
Miesięcznik 6/7 2021

AKTYWNIEAKTYWNIE
W GARNCARSKIEJ WIOSCEW GARNCARSKIEJ WIOSCE

GOSPODAGOSPODA
"PTASIE RADIO""PTASIE RADIO"
ZAPRASZAZAPRASZA

SYMBOLIKA SYMBOLIKA 
RAJSKIEGO OGRODURAJSKIEGO OGRODU



BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W GARNCARSKIEJ WIOSCE
5 czerwca: „ A to Polska 
właśnie - koncert chopinowski”

5 czerwca o godz. 15.00 zapraszamy 
na wyjątkowy koncert fortepianowy w 
wykonaniu jednego z najwybitniejszych, 
współczesnych polskich pianistów – 
Marka Brachy. Będzie to jednocześnie 
wydarzenie charytatywne i podziękowanie 
dla Darczyńców Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego.

3 lipca: Dzień Motyla

Tego dnia zapraszamy dzieci do 
udziału w konkursie fotograficznym 
„Portret motyla”. Przed konkursem 
prezentacja nt. motyli i ich znaczenia w 
ekosystemie. Startujemy o godz. 12.00. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 
udziału w wydarzeniu: tel. 666  028  991, 
mail:garncarskawiska@nida.pl

6-7 sierpnia: Festiwal ballad 
Bułata Okudżawy

W piątek 6 sierpnia i w sobotę 7 
sierpnia zapraszamy na XIII Festiwal 
ballad Bułata Okudżawy. Na piątkowym 
koncercie wystąpią Dominika Żukowska 
i Andrzej Korycki, a w sobotę usłyszymy 
Julię Vikman, Jacka Beszczyńskiego z 
zespołem „Nadziei maleńka orkiestra” 
oraz Dominikę Żukowska i Andrzeja 
Koryckiego. Koncert jak zwykle 
rozpoczną fani Okudżawy. Początek 
koncertów godz. 18.00. Obowiązują bilety 
i rezerwacja miejsc. Tel. 666  028  991, 
mail: wioskitematyczne@nida.pl . 

7 sierpnia: Targi Ekonomii 
Społecznej

7 sierpnia zapraszamy także na 
Targi Ekonomii Społecznej. Stoiska 
przedsiębiorstw społecznych otwarte 
będą w godz. od 11.00 do 17.00.  
O godz.10.00 zapraszamy na seminarium 
pt. „Ekonomia społeczna – przestrzeń 
do współpracy”. Zgłoszenia udziału  
w targach i w seminarium: tel. 666 028 992, 
mail: k.nowosielska@nida.pl

8 sierpnia: Dzień Pszczoły

W niedzielę 8 sierpnia zapraszamy dzieci do 
udziału w warsztatach wytwarzania świec 
woskowych.,  o godz. 12.00  na prezentację 
nt. pszczół, a o godz. 13.00 na zwiedzanie 
Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 
udziału w wydarzeniu: tel. 666  028  991, 
mail:garncarskawiska@nida.pl
 

14 sierpnia: Święto Łąki

14 sierpnia zapraszamy rodziny do 
udziału w warsztatach kulinarnych 
z wykorzystaniem ziół i kwiatów 
jadalnych. Przygotujemy m.in. kanapki 
ziołowe, zupę z pokrzyw, pesto z naci 
marchwiowej.  Startujemy o godz. 12.00. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 
udziału w wydarzeniu: tel. 666  028  991, 
mail:garncarskawiska@nida.pl

4 września: Piknik Naukowy 
NIEZAPOMINAJKI

Jak co roku, w pierwszą sobotę 
września zapraszamy na Piknik 
Naukowy NIEZAPOMINAJKI. Tego 
dnia przygotujemy stoiska naukowe, 
warsztaty i pokazy dla dzieci. Udział  
w wydarzeniu jest bezpłatny. Wydarzeniem 
towarzyszącym będzie spektakl poetycki 
„Dante Alighieri w Garncarskiej Wiosce”. 
Rok 2021 jest Rokiem Dantego Alighieri 
we Włoszech, a Garncarska Wioska 
współpracuje z organizacjami z  Regionu 
Umbria. Tego dnia zapraszamy także na 
jesienny kiermasz roślin. Zapraszamy 
grupy dzieci ze szkół i z przedszkoli oraz  
rodziny.



