
Osada
Œredniowieczna

S³awutowo

Zapraszamy
do zapoznania siê 
z nasz¹ Ofert¹



Osada S³awutowo
zaprasza

Chcecie poznaæ historiê Naszej Ziemi i zobaczyæ
jak wygl¹da³o ¿ycie we wczesnym œredniowieczu, 
przyjedŸcie do Nas, do Osady w S³awutowie.
Przekraczaj¹c bramy Osady Œredniowiecznej 
zostawicie za plecami dzisiejsze dzieje i wkroczycie 
w Pomorze z przed 1000 lat.
Zabierzemy Was w œwiat Naszych przodków 
(gdy pañstwo polskie mia³o dopiero siê zrodziæ ) 
do pomorskich S³owian z IX,X A.D.
(czyli po Chrystusie liczone ).

Historiê tworzymy wszyscy dlatego
pielêgnujmy pamiêæ o minionych

czasach, a pozwoli nam to zbudowaæ
lepsz¹ przysz³oœæ
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Zwiedzanie osady 8 z³ 



¯ywa, namacalna i zabawna nauka
historii - to nasz cel.

Radoœæ i zdobyta wiedza z odbytej
podró¿y w czasie - to nasze pragnienie.

Warsztaty rzemieœlnicze
Dziêki doœwiadczeniu i wiedzy naszych rzemieœlników oferujemy naukê podstaw garncarstwa,
tkactwa, filcowania, piekarstwa, zdobnictwa w skórze technik¹ naszych przodków. 
Przeka¿¹ Wam wiedzê o budownictwie, dawnej medycynie i opowiedz¹ o wierzeniach dawnych
S³owian. 

Dzieci i m³odzie¿ pracuj¹ 
w podzielonych grupach 
pod okiem prowadz¹cych.

Samodzielnie wylepiaj¹
garnki, tkaj¹ krajki, filcuj¹,
zdobi¹ skórê, wypiekaj¹
podp³omyki itp., rotacyjnie
zmieniaj¹c miejsce pracy.

Podczas warsztatów
uczestnicy czêsto odkrywaj¹
swoje talenty i umiejêtnoœci,
æwicz¹ cierpliwoœæ,
dok³adnoœæ i wyobraŸniê, 
a na koniec czuj¹ satysfakcjê
z ukoñczonych w³asnorêcznie 
prac, które na pami¹tkê 
zabieraj¹ ze sob¹.
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Warsztaty

Podczas warsztatu dowiemy siê co jedli nasi 
przodkowie, zapoznamy siê z takimi pojêciami
jak stêpa czy ¿arno, zobaczymy jak 
powstawa³a m¹k¹ a na koniec uczestnicy 
samodzielnie przygotuj¹ podp³omyka czyli 
placek s³owiañski, który zjedz¹ z d¿emem.
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Warsztat piekarski

Zapraszamy do udzia³u w zajêciach garncarskich podczas których dowiemy siê jakie
znaczenie mia³a ceramika od neolitu do czasów etnograficznych, z czego j¹ wykonywano jak
wypalano i jakimi metodami j¹ wyrabiano. Podczas warsztatu uczestnicy wykonaj¹
samodzielnie pracê z gliny, które zabior¹ na pami¹tkê.

Warsztat garncarski

7 z³ od uczestnika 

6 z³ od uczestnika 



Warsztaty

Czy wiecie, ¿e we³nê mo¿na pozyskaæ 
praktycznie z ka¿dego zwierzêcia a z w³ókna
pokrzywy mo¿na uszyæ ca³kiem niez³¹ sukienkê
czy spodnie? Podczas warsztatów dowiemy
siê jak i z czego mo¿na pozyskaæ we³nê, 
z jakich roœlin wydobyæ w³ókna na materia³ jak
tkano i filcowano w dawnych czasach. 
Sami bêdziecie mogli spróbowaæ swoich 
si³ w tkactwie na ramkach lub filcowaniu 
a zrobione prace bêd¹ wspania³¹ pami¹tk¹ 
i nauk¹ poszanowania dla ciê¿ki pracy jak¹ 
wykonywali nasi przodkowie.
Zapraszamy na warsztaty tkackie i filcowanie.
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Warsztat tkacki lub filcowanie

