
   WIECZORY TEMATYCZNE

Agent 007 JUTRO NIE UMIERA NIGDY
Wieczór tajemnic, zagadek i szpiegowskich porachunków. 
Świat wpływowych, wywiadowczych elit, pięknych kobiet
 i szybkich samochodów. Wstęp na tajne spotkanie agentów 
tylko dla wybranych – podejmij ryzyko bez obaw,
 bo przecież… jutro nie umiera nigdy…
Poczuj dreszcz emocji, zastrzyk adrenaliny i jedyną w swoim 
rodzaju atmosferę.

AKADEMIA POLICYJNA  
Wszyscy pamiętamy bohaterów komediowych lat 80-tych. 
Mahoney, Hightower, Jones, czy Kapitan Lazarre. 
To oni właśnie bawili nas i rozśmieszali   wcale nie tak dawno 
temu. Ich entuzjazm i skuteczność onieśmielała najlepszych, 
a my możemy się tylko od nich uczyć. I będziemy to robić 
bo dziś gwiazdy Akademii Policyjnej zawitają na naszą 
imprezę, a my postaramy się im dorównać   przypominając 
sobie najlepsze numery Akademii Policyjnej!!!!

Aloha - HAWAJSKIE PARTY  
Magiczny, niepowtarzalny wieczór na hawajskiej plaży. 
Girlandy egzotycznych kwiatów i wielobarwne drinki. 
Do białego rana będzie rozbrzmiewać relaksująca muzyka,
 a upalną noc rozświetlą papierowe lampiony i pochodnie.
Wyspiarski klimat współgra z ognistym temperamentem 
mieszkańców, panuje harmonia radości i miłości, 
a codziennemu życiu towarzyszy śpiew i taniec.

BOLLYWOOD PARTY  
Przeniesiecie się do magicznego świata, odmiennego
 i tajemniczego, pełnego kolorów, muzyki i tańca. 
Orientalne dekoracje, barwne materiały, tkane dywany, 
wygodne pufy i batikowe poduszki zapraszają do odpoczynku 
przy aromacie fajek wodnych. Mieniące się paletą barw 
hinduskie stroje wirujące podczas występu tancerek, pokazy 
tańca brzucha oraz sztuka malowania ciała henną, dopełnią 
klimatu wieczoru.

DARK PARTY  
Noc, pustkowie i mgła, która nie wróży nic dobrego. Okolicę 
rozświetla jedynie pełnia księżyca, a w jej trupim blasku rysuje 
się niewyraźnie potężne, złowrogie zamczysko. To miejsce 
naznaczone mroczna tajemnicą. 
Nikt nie zapuszcza się tu od lat. Po tych, którzy zbłądzili … 
słuch zaginął…

                                 



UCZTA KLEOPATRY
Egipt – starożytny świat, wierzenia, piramidy, bezkres pustyni, 
palące słońce i życiodajny Nil. Potężna cywilizacja, której 
wynalazki, budowle i bogata kultura, przetrwały do czasów 
obecnych.Tuż po zachodzie słońca, pięć dni przed pełnią 
księżyca, zaprosimy dostojnych Gości do Pałacu Królowej. 
Kleopatra słynie z wystawnych, pełnych atrakcji przyjęć. Dziś 
dzień zabawy i radości – modlitwy zostały wysłuchane, i Nil, 
jak co roku zapewni dostatnie plony.

HIGHLANDER PUB 
Amatorów pięknych krajobrazów, koneserów wybornej Malt 
Whisky, miłośników żywej muzyki i nieustraszonych tropicieli 
Nessie zapraszamy w podróż marzeń dookoła Szkocji. Będzie 
to czas wypełniony tradycją, kulturą i jedyną w swoim rodzaju 
atmosferą. Urządzimy sobie spacer doliną Glen Newis, gdzie 
powstawały sceny Filmów Waleczne Serce i Rob Roy, 
przepłyniemy Loch Ness w poszukiwaniu potwora i po 
trudach wędrówek górskich odpoczniemy w pubie.

MAFIA SHOW - prohibicja  
W mieście panuje chaos, walka o wpływy jest bardzo 
wyrównana, trzeba podjąć ostateczne kroki, aby przejąć 
większość interesów, Boss zwołuje zatem tajne spotkanie,
a jego Consigliere już zadbał o wszystkie szczegóły.  
Jak zawsze nie zabraknie mocnego alkoholu, aromatycznych 
cygar z przemytu, dobrej jazzowej muzyki (dodatkowa opcja – 
zespół na żywo), pięknych kobiet i mamiących obietnicą 
wygranej stołów do black Jacka i ruletki.

