
WARSZTATY  ORAZ  SZKOLENIA:  
  

WARSZTATY BARMAŃSKIE 

Ach, co to będzie za spotkanie… 
 
Z myślą o Wszystkich, którzy planują imprezę firmową lub inna ważną okoliczność, 
przygotowaliśmy specjalną ofertę. 

Oferujemy Państwu "Warsztaty barmańskie z Mistrzem 
Świata". Długoletnie doświadczenie w obsłudze imprez 
firmowych, przyjęć weselnych oraz wszelkiego rodzaju 
bankietów usatysfakcjonuje najbardziej wymagających 
gości. Wierzymy, że spędzony z nami czas będzie dla 
Państwa cudownym wspomnieniem, które na zawsze 
pozostanie w pamięci. 

- Pokazanie prostych koktajli, które każdy będzie mógł 
powtórzyć we własnym domu 
- Wykorzystanie odpowiedniego sprzętu oraz owoców i 
alkoholi 
- Przygotowanie lodu oraz syropów 
 
Wojciech Urbański - pierwszy w historii polski mistrz świata, vice mistrz świata w 
cocktailach bezalkoholowych, wielokrotny mistrz polski. Jest osobą ambitną, ciągle 
doskonalącą swoje umiejętności. Na co dzień zajmuje się szkoleniem ludzi z zakresu 
mixologii i towaroznawstwa. Wojciech ukończył Krakowską Szkołę Barmanów i Kursy 
Barmańskie I i II stopnia, oraz wiele szkoleń, m.in.,Bacardi, Martini, Hennesy Cognac, 
Moet&ChandonChampagne i inne. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich 
Barmanów. Systematycznie bierze udział w konkursach barmańskich. Jego największym 
osiągnięciem jest zdobycie pierwszego złotego medalu na Mistrzostwach Świata w RPA, 
wywalczenie czterokrotnie tytułu Mistrza Polski Calvados Cup oraz udział w szkoleniu THE 
EUROPEAN ELITE BARTENDERS COURSE(JWC) pod patronatem IBA gdzie jako pierwszy 
Polak wrócił do kraju z dwoma statuetkami.  Dlatego otwarcie można powiedzieć, że 
Wojtek jest najbardziej utytułowanym barmanem w historii polskiej sceny barowej, o czym 
świadczą wymienione tytuły oraz zdobyte doświadczenie zawodowe. Dziś Wojtek jest 
jedynym w Polsce szkoleniowcem z zakresu tworzenia dekoracji na koktajlach. 

  
  

WARSZTATY WINIARSKIE  /  DEGUSTACJA 

Próbując określić właściwości pitego przez nas wina, takie jak kolor czy aromat, 
powinniśmy pamiętać, że oddziałuje ono przede wszystkim na trzy zmysły, to jest: wzrok, 
węch i smak. Trafnie oceniając odbierane przez nasze oczy, nos i podniebienie bodźce, 
możemy określić wiek wina, miejsce jego pochodzenia czy też odmianę winogron, które 
posłużyły do jego produkcji. 

Warsztaty winiarskie zostały przygotowany z myślą o wszystkich, którzy rozpoczynają 
swoją   przygodę z winami. 



Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej o winach dla własnej przyjemności - te warsztaty 
są dla Was! 
Jeżeli na zadane pytanie: "czym to wino smakuje?", odpowiadacie Państwo: "coś czuję, ale 
nie potrafię tego opisać..." - zapraszamy na kurs degustacji win! 
W sposób łatwy i przystępny opowiadamy o podstawowych zagadnieniach związanych z 
testowaniem wina.  

Spotkanie ma formę warsztatu, pierwsza część wprowadza teoretycznie w temat, druga 
część pozwala na potwierdzenie w praktyce nowych wiadomości. Po tym krótkim szkoleniu 
będziecie Państwo w stanie rozpoznać wino, które Wam smakuje i uzasadnicie to 
profesjonalnym językiem degustatora. 

Warsztaty poprowadzi młody utalentowany 
prowadzący, który od 2007 roku cały czas ma 
do czynienia ze światem winiarskim poprzez 
liczne wyjazdy do winnic w Hiszpanii  oraz 
na Węgrzech. Szkolenie ukończył w 
galicyjskiej szkole smaku z oceną bardzo 
dobrą oraz liczne niepotwierdzone 
szkolenia bezpośrednio u winiarzy 
zagranicznych. Pomimo młodego wieku 
prowadzącego, wyniosą Państwo wiele 
cennych informacji, jak również 
ciekawostek na temat prezentowanych 
win.  

 

  
  
  

WARSZTATY KULINARNE Z ARTUREM AUGUSTYŃSKIM - 
uczestnikiem programu Top Chef 

Weź udział w warsztatach kulinarnych z Arturem Augustyńskim, znanym z 
programu Top Chef. Artur specjalizuje się w kuchni polskiej. To 
doświadczony Szef Kuchni, który praktykę zdobywał między innymi 
przy mistrzach takich jak: Robert Sowa i Kurt Scheller, znany z 
programu telewizyjnego Top Chef. 
Przenieśmy się w świat kulinarnej przygody.  
 
Poznajmy tajniki przygotowania np: 
 

ü   Pierogów 
ü   Burgerów wołowych 
ü   Doskonałego ciasta na pizzę 
ü   Tajniki kuchni łemkowskiej 
ü   Tajniki kuchni góralskiej 
ü   Kaczki i gęsi 

 
Dowiedzmy się jak z danych produktów zrobić najlepsze potrawy, a 
na zakończenie skosztujmy najlepszego wina do potraw 



przygotowanych przez uczestników warsztatów i nauczmy się jak je profesjonalnie 
otwierać. 
 
Program warsztatów: 
 

ü   Krótka prezentacja szefa kuchni 
ü   Dobór produktów 
ü   Wspólne gotowanie 
ü   Kolacja z przyrządzonych dań 

 
 
 

STANOWISKO STRZELECKIE Z BRONI ŚRUTOWEJ I MARKEROWEJ 
oraz URATUJ ŻYCIE  

Uczestnicy zostają przeszkoleni z zasad 
prawidłowego posługiwania się bronią, a 
następnie oddają strzały do specjalnej 
tarczy. Niesamowicie wciągająca 
zabawa. Turniej strzelecki zostanie 
przeprowadzony z użyciem broni śrutowej 
krótkiej Smith&Wesson oraz Umarex. 
Rywalizacja przebiega pod okiem 
instruktorów, przy zachowaniu daleko 
idących norm bezpieczeństwa.  

 
 
 
 
 
STANOWISKO URATUJ ŻYCIE 
Obsługiwane przez 2 ratowników GOPR. Uczestnicy 
dowiedzą się jak uratować poszkodowanemu życie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STANOWISKO ŁUKI  
Uczestnicy przechodzą szkolenie z zasad 
prawidłowego posługiwania się łukiem 
tradycyjnym, a następnie oddają strzały 
do tarczy. Dla niektórych nie lada 
wyzwaniem będzie już samo naciągnięcie 
cięciwy. Niesamowicie wciągająca 
zabawa 
 
 
 



WARSZTATY JOGI 

Jogę może praktykować każdy. Niezależnie od 
wieku, płci i wagi. Niektórzy mówią na jogę „droga 
duchowego rozwoju”, a niektórzy traktują ją jako 
coś modnego. Tak naprawdę wszystko co 
motywuje do ruchu jest dobre.  

Jeśli jednak myślisz, że joga to nudne i powolne 
ćwiczenia w pozycji lotosu, to bardzo się mylisz. 

Jogę czuje się dopiero podczas praktyki, gdy 
poznajemy lepiej swoje ciało i czujemy jej 

pozytywne wibracje. 

 

 

SZKOLENIE MEDYCZNE W TERENIE POŁĄCZONE Z INTEGRACJĄ + 
STACJE WYPADKOWE 

 
SZKOLENIE MEDYCZNE W TERENIE POŁĄCZONE Z INTEGRACJĄ + STACJE WYPADKOWE 
Góry to tereny wytężonej pracy dla ratowników GOPR, którzy mają pełne ręce roboty. 
Praktycznie codziennie wyjeżdżają w góry, aby ratować ludzkie życie lub zdrowie. Niestety 
bardzo często z powodu urazów występują braki personalne, dlatego zostaniecie 
poproszeni o udział w akcji ratowania ludzkiego życia. 
Szkolenia medyczne realizowane w terenie umożliwiają weryfikowanie zdobytej wiedzy, 
tym samym skuteczniejsze realizowanie pomocy w chwili zagrożenia. Taka wiedza pozwala 
uczestnikom na szybsze reagowanie. Uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną z udzielania 
pomocy przedmedycznej. Nasze szkolenia zawierają elementy gier scenariuszowych. Nasi 
trenerzy to wykwalifikowani ratownicy GOPR Grupa Krynicka. 
Do dyspozycji oddajemy: 
- doświadczoną kadrę 
- sprzęt pozoracyjny 
- osoby pozorujące 
- regulamin konkurencji 
- karty ocen zespołów 
- oznaczenia stacji 
- odbiorniki GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


