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Tygodniowy plan półkolonii letnich „Staropolskie ucztowanie”  

I turnus: 27.06–01.07.2022 oraz III turnus: 11–15.07.2022 
 

 

 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00–8.30 Przybycie uczestników 

8.30–9.00 
Temat dnia: Wyczuć takt Temat dnia: W królewskiej 

pasiece 

Temat dnia: Natura – kultura Temat dnia: W królewskim 

taborze 

Temat dnia: Z wizytą u 

kolekcjonera 

9.00–10.00 Drugie śniadanie 

10.00–13.00 

10.00–10.30 | Stworzenie 

regulaminu, omówienie zasad 

bezpieczeństwa 

10.30–12.00 | Codzienne 

niecodzienne stroje króla Jana 

III | warsztaty historyczne 

(Pałac i Wozownia?) 

12.00–13.00 | Staropolskie 

ucztowanie „Jak nakryć do 

królewskiego stołu?” | 

warsztaty savoir-vivre (Villa 

Intrata) 

10.00–11.30 | Pszczoły z 

wąsem| warsztaty 

przyrodnicze (Ogród za 

Komisarią – pasieka) 

11.45–13.00 | Staropolskie 

ucztowanie „Jak zostać 

kuchmistrzem” | warsztaty 

kulinarne (Villa Intrata) 

10.00–13.00 | Buszując w 

koronach i w podszycie | 

spacer tropem zwierząt 

10.00–11.30 | Wszyscy ludzie 

króla | rekonstrukcyjna gra 

terenowa (Park) 

11.45–13.00 | Staropolskie 

ucztowanie „Miejsce przy 

królewskim stole”| warsztaty 

kulinarne (Villa Intrata) 

10.00–11.30 | Pozdrowienia z 

Wilanowa! O pasji 

kolekcjonowania pocztówek | 

warsztaty historyczne (Oficyna 

kuchenna) 

 11.45–13.00 | Staropolskie 

ucztowanie „Uczta jak teatr”| 

warsztaty kulinarne (Villa 

Intrata) 

13.00–13.30 Obiad 

13.30–14.00 Odpoczynek 

14.00–16.00 

14.00–15.30 | Roztańczony 

dwór | warsztaty tańca 

dawnego (Oficyna kuchenna) 

 

14.00–15.30 | Kaligrafia – 

(nie)zapomniana sztuka  | 

warsztaty kaligraficzne 

(Wozownia) 

14.00–16.00 | Staropolskie 

ucztowanie „Co podać jako 

czwarte danie?” | warsztaty 

kulinarne (Villa Intrata) 

 

14.00–16.00 | Inspirowane 

naturą | warsztaty rzeźbiarskie  

(Pałac i Wozownia) 

14.00–15.30 | Botaniczna 

odyseja | gra przyrodnicza 

(Park) 

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: „Wyczuć takt” 

 Codzienne niecodzienne stroje króla Jana III | warsztaty 
historyczne 

Przenieśmy się w świat mody z XVII wieku! Dowiemy się, czym 
są kontusz i żupan, jak wiązano pas kontuszowy, w jaki sposób 
damy podkreślały swoją urodę, jakie były modne w czasach Jej i 
Jego Królewskiej Mości uczesania oraz kto troszczył się o 
garderobę królewską. Podpowiemy także, jak urządzić swój 
miniwarsztat krawiecki, nauczymy rozpoznawania różnych 
rodzajów tkanin po fakturze i splocie nitek. W części 
warsztatowej dzieci będą miały okazję zaprojektować strój 
damski lub męski: korzystając z różnych tkanin i ozdób, stworzą 
własne projekty sukien i kontuszy, wyklejając je na specjalnie 
przygotowanych szablonach. 

 Staropolskie ucztowanie „Jak nakryć do królewskiego 
stołu?” | warsztaty savoir-vivre’u  

 Jak wyglądała zastawa w czasach króla Jana III? Czy wszyscy 
mieli komplet sztućców i co to był kadenat? Opowiemy historię 
sztućców i zastanowimy się, jak dzisiaj prawidłowo przygotować 
stół na przyjęcie oraz jak rozprawić się z „trudnymi” potrawami. 

