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Działo SiĘ w garncarSkiej wioSce
Piknik naukowy 
niezaPoMinajki

Każdy kto odwiedził Kamionkę  
7 września z pewnością przekonał się, 
że nauka może być bardzo wciągająca  
i interesująca. Uczestnicy Pikniku mogli 
brać udział w zajęciach z robotyki  
i rzeczywistości VR, poszukiwać witaminy 
C w owocach, a także uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych z Magiczną 
Maszyną. W tym roku nie zabrakło 
filmów 3D w Kinie Przyrody, badań 
archeologicznych i detektywistycznych,  
a także eksperymentów naukowych.

ŚwiĘto niePoDległoŚci  
w garncarSkiej wioSce 

11 listopada zapraszamy na świętowanie  
101 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. O godz. 14.00 uroczyście  
wciągniemy na maszt flagę Polski. Gospoda 
„Ptasie radio” w tym wyjątkowym 
dniu oferuje świąteczny obiad: gęś 
nadziewaną jabłkami z żurawiną, rosół  
z domowym makaronem lub dybdzalkami, 
zupę dyniową, pierogi z gęsiną, a na deser 
rogale marcińskie. Przygotowaliśmy 
także konfitury z winogron i dzikiej róży  
z Rajskiego Ogrodu. To także dobry dzień 
na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.  
Będzie pięknie i pysznie.

Rezerwacja miejsc w gospodzie:  
tel. 666 028 991   garncarskawioska@nida.pl

bĘDzie SiĘ Działo w garncarSkiej wioSce

7 września przyjeżdżając do Kamionki 
można było spotkać się z aktorką teatralną 
– Edytą Jungowską, autorką bajek dla 
dzieci - Janką Malinowską, znawcą 
tajemnic minerałów - Lechem Darskim 

oraz Grzegorzem Michałkiem –himalaistą  
i grotołazem.

Były także bardzo ciekawe stoiska 
przyrodnicze przygotowane przez 
Nadleśnictwo Nidzica i Nadleśnictwo 
Olsztynek. Na zakończenie wydarzenia 
-  spektakl poetycki ,,Powiemy Wam 
Wiersze”. W tym roku pod hasłem 
„wolność i tolerancja” czytaliśmy wiersze 
Jana Lechonia, Boya Żeleńskiego, Marii 
Konopnickiej, Agnieszki Osieckiej,  
Jarosława Iwaszkiewicza, Witkacego,  Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima. 

Kochana Polsko, 

w 101 – rocznicę odzyskania niepodległości, 
życzymy Ci dalszych setek pięknych, 
spokojnych lat dobrobytu i rozwoju. 
Życzymy Ci byś była krajem ludzi wolnych, 
tolerancyjnych, życzliwych dla innych  
i szczęśliwych. Polaków, którzy będą  
solidarni i wrażliwi społecznie. 
Polaków, którzy zatroszczą się o czyste 
środowisko, nasze lasy, wody, ziemię 
i powietrze. Życzymy Ci kochana 
Polsko dobrych rządów, mądrych  
i uczciwych ludzi, przyjaznych sąsiadów 
i prawdziwych przyjaciół w świecie.  
Bądź Krajem, w którym każdy ma szanse 
„stać się tym, kim stać się może”.

Dzień PluSzowego MiSia

Już 24 listopada w niedzielę zapraszamy 
na rodzinne warsztaty misiowe. 

Program dnia:

Od. Godz. 11.00 – 16.00  Gospoda „Ptasie 
radio” oferuje misiowe smakołyki i obiad. 

Od. Godz. 11.00  – 16.00 zapraszamy 
do  misiowej pracowni na lepienie misiów  
z gliny lub z pszczelego wosku. Koszt udziału 
w warsztacie 20 zł /dziecko.  

Godz. 13.00 – warsztaty rodzinnego 
szycia pluszowych misiów. Koszt udziału 
w warsztacie 60 zł/osoba. Do wspólnego 
szycia zapraszamy dzieci z rodzicami 
lub opiekunami. Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenia na warsztaty.