Podczas tego warsztatu uczestnicy dowiedz¹ 
siê czym jest pismo runiczne a tak¿e jakie
wystêpowa³y metody zdobienia w epoce 
wczesnego œredniowiecza. Rzemieœlnicy 
opowiedz¹ równie¿ o poszanowaniu przyrody
i jej dóbr z których korzystali S³owianie. 
Ka¿dy uczestnik warsztatu otrzyma kawa³ek
skóry, który bêdzie móg³ ozdobiæ pismem 
runicznym oraz wzorami z wczesnego 
œredniowiecza.

Zdobnictwo w skórze

8 z³ od uczestnika 

7 z³ od uczestnika



Warsztaty

S³owiañska nazwa bursztynu to jantar zosta³a 
przejêta od Litwinów, a ta od fenickiej nazwy 
Jainitar – ¿ywica morska – z³oto Ba³tyku. 
Warsztaty dla Was poprowadzi Eryk 
Popkiewicz, który o bursztynie wie 
wszystko.Ukoñczy³ studia magisterskie na 
wydziale Nauk Historycznych kierunek 
Archeologia na UMK w Toruniu. W 2005 roku 
napisa³ prace pt. „Bursztyniarstwo we 
wczesnoœredniowiecznej osadzie w Janowie 
Pomorskim”.. 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedz¹ siê 
sk¹d bierze siê bursztyn jak siê go wydobywa 
oraz obrabia, jakie ozdoby robiono i jakie mia³ 
znaczenie gospodarcze.Ka¿dy z uczestników 
dostanie 3 bry³ki bursztynu, które pod okiem 
eksperta wyszlifuje, nawierci, obrobi i na 
pami¹tkê zabierze do domu.
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Warsztaty bursztynnicze

12 z³ od uczestnika



Gry i zabawy œredniowieczne

Stworzyliœmy rozrywkowy program o zabarwieniu edukacyjnym, który integruje, uczy
wspó³pracy w grupie i zdrowej
sportowej rywalizacji.

Pod mask¹ emocjonuj¹cej rywalizacji
w formie gier i zabaw ods³aniamy
umiejêtnoœci i cechy, które decydowa³y
o zaradnoœci, sprycie, sile i rozwadze
ludzi z dawnych dziejów.
Uczestnicy podzieleni s¹ na dwa
plemiona rywalizuj¹ce ze sob¹ w
nastêpuj¹cych konkurencjach:

NARTY WOTANA - sztafetowy wyœcig
kilku osobowych dru¿yn, ucz¹cy pracy
zespo³owej

CUMOWANIE STATKU - konkurencja
si³owo wytrzyma³oœciowa z elementami
sprawnego podzia³u pracy w grupie

SZTUKA ABORDA¯U - przeci¹ganie
liny 1 na 1 trenuj¹ce spryt i równowagê

PRÓBA CELNOŒCI- rzut wiankami,
oszczepem do celu

KONKURS CIESIELSKI - wbijanie ko³ków 
drewnianych m³otem dla najbardziej 
skupionych i opanowanych zawodników

KRÊCIO£A/OKOWITA - zabawa sztafetowa 
na czas przyprawiaj¹ca o zawrót g³owy

SUCHE BUTY - wyœcig na chodakach 
bagiennych trenuj¹cy koordynacjê ruchow¹

SROGA ZIMA - przeprawa przez 
zaspy œnie¿ne na korplach / ³azid³ach

ŒLEPA FURIA - polowanie na niedŸwiedzia
w absolutnych ciemnoœciach przy maksymalnej
koncentracji i pomocy innych

TURNIEJ M£YNKA - wczesnoœredniowieczna
gra planszowa ³atwiejsza ni¿ szachy lecz
trudniejsza od warcabów.
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10 z³ od uczestnika



Atrakcje dodatkowe

Proponujemy Pañstwu przejazd wozem drabiniastym po okolicznych lasach gdzie mo¿na zobaczyæ 
rzeŸby przedstawiaj¹ce postacie z legend kaszubskich a przy odrobinie szczêœcia spotkaæ sarny 
i inne leœne zwierzêta. W zimê przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych mo¿liwoœæ 
organizacji kuligów.
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 10 z³ przejazd wozem



