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Wakacje z dziećmi, czy na sportowo? A może przygoda z teatrem lub let-
nim kinem? Wybraliśmy, razem z mieszkańcami Warszawy, najciekawsze 
miejsca i sposoby, żeby spędzić ten czas tak jak lubimy. Każdy znajdzie 
coś dla siebie i być może odkryje nowe sposoby na spędzenie tych wakacji.

Jak spędzić wakacJe w warszawie? 
kilkadziesiąt propozycJi dla każdego

Śladami warszawskich anegdot 
Nadszedł czas wakacji. Wielu wyjeżdża w różne regiony zarówno Polski, jaki 
i świata.Nie wszyscy mogą sobie jednak na to pozwolić. Czy to jest powód, 
żeby się nudzić? Absolutnie nie! Szczególnie w mieście, gdzie dużo się dzieje, 
a oferta kulturalna jest niesamowicie bogata. Warszawa jest idealnym miej-
scem, aby poszukać dla siebie i dla swoich znajomych ciekawych atrakcji. 
Można iść do muzeum, kina, teatru, ale można również wybrać się na spa-
cer po Warszawie. Jest wiele firm, które organizują spacery zarówno tema-
tyczne, jak i standardowe zwiedzanie Warszawy. Specjalnie dla osób, które 
muszą, bądź chcą, spędzić najcieplejsze miesiące roku w mieście, zapra-
szamy na poznawanie Warszawy z przewodnikiem.  str. 18
 

wakacyJna warszawa z teatrem 
dla dzieci, czyli gdzie teatrzyk 
mieszka latem? 
Lato, to dla wielu mieszkańców doskonały czas na 
kulturę. Warszawa przyzwyczaiła nas do tego, że od 
lat nie hibernuje się na wakacje, a wręcz rozkwita 
mocą słońca, dobrej energii.  str. 7

Wakacyjna WarszaWa na sportoWo
Sport może stać się doskonałym pomysłem na waka-
cje w Warszawie ...oferta warszawskich outdooro-
wych treningów wygląda, jak grafik w dobrym fitness 
clubie. Niech nic nie powstrzyma Was od wakacyj-
nych aktywności sportowych. Nie ma już wymówek! 
Warszawo, wstań z kanapy i rusz się latem!  str. 6

www.cogdziekiedy.waw.pl
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Włączenie się do gry 
jest dziecinnie proste. 
Wystarczy zarejestro-
wać swoją rodzinę na 

stronie www.razdwatrzywarszawiak.pl, 
a  następnie wydrukować karty zadań do 
ośmiu muzeów. W projekcie udział bierze 
29 placówek, każda z nich została ozna-

raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty – rodzinna gra międzymuzealna
Już po raz ósmy Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza rodziny na waka-
cyjną przygodę. W tym roku tematem gry jest „Nasza Niepodległa” z okazji 100 - 
lecia niepodległości Polski. Drugim tematem przewodnim są cudzoziemcy, którzy 
mieli wpływ na tworzenie się historii naszego kraju. Zabawa trwa od 18 czerwca 
do 9 września, ale przyłączyć się do niej można w każdej chwili.

REKLAMA

czona jednym z czterech kolorów: niebie-
skim, zielonym, czerwonym i  pomarań-
czowym. aby wziąć udział w grze należy 
wybrać po dwa miejsca z każdego koloru, 
odwiedzić je i  rozwiązać zagadki z karty 
zadań. Do każdej instytucji przygotowane 
są dwie wersje karty, podstawowa dla 
młodszych i zaawansowana dla starszych. 

Lista miejsc z podziałem na kolory rów-
nież znajduje się na stronie internetowej.

rozwiązania zagadek należy wpisać  
na kartę zadań, po odczytaniu po kolei 
dwóch ostatnich liter każdej z odpowiedzi 
poznamy tajne hasło danej placówki. poza 
zagadkami w muzeach należy szukać też 
plakatu gry, na którym będzie znajdował 

się tajny numer. Hasła i numery wszyst-
kich odwiedzonych miejsc muszą znaleźć 
się na karcie szyfrów (również znajduje 
się ona na stronie internetowej). trzeba 
też nanieść na nią numer agenta, który 
otrzymamy na maila w  ciągu kilku dni 
od rejestracji. po dokładnym wypełnieniu 

karty nie pozostaje nic innego jak wysłać 
odpowiedzi i czekać na wielki finał gry.

poza główną atrakcją organizato-
rzy zachęcają do konkursów dodatko-
wych. zbierajcie rodzinę lub znajomych 
i  ruszajcie na podbój warszawskich 
muzeów. powodzenia!

 katarzyna rzyszkiewicz 
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Wakacje to najlepszy czas 
na nadrobienie, nawet 
kilkunastoletnich, zale-
głości teatralnych. jesz-

cze kilka lat temu lipiec i sierpień w War-
szawie był teatralną pustynią – jednak 
dzisiejsze repertuary to nie fatamorgana. 
jest w czym wybierać! zabierz znajomych, 
mamę i  babcię lub idź sam tylko dla-
tego, że masz wolny wieczór. przecież nie 
potrzeba innego powodu, żeby się dobrze 
bawić.  poniżej podam ci listę moich „ulu-
bieńców” – na pewno się nie zawiedziesz, 
a poznasz różne koncepcje, i podejścia do 
sztuki. Bo czy musi być ona przygnębia-
jąca i tragiczna? nIE! a przynajmniej nie 
w wakacje ;) Warto również zaznaczyć, że 
jeśli już nie będzie biletów, to można zapy-
tać o wejściówki. zazwyczaj są sporo tańsze 
od standardowych cen i co ważne: kupisz je 
na chwilę przed spektaklem. 
 1. kinky Boots (teatr dramatyczny 
27, 28, 29 lipca) – na pierwszy rzut oka 
to historia o  transwestytach. nic bardziej 
mylnego! to opowieść o  marzeniach 
i  przyjaźni. piękna lekcja tolerancji i… 
muzyki! Bo jestem w stanie się założyć, że 
na piosence finałowej nie będziesz mógł 
spokojnie wysiedzieć w  fotelu. piękne 

wakacyJna warszawa z teatrem
Ostatnio w teatrze byłeś w podstawówce i jak przez mgłę pamiętasz 
skaczącego Kota w butach? Powtarzasz sobie, że zaczniesz chodzić 
na spektakle, ale jak na razie nie możesz znaleźć czasu? Tłumaczysz 
się przed samym sobą, że bilety są za drogie? Boisz się, że trafisz na 
spektakl, który Ci się nie spodoba i zrazisz się na wieki wieków?
Słyszę te wymówki co chwilę. Naprawdę! I to nie tylko od Ciebie.
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stroje, muzyka na żywo i genialny krzysz-
tof szczepaniak w roli głównej. Wyjdziesz 
z teatru z uśmiechem na twarzy. 
2. dzieła wszystkie szekspira 
(w  nieco skróconej wersji) (teatr 
polonia 1, 26, 27 lipca) – Hamleta 
pamiętasz jako zło konieczne ze szkoły 
średniej? Makbet? - „Był taki ktoś”. 
W  takim razie zobacz zabawną interpre-
tację twórczości szekspira według teatru 
Montownia, który rozprawia się z angiel-
skim wieszczem w  niecałe 1,5 godziny. 
to nie pierwszy raz, kiedy Montownia 
pokazuje nam, że, do miło spędzonego 
wieczoru, wcale nie jest potrzebna bogata 
scenografia i  tony rekwizytów. a  po tym 
spektaklu już nigdy nie spojrzysz na teksty 
szekspira jak w liceum.
3. ludzie i anioły (teatr współczesny 
17, 18 sierpnia) – wyobraź sobie, że do 
twych drzwi pewnego dnia puka niezna-
jomy. Elegancki mężczyzna przyszedł aby… 
przygotować cię na nadejście Śmierci. 
Brzmi przerażająco? a  skąd! to właśnie 
czar teatru – pokazać nam taką historię 
w  rozbrajająco zabawny sposób. Świetne 
teksty, szybkie riposty i zwroty akcji. a jak 
ty byś uzupełnił formularz swojego życia, 
który następnie przekażesz Bogu?

4. mayday (och-teatr 15, 16 lipca 
oraz 6, 7 sierpnia) – komedia pomy-
łek rozkręcająca się w zawrotnym tempie. 
Dwie żony, dwa domy, dwa różnie prowa-
dzone życia. Główny bohater (rafał rut-
kowski) wpada w niezłe tarapaty. ale sam 
to piwo sobie nawarzył! jak zakończy się ta 
historia? czy kobiety (żony) dowiedzą się 
o swoim istnieniu? przekonaj się sam – ale 
weź do teatru chusteczki, aby wytrzeć łzy. 
Łzy śmiechu oczywiście!
5. szalone nożyczki (teatr kwadrat 
20, 21, 23, 24, 25 lipca). kupa radości, 
wartkiej akcji i współpracy aktora z widow-
nią. opowieść kryminalna z toną śmiechu 
w tle. Więcej nie trzeba pisać – inscenizację 
teatru kwadrat po prostu trzeba zobaczyć! 
jeżdżą z  tym spektaklem po całej polsce, 
a  ty mieszkasz w  Warszawie i  jeszcze 
nie widziałeś? p.s. w wakacje są mniejsze 
tłumy na widowni.
6. ożenek (teatr 6.piętro 11,  12 lipca 
oraz 28, 29 sierpnia) – obsada, obsada 
i  jeszcze raz oBsaDa. Żebrowski, Gło-
wacki, pazura, Żak, chabior, Dereszowska, 
Żółkowska, chruściel. rosyjska opowieść 
Gogola z  1836 roku jakże aktualna dziś, 
jak pięknie zrobiona! jak dobrze zagrana! 
czy młoda dziewczyna zdecyduje się na 

męża? a jeśli tak, to którego z adoratorów 
wybierze? nie mogłam oderwać wzroku, 
nie tylko od opowiedzianej mi na scenie 
historii, ale również od kolorowych projek-
cji i świetnego ruchu scenicznego aktorów. 
każdy element tego spektaklu jest dopraco-
wany na 100%. I już wiem, czemu hasłem 6. 
piętra jest: „wyższy poziom teatru” .
7. pijani (teatr dramatyczny 18, 
19 lipca) – Wyrypajew daje do myśle-
nia. szturcha naszą duszę, szepce do ucha 
pytania i nie daje na nie odpowiedzi. ale 
za to pisze takie teksty sztuk, że wychodząc 
z teatru wiem, że widziałam coś ważnego, 
coś co zmienia moje myślenie. Historie 
różnych ludzi, często nie mających ze sobą 
nic wspólnego. różne problemy, wybory 
i  decyzje. kim jesteśmy i  jacy jesteśmy? 
powiedziane dosadnie i  z  przytupem. co 
ciekawe, w  tym spektaklu przekleństwa 
użyte w ogromnej ilości wcale nie przeszka-
dzają, nie tłumią przekazu. trzeba docenić 
młodych aktorów, którzy w zeszłym roku 
bronili dyplomu akademii teatralnej. to 
dla nich szansa. szansa na zetknięcie się 
z widzem. super, że zaczynają z tak wyso-
kiego pułapu.
8. niezwyciężony (teatr 6.piętro 17, 
18, 19 sierpnia) – jak rozwinie się zna-
jomość dwóch małżeństw? jedni mało-
miasteczkowi, drudzy inteligenci. pierwsi: 
prości, zwykli ludzie cieszący się wygraną 
meczu lokalnej drużyny. Drudzy: zaanga-
żowani politycznie, aktywni społecznie, 
otwarci i… zakompleksieni. czy istnieje 
szansa, aby nawiązali nić porozumienia? 
co ukrywają za drzwiami swoich domów? 
W  tle współczesne wojny na Bliskim 
Wschodzie. Będziesz się śmiał, będziesz 
również płakał. Emocje ogromne, zmienne 
i  fantastyczne. sam zobacz, bo nie chcę 
więcej zdradzać.
9. konstelacje (teatr polonia 30, 31 
sierpnia) – historia miłości, ale i  prob-
lemów, choroby, życia. Historia po trosze 
nas wszystkich. Wspaniała Maria seweryn 
i  Grzegorz Małecki (zapamiętajcie jego 
nazwisko i wybierz się w nowym sezonie 
do teatru narodowego na Śluby panień-
skie, bo naprawdę warto). są we dwójkę na 
scenie jakby bez widowni. a nie! przecież 
grali tylko dla mnie! (tak pewnie uważał 
każdy z widzów tego spektaklu.) Wytwa-
rzają magiczne wrażenie bliskości, uno-
szącej się miłości i sytuacji całkiem kame-

ralnej. to nie jest komedia! to jest jeden 
z  tych spektakli, które uczą emocji. a  łza 
w oku zakręci się nie raz. polonia gra ten 
spektakl bardzo rzadko, więc polujcie na 
bilety.
10. dziwny przypadek psa nocną 
porą (teatr dramatyczny 5, 6 lipca) 
– i  znowu krzysztof szczepaniak, który 
uwodzi każdą swoją rolą na deskach 
teatralnych. nieważne, czy jest kobietą 
w  szpilkach, średniowiecznym sługą, 
przedwojennym kabareciarzem ubranym 
w lateks, czy, jak w tym wypadku, piętna-
stolatkiem chorym na zespół aspergera. 
spektakl opowiada nam prostą, czułą 

i  emocjonalną historię chłopaka innego 
od wszystkich. Uczy nas tolerancji i zrozu-
mienia, odsuwa stereotypy. pokazuje wspa-
niałość życia – każdego życia. jak trudno 
chłopcu zaadaptować się w  prawdziwym, 
szorstkim świecie, wie tylko on sam. ale 
ma podporę, która zawsze go uratuje – 
kochającego  ojca. na koniec spoiler dla 
miłośników zwierząt: w  spektaklu wystę-
puje młody szczeniak labrador. 

