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Tygodniowy plan półkolonii letnich „Dobrze przyprawione”  

II turnus: 4–8.07.2022 
 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00–8.30 Przybycie uczestników 

8.30–9.00 

Temat dnia: Zaprojektuj  

z głową (architekt) 

Temat dnia: Muzeum od 

kuchni (konserwator) 

Temat dnia: Z głową  

w gwiazdach (astronom) 

Temat dnia: Z wizytą  

w drukarni (drukarz) 

Temat dnia: W leczniczej 

spiżarni (panna 

apteczkowa) 

9.00–10.00 Drugie śniadanie 

10.00–13.00 

10.00–10.30 | Stworzenie 

regulaminu, omówienie 

zasad bezpieczeństwa 

 

10.30–11.30 | W ogrodzie 

pożytkowym| warsztaty 

historyczne (Ogród za 

Komisarią) 

 

11.45–13.00 | Dobrze 

przyprawione (majeranek, 

tymianek, rozmaryn) | 

warsztaty kulinarne (Villa 

Intrata) 

10.00–12.00 | Malarstwo | 

warsztaty konserwatorskie 

(Pałac)  

 

12.15–13.00 | Dobrze 

przyprawione (pieprz i 

szafran)| warsztaty 

kulinarne (Villa Intrata) 

10.00–13.00 | 

Atramentowe stwory | 

warsztaty historyczno-

kaligraficzne (Oficyna 

Kuchenna i pałac) 

10.00–11.30 | Gutenberg i 

jego wynalazki | warsztaty 

rekonstrukcyjne (pałac – 

drukarnia) 

 

11.45–13.00 | Dobrze 

przyprawione (cytryna, 

ocet)| warsztaty kulinarne 

(Villa Intrata) 

10.00–11.30 | U panny 

apteczkowej | warsztaty 

rekonstrukcyjne (Villa 

Intrata, Ogród za Komisarią  

 

11.45–13.00 | Dobrze 

przyprawione (mięta i 

bazylia) | warsztaty 

kulinarne (Villa Intrata) 

13.00–13.30 Obiad 

13.30–14.00 Odpoczynek 

14.00–16.00 

14.00–15.30 | Zbudujemy 

dwór | warsztaty 

historyczne (pałac i 

Wozownia) 

 

14.00–15.30 | Ostatnia 

sprawa kustosz Wątróbki | 

gra edukacyjna (pałac) 

 

14.00–16.00 | Dobrze 

przyprawione (cukier, 

miod) | warsztaty kulinarne 

(Villa Intrata) 

 

14.00–16.00 | Cyjanotypia 

| Warsztaty z druku 

słonecznego (Wozownia) 

14.00–15.30 | Warsztaty 

mydlarskie (Villa Intrata) 

15.30–16.00 | 

podsumowanie turnusu 

16.00–16.30 Podwieczorek 

16.30–17.00 Odbiór dzieci, czas wolny 
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Opis zajęć w ramach półkolonii letnich „Staropolskie ucztowanie” 

 

Poniedziałek: „Zaprojektuj z głową” 

 W ogrodzie pożytkowym | warsztaty rekonstrukcyjne 

Jaka jest rola architekta krajobrazu, a jaka ogrodnika? Czy 
ogrodnik królewski był ważną personą? Jakie były jego 
obowiązki? Poznamy zasady projektowania ogrodu, ruchu 
Słońca i wyznaczania kierunków świata. Każdy będzie mógł 
zaprojektować ogród wg własnego pomysłu. Decyzję, czy będzie 
to ogród roślin miododajnych, egzotycznych roślin z dalekich 
podróży czy na ziołowe herbatki, pozostawimy uczestnikom. 
 

 Dobrze przyprawione – majeranek, tymianek, rozmaryn 
| warsztaty kulinarne  

Odbędziemy kulinarną podróż wokół Morza Śródziemnego, żeby 
zajrzeć do rzymskich receptur z czasów Cesarstwa. Dowiemy się, 
które ziele nazywano morską różą, a następnie poznamy ich 
zastosowanie w kuchni staropolskiej. Skupimy się na połączeniu 
ziół z warzywami i strączkami. Wspomnimy też o innych 
ciekawych zastosowaniach: np. w ogrodach barokowych w 
Wilanowie z rozmarynu wysadzano wzory w kształcie herbu 
Sobieskiego. 