SYMBOLIKA RAJSKIEGO OGRODU
Symbolika  
Rajskiego Ogrodu

Rajski Ogród można zwiedzać 
codziennie od 10.00 do 19.00. Ceny 
biletów: dzieci - 5 zł, dorośli – 10 zł, 
bilet rodzinny – 15 zł. Dzieci do 4 lat – 
bezpłatnie.

Labirynty w Rajskim Ogrodzie

Prawdziwy labirynt nie ma ślepych 
zaułków, zdradliwych ścieżek, mających 
zmylić tych, którzy idą. Ma jedną ścieżkę 
wiodąca od wejścia do centrum. Labirynty 
służyły, by po nich chodzić, były używane 
do rytualnych tańców oraz ceremonii 
świeckich i sakralnych, te mniejsze służyły 

do kontemplacji.
Symbol labiryntu pojawiał się  ponad 4 
tys. lat niezależnie w różnych kulturach, 
w różnym czasie i zupełnie różnych 
miejscach, takich jak: Kreta, Egipt, cała 
Skandynawia, Indie, Sumatra, Malezja, 
Polinezja, Afryka, Arizona, Argentyna, 
Peru, Palestyna, Mezopotamia, Tybet.
Najliczniejsze występowanie labiryntów 
stwierdzono w Europie północnej: 
od Wysp Brytyjskich i Islandię, przez 
Danię, Norwegię, Szwecje, Niemcy, 
Karelię fińską i rosyjską, aż po półwysep 
Kola. Są to labirynty ryte na skałach 
i układane na ziemi. Średniowieczna 
kultura chrześcijańska także zasymilowała 
ten symbol i labirynty pojawiły się  
w średniowiecznych manuskryptach oraz 
na ścianach i posadzkach średniowiecznych 

gotyckich kościołów (Włochy, Algieria, 
Francja, Niemcy, Anglia).
W centrach niektórych labiryntów  rośnie 
drzewo jako odniesienie do drzewa świata. 
Drzewo świata.  Axis mundi  (z  łac., 
"oś kosmiczna", "oś świata") – idea 
środka  świata, uważanego za stabilny 
element  Wszechświata. Według wierzeń 
na osi następuje zatrzymanie czasu, przez 
co możliwy jest pełny kontakt zarówno  
z przeszłością, jak i przyszłością. 
Przykładem nowoczesnego labiryntu 
w chrześcijańskiej tradycji jest ogród 
medytacji w klasztorze Benediktbeuern 
w górnej Bawarii. Oszałamiająco 
pachnące rośliny, rosną na najbardziej 

zewnętrznym z czterech kręgów, w drugim 
rośliny użytkowe, w trzecim – lecznicze 
a rośliny symboliczne w ostatnim kręgu 
wewnętrznym – jeszcze raz, droga 
wyprowadza niemal na zewnątrz zanim 
trafi się do samego środka. 

Ten labirynt, jest pierwowzorem dla 
labiryntu medytacyjnego w Rajskim 
Ogrodzie.  Na planie koła o średnicy 23 
mb, ułożonych jest  7 kręgów. 
Cyfra siedem to liczba uważana za 
mistyczną, wyróżniającą się bogatą 
symboliką. W wielu mitologiach i religiach 
świata jest symbolem całości, dopełnienia, 
symbolizuje związek czasu i przestrzeni. 
W wielu mitologiach stanowiła atrybut 
bogów, jej wartość była przedstawiana 
w architekturze, świętych pismach, 