Dziesięć spektakli, a  tylko dwa mie-
siące wakacji! Wybierz choć dwa z  war-
szawskiego meny teatralnego i  delektuj 
się chwilą. na pewno wrócisz! ale już 
w  nowym sezonie, gdzie czekają teatry, 
które w  lipcu i  sierpniu mają przerwę. 
Wrócisz, żeby porównać, żeby sprawdzić, 
żeby poczuć znów emocje.

 magdalena kłosińska

W  tekście wykorzystano informacje 
z poniższych źródeł: teatrpolonia.pl, ochteatr.
com.pl, teatrkwadrat.pl, teatrdramatyczny.pl, 
teatr6pietro.pl, wspolczesny.pl.
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wakacyJna warszawa dla rodzin 
z dziećmi w wieku szkolnym 

WarszaWa da się 
lubić?

na przełomie lutego i marca planuję 
wakacje. siadam, liczę i  robię rozpiskę 
gdzie, kiedy i  za co pojedziemy. W  tym 
roku nie było inaczej. zaczęłam od przej-
rzenia ofert biur podróży. ceny wyraźnie 
wzrosły. zrezygnowałam po kolei z egzo-
tycznych wyjazdów a następnie z wędró-
wek po Europie. pat. tegoroczne finanse 
postawiły mnie i  dziecko w  sytuacji na 
pierwszy rzut oka beznadziejnej. zosta-
jemy w  Warszawie. Będziemy się sma-
żyć w  betonie i  nudzić. ta perspektywa 
zatruła mi ostatnie miesiące.  W czerwcu 
przestałam szukać taniego wyjazdu 
i  zrezygnowana czytałam kolejne posty 
na Facebook’u. „Wakacyjna Warszawa” 
– mignął mi slogan, który z  niechęcią 
szybko przewinęłam. 

- zaraz, zaraz. – mruknęłam sama do 
siebie – to chyba dla nas. 

Wczytałam się w  regulamin kon-
kursu. „napisz artykuł…”, „..wakacje 
w  Warszawie…” czemu nie? – prze-
mknęło mi przez głowę. a  nuż znajdę 
cokolwiek, czym zajmę siebie i ośmiolatkę 
przez te dziesięć długich tygodni? powoli 
zaczęłam zagłębiać się w temat, który do 
tej pory dla mnie nie istniał. temat – jak 
mi się wówczas wydawało – trudny, nudny 
i niemożliwy do realizacji.

No to zaczyNamy. 
postanowiłam, że wakacyjną przy-

godę z własnym miastem zacznę od  kla-
syki: parku kultury w  powsinie (http://
www.parkpowsin.pl/ ). na pierwszy 
ogień pójdzie basen – z racji zamiłowania 
mojego i córki do wody. Godziny otwar-

cia to 10:00-18:00. Bilety wstępu na cały 
dzień dla dorosłego z dzieckiem to łącz-
nie 23 zł. z basenu można wyjść, biorąc ze 
sobą bezpłatną wejściówkę powrotną. po 
zjedzeniu obiadu lub skorzystaniu innych 
atrakcji parku, wracamy nad wodę.

kolejnym obowiązkowym punktem 
programu, jest wizyta w centrum nauki 
kopernik (http://www.kopernik.org.pl/). 
Bilety dobrze jest zamawiać wcześniej, 
aby nie stać w długiej kolejce. rezerwuję 
na tę atrakcję co najmniej trzy godziny. 
obiad zjemy na miejscu a  następnie 
udamy się na dach Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

skoro już dotarłyśmy w  okolice 
Wisły, to kolejnym punktem programu 
będzie wypożyczenie kajaków po pra-
skiej stronie rzeki, przy pomoście nr 512 
w  okolicy mostu poniatowskiego (www.
nakajak.com ). cena to 20 zł za godzinę. 
Gdzie zwrócimy sprzęt? jeszcze nie 
wiemy. Możliwości jest kilka. zobaczymy, 
jak będzie nam przebiegała wyprawa. 

W  weekend od godziny 12:00 do 
19:00 w Ujazdowie dzieją się rzeczy nie-
zwykłe. Mamy możliwość wejść pomię-
dzy korony drzew. Do tego, w określone 
dni, przewidziane są warsztaty przyrod-
nicze. nas interesują pająki. (http://u-
-jazdowski.pl/wydarzenia).

7 i 8 lipca, w Lo im. juliusza słowa-
ckiego w Warszawie, odbywa się Bazyli-
szek czyli Festiwal Gier bez prądu. Wstęp 
jest bezpłatny. Można zagrać, można 
obejrzeć, wreszcie – można zostać wolon-
tariuszem. Więcej informacji pod linkiem: 
http://bazyliszek.ava.waw.pl/ . 

Drugi wyjazd do powsina to park 
linowy (http://www.veni-vici.com.pl/) 

a  następnie skorzystanie z  boiska do 
tenisa oraz placu zabaw, który wciąż jesz-
cze jest dla mojego dziecka atrakcyjny. 

następnego dnia odwiedzimy 
jeziorko czerniakowskie. kolejny już rok 
w  tym miejscu zadbano o  całodzienną 
opiekę ratownika Wodnego ochotni-
czego pogotowia ratunkowego. san-
epid na bieżąco bada stan jakości wody 
i zazwyczaj poza terminami lęgu ptaków, 
pozwala na kąpiele w zbiorniku. 

zwiedzając starą sadybę, trudno nie 
zajrzeć do pałacu w  Wilanowie (http://
www.wilanow-palac.pl/ ). podczas szkol-
nych wycieczek, wydawało mi się to miejsce 
nudne i przygnębiające. Dopiero wędrując 
po chłodnych korytarzach z  własnymi 
dziećmi odkryłam, jak dużo i  ciekawie 
można im przekazać. Wybieramy się 
w  czwartek – dzień darmowego wejścia. 
odwiedzimy też park Wilanowski. 

jeden wieczór przeznaczam na park 
Fontann, którego moja córka nigdy nie 
widziała (http://www.parkfontann.pl/).  

kolejny, trzeci już tydzień, spędzimy 
pomiędzy wodą a  sztuką. zaczniemy 
od zalewu zegrzyńskiego, który ofe-
ruje mnóstwo atrakcji. Dostaniemy 
się tam pociągiem z  pętli autobusowej 
przy Metrze Marymont. Wypożyczymy 
żaglówkę a  po południu skorzystamy 
z lekcji windsurfingu. 

nie byłoby Warszawy, bez odbu-
dowanego w  latach siedemdziesiątych 
zamku królewskiego. przy okazji pobytu 
w  tak ważnym dla mnie miejscu, pospa-
cerujemy starym i nowym Miastem oraz 
odwiedzimy fontanny i plac zabaw. Link 
do zamku tutaj: https://www.zamek-kro-
lewski.pl/. 

W  dniu 19 lipca, osiedle jazdów 
zaprasza na Śpiewanki, czyli wieczór pio-
senki turystycznej (https://www.facebook.
com/events/1948130852121296). Wstęp 
jest bezpłatny, organizatorzy proszą jedy-
nie o  wsparcie w  utrzymaniu domku nr 
8/2, poprzez przyniesienie herbaty, ręcz-
ników papierowych czy innych potrzeb-
nych artykułów. 

z  kolei 21 lipca, Muzeum Łazienki 
królewskie, prezentuje japoński ceremo-
niał Herbaciany, połączony z  degustacją. 
Gratka dla wielbicieli kultury japonii – 
czyli dla nas. (https://www.facebook.com/
events/131746324353929 )

W  tym roku kompleks basenowy 
Młociny jest zamknięty. W  związku 
z  tym, zamiast na Bielany, udamy się na 
jeden z zakrytych warszawskich basenów. 
pełna lista obiektów dostępna pod lin-
kiem: https://infobasen.pl/baseny/War-
szawa.html. 

czas przenieść się na prawą stronę 
Wisły. na przełomie lipca i  sierpnia 
odwiedzimy Muzeum Warszawskiej 
pragi. tu znowu w  czwartki zwiedzanie 
jest bezpłatne, dlatego ten właśnie dzień 
wybieramy. W tym roku dodatkowo zoba-
czyć możemy wystawę dotyczącą 90-lecia 
Warszawskiego zoo. Muzeum czynne 
od 10:00 do 18:00, w czwartki do 20:00. 
Więcej informacji: https://muzeumpragi.
pl/.

czy to już koniec? ależ skąd! czeka 
na nas jeszcze Wystawa prehistorycznych 
Bestii (http://wystawa-prehistoria.pl/) – 
ulica piwna 3/5, bilety w cenie 5zł ulgowy 
i 6zł normalny.

królikarnia ze swoimi rzeźbami 
i  koncertami na trawie, chociaż pomysł 
wydaje się mało zabawny dla ośmiolatki 
– też wejdzie w nasz wakacyjny program. 
spróbujemy połączyć piknik z kulturą. 

kontynuując przygodę z  japonią 
(którą zaczęłyśmy jeszcze w  czerwcu), 
odwiedzimy Łazienki królewskie, gdzie 
w starej kordegardzie wysłuchamy baśni 
i legend z kraju kwitnącej Wiśni. (Wię-
cej informacji: https://www.lazienki-kro-
lewskie.pl/pl/wydarzenia/o-powiadaj-
-japonia-w-pieciu-opowiesciach .) 

czas na zmianę aktywności. W sierp-
niu będziemy się bawić w jednym z Escape 
room-ów, przeznaczonych dla dzieci. jest 
ich obecnie tak wiele, że nie będę rekla-
mować jednego.

następnie powrócimy nad Wisłę, 
gdzie spędzimy czas bardzo klasycznie 
– odbędziemy rejs tematyczny. Funda-
cja rok rzeki Wisły została założona 
przez grupę pasjonatów. Budują trady-
cyjne szkuty wiślane, prowadzą warsztaty 
szkutnicze i  opowiadają jak z  rzeką żyć 
i ją kochać. Więcej informacji znajdziecie 
tutaj: http://www.rokwisly.pl/wydarzenia/
rejsy-tematyczne-po-wisle/ .

to jeszcze nie koniec. czas prze-
siąść się na rowery. jedziemy do puszczy 
kampinoskiej. Dojeżdżamy autobusem 
tak daleko, jak możemy (nas interesuje 
truskaw) i  startujemy. W  zależności od 
wytrzymałości, przejedziemy od 10 do 20 
kilometrów. trzeba pamiętać, aby mieć 
siłę na powrót. ze względu na wakacyjny 
charakter wycieczki, omijamy palmiry 
i jedziemy w stronę kampinosu. 

obowiązkowo udamy się przed och-
-teatr, gdzie tradycyjnie już odbywać się 
będą bezpłatne spektakle. nas interesuje 
„jaś i  Małgosia”. po więcej informacji 
zapraszamy tu: https://ochteatr.com.pl/
event-data/2051/jas-i-malgosia . 

Dla odmiany, w  trzecim tygodniu 
sierpnia, zamierzamy pojechać na… 
narty! tak, to nie pomyłka! Górka szczęś-
liwicka oferuje możliwość zjazdu ze stoku 
przez cały rok. Dlatego też mamy zamiar 
skorzystać z  tej możliwości i  poczuć się 
zimowo w  lecie. a  gdyby nam się znu-
dziło, mamy do dyspozycji ściankę wspi-
naczkową, kajaki i rowerki wodne. cennik 
i wszelkie informacje dostępne na stronie: 
http://gorka-szczesliwicka.com/ .