Każde dziecko otrzyma gratis misiową 
kolorowankę.

Od 25 listopada do 29 listopada, 
zapraszamy na misiowe warsztaty dzieci 
ze szkół i z przedszkoli. 

Szczegóły na str. 4 biuletynu.



geoPark kaMionka cz. ii
Geopark, to nowa przestrzeń edukacyjna 
dla dzieci i dorosłych w Garncarskiej 
Wiosce. Można ją zwiedzać samodzielnie – 
bezpłatnie lub odpłatnie z przewodnikiem. 
Trasa Historii Ziemi obejmuje okres od 
prekembru do czwartorzędu.

era Mezozoiczna

Trias od 252 mln lat - 201 mln lat. 
Początkowo suchy, pustynny klimat, 
wysoka temperatura,  roślinność,  która 
przetrwała na lądzie jest bardzo uboga.  
Pod koniec tego okresu wymierają  
skrzypy i widłaki, pojawiają się pierwsze 
dinozaury, krokodyle, jaszczurki, 
gady ssakokształtne, płazy i ssaki, 
w morzach drapieżne plakodonty  
i ichtiozaury. Większość lądów tworzy 
jeden superkontynent Pangeę do której 
dołącza Syberia tworząc razem Laurazję. 
W triasie Pangea zaczyna się rozpadać. 
Z tego okresu pochodzą żaby i żółwie. 
Podstawowe skamieniałości: amonity, 
jeżowce, małże, ślimaki. Szczyt rozwoju 
roślin iglastych, paprocie, skrzypy, 
cyprysowce, widłaki,

Nazwa trias pochodzi z języka 
greckiego  tryas  - trójdzielny. Została 
wprowadzona w  1835  r. przez 
geologa niemieckiego  Albertiego,   dla 
podkreślenia wyraźnej trójdzielności 
osadów tego okresu w środkowej Europie.

Jura od 201 mln lat – 145 mln lat. 
Okres bogatej roślinności, rozwijają się 
drzewa iglaste i miłorzębowe, początki 
roślin cisowatych, sosnowatych, 
araukariowatych.  Na lądzie panują 
dinozaury, pojawiają się pierwsze 
ptaki. Rozwijają się małże, belemnity  
i ramienionogi. Następuje rozpad 
Gondawy i Laurazji

Rośliny: bogactwo miłorzębów, araukarie, 
bukany (buk), jałowce, cisy.

Nazwa pochodzi od gór  Jura  leżących 
we  Francji  i  Szwajcarii. Wprowadził ją 
Alexander von Humboldt w 1823 r.

Kreda od 145 mln lat – 65 mln lat. 
Rozwija się roślinność, bogate życie 
na ziemi i w wodzie. Pojawiają się 
drzewa dwuliścienne. Rozpada się 
superkontynent, Afryka oddziela się od 
Ameryki Południowej, powstaje Ocean 
Atlantycki.

Rośliny: magnolie, cisy, sosny, świerki, 
araukarie, metasekwoja, jałowce, brzoza, 
buk, grab, dąb

Nazwa pochodzi od  kredy 
piszącej  –  skały  powszechnie 
występującej w utworach tego okresu. 

Wprowadzona została przez belgijskiego 
geologa d,Halloya w I połowie XIX w.

Słowa „dinozaur” jako pierwszy użył 
Richard Owen (angielski biolog, XIX 
wieku. Słowo to oznacza Straszny 
jaszczur. Na terenie Geoparku Kamionka 
znajduje się model Utahraptora.

RAPTOR z Utah. W okresie mezozoiku, 
ok. 127 mln  - 125 mln lat temu na 
kontynencie dzisiejszej Ameryki Północnej 
w stanie Utah, grasował jutaraptor (rabuś 
z Utah(Juta). Był mięsożercą, polował na 
o wiele większe dinozaury roślinożerne. 
Najczęściej polował w stadach, wskakując 
na grzbiet dużych dinozaurów i wpijając 
się szponami w ciało.  Mógł mieć ok.  
6 metrów długości i 2,5 metra wysokości, 
ważył ok. 500 kg, miał  duże zakrzywione 
pazury na drugim palcu kończyn 
tylnych.  Pisklęta i  osobniki młode 
utahraptorów miały pióra. Utahraptor był  
dromeozaurem (dinozaurem 
szponiastym), teropodem – stopą bestii 
(poruszającym się na dwóch kończynach), 
którego dzisiejszymi potomkami  
i dalekimi kuzynami są ptaki.

