
Oferta 2023



Kim jesteśmy?
Jesteśmy stowarzyszeniem zajmującym się odtwarzaniem cywilnych sylwetek kobiecych i męskich z lat 1930–1950.

Naszą grupę cechuje przede wszystkim wysoki poziom odtwórstwa historycznego. Kładziemy szczególny nacisk na tło historyczne i obyczajowe prezentowanych
przez nas sylwetek. Od wielu lat swoją wiedzę czerpiemy z różnych źródeł, np. książek, poradników, rycin, filmów czy zdjęć z epoki. 
 
Zdajemy sobie sprawę, jak status społeczny lub miejsce zamieszkania wpływały na ubiór, dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć wiele różnorodnych sylwetek.
 
Tworząc nasze stroje, zwracamy uwagę na każdy szczegół: krój, tkaniny czy guziki. O całokształcie naszych pokazów decydują używane przez nas dodatki, takie jak 
kapelusze, torebki, buty i biżuteria. Dbamy również o odpowiednie fryzury, zarost i makijaż – wszystko zgodnie z obowiązującymi ówcześnie trendami. 

Pozyskujemy oryginalne wykroje, z których szyjemy nasze ubrania. Posiadamy również dużą kolekcję historycznych elementów garderoby.

Wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzeń plenerowych oraz stale podnoszony poziom odtwórstwa sprawia, że jesteśmy liderem 
w branży rekonstrukcji historycznej. Nasze plenerowe wystawy rowerów zabytkowych odwiedzają setki gości, a pokazy mody zawsze 
nagradzane są brawami licznej publiczności.



Pokazy mody historycznej



Pokazy mody historycznej
Najważniejszym elementem naszego programu jest pokaz mody historycznej, 
w którym modelki i modele prezentują przekrój kreacji z lat 1930–1945. 
Eksponowane stroje wiernie odzwierciedlają modę panującą ówcześnie w Polsce 
i Europie. Większość naszych ubrań to oryginalne perełki z epoki, a pozostałe 
to wierne reprodukcje szyte na zamówienie według wykrojów z tamtych lat. 
Wszystkie stroje starannie kompletujemy, uzupełniając je o niezbędne dodatki: 
buty, torebki, kapelusze czy sprzęt sportowy – zostały one dopasowane do danej 
dekady zgodnie z przekazami historycznymi. 

W trakcie pokazu prezentujemy damski i męski ubiór dzienny, pokazując, 
jak zmieniał się w zależności od stopnia zamożności, pory roku bądź pogody. 
Wyjściom towarzyszą krótkie scenki, które angażują zgromadzoną publiczność, 
oraz różnego rodzaju epokowe rekwizyty, takie jak wózki, sprzęty domowe 
czy też – nasza duma – zabytkowe rowery. Przedstawiamy również ubrania na 
specjalne okazje – bal lub wyjście na plażę – a także modę sportową obejmującą 
liczne dyscypliny. Całości towarzyszą epokowa muzyka oraz intrygujące opisy 
przybliżające kontekst historyczny każdej z sylwetek.

Co ciekawe, jako jedyna grupa rekonstrukcyjna w Polsce możemy 
przygotować nasze pokazy mody z przystosowaniem do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami: niewidomych i niesłyszących. Opisy strojów 
wzbogacamy o audiodeskrypcję oraz tłumaczymy je na polski język migowy.

Czas trwania pokazu: 45–60 minut.

Posiadamy własne zaplecze, w tym: garderoby plenerowe, sprzęt 
wystawienniczy oraz wygrodzenie wybiegu. 
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Wystawa rowerów zabytkowych
W sezonie rekonstrukcyjnym 2023 Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe – Zabrze 
pragnie przedstawić odświeżoną wystawę zabytkowych rowerów. 

Kolekcja składa się z ciekawych eksponatów z lat 20., 30. oraz 40. XX wieku, zachowanych 
w doskonałym stanie, które zachwycają oryginalnym lakierem i mnogością marek. 
Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z krótką historią roweru, dowiedzieć, 
czym różniły się poszczególne modele oraz obejrzeć przegląd zabytkowego 
rowerowego oświetlenia i dzwonków. Nasze eksponaty posiadają także unikalne  
jak na dzisiejsze czasy akcesoria w postaci m.in. ochronnych siateczek i narzędziówek.

Nowością i powrotem do korzeni stowarzyszenia podczas tegorocznych wystaw będą 
rowery wojskowe, stanowiące niezwykłą ciekawostkę z powodu swej wyjątkowej 
konstrukcji oraz możliwości, jakie dawały żołnierzom podczas II wojny światowej.
Rowery są prezentowane w atrakcyjny dla widza sposób: oprócz eksponatów  
pod naszym namiotem znajdują się plansze informacyjne, które poprzez technologię 
QR zostały wzbogacone w audiodeskrypcję, co pozwala osobom niewidomym  
i słabowidzącym na kompletne zapoznanie się z naszą kolekcją. Dzięki specjalistycznemu 
opisowi aspektów wizualnych niewidomy odbiorca może poznać wygląd rowerów,  
ich detale i akcesoria.
 