 Roztańczony dwór | warsztaty tańca dawnego 

„W wieczór tany były” – taki zapis pojawia się w diariuszu dworu 
wilanowskiego wielokrotnie. Do ulubionych rozrywek Sobieskich  

 należały tańce, które urządzano przy każdej możliwej okazji. 
Wiemy, że królowa Maria Kazimiera była doskonałą tancerką, 
choć przecież ta umiejętność nie należy do najprostszych. 
Uczestnicy spróbują własnych sił w tańcu dawnym – od kroków 
zupełnie podstawowych do XVII-wiecznych polonezów, 
kontredansów i układów tańca dworskiego. Taka forma ćwiczeń 
fizycznych kształtowała powab, elegancję oraz prostą sylwetkę, 
na co również zwrócimy uwagę, doskonaląc ukłony i elementy 
etykiety obowiązującej na dworze króla Jana III. Obowiązuje 
strój niekrępujący ruchów i wygodne buty. 

 

Wtorek: „W królewskiej pasiece” 

 Pszczoły z wąsem | warsztaty przyrodnicze 

Uczestnicy przekonają się, jak fascynujące może być życie 
pszczół! Kto sprawuje władzę w ulu? Czy pszczela królowa nosi 
koronę? Czy pasiaste owady mają wąsy? Czy jedynym pożytkiem 
z pracy pszczół jest miód? Uczestnicy zajrzą do sześciokątnych 
komnat i przyjrzą się temu, co się tam magazynuje. Dowiedzą 
się, czym jest bartnictwo i zgłębią jego tajniki. A jeśli pogoda 
będzie nam sprzyjać, uzbrojeni w profesjonalny sprzęt 
pszczelarski wybiorą się do pałacowej pasieki Ule Króla, aby 
stanąć oko w oko z rojem! 
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 Staropolskie ucztowanie „Jak zostać kuchmistrzem”  
| warsztaty kulinarne 

Co trzeba było zrobić, żeby dawniej zostać kuchmistrzem i jak 
dziś zostać kucharzem? Opowiemy o najlepszych światowych 
szkołach kulinarnych i najsławniejszych kucharzach. Zajrzymy do 
najstarszej polskiej książki kucharskiej i spróbujemy wspólnie 
zinterpretować wybrane przepisy kulinarne. 
 

 Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka | warsztaty 
kaligraficzne  

Uczestnicy odkryją kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze 
pisma angielskiego! Wielką zaletą tego pisma, które nazywa się 
dziś kursywą współczesną, była i jest możliwość w miarę 
szybkiego pisania oraz łatwość odczytywania. Pismo angielskie, 
w swej pierwotnej odmianie, jaką jest cancellaresca, stało się 
krojem powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III. 
Poszczególne litery są smukłe i czytelne, a zarazem mają nieco 
fantazyjne kształty. Pisanki angielskiej w uproszczonej wersji 
uczymy się w szkole, jednak po kilku latach nauki wyrabiamy 
swój własny charakter pisma, zapominając o odpowiednim kącie 
nachylenia, owalności i ozdobności liter. W czasie warsztatów 
uczestnicy zasiądą przy drewnianych pulpitach i spróbują pisać 
zarówno gęsimi piórami, jak i stalówkami w obsadkach. 

 

Środa: „Natura – kultura” 

 Buszując w koronach i w podszycie | spacer tropem 
zwierząt 

Plecaki na plecy i lornetki w dłonie – wyruszamy tropem 
zwierząt! Podczas spaceru udamy się do dawnego zwierzyńca  

króla Jana, znanego dziś jako rezerwat przyrody Morysin. 
Wcielając się w postać gajowego – opiekuna lasu, nauczymy się, 
w jaki sposób obserwować zwierzęta oraz jakie ślady mogą 
zostawiać. Poznamy liczne tropy odbite w ziemi, a także 
najbardziej egzotyczne zwierzęta króla. Jak myślicie, czy biały 
niedźwiedź i kazuar mogły do nich należeć? Przekonajcie się 
sami! 
 

 Staropolskie ucztowanie „Co podać jako czwarte danie” 
| warsztaty kulinarne 

Dowiemy się, jaki był porządek podawania potraw w XVIII wieku. 
Poznamy różne sposoby nakrywania do stołu – serwis rosyjski i 
francuski. Dużo czasu przeznaczymy na czwarte danie, czyli… 
wety! W części kulinarnej przygotujemy wety zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w najstarszych polskich książkach 
kucharskich.  