I  na zakończenie odwiedzimy war-
szawski tor wyścigów konnych. nietypowo? 
owszem. nigdy nie byłam na wyścigach. 
Dlatego warto sprawdzić, jak taka impreza 
wygląda. Dzień zakończymy w  kultowej 
lodziarni Grycan przy puławskiej 11. 

chyba jednak nie taka Warszawa 
straszna, jak się wydawało. 
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ursynów dla rodzin z dziećmi 
Ursynów, początkowo, nazy-

wany był sypialnią War-
szawy. nie było tu nic 
oprócz bloków mieszkal-

nych. pamiętam, jak jeżdżąc do szkoły 
na sadybie, zakładałam  co rano kalosze, 
bo „u  nas na Ursynowie” nie było nawet 
chodników. nie mówiąc już o  placach 
zabaw. o wydarzeniach kulturalnych czy 
atrakcjach dla mieszkańców, nawet nam 
się nie śniło. 

od tego czasu zmieniło się prawie 
wszystko. Ursynów, nie tylko się rozrósł, 
ale też stał się dzielnicą w pełni samowy-
starczalną. Można spędzić cały rok, w tym 
wakacje, nie ruszając się z Ursynowa. nie-
możliwe? sprawdźmy!

rok szkolny właśnie się skończył. 
Mamy dwa miesiące na odwiedzenie 
wszystkich atrakcji, jakie zaplanowano 
na terenie dzielnicy. oto, co znajduje się 
w ofercie. a zapewniam, że to jeszcze nie 
wszystko!

jurajski plac zabaw olkówek przy 
ulicy puszczyka 18. Dla dzieci lubiących 
zabawy na tyrolce, drabinkach i  linach 
przewidziano 3500m2 przestrzeni. plac 
zabaw podzielony jest na części. jedna 
przeznaczona jest dla dzieci starszych, 
druga dla młodszych. Wstęp bezpłatny.

Wypożyczalnia dla dzieci nr 112, 
przy ul. nugat 4, zaprasza w dniu 3 lipca 
na warsztaty literacko-plastyczne „za 
głęboką wodą”. Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy. https://ursynoteka.pl/index.php/
events/lato-w-ursynotece/ .

pływalnia przy ul. Hirszfelda 11 
oferuje uczniom w  okresie letnim gry 
i  zabawy w  wodzie oraz naukę pływa-
nia. szczegółowy grafik na https://www.
ucsir.pl/images/dokumenty/imprezy/
lato_w_miescie/LwM18-Harmonogram-
-szczegolowy-update.pdf . 

spektakle plenerowe oferuje stowa-
rzyszenie scena 96. przedstawienia będą 
się odbywały przy ul. kajakowej 12b. 
jednym z  nich będzie niewielu znana 
bajka „cmok. smok”, która zostanie 
wystawiona 9 lipca. pełny repertuar zna-
leźć można na stronie http://4free.waw.
pl/wydarzenie-47925-dzieciece-lato-
-teatralne-obwodnica-2018 . Impreza jest 
bezpłatna.

Hale sportowe np. arena Ursynów 
przygotowały w tym roku ofertę dla dzieci 
w wieku szkolnym. Do dyspozycji są boi-
ska do badmintona, tenis stołowy, boiska 
do piłki siatkowej. 

Mediateka przy ul. cybisa 4, zaprasza 
10 lipca o  godzinie 17:00 na film „Fer-
nando”. obowiązują zapisy w Ursynotece. 
Wstęp wolny.

15 lipca na górce „kazurce” (góra 
trzech szczytów przy ulicy kazury) 
odbędzie się puchar Mazowsza MtB 
Xc. jest to widowiskowa impreza spor-
towa, która przyciąga nie tylko fanów 
dwóch kółek ale też tych, którzy przy-

szli podziwiać zręczność i  umiejętności 
zawodników. Wstęp wolny.

W  parku przy Bażantarni znajduje 
się tarzanek – zespół torów linowych dla 
dzieci i  dorosłych. pełna oferta i  cennik 
dostępne pod linkiem https://www.ju-huu.
pl/juhuuiweb/park_w_Warszawie.html .

Lasem kabackim wędrujemy do 
parku w  powsinie. krótka, niezbyt 
męcząca trasa prowadzi nas do zespołu 
atrakcji. znajdziemy tu basen, korty 
tenisowe, plac zabaw, ofertę kulinarną. 
park w  powsinie posiada własną stronę, 
na której wyszczególnione są propozycje 
spędzania czasu oraz cennik. 

16 lipca w Dok przy ulicy kajako-
wej 12b odbędzie się kolejny plenerowy 
spektakl „pchła szachrajka”. Wstęp wolny. 

Biblioteka przy ul. Fanfarowej 19 
zaprasza 17 lipca o  godzinie 11:00 na 
warsztaty literacko-plastyczno-muzyczne 
„Wakacje z  książką w  plecaku”. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy.  

21 lipca w  parku Lasek Brzozowy 
odbędzie się potańcówka. Wstęp wolny, 
start o godzinie 17:00. 

Mediateka przy ul. cybisa 4 orga-
nizuje 24 lipca pokaz filmu familijnego 
„jumanji: przygoda w  dżungli”. Wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona. 

z kolei 31 lipca Dok Ursynów przy 
ul. kajakowej 12b zaprasza na plastyczne 
zajęcia warsztatowe dla dzieci. zapisy 
i cennik na stronie https://dokursynow.pl/ .

zarówno w lipcu jak i w sierpniu sko-
rzystać możemy z szerokiej gamy komer-

cyjnych basenów ursynowskich oraz kor-
tów do gier zespołowych. 

W  dniu 5 sierpnia wybrać się 
można do zespołu pałacowo-parkowego 
w  natolinie. zwiedzanie wyłącznie 
z przewodnikiem. obowiązują wcześniej-
sze zapisy na stronie http://www.zwie-
dzajnatolin.pl/. cyklicznie od czerwca do 
września istnieje możliwość obejrzenia 
tego, zamkniętego na co dzień, obiektu 
i przyległych terenów. 

Mieszkając na Ursynowie szkoda 
byłoby chociaż raz nie skorzystać z oferty 
stajni i klubu jeździeckiego. jednorazowa 
lekcja jest dość droga, jednak wiele atrak-
cji jest bezpłatnych. Dlatego też z  czy-
stym sumieniem polecam ofertę stajni 
aBc przy ul. nowoursynowskiej 100. 
kontakt na stronie http://www.akade-
miaabc.pl/pl/ .

11 i 25 sierpnia ponownie mamy moż-
liwość wzięcia udziału w  Ursynowskiej 
potańcówce w parku Lasek Brzozowy.

ciekawą propozycją sportową jest 
nauka jazdy na deskorolce. zarówno 
dla rodzica jak i  dla dziecka przygoto-
wany jest komplet wyposażenia (desko-
rolka, kask, ochraniacze, ubezpieczenie 
nnW). Firma Goskate, korzystająca 
z  toru (ul. przy Bażantarni 11) umieś-
ciła pełną ofertę na stronie http://www.
goskate.pl/ .

22 sierpnia o godzinie 11:00 Biblio-
teka Dziecięca przy ul. kilara 7 zaprasza 
na pokaz filmu „Balerina”. Wstęp bez-
płatny. 

z kolei Ściana południowa zaprasza 
na wspinaczkę. na miejscu można wypo-
życzyć sprzęt. Ścianka znajduje się w Lo 
im. Lajosa kossutha przy ul. Hirszfelda 
11.  pełna oferta wraz z  cennikiem na: 
http://scianapoludniowa.pl/ .

26 sierpnia w przedszkolu językowo-
-artystycznym przy ul. Lanciego 13 
odbędzie się natoliński piknik rodzinny 
– pożegnanie wakacji. start o  godzinie 
10:00. Wydarzenie jest bezpłatne. 

z kolei 29 sierpnia przy ul. na Ubo-
czu 2 odbędą się warsztaty zatytułowane 
„Łamanie Głowy”. Będą łamigłówki, sza-
rady, zagadki dla całej rodziny. 

Wszystko to jest jedynie zarys atrakcji, 
jakie zostały przygotowane na Ursynowie. 
szukajcie więcej informacji o  różnego 
rodzaju półkoloniach, kinie plenerowym 
na kopie cwila czy pozostałych atrakcjach 
w Ursynotece, one uzupełniają tę listę. 
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wakacyJna warszawa na sportowo 

po pierwsze: można wpaść na 
nie przypadkowo, będąc na 
spacerze, gdyż duża część 
z  nich odbywa się w  plenerze 

i do niczego nie zobowiązuje.
po drugie: stołeczne sportowe zajęcia 

plenerowe są otwarte i w większości dar-
mowe. 

po trzecie: wachlarz różnorodnych 
zajęć sportowych pozwala poznać te 
aktywności, których jeszcze nie znamy. 

po czwarte: sport może stać się 
doskonałym pomysłem na wakacje 
w Warszawie.

po piąte: treningi w  plenerze dają 
motywację do spędzenia na mieście pozo-
stałej części dnia, zwłaszcza, że nie samym 
sportem Warszawa żyje latem! 

Dla bardziej wymagających i wytraw-
nych miłośników sportu organizowane 
są także stałe zajęcia w  fitness clubach, 
na basenach czy szkołach pole dance. Ba! 
chętni mogą także zapisać się na waka-

cyjny kurs tańca w powietrzu czy też na 
akrobatykę lub gimnastykę sportową. 

Głównie zachęcamy do skorzysta-
nia z  treningów na świeżym powietrzu. 
zwłaszcza, że oferta warszawskich out-
doorowych treningów wygląda, jak grafik 
w  dobrym fitness clubie. niech nic nie 
powstrzyma Was od wakacyjnych aktyw-
ności sportowych.

Warsaw rowing club zaprasza doro-
słych i  młodzież na treningi wioślarskie 
(pierwsza lekcja bezpłatna). chwytliwe 
hasło „przewiosłuj z nami lato” może stać 
się zachętą do tego, by znaleźć nową, ory-
ginalną sportową pasję. Wiele terminów 
do wyboru, trenować można w  godzi-
nach porannych i popołudniowych, w dni 
robocze i weekendy. Uśmiech oraz dobra 
atmosfera gwarantowane!

joga, to harmonia, spokój, opano-
wanie i  świadomość ciała. taka postawa 
przychodzi oczywiście wraz z  regularną 
praktyką, a  na zajęcia z  jogi wszyscy 

chętni mogą dołączyć w  każdą niedzielę 
o  godz. 10:00 w  piękne plenery parku 
Łazienkowskiego. Mile widziani są ci, 
którzy dobrze już wiedzą, co to jest „pies 
z  głową w  dół” i  nie boją się odpoczy-
wać w  „pozycji trupa”, ale także ci, któ-
rzy w jodze stawiać będą pierwsze kroki. 
W  czerwcu obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień jogi, który skupił wielu jej 
entuzjastów na wspólnym treningu. niech 
te spotkania z jogą przeradzają się w regu-
larną praktykę, a wszystko to dla lepszego 
samopoczucia i zdrowia, oraz i dla radości, 
gdyż na chętnych, w  cudzie nad Wisłą, 
w  każdą sobotę, o  godz. 13:00, czekają 
zajęcia z jogi śmiechu. Wiecie, ile korzy-
ści zdrowotnych może przynieść śmiech? 
Lubicie się śmiać i  chcecie poznać jego 
terapeutyczną moc? przyjdźcie na śmie-
chojogę!

ale to nie koniec aktywności pod 
hasłem „joga”. W  każdą środę o  18:00 
przy Muzeum polin na Łące Leśmiana, 
można także oddać się praktyce asan 
i świadomego oddechu.

W  wybrane wakacyjne soboty 
nauczyciele ze szkoły joGarytM 
zapraszają do pokoju na Lato na otwarte 
zajęcia z  jogi, które będą dedykowane 
określonym zagadnieniom związanym 
z tą praktyką (np. joga kręgosłupa czy joga 
dla barków) albo przypisane do różnych 
stopni zaawansowania. na zajęcia obo-
wiązuje rejestracja na stronie Muzeum 
powstania Warszawskiego.

plaża poniatówka, to doskonałe 
miejsce dla małych i  dużych. z  jednej 
strony najmłodsi mogą dokazywać na 
zjawiskowym, niedawno otwartym placu 
zabaw inspirowanym Wisłą, a starsi – bez 

względu na formę i stopień zaawansowa-
nia – zakosztować zajęć street Workoutu. 
Wszystkich, którzy zachwycają się piękną, 
sportową sylwetką, tych, którzy pragną 
zasmakować treningu kalistenicznego, 
a także tych, którzy marzą, by w przyszło-
ści zrobić efektowną wagę czy też flagę, 
trenerzy street Workoutu zapraszają na 
zajęcia w każdą sobotę o godz. 12:00.

Gimnastyka dla ciała i  umysłu, 
system płynnych ćwiczeń, koncentracja 
i kontrola – to piękna forma ruchu, jaką 
jest tai-chi. treningi dla miłośników tej 
dyscypliny, a  także dla ciekawych takiej 
formy ruchu odbywają się w  dwóch 
lokalizacjach i  w  dwóch terminach: 
w parku szymańskiego w soboty, a parku 
Moczydło w wakacyjne niedziele, zawsze 
od godz. 11:00.