Oglądanie wystawy umili muzyka w klimacie tamtych lat, a członkowie naszego 
stowarzyszenia – odziani w stroje z epoki – z chęcią odpowiedzą na pytania, podzielą 
się fascynującymi faktami oraz zaproszą do wspólnego zdjęcia. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w organizacji imprez plenerowych. Nasza kolekcja w formie wystawy 
podróżuje po całej Polsce, w przystępny sposób ucząc historii oraz dając szansę na żywe 
spotkanie z przeszłością.
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Kącik retro gier i zabaw dla dzieci
W ofercie naszego stowarzyszenia znajduje się magiczne miejsce stworzone z myślą 
o najmłodszych pasjonatach historii. W naszym kąciku dla dzieci przenosimy się 
wehikułem czasu o 100 lat, aby pokazać, jak bawiono się, gdy jeszcze nie istniały 
telefony i smartfony.

Przedwojenne bierki, berek czy domino to tylko niektóre z zabaw, jakie czekają  
na dzieci.

Odwiedzający będą mieli także okazję zapoznać się z modą lat 20., 30. i 40. XX wieku 
za pomocą specjalnie przygotowanych kolorowanek, które czekają na ubarwienie ich 
dziecięcą kreatywnością i pomysłowością!

Wyjątkową atrakcję stanowi toczenie rowerowej felgi, czy też, jak mówi się u nas 
na Śląsku, „kulanie rajfli”. Ta popularna w okresie międzywojennym podwórkowa gra 
powraca w naszym kąciku nie tylko w formie zabawy, lecz także konkursu, w którym  
do wygrania czekają drobne upominki. Dla każdego uczestnika przewidziany jest 
również słodki poczęstunek.

Całość atrakcji dostosowano do potrzeb dzieci, a nasi cudowni animatorzy zadbają,  
aby zajęcia były dobrane do wieku i możliwości podopiecznych.

Zapraszamy Was do skorzystania z naszej oferty, dzięki czemu poznacie jeszcze więcej 
zabaw z ubiegłego wieku!





Realizacje niestandardowe



Organizacja imprezy w stylu Hawajskim – Bar TIKI



Diorama na plaży



Imprezy mikołajkowe według przedwojennych tradycji



Pokaz tańca swingowego



100. rocznica odkrycia prehistorycznych kopalni krzemienia w Ostrowcu Świętokrzyskim



Inscenizacje z okresu powstań śląskich



Pakiety ofertowe



Pakiet podstawowy
• plenerowa wystawa rowerów zabytkowych w pawilonie wystawienniczym wraz z obsługą  

w strojach historycznych.  Ekspozycja jest wyposażona w plansze informacyjne z dostępnością  
dla osób niepełnosprawnych;

• pokaz mody historycznej połączony z prezentacją kolekcji rowerów zabytkowych. Zapewniamy plenerowe 
garderoby, wygrodzenie wybiegu oraz pozostałe akcesoria niezbędne do przeprowadzenia pokazu.

Pakiet rozszerzony 

• plenerowa wystawa rowerów zabytkowych w pawilonie wystawienniczym wraz z obsługą  
w strojach historycznych. Ekspozycja jest wyposażona w plansze informacyjne z dostępnością  
dla osób niepełnosprawnych;

• pokaz mody historycznej połączony z prezentacją kolekcji rowerów zabytkowych. Zapewniamy plenerowe 
garderoby, wygrodzenie wybiegu oraz pozostałe akcesoria niezbędne do przeprowadzenia pokazu;

• kącik retro atrakcji dla dzieci. Gry i zabawy historyczne z obsługą doświadczonych animatorów.

Pakiet premium
• plenerowa wystawa rowerów zabytkowych w pawilonie wystawienniczym wraz z obsługą  

w strojach historycznych. Ekspozycja jest wyposażona w plansze informacyjne z dostępnością  
dla osób niepełnosprawnych;

• pokaz mody historycznej połączony z prezentacją kolekcji rowerów zabytkowych. Zapewniamy plenerowe 
garderoby, wygrodzenie wybiegu oraz pozostałe akcesoria niezbędne do przeprowadzenia pokazu;

• kącik retro atrakcji dla dzieci. Gry i zabawy historyczne z obsługą doświadczonych animatorów;

• atrakcje przygotowane specjalnie na Twoje wydarzenie, dostosowane do profilu imprezy oraz potrzeb 
organizatora, np. minipokaz swinga, prelekcje tematyczne, warsztaty, stanowisko pucybuta czy diorama 

militarna.

Koszt usługi zależy od lokalizacji imprezy. Zapytaj o wycenę atrakcji dla Twojego wydarzenia.



Zapraszamy do kontaktu!
Jesteśmy ze Śląska, ale działamy na terenie całego kraju. 

Nasze usługi cieszą się zainteresowaniem podczas:

• pikników historycznych,

• pikników rodzinnych,

• imprez muzealnych,

• wydarzeń kulturalnych,

• rekonstrukcji historycznych.

Rowery Zabytkowe - Zabrze rowery_zabytkowe_zabrze

Michał Cieślik   

604-540-619 

roweryzabytkowezabrze@gmail.com

www.radfahrtruppe.com


