Oferta Świąteczna Pałacu Ossolińskich
PoniŜej prezentujemy Państwu scenariusze spotkań, przygotowanych wspólnie z
zaprzyjaźnionymi podwykonawcami.

KULIG

Wyjątkową propozycją zimowej atrakcji jest organizacja kuligu/ przejażdżki wozem
drabiniastym (w zależności od warunków pogodowych) w zaprzyjaźnionej z nami stadninie
koni oddalonej od Pałacu o niecałe 7 km. Pod hasłem "kulig" kryje się program, na który
składają się:

* przejażdżka saniami (lub wozem)
Goście wprawieni w dobry humor domową nalewką, którą częstuje woźnica zwiedzają
i podziwiają okolicę wsłuchując się w historię samego dworku oraz okolicznych majątków.

* biesiada z ze swojskimi przekąskami w Karczmie
Na naszych gości oczekuje tu smaczne, swojskie jadło: bochny świeżego chleba, słonina
marynowana, blaszak (pieczony placek z ziemniakami i boczkiem na ciepło), ogórki
małosolne oraz placek drożdżowy. Gospodarstwo ma certyfikat żywności ekologicznej;
wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu z zastosowaniem starych, domowych
receptur.
W Karczmie do Państwa dyspozycji także barek z kawą i herbatą oraz dla chętnych
możliwość dokonania zakupu tradycyjnych nalewek .

* ognisko z kiełbaskami
Trzaskającym płomieniom towarzyszy śpiew przy muzyce akordeonowej w wykonaniu
naszego Gospodarza.
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SZLACHECKI KULIG
Program kuligu możemy wzbogacić o towarzystwo rubasznej kompanii Zagłoby.
1. Szlacheckie powitanie.
Szlachetni Goście witani są przez szlachecką
kompanię, na czele której stoi sam Onufry Zagłoba.
Wita ich w ciepły, ale lekko żartobliwy sposób.
Zagłoba

częstuje

także

każdego

z

Gości

wsiadających do sań wiśniową nalewką własnej
produkcji. Porcja nalewki dla każdego z gości jest
zawarta w cenie pokazu (oczywiście Zagłoba ma
przy sobie mały zapas nalewki dla tych, którym
szczególnie trunek posmakuje).

2. Podczas kuligu…
Razem z gośćmi jedzie szlachta, która zabawia opowieściami oraz częstuje wszystkich wiśniową
nalewką. W pierwszych saniach jedzie Zagłoba, który zaczyna pieśń „Hej, pędzi kulig”. Goście
otrzymują teksty do rąk własnych, aby móc śpiewać równo z Zagłobą.

3. Szlachecka Kompania.
Gdy kulig dociera na powrót do Gospody, okazuje się, że jest ona opanowana przez Kozaków.
Dochodzi do starcia szlachty z Kozakami (pojedynki na broń białą).Pojedynki prezentowane w trakcie
biesiady stoją na “kaskaderskim” poziomie. Używamy podczas walki szabli, szpad, rapierów oraz
pistoletów. Pokaz jest utrzymany w klimacie sienkiewiczowskiej “Trylogii”.
Pokaz składa się z humorystycznych scenek, w których czynny udział biorą widzowie:
Pojedynek o kobietę – dwóch szlachciców wybiera sobie tą samą Panią Serca – konflikt
prowadzi do brawurowego pojedynku z dość zaskakującym zakończeniem.
Sąd nad czarownicą – przebywający na biesiadzie inkwizytor w mig wyławia spośród
rozbawionych gości niewiastę, którą oskarża o czary. Natychmiast dochodzi do procesu,
w którym to inkwizytor stara się przekonać gości o winie czarownicy. Oczywiście znajduje się
obrońca, który skrzyżuje ostrza z inkwizytorem.
Wolna elekcja – szlachta bawiąca na biesiadzie postanawia obrać nowego króla.
Oczywiście zdania są podzielone, kandydatów kilku, co niechybnie doprowadzi do walki.
Czas pokazu: ok. 45 minut.