przykazaniach. Cyfra siedem symbolizuje 
w Biblii doskonałość, pełnię. Pojawia 
się ona w Piśmie Świętym bardzo często 
(7 dni stwarzania świata; 7 pieczęci i 7 
czasz boskiego gniewu w Apokalipsie; 7 
Kościołów, do których adresował listy Jan, 
7 niebios, 7 aniołów itp.). Jak wiadomo 
świętym dniem dla wyznawców judaizmu 
był szabat, czyli siódmy dzień, w którym 
Bóg „odpoczął”. Siódemka oznaczała dla 
Hebrajczyków jakiś pełny, doprowadzony 
do końca etap.
Na zewnętrznym siódmym okręgu rosną 
pachnące lilie, w szóstym kręgu rosną 
rośliny użytkowe (jarzęby odmiany 
fastigiata),  w piątym, czwartym i trzecim 
kręgu rosną rośliny lecznicze (lawenda, 
szałwia, mięta, ruta, estragon, jeżówka). 
W drugim kręgu rosną rośliny o znaczeniu 
alegorycznym – pięciorniki kwitnące 
na żółto symbolizujące ukrzyżowanie 
Chrystusa. Pięciornik w żółtym kolorze 
(słońca) z pięcioma płatkami symbolizuje 
pięć ran Chrystusa.  W samym środku 
labiryntu rośnie miłorząb japoński, 
który symbolizuje długowieczność, 
drzewo świata, drzewo życia,   otoczony 
goździkami  przypominającymi kształtem 
gwoździe – symbol męki Chrystusa.
Labirynty budowano często na 
miejscach pogańskich czakramów – 
miejsc o niezwykłych właściwościach 
energetycznych. Wokół labiryntu  
w Rajskim Ogrodzie ustawiono siedem 
kamieni, które przypominają krąg 
energetyczny.
Pomiędzy kamieniami, na obwodzie 
labiryntu rosną 44 jałowce (liczba 
jałowców nawiązuje do nieodgadnionej 
myśli Adama Mickiewicza w III części 
Dziadów  - Widzenie księdza Piotra:
„Nad ludy i nad króle podniesiony;

Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;

A życie jego – trud trudów,

A tytuł jego – lud ludów;

Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,

A imię jego czterdzieści i cztery”

W Rajskim Ogrodzie jest także  wierzbowy 
labirynt, w którym dzieci poszukują 
właściwej ścieżki do wyjścia. 



AKTYWNIE W GARNCARSKIEJ WIOSCE
Garncarska Wioska to doskonałe miejsce 
do organizacji wycieczek edukacyjnych  
i integracyjnych oraz organizacji pobytów 
dla uczniów podczas wakacyjnych kolonii, 
obozów i zielonych szkół.  Zapraszamy 
na spacery, zwiedzanie i gry terenowe do 
Rajskiego Ogrodu, w którym dzieci mogą 
także poszukiwać  bursztyny. 
W okolicy Rajskiego Ogrodu, w pobliżu 
wsi Kanigowo,  jeszcze w XVII wieku 
wydobywany był mazurski bursztyn, 
którego złoża znajdowały się w wielu 
lokalizacjach na Mazurach. Podczas 
zwiedzania ogrodu z przewodnikiem 
można dowiedzieć się ciekawych informacji 
nie tylko nt. bursztynów mazurskich.  
W rajskim Ogrodzie zgromadzono ponad 
3 tys. różnych gatunków roślin w 30 
zakątkach tematycznych. Latem przepięknie 
będą prezentowały się zakątek motylkowy, 
zakątek bajkowy i zakątek miłości.

Zapraszamy do parku wspinaczkowego, 
w którym znajdują się dwie piramidy 
do wspinania oraz mały park linowy.  
Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy 
kilkadziesiąt tytułów filmów przyrodniczych 
w formacie 2D i 3D. Codziennie zapraszamy  
osoby indywidualne oraz grupy do udziału 
w warsztatach rzemieślniczych w garncarni: 
lepienie z gliny, malowanie ceramiki, 
malowanie na szkle, wytwarzanie świec 
woskowych. 

Dzieci w garncarni mogą lepić na stole 
(warsztat polecany dla najmłodszych), 
toczyć na toczku garncarskim lub na kole 
elektrycznym, dla starszych dzieci i osób 
dorosłych polecamy toczenie na kole 
garncarskim kopanym.

Od lipca zapraszamy na warsztaty 
bursztyniarskie, podczas których będzie 
można wykonać własne naszyjniki lub 
wisiorki bursztynowe.



GOSPODA „PTASIE RADIO”  ZAPRASZA
Zapraszamy już codziennie go gospody 
„Ptasie radio”. Gospoda specjalizuje 
się potrawach kuchni mazurskiej  
i pruskiej. Sięgamy do dawnych receptur  
i wykorzystujemy do przygotowania 
potraw warzyw, ziół, owoców  
i kwiatów jadalnych z Rajskiego 
Ogrodu. W tym okresie 
proponujemy m.in.  bardzo smaczną  
i zdrową zupę krem z pokrzyw.   Zapraszamy 
na plince z młodych ziemniaków (placki 
ziemniaczane) oraz flince z konfiturami  
z owoców z Rajskiego Ogrodu (naleśniki). 
Jadłospis dostosowany jest do  zbieranych 
codziennie w ogrodzie warzyw, ziół, 
kwiatów i owoców.
Przed planowaniem przyjazdu szczególnie  
w weekendy, sugerujemy rezerwację 
stolików.
Organizujemy w Garncarskiej Wiosce 
uroczystości rodzinne i firmowe. 