 

Czwartek: „W królewskim taborze” 

 Wszyscy ludzie króla | rekonstrukcyjna gra terenowa 

W Taborze Królewskim uczestnicy zapoznają się z ludźmi króla, 
jego służbą – wojakiem, kartografem/geografem, kawiarzem, 
farbierką, zielarką, mincerzem, drukarzem. Grupa ma do 
wykonania różne misje połączone z dawnymi rzemiosłami, 
poznaje pracę fachowców, dawne narzędzia i specjalności, jakie 
wychodziły spod ich rąk. Czas gry jest podzielony na część 
teoretyczną i praktyczną. Za każde wykonanie zadania, np. 
wydrukowanie zakładki do książki w drukarni lub wykonanie 
medalu koronacyjnego, grający zawodnik otrzymuje 
kolekcjonerską kartę rekonstruktora. 
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 Staropolskie ucztowanie „Miejsce przy królewskim 
stole” | warsztaty kulinarne  

Komu podać krzesło, a komu prawą rękę? Kto może zasiąść po 
prawej stronie króla? Czy stół ma szary koniec i czy w tym 
miejscu wystarczy jedzenia dla wszystkich? Opowiemy o 
zawiłych zasadach precedencji oraz o historycznych serwisach. 

 Inspirowane naturą | warsztaty rzeźbiarskie 

Warsztaty przybliżą niezwykły świat roślin i zwierząt 
zamieszkujących wnętrza królewskiego pałacu. Na zajęciach 
będzie okazja przyjrzeć się tym zakamarkom, które są często 
pomijane przy tradycyjnym zwiedzaniu. A okazuje się, że to we 
framugach okien, w ciemnych kątach pokoi i w najwyższych 
partiach ścian ukryły się najdziwniejsze wytwory królewskich 
artystów. Zobaczymy, jak dawniej wyobrażano sobie delfiny, 
a także jak rzeźbiarze radzili sobie z odtworzeniem kolców 
kasztana jadalnego. Na koniec sami spróbujemy zmierzyć się ze 
sztuką rzeźby. 

 

Piątek: „Z wizytą u kolekcjonera” 

 Pozdrowienia z Wilanowa! O pasji kolekcjonowania 
pocztówek 

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wysyłaliśmy kartki 
pocztowe z pozdrowieniami do rodziców, dziadków i przyjaciół 
z niezwykłych miejsc, które odwiedzaliśmy w czasie wakacji. 
Obecnie zwyczaj ten nieco stracił na popularności. A jaka jest 
właściwie historia pocztówki? Kto i kiedy wysłał ją jako 
pierwszy? Które kartki pocztowe są białymi krukami 

 w kolekcjach prywatnych, a które w muzealnych i dlaczego? Na te 
pytania poszukamy odpowiedzi w wilanowskim Gabinecie 
Ikonograficznym. Uczestnicy warsztatów wcielą się w rolę 
kolekcjonera unikalnych pocztówek z wizerunkiem letniej 
rezydencji króla Jan III i poznają nie tylko ich historię, ale także 
sposoby na znalezienie tych najcenniejszych obiektów. Zgłębią 
również tajniki scrapbookingu i stworzą swoją wyjątkową 
pocztówkę kolekcjonerską, a pozdrowienia z Wilanowa 
wykaligrafują dwuelementowym piórem! 
 

 Staropolskie ucztowanie „Uczta jak teatr” | warsztaty 
kulinarne 

Dawne uczty były prawdziwymi spektaklami teatralnymi. Oprawa 
wizualna, atrakcje, dania zagadki, muzyka – wszystkie te zabiegi 
miały zachwycać gości. Jakie zadanie do wykonania miał orator 
i jaką funkcję spełniał kredens? Czemu niektórzy goście nie 
próbowali potraw, a nawet nie siedzieli przy stole? 

 
 Botaniczna odyseja | gra przyrodnicza 

Gra terenowa, w czasie której wybierzemy się w niezwykłą 
podróż. Dzięki niej oczami dawnych odkrywców oglądać 
będziemy rośliny nieznane z krajowych lasów czy łąk. Następnie 
gatunki opisane w pamiętniku tej niezwykłej wyprawy 
odnajdziemy w wilanowskich ogrodach.  

 

 


