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Program  pobytu w wioskach tematycznych w województwie warmińsko-mazurskim 

25-28.08.2016 
Dzień 1 

Godz. Miejscowość / Wyszczególnienie 

opis 

7.15 
Wrocław 

Zbiórka  

7.30 wyjazd 

17.00-17.30 Kamionka, Gm. 

Nidzica 
Garncarska 

Wioska 

Przyjazd i powitanie przez Prezes Garncarskiej Wioski, - panią Agnieszkę 

Bagińską. Przerwa kawowa -  w tym :  kawa, herbata, napoje z miętą i 
płatkami kwiatów, mazurski kuch. 

17.30-19.00 Prezentacja: „Kreowanie markowych produktów turystycznych” 

przygotowana i przeprowadzona przez Krzysztofa Margol – Prezesa 
Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA  

19.00-22.00 Kolacja integracyjna / wieczór integracyjny w formie biesiady-ognisko i 

grill.  Kolacja połączona z gawędami o rozwoju wsi -  ciekawe projekty i 
przykłady inicjatyw. Kolacja przygotowana przez pracowników Garncarskiej 

Wioski - na bazie produktów lokalnych,  

22.30 Ośrodek Gawra  
w Wiknie 

Nocleg 

 
Dzień 2 

Godz. Miejscowość 

gmina 

Wyszczególnienie 

7.30-8.30 Ośrodek Gawra  
w Wiknie 

śniadanie 

8.30-9.00 Kamionka, Gm. 
Nidzica 

Garncarska 

Wioska 

Przyjazd do Garncarskiej Wioski i podział uczestników na dwie grupy i 
zajęcia naprzemiennie przygotowane i przeprowadzone przez pracowników 

Garncarskiej Wioski  

 Grupa I Grupa II 

9.00 - 10.00 Zwiedzanie miejscowości  pod 
opieką pracownika Garncarskiej 

Wioski: kuźnia mazurska, amfiteatr 
jarzębinowy, pracownia garncarska 

– pokaz toczenia na kole 
garncarskim ( przygotowany i 

przeprowadzony przez pracownika 

Garncarskiej Wioski), Galeria 
„SKARBY ZIEMI”, Niezapominajka 

 

Warsztaty rzemieślnicze 
przygotowane i przeprowadzone 

przez pracowników Garncarskiej 
Wioski: nauka toczenia na kole 

garncarskim  

10.00 - 11.00 Warsztaty rzemieślnicze 
przygotowane i przeprowadzone 

przez pracowników Garncarskiej 
Wioski: nauka toczenia na kole 

garncarskim  

Zwiedzanie miejscowości  pod 
opieką pracownika Garncarskiej 

Wioski: kuźnia mazurska, amfiteatr 
jarzębinowy, pracownia garncarska 

– pokaz toczenia na kole 
garncarskim ( przygotowany i 

przeprowadzony przez pracownika 

Garncarskiej Wioski), Galeria 
„SKARBY ZIEMI”, Niezapominajka 

 

11.00 - 12.30 Zwiedzanie Rajskiego Ogrodu ( pod opieka pracownika Rajskiego Ogrodu) – 
„zielone” miejsca pracy dla mieszkańców wsi oraz udział; uczestników w  

grze terenowej „Rajski Skarb” 

12.30-13.30 Rajski Ogród Obiad na bazie regionalnych potraw, kawa , herbata 

13.30- 14.30  Warsztaty: pn.  „Produkty i marketing wioski tematycznej na przykładzie: 

Garncarskiej Wioski” – przygotowane i przeprowadzone przez Krzysztofa 
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Margol – Prezesa Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 

14.30- 15.00 Przerwa kawowa -  w tym :  kawa, herbata, napoje z miętą i płatkami 
kwiatów, mazurski kuch. 

15.00- 16.30 Prezentacja pn.: „Wspieranie inicjatyw społecznych na wsi oraz programy 

edukacyjne dla młodzieży – doświadczenia Nidzickiego Funduszu Lokalnego 
(programy stypendialne, programy grantowe, współpraca organizacji 

pozarządowych z samorządem lokalnym)” - – przygotowana i 

przeprowadzona przez Krzysztofa Margol – Prezesa Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju NIDA 

Podział uczestników na dwie Grupy i na przemian warsztaty – przygotowane i przeprowadzone przez pracowników 
Garncarskiej Wioski 

16.30- 17.30 Kamionka, Gm. 