65 mln lat temu –  na ziemię spada wielki meteoryt. następuje 

wielkie wymieranie dinozaurów. rozpoczyna się nowy okres  

w dziejach ziemi – kenozoik.



garncarSka wioSka Dla Szkół i  PrzeDSzkoli   
w roku SzkolnyM 2019/2020

warsztaty  w garncarni
Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe na warsztaty. Codziennie, od 
poniedziałku do niedzieli w godz. od 9.00 
do 17.00:

- lepienie z gliny na stole, na toczku 
garncarskim, na kole sponowym

- toczenie z gliny na kole garncarskim

- zdobienie produktów ceramicznych

- malowanie na szkle

- wytwarzanie świec woskowych

- malowanie bombek choinkowych

zwiedzanie  
garncarskiej wioski 

Zapraszamy codziennie na zwiedzanie 
Garncarskiej Wioski z przewodnikiem. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci 
zwiedzania. W soboty i w niedziele  
w październiku zwiedzanie  
z przewodnikiem o godz. 13.00. Cena 
biletów za zwiedzanie Garncarskiej 
Wioski: osoby dorosłe – 10 zł, dzieci  
5 zł, przewodnik  - bezpłatnie. Na trasie 
zwiedzania: garncarnia – pokaz toczenia 
na kole garncarskim, zielarnia, kuźnia 
mazurska, stodoła, trasa Historii Ziemi – 
Mezozoik, Galeria „Skarby Ziemi” – skały, 
skamieniałości i minerały z różnych stron 
świata.

warsztaty pluszowego misia

25 listopada co roku na całym świecie 
obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. 
Tego dnia przypada rocznica powstania 
tej maskotki. Święto  obchodzone jest  od 
2002 roku, od dnia w którym  pluszowy 
miś obchodził swoje 100. urodziny. Historia 
pluszowego misia zaczęła się od prezydenta 
Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, 
który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi 
na polowanie. Podczas polowania 
postrzelony został mały niedźwiadek, 
którego uwolnienie nakazał prezydent. 
Zainspirowany tym wydarzeniem producent 
zabawek dla dzieci, stworzył nową zabawkę  
w formie  pluszowego misia i nazwał 
go Teddy Bear. (nawiązanie do imienia 
prezydenta USA). Dzisiaj pluszowy miś jest 
ulubioną zabawką dzieci na całym świecie. 
Jest bohaterem filmów, wierszy i bajek:  
Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Barnaba, 
Mis Paddington, Miś Coralgol.

Od 25 listopada do 29 listopada, 
zapraszamy  dzieci do Garncarskiej Wioski 
na warsztaty szycia pluszowych misiów, 
lepienia misiów z gliny, wytwarzania misiów 
z wosku pszczelego. Podczas wizyty także 
oglądanie w kinie misiowych bajek oraz 

misiowa kolorowanka dla każdego dziecka.  
Szczegóły misiowych spotkań na stronie 
Garncarskiej Wioski. 

Pakiet „Miś pluszowy”: szycie pluszowego 
misia, bajka w kinie, misiowa kolorowanka 
Koszt: 60 zł/osoba.

Pakiet „Miś z gliny”: lepienie misia 
z gliny, bajka w kinie, misiowa kolorowanka 
Koszt: 25 zł/osoba.

Pakiet „Miś z wosku pszczelego”: 
warsztat wytwarzania misia z wosku, 
bajka w kinie, misiowa kolorowanka 
Koszt: 25 zł/osoba.