MICHAEL JACKSON - IKONA 
MUZYKI POP
Niekwestionowany Król muzyki pop! Został legendą jeszcze 
za życia, zdobywał szturmem listy przebojów, a jego 
popularność nie słabła przez dekady. 
Dziesiątki hitów, setki koncertów i miliony fanów na całym 
świecie. Michale Jackson – wiecznie żywy!!!
Jedyna w swoim rodzaju muzyczno-taneczna impreza.

OSCAROWA NOC
… długi, czerwony dywan, elegancko ubrane gwiazdy, sala 
pęka w szwach. Wszędzie słychać odgłosy błyskających fleszy 
w pojedynku paparazzi na najlepsze ujęcia z pierwszych stron 
jutrzejszych gazet. Jedyna w swoim rodzaju atmosfera 
Oscarowej Nocy, blichtr filmowego świata, piękne aktorki, 
wspaniali aktorzy, wielcy reżyserzy i dostojni producenci. 
Wszyscy zebrali się w oczekiwaniu na werdykt członków 
Akademii. Kto okaże się najlepszy? Jaki film zyska uznanie 

  i zdobędzie statuetkę…?                          



NIGHT FEVER
Wyjątkowy klimat jedynej w swoim rodzaju dyskoteki - 
bajecznie kolorowe dekoracje, migające neony, pulsujące światła 
i gorące rytmy.  Zaczepiona gdzieś między przeszłością
 a teraźniejszością, jest tak samo atrakcyjna dla starszych
i dla młodszych. Ponadczasowe przeboje, układy taneczne 
„night fever” i niepowtarzalna atmosfera! Buty na wysokim 
koturnie, połyskujące w blasku dyskotekowej kuli cekiny, 
szerokie spodnie dzwony, ogromne okulary, fryzury afro...

ONE SĄ JAKIEŚ INNE
Podobno mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus. Czy 
naprawdę tak bardzo się różnimy???? TAAAAK!!!!   I to jak 
bardzo! Może to i dobrze, choć nie da się ukryć, ze różnice 
miedzy nami są źródłem permanentnej wojny płci. Dziś  
stawimy czoła wszystkim pomówieniom i schematom. 
Postaramy się raz na zawsze rozwiązać konflikt damsko męski 
mówiąc sobie prosto w oczy o tym, co nas boli i co nam 
przeszkadza. 

LOVE/FUN ROCK&ROLL
Wieczór prawdziwych Rockandrollowców!!!! Wypełniony 
mocnym brzmieniem, dobra muzyką i … niepowtarzalną 
atmosferą. Czarna skóra, ciemne okulary i nieodłączna gitara – 
zamiłowanie do mocnych trunków i balanga do białego rana – 
prawdziwy rockman to niespokojny duch, wolny i niepokorny.  
Taka też jest jego muzyka.

SŁUŻBOWO NA STATEK - REJS
„Początek jest obiecujący myślę…”
„Nuda, nic się nie dzieje proszę Pana, proszę Pana dialogi 
niedobre, bardzo niedobre dialogi są, w ogóle brak akcji jest 
proszę Pana. Nic się nie dzieje,,, patrzę w lewo patrzę w prawo 
i nic…”Poczujmy się jak bohaterowie kultowego filmu Rejsu, 
mimo, że oddelegowani służbowo na statek i przygotujmy pełen 
atrakcji wieczór dla Kapitana.

KRASIWAJA ROSSIJA
„Krasiwaja Rossija” - niezwykle dynamiczny, kolorowy i ciekawy 
wieczór w nieco „rewolucyjnym” wydaniu. Odrobina ludowej 
swojskości w zupełnie nowej odsłonie - tańce i muzyka do 
białego rana, a wszystko lekko okraszone klimatem dawnej 
Rosji. Przaśna kultura, swawolność i urok, bogate stroje, barwne 
matrioszki i bardzo mocne drinki – oddadzą cały charakter 
tego wieczoru. 
    



     

WIECZÓR BRAZYLIJSKI
„Gdy mówi się Samba – myśli się właśnie  Karnawał,
Gdy mówi się Karnawał – myśli się o Rio de Janeiro”
Gorące rytmy, piękne tancerki, barwne stroje, feeria zmysłów 
i wrażeń.  Jedyny w swoim rodzaju, niezapomniany wieczór, 
wypełniony słońcem, muzyką, i oczywiście …. sambą.

