własny dżem, 

dodając suszone śliwki, banany, rodzynki, morele, cynamon, goździki itp. Gotowy dżem 

wkładany jest do słoiczków i wędruje z gośćmi do ich domu. Słodka pamiątka z pobytu w 

Wiosce Mydlarskiej. 

Deptanie kapusty z pewnością przyniesie dużo śmiechu i radości najmłodszym uczestnikom, 

a tych nieco starszych przeniesie w przeszłość do rodzinnych domów, w których kiedyś był to 

popularny sposób na kiszenie kapusty.  

 

Jakie korzyści płyną z powstania Wioski? 

Fiałki to mała wieś leżąca niedaleko Górzna. Stała się bardziej popularna i rozpoznawalna 

dzięki powstaniu tam Wioski Mydlarskiej. Już od paru lat Wioska Mydlarska jest 

obowiązkowym punktem turystycznym w okolicy.  

Prowadzenie wsi tematycznej we Fiałkach jest dla założycieli nie tylko pracą, ale przede 

wszystkim pasją. Sprawia dużo przyjemności prowadzącym warsztaty i popycha ich do 

ciągłego rozwoju własnego i oferty. 
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