Rezerwacja terminów warsztatów i zajęć dla grup zorganizowanych: 
tel. 666 028 991,   mail: garncarskawioska@nida.pl 

osoby indywidualne zapraszamy codziennie w godzinach pracy Garncarskiej Wioski od 9.00 do 17.00,
bez potrzeby dokonywania rezerwacji terminów.



od 4 do 29 listopada 
zapraszamy dzieci na 
poszukiwanie skarbów.

Pakiet Historia ziemi I. 

Pakiet zawiera zwiedzanie nowej  trasy 
edukacyjnej „Historia Ziemi” (od 
prekambru do trzeciorzędu), poszukiwanie 
skamieniałości, skał i minerałów na nowo 
odkrytym poletku żwirowym w Rajskim 
Ogrodzie. Podczas warsztatów dzieci 
nauczą się rozpoznawać podstawowe skały 
występujące w Regionie: granity, porfiry, 
bazalty, gnejsy, piaskowce, wapienie.   
Będą także poszukiwały ozdobnych 
kamieni i minerałów ukrytych  
w mazurskich skałach. Pegmetyty 
(skały zbudowane z dużych kryształów 
minerałów skałotwórczych) na Mazurach 
mogą zawierać w swoim składzie cenne 
minerały szlachetne i półszlachetne, 
m.in. turmaliny, beryle, granaty, topazy, 
cyrkony i szmaragdy. Wszystkie znalezione 
skarby dzieci zabierają ze sobą razem  
z wiedzą o historii Ziemi i umiejętnościami 
rozpoznawania podstawowych skał 
występujących na Mazurach. 

Koszt udziału: 25 zł/osoba obejmuje: 
zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty 
geologiczne i projekcję filmową w kinie. 
Pakiet dostępny w listopadzie 2019 oraz 
w marcu i w kwietniu 2020 r.

liStoPaD- MieSiąceM PoSzukiwaczy Skarbów  
w garncarSkiej wioSce

Pakiet: Historia Ziemi II. 

Zwiedzanie trasy Historia Ziemi, na 
trasie zwiedzania: GEOPARK Kamionka, 
galeria „Skarby Ziemi, „Wróbelkowo”.  
Po zwiedzaniu warsztat w garncarni – 
lepienie z gliny dinozaurów oraz projekcja 
filmu w Kinie Przyrody. 

Koszt: 25 zł/osoby obejmuje: 

- zwiedzanie z przewodnikiem, 

- projekcję filmową w kinie,

- udział w warsztacie ceramicznym. 

Pakiet: Historia Ziemi II, dostępny jest 
przez cały rok.

Szczegółowe informacje i rezerwacja 
terminów: tel. 666 028 991.

Poszukiwanie skarbów  
w rajskim ogrodzie 

Zapraszamy dzieci do Rajskiego 
Ogrodu, do udziału w grach terenowych  
(poszukiwanie skarbów) oraz na 
poszukiwanie bursztynów. Koszt udziału 
w grze terenowej – 15 zł (cena zawiera 
także znaleziony skarb – woreczek  
z minerałami). Szczegółowe informacje  
i rezerwacja terminów: tel. 666 028 991

Spotkanie w chatce  
Św. Mikołaja 

Od 1 grudnia zapraszamy na spotkanie 
z Mikołajem. Podczas spotkania w Chatce 
Św. Mikołaja, dzieci porozmawiają  
o świątecznych tradycjach, dowiedzą 
się kim był historyczny Św. Mikołaj – 
biskup Miry. Na zakończenie spotkania 
dzieci otrzymają życzenia podpisane 
przez Mikołaja. Po spotkaniu dzieci będą 
wykonywały upominki dla swoich bliskich 
w Fabryce Prezentów Mikołajowych 
(zdobienie bombek choinkowych) oraz 
obejrzą w kinie film  o tematyce świątecznej. 

Wizyta trwa ok. 2,5 godz., koszt: 25 zł/
dziecko. Dodatkowo można zamówić 
upominki dla dzieci. Proponujemy piękną  
i pouczającą bajkę Janki Malinowskiej 
„Kropelka prawdy”. 