  

 

 

  Zbudujemy dwór | warsztaty historyczne 

Zbuduj dwór! Podczas zajęć wytropimy sylwetkę dworu 
szlacheckiego ukrytą w bryle pałacu w Wilanowie. Poznamy 
różne rodzaje dworów oraz dowiemy się, co składało się na ich 
typowe wyposażenie. Przekonamy się, jak wyglądało życie 
codzienne w gospodarstwie ziemskim oraz jakim czynnościom 
oddawali się jego mieszkańcy. W drugiej części zajęć pobudzimy 
wyobraźnię przestrzenną i zapoznamy się z wybranymi 
zagadnieniami geometrii, takimi jak symetria, skala, plan. 
Wcielimy się w role architekta i budowniczego, by 
zaprojektować i wznieść z klocków własny dwór. 

 

Wtorek: „Muzeum od kuchni” 

 Malarstwo | warsztaty konserwatorskie 

Spojrzymy na muzeum nie jak zwykły zwiedzający, ale jako 
konserwator dzieł sztuki!  Poznamy techniki malarskie i 
konserwatorskie, a następnie odtworzymy kompozycję 
malarską! 
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 Dobrze przyprawione – pieprz i szafran | warsztaty 
kulinarne 

„Tylko pieprzno i szafranno, moja mościa panno” – tak matki 
upominały w XVII wieku swoje córki. Dlaczego te przyprawy były 
tak ważne w kuchni staropolskiej? Podczas spotkania przyjrzymy 
się bogatemu smakowi staropolskich potraw. Opowiemy o 
babach szafranowych, które były traktowane jak królowe oraz 
rozszyfrujemy miary, którymi posługiwali się kuchmistrzowie za 
czasów króla Jana III. 

 Ostatnia sprawa kustosz Wątróbki | gra edukacyjna 

To był początek mojej pracy w Wilanowie i, wstyd się przyznać, 
pan Aleksander Kokular, ówczesny kustosz, przyłapał mnie na 
czytaniu Zabójstwa przy Rue Morgue. Niezdarnie próbowałam 
ukryć zamiłowanie do sensacyjnych historii, mówiąc, że uczę się  
języka angielskiego. Pan Kokular rzucił okiem od niechcenia, 
przewracając karty inwentarza, i rzekł: „Tak, sprawa tego 
obiektu jest godna najsłynniejszego detektywa świata”, po 
czym, uśmiechając się od ucha do ucha, dodał: „Pani też dała się 
oszukać!”. Byłam oburzona. Przecież tak dobrze znam kolekcję! 
O który przedmiot może chodzić? Czy jest falsyfikatem? A może 
zamiast szlachetnych materiałów użyto imitacji? Czyżby 
sportretowana postać była kimś innym, niż się zdaje? Jak to 
wszystko sprawdzić? Te myśli nie dawały mi spokoju. Dziś, kiedy 
znam rozwiązanie zagadki, jestem bardzo wdzięczna panu 
Aleksandrowi za tamte słowa. To dzięki nim… zresztą, sami się 
przekonacie. 

 

 

 

Środa: „Z głową w gwiazdach” 

 Atramentowe stwory | warsztaty kaligraficzne 

W sferze niebieskiej znajduje się obecnie 88 gwiazdozbiorów. 
W czasie warsztatów bliżej poznany te, którym patronują 
fikcyjne stworzenia mitologiczne. Pokażemy, w jaki sposób 
zaprezentował je na swoich mapach nieba wybitny gdański 
astronom Jan Heweliusz. Opowiemy związane z nimi mity 
i ciekawostki. Stworzymy stwory równie groźne co Ketos, Hydra 
czy Centaur. Przy użyciu dwuelementowych piór i kolorowych 
atramentów wykonamy kopie rysunków mitologicznych 
potworów z dzieł jednego z najwybitniejszych obserwatorów 
nieba w historii. 

