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Opis realizacji zgłoszonych do konkursu " Najlepszy start w Odnowie Wsi 2017 " 

" CHROŚNICA WIOSKA BARWNYCH WĄTKÓW 

 - TKAMY WĄTKI KULTURY NA OSNOWIE NATURY " 

 Chrośnica mała wieś położona malowniczo w Górach Kaczawskich. Dzieje Chrośnicy sięgają XII wieku, osada została 

założona przez cystersów. Jej łańcuchowy charakter pozostał do dnia dzisiejszego, tworząc zaczarowany klimat. Dopełnieniem są 

cenne zabytki: kościół św. Jadwigi, pięć krzyży pokutnych, stary cmentarz, liczne stare budynki szachulcowe, charakterystyczne 

dla regionu. To wszytko oplata bogactwo flory i fauny.  
Mieszkańcy Chrośnicy /ok.180 osób/ bazując na dziedzictwie przyrody, historii i  tradycji  wykorzystują bogactwo i poprzez 

integrację wpływają  na rozwój wsi i regionu. Utworzyli wieś tematyczną zgodnie z zaplanowanym programem 

krótkoterminowym SSRW Chrośnica, powołanym do życia w 2015 roku. Powyższy cel stał się motorem do pokonania barier  

i słabych stron wsi tj. niska aktywność mieszkańców, brak zainteresowania życiem społecznym, brak miejsca do integracji, słaba 

promocja wsi, brak wykorzystania zasobów dziedzictwa i  natury, niska estetyka przestrzeni publicznej. 

1. Działanie "Co najbardziej zmieni nasze życie - wspólne prace nad ofertą tematyczną - Chrośnica wioska barwnych 

wątków". 

Zgodnie z krótkoterminowym programem rozwoju wsi mieszkańcy podjęli próbę wspólnego pobudzenia pasji w sobie samych, 

bazując na przestrzeni w której żyją. W wyniku powyższego stworzyli wioskę tematyczną, która jest inspiracją do dalszej 

aktywności, a zarazem wizytówką i atrakcją turystyczną regionu. W ramach projektu zrealizowali  następujące przedsięwzięcia: 

- Stworzyliśmy ofertę tematyczną wsi, aktywnie wprowadzając i promującą wieś w całej Polsce. Oferta wypracowana została 
podczas 6 spotkań przez ponad 20 mieszkańców. Mieszkańcy organizują liczne warsztaty w m.in. w Ekomuzeum Tkactwa  

i Barwienia Naturalnego, do wszystkich grup wiekowych. Promują wieś na targach- Turtec w Jeleniej Górze 2016, 

Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu 2017, na licznych jarmarkach  

i konferencjach ogólnopolskich. Stworzyli stronę na fb :Chrośnica wioska barwnych wątków oraz wydali pierwszą ulotkę 

informacyjną o wsi i pieczątki " Chrośnica wioska barwnych wątków" i " Szafa z książkami". 

- Stworzyli pierwszą w Polsce "Szafę z książkami" na szlaku turystycznym, którego pomysłodawczynią jest mieszkanka wsi- 

Joanna Wojtko /wrzesień 2016/. W wyniku działania społecznego, stworzyli miejsce w którym każdy mieszkaniec, turysta, 

przechodzień może poczęstować się książką  opieczętowaną "Chrośnica wioska barwnych wątków" i przekazać ją dalej  / bez 

zwrotu / ale również zainicjowali cykl spotkań pt "Głośno z szafy". Organizowane są w każdy ostatni piątek miesiąca/ cyklicznie / 

dla wszystkich mieszkańców. W ramach tego działania odbyło się: wspólne kolędowanie przy Szafie z książkami, Andrzejkowe 

wróżby, Przywitanie wiosny, Stare zabawy itd. Pragniemy podkreślić, iż powyższa inicjatywa jest wyłącznie oparta na społecznym 

/ bezpłatnym /, działaniu mieszkańców wsi dla mieszkańców. W cyklicznych spotkaniach uczestniczą dzieci i dorośli. Stopień 
integracji jest bardzo wysoki , a  oddziaływanie szerokie na cały region ze względu na dostępność do szafy bez ograniczeń 

czasowych i przestrzennych. Więcej informacji na stronie fb: Szafa z książkami. 

2. Działanie pt "Co nas najbardziej zintegruje -założenie miejsca do integracji i rekreacji mieszkańców oraz turystów". 

- Mieszkańcy wsi stworzyli i zadbali o przestrzeń publiczną w Chrośnicy wyniku wspólnej pracy. Zaprojektowali skwer-pętla  

w centrum wsi i wspólnie nasadzili ponad 100 drzew i krzewów. Osadzili tablicę informacyjną - Wioska barwnych wątków, 

powstało miejsce wspólnej integracji. Kolejnym krokiem było utworzenie skweru - odpoczynku dla turystów i mieszkańców. W 

trakcie prac uczestniczyło ponad 25 osób. 

-  W świetlicy wiejskiej, która została odnowiona i pomalowana przez mieszkańców w sposób podkreślający charakter dziedzictwa 

historycznego miejscowości, dokonali zebrania ustnych przekazów najstarszych mieszkańców oraz  dokumentów, zdjęć 

historycznych. Na spotkaniu organizowanym w świetlicy wiejskiej w święto patronki wsi św. Jadwigi /październik 2016/, 

mieszkańcy relacjonowali wspomnienia oglądając stare slajdy, wspólnie z młodszymi mieszkańcami / uczestniczyło ponad  
40 osób, gromadząc zbiory w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy . 
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Realizując w/w projekty mieszkańcy wsi Chrośnica przełamali bariery, które zostały zauważone  

i opisane w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrośnica. Przez okres zaledwie półtora roku, wzrosła w dużym stopniu aktywność  

i zainteresowanie życiem społecznym przez mieszkańców. Powstała wioska tematyczna, która nie tylko promuje turystycznie 

region, ale również pozwala mieszkańcom wykorzystać potencjał dziedzictwa regionu. Wykreowanie wspólna pracą nowej 

przestrzeni publicznej wsi, wtopionej uświadomiło mieszkańcom moc wspólnego działania i obudziło do dalszy inicjatywy.  
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