
Imprezy i eventy w Kurniku Polskim  

ARTYSTYCZNE 

Warsztaty 
„Płaskorzeźba w glinie” 

 

Dla kogo 
Liczebność 

grupy 
Czas trwania 

Koszt za 
osobę* 

 

Cena zawiera 
 
 

Na  warsztacie nauczysz się 
wykonywać płaskorzeźbę w glinie 
na desce gipsowej oraz wybarwisz 
ją według własnej fantazji i polotu 
artystycznego. Niezwykle ciekawa 
technika i warsztaty dla rodzin, 
grup przyjaciół i grup szkolnych 
 
 

- Grupy 
- Rodziny 
- Dzieci od lat 7 
 

Min. 8  
Maks. 45 osób 

3 – 5 godzin 190 zł 
Zniżka dla 
grup 
powyżej 20 
osób 

Udział w warsztacie 
 
Materiały dydaktyczne 
 
Poczęstunek : bufet kawa, 
herbata, ciastka 
 
Wykonane prace zabieramy 
ze sobą 
 
 

Warsztaty „ Ikona w 
technice nowoczesnej„

 

Dla kogo 
Liczebność 

grupy 
Czas trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 
 

Na warsztacie wykonasz ikonę na 
desce w technice nowoczesnej 
farbami akrylowymi ze złoceniem 
Warsztat składa się z 
następujących etapów: 

 szkic na desce 

 technika nanoszenia farby 

 technika złocenia 

 impregnacja 

 

- Grupy 
- Rodziny 
- Dzieci od lat 
12 
 

Minimum 6 
maksimum 12 
osób 

6 – 8  godzin 290 zł 
 

Udział w warsztacie 
 
Materiały dydaktyczne 
 
Poczęstunek : bufet kawa, 
herbata, ciastka 
 
Wykonane prace zabieramy 
ze sobą 
 

Warsztaty wielkanocne 

 

Dla kogo 
Liczebność 

grupy 
Czas trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 
 

Na warsztacie wykonujemy np.: 
- Kartki świąteczne 
- Ozdoby świąteczne idealne na 
prezent wielkanocny oraz ozdoby 
domu , stroiki itp. 
Materiały użyte podczas warsztatu 
to farby akrylowe, brokaty, 
impregnaty malarskie itp. 
Warsztat kreatywności 
wprowadzający w nastrój 
świąteczny. 

- Grupy 
- Rodziny 
- Dzieci od lat 7 
 

Minimum 6 
maksimum 45 
osób 

6 – 8  godzin 160 zł 
Zniżka dla 
grup 
powyżej 20 
osób 

Udział w warsztacie 
 
Materiały dydaktyczne 
 
Poczęstunek : bufet kawa, 
herbata, ciastka 
 
Wykonane prace zabieramy 
ze sobą 
 
 



Warsztaty renowacji 
starych mebli 

 
Zajęcia weekendowe z podstaw 
klasycznej renowacji mebli są 
dedykowane dla wszystkich osób 
lubiących pracę z drewnem, bez 
względu na doświadczenie 
związane z odnawianiem mebli.  
W ramach warsztatów:  
czyszczenie powierzchni, 
naprawianie uszkodzeń, 
szpachlowanie, uzupełnianie 
ubytków, bejcowanie, malowanie, 
woskowanie, politurowanie, 
Jednym słowem przywracamy do 
życia te meble, które nie dawały 
już większej nadziei. 

- Grupy 
- Rodziny 
- Dzieci od lat 
10 
 

Minimum 6 
maksimum 45 
osób 

6 – 8  godzin 180 zł 
Zniżka dla 
grup 
powyżej 20 
osób 

Udział w warsztacie 
 
Materiały dydaktyczne 
 
Poczęstunek : bufet kawa, 
herbata, ciastka 
 
Wykonane prace zabieramy 
ze sobą 
 
 

Warsztaty filcowania 

 

Dla kogo 
Liczebność 
grupy 

Czas trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 

 

Warsztat podstawowy:  
Na warsztacie wykonamy z 
filcowych elementów: kulki, 
sopelki, kostki, dredy czy roladki, 
które z dodatkiem koralików, 
złożymy w kolczyki, naszyjnik, 
dodatkowo bransoletka płaska lub 
okrągła filcowania z jednego 
pasma wełny (filcowanie na mokro 
z wełny z merynosa australijskiego) 
oraz wykonamy dwupłatkowego 
kwiatka z łodygą i pręcikami.  
Warsztat zaawansowany: 
Na warsztacie wykonamy szal na 
jedwabiu i torebkę lub 
kapelusz/czapka 
 

 

- Grupy 
- Rodziny 
- Dzieci od lat 7 

 

Minimum 6 
maksimum 45 

osób 

3- 5   godzin 
 
 
 
 

Kurs 
zaawansowany 

2 dni po 6-8 
godz. 

