
 

 

Program pobytu w wioskach tematycznych w województwie warmińsko mazurskim 
6-9 czerwca 2013r.  

 
Dzień 1 

Godz. Miejscowość / Wyszczególnienie 
opis 

7.45 
Wrocław 

Zbiórka – parking przed UMWD ul. Wybrzeże Słowackiego 

8.00 Wyjazd w kierunku Fromborka 
17.00-18.00 Frombork,  

gm. Frombork 
 

Przyjazd do Fromborka – Grodu Kopernika. Powitanie grupy. 

19.00-22.00 Kolacja integracyjna wraz z pokazem Teatru Ognia 

22.00 nocleg w Hotelu Rheticus  

 
Dzień 2 

Godz. Miejscowość 
gmina 

Wyszczególnienie 

9.30 Frombork,  
gm. Frombork 

Wyjazd w kierunku Aniołowa 

10.30- 11.30 

Aniołowo,  
gm. Pasłęk 
 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Aniołowo – prezentacja wsi i działalności stowarzyszenia. Przybliżenie 
procesu stawania się Aniołowa wsią tematyczną – największe 
bariery, zalety.  

11.30- 12.30 Przerwa kawowa – lokalne produkty, w tym degustacja produktu 
lokalnego – anielskich ruchańców 

12.30- 14.30 Warsztaty dla uczestników, w tym: 
 ceramiczne,  
 wypieku chleba,  
spacer „Szlakiem aniołów i urokliwych zakątków” 

14.30- 15.30 „Anielski obiad” w Aniołowie  

16.00- 17.30 

Frombork,  
gm. Frombork 
 

Warsztaty – spotkanie z przewodnikiem. Przybliżenie historii grodu 
Kopernika, największe atrakcje – w formie gry terenowej 

19.00 Kolacja integracyjna  

22.00 nocleg w Hotelu Rheticus  

 
Dzień 3 

Godz. Miejscowość Wyszczególnienie 

9.30 Frombork,  
gm. Frombork 

Wyjazd w kierunku Suchacza 

10.30- 11.00 

Suchacz,  
gm. Tolmicko 
 

Spotkanie mieszkańcami wsi i przedstawicielami Stowarzyszenia. 
Prezentacje dotyczące miejscowości, zasobów, inspiracji i sposobów 
na pokonanie trudności jakie napotkała organizacja i wioska 
podczas procesu stawania się miejscowością tematyczną. 

11.00- 12.30 „W poszukiwaniu pirackiego skarbu” – gra terenowa dla 
uczestników wizyty 

12.30- 13.00 Przerwa Kaperska – przerwa kawowa 

13.00- 15.00 Warsztaty rękodzielnicze dla uczestników:  
 Kaperskie butelki nie tylko na listy – warsztaty z decupage’u, 

„Na cześć naszych dzielnych piratów tworzymy ozdobne butelki 
metodą decoupagu. Naucz się tej niezwykłej techniki 
zdobiennictwa, poznaj niecodzienną sztukę tworzenia” 

 Podróżnicy w Kaperskiej Mennicy – wybijanie kaperskiej monety 
„Rzemieślnicy Wioski Kaperskiej, zbiórka! Każdy prawdziwy 
podróżnik i kupiec ma skórzaną sakwę z monetą kaperską! 
Zadanie dla prawdziwych śmiałków: wykonać kiesę i wybić 



 

 

monetę” 

15.00 Kaperski Obiad w Suhaczu z ludowym akompaniamentem 

16.30- 17.30 Pogrodzie,  
gm. Tolmicko 

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia „Pogrodzie dla 
przyszłości”.  
 Prezentacje dotyczące miejscowości, zasobów, inspiracji i 

sposobów na pokonanie trudności jakienapotkała organizacja i 
wioska podczas procesu stawania się miejscowością tematyczną 

18.00- 19.00  Gra terenowa „Rodzinny Album Pogrodzia” – „Zapoznaj się z 
ciekawą i niecodzienną historią Pogrodzia, biorąc udział w 
terenowej rywalizacji drużynowej. Na trasie będziesz mógł 
opanować kilka niezwykle przydatnych, umiejętności, wykazać 
się jako mistrz zagadek” 

19.00-20.00 Warsztaty dla uczestników – ze scrapbookingu 

20.00 Kolacja dla małych i dużych łasuchów 

22.00 Elbląg nocleg w Hotelu  Arbiter w Elblągu 

 
Dzień 4 
 

Godz. Miejscowość Wyszczególnienie 

8.30 Elbląg Wyjazd w kierunku Jędrychowa 

9:00-10:30 

Jędrychowo, 
gm. Frombork 
 

Spotkanie z przedstawicielami Wioski Jak u Babci, w tym: 
 Prezentacja dot. sposobu tworzenia miejscowości 

tematycznych,  
 Przedstawienie idei tworzenia przedsiębiorstw społecznych, 

przykłady dobrych praktyk. Podsumowanie wizyty 

10.30- 11.30 W krainie zabawek – warsztaty rękodzielnicze zabawkarskie. Każdy 
uczestnik wykona samodzielnie babciną zabawkę, którą zabierze ze 
sobą 

11.30- 12.00 Małe co nieco Jak u Babci – poczęstunek 
 

13.00  Wyjazd w kierunku Wrocławia 

 