CENNIK 
OSADA S£AWUTOWO

ul. Wejherowska 76, 84-100 S³awutowo
tel. 604-148-233, tel. 608-76-20-30, www.slawutowo.pl, mail: osada@slawutowo.pl

Zwiedzanie osady
warsztat piekarski
warsztat garncarski
warsztat tkacki, filcowanie
zdobnictwo w skórze 
bursztynnictwo
gry i zabawy
przejazd wozem
survival 1 dniowe
- szkolenie szko³a podstawowa 
- gimnazjum i liceum
Survival szkolenie 2-dniowe
pokazy sokolnicze od uczestnika
Przy wiêkszych grupach mo¿liwoœæ negocjacji cen.

8 z³
6 z³
7 z³
7 z³
8 z³

12 z³
10 z³
10 z³

15 z³
30 z³

180 z³ od uczestnika
 15 z³



ZAPRASZAMY NA SZCZEGÓLNE ZAJÊCIA Z SURVIVALU 
KTÓRE POPROWADZI KODIAK SURVIVALTRAINING
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Poka¿emy techniki przetrwania od wczesnego 
œredniowiecza do XXI w. 
Na naszych zajêciach  poruszane s¹ wszystkie 
najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z radzeniem 
sobie w sytuacjach skrajnych / kryzysowych. 
Od psychologi przetrwania a¿ po sprzêt survivalowy 
i metody jego wykorzystania.

Zajêcia prowadzimy w sposób praktycznym. 
Zajêcia  zaczynamy  od psychologi przetrwania 
i przedstawienia procedury S.T.O.P. P.L.A.N. 
Bêdziemy rozmawiaæ o zestawach survivalowych 
oraz EDC, no¿ach technikach ich u¿ycia i sposobie 
ich dobierania dla siebie, na bazie wiêkszoœci modeli najczêœciej wykorzystywanych w dzia³aniach 
survivalowych dostêpnych na rynku polskim. Ka¿dy bêdzie mia³ mo¿liwoœæ przetestowania posiadanych 
przez nas  modeli. Nie zabraknie oczywiœcie ca³ego wyk³adu po³¹czonego z praktycznymi zajêciami 
dotycz¹cymi technik rozpalania ognia. 
Od przygotowania „hubki”, „feathersticks” oraz paleniska a¿ do metod rozpalenia ognia przy u¿yciu wielu
rodzajów krzesiw najwy¿szej jakoœci dostêpnych na polskim rynku (BCB, MVH, LMF, Exotac). Ponadto 
poka¿emy jak rozpalaæ ogieñ za pomoc¹ œrodków  œrodków chemicznych a¿ po metody pierwotne 
(³uk ogniowy). Nastêpnie przerobimy temat WODY: jak filtrowaæ i oczyszczaæ wodê z ka¿dego 
naturalnego Ÿród³a. 
Gotowanie wody w kurtce przeciwdeszczowej w plastikowej butelce,  w opakowaniu po racji 
¿ywnoœciowej. W trakcie zajêæ filtrowania wody poznacie proste filtry wêglowe w³asnorêcznie 
zbudowane oraz  mechaniczne znanych producentów. Dowiemy siê tak¿e jak uzdatniaæ wodê przy 
u¿yciu nadmanganianu potasu, jodyny, tabletek do uzdatniania wody. Po uzdatnianiu wody bêdziemy 
j¹ spo¿ywaæ.
Po zakoñczeniu szkolenia ka¿dy uczestnik otrzymuje nasz certyfikat okreœlaj¹cy zakres 
przebytego szkolenia.

Zajêcia z survivalu mo¿liwe po wczeœniejszym umówieniu w soboty i niedziele 
Zajêcia dostosowane do wieku uczestników 

Szko³a podstawowa 15 z³ od uczestnika 
Gimnazjum i liceum 30 z³ od uczestnika 

SZKOLENIE 2-DNIOWE 
PI¥TEK-SOBOTA LUB SOBOTA-NIEDZIELA
Na naszych zajêciach  poruszane s¹ wszystkie 
najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z radzeniem 
sobie w sytuacjach skrajnych / kryzysowych. 
Od psychologi przetrwania a¿ po sprzêt survivalowy
i metody jego wykorzystania.