 Dobrze przyprawione – cukier, miód | warsztaty 
kulinarne 

Przyprawa, która kiedyś nazywana była „solą indyjską”, na Stary 
Kontynent docierała po długiej podróży z dalekich krain. 
Zastanowimy się, co mają wspólnego XVII-wieczny rzeźbiarz z 
aptekarzem. Odpowiemy na pytanie, czy szlachcic lubił słodycze. 
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Czwartek: „Z wizytą w drukarni” 

 Gutenberg i jego wynalazki | warsztaty rekonstrukcyjne 

Na czym polega drukowanie i jakie były jego początki? Jak 
wyglądały „drukarki” przed XV wiekiem? Ile trwało 
powstawanie tekstu? Posłuchajmy opowieści o historii druku, 
Janie Gutenbergu i jego wynalazkach. Jak ten wynalazek zmienił 
życie ludzi w tamtych czasach? Uczniowie wcielą się w rolę 
zecera i spróbują złożyć własne teksty. Zapoznamy się też 
z działaniem prawdziwej prasy drukarskiej, którą będziemy 
mogli wprawić w ruch. Zapraszamy do Drukarni Królewskiej! 

 Dobrze przyprawione – cytryna, ocet | warsztaty 
kulinarne   

Czy wiecie, że król Jan III miał kolekcję cytrusów – latem 
eksponowaną w ogrodach, a na zimę chowaną do oranżerii? 
Zajęcia poświęcimy m.in. egzotycznym owocom niezbędnym 
w staropolskiej kuchni. Oprócz cytryn i limonii podstawową 
przyprawą nadającą potrawom smak kwaśny był ocet. 
Podpowiemy, jak go samodzielnie przygotować, a także 
wskażemy, który ocet do czego pasuje najlepiej. 

 Cyjanotypia | warsztaty z druku słonecznego 

Co pierwsze książki fotograficzne mają wspólnego z zielnikami? 
Podczas warsztatów poznamy historię jednej ze szlachetnych 
technik fotograficznych – cyjanotypii. Poznamy jej wpływ na 
rozwój biologii i sztuki oraz przekonamy się, jak wygląda 
w praktyce. 

Piątek: „W zdrowym ciele” 

 U panny apteczkowej | warsztaty rekonstrukcyjne 

Jak się ludzie kiedyś leczyli? Kto przygotowywał lecznicze 
mikstury? Poznamy zapomnianą profesję zielarki dworskiej 
zwanej po staropolsku panną apteczkową i jej terapeutyczną 
spiżarnię. Zgłębiając dawne zapomniane receptury, 
zrekonstruujemy kilka specyfików do naszej apteczki, której 
w prezentowanej formie podróżnej królowa Marysieńka mogła 
używać podczas wojaży. 

 Dobrze przyprawione – mięta, bazylia| warsztaty 
kulinarne 

W staropolskiej literaturze kulinarno-medycznej nazywano je 
miętką i bazylkiem lub bazyliką. Niektóre odmiany mięty 
obecnie są bardziej znane na antypodach niż w Polsce, choć 
dawniej były szeroko stosowane. Zioła mają również swoje 
historyczne przygody i tajemnice. Cóż bowiem wspólnego może 
mieć bazylia z królem, a mięta z Hadesem? Już nie mówiąc 
o tym, że obie zakochane są w czekoladzie, tak jak Jan Sobieski! 

 Warsztaty mydlarskie 

Znamy wszyscy powiedzenie „częste mycie skraca życie”, ale 
skąd ono się wzięło? I czy umiemy sobie wyobrazić, że król leżał 
w wannie pełnej piany mydlanej? Na warsztacie mydlarskim 
odczarujemy naszą przeszłość higieniczną i dowiemy się, 
dlaczego częściej używano pachnideł niż mydła. Zrobimy na 
własny użytek mydełko z suszonymi ziołami i olejkami. 
Zobaczymy, jak aromatycznie pracuje alembik, i dowiemy się, 
dlaczego każda szanująca się panna we dworze powinna była 
znać to urządzenie. 

 