4. Gawędy.
Szlachta towarzyszy gościom jeszcze przez pewien czas. Goście mogą przymierzyć się do szabel,
sfotografować się w szlacheckim stroju i przy szabli. Dodatkowo do ich dyspozycji oddajemy księgę
herbów i każdy może sprawdzić, czy ma wśród swych przodków jakiegoś zacnego herbowego
szlachcica.
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WIGILIJNA MAGIA PREZENTÓW

„Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.”
Paulo Coelho
Doskonała forma zajęć integracyjnych w okresie przedświątecznym
Świetne uzupełnienie firmowej kolacji wigilijnej
Wszystkie wykonane prace stają się własnością uczestników programu
WIGILIJNA MAGIA PREZENTÓW to program oparty na kilku ciekawych formach aktywności artystycznej
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Warsztaty dają możliwość własnoręcznego przygotowania ozdób
na świąteczny, bożonarodzeniowy stół oraz choinkę. Proponujemy kilka stanowisk warsztatowych dostępnych
podczas trwania firmowego spotkania wigilijnego, gdzie pod okiem profesjonalistów uczestnicy tworzą swoje
niepowtarzalne dzieła... Wszystkie wykonane prace stają się własnością twórców, stanowią miłą pamiątkę i
prezent świąteczny.
PROPONOWANE TECHNIKI:

BOMBKI MALOWANE FANTAZJĄ – uczestnicy warsztatów, mogą w dowolny sposób przyozdobić
świąteczne bombki. Każdy z uczestników otrzymuje do dyspozycji „czystą” bombkę choinkową…
Za pomocą farb, odpowiednich pisaków, klejów brokatowych itp. można stworzyć unikatowe
dzieła sztuki, które zawisną na domowej choince.
WYKONYWANIE STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH – na wigilijnym stole nie może zabraknąć stroika
świątecznego. W tym celu uczestnicy warsztatów - po otrzymaniu składników – gałązki jodłowe, gąbki,
suszone ozdoby, jemioła, wstążki i inne - pracują nad wykonaniem niepowtarzalnych stroików. Instruktor
przeprowadzi uczestników – krok po kroku – przez cały proces przygotowania stroika świątecznego.

WARSZTATY DECOUPAGE - czyli zdobienie przedmiotów techniką serwetkową, polega na
tworzeniu kompozycji z naklejanych papierowych wzorów. Można je umieszczać na butelkach,
pudełkach, świecach, doniczkach, talerzach, meblach, wazonach, czyli praktycznie na każdej
powierzchni. Motywy są precyzyjnie wycięte względnie wyrwane i przylepiane do odpowiednio
przygotowanej powierzchni. Decoupage umożliwia nadanie indywidualnego charakteru
każdemu przedmiotowi.
OPRAWA:

Świąteczna aranżacja stanowisk warsztatowych, kolorowe światła, choinki, oprawa muzyczna.
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ŚWIĄTECZNA PODRÓŻ KULINARNA
„Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy.”
Anthelme Brillat-Savarin

Doskonała forma zajęć integracyjnych w okresie przedświątecznym
Świetne uzupełnienie firmowej kolacji wigilijnej
Uczestnicy nabywają nowych umiejętności
Zabieramy Państwa w niesamowitą podróż kulinarną w odległe zakątki świata. Ten, kto
świetnie gotuje, będzie robił to jeszcze lepiej, ten kto nigdy nie gotował nauczy się tej sztuki.
Wprowadzimy uczestników zabawy w świat fantazyjnych barw, kolorów i smaków. Nauczymy
sztuki carvingu – artystycznego rzeźbienia w owocach i warzywach. Zajęcia prowadzone są w formie
warsztatowej – krok po kroku tak, aby wspólnie przejść przez wszystkie etapy przygotowania
potrawy.
Proponujemy kulinarne zajęcia warsztatowe, podczas których poznamy bożonarodzeniowe
przysmaki z kilku krajów oraz nauczymy się w prosty sposób efektownie ozdobić wigilijne dania.
Grupa uczestników podzielona jest na zespoły – każdy zespół ma do dyspozycji swoje stanowisko
kuchenne.
Realizując program Kuchnie Świata - zapewniamy:
 prezentacje i konsultacje kucharskie
 profesjonalne narzędzia kuchenne dla każdego uczestnika
 obsługę moderatorów
 nagrody
 wspólne biesiadowanie
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RADOŚĆ DAWANIA - warsztaty Corporate Social Responsibility