WIECZÓR COUNTRY
Na dalekim Dzikim Zachodzie wieczorami miasteczko 
pustoszeje – wszyscy spotykają się w salonie – kowboje, 
rewolwerowcy, zbiegli bandyci, damy do towarzystwa, a nawet 
Indianie. Nie brak tez karcianych szulerów i pięknych 
tancerek. Whisky leje się strumieniami, a strzelaniny są na 
porządku dziennym, a klimatu dopełnia muzyka country. 

KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA
Zapach wiśni przyniesiony ciepłym powiewem zbliżającego się 
wieczoru, przymglone światło czerwonych papierowych 
lampionów, aromat orientalnych kadzideł, odległe brzmienie 
gongów, tajemniczy szelest kimon i wirujące od trzepotu 
wachlarzy powietrze - odda niepowtarzalny klimat dalekowschodniej 
Japonii. Niezwykłego Kraju Wschodzącego Słońca.

WIECZÓR MEKSYKAŃSKI
Zapraszamy wszystkich Amigos na pełen muzyki i tańca 
wieczór meksykański w prawdziwej hacjendzie! Barwne 
sombrerro, poncho, falbaniaste spódnice pięknych kobiet 
i niebezpieczne spojrzenia   desperados. Nie zabraknie też 
niesamowicie męskich macho i … dużej ilości tequilli 
w towarzystwie pikantnych nachos! 
Taniec i muzyka nie opuszczą Was do rana.

MOULIN ROUGE
Pulsujące neony, reflektory, pióra, cekiny i długie nogi pięknych 
tancerek w brawurowym can-can’ie.
To przede wszystkim wspaniałe widowisko, niezwykle barwne 
i magnetyzujące połączenie tańca, gry świateł, kolorów, 
dźwięków i muzyki przedwojennego Paryża. 
Oprócz cygara, szklaneczki absyntu i pięknych kobiet nie 
może zabraknąć element ryzyka – na złaknionych wielkiej 
fortuny i chętnych wrażeń czeka Casino de Paris.
                                               



SZPITAL NA PERYPETIACH
Przeniesiemy uczestników wieczoru w świat medycyny
 i wszystkiego ….co z nią związane!
Spojrzymy na świat medyków z przymrużeniem oka.   Bo nie 
da się inaczej, w kontekście tego, co wyczyniał będzie Doktor 
Wycior, przedstawiciel resortu medycyny naszego 
Ministerstwa, który niespodziewanie wizytuje właśnie ten 
oddział. Od tego momentu w szpitalu będą miały miejsce … 
różne perypetie.

BAL WENECKI
Od XI wieku w mieszkańcy Wenecji , bawili się hucznie w 
czasie karnawału, przybierając maski i różne wymyślne stroje.
Karnawał był manifestacja czasu wyzwolenia ze wszelkich 
zasad i konwenansów, pełnym żartu i humoru, poprzedzającym 
nadejście „Wielkiego Postu”.
Po  ulicach „miasta na wodzie” paradowali ludzie przebrani, 
z twarzami zasłoniętymi maskami, pełne były teatry, wszechobecni 
kuglarze i akrobaci.

7 GRZECHÓW
Od zarania dziejów ludzkość związana jest z grzechem.  
Grzechem rozumianym jako coś zakazanego, niebezpiecznego, 
a z drugiej strony pociągającego i budzącego dziwnie 
ekscytujące zainteresowanie. Coś co pchało naszą cywilizację 
na wiele egzystencjonalnych zakrętów oraz tworzyło jedne z 
najstraszniejszych, jak również najpiękniejszych, historii jakie 
zna ludzkość. Może dlatego grzech ma w sobie taką moc i jest 
owiany tak mistyczną sławą.

BŁYSKO W POLU - DISCO POLO
Cosik świeci, cosik błysko ino we wsi będzie disco!
Mini spódniczki, bluzki do pępka, wysokie obcasy – 
niekoniecznie te od Blachnika, nażelowane grzywki, białe 
skarpetki, za duży T-shirt, spodnie dresowe i adidaski - styl 
bazarowo tandetny, ale kolorowy i oddający swobodny i 
zabawowy nastrój szerokiej rzeszy fanów jakże popularnej w 
latach 90. muzyki disco polo.