170 zł 
Zniżka dla 
grup 
powyżej 20 
osób 
 
490 zł 
 
 

 

Udział w warsztacie 
 
Materiały dydaktyczne 
 
Poczęstunek : bufet kawa, 
herbata, ciastka 
 
Wykonane prace zabieramy 
ze sobą 

 

Warsztaty biżuteryjne 

 
 

Dla kogo 
Liczebność 
grupy 

Czas trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 

 

Warsztaty koralikowe. Technika 
koralikowo-szydełkowa 
sznury koralikowo-szydełkowe 
(proste, ukośniki oraz sznury 
tureckie) w postaci bransoletek, 
naszyjników i lariatów. 
Na warsztatach wykonamy sznur 
szydełkowo koralikowy, z którego 
wyczarować możecie efektowną 

- Grupy 
- Rodziny 

- Dzieci od lat 
10 

Minimum 8 
maksimum 45 

osób 

4 - 6   godzin 190 zł 
 
Zniżka dla 
grup 
powyżej 20 
osób 

Udział w warsztacie 
 
Materiały dydaktyczne 
 
Poczęstunek : bufet kawa, 
herbata, ciastka 
 
Wykonane prace zabieramy 
ze sobą 



bransoletkę lub naszyjnik. Z kursu 
dowiecie się też czym różni się 
zwykły sznur od ukośnika oraz 
jakich błędów należy się 
wystrzegać w trakcie tworzenia 
 

 
 

 

Sutasz 
Soutache to po francusku splot lub 
warkocz i jest tym samym nazwą 
specjalnego wiskozowego sznurka, 
z którego wykonuje się ozdoby. Ta 
niezwykle kreatywna technika, 
znana już ponoć w starożytnych 
Chinach, od zdobień mundurów 
żołnierskich szybko została 
przyswojona przez świat mody.  
Na warsztacie wykonamy wisior 
lub broszkę, które będą mogły 
zostać świetnym prezentem 
Nauczymy się jak łączyć sznurki ze 
sobą i z koralikami, poznamy 
niektóre triki na wykonanie 
zgrabnych połączeń, dowiemy się, 
jakie akcesoria przydadzą nam się 
do samodzielnej pracy w domu 

 

     

 

Grupom- uczestnikom warsztatów można zamówić obiad : 1 daniowy w cenie 17 zł/osoba, 2-daniowy w 

cenie 25 zł/osoba. W cenę wliczone są napoje zimne. Posiłki należy zamówić co najmniej 2 dni wcześniej.  

 

SURVIVAL 

Strzelnica polowa ASG 

 

Dla kogo 
Liczebność 
grupy 

Czas 
trwania 

Koszt za 
osobę 
 

Cena zawiera 
 
 

W sezonie zapraszamy do zabawy i 
wypróbowania swoich sił na 
strzelnicy polowej  ASG (airsoft 
gun) , na której postrzelać można 
m.in. z wielu replik broni z czasów 
II wojny! Repliki wiernie imitują 
oryginały, celnie miotają amunicją 
ASG i dają dużo frajdy każdemu 
niezależnie od wieku! ASG to 
świetna alternatywa dla rodzin, 
grup przyjaciół, grup szkolnych 

- Grupy 
- Rodziny 
- Dzieci od lat 7 

Minimum 8 
maksimum 45 
osób 

2- 3  godziny Od 280 zł  
 
Zniżka dla 
grup powyżej 
20 osób 

Udział w warsztacie 
 
Sprzęt : broń typu ASG i 
okulary ochronne 
 
Ognisko: kiełbaski, 
pieczywo, ogórek kiszony, 
kawa/herbata 
 



oraz na imprezy okolicznościowe. 
W programie podstawowym:  
 
Szkolenie podstawowe z obsługi 
broni i zasad bezpieczeństwa 
Strzelanie do tarczy 
Tor przeszkód i strzelanie 
dynamiczne 
 
Możliwa zabawa wg 
przygotowanego scenariusza. 
Zapytaj o propozycje scenariuszy 
gier terenowych i obejrzyj zdjęcia 
na naszych stronach. 