Dzięki projektowi w  ramach 
Budżetu partycypacyjnego 2018, 
w  każdy poniedziałek na polu Moko-
towskim od strony ronda jazdy polskiej 
o  godz. 17:00 będą odbywały się tre-
ningi zachęcające do ruchu! nawołuje 
do tego hasło przewodnie: „rusz się na 
polu Mokotowskim”. Uczestnicy będą 
mieli okazję wziąć udział w  treningu 
biegowym, zobaczyć i  spróbować anga-
żującego mięśnie głębokie animal Flow, 
street Workout oraz treningu dynamicz-
nego z elementami balansu. część zajęć 
będzie przeprowadzona w  przestrzeni 
okolicznej siłowni plenerowej.

zarówno dla maratończyków, 
zaawansowanych biegaczy jak i tych, któ-
rzy rozpoczynają swoją przygodę z  bie-
ganiem, w  każdą niedzielę od 10:00 na 
stadionie agrykola odbędą się otwarte 
treningi biegowe. pod okiem profesjo-
nalnego trenera wszyscy chętni poznają, 
a  następnie wdrożą w  praktykę zasady 
tego rodzaju treningów. Do biegu…
gotowi…start!

czy wiecie, co to znaczy biegać 
w  rytmie niko niko? nie? spotkanie ze 
slow joggingiem z pewnością to wyjaśni. 
organizatorzy, czyli stowarzyszenie slow 
jogging polska zapewnia, że to lekka 
i przyjemna aktywność fizyczna. kondycja 
ani specjalistyczny strój nie są wymagane, 
za to przydadzą się chęci i dobry nastrój. 
a treningi w każdą niedzielę o 10:00 na 
choszczówce w Dzikim zakątku.

jeśli wolicie ćwiczyć sami, w dowol-
nym, wybranym i  dogodnym dla siebie 
czasie podpowiadamy: w  Warszawie 
możecie ćwiczyć na jednej z  ponad 100 
siłowni plenerowych. zewnętrzne siłow-
nie są widoczne, zlokalizowane w parkach, 
na skwerach, nieopodal placów zabaw. 
Wszystkie obiekty tego typu wyposa-
żone są w następujące sprzęty: wyciskacz, 
wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wio-
ślarz, a  także instrukcję, jak prawidłowo 
korzystać z danej maszyny. 

Wielbiciele potańcówek, także w let-
nich miesiącach, otrzymają sporą dawkę 

tanecznych bitów! potańcówki nad Wisłą 
już na stałe wpisały się w koloryt miasta 
i  cieszą się niesłabnącą popularnością. 
W  tegoroczne wakacje Warszawa nieraz 
podrygiwać będzie w rytmie swingu, będą 
tańce miejskie „na dechach” nad Wisłą. 
Warszawa żyje Wisłą, a Wisła – wyznacza 
wakacyjny, taneczny rytm miasta.

czy wiecie, gdzie aktywnie można 
spędzić czas na dachu? W Galerii północ-
nej i  to zupełnie za darmo! pod hasłem 
„Dach, że och i ach!”, można potańczyć 
w każdy czwartek ze szkołą tańca Egur-
rola Dance studio czy też wziąć udział 
w  treningach fitness w  ramach sporto-
wych sobót w ogrodzie na dachu.

Miasto jest nasze pragnie przywrócić 
dobre wspomnienia związane z kultowym 
obiektem sportowym – torem kolarskim 
i klubem sportowym orzeł przy ul. pod-
skarbińskiej 11. zbiórka zdjęć, pamią-
tek z  dawnych lat, historii mówionych 
a w konsekwencji wystawa tychże prac ma 
przywołać wspomnienia miejsca znaczą-
cego wiele w historii stołecznego sportu. 
kto wie, może z  czasem uda się także 
odrestaurować obiekt!

nie ma już wymówek! Warszawo, 
wstań z kanapy i rusz się latem!

 agnieszka Bińczycka
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Zachęcamy, aby skorzystać z oferty wakacyjno-sportowych aktywności, 
a przemawia za tym sporo argumentów 

REKLAMA
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Lato, to dla wielu mieszkańców doskonały czas na kulturę. Warszawa przyzwyczaiła nas do tego,  
że od lat nie hibernuje się na wakacje, a wręcz rozkwita mocą słońca, dobrej energii.
Najbliższy wakacyjny sezon, młodych miłośników Melpomeny, nie pozostawi na lodzie! 

wakacyJna warszawa z teatrem dla dzieci, 
czyli gdzie teatrzyk mieszka  latem? 

niewiele teatrów z  repertu-
arem dedykowanym dzie-
ciom gra przez całe waka-
cje. z odsieczą przychodzą 

okazjonalne wydarzenia plenerowe oraz 
teatry prywatne. W  ofercie przeważają 
familijne spotkania z teatrzykiem podczas 
pikników tematycznych w parkach wybra-
nych dzielnic lub okazjonalne, plenerowe 
wydarzenia z  teatrem. Dzięki Budżetowi 
partycypacyjnemu czy dotacjom z Urzędu 
Miasta takie działania rozwijają się na 
większą skalę i  obejmują coraz to nowe 
miejsca, nie pozostawiając praktycznie 
w żadnej z 11 dzielnic kulturalnej pustki. 
teatrzyk w plenerze, to wspaniały, spraw-
dzony pomysł na familijne spędzenie 
czasu, który pozwala cieszyć się sztuką 
w towarzystwie letniej pogody.

W zestawieniu wydarzeń dedykowa-
nych sztuce teatralnej, należy rozpocząć 
od tegorocznej odsłony Międzynarodo-
wego Festiwalu sztuka Ulicy. Będzie to 
już jego 26. edycja i, widząc po repertua-
rze i rozmachu, organizatorzy starają się 
przywrócić wydarzeniu dawną świetność 
i  splendor. ostatnie lata były dla sztuki 
Ulicy niekorzystne: brak należytej dotacji 
pozbawił Festiwal możliwości zaistnienia 
w  bardziej prestiżowych przestrzeniach 
miasta, toteż wydarzenie na czas jakiś 
odsunęło się w cień innych inicjatyw. na 
szczęście w  tym roku będzie się działo! 
artyści uliczni (w  tym kilka polskich 
zespołów, tj. teatr akt, klinika Lalek, 
teatr Biuro podróży, teatr kto, teatr 
pantomimy Mimo) zaprezentują swoje 
dokonania: będą to uliczne happeningi, 
parady oraz spektakle. Wielbiciele sztuki 
Ulicy ucieszą się także z obecności zespo-
łów teatralnych z  Holandii, Ukrainy czy 
Wielkiej Brytanii.

Wakacje rozpoczną się mocnym tea-
tralnym akcentem, a  ulice miasta wypeł-
nią artyści teatrów ulicznych. spektakle 
będzie można obejrzeć przez dwa letnie 
weekendy, tj.: 23-24 czerwca oraz 30 
czerwca – 1 lipca aż w  czterech lokali-
zacjach: plac Defilad, park szczęśliwicki, 
rynek nowego Miasta, park agrykola 
oraz teren przy Metrze słodowiec. pełen 
program wydarzenia na stronie organiza-
tora sztukaulicy.pl

teatr niewielki zaprasza przez cały 
lipiec i sierpień do swojej siedziby przy ul. 
Mińskiej 25 w  klimatyczne przestrzenie 
soho Factory, gdzie do obejrzenia będzie 
kilka przedstawień na scenie, jak i w ple-
nerze. spektakle niewielkiego są godne 
polecenia, zwłaszcza najnowszy spek-
takl „pUF!”, edukacyjny „raz, dwa, trzy” 
dla maluchów, którym sprawiają radość 
wszelkie zabawy konstrukcyjno-porząd-
kowe, a  także „a  co to?” wywołujący 
niezwykłą radość w  temacie odkrywania 

świata czy wreszcie bardzo energetyczny 
„kółko i  kwadrat”, jako podróż do 
zabawnego świata  geometrii, w  któ-
rym najmłodsi odkrywają kolory emocji. 
Wreszcie „Dobranoc, jaśku” – o  jednym 
z  najważniejszych dziecięcych rytuałów. 
pełny repertuar na stronie teatrniewielki.
pl. Dajcie porwać się w  teatralną podróż 
z niewielkim!

teatr polonia przyzwyczaił Warsza-
wiaków do tego, że w wakacje część swo-
ich repertuarowych przedstawień wysta-

wia w plenerze. W tym roku również na 
placu konstytucji stanie scena, na której 
najmłodsi będą mogli obejrzeć repertu-
arowe hity polonii, tj.: „jaś i  Małgosia” 
oraz „czerwony kapturek”. Letnia scena 
plenerowa och-teatru wystawi te same 
spektakle w  kolejnym miesiącu przed 
swoją siedzibą. szczegóły: teatrpolonia.pl

III Międzynarodowy Festiwal Ulicz-
nych teatrów Lalkowych „Lalka na sce-
nie”, to kolejna, plenerowa propozycja 
familijna. Festiwal ma już swoją publicz-

ność i  renomę i, wzorem sztuki Ulicy, 
wpisuje się w letni koloryt miasta. Wyda-
rzenia Międzynarodowego Festiwalu 
odbywać się będą w  parku Wiecha oraz 
na rynku nowego Miasta. jak zwykle na 
Widzów (tych małych i  dużych) czekać 
będą aktorzy, marionetki i  pacynki. Daj-
cie się zaprosić do wielowymiarowego 
świata teatru lalek w dniach 13-15 lipca. 
„Lalka na scenie”, to przede wszystkim 
okazja do obejrzenia unikatowych przed-
stawień z  całego świata wyróżniających 

się ciekawą formą oraz wysokim pozio-
mem artystycznym. tradycje lalkowego 
teatru ulicznego są żywe, co udowodnią 
zaproszeni na wydarzenie wybitni arty-
ści z Włoch, słowacji, Wielkiej Brytanii, 
Węgier, portugalii i Francji. organizato-
rem wydarzenia jest Fundacja Meritum, 
a na ich stronie szczegółowe informacje: 
fundacjameritum.pl

Do plenerowych spotkań z  kulturą 
przyzwyczaili się już mieszkańcy prawie 
wszystkich dzielnic. to jeden z  projek-
tów w  Budżecie partycypacyjnym, który 
co roku zdobywa wiele głosów. Latem 
tego roku teatrzyki w plenerze zagoszczą 
w  parkach i  na skwerkach warszawskich 
dzielnic. Dzięki stowarzyszeniu scena 
96, od 17 czerwca do 2 września w dwóch 
białołęckich parkach (park Magiczna 
oraz park Bociani zakątek) we wszyst-
kie niedziele o  godz. 16:00 odbędą się 
przedstawienia teatralne dla dzieci od 
lat 5. W  wybrane dni zamiast spektakli 
odbędą się warsztaty i animacje. Wszyst-
kie wydarzenia są dostępne i otwarte dla 
chętnych. Wśród tytułów nie brakuje kla-
syki, ale także, jak na Magiczne spotkania 
z  kulturą przystało, będzie pokaz magii. 
jak widać, teatr ma różne oblicza i chętnie 
czerpie ze sztuki cyrkowej.

a  skoro o  cyrku mowa: w  Białołę-
ckim ośrodku kultury w  tym roku cyr-
kowe Lato, a  jego ramach przedstawienia 
cyrkowe co drugą sobotę wakacji w parku 
picassa oraz w  parku Magiczna. Uliczna 
sztuka cyrkowa w umiejętny sposób łączy 
cyrk, teatr, taniec oraz inne atrakcyjne 
wizualnie formy sceniczne. co istotne: 
młodzi widzowie po przedstawieniach 
będą mogli wraz z artystami poznać tajniki 
cyrku na otwartych warsztatach. czym 
charakteryzuje się klaunada? a może chce-
cie zobaczyć duet żonglerski, który sztukę 
cyrkową ukrył w  formie ulicznego tea-
trzyku! szczegóły na bok.waw.pl.

