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Jesienne plenery – Mieczem i warenikiem – Kozak impreza ;)

Chcemy zaproponować Państwu spotkanie, którego scenariusz poprowadzi Was przez atrakcje 

regionu, nawiąże do tradycji i historii kresów Rzeczypospolitej. Tych dawnych, jak i tych 
współczesnych. Wszystko to podamy Państwu w formie zajęć integracyjnych i warsztatów. 

Nawiążemy do chwalebnych tradycji polskiego oręża, kiedy to wschodnich kresów strzegli 
Michał Wołodyjowski, Longinus Podbipięta i Onufry Zagłoba. Pod ich przewodem będziecie się 
mierzyć na ubitej ziemi z przeciwnikiem, gdzie duch bojowy i tężyzna fizyczna będzie nie tyle cechą 
pożądaną, co niezbędną.

W czasie bardziej spokojnym od wojaczki odwykniecie oddając się przyjemnością prac 
gospodarskich.  Będą one tym milsze bo ich efekty będziecie mogli skosztować sami … 
organoleptycznie. Inne wytwory pracą własnych rąk stworzone pod okiem doświadczonych gospodyń 
będzie można zabrać ze sobą jako pamiątkę pobytu na Podlasiu i w puszczy.

Wszystkie zajęcia i warsztaty poprowadzone będą z dużą dawką humoru przez  członków 
konfraterni rycerskiej oraz gospodynie i gospodarzy ze skansenu w strojach ludowych, 
którego gośćmi będziecie w ciągu dnia. To jego otoczenie i wnętrza staną się plenerem i doskonałą 
scenografią dla scenariusza w jakim osadzona zostanie fabuła zabawy.
 

Na wieczór zapraszamy do podlaskiej karczmie, która dotyka ściany prastarego lasu, gdzie 
nierzadko  pod same  okna podchodzi  królewski żubr.  Będziecie mieli okazję skosztować wiele 
tradycyjnych specjałów kuchni białoruskiej, ukraińskiej oraz polskiej. 

Ale,  że  nie  samymi  przysmakami  kuchni  człowiek  żyje,  warto  zadbać o strawę duchową 
i dobrą zabawę na deskach karczmy, tak aby się goście wytańczyli. Na rozgrzewkę przy wejściu łyk 
nalewajki żurawinowej, a po kolacji impreza z zespołami, które ewoluowały nierzadko od 
samego folkloru do utworów granych w stylistyce rock'a  I nowych brzmień. Taki koncert to  nie 
tylko dźwięki, to prawdziwe widowisko muzyczne, porażające dynamiką, energią, muzyka mająca 
kozackiego zadziora.

Zakwaterowanie 
Wiejski sioło liczące 80 miejsc noclegowych w kresowych domkach,  z zapleczem 
konferencyjnym.
Hotel *** lub hotel**** SPA z basenem.

Atrakcje
Sielski   event – ekologia,  tradycja  i  historia.  Kozacka  impreza  ;)  folk  –  rock  –  etno.  
Impreza w historycznych realiach. Warsztaty, integracja, zabawa, humor i wiedza.


