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III WYJAZD STUDYJNY
Gospodarstwo opiekuńcze – Małgorzata i Grzegorz Oparka
Gospodarstwo w Lubiewicach jest jednym z 15 gospodarstw biorących udział w projekcie „Zielona
opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanego przez KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Lokalną Grupą Działania
„Bory Tucholskie”. Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 15 gospodarstw opiekuńczych na
terenie 5 powiatów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.
Gospodarstwa zapewniają opiekę razem 75 osobom w trakcie jednego półrocza. Podopieczni mają
możliwość korzystania ze wsparcia przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu (w grupach 3-8
osobowych). Każdy podopieczny może korzystać z usług przez maksymalnie pół roku, co pozwala
większej liczbie osób skorzystać z tego nowatorskiego typu usług i podjąć decyzję o dalszym
uczestnictwie w zajęciach w okresie trwałości projektu.
Gospodarstwo Państwa Oparka to idealne miejsce dla osób z artystycznym zacięciem. Położone
w otoczeniu pól i lasów, już od progu otacza odwiedzających ciepłem i rodzinną atmosferą.
Pani Małgorzata Oparka (opiekun) jest osobą otwartą, ciepłą i pełną serdeczności. Od 20 lat razem
z mężem prowadzi gospodarstwo rolne (głównie produkcja roślinna), a ponadto prężnie działa w Kole
Gospodyń Wiejskich, jak również w szkole i w kilku stowarzyszeniach. Posiada duże zdolności
manualne – jej pasją są robótki ręczne i przygotowywanie dekoracji do domu, co również proponuje
swoim podopiecznym. Pani Małgosia zajmuje się również wyrobem mydła oraz serowarstwem.
Motywacją do pracy jako opiekun jest dla niej chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym
i samotnym. Pan Grzegorz (wolontariusz) wychował się w rodzinie wielopokoleniowej, stąd wie, że
osoby starsze najlepiej czują się w rodzinnej atmosferze i właśnie taką atmosferę tworzy
w prowadzonym gospodarstwie opiekuńczym.
Chcąc spędzić czas na wolnym powietrzu podopieczni mogą udać się do ogrodu lub na spacer do
pobliskiego lasu. Obok domu znajduje się również warzywnik. Całe gospodarstwo okalają piękne
nasadzenia kwiatów, krzewów i inne dekoracje sezonowe. W pobliskiej oborze trzymane są cielęta,
kury, kaczki, gęsi oraz króliki. Towarzystwa podopiecznym dotrzymują również psy i koty.
Gospodarstwo świadczy opiekę dzienną w dni robocze, w godz. od 8.00 do 16.00. Opiekun, przy
wsparciu wolontariusza, zajmuje się pięcioosobową grupą podopiecznych.
Podczas wizyty w gospodarstwie uczestnicy będą mogli z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu
gospodarstwa opiekuńczego, porozmawiać z gospodarzami i podopiecznymi, a także wziąć udział
w warsztatach rękodzielniczych.
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Agroturystyka „Dworek Wymysłowo” – Joanna Kłodzińska-Szewczenko
„Dworek Wymysłowo” mieści się w otulinie rezerwatu przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Jest otoczona lasami, w których nie brakuje świeżego powietrza, jagód oraz grzybów. Gospodarze
stworzyli to miejsce z myślą o gościach ceniących sobie kontakt z przyrodą, historią oraz dobrą
kuchnią. Na terenie Ośrodka znajdują się dwa zadaszone, całoroczne miejsca na ognisko – które są
wyposażone w stoły i ławy, pole namiotowe z pełnym zapleczem sanitarnym, boisko do piłki plażowej
oraz przystań kajakową. W „Dworku Wymysłowo” organizuje się spływy kajakowe po rzece Brdzie,
a także wycieczki piesze i rowerowe. Na terenie obiektu znajduje się również stadnina, więc goście
mogą skorzystać z kuligów, przejazdów bryczką i jazdy w siodle, a najmłodsi z przejażdżek na
kucykach. Jest to jedyny obiekt w powiecie tucholskim należący do Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych, przyjmujący grupy dzieci przebywających na koloniach, obozach, a także wycieczki
szkolne i przedszkolne. Oferta obiektu skierowana jest również do klientów indywidualnych rodzin
z dziećmi czy firm – każdy znajdzie coś dla siebie.
W okresie działalności „Dworek Wymysłowo” zebrał wiele nagród i wyróżnień, które potwierdzają
wyjątkowość tego miejsca:





I miejsce w kategorii „Agroturystyka” w Plebiscycie "Nasz Rolnik" organizowanym przez
Gazetę Wyborczą
I miejsce w konkursie AGRO-wczasy 2015 w kategorii „usługi turystyki wiejskiej"
w województwie kujawsko-pomorskim
II miejsce w konkursie AGRO-wczasy 2013 w kategorii AGRO-wczasy w kategorii "atrakcyjna
kuchnia regionalna" w województwie kujawsko-pomorskim
Wyróżnienie podczas III Święta Gęsi na Krajnie

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy będą mieli okazję zwiedzenia jedynego w Europie Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okha, w którym znajdują się prywatne zbiory oryginalnych
eksponatów indiańskich Sat-Okha - syna Polki Stanisławy Supłatowicz i wodza Indian, a także
bliższego zapoznania się z ofertą obiektu.

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
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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
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”.