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.” Honoriusz Balzac

Socjalny aspekt pracy w zespole nabiera coraz większego znaczenia. Proponujemy warsztaty
CSR, na których za pomocą bardzo prostych technik plastycznych „wyczarujemy” wspaniałe
zabawki dydaktyczne, niepowtarzalne T-shirty, przytulne poduchy, kolorowe segregatory i wiele
innych prezentów, którymi możemy obdarować wybraną przez siebie placówkę dydaktycznowychowawczą (żłobek, przedszkole, dom dziecka). Zbliżające się święta są ku temu wspaniała okazją.
Zrobić coś dla innych – wspaniała sprawa. Taka forma zajęć, programów bardzo mocno
buduje pozytywne relacje w zespole. Uczy współdziałania, planowania, rozwija twórcze myślenie,
przede wszystkim jednak dostarcza niesamowitej satysfakcji całemu zespołowi.
Celem zajęć jest przygotowanie użytkowych, a zarazem unikatowych pomocy dydaktycznych, zabawek
dla dzieci itp. Daje ogromną satysfakcję i buduje ducha zespołowego. Dodatkowym atutem programu
jest nabycie nowych umiejętności , które mogą zainspirować uczestników do rozwijania swojego
hobby…
Proponowane techniki:
FLOCKOWE APLIKACJE NA TKANINIE
Uczestnicy projektują i wycinają kolorowe wzory, a następnie za pomocą profesjonalnej
prasy termicznej prace są utrwalane. W ten sposób możemy wykonać np. miękkie mega
klocki do zabawy i nauki, wzorzyste poduszki, kolorowe, niepowtarzalne koszulki .

DECOUPAGE
czyli zdobienie drewnianych przedmiotów techniką serwetkową, które polega na
tworzeniu kompozycji z naklejanych papierowych wzorów. Decoupage umożliwia
nadanie indywidualnego charakteru każdemu przedmiotowi, a sposób wykonania jest
niezmiernie prosty.
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RZEŹBY LODOWE

program możliwy do relizacji również w obiekcie

„Zima jest piękna do pewnego stopnia… Celsjusza.” Tadeusz Gicgier

Rzeźbimy w lodzie w zimie i… w lecie. Rzeźbimy w lodzie na zewnątrz… i w salach
konferencyjnych. Warsztaty rzeźb lodowych to świetna zabawa, ale także forma zajęć integracyjnych,
zespołowych. To działania, których rezultaty będą widoczne, których wynik zobaczą wszyscy.
I to najbardziej cieszy!
ETAPY DZIAŁAŃ
•