Zajêcia prowadzimy  w sposób praktyczny. 
Uczestnicy bêd¹ musieli najpierw zapoznaæ siê z technikami survivalowym a nastêpnie samemu wykonaæ
zadanie, które potwierdzi ich przygotowanie i wiedzê z zakresu dzia³añ survivalowych.
Pierwszego dnia zaczynamy od wyk³adów na temat psychologi przetrwania oraz budowania odpowiednich 
postaw dzia³ania w sytuacjach kryzysowych przedstawienie procedury postêpowania S.T.O.P. P.L.A.N. 
Bêdziemy rozmawiaæ o zestawach survivalowych oraz EDC, no¿ach technikach ich u¿ycia i sposobie 
ich dobierania dla siebie, na bazie wiêkszoœci  modeli najczêœciej wykorzystywanych w dzia³aniach 
survivalowych dostêpnych na rynku polskim.

SZKOLENIE 1-DNIOWE 
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Ka¿dy bêdzie mia³ mo¿liwoœæ przetestowania 
posiadanych przez nas modeli i odpowiedzenia 
sobie na pytanie jaki wybraæ dla siebie. 
Nie zabraknie oczywiœcie ca³ego wyk³adu 
po³¹czonego z praktycznymi zajêciami dotycz¹cymi 
technik rozpalania ognia. Od przygotowania „hubki”,
„featersticks” oraz paleniska a¿ do metod rozpalenia
ognia przy u¿yciu wielu rodzajów krzesiw najwy¿szej
jakoœci dostêpnych na polskim rynku (BCB, MVH, 
LMF, Exotac). Dowiesz siê na przyk³adach czym 
ró¿ni¹ siê rodzaje krzesiw oraz, które wybraæ dla 
Twojego rodzaju aktywnoœci terenowej. Ponadto poka¿emy jak rozpalaæ ogieñ za pomoc¹ œrodków
chemicznych a¿ po metody pierwotne (³uk ogniowy). Na szkoleniach skupiamy siê na kilku 
najwa¿niejszych elementach. Jednym z nich jest sygnalizacja alarmowa. Jak wzywaæ pomoc w ka¿dych
warunkach. Jak wykorzystaæ do tego s³oñce  i heliograf, jak przygotowaæ ognisko sygnalizacyjne.

Nastêpnie przerobimy temat  WODY : jak filtrowaæ i oczyszczaæ wodê z ka¿dego naturalnego Ÿród³a. 
(Gotowanie wody w kurtce przeciwdeszczowej w plastikowej butelce,  w opakowaniu po racji 
¿ywnoœciowej oraz. W trakcie zajêæ filtrowania wody poznacie proste filtry wêglowe w³asnorêcznie
zbudowane oraz  mechaniczne znanych producentów. Dowiemy siê tak¿e jak uzdatniaæ wodê przy 
u¿yciu nadmanganianu potasu, jodyny, tabletek do uzdatniania wody. Po uzdatnianiu wody 
bêdziemy j¹ spo¿ywaæ.

W drugim dniu przeprowadzimy zajêcia z ratownictwa.
W ramach zajêæ z tematu pierwszej pomocy 
w warunkach przygodnych omówimy i przeæwiczymy:
przyk³adowy sk³ad apteczki pierwszej pomocy
resuscytacjê kr¹¿eniowo oddechow¹ (BLS)
opatrywanie ran opatrywanie i zabezpieczanie 
z³amañ przy pomocy dostêpnych przedmiotów
postêpowanie w przypadku hipo- i hipertermii
improwizowane metody transportowania. 
Poznacie tajniki nawigacji za pomoc¹ przedmiotów 
terenowych oraz busoli i kompasu. 
Bêdziemy wyznaczaæ azymuty i odnajdowaæ drogê
praktycznie w ka¿dych kierunkach. Bêdziemy uczyli siê wyznaczaæ kierunki w oparciu o s³oñce, naturalne 
przedmioty terenowe, zbudujemy improwizowany kompas. Wszystkie elementy nawigacyjne æwiczymy 
w sposób praktyczny. 