Organizujemy urodziny, chrzciny, 
przyjęcia rocznicowe, śluby i wesela.  
Posiadamy możliwości organizowania 
wydarzeń na zewnątrz: 60 miejsc pod 
daszkami, teren przy ognisku nad rajskim 
stawem oraz duży namiot o pow. 300 m2. 

Spełniamy wszystkie wysokie normy 
i wymogi związane z obostrzeniami 
sanitarnymi związanymi z pandemią 
koronawirusa. 
Już w lipcu raz w tygodniu zapraszamy na 
świeżo wypiekany chleb z pieca oraz na 

wędzone ryby i wędliny. Będzie można 
także składać zamówienia na pieczywo  
i wędzonki. Zapraszamy także na 
rodzinne i grupowe warsztaty wypiekania 
chleba.

Zamówienia można składać telefonicznie: 
666 028 991 lub na adres e-mail: garncarskawioska@nida.pl 

Dostawa do Nidzicy 15zł, Działdowo i Mława 30zł



Działaj Lokalnie

Nidzicki Fundusz Lokalny jest ośrodkiem 
Działaj Lokalnie (Program Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i Akademii Rozwoju Filantropii  
w Polsce). W ramach programu corocznie 
przyznawane są granty na realizację 
lokalnych inicjatyw społecznych na terenie 
powiatu nidzickiego. Partnerem Programu 
jest Starostwo Powiatowe w Nidzicy.  
W tym roku przyznano 16 grantów o łącznej 
wartości 55 tys. zł.

Realizowane projekty dotyczą edukacji 
ekologicznej, integracji społecznej, 
organizacji wydarzeń kulturalnych, animacji 
społecznej. 

Akademia Małego Dziecka

Już 5 lipca startuje kolejna edycja Akademii 
Małego Dziecka.  Serdecznie zapraszamy 
dzieci w wieku 5-10 lat. Zajęcia odbywały się 
będą w Kamionce w Garncarskiej Wiosce.  
W programie: zajęcia z logiki, sztuki, retoryki 
oraz warsztaty plastyczne, garncarskie, 
przyrodnicze i muzyczne połączone  
z językiem angielskim, a także gry i zabawy 
zespołowe. Zajęcia potrwają do 26 sierpnia. 

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku 
do czwartku, w godzinach 10:00-16:00. 
Cena za dzień zajęć wynosi 30 zł. Dzieci 
otrzymają jeden posiłek oraz napoje. 
Zapisy na zajęcia ruszają od 1 czerwca 
pod numerem telefonu 729 280 011 lub 
osobiście w siedzibie NFL (Kamionka 7, 
13-100 Nidzica) w godzinach 9-17. 
Liczba miejsc ograniczona (max 15 osób 
tygodniowo). 

Zapraszamy !

 



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)

Przy Fundacji NIDA pełniącą we 
współpracy z Działdowską Agencją Rozwoju 
funkcję Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej w woj. warmińsko – mazurskim, 
działa Warmińsko – Mazurska Sieć  
Przedsiębiorstw Społecznych 
„PROMETEUSZ”. Jest ona platformą 
współpracy spółdzielni socjalnych, 
stowarzyszeń i fundacji prowadzących 
działalność odpłatną statutową lub 
gospodarczą, spółek prawa handlowego o 
statucie non for profit działających w sektorze 
ekonomii społecznej. Przewodniczącą sieci 
jest Anna Lewikowska, prezes spółdzielni 
socjalnej „Sposób na życie” w Waszulkach. 
W maju 2021 roku, Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej  w Nidzicy otrzymał 
status akredytowanego Ośrodka OWES 
Wysokiej Jakości.

