
Nasza wyobraźnia może pracować dla Ciebie! Skontaktuj się z nami – na zamówienie tworzymy też nowe gry.
Strona: www.exprofesso.pl, e-mail: monika.dymacz@exprofesso.pl tel. 12 397 15 40

28

Wycięta w skale ścieżka prowadzi was nieprzerwanie w górę, krok za krokiem wspinacie się na szczyt skalistego wzgórza. Wkrótce 
waszym oczom ukazuje się potężna palisada, zbita z zaostrzonych pali, zwieńczona dwoma kwadratowymi wieżami górującymi 
nad przełęczą. Pokonując ostatnie stopnie niemal czujecie spojrzenia licznych oczu ukrytych za szczytem muru. Na znak knia-
zia wojowie rozwierają skrzydła potężnej bramy a waszym oczom ukazuje się wnętrze grodu. Na niewielkim dziedzińcu panuje 
gwar - rzemieślnicy pochyleni nad codziennymi pracami siedzą na drewnianych ławach, gospodynie wymiatają kurz z izb, a dym z 
licznych ognisk unosi się wolno nad strzechami drewnianych chat. Tak zaczyna się wasza przygoda w Słowiańskiej Osadzie.

Gra dla:
• zespołów szukających oryginalnej formy warsztatów team-

building
• grup pragnących zacieśnić relacje poprzez wyjątkowe do-

świadczenie w historycznej scenerii
• grup chcących trenować działanie zespołowe, współpracę 

i podejmowanie decyzji
• osób zainteresowanych historią i gotowych, by uczestniczyć 

w niej osobiście

Wyzwanie:
Jesteście przybyszami obcej ziemi którzy- przywędrowaw-
szy z daleka - pragną przystąpić do niewielkiej społeczności 
średniowiecznej, słowiańskiej osady. Kniaź wyraził zgodę na 
otwarcie bram, a jego wojowie nie ostrzelali was z łuków, gdy 
zbliżaliście się do murów – to już dobry początek. Teraz musicie 
przystąpić do serii prób, po których przejściu, podczas tajem-
niczego rytuału, zostaniecie przyjęci do osady. Następnie zo-
staniecie oddani w ręce doświadczonych rzemieślników, którzy 
zdradzą wam tajniki swojego fachu i nauczą pracować dawnymi
metodami z użyciem oryginalnych narzędzi. Gdy już
uporacie się z nauką, będziecie mogli posilić się prostymi
lokalnymi potrawami, które sami przygotujecie na palenisku.
Po obiedzie czekają was kolejne wyzwania – kniaź rozkazał
swym wojom, by pokazali wam sztukę wojaczki. Bez ociągania 
spróbujecie więc swych sił w łucznictwie, rzucie toporem czy 
włócznią pod okiem zaprawionych w boju wojowników.
Gdy już wydawać się wam będzie, że to koniec atrakcji, da się
tedy słyszeć z najwyższej wieży dźwięk rogu alarmujący o
zbliżającym się nieprzyjacielu – wielka bitwa stanowić będzie

* Za dopłatą możliwe zwiększenie liczby uczestników.
** Za dopłatą możliwe prowadzenie gry w języku niemieckim.

BUDOWANIE ZESPOŁÓW / TEAM BUILDING

Fundament:
• normy komunikacyjne w zespole
• delegowanie zadań
• zarządzanie małym zespołem

Logistyka:
• Program realizowany jest w zrekonstruowanej, drewnianej 

osadzie wzorowanej na siedzibach pierwszych Słowian.
• Warsztaty z rękodzieła prowadzą specjaliści.

Korzyści:
• pozytywne doświadczenie współpracy w grupie
• emocjonujące przeżycie cementujące zespół
• mocno angażująca forma, pozwalająca oderwać się od świa-

ta zewnętrznego

Rozszerzenia/Warianty:
• w zależności od czasu, którym klient dysponuje możemy 

skrócić program do 2 – 3 godzinnego warsztatu lub rozbu-
dować do całego dnia

• dzień w Słowiańskiej Osadzie możemy zwieńczyć wie-
czorną ucztą w drewnianej chacie, gdzie goście zasiądą na 
dębowych ławach i przy dźwiękach słowiańskiej muzyki 
skosztują staropolskich przysmaków – żuru i pieczonego 
prosiaka oraz pitnego miodu i ciemnego piwa – tradycyjnego 
polskiego trunku

Gra oczami uczestników:

„Wiedzieliśmy, że to zabawa, ale każdy trochę czuł się
tym średniowiecznym wojownikiem.”

Każdy dzień jest podróżą przez historię.
Jim Morrison

4-6h 12-40 osób PL / ENGoutdoor

Zanurz się w historii walecznego ludu!
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