Rezerwacja terminów spotkań  
z Mikołajem w chatce w Garncarskiej 
Wiosce: tel. 666 028 991,  
mail: garncarskawioska@nida.pl



KONKURS
o tytuł DOBROCZYŃCY ROKU 

organizowany jest od 2002 ROKU 
w celu wyróżniania osób i przedsię-
biorstw, które w sposób szczególny anga-
żują się we wspieranie inicjatyw społecz-
nych. Nagrodą w Konkursie jest statuetka 
nawiązująca do postaci Ferdynanda  
Gregoroviusa urodzonego  
w Nidzicy (1821-1891). Historyka 
starożytnego Rzymu, Honorowego 
Obywatela Rzymu, autora m.in.  „Idei 
polskości” oraz „Pieśni polskich  
i węgierskich”, wielkiego nidzickiego  
filantropa, który w swoim testamen-
cie zapisał 60 tys. marek na edukację  
i wychowanie  dzieci i młodzieży bez 
względu na wyznanie. 

gregoroViuSy i jaStrzĘbie
KONKURS

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIUSZ ROKU

organizowany jest w celu populary-
zacji idei wolontariatu oraz promocji  
i wyróżnianiu młodych osób, które anga-
żują się w działalność społeczną i  budu-
ją „dobro wspólne” w środowisku lokal-
nym. Nagrodą w konkursie jest statuet-
ka „JASTRZĄB” nawiązująca do posta-
ci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskie-
go (1799 – 1882), urodzonego w Szczep-
kowie - Giewarty. Pobożanina, wybit-
nego uczonego, przyrodnika i pedago-
ga, profesora botaniki, fizyki, zoologii  
i ogrodnictwa, wielkiego polskiego  
patrioty, który ze swoimi studentami  
brał udział w powstaniu listopadowym.

galeria sztuki w garncarskiej 
wiosce. 

Zapraszamy do galerii sztuki w Garncarskiej 
Wiosce. Znajdują się tutaj dzieła 
podarowane przez artystów oraz obrazu 
z pleneru malarskiego w Garncarskiej 
Wiosce.  Dochody ze sprzedaży obrazów 
przeznaczone są  na rzecz programu 
stypendialnego dla młodzieży. Obrazy 
prezentowane są w gospodzie „Ptasie radio”.

Osoby i firmy, które chcą wspierać 
działalność „NIEZAPOMINAJKI”, mogą 
dokonać darowizny na nr konta

31 8834 0009 2001 0000 5005 0014

z dopiskiem „Edukacja dzieci i młodzieży”

Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7 
13-100 Nidzica 
www.funduszlokalny.nidzica.pl

Organizatorem konkursu jest Nidzicki Fundusz Lokalny.  
Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu 

nidzickiego do zgłaszania swoich dobroczyńców.

Szczegółowe informacje: 
www.funduszlokalny.pl, e-mail: niezapominajka@nidzica.pl



lider partner

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości 

społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

O Ś R O D E K  W S P A R C I A  E K O N O M I I  S P O Ł E C Z N E J  W  N I D Z I C Y

niDzicki obywatelSki SaMouczek (noS)

wybierzmy Polskę. 
Przed nami czas wyborów. Wyborów nie 
tylko osób do pełnienia funkcji publicznych, 
ale także wyborów strategii i pomysłów 
na rozwój Polski, na rozwój regionalny, 
na przyszłość  naszą, naszych dzieci  
i wnuków. To wyjątkowy czas na wybór 
ludzi, dla których jednym z najważniejszych 
działań powinna być edukacja  
i bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy,  
dbałość o środowisko, czyste powietrze  
i warunki dla zdrowego życia. Wokół 
nas istnieje wiele realnych zagrożeń  
inwestycjami, które mogą zniszczyć 
środowisko w imię bogacenia się np. 
„kurnikowych królów”.  Wybierzmy do 
parlamentu ludzi, dla których celem 
będzie zrównoważony rozwój w zgodzie  
z przyrodą, nowoczesna edukacja dzieci  
i młodzieży, wspieranie przedsiębiorczych 
osób i opieka nad potrzebującymi. 
Wybierzmy ludzi z doświadczeniem  
i wiedzą. Zapoznajmy się z dokonaniami 
kandydatów do parlamentu, którzy już coś 
zrobili, czegoś dokonali, osiągnęli sukces. 
Hasła i slogany to za mało. Liczą się konkrety.  
Fundacja NIDA, Garncarska Wioska oraz 
inne organizacje społeczne będą otwarte na 
współpracę w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju 
firm, nowoczesnej edukacji młodzieży  
i ochrony środowiska. 

