Program pobytu w wioskach tematycznych
w województwie warmińsko-mazurskim
24-27 sierpnia 2017r.
24 sierpnia 2017r.
Godz.
7.00
17.30 18.00

Wrocław
Dobre Miasto,
Siedziba LGD
"Warmiński
Zakątek"

18.00-19.00

19.00.-20.00

20.30 –22.30

8.45

11.00 - 13.00

13.00.-.14.00

15.00 19.00

Zbiórka i wyjazd
Powitanie grupy przez p. Małgorzatę Ofierską- prezes
Stowarzyszenia LGD "Warmiński Zakątek" lub innego
przedstawiciela LGD "Warmiński Zakątek"
Przerwa kawowa na bazie lokalnych produktów,
Prezentacja: „Warmia - nowe odkrycie w turystyce" - kreowanie
lokalnych produktów turystycznych
Prezentacja przygotowana i przedstawiona przez Małgorzatę
Ofierską- prezes Stowarzyszenia LGD "Warmiński Zakątek" lub
osobę przez nią wskazaną
Wprowadzenie do tematyki WARMIŃSKIE WSIE TEMATYCZNE :
- geneza i model kształtowania ofert wsi
tematycznych,
- instrumenty wspierania inicjatyw
utworzenia wsi tematycznych
Przejazd do hotelu i zakwaterowanie

Olsztyn, Hotel
na Skarpie

7.30 - 8.30

Wyszczególnienie
opis

Miejscowość

Kolacja w formie biesiady z oprawą muzyczną ( muzyka na żywo)
- na bazie dań kuchni regionalnej:
Kolacja integracyjna połączoną z dyskusją z gospodarzami (co
najmniej 2 przedstawicieli LGD Warmiński Zakątek") nt.
rozwoju przedsiębiorczości na wsiach
25 sierpnia 2017r.

Olsztyn, Hotel
Śniadanie
na Skarpie
Wyjazd Grupy do wsi tematycznych
Powitanie Grupy przez gospodarza wsi Żywkowo - Sołtysa i
Przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Przerwa kawowa na bazie produktów lokalnych
Prezentacja wsi oraz zrealizowanych projektów , w tym
- Geneza powstania wsi tematycznej
BOCIANA
-Model funkcjonowania wsi oraz oferta produktowa wsi
WIOSKA –
tematycznej, następnie
Żywkowo, gm.
- Questing Szlakiem Bociana,
Górowo
- wizyta w Bocianim Kinie i Bocianiej Galerii,
Iławieckie
- obserwacja bocianów (jeśli bociany odlecą - gniazd bocianich)
Prezentacja oraz warsztaty i zajęcia przygotowane i
przeprowadzone przez - Przedstawiciela Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków w Żywkowie
Obiad w formie ogniska

ZIELARSKA
WIEŚ BLANKI,
gm. Lidzbark
Warmiński

Przyjazd do miejscowości
Przywitanie Grupy przez Sołtyskę Wsi Łucję Kuczyńską i Prezeskę
Stowarzyszenia Babek Zielarek Jolantę Wiącek lub innego
przedstawiciela Stowarzyszenia. Krótka prezentacja dot.
powstania wsi tematycznej
Następnie podział na 2 grupy i naprzemiennie Warsztaty
zielarskie i nalewkarskie.
Na koniec wizyty warsztaty wytwarzania świec woskowych – dla

19.30

23.00
8.00- 9.00
9.00

10.00 - 13.00

14.30- 15.30

16.30-19.00

19.00- 23.00
23.00

całej Grupy jednocześnie . Prezentacja wsi oraz warsztaty
przygotowane i przeprowadzone przez : członków
Stowarzyszenia Babek Zielarek
Podczas warsztatów opowieści o babkach zielarkach prowadzone
przez Franciszka Kuczyńskiego – lidera wioski tematycznej lub
innej osoby przez niego wskazanej.
Kolacja integracyjna na bazie dań regionalnej kuchni wraz z
oprawą ludową, w tym występem lokalnego zespołu Świąteczna
Kapela
Podczas kolacji dyskusja moderowana przez 1 przedstawiciela
LGD "”Warmiński Zakątek" nt. realizowanych projektów i źródeł
finansowania wsi tematycznych.
Przejazd do hotelu na nocleg
26 sierpnia 2017r.
Olsztyn, Hotel
Śniadanie
na Skarpie
Wyjazd
Przyjazd do miejscowości Praslity i powitanie uczestników w
gospodarstwie ekologicznym Mariusza Sekulskiego, członka
Stowarzyszenia Warmińskich Chłopów Bosych
Przerwa kawowa na bazie produktów
regionalnych/ekologicznych,
Spacer przez wieś pod opieką lokalnego przewodnika, w tym
BOSA
wizyta w Eko piekarni oraz prezentacja Warmińskiej Piwniczki, w
EKOLOGIA W
tym degustacja piwa. Następnie podział na dwie Grupy i
PRASLITACH,
naprzemiennie udział w warsztatach, przygotowanych i
gm. Dobre
przeprowadzonych przez członków Stowarzyszenia Warmińskich
Miasto
Chłopów Bosych
- uprawa zbóż tradycyjnych i mielenie mąki
- warsztaty ceramiczne Pobyt zakończy wizytą w Labiryncie sensorycznym – pod opieką
Lokalnego przewodnika.
Prezentacje oraz warsztaty przygotowane i przeprowadzone przez
członków Stowarzyszenia Warmińskich Chłopów Bosych
Kamionki, gm.
Obiad regionalny na bazie potraw kuchni mazurskiej
Nidzica
Garncarska
Wioska
Przyjazd i powitanie przez Alicję Eidtner- przedstawiciela Wioski
Pogody Ducha lub inną wskazaną przez nią osobę.
Prezentacja dot. genezy powstania Wioski tematycznej, najlepsze
zrealizowane projekty, źródła finansowania.
Browina, gm.
Warsztaty bibuł karskie lub zielarskie- do wyboru przez
Kozłowo
uczestników
Wioska Pogody
Prezentacja i warsztaty przygotowane i przeprowadzone przez
Ducha
przedstawicieli Wioski Pogody Ducha
Przerwa kawowa na bazie lokalnych produktów
Kolacja integracyjna w postaci ogniska z regionalną muzyką na
żywo. Menu na bazie regionalnych produktów
Przejazd do hotelu na nocleg
27 sierpnia 2017r.

7.30 – 8.30
10.00 – 12.00

Olsztyn,
Hotel na
Skarpie
Kamionka,

Śniadanie i wyjazd
Przyjazd i powitanie przez Prezes Garncarskiej Wioski - Agnieszkę

gm. Nidzica
Garncarska
Wioska

Obiad na bazie regionalnych potraw,

12.00 – 13.00
13.00

Bagińską lub inną wskazana przez nią osobę
Podsumowanie wizyty oraz prezentacja przygotowana i
przedstawiona przez Krzysztofa Margol – Prezesa Nidzickiej
Fundacji Rozwoju NIDA nt. Tworzenia wiosek tematycznych i
kreowanie markowych produktów turystycznych”
Gra terenowa w Rajskim Ogrodzie i warsztat ogrodniczy

Wyjazd w
kierunku
Wrocławia

