
 

SYLWESTER w „JAŚCE”   

Zapowiada się niezła imprezka, szczególnie że kilkudniowa. Cały ośrodek „Jasienica 10” do 

naszej dyspozycji. Liczymy się z różnymi warunkami śniegowymi, ale gwarantujemy 

aktywność górską jeżeli nie narciarską to pieszą. No a wieczory długie, to i muzykowania i 

tańców z pewnością nie zabraknie, oczywiście bez namuszania, jak ktoś chce się relaksować, 

to może się relaksować. 

Uwaga! - gościem specjalnym jest artystka podniebienia - Agnieszka Węgrzynowska, która 

wprowadzać nas będzie w CHWILOMAGICZNE smakowe uniesienia. 

Oj chyba w końcu uruchomię swój stary gramofon i dam czadu z muzą lat 70tych, The Doors, 

The Police, Jethro Tull… no i oczywiście Bob Marley, którego z pewnością nie zabraknie. 

No to co, zostawiamy dzieciaki z dziadkami i wpadamy do „Jaśki”… 

Zapraszamy. 

TERMIN  28.12.2020 – 01.01.2021 

CENA   

1 osoba 1 250 zł  

Para  2 000 zł 

W cenie: nocleg x 4, wyżywienie, warsztaty kulinarne z Agnieszką, warsztaty narciarskie x 4 dni, (lub zajęcia w 

terenie), zabawa sylwestrowa!!! 

Kontakt  marek@szkolacarvingu.pl  tel - 608 554 058 
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Agnieszka Węgrzynowska - o sobie. Jestem mamą trzech córek, pasję do gotowania wyniosłam z 

domu w którym mama w czasach, których jadało się sałatę z cukrem wysyłała mnie po młode listki 

mlecza aby podać je z winegretem:) Od 2014 roku współpracuję z Wydawnictwem Pascal, gdzie 

odpowiadam za przygotowanie i stylizację potraw na potrzeby pozycji z działu kulinariów. 

Współpracuję z autorami bestsellerów takich jak: „Jaglany detoks”, "Wzmocnij jelita" (Marek 

Zaremba) czy "Ugotuj sobie zdrowie" (Bożena Kropka).Jestem inicjatorką Qurnika Kulinarno-

Kulturalnego, całorocznego cyklu spotkań przy stole o charakterze klubu dyskusyjnego. Mają one na 

celu poszerzanie horyzontów kulinarnych z wzajemną inspiracją do poznawania nowych obszarów 

literatury, kinematografii i muzyki. Podczas Qurnikowych obrad pokazuję jak zdrowo i przyjemnie 

można karmić ciało i duszę jednocześnie. Od dwóch dekad udzielam korepetycji kulinarnych osobom 

chcącym udoskonalić swoje umiejętności w kuchni oraz podreperować zdrowie stosując dietę 

roślinną. 

https://www.facebook.com/agnieszka.wegrzynowska1 
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