WIECZÓR BAWARSKI
W Monachium co roku na przełomie września i października 
odbywa się największy piwny festiwal i show na świecie – 
Octoberfest - doroczne święto smakoszy i sympatyków piwa. 
Przez kilka dni panuje tu powszechna radość i zabawa, której 
głównym bohaterem jest piwo. Gwarantowana dobra zabawa 
przy dźwiękach znakomitej kapeli i wybornym trunku.



POWIEW ORIENTU
Egzotyczne mozaiki, barwne tkaniny i zapach wonnych kadzideł 
prowadzą w baśniowe miejsce, skąd dochodzą dźwięki 
orientalnej muzyki splątane ze słodkawym, aromatycznym 
dymem fajki wodnej. Im dalej, tym bardziej egzotycznie.
Adamaszkowe kilimy, perskie dywany, wygodne pufy i stosy 
batikowych poduszek, podwieszane materiały oraz lampiony z 
przymglonym światłem świec tworzą niepowtarzalny klimat. 

FIESTA CUBANA
Cuba…, Fidel Castro, Che Guevara, najlepsze na świecie 
cygara,rum, Havana Club i ….oczywiście salsa, która stała się 
taneczną gorączką ostatnich lat. Upalny wieczór na wyspie 
dostarczy wielu wrażeń i niezapomnianych chwil. 

FOOTBALL MANIA
Nic tak nie rozpala emocji jak rywalizacja sportowa. 
Powiedzmy sobie wprost,   sportowy wymiar wydarzenia jest 
powodem do emocji, a   te mają   swoje odzwierciedlenie w 
rzeszy kibiców. To właśnie oni - są ze swoją drużyną na dobre i 
na złe, to oni - dodają otuchy swoim zawodnikom i to oni - 
odpowiednio potrafią „dogryźć” przeciwnikom.  Naprzeciw 
siebie staną dwie potężne siły i trudno powiedzieć, która 
będzie górą.

SAMI SWOI
„Kargul podejdź no do płota, jak i ja podchodzę” – Zabawa w 
Kargulów i Pawlaków nie może zacząć się inaczej! Dwie, od 
pokoleń, rywalizujące ze sobą rodziny, zwaśnione sąsiedztwo, 
ale o dziwo solidarne wobec obcych! W sprawach najwyższej 
rangi potrafią dojść do porozumienia, ale miedzy sobą drą 
przysłowiowe koty!!!! Czy czasem nie sprawdzi się tu 
przysłowie : Kto się czubi, ten się lubi??? 

WIECZÓR HAZARDU
Na zebranych w klubie hazardu czeka ciekawa propozycja 
spędzenia popołudnia lub wieczoru. Pełna emocji i ryzyka 
rozrywka przy partyjce pokera czy stole do ruletki. Nie mniej 
emocji dostarczy gra z Black Jacka lub kości. A do tego 
szklaneczka wyśmienitej whisky i aromatyczne cygaro!  
Świetna zabawa i spora dawka hazardowych emocji -
GWARANTOWANE!!!!



W JEDEN WIECZÓR DOOKOŁA EUROPY
...zwiedzić Francję, Grecję, Włochy, Anglię i wiele innych 
ciekawych europejskich krajów w ciągu jednego wieczoru – czy 
to możliwe? Tak!!! Wybierzemy się w niezapomnianą podróż - 
przemierzymy w rytm charakterystycznych melodii cały 
kontynent, odwiedzając najbardziej znane dla poszczególnych 
państw miejsca i smakując regionalnych specjałów.

ROBIN HOOD
Legenda Robin Hooda, słynnego bohatera biednych, szlachetnego 
rabusia i kradnącego serca damom przystojniaka, do dziś 
cieszy się popularnością. Przenieśmy się   do lasu Sherwood, 
gdzie przypadkowo napotkana właśnie grupa Robin Hooda 
przyjmie nas w swoje szeregi wyjętych spod prawa. Poczujemy 
smak przygody i ryzyka, przekonamy się ile znaczy przyjaźń, do 
czego potrzebna jest odwaga i ….spotkamy piękną Marion.

FORMUŁA 1 PIT STOP
Formuła 1 to sport, który budzi emocje i ducha rywalizacji. Po 
zmaganiach związanych z wyścigami czas na rywalizacje w 
boksach poszczególnych teamów. W pit stopach toczy się taka 
sama walka jak na torze. Walka z czasem! Zgarnie zespołu i 
dynamika w działaniu gwarantują mistrzom sukcesy na torze.