 

 

 

WARSZTATY KULINARNE 

Warsztaty piwne 
 

 
 

Dla kogo 
Liczebność 

grupy 
Czas 

trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 
 

Na warsztacie dowiesz się: 
- wielu ciekawych informacji o piwie; 
- jakie wyróżniamy rodzaje i style 
piw; - jak wygląda proces produkcji 
piwa oraz jakich składników się do 
tego używa; 
- czym różnią się piwa rzemieślnicze 
od piw komercyjnych i dlaczego te 
różnice są tak ważne;- jak wiele 
ciekawych smaków i aromatów 
można wyczuć w piwie. 
Ale przede wszystkim - spróbujesz 7 
rodzajów piw w odpowiedniej 
kolejności; porównasz je 
sensorycznie; nauczysz się nazywać 
smaki i aromaty w nich wyczuwalne 

- Grupy 
- Rodziny 
 

Minimum 10 
maksimum 45 
osób 

 3-4  godziny 170 zł 
 
Zniżka dla 
grup powyżej 
20 osób 

Udział w warsztacie 
 
Degustacja 7 gatunków piw 
Przepisy na wykonanie 
piwa 
 
 

Warsztaty kawowe 

 
 

Dla kogo 
Liczebność 

grupy 
Czas 

trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 
 

Na warsztacie dowiesz się: 
- wielu ciekawych informacji o kawie; 
- jak wybierać kawę dobrej jakości; 
- czym różnią się kawy wysokiej 
jakości od kaw komercyjnych i 
dlaczego te różnice są tak ważne; 

- Grupy 
- Rodziny 
 

Minimum 10 
maksimum 45 
osób 

 3- 4   godziny 170 zł 
 
Zniżka dla 
grup powyżej 
20 osób 

Udział w warsztacie 
 
Degustacja różnych 
gatunków kaw 
 
Przepisy na dobrą kawę  



- ciekawych informacji na temat 
sposobów i urządzeń do parzenia 
kawy w domu;- jak w praktyce 
wygląda przygotowanie kawy w 
wybranych urządzeniach do tego 
przeznaczonych;- jaka metoda 
parzenia kawy w domu jest dla 
Ciebie najlepsza. 
Ponadto spróbujesz różnych 
rodzajów kaw i wybierzesz taką, 
która najbardziej Ci odpowiada! 
Zaczerpniesz również podstaw 
sensoryki - czyli oceny kawy na 
podstawie smaku. 

 
 
 

Warsztaty domowy barman  

 

Dla kogo 
Liczebność 

grupy 
Czas 

trwania 

Koszt za 
osobę 

 

Cena zawiera 
 
 

Na warsztacie dowiesz się: 
- wielu ciekawych informacji o 
alkoholu i koktajlach; 
- ciekawostek na temat domowych 
technik barmańskich; 
- czym charakteryzują się 
poszczególne koktajle; 
- jak ciekawie ozdobić koktajl; 
- jak w praktyce wygląda 
przygotowanie kilku ciekawych 
koktajli w domu; 
- jak w prosty sposób oczarować 
swoich gości w domu ! 
Ale przede wszystkim - spróbujesz 
wszystkich przygotowanych przez 
siebie koktajli, będziesz mógł 
porównywać smaki oraz zaczerpnąć 
profesjonalnych porad naszego 
barmana ! 
A co najważniejsze - będziesz 
świetnie się bawić !!! 

- Grupy 
- Rodziny 
 

Minimum 10 
maksimum 45 
osób 

 3  godziny 170 zł 
 
Zniżka dla 
grup powyżej 
20 osób 

Udział w warsztacie 
 
Degustacja różnych koktajli 
i drinków 
 
Wszystkie przepisy na 
wykonane podczas 
warsztatów koktajle  
 
 

 

*cena netto  dla grupy minimum. Zapytaj o zniżkę podając liczebność grupy 

 

 