jarmark 
bożonarodzeniowy i targi 
ekonomii Społecznej.
8 grudnia zapraszamy do Garncarskiej 
Wioski przedsiębiorstwa społeczne 
oraz lokalnych wytwórców, twórców 
ludowych, rzemieślników. Zapraszamy 
wszystkich do zakupów wyjątkowych 
świątecznych upominków, niespodzianek, 
przedmiotów z duszą. Kiedy jak nie na 
Święta Bożego Narodzenia powinniśmy 
sprawić swoim bliskim wyjątkowe 
prezenty. Tego dnia zapraszamy także 
przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, 
dla których przygotujemy ofertę wsparcia 
ich codziennej działalności i pomocy  
w pozyskiwaniu środków na działalność 
w lokalnym środowisku. Będzie także 
możliwość zamówienia świątecznych 
potraw.  

Zgłoszenia wystawców w jarmarku: 

tel. 666 028 992, 

mail: wioskitematyczne@nida.pl

Szczegółowy program jarmarku i Targów 
Ekonomii Społecznej już w następnym 
numerze biuletynu. 

Już dzisiaj zarezerwuj ten dzień  
na wizytę w Garncarskiej Wiosce.



Zapraszamy na najbliższe wydarzenia w Garncarskiej Wiosce

11 listopada 2019
Święto niepodległości 

godz. 14.00

24 listopada 2019
Dzień Pluszowego Misia

godz. 11.00 - 16.00

25-29 listopada 2019
warsztaty Pluszowego Misia

1-22 grudnia 2019
Spotkania w chatce  

Św. Mikołaja

8 grudnia 2019
jarmark bożonarodzeniowy, 
targi ekonomii społecznej

godz. 11.00 - 16.00

Szczegółowe informacje i kontakt: tel. 666 028 991, 666 028 992
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PoŻyczki i PorĘczenia kreDytów
Fundacja NIDA oferuje małym i średnim  
firmom oraz osobom indywidualnym  
zainteresowanym uruchomieniem wła-
snej działalności gospodarczej, nisko 
oprocentowane pożyczki oraz poręcze-
nia kredytów i pożyczek na działalność 
gospodarczą.

W ramach projektu „Dokapitalizowa-
nie Funduszy Pożyczkowych na Warmii  
i Mazurach” oferujemy pożyczki:

 do 300.000 zł

	maksymalnie na 7 lat (84 miesiące), 
z możliwą karencją w spłacie kapitału  
do 3 miesięcy

	oprocentowanie od 2,93%

	między innymi na zakup: środków 
trwałych (grunty, budynki, lokale,  
maszyny, urządzenia, środki transpor-
tu, narzędzia), usług obcych np. robót  
budowlanych.

W ramach projektu „Dokapitalizowa-
nie Funduszy Poręczeniowych na Warmii  
i Mazurach” poręczamy kredyty bankowe
i pożyczki instytucji finansowych:

	poręczenie obejmować może mak-
symalnie 80% wartości kredytu, przy 
czym maksymalne poręczenie nie  
może przekroczyć 300.000 zł

	od poręczeń nie pobieramy żadnych 
prowizji, usługi te są w pełni bezpłatne. 

Szczegółowe informacje:

Ewa Czerwinka

tel. 89 625 36 51, wew. 1

kom. 604 643 037

e-mail: eczerwinka@nida.pl

www.przedsiebiorczosc.nida.pl