Ubranie dopasowane do warunków atmosferycznych panuj¹cych w dany dzieñ. Ubranie mo¿e ulec 
zniszczeniu podczas wykonywania æwiczeñ (ubrudzenie lub poprzecierane, podziurawienie od terenu, 
drzew, ognia. Czapka, dostosowana do warunków pogodowych (ochrona przed s³oñcem, zimnem)
- latarka 
- rêkawiczki robocze (takie, w których bêdziemy mogli pracowaæ przy ognisku i budowie ró¿nych 
  konstrukcji a które zabezpiecza nam d³onie przed brudem, wilgoci¹ i drobnymi urazami)
- œpiwór, karimata
- kubek

 
- ESKI - wojskowe racje ¿ywnoœciowe 
- Wodê 
- Kawê 
- Herbatê
- No¿e
- Krzesiwa 
- Tarpy - p³achty do budowy schronieñ  
KOCIO£ Z NASZYM MAGICZNYM WK£ADEM 
WG NASZEGO PRZEPISU który przygotowujemy 
razem ca³¹ grup¹

ZAPEWNIAMY
Po zakoñczeniu szkolenia ka¿dy uczestnik

 otrzymuje nasz certyfikat okreœlaj¹cy 
zakres przebytego szkolenia.

Koszt 2-dniowego szkolenia 
180 z³ od uczestnika.

WYMAGANY EKWIPINEK:
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Pokaz rozpoczyna siê od lotów jastrzêbia, 
który charakteryzuje siê niezwyk³¹ zwinnoœci¹.
W tej czêœci prezentacji anga¿ujemy publicznoœæ, 
która tworzy dla jastrzêbia w¹ski tunel z r¹k – ptak 
przelatuje przez tunel prosto do rêkawicy sokolnika. 
Jastrz¹b mo¿e tak¿e przelecieæ pomiêdzy nogami 
widzów. 
Nastêpnym prezentowanym ptakiem jest sokó³ 
(bia³ozór lub raróg), który przelatuje z niezwyk³¹ 
prêdkoœci¹ nad g³owami widzów, by „upolowaæ” 
wabid³o, czyli skórzan¹ imitacjê ptaka ³ownego. 
Prezentujemy loty sów takich jak p³omykówka, 
puchacz bengalski i puchacz europejski. Sowy s¹ 
prawdopodobnie najbardziej tajemniczymi ptakami 
na œwiecie z uwagi na swój nocny tryb ¿ycia. 
Bezpoœrednie spotkanie z nimi w œwietle dnia 
sprawia du¿o radoœci zw³aszcza najm³odszym. 
W czasie pokazu zwracamy uwagê na ich œwietne 
przystosowania do polowañ takie jak cichy lot, 
œwietny wzrok i s³uch. Przystosowania te maj¹ 
odzwierciedlenie w budowie morfologicznej i czyni¹ 
sowy najskuteczniejszymi ³owcami wœród ptaków 
drapie¿nych. 

zapraszamy na Pokazy sokolnicze i sowie 

15 z³ od uczestnika



Czas trwania pokazów wynosi ok. 30 minut.
Maksymalna liczebnoœæ grupy widzów, 
to ok. 100 osób, choæ preferujemy 
mniejsze grupy.
Po pokazie ka¿dy uczestnik mo¿e
sfotografowaæ siê z wybranym ptakiem 
na rêkawicy.

Wspó³pracujemy z zawodowymi fotografami, 
którzy za dodatkow¹ op³at¹ chêtnie podejm¹ 
siê wykonania profesjonalnych zdjêæ 
dla ca³ej grupy.

Zapraszamy do wspó³pracy 
i skorzystania z naszej oferty 



TU 
JESTEŒMY
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I REZERWACJI
Fundacja S³awny Gród-nie zapomnieæ o praojcach

ul. Wejherowska 76
84-100 S³awutowo

tel. 604-148-233
tel. 608-76-20-30

www.slawutowo.pl
mail: osada@slawutowo.pl

DOJAZD I KONTAKT