Dom kultury Śródmieście zaprasza 
na artpark – imprezę z  11-letnią tra-
dycją! przez cały sierpień w  parku im. 
Marszałka Edwarda rydza-Śmigłego 
odbywać się będą liczne wydarzenia arty-
styczne, a  w  każdą niedzielę spektakle 
teatralne dla najmłodszych, a  po nich 
rodzinne warsztaty artystyczne. Wiado-
mości na stronie dks.art.pl

Warszawa dopieszcza kulturalnie 
najmłodszych. I  słusznie! podczas waka-
cji zaglądajcie też do swoich ośrodków 
kultury, do parków miejskich – czasem 
możecie spontanicznie natknąć się na 
kulturalną perełkę.

 agnieszka Bińczycka
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dziwne w warszawie,  
czyli 10 mieJsc na wakacJe

jeśli nie lubisz za bardzo wychodzić 
z domu, ten poradnik jest właśnie 
dla ciebie. polecamy ci go również 
wtedy, kiedy nie lubisz wydawać 

pieniędzy albo ich nie masz. od tej pory 
na niezręczne pytania, gdzie jedziesz na 
wakacje, nigdy już nie będziesz musiał 
reagować nerwową próbą zmiany tematu 
ani automatycznym pytaniem „a  ty?”, 
żeby nie przyznać się, że nigdzie. Dzięki 
nam, możesz odbyć podróż życia bez 
opuszczania własnego miasta. a  jeśli 
zdecydujesz się wybrać na wycieczkę, 
którą ci proponujemy, już zawsze 
będziesz mieć w pogotowiu zestaw wspa-
niałych historii przygodowych, którymi 
po urlopie będziesz mógł podzielić się 
w pracy, na randce lub na ulicy. Wreszcie 
wszyscy zaczną podziwiać ciebie i to, jak 
emocjonujące prowadzisz życie. a ty aż 
do zimy będziesz mógł czuć satysfakcję, 
że ominęła cię wielogodzinna duchota 
w pkp lub rok oszczędzania na all inclu-
sive. Być może uda ci się doświadczyć 
tego co najmodniejsze w tym sezonie, ale 
na pewno ominie cię kłopot z  pakowa-
niem bagażu oraz tydzień rozmyślania 
o  tym w  co się ubrać i  przeliczania, ile 
zupek chińskich dasz radę zjeść na urlo-
pie. z  naszym przewodnikiem możesz 
wyruszyć z domu w dowolnym momen-
cie i nie musisz niczego przygotowywać. 
Wystarczy, że wsiądziesz do tramwaju 
nr 9 albo 24 jadącego w kierunku pragi 
południe. 

sklepy społem.
zanim rozpoczniesz wyprawę, 

warto zakupić prowiant. sklep spo-
łem to dobry wybór. jeśli na wakacjach 
chcesz zadzierzgnąć folkloru i  wejść 
w kontakt z tradycją, to warto skusić się 
na odwiedziny w  miejskim przybytku 
handlu pod żółto-czerwonym logo. 
Wśród woni kurczaków w dziale garma-
żerki i  bardzo dużych bombonierek na 
każdą okazję możesz wejść w posiadanie 
czegoś dziwnego do jedzenia. to mogą 
być andruty za 99 groszy, guma kulka 
albo niebieska wata cukrowa w  plasti-

kowym kubku i oranżada Helena w któ-
rymś ze swoich niepokojących kolorów. 
jeśli będziesz miał szczęście, może uda 
ci się spotkać kasjerki w  firankach na 
włosach noszące drewniaki. a jeśli jesteś 
odważny, możesz dodatkowo kupić na 
dalszą podróż „Życie na gorąco” lub 
„chwilę dla ciebie”, żeby w  autobusie 
rozwiązać krzyżówkę albo przeczytać 
horoskop i  sprawdzić, co cię czeka tego 
lata. polecamy gorąco. 

łachy Na Wiatraku.

jeśli interesuje cię moda i  design, 
koniecznie zajrzyj do second handu 
na rondzie Wiatraczna. nie musisz 
mieć dużo pieniędzy, a warto tam 

iść także z  przyczyn krajoznawczych. 
Możesz przejść się z niebieskim koszy-
kiem po dwóch piętrach sklepu. Wcho-
dzenie po schodach i czekanie w kolejce 
do przymierzalni powinno z  powodze-
niem zastąpić ci Giewont, a  plus jest 
taki, że przynajmniej zmęczysz się tro-
chę mniej. Możesz wybrać na wiesza-
kach z ubraniami coś, w czym nigdy nie 
wyszedłbyś do ludzi, a  potem przebrać 
się i  zrobić sobie zdjęcie w  lustrze. to 
może być lepsze od terapii poznawczo-
-behawioralnej, a na pewno będzie tań-

sze. Uważaj na groźne panie w srebrnych 
klapkach. jeśli będziesz potrzebował 
pomocy stylisty, możesz zwrócić się 
z  prośbą o pomoc do którejś z  pracują-
cych tam dziewczyn. Wyjdziesz stamtąd 
jako nowy człowiek. Być może sam sie-
bie nie poznasz. 

plac szembeka.
to będzie jak wizyta na księżycu. 

Wystarczy, że twoje stopy dotkną 
wybetonowanego placu przed kościo-
łem, a  znajdziesz się na innej planecie, 
to znaczy planecie praga. to jest jeden 
z  kulminacyjnych punktów wycieczki, 
od którego zaczyna się druga Warszawa. 
Możesz zrobić sobie sjestę na ławeczce 
pod różowym lampionem, obok wielu 
leżących tam osób. jeśli spotkasz kogoś 
z  zagranicy, kto zapyta cię o  drogę do 
centrum, możesz kłamać, że właśnie 
tam jesteście i  zaproponować zrobienie 
sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. 

pies W okNie Na 
zamieNieckiej.

koniecznie przejdź ulicą zamie-
niecką i przybij mu piątkę albo chociaż 
pomachaj. ten pies leży na wysokości 
przystanka autobusowego Gdecka02 
i jest największym psem w oknie, jakiego 
zobaczysz w życiu. Ledwo mieści się na 
parapecie obok storczyków. pies leży 
prawie zawsze w  tym samym miejscu. 
z  okna wystaje mu głowa i  łapy. pies 
prawie się nie rusza i ma minę wielkiej 
niedźwiedzicy. 

NajmNiejsza 
kaWiarNia śWiata. 

jeśli dotarłeś tak daleko i pragniesz 
wypić podwójne espresso dla pokrze-
pienia serca lub serc, skorzystaj z  oka-
zji i  zajrzyj do najmniejszej kawiarni 
świata. (Uwaga – chodzi o  świat na 
pradze!). na ulicy kawczej poszukaj 
temperatury w  dawnej wytwórni ter-
mometrów. z  ulicy wchodzi się wprost 
do kuchni, w  której nie ma nawet lady 
i  jest parę mini stołów oraz wspaniały 

punkt widokowy (dużo lepszy niż jakie-
kolwiek obserwatorium astronomiczne!), 
czyli miejsce do siedzenia na parapecie. 
jeśli będziesz mieć szczęście, trafisz na 
godziny otwarcia i  wypijesz najlepszą 
maciupką kawę w życiu, ale nigdy nic nie 
wiadomo. 

bazar Na szembeku.
ten bazar zastąpi ci najbardziej 

emocjonującą podróż dookoła świata. 
Możesz spotkać azjatki handlujące neo-
nowymi majtkami, syryjczyka sprzeda-
jącego humus i chałwę w budce z blachy 
falistej, stare baby z pragi północ sprze-
dające z  wiadra kwiatki i  jaja, Gruzi-
nów w piekarni z najlepszym haczapuri 
w mieście w stałej cenie po 8 zł i cyga-
nów z  naręczami firanek na chodniku. 
a  to nie wszystko. Możesz zwiedzić 
sklepiki z  przebraniami na karnawał 
i  tkaninami, w  których asortyment nie 
zmienił się od wojny. to też dobra oka-
zja, żeby obejrzeć ujadające pieski na 
baterie, których oczy świecą się w ciem-
ności na czerwono. a  w  sklepach pod 
szyldem „wszystko za 1 zł” kupisz wspa-
niałe pamiątki, np. zestawy naklejek 5D 
z jezusem i atomówkami. 

pierogarNia 
caritasu.

jeśli będziesz głodny, wstąp do pie-
rogarni caritasu. to miejsce nazywa 
się pod aniołem i  wygląda jak knajpa 
w  zakopanem. Usiądź przy stole zale-
pionym ceratą i  doceń drewniane belki 
oraz rękodzieło z  anielskimi moty-
wami. poczuj się jak pielgrzym i wybierz 
z  karty pierogi. Możesz zamówić mix, 
czyli zestaw, w którym każdy pieróg jest 
w innym smaku. Do wyboru są np. trzy 
rodzaje pierogów ze szpinakiem i  kilka 
rodzajów z  kaszą. Można też kupić 
pamiątkowy kubek z  fotografią przed-
stawiającą stolik, który zająłeś, żebyś 
mógł zapamiętać to miejsce do końca 
życia i reklamować je w domu na impre-
zach przy okazji częstowania twoich 
gości herbatą. 

myjNia pociągóW 
W olszyNce 
grochoWskiej.

to miejsce odległe o  kilkanaście 
minut drogi piechotą, ale warto podjąć 
trud wędrówki, żeby je zobaczyć. najle-
piej wybrać się w nocy, bo wtedy poczu-
jesz dreszczyk emocji, ale istnieje spore 
ryzyko, że nie będziesz mógł zasnąć bez 
koszmarów do końca roku. po przejściu 
kładki nad torami i  minięciu zagubio-
nych na peryferiach bloków znajdziesz 
się naprzeciwko wysokiej wiaty z ciuch-
ciami i wagonami. tory tworzą tam labi-
rynty, na których stoją samotne wagony. 
po drugiej stronie jest las, w  którym 
polecamy się zgubić. jest w  nim teatr 
akt i ruiny domów, a między drzewami 
czasami słychać czyjeś kroki. 

śmietNiki.
jeśli nigdy nie grzebałeś w  śmie-

ciach, zacznij! najlepiej mieć ze sobą 
rower, rękawiczki i  latarkę czołówkę. 
zaplecza supermarketów albo konte-
nery przy zwijających się wieczorami 
straganach kryją obiecujące skarby. 
Lekko przejrzałe banany, rozgniecione 
pomidory lub przeterminowane o  jeden 
dzień freegańskie jogurty to łupy, które 
smakują najlepiej, kiedy przynosi się je 
po nocnym skipie. przy okazji możesz 
poznać miejsca, do których wzrok nie 
sięga i  poczuć się jak Indiana jones na 
safari. 

dzika Wisła Na 
siekierkach. 

Formalnie to już nie tak bardzo 
Grochów, ale trudno sobie wyobrazić 
wakacje bez wyprawy nad wodę. spró-
buj chociaż raz wybrać się tam, gdzie nie 
ma sklepów z alkoholem i  innych tury-
stów. na siekierkach woda podobno jest 
jeszcze czysta, bo nie ociera się o miasto. 
na wielkie tereny przybrzeżnej dzi-
czy dociera niewielu podróżników. Da 
się rozstawić tam namiot albo zasnąć 
na plaży, bo nie docierają tam prawie 
dźwięki. Wtedy jest trochę zimno, 
ale dobrze widać odsunięty horyzont. 
trudno uwierzyć, że to nadal Warszawa. 
Można udawać, że nie.

 dorota kotas

Subiektywne 
propozycje 

z przymrużeniem 
oka.

REKLAMA
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wakacyJna wędrówka po muzeach 

muzeum NarodoWe  
W WarszaWie  
(Aleje Jerozolimskie 3)

Miłośników XIX wiecznego malar-
stwa na pewno zainteresuje wystawa cza-
sowa prezentowana w  muzeum narodo-
wym w dniach 22 czerwca - 30 września. 
największa w polsce prezentacja dorobku 
józefa Brandta obejmuje blisko trzysta 
dzieł stworzonych za pomocą różnych 
metod, od rysunków, przez akwarele do 
obrazów olejnych. jego obrazy tworzą 
opowieść o historii polski w XVII wieku. 
pełne dynamiki „Bitwa pod chocimiem” 
i  „ Bitwa pod Wiedniem” to tylko nie-
które z prezentowanych dzieł. ciekawym 
elementem wzbogacającym wystawę jest 
rekonstrukcja pracowni malarza, bogatej 
w kulturą wschodnią. poza samą wystawą 
muzeum oferuje też serię wykładów 
poświęconych postaci józefa Brandta, pre-
lekcje będą odbywać się w każdy czwartek 
o godzinie 18, począwszy od 5 lipca do 20 
września. tematy wykładów są dostępne 
na stronie muzeum.