•

•

ICE SHOW /POKAZ RZEŹBIENIA W LODZIE/ - Na oczach widzów artysta rzeźbiarz dokonuje
przemiany zamarzniętego bloku w lodową rzeźbę za pomocą narzędzi elektrycznych,
rozmaitych dłut oraz palników. Pokaz trwa około 20-30 min. Uzupełnieniem pokazu może być
światło i dźwięk.
WARSZTATY LODOWE - Uczestnicy dzielą się na grupy i przystępują do stanowisk,
na których przygotowane są bloki lodowe oraz potrzebne narzędzia. Zadaniem każdego
zespołu jest stworzenie konkretnej rzeźby. Uczestnicy otrzymują zestaw instrukcji i pod
czujnym okiem instruktorów realizują swoje lodowe dzieła.
WYSTAWA RZEŹB LODOWYCH - Uwieńczenie pracy wszystkich zespołów
W PROGRAMIE:
Bryły lodowe zmrożone do -25 stopni
Dłuta, dłutka, młotki, rękawice
Instruktorzy
Zabawne motywy warsztatów
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ŚWIĄTECZNE ANIMACJE KULINARNE
Możliwość skomponowania własnego scenariusza imprezy, poprzez wybór kilku z poniższych
propozycji
Dekorowanie świątecznych pierników
Pierniki do dekorowania lukrowymi farbami.
Goście przy wejściu na salę otrzymają od hostess pierniki, które będą mogli
własnoręcznie udekorować, kolorowym lukrem. Atrakcja może być dostępna
przez cały czas trwania imprezy.
Smak czekolady
Do dyspozycji 3 gatunki czekolady: mleczna, gorzka i biała. Każdy może
skomponować ulubiony smak czekolady - swój bądź bliskiej sercu osoby - dodając
do foremek orzechy, suszone owoce, itp. Następnie czekoladę przelewa się do
odpowiedniej formy i pozostawia do zastygnięcia.
Warsztaty pieczenia chleba
Podczas pokazów pieczenia chleba na imprezach będą Państwo
świadkiem w jaki sposób powstaje chleb (od początku do końca).
Przywieziemy piec i zbudujemy mobilną mini Piekarnię. Uczestnicy
imprezy będą zapraszani do bezpłatnego smakowania i degustacji świeżo
wypieczonego chleba.
Przygotowujemy chleby z cebulą, czosnkiem, miodem, śliwkami, dynią
oraz innymi ziarnami. Na zakwasie a także na drożdżach. Do Państwa
należy wybór receptury!
Każdy uczestnik własnoręcznie przygotuje wybrany przez siebie chleb
(rodzaj receptury, kształt chleba, dodatki) i zabierze go sobie do domu.
Warsztaty tworzenia pralin
Nauka i pokazy tworzenia pralin czekoladowych, dekorowania truskawek,
tworzenia figurek z czekolady. Malowanie czekoladą, układanie czekoladowej
mozaiki. Czekolada, czekolada i jeszcze raz czekolada - to marzenie każdego
łasuch, ale nie tylko...
Świąteczna piekarnia włoskiej pizzy
Warsztaty włoskiego gotowania to oczywiście wypiek
oryginalnej włoskiej pizzy.
W trakcie warsztatów poznacie Państwo historię włoskiej
pizzy, nauczycie się wyrabiać ciasto, dobierać dodatki i
oczywiście sami upieczecie stworzoną przez siebie pizzę.
Miłym zakończeniem warsztatów jest wspólna degustacja
pizzy przy włoskim winie……
A kto dostanie czapkę włoskiego pizzaiolo ?
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GÓRALSKI WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK

Proponujemy Państwu występ zespołu z najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami, które będą
znakomitym dodatkiem muzycznym podczas spotkania świątecznego czy też kolacji firmowej
połączonej z wizytą Naszego Mikołaja. Podczas takiego wieczoru będzie można wspólne pośpiewać
najpiękniejsze kolędy nie tylko góralskie ale również te tradycyjne.
Nasz Mikołaj umili Państwu czas góralskim humorem oraz świątecznymi życzeniami.
Mamy taką cichą nadzieję, że Nasz Mikołaj nie zapomni o wszystkich tych którzy przez cały rok
dobrze się sprawowali. Możecie więc Państwo spokojnie liczyć na wymarzone przez siebie prezenty.
Czego sobie i Państwu życzymy
Góralskie kolędowanie dla Ciebie….
• Czas trwania występu to: 50-60 minut na scenie lub 3 x 20minut podczas spotkania
firmowego, kolacji, Wigilii
• 5 osobowa kapela góralska + dodatkowo jest opcja z konferansjerem , Mikołajem kabaretowymi wstawkami góralskimi -że, HEJ!
W programie:
• Najpiękniejsze kolędy i pastorałki góralskie
• Mikołaj z góralskimi dowcipami i opowiastkami /do uzgodnienia z organizatorem imprezy/
• Kapela gra i śpiewa znakomicie zaaranżowane tradycyjne kolędy Polskie przy których będzie
można pokolędować- do czego oczywiście będziemy gorąco zachęcać. Przy odrobinie
dobrego humoru oraz świątecznej atmosfery każdy może spróbować swoich możliwości
wokalnych razem z góralskimi kolędnikami.
DODATKOWO:
W przerwach Naszego kolędowania Nasz góralski - kabareciarz wodzirej góralski może
opowiedzieć anegdoty i dowcipy góralskie z odpowiednimi komentarzami i odpowiednią okrasą
góralską .
Na zakończenie Naszego występu KAPELA zawsze składa oryginalne świąteczno-noworoczne
życzenia "po góralsku" jednocześnie obsypując Państwa gości ziarnem co wg. zwyczaju ma
przynieść zdrowie i powodzenie w nadchodzącym Nowym Rok - HEJ!
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WESOŁE ŚWIĘTA – KABARETOWE KOLĘDOWANIE
Skoro święta mają być wesołe – proponujemy aby
właśnie w taki nastrój wprowadził gości kabaret z
najwyższej półki.
Wieczór pełen humoru, satyry, żartów i dobrej zabawy.
Proponujemy również współtworzenie skeczy przez gości
podczas znakomitej kreatywnej zabawy w wielką bitwę
improwizacyjną, którą poprowadzą zaproszeni artyści
kabaretowi.
Proponujemy następujących artystów kabaretowych do
wyboru między innymi:
Kabaret Smile *** Kabaret Młodych Panów,
Kabaret Nowaki ***Kabaret Szarpanina,
Kabaret Moralnego Niepokoju *** Kabaret Neonówka