Celem powołania i działania sieci 
PROMETEUSZ są:

• wzmacnianie potencjału merytorycznego 
członków Sieci

• wzrost kompetencji kadry członków Sieci

• integracja przedsiębiorstw społecznych  
w regionie

• kreowanie i promocja produktów 
sieciowych

• rzecznictwo i reprezentowanie sektora 
ekonomii społecznej

• rozwój gospodarczy przedsiębiorstw 
społecznych

Działania sieci PROMETEUSZ obejmują:

• inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
ekonomii społecznej oraz współpracy 
administracji publicznej i biznesu z 
przedsiębiorstwami społecznymi

• organizację seminariów, warsztatów, 
konferencji oraz wizyt studialnych 
służących rozpowszechnianiu i 
prezentowaniu działalności członków 
Sieci

• organizację dorocznych targów ekonomii 
społecznej

• inicjowanie i realizację projektów 
partnerskich z innymi sieciami w kraju i 
za granicą

• pomoc w rozwiązywaniu problemów i 
potrzeb członków Sieci poprzez wsparcie 
zajmowanie stanowiska, opiniowanie, 
rekomendacje

• rzecznictwo interesów członków Sieci

• tworzenie i upowszechnianie standardów 
działań przedsiębiorstw społecznych

• tworzenie rozwiązań biznesowych na 
rzecz przedsiębiorstw społecznych

Do sieci należy 11 przedsiębiorstw 
społecznych. W dniu 21 maja odbyło 
się spotkanie członków sieci, na którym 
uzgodniono formy współpracy w najbliższym 
okresie. Przygotowany zostanie wspólny 
projekt z zakresu aktywnego włączenia 
mieszkańców wsi w realizację potrzeb 
mieszkańców, współuczestniczenia 
w programie rozwoju wsi i tworzenia 
przestrzeni do współpracy i integracji oraz 
wzmocnienia kompetencji i umiejętności 
społecznych i świadczenia   nowoczesnych 
usług społecznych. Sieciowymi produktami 
są także programy pobytowe i wizyty 
studyjne w wioskach tematycznych 
działających na terenie powiatów nidzickiego 
i szczycieńskiego. Będą realizowane także 
inicjatywy tworzenia nowych wiosek 
tematycznych w powiatach nowomiejskim  
i działdowskim.

Warmińsko – Mazurska Sieć Przedsiębiorstw Społecznych



Zapraszamy na najbliższe wydarzenia w Garncarskiej Wiosce

5 czerwca 2021 
Koncert chopinowski

3 lipca 2021 
Dzień Motyla

6-7 sierpnia 2021
Festiwal ballad Bułata 

Okudżawy

7 sierpnia 2021
Targi Ekonomii 

Społecznej

8 sierpnia 2021
Dzień Pszczoły

Szczegółowe informacje i kontakt: tel. 666 028 991, 666 028 992 S7
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POŻYCZKI I PORĘCZENIA 
KREDYTÓW 
Nidzicka Fundacja Rozwoju 
„NIDA” oferuje małym i średnim 
firmom oraz osobom indywidu-
alnym zainteresowanym urucho-
mieniem własnej działalności go-
spodarczej, nisko oprocentowane 
pożyczki oraz poręczenia kredy-
tów i pożyczek na działalność go-
spodarczą. 

W ramach projektu „Dokapitalizo-
wanie Funduszy Pożyczkowych 
na Warmii i Mazurach” oferujemy 
pożyczki: 

• do 300.000 zł 

• maksymalnie na 7 lat (84 mie-
siące), z możliwą karencją  
w spłacie kapitału do 3 miesięcy 

• oprocentowanie od 1,25% 

• między innymi na zakup: środ-
ków trwałych (grunty, budynki, 
lokale, maszyny, urządzenia, środ-
ki transportu, narzędzia), usług 
obcych np. robót budowlanych. 

W ramach projektu „Dokapitalizo-
wanie Funduszy Poręczeniowych na 
Warmii i Mazurach” poręczamy kre-
dyty bankowe i pożyczki instytucji 
finansowych: 

• poręczenie obejmować może 
maksymalnie 80% wartości kre-
dytu, przy czym maksymalne po-
ręczenie nie może przekroczyć 
300.000 zł 

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

Szczegółowe informacje: 

Małgorzata Kosińska 

tel. 89 625 36 51, 

wew. 1 

kom. 604 643 037 

e-mail: m.kosinska@nida.pl 

www.przedsiebiorczosc.nida.pl

Program pożyczkowy i poręczeniowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