Dla młodszych odwiedzających, 
muzeum proponuje szeroki wachlarz 
zajęć. obowiązują bilety, których koszt 
to 1 zł dla dziecka, a   15 zł dla opie-
kuna. zajęcia podzielone są na cztero-
dniowe tury, na które zapisy możliwe 
są w dzień poprzedzający zajęcia. orga-
nizatorzy proponują dzieciom w  wieku 
5-12 lat zabawy tkaninami, poznanie 
sekretów porcelany, podróż tropem let-
nich wypraw artystów, rozwiązywanie 

zagadek skrywanych przez eksponaty, 
a  także warsztaty dotyczące tworzenia 
zabawek, archeologii czy historii polski. 
program zajęć i  możliwość rezerwacji 
biletów na stronie www.mnw.art.pl

We wtorki w  muzeum wstęp bez-
płatny na wystawy stałe.

muzeum WarszaWy 
(Rynek Starego Miasta 
28/42)

Muzeum proponuje młodym warsza-
wiakom cztery cykle zajęć, na które zgło-
szenia przyjmuje dział edukacji Muzeum 
Warszawy pod numerem 665 645 603.

pierwszy z nich, „nowe szaty war-
szawiaka” przybliży uczestnikom rolę 
odzieży, pomoże znaleźć odpowiedzi 
na pytania co dany strój podkreśla, a co 
stara się ukryć. poprzez poznawanie 
mody różnych epok, młodzi odkrywcy 
spróbują rozpoznać cechy i profesje osób, 
których portrety znajdują się na wysta-

wie. zwieńczeniem warsztatów będzie 
możliwość przebrania się w pasujące do 
uczestników postaci. zajęcia odbywać 
się mają od wtorku do piątku od 3 lipca 
do 31 sierpnia w dwóch grupach wieko-
wych, klasy 0-3 i klasy 4-6 szkoły pod-
stawowej.

W tym samym terminie i tym samym 
grupom wiekowym dedykowane są dwie 
lekcje spacerowe, pierwsza „przygoda na 
starym Mieście” odpowie na pytanie jak 
dawniej toczyło się życie w  Warszawie. 
Uczestnicy poprzez obserwowanie zabu-
dowy i  dekoracji warszawskiej starówki 
dowiedzą się jak wyglądało miasto, kim 
byli i czym zajmowali się jego mieszkańcy 
w XVII wieku. Druga z lekcji to „Legendy 
z  dreszczykiem”. Młodzi warszawiacy 
poznają pełne magii i  strachu tajemnice 
bohaterów warszawskich legend.

ostatnia z propozycji Muzeum War-
szawy będzie odbywać się  4 i  18 lipca, 
przeznaczona jest dla dzieci  z  klas 4-6 

szkoły podstawowej. Warsztaty literacko - 
plastyczne pod tytułem „Freski... kreski... 
humoreski...” pokażą dzieciom jak to się 
dzieje, że freski są tak inspirujące. Uczest-
nicy zobaczą film animowany, inspiro-
wany dziełami naściennymi, a  następnie 
sami spróbują stworzyć dialogi do scen 
przedstawionych na obrazach. W drugiej 
części warsztatów freski okażą się dla 
dzieci inspiracją do stworzenia oryginal-
nych gadżetów.

muzeum domkóW dla 
lalek (Plac Defilad 1)

od 1 czerwca możemy podziwiać 
unikatową wystawę czasową  „nie tylko 
bazyliszek”. przestrzenna ekspozycja 
pozwala na nowo odkryć dwanaście war-
szawskich legend. Wystawa stworzona 
jest z prac konkursowych amatorów i pro-
fesjonalistów z  całego świata. prace są 
bardzo oryginalne, zaskakują humorem 
i głębokim przesłaniem.

Muzeum w  czasie wakacji oferuje 
także ciekawe, warsztatowe lekcje muze-
alne dla grup zorganizowanych.

muzeum sztuki 
NoWoczesNej (Wybrzeże 
Kościuszkowskie 22)

Muzeum przez całe wakacje pro-
ponuje bezpłatne zajęcia dla grup od 8 
do 25 osób, na które rezerwacje można 
składać poprzez formularz na stronie 
internetowej instytucji. W  lipcowe dni, 
muzeum zaprasza nas do parku rzeźby 
na Bródnie, gdzie można wziąć udział 
w  trzech rodzajach zajęć. pierwsze 
z  nich, „Miasto - wystawa”,  wskażą 
uczestnikom, jak postrzegać elementy 
miasta jako eksponaty, które kryją swoje 
tajemnice. Drugi temat zajęć, „Bród-
nowskie historie”, skierowany jest do 
osób, które poprzez sztukę chciałyby 
poznać sekrety tej dzielnicy. ostatnią 
propozycją na lipiec są zajęcia „Dwa-
naście pomysłów na sztukę”. Dzięki 
nim dowiemy się jak czerpać inspiracje 
z pozornie prostych rzeczy.

W  czasie drugiego miesiąca wakacji 
czeka nas wycieczka do odległych kra-
jów azji południowej za pośrednictwem 
wystawy „jedna bestia, jedno bóstwo, 
jeden sznur” w  Muzeum nad Wisłą. 
W  pierwszym cyklu „azja na horyzon-
cie” spotkamy się z kulturą, wierzeniami, 
obyczajami i  niesamowitymi historiami 
krajów orientu.  Druga propozycja, „nie-
samowite zwierzęta”, przybliży uczestni-
kom role, jakie pełnią zwierzęta w kultu-
rze i sztuce azjatyckiej.

muzeum Fryderyka 
chopiNa (Okólnik 1)

W  trzy pierwsze soboty lipca 
muzeum zaprasza dzieci w wieku od 3 do 
8 lat na warsztaty, które będą odbywać 
się na tarasie muzeum przy ul. okólnik 
1. zajęcia pomogą odkryć maluchom 

piękno polskich utworów. Dzieci będą 
miały możliwość potańczyć do baro-
kowej muzyki i  posłuchać baśniowych 
pieśni, poza zajęciami muzycznymi 
organizatorzy przygotowali warsztaty 
plastyczne nawiązujące do tematyki 
utworów. na zajęcia obowiązują bilety 
dostępne na stronie bilety.nifc.pl

ceNtrum pieNiądza 
(Świętokrzyska 11/21)

centrum proponuje rodzinom 
z dziećmi w wieku powyżej 6 lat ciekawe 
spotkania, których bohaterem będzie 
banknot. Uczestnicy zgłębią tajemnice 
powstawania oraz poznają historie, jakie 
opowiadają nam pieniądze. spotkania 
odbywać się będą co sobotę od 14 lipca 
o  godzinie 12.00. Wstęp jest bezpłatny 
jednak należy pamiętać o  zapisach pod 
numerem 22 185 25 25.

W każdą niedzielę, również o godzi-
nie 12.00, odbywać się będą bezpłatne 
ścieżki tematyczne, na jeden z  czterech 
proponowanych tematów. 1, 15 i 29 lipca 
będzie można poznać fascynującą histo-
rię rozwoju polskiej waluty, w  nawią-
zaniu do ważnych wydarzeń historycz-
nych. zajęcia, które odbywać się będą 
8 lipca oraz 5 i  19 sierpnia, nauczą nas 
spojrzenia na banknot jako dzieło sztuki, 
poprzez przedstawienie ikonografii pie-
niądza XX i  XXI wieku. na warszta-
tach, odbywających się w dniach 22 lipca 
i  12 sierpnia, uczestnicy dowiedzą się, 
jak dużo ciekawych informacji o  kraju 
da się wyczytać na podstawie pieniędzy. 
a w ostatnią niedzielę wakacji, czyli 26 
sierpnia przyjrzymy się najróżniejszym 
portretom znajdowanym na monetach 
od starożytności aż po dziś dzień.

ponadto, w ramach akcji Lato w mie-
ście, centrum zaprasza zorganizowane 
grupy ze szkół podstawowych na zajęcia, 
w  czasie których każdy z  uczestników 
będzie mógł poczuć się jak odkrywca 
i  prześledzić drogę pieniądza przez pol-
skę. na zajęcia również obowiązują zapisy 
telefoniczne.

stacja muzeum 
(Towarowa 3)

Muzeum kolejnictwa zaprasza 
dzieci i młodzież na zajęcia warsztatowe 
„Dworce świata”.  Uczestnicy dowiedzą 
się jak zmieniała się rola dworca na 
przestrzeni lat oraz kto, i w jaki sposób, 
w tym miejscu pracuje. zajęcia dają też 
możliwość obejrzenia stacji kolejowych 
z różnych zakątków świata oraz pozna-
nie zasad bezpieczeństwa. jednym 
z zadań uczestników będzie zaprojekto-
wanie własnego dworca. koszt zajęć to 
9 zł, zapisy w dziale edukacji muzeum.

 pamiętajmy też o  wystawach sta-
łych w muzeach i galeriach sztuki, skoro 
mamy trochę czasu dla siebie może warto 
zasmakować trochę kultury?

 katarzyna rzyszkiewicz

Wakacje to nie tylko czas, w którym możemy oddać się wielu rozrywkom 
i relaksowi. Jest to także idealny moment na zaprzyjaźnienie się z kulturą 
i sztuką, na co zwykle brakuje nam czasu. Ponadto, w wakacje, możemy 
korzystać z atrakcyjnych warsztatów lub wystaw czasowych oferowanych 
przez różne placówki.

REKLAMA
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„Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka, mamy swój fason i swój 
własny szyk…” – śpiewał w piosence „Chodź na Pragę” Stasiek Wielanek, 
współzałożyciel legendarnej Kapeli Czerniakowskiej.

REKLAMA

REKLAMA

praga kulturalnie 

Wyobraźcie sobie pewną 
sytuację – zwyczajny, 
codzienny ruch 
uliczny zamiera na 

jednej z  najbardziej żywych i  reprezen-
tacyjnych ulic prawobrzeżnej Warszawy. 
nie dzieje się to przez krótką chwilę, 
ale trwa przez cały weekend – i  kolejny, 
i  następny też! We wszystkie wakacyjne 
soboty i  niedziele? „nieprawdopodobne. 
W głowie się nie mieści!” – pomyśli nie-
jeden zmotoryzowany łapiąc się za głowę, 
zdziwiony, że znów w tę ulicę ząbkowską 
skręcić nie można. Lepiej niech kierowca 
trzyma się bezpiecznie drogi i  nie zerka 
w weekendy na praską ulicę, bo może to 
zająć jego uwagę na dłużej, a jak wiadomo 
bezpieczeństwo jest najważniejsze! jeśli 
chcesz jednak kierowco poznać tajem-
nicę kolorowej, gwarnej i tętniącej życiem 
ząbkowskiej, szybko szukaj w  pobliżu 
miejsca parkingowego i  udaj się tam na 
spacer – a nie będzie to czas stracony!

Do spragnionych wszelakich kul-
turalnych wrażeń – czeka Was jazda bez 
trzymanki! ten praski „rollercoaster” 
będzie czekać już w  pierwszy weekend 
lipca, potrwa przez całe wakacje aż do 
pierwszego weekendu września. Mam na 

myśli nic innego jak trwający przez prawie 
całe lato festiwal otwarta ząbkowska! 
zostawcie więc samochody, zróbcie sobie 
oraz swoim rodzinom kulturalny prezent 
i odwiedzajcie tę niesamowitą warszawską 
ulicę jak najczęściej w wolnych chwilach!

otwarta ząbkowska będzie kusić spa-
cerujących ferią barw – jej głównym źród-
łem będą kolorowe stragany i różnorodne 
atrakcje, z  równie kolorową zawartością, 
pełną smakołyków, będących pokarmem 
dla ciała, a także ducha. podczas weeken-
dowego festiwalu będzie można spróbo-
wać kulturowego specjału ząbkowskiej, 
składającego się z  następujących składni-
ków: muzyki, sztuk plastycznych i  wizu-
alnych, literatury, tańca, teatru, warsztatów 
dla małych i  dużych, zapomniałabym… 
dodajmy do tego wszystkiego jeszcze 
szczyptę sztuki kulinarnej! ten miks nie 
przyniesie bólu brzucha, za to wiele satys-
fakcji z  obcowania z  czystą, nieskazitelną 
kulturą na dobrym poziomie! Dodatko-
wymi atrakcjami będą wydarzenia edu-
kacyjne, happeningi i  akcje w  przestrzeni 
miejskiej. Wszystko to w  bardzo szczyt-
nym celu – zwiększania świadomości kul-
turowej i artystycznej, nie tylko rodowitych 
Warszawiaków, ale także jej wszystkich 

mieszkańców oraz turystów odwiedzają-
cych stolicę. otwarta ząbkowska jest częś-
cią programu związanego z  rewitalizacją 
prawej strony miasta. od pierwszych edycji 
praski festiwal bardzo dobrze spełnia swą 
rolę w  rozwijaniu kulturowego dziedzi-
ctwa, ale także wielkiego potencjału, jaki 
posiada ta historyczna perełka na mapie 
Warszawy. 

Festiwal otworzy weekend 7-8 lipca, 
który ma do zaoferowania dużą dawkę 
artystycznych emocji – wernisaże malar-
stwa, fotografii, targi sztuki i  rzemiosła, 
uliczny antykwariat książkowy i winylowy 
(będący stałym elementem tego letniego 
festiwalu), koncert oraz warsztaty sztuki 
użytkowej dla dzieci. podczas weeken-
dowych warsztatów będzie muzycznie, 
tanecznie, poetycko i artystycznie. chętni 
stworzą także wspólnymi siłami wielko-
formatową praską kolorowankę! 

Weekend 21-22 lipca to z kolei niezła 
gratka dla pasjonatów rzemiosła – pod-
stawy stolarki oraz pracy z  metalem dla 
zainteresowanych. patronem tego week-
endu będą także zwierzaki – w niedzielę 
ulicą ząbkowską przejdzie jedna z  naj-
bardziej uroczych parad – parada kundel-
ków. Wieczorem swoją muzyką oczarują: 
czereśnie, ska Dyktator, Żywiołak oraz 
Dziewczyna z zespołu. 

Weekend 4 i  5 sierpnia to spotka-
nia wielokulturowe i  wielojęzykowe, tak 
popularne niegdyś na pradze. Będzie 
można zapoznać się m.in. ze sztuką Ukra-
iny, Litwy i  Białorusi. Wschodnia część 
Warszawy odtworzy klimat sprzed lat, 
miasta gwarnego, wielojęzykowego. 

natomiast od 24 sierpnia do 2 wrześ-
nia ząbkowska, Bazar różyckiego i oko-
lice zaproszą na cały tydzień atrakcji. 
Będzie to ostatni tydzień festiwalu, a tym 
samym – jego zwieńczenie. to okazja na 
wzięcie udziału w potańcówkach, spotka-
niu literacko-artystycznym pt. „czytanie 
w  bramie, ma branie”, spektaklach tea-
tralnych, wystawie zakładek książkowych. 
Będą także warsztaty, spacer śladem kul-
tury i  monodram (szafa tVp kultura), 
gry miejskie, podchody, narodowe czyta-
nie oraz spotkania artystyczne.

organizatorzy festiwalu otwarta 
ząbkowska tak tłumaczą ideę powstania 
festiwalu:

“chcemy, aby najbliższe otoczenie 
ząbkowskiej stało się nie tylko przestrze-
nią wysokiej próby działań artystycznych, 
ale też aktywnego współuczestnictwa, 
twórczej wymiany myśli i  wzajemnych 
inspiracji. chcemy, by ulica była swoi-
stym forum społecznościowym znoszącym 
podział na estradę i widownię, gospodarzy 
i gości.”  (http://otwartazabkowska.pl/idea)

Ulica ząbkowska oraz jej okolice to 
jedne z  najjaśniejszych punktów waka-
cyjnej stolicy. Warto więc skręcić w  tę 
praską ulicę i  latem poczuć prawdziwego 
ducha miasta – współczesnego, jak i tego 

sprzed wielu lat. Będzie to dobra okazja 
do nadrobienia wielu kulturowych zale-
głości nazbieranych przez ostatni rok 
– a  otwarta ząbkowska to kulturalna 
petarda w pigułce. Dla wszystkich spędza-
jących słoneczne i  upalne dni w  mieście 
– powinna być to pozycja obowiązkowa. 
oto lista miejsc związanych z festiwalem 
otwarta ząbkowska - to one zagwaran-
tują Wam weekendy pełne praskiej magii: 
ul. ząbkowska, Bazar różyckiego, port 
praski, ul. Brzeska, centrum Wielokul-
turowe, Galeria 81 stopni, ząbkowska 
Grolshownia, Muzeum pragi.

a  teraz już na sam koniec…chodź 
na pragie! ząbkowska się otwiera!

 karolina piotrowska
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wędrówka po muzeach prawoBrzeżneJ warszawy 

muzeum polskiej 
Wódki

Muzeum polskiej Wódki to miejsce 
unikatowe w  skali światowej. otwarte 
zostało w czerwcu bieżącego roku, a więc 
jest to miejsce nie tylko wyjątkowe, ale 
także zupełnie nowe na warszawskiej 
mapie kulturalnej. o  otwarciu muzeum 
pisały gazety na całym świecie, w  tym 
m.in. Washington post, new york times, 
France24 czy chiński cGtn.

Muzeum polskiej Wódki mieści się 
w  zabytkowym budynku zakładu rek-
tyfikacji na terenie dzisiejszego cen-
trum praskiego koneser. W miejscu tym, 
obejmującym powierzchnię 50 tys. m², 
pomiędzy ulicami: ząbkowską, nieporę-
cką, Białostocką i Markowską znajdowała 
się wcześniej Warszawska Wytwórnia 
Wódek „koneser”, w której produkowano 
i  rozlewano takie wódki jak Luksusowa 
czy Wyborowa.

Muzeum owo jest miejscem, w  któ-
rym możemy zapoznać się z  historią 
wódki, która jest jednym z  naszych naj-
bardziej rozpoznawalnych towarów eks-
portowych na świecie, z  procesem jej 
powstawania, z surowcami, z których jest 
wytwarzana, z  renomą, jaką zdobyła na 
świecie i  wreszcie to miejsce, w  którym 

możemy poznać jej walory smakowe. 
W  Muzeum tym istnieje bowiem moż-
liwość degustacji polskich wódek w  spe-
cjalnie zaadaptowanej przestrzeni gastro-
nomiczno-usługowej. Muzeum, to nie 
tylko suche fakty, to także interaktywne 
ekspozycje, prezentacje i projekcje. Mamy 
tu niepowtarzalną okazję zapoznania się 
z  wirtualną pracownią średniowiecznego 
alchemika, możemy także rozgościć się 
w  szlacheckim dworze i  zobaczyć miej-
sce pracy gorzelnika. z  Muzeum pol-
skiej Wódki wyjdziemy bogatsi o wiedzę 
w zakresie roli, jaką wódka pełniła w wiel-
kiej polityce. Możemy tu także poznać 
tajniki pracy barmana. na zakończenie 
wizyty jest możliwość zakupu upomin-
ków związanych z samym Muzeum oraz 
butelek najlepszych polskich wódek.

adres muzeum: muzeum polskiej wódki, 
Fundacja polska wódka, centrum praskie 
koneser, pl. konesera 1. godziny otwar-
cia: niedziela – czwartek: 10:00 – 20:00, 
piątek – sobota: 11:00 – 21:00.

cennik: Bilet normalny - 40 zł; 
Bilet grupowy (przy zakupie minimum 
10 biletów) – 35 zł; Bilet nocny spe-
cjalny (tylko przez recepcja@pvm.pl 
z min. 7-dniowym wyprzedzeniem, min. 
ilość osób – 8, zwiedzanie w godz.20:00-
00:00) - 46 zł; Bilet Vip (wymagana 
rezerwacja z  min. 1-dniowym wyprze-

dzeniem, zwiedzanie w  grupie max. 8 
osób) - 100 zł; degustacja konesera - 
15 zł; moduły szkoleniowe (wymagana 
rezerwacja z  min. 1-dniowym wyprze-
dzeniem):; koktajle z  polską wódką - 
59 zł; Food pairing z polską wódką - 69 
zł; historia polskiej wódki (wymagana 
rezerwacja z  min. 3-dniowym wyprze-
dzeniem) – 99 zł. uwaga: wstęp dla 
osób niepełnoletnich możliwy tylko pod 
opieką i za zgodą opiekuna prawnego.

  
muzeum WarszaWskiej 
pragi

Muzeum Warszawskiej pragi to 
miejsce współtworzone przez mieszkań-
ców i lokalne środowisko. zlokalizowane 
jest w jednym z najstarszych zachowanych 
budynków mieszkalnych w  Warszawie 
i  tuż obok najstarszego działającego tar-
gowiska Warszawy – Bazaru różyckiego. 
składa się z  wystawy stałej oraz wystaw 
czasowych.

Wystawa stała to historia prawo-
brzeżnej Warszawy pokazana na kilka 
sposobów. sala Historii pragi to miej-
sce, w  którym poznamy chronologicznie 
dzieje miasta począwszy od XVI wieku 
aż po czasy współczesne. Historia ta opo-
wiedziana tu jest poprzez miedzioryty, 
obrazy, fotografie oraz różnego rodzaju 
multimedia. znajduje się tu także wielka 
makieta Golędzinowa, pragi i skaryszewa 
z okresu drugiej połowy XVIII wieku. sala 
targu praskiego to z kolei miejsce, w któ-
rym poznamy praskie tradycje handlowe 
i  kulturalne – liczne eksponaty i  mul-
timedia przybliżą nam tutejsze bazary, 
targi, przemysł, infrastrukturę, aktywności 
społeczne, sportowe i  rekreacyjne miej-
scowej ludności. W  piwnicach Muzeum 
znajdują się z kolei instalacje artystyczne 
oraz archiwum Historii Mieszkańców, 
w  których posłuchać możemy anegdot 
opowiadanych przez rdzennych prażan. 
Dla zwiedzających dostępny jest także 
taras widokowy, który pozwala spojrzeć 
na pragę z nieco innej perspektywy.

Wystawą czasową jest aktualnie 
wystawa poświęcona 90-leciu istnie-
nia zoo. otwarta została 18 kwietnia 
i  czynna będzie do 16 września 2018 
roku. Warszawski ogród zoologiczny jest 
jednym z  najbardziej rozpoznawalnych 
miejsc prawobrzeżnej Warszawy. tema-
tem przewodnim wystawy są zwierzęta 
zamieszkujące zoo, od początku jego 
powstania w 1928 roku, aż po dziś dzień, 
oraz ich historie. Można tu poznać opo-
wieści m.in. o  przedwojennych słoniach, 
wielbłądach podarowanych ogrodowi 
przez związek radziecki czy słynnych 
misiach z  trasy W-z. choć wystawa 

dotyczy głównie zwierząt to znajdziemy 
tu także dodatkowo historie ich opie-
kunów, osób kierujących ogrodem oraz 
historie Żydów, ukrywających się na tere-
nie zoo w  czasie II Wojny Światowej. 
solidna dawka wiedzy i ciekawostek.

 adres muzeum: muzeum warszawskiej 
pragi, oddział muzeum warszawy, ul. 
targowa 50/52. godziny otwarcia: 
wtorek, środa, piątek-niedziela: 10:00–
18:00, czwartek: 10:00–20:00

cennik: Bilet wystawa stała mwp 
+ wystawa czasowa – normalny: 15 zł, 
ulgowy 10 zł; Bilet wystawa stała mwp 
– normalny 10 zł, ulgowy 7 zł; Bilet 
wystawa czasowa mwp – normalny 5 zł, 
ulgowy 3 zł; w  czwartki wstęp wolny – 
bezpłatne bilety do pobrania w kasie.

 
muzeum czar prl

 Muzeum czar prL to miejsce, 
w  którym każdy znajdzie coś dla siebie. 
starsi będą sobie mogli przypomnieć jak 
wyglądało codzienne życie w  prL-u, 
młodsi będą się mogli o  tym przekonać. 
to nie jest muzeum historyczne, opowia-
dające w  sposób chronologiczny histo-
rię powojennej polski, to raczej miejsce 
ukazujące codzienność życia i  jego realia. 
to nie jest również historia polityków 
i przywódców, to historia zwykłych ludzi, 
naszych rodziców, dziadków. przedsta-
wione wydarzenia historyczno-polityczne 
są tu jedynie tłem dla tej zwykłej, szarej 
codzienności, którą Muzeum opisuje. 
ciekawą jest możliwość skosztowania, 
przy oryginalnych stolikach z baru mlecz-
nego, słynnej oranżadki Grochowskiej 
oraz wzięcie udziału w grach, przy tychże 
stolikach, w różnego rodzaju gry z epoki.

adres muzeum: muzeum czar prl, 
ul. głucha 3a. godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek: 10:00-16:00. 
sobota-niedziela: 11.00-17:00.

cennik: Bilet normalny - 8 zł; Bilet 
ulgowy - 5 zł; dzieci do 3 lat wchodzą za 
darmo

 
muzeum NeoNóW:

„założone w 2005 roku z inicjatywy 
Ilony karwińskiej i  Davida Hilla war-
szawskie Muzeum neonów jest pierw-
szym tego typu muzeum w  Europie. 
W  pofabrycznym budynku w  soHo 
Factory na pradze Muzeum prezentujemy 
kolekcję ponad stu neonów z całej polski, 
tworzonych przez przedstawicieli nurtu 
awangardy w latach 50.-70. XX wieku.” (1)

 Muzeum neonów to wyjątkowe 
miejsce, które w znacznym stopniu przy-
czyniło się do powrotu swoistego boomu 
na neony w  polsce, oraz dzięki któremu 
możemy przybliżyć sobie historię wielkiej 
mody na neony wprowadzone, z  rozma-
chem i  z  sukcesem, w  państwach Bloku 
Wschodniego w latach powojennych.

