Wioska miodowa- Wielki Mędromierz

[1]

Wysłane przez mlewandowska w śr., 2017-08-30 14:55
Wielki Mędromierz- wieś jak każda inna. Nic bardziej mylnego, ponieważ jest to wieś "miodem
płynąca". Tu, w Wiosce Miodowej można z bliska poobserwować sekretne życie i zwyczaje pszczół,
poznać proces powstawania miodu, dowiedzieć się ciekawostek o miodach, pszczołach,
ulach. Najstarsze pszczele pasieki we wsi liczą sobie ponad 100 lat i mają po 20 uli, które w większości
wykonaane są samodzielnie ze słomy i drewna, a następnie ręcznie malowane.
Gdzie w Wielkim Mędromierzu można odwiedzić pasieki i posmakować miodu prosto z ula?
1. U Rozalii -Pasieka istnieje od 30 lat. Założycielem był Jerzy Przytarski. Obecnie właścicielką jest
jego żona Rozalia. Państwo Przytarscy należeli przez wiele lat do koła PZP w Gostycynie. Pasieka
średnio liczy 12 uli. Początkowo ule typu wielkopolskiego budował pan Jerzy. Obecnie pasiekę
prowadzi pani Rozalia z synem Zbigniewem i jego żoną. Pozyskiwane miody to: wielokwiatowe, lipowe
i rzepakowe.
2. U Henia - Pasieka istnieje od 10 lat. Założycielem i właścicielem jest Henryk Domeracki. Pasieka
średnio liczy 6 uli. Pan Henryk samodzielnie wykonuje ule typu wielkopolskiego. Pozyskiwane miody
to: wielokwiatowe, lipowe i rzepakowe. Do przejęcia tradycji pszczelarskich zachęcił swoje wnuczki:
Dominikę, Beatę i Agnieszkę.
Co można robić w Wiosce Miodowej?
Wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych:
- wykonać świecę z wosku pszczelego (30 wzorów świec do wyboru)
- wykonać okolicznościowy bukiet (z kwiatów żywych, sztucznych, innych art. dekoracyjnych)
- wykonać przedmioty: z wikliny, na szydełku, haft, skóra
Wziąć udział w lekcjach edukacyjnych:
- lekcja „młodego pszczelarza” (pokaz nt. prowadzenia pasieki, wybierania miodu i prac pasiecznych)
- biblioteka i ﬁlmy o pszczołach
- gry i zabawy dla dzieci ( w tym gra terenowa)
Apiterapia- Łyskowo
Dla turystów odwiedzających gminę Gostycyn i stawiających na zdrowie, mamy nietypową atrakcję.
Nieopodal Wioski Miodowej, czyli Wielkiego Mędromierza, w odległości ok. 3 km, w miejscowości
Łyskowo jest budynek, w którym można leczyć wszelkie dolegliwości poprzez oddychanie powietrzem
ulowym tzw. api-inhalator. Budynek posadowiony jest na ruchomym podwoziu i posiada 2
pomieszczenia do apiterapii.
Godziny otwarcia obiektu do apiterapii:
Sezonowo: od poniedziałku do soboty w godzinach: 11.00-12.00; 16.00-18.00,
niedziela w godzinach: 11.00-12.00; 14.00-17.00
Odwiedziny grupowe zgłasza się z wyprzedzeniem u pana Jerzego Kądzieli, tel. 52-3346329 lub kom.
510 662 580

okolica
W miejscowości można zwiedzić Izbę Tradycji Zabytków Motoryzacji i Lokalnego Rzemiosła
(kontakt: Zbigniew Brzuchalski, Wielki Mędromierz 20, tel. 608-846-245, czynna w każdą sobotę w
godz. 14-18)
Kościół Paraﬁalny pw. św Stanisława Bpa i Męczennika w W. Mędromierzu
Jeziora Mędromierz, Średniak, Szpitalne (łowiska ryb)
Gołębnik w Łyskowie
Domek Miodowy - Wielki Mędromierz 53A

kontakt
Wioska Miodowa - Wielki Mędromierz
(na trasie Tuchola-Gostycyn, zjazd w m. Łyskowo oddalonej o 3km)
Iwona Śpica
Koordynator projektu
tel. 52-3367318 lub 509-170-157
e-mail promocja@gostycyn.pl
www.wioska-miodowa.pl [2]
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