Nidzica 
Garncarska 

Wioska 

Grupa I Grupa II 

Warsztat z wyrobu i zdobienia 

papieru czerpanego 

Warsztat z malowania na szkle lub 

wytwarzania świec woskowych 

16.30- 17.30 Warsztat z malowania na szkle lub 

wytwarzania świec woskowych 

Warsztat z wyrobu i zdobienia 

papieru czerpanego 

17.30-22.00 Kreowanie gościnnej wioski: warsztaty pierogowe (przygotowane i 
przeprowadzone przez pracowników Garncarskiej Wioski).  

Kolacja integracyjna – wieczór przy ognisku z gitarą (przyśpiewki z 
mazurskiego wesela, ballady). Menu regionalne. 

22.30 Ośrodek Gawra  

w Wiknie 

nocleg  

 
Dzień 3 

Godz. Miejscowość Wyszczególnienie 

7.30-8.30 Ośrodek Gawra  
w Wiknie 

Śniadanie i  wyjazd Krainy Siedmiu Osobliwości  

9.00-13.00 Wieś Tematyczna - 

Kraina Siedmiu 
Osobliwości  

Warsztat 1: „Produkty Krainy Siedmiu Osobliwości” przygotowany i 

przeprowadzony przez panią Jolantę Ziemską – Prezesa Towarzystwa 
Rozwoju Okolic Omulewa  "RAZEM DLA WSZYSTKICH" 

Warsztat 2: „Lokalna współpraca i integracja wioski tematycznej” - 
przygotowany i przeprowadzony przez panią Jolantę Ziemską – Prezesa 

Towarzystwa Rozwoju Okolic Omulewa  "RAZEM DLA WSZYSTKICH" lub 
pracownika Towarzystwa Rozwoju Okolic Omulewa  "RAZEM DLA 

WSZYSTKICH" 

13.00-14.00 Obiad na bazie potraw regionalnych – przygotowany przez mieszkańców 
Krainy Siedmiu osobliwości,  

15.00 –18.30 Jerutki, gm. 

Świętajno- Wioska 
Sztuki 

Przywitanie przez panią Joannę Gawryszewską – przedstawiciela Wioski 

Sztuki. Prezentacja i warsztat przygotowane i przeprowadzone przez 
przedstawicieli Wioski Sztuki 

Prezentacja nt. „Geneza powstania wioski sztuki.” 
Warsztat: „Wioska sztuki w działaniu przykład aktywizacji mieszkańców 

przez sztukę”  

20.00 –23.00 Ośrodek Gawra  
w Wiknie 

Kolacja integracyjna w postaci ogniska z regionalną muzyką na żywo.   

 

Dzień 4 

Godz. Miejscowość Wyszczególnienie 

7.30 - 8.30 Ośrodek Gawra  

w Wiknie 

Śniadanie i wyjazd  

9.30-11.00 Piwnice Wielkie – 
Wieś Tematyczna 

Wioska  Prusów 

Powitanie przez pana Kazimierza Abramczyka- przedstawiciela Wioski 
Prusów – krótka prezentacja wsi (przygotowana i przedstawiona przez 

przedstawiciela wsi tematycznej, w tym : zwiedzanie pracowni Bab 

Pruskich, zapoznanie się z historią Prusów, poznanie największych 
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osiągnięć, najbardziej charakterystycznych elementów stroju, tradycji i 

zwyczajów w średniowiecznej scenerii. Udział w warsztatach 
poprowadzonych przez przedstawiciela wsi tematycznej dot. wytwarzania 

Bab Pruskich.  

12.00 –13.00 Kamionka, Gm. 
Nidzica 

Garncarska 
Wioska 

Warsztaty przygotowane i poprowadzone przez Krzysztofa Margol – 
Prezesa Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pn.: „Model biznesowy wioski 

tematycznej – najważniejsze czynniki rozwoju wsi”  Podsumowanie wizyty. 

13.00-14.00 Obiad – dania kuchni pruskiej,  

14.00  Wyjazd w kierunku Wrocławia 

 

 


