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I WYJAZD STUDYJNY
Barbara i Janusz Adamczyk – „Sery Adamczyk”
Gospodarstwo Państwa Adamczyk położone jest w przepięknej Dolinie Dolnej Wisły w miejscowości
Kosowo, w gminie Świecie. W gospodarstwie produkuje się twarogi i sery z mleka krowiego
niepasteryzowanego. Sery mają wyjątkowe walory smakowe, co zdaniem gospodarzy, jest wynikiem
odpowiedniego doboru mleka. Całością stada opiekuje się weterynarz, o odpowiednią dawkę
pokarmową dba żywieniowiec, a wyniki laboratoryjne pochodzą z mleczarni „Łowicz” oraz z Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wyroby sprzedawane są w ramach rolniczego
handlu detalicznego.
Choć serowarstwem zajmują się od niedawna, ich wyroby już doczekały się uznania wśród klientów,
co zostało potwierdzone nagrodami:
Podczas Festiwalu Smaku w Grucznie:
W roku 2015:
SMAK ROKU 2015 dla sera „Pielgrzym”.
Dwa wyróżnienia dla sera: kozieradka z czosnkiem niedźwiedzim.
W roku 2016:
Dwa wyróżnienia:
SMAK ROKU za ser „Szwajcar Farmerski”
GRAND PRIX dla „Gołdy Farmerskiej”.
Na Jarmarku Kujawsko – Pomorskim w 2016 roku:
„Brązowy Rarytas” za ser z czosnkiem niedźwiedzim.
Serami Państwa Adamczyk zainteresował się również Karol Okrasa, który nakręcił w Kosowie jeden
z odcinków swojego programu kulinarnego „Okrasa łamie przepisy – Z uśmiechem do sera”.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z procesem produkcji sera z mleka
krowiego, skosztować oraz dokonać zakupów wyrobów Państwa Adamczyk, a także uzyskać
praktyczną wiedzę na temat produkcji serów i możliwości ich sprzedaży w ramach rolniczego handlu
detalicznego.
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„Winnica przy talerzyku” – Anna i Wiesław Janasińscy
Państwo Janasińscy zapraszają do fascynującego świata wina, w którym wszystko ma swój rytm
i następstwo zdarzeń. Ich ambicją jest butikowa produkcja polskiego wina, w której korzystają
z atutów klimatu i ogromnego potencjału polskiej ziemi.
Winnica przy Talerzyku położona jest w pradolinie Dolnej Wisły w Zespole Parków Krajobrazowych,
skąd roztacza się widok na piękne meandry rzeki. Nasadzenie obejmuje 0,8 ha, 2 tysiące winorośli
oraz szczęśliwą siódemkę różnych rodzajów szczepów. Winnica została założona w 2010 roku.
Wino produkuje się z wyselekcjonowanych owoców. Ręczny zbiór grona łączony jest z naturalną
wiwifikacją, a winnica funkcjonuje zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Dzięki
odpowiednio dobranym gatunkom winorośli do polskiego klimatu, do minimum ogranicza się
chemiczną ingerencję w ochronę rośliny przed szkodnikami. Wszystko w myśl: jakość kosztem ilości!
Winnica przy Talerzyku to nazwa warta zapamiętania również z powodu pobliskiej atrakcji
historycznej – grodziska obronnego z XI w. o nazwie „Talerzyk” - obecnie punktu widokowego na
Dolinę Dolnej Wisły.
Uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję skorzystać z popularnej atrakcji oferowanej przez obiekt –
zwiedzania winnicy oraz winiarni połączonego z prelekcją i degustacją.

Wszystkie trzy grupy studyjne kończą dzień wspólnym uczestnictwem w atrakcjach oferowanych
przez „Wioskę Górniczą”:

„Wioska Górnicza” – Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.
W malowniczo położonej, małej miejscowości Piła na terenie Borów Tucholskich, Stowarzyszenie
Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” uruchomiło w 2013 roku atrakcję turystyczną pod
nazwą „Górnicza Wioska”. Inspiracją do stworzenia tego miejsca było odnalezienie w pobliskim lesie
murowanych pozostałości bliżej nieokreślonych obiektów. Po dokładnym sprawdzeniu dostępnych
w Polsce i Niemczech materiałów archiwalnych i przeprowadzeniu w porozumieniu z Konserwatorem
Zabytków pierwszych badań archeologicznych, odsłonięte zostały pozostałości (jak się później
okazało) jedynej w Polsce północnej podziemnej kopalni węgla brunatnego.
W ramach prowadzonych działań stworzona została ścieżka dydaktyczna połączoną z głosową usługą
audioprzewodnika, odtworzona została część obiektów zabytkowych kopalni – fragment sztolni
upadowej kopalni Montania oraz infrastruktury obsługującej kopalnię w przeszłości.
Na działce o powierzchni 1ha udostępnionej mieszkańcom przez gminę Gostycyn powstała
infrastruktura wioski tematycznej. Ze środków unijnych wybudowano budynek Garncarni oraz Stary
Tartak. Wspólnymi siłami odtworzono również budynek Maszynowni kopalni Olga
w której umieszczony został interaktywny model prezentujący życie i funkcjonowanie społeczności
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górniczej z lat 1917 – 1921. Górnicza Wioska stworzyła „Pole dla Gzubów” , czyli jedyny w regionie
XIX wieczny plac zabaw prezentujący stare, tradycyjne gry i zabawy, „Bosego Antka” będącego
ścieżką sensoryczną oraz zagrodę wiejską prezentującą życie mieszkańców Borów Tucholskich w XIX
i na początku XX wieku.
Mieszkańcy, którzy jeszcze kilka lat temu nie mieli żadnego pomysłu na siebie, dziś zarabiają poprzez
między innymi prowadzenie warsztatów z kowalstwa, garncarstwa, tworzenia ozdób z wełny i filcu
oraz szkolenia z dziedziny ekonomii społecznej i organizacji ruchu turystycznego z wykorzystaniem
innowacyjnych metod z zastosowaniem gier strategicznych.
W ofercie wioski znajdują się także chętnie wybierane przez grupy zorganizowane biesiady
borowiacko-śląskie oraz „Wesela Sztygara” czyli biesiady w formie rekonstrukcji tradycyjnego wesela
śląsko-borowiackiego, które odbyło się w miejscowości w latach 30. XX wieku i to właśnie w „Weselu
Sztygara” wezmą udział uczestnicy tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki
Wiejskiej. W programie wizyty przewidziano również wykład poruszający problematykę aktywizacji
społecznej i zawodowej społeczności lokalnych oraz zwiedzanie „Wioski Górniczej”.