PROPAGANDA SUKCESU - LATA 70TE
Towarzysze i Towarzyszki Zakład Pracy stawia przed Wami 
cele – musicie wykonać PLAN. Liczymy na Was!!! Pomożecie???? 
Osiągnięcie celu jest naszym wspólnym dobrem!!! Młodzieży 
naprzód do walki!!!! Pamiętajcie, że czujność i dyscyplina są 
gwarancją bezawaryjnej pracy. Jako samorządne i niezależne 
komitety pracownicze przystąpicie do realizacji powierzonych 
wam zadań!!!

JASKINIOWCY
Zapraszamy do świata prehistorii, gdzie pierwotne formy ludzi 
(patrz uczestnicy zabawy), będą mieli okazje wyzwolić w sobie 
najbardziej prymitywne i dzikie instynkty i zachowania. Świat 
zatrzymał się w momencie, kiedy człowiek zszedł z drzewa i 
nie wszystkim do końca wykształciło się dobrze to, co później 
nazwano mózgiem. I to właśnie wtedy pojawiły się pierwsze, 
bardzo prymitywne formy rozrywki międzyplemiennej. 



VIRTUAL COMPETITION SHOW - kinect
Świat gier proponowany w najnowszej, rewolucyjnej formie gier 
symulacyjnych, w których   gracz musi uruchomić całe swoje 
ciało. Koniec z kontrolerami, joystickami czy innymi urządzeniami 
sensorowymi dzięki którym można brać udział w grze. W 
naszych symulatorach dzięki technologii Kinect, uczestnik staje 
się bohaterem gry, mogąc w pełni cieszyć się zabawą.

MORSKIE OPOWIEŚCI - SZANTY
Zapraszamy do świata wielkiej wody i morskich opowieści. To 
propozycja dla żądnych przygód Wilków Morskich! Nie straszne 
nam największe sztormy, rozbujany pokład wysłużonej łajby i 
moc prawdziwego rumu!!! Żeglarskiego ducha wspaniałych, 
morskich podróży obudzi w sobie każdy!!! 

WIECZÓR HISZPAŃSKI
To propozycja dla wszystkich tych, których inspiruje kultura i 
tradycje mieszkańców gorącego półwyspu iberyjskiego. 
Zapraszamy do interaktywnej podróży po Hiszpanii  i zachęcamy 
do wspólnego odkrywania jej magii. Zwiedzimy Andaluzję, 
Katalonię i Walencję oraz zagościmy w Madrycie i Barcelonie.
Podczas wieczoru z pewnością nie zabraknie porywającej 
muzyki flamenco, degustacji hiszpańskiego wina czy wizyty Don 
Kichota i jego wiernego giermka Sancha.

TV SHOW
Studio wypełnione publicznością, kamery w pełnej gotowości i 
….ostatnie 15 minut przed wejściem na antenę. Nerwowa 
atmosfera? Być może, ale wszystko po to aby zrealizować 3 
godziny fantastycznego programu rozrywkowego!
 3...2...1... wchodzimy! Teraz liczy się już tylko wyśmienita 
zabawa! Znane z telewizyjnych programów rozrywkowych 
konkursy w zaskakującej formie!!!! Wesoła rywalizacja pomiędzy 
sektorami publiczności to dopiero początek!

 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo także propozycje różnego rodzaju pokazów i występów. 
Współpracujemy z wieloma artystami zarówno SCENY KABARETOWEJ, jak też 
ESTRADY MUZYCZNEJ. 
Jednocześnie zapewniamy profesjonalną, kompleksową oprawę techniczną tego typu wydarzeń.
Dla naszych klientów organizujemy pokazy i warsztaty tematyczne, które odpowiednio dobieramy 
do charakteru i formy spotkania. W naszej szerokiej ofercie znajdują się m.in. pokazy którym 
zazwyczaj towarzyszą krótkie warsztaty dla uczestników. M.in:

 BARMAŃSKIE
 BARISTYCZNE
 TANECZNE
 TRIKÓW BILARDOWYCH I KARCIANYCH
 ILUZJONISTYCZNE

Wieczorne spotkania dodatkowo mogą uatrakcyjnić pasujące do konwencji
 DEGUSTACJE : whisky, cygar i wina