TELEDYSK NA ŚWIETA
Czas trwania 4-5 h
Opis zabawy:
Uczestnicy mając do dyspozycji profesjonalny sprzęt: kamery, oświetlenie, monitor podglądowy oraz
dekoracje, kostiumy, instrumenty i inne akcesoria, będą mogli przenieść się w świat muzycznego
show i nagrać świąteczną kolędę. Efektem będzie niepowtarzalna pamiątka – teledysk całkowicie
stworzony przez uczestników (przy wsparciu profesjonalistów oraz ich ingerencją jedynie przy
montażu).
Instruktorzy–artyści - korzystając ze swego doświadczenia przy realizacji tego typu działań będą
udzielać rad i na bieżąco pomagać uczestnikom w stworzeniu całości. Będzie to rodzaj konsultacji
warsztatowych.
Stylizacja:
Do dyspozycji uczestników komplety kostiumów i dodatków (peruki, rękawiczki, biżuteria itp.),
wieszaki, przebieralnia i pomoc profesjonalnego stylisty.
Charakteryzacja:
Do dyspozycji uczestników stanowisko do charakteryzacji i wizażu – podświetlane lustro, pomoc
profesjonalnej wizażystki i komplet niezbędnych materiałów: pudry, cienie, tusze do rzęs, szminki,
farby do face paintingu, lakiery do włosów, spinki, gumki itd.
Dekoracje-tła:
Na stanowisku produkcyjnym komplet instrumentów oraz tła nadające szczególny charakter
teledyskowi (np. scena bądź dowolne tło – takie jak w oryginalnych utworach).
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DEGUSTACJA MIODÓW W MIODOSYTNI
Świetne uzupełnienie firmowej kolacji wigilijnej

Miód pitny - tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki
miodu pszczelego, najczęściej lipowego. Wyrabiany i spożywany od średniowiecza m.in. w
Polscei na Litwie. Produkcja miodu pitnego nazywana jest miodosytnictwem, a budynek,
w którym odbywa się produkcja - miodosytnią. Do tego małe „conieco”: piernik domowy,
orzechy oraz świeży swojski chleb z masłem, białyser i trzy rodzaje miodu stałego ( lipowy,
akacjowy, gryczany).
Spotkaniu przy świecach w zabytkowych pałacowych piwnicach urządzonych
stylowymi meblami towarzyszy gawęda miejscowego bartnika o pszczelarstwie oraz
tysiącletniej tradycji produkcji miodu.

IMPREZY TANECZNE
Doskonała zabawa w rytm najpopularniejszych szlagierów świątecznych
Radość ze wspólnego śpiewania

Nasi DJ-e podejmą się prowadzenia każdej imprezy. Repertuar muzyczny jest bardzo
bogaty, począwszy od uznanych szlagierów lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych przez
muzyczne hity z lat 90-tych oraz standardy muzyki współczesnej ( w tym takżedance, techno,
trans, house, hip-hop, rap), a skończywszy na najnowszej liście przebojów tanecznych.
Organizujemy także świąteczne karaoke.

Plan wieczoru i wszystkich proponowanych atrakcji, a takŜe kosztorys jest
tworzony dla kaŜdego Klienta indywidualnie, w zaleŜności od liczby osób w nim
uczestniczących oraz innych potrzeb lub preferencji Naszych Gości.
Serdecznie zapraszamy !!!
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