Muzeum prowadzi działalność 
badawczą oraz renowacyjną starych 
neonów, a  wspaniałe efekty tej pracy 
możemy podziwiać na własne oczy. stała 
kolekcja muzeum to około sto zabytko-
wych neonów i instalacji reklamowych.

 adres muzeum: soho Factory, ul. miń-
ska 25. godziny otwarcia:  poniedzia-
łek – 12:00-17:00; wtorek – nieczynne; 
Środa – piątek – 12:00-17:00; sobota – 
12:00 – 18:00; niedziela – 11:00-17:00.

cennik: Bilet normalny – 12 zł; 
Bilet ulgowy – 10 zł.

 
muzeum drukarstWa

 Muzeum Drukarstwa to miejsce, 
w którym możemy zapoznać się z przy-
kładami zabytków sztuki i  techniki 
zarówno drukarskiej, jak i  edytorskiej, 
graficznej czy introligatorskiej, z  tajni-
kami artystycznych technik graficznych 
oraz wytworami sztuki drukarskiej, 
czyli poprostu książkami. Możemy 
zobaczyć tu zabytkowe maszyny i przy-
rządy używane w codziennej pracy przez 
dawnych drukarzy. jedną z  atrakcji jest 
możliwość własnoręcznego wytłoczenia 
druku okolicznościowego na zabytkowej 
prasie drukarskiej.

adres muzeum: muzeum drukarstwa, 
ul. ząbkowska 23/25.

godziny otwarcia: wtorek–nie-
dziela 10:00–18:00.

cennik: Bilet normalny – 2 zł; Bilet 
ulgowy – 1 zł; w czwartki wstęp wolny.

 magdalena żmudzińska
 

źródło cytatu: http://neonmuzeum.org/pages/
edukacja.html

Prawobrzeżna Warszawa, ku mojej dumie i radości, od kilku lat przeżywa 
swój renesans.  Dzielnica ta, to nie tylko mniej lub bardziej dzikie tereny 
nadwiślańskie, nie tylko pełne uroku uliczki Saskiej Kępy, nie tylko Stadion 
Narodowy, Parki – Skaryszewski czy Praski, nie tylko ZOO, nie tylko 
stare i piękne kamienice, to również kilka bardzo ciekawych muzeów, 
do odwiedzenia których chciałabym tym tekstem zachęcić.

REKLAMA
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wakacyJna warszawa z koncertami 

Światowej sławy muzycy 
(by wymienić: argentyńska 
mozzosopranistka, Verónica 
cangemi, fenomenalny piani-

sta charles owen, czy wirtuoz skrzypiec 
charlie siema) występują w  wyjątko-
wych lokalizacjach: studiu koncerto-
wym polskiego radia im. Witolda Luto-
sławskiego, Bazylice archikatedralnej 
św. jana chrzciciela w Warszawie, tea-
trze Warszawskiej opery kameralnej, 
teatrze scena i  Muzeum pałacu króla 
jana III w  Wilanowie. Muzyki klasyka 
wiedeńskiego można będzie posłuchać 
także na osobnym festiwalu w  tea-
trze królewskim w  starej oranżerii, 
w Łazienkach królewskich.

W programie nie zabraknie sztanda-
rowych dzieł kompozytora. posłuchamy 
zatem  między innymi „Wesela Figara”, 
„czarodziejskiego Fletu” i  „cosi fan 
tutte”. choć w  ubiegłych latach festi-
wal był nie lada gratką dla miłośników 
niektórych, niesłusznie zapomnianych, 
dzieł operowych, takich jak „La Finta 
Giardiniera” („rzekoma ogrodniczka”), 
czy „apollo et Hyacinthus” („apollo 
i  Hiacynt”), to w  tym roku również jest 
z  czego wybierać. szczególnie zadowo-
leni powinni być amatorzy kameralistyki, 
zarówno wokalnej jak i  instrumentalnej. 
natomiast nowe miejsce na festiwalowej 
mapie – teatr syrena – zapewni atrakcje 
dla najmłodszych melomanów, Dwudzie-

sty Ósmy Festiwal Mozartowski może 
być więc imprezą dla całej rodziny.

Muzyka Mozarta ma w  Warszawie 
grono zagorzałych wielbicieli. czar kom-
pozytorskiego geniuszu w wirtuozowskim 
wykonaniu nie jest tego jedyną przyczyną. 
kto raz posmakował ciepłego, nocnego 
powietrza na tarasie starej oranżerii, 
będzie chciał dać się olśnić temu miej-
scu jeszcze raz. Gmach opery kameral-
nej, choć mały, to również ukryta perła 
na mapie stolicy, schowana za Domem 
Dysydentów i blokami Muranowa połu-
dniowego.

okolice tej malutkiej opery warto 
odwiedzić też w  ramach spaceru. nawet 
w upalny dzień na zielonym, wyłożonym 
kostką brukową placu panuje przyjemny 
chłód. zgiełk ruchliwej alei solidarno-
ści przycicha. W  dzień koncertu, można 
obserwować eleganckich melomanów, 
którzy w czasie przerwy tłumnie wylegają 
na świeże powietrze. W  dni koncertów 
też, w  oranżerii, działa kawiarnia, więc 
cichym rozmowom towarzyszy brzęk 
filiżanek. kiedy antrakt dobiega końca, 
bileter wychodzi dyskretnie na przed-
proże i  anonsuje drugi akt dużym srebr-
nym dzwonkiem z  drewnianą rączką. 
czas pośpiesznie kończyć kawę i wracać 
na dalszą część. chyba, że przyszliśmy tu 
raczej ze względów architektonicznych, to 
też warto!

Gmach warszawskiej opery kame-
ralnej ukończono w  1775 roku (opera 
mieści się tu od roku 1986), a otaczające 
placyk bloki Muranowa południowego, 
projektu Bohdana Lacherta, wznoszono 
w  latach 1948-1955. Mało jest w  War-
szawie takich miejsc, które pokazywa-
łyby jak narastająca latami tkanka miasta 
może wchodzić w  dialog z  minionymi 
epokami, dopowiadać nowe konteksty 
nie naruszając harmonii przestrzeni. Dziś 
zarówno budynki autorstwa Lacherta, jak 
i  siedziba opery o  kameralnym wnętrzu 
z doskonałą akustyką, znajdują się w reje-
strze zabytków.

W  rejestrze znajduje się naturalnie 
również stara oranżeria, inna spektaku-
larna lokalizacja, w której po raz kolejny 
w  czasie wakacji rozbrzmiewa muzyka 
wiedeńskiego mistrza. W  2016 roku 
zakończyły się prace remontowe, które 
przywróciły teatr królewski do funkcji 
z czasów panowania stanisława augusta. 
Dziś jest to jeden z  nielicznych zacho-
wanych oryginalnych XVIII-wiecznych 
teatrów dworskich w Europie, ale nazwa 
„oranżeria” nawiązuje do XVIII-wiecz-

nego przeznaczenia budynku. oprócz 
teatru jest tu długa galeria, w której zimą 
przechowywano drzewa egzotyczne.

W tym roku już 6 i 10 lipca będziemy 
mieli okazję wysłuchać tu opery „Don 
Giovanni”, jednego z  najsłynniejszych 
dzieł Mozarta, zaś 12 i 13 lipca odbędzie 
się „Wesele Figara”, z  którego pochodzi 
słynna aria „non piu andrai”.

stara oranżeria, wzniesiona w latach 
1785-1788, według projektu nadwor-
nego architekta Dominika Merliniego, 
znajduje się w centralnej części Łazienek 
królewskich, niedaleko wejścia od agry-
koli. Latem w  ogrodzie stoją drzewka 
cytrusowe w  donicach, zaś sam budynek 
zachwyca harmonią proporcji. z  tarasu 
wchodzimy do królewskiej Galerii 
rzeźby, a  stamtąd na salę koncertową, 
o  suficie ozdobionym plafonem jana 
Bogumiła plerscha. Warto powiedzieć 
parę słów o samej sali, w której pierwsze 
przedstawienie miało miejsce 6 września 
1788 roku. Wystrój budzi dziś taki sam, 
jednogłośny podziw, jak blisko 230 lat 
temu, gdy niejaki renaud, Francuz prze-
bywający wówczas w  Warszawie, stwier-
dził: „szczęśliwe zespolenie smaku rzym-
skiego z  francuskim, takie samo, jakie 
istniało w pięknych latach Ludwika XIV, 
daje temu teatrowi uderzający rys wielko-
ści i bogactwa”.

antrakt w  ogrodzie oranżeryj-
nym jest niezapomnianym przeżyciem. 
ogród kwiatowy powstał we współpracy 
z  ambasadą królestwa niderlandów, 
posadzono wtedy nowe rośliny, w  tym 

W czasie wakacji Warszawa staje się światową stolicą muzyki Wolfganga 
Amadeusza Mozarta – w tym roku już po raz dwudziesty ósmy. Lecz 
choć każdy warszawiak doskonale zna gmach Opery Narodowej, to 
już mniej może być kojarzona Opera Kameralna, a to ona właśnie jest 
organizatorem Festiwalu Mozartowskiego. Tegoroczny festiwal trwa od 
połowy czerwca do 14 lipca i może to być doskonała okazja, aby zagłębić 
się w muzykę!
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Oranżeria

oczywiście chlubę Holandii – tulipany. 
ogród zachował historyczny układ z fon-
tanną pośrodku, uwagę przykuwają też 
rzeźby z kolekcji królewskiej.

po zakończonym koncercie czas 
powoli się rozejść. Dla wielu melomanów 
jest to najbardziej czarodziejski punkt 
wieczoru. ponieważ nawet długie, let-
nie wieczory pochłania w  końcu mrok, 
na wychodzących z  oranżerii czekają 
już ustawione wzdłuż ścieżek lampiony. 
Świece płoną ciepłym blaskiem i możemy 
odrobinę dłużej cieszyć się magią chwili, 
gdy w uszach brzmią nadal arie i kanty-
leny. Dwudziesty pierwszy wiek wydaje 
się bardzo odległy, a  wrzawa miasta nie 
dociera do ogrodu zawieszonego poza 
czasem.

Gigantyczną popularnością cieszą 
się koncerty chopinowskie, które w tym 
roku rozbrzmiewają w  Łazienkach po 
raz pięćdziesiąty dziewiąty. jednak warto 
odwiedzić ten majestatyczny park rów-
nież w poszukiwaniu innej muzyki! kon-
certowa oferta Warszawy jest szczególnie 
bogata latem, gdy fan każdego gatunku 
muzycznego z łatwością znajdzie atrakcję 
na wieczór. Festiwal Mozartowski oraz 
Festiwal polskiej opery królewskiej gwa-
rantują unikalne doświadczenia. to nie 
tylko najwyższej klasy muzyka w wykona-
niu polskich i  zagranicznych wirtuozów, 
lecz również możliwość poznania zabyt-
kowych punktów na mapie Warszawy, 
która ma do zaoferowania wiele takich 
ukrytych skarbów.

 olga więzowska

REKLAMA
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wakacyJna warszawa dla studentów 

relaks ze zNajomymi
zacznijmy od aktywności związa-

nych z  zabawą i  spędzaniem miło czasu 
w  towarzystwie. niezwykle tanie propo-
zycje to oczywiście spotkania ze znajo-
mymi w  plenerze. Warszawa proponuje 
wiele takich miejsc. kiedy jest ładna 
pogoda, zamiast droższych barów, stu-
denci mogą udać się nad Wisłę, na cho-
ciażby schodki przy Moście poniatow-
skiego czy przy centrum nauki kopernik 
jeśli jednak wolą piasek, który stwarza 
pozory bycia nad wodą, warto wybrać 
się na praską stronę czy do Wilanowa. 
kolejnym pomysłem są różne parki, dla 
przykładu: praski, saski, skaryszewski, 
pola Mokotowskie i  wiele innych, któ-
rych nie sposób zliczyć. Warto się do nich 
wybrać, chociażby aby zrobić piknik. czy 
poranek nie stałby się piękniejszy, gdyby 
dzień zacząć od śniadania na trawie? jeśli 
jednak ktoś woli inne miejsca, to można 
pomyśleć o  małym ogrodzie na dachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej czy ogrodzie 
botanicznym przy pałacu króla jana III 
sobieskiego w Wilanowie.

jest jeszcze wiele innych opcji, 
gdzie można wybrać się ze znajomymi. 
Wszystko oczywiście zależy tylko od pre-
ferencji grupy. jednak na pewno, warto 
wakacje spędzić w  gronie ludzi. jest to 
najlepszy czas, by pielęgnować znajomości 
czy spotkać się z  dawno niewidzianymi 
przyjaciółmi, z  którymi nie miało się 
czasu zobaczyć w roku akademickim.

 
przyjemNe 
z pożyteczNym

Wakacje to również okres, w którym 
można zorganizować sobie czas na aktyw-
ności, na które nie miało się zbytnio czasu 
wcześniej. Może być to oglądanie filmów. 
kiedy, jak nie w czasie wolnym, nadrