
Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskać można  podczas 

„Warsztatów pachnących tradycją”, które organizujemy na terenie Gminy Bieliny. 

To doskonała propozycja warsztatów uzupełniających zajęcia techniczne w ramach podstawy programowej.

Rezerwacje i zamówienia:
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
ul. Partyzantów 3, 26 – 004 Bieliny
tel. 41 26 08 151
e- mail: zamowienie@osadasredniowieczna.eu
www.osadasredniowieczna.eu
Ceny podane w kwotach brutto. Wystawimy faktury VAT

Skąd bierze się miód? 
Jak wygląda ul? 

Jak sok jabłkowy znalazł się w kartonie?  

Warsztaty pszczelarskie prowadzone przez  

właścicielkę Pasieki Rodzinnej „Miody Napękowskie”. 
 Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się jak wygląda dzień pracy 

w pasiece o różnych porach roku, jak wygląda ul, jakich narzędzi do pracy 
używa pszczelarz (ubranie ochronne i sprzęt pszczelarski), zapoznają się 
z produktami wytwarzanymi przez pszczoły, dowiedzą się co zrobić gdy 

użądli pszczoła. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma słoiczek miodu 
lub własnoręcznie zrobioną świecę z wosku pszczelego.

Czas trwania warsztatów: 2 godziny.
Warsztaty dostępne: poniedziałki, wtorki, piątki.

Miejsce organizacji warsztatów: 
Karczma Izba Dobrego Smaku, Huta Szklana 37, 26 – 004 Bieliny

lub
 Gospodarstwo Rolne Pasieka Rodzinna „Miody Napękowskie” 

Marta Bęben
Napęków 47, 26-004 Bieliny

Cena: 15 zł/ os.

Warsztaty „Od Jabłka do soku”  organizowane w lokalnej tłoczni 

soków „Smaki Ogrodu” w Bielinach, ul. Kielecka 225, 26 – 004 Bieliny. 
W programie warsztatów wizyta w sadzie, opowieść o obowiązkach 

związanych z pracą w sadzie o różnych porach roku, zwiedzanie 
tłoczni, pokaz procesu i urządzeń potrzebnych do tłoczenia soku. 

W trakcie warsztatów degustacja chipsów jabłkowych, 
soków i jabłek.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny.
Warsztaty dostępne: poniedziałki. 

Cena: 12 zł/ os.

Warsztaty pieczenia ciasteczek w Karczmie 

Izba Dobrego Smaku, Huta Szklana 37, 26 – 004 Bieliny. 
Podczas warsztatów dzieci samodzielnie wykonają 

i udekorują ciasteczka wykorzystując między innymi 
miód i jabłka. 

W oczekiwaniu na upieczone ciasteczka odbędą się 
ciekawe gry i zabawy z czarownicą.

Czas trwania warsztatów: 2 godziny.
Warsztaty dostępne: poniedziałki, wtorki, piątki.

Cena: 8 zł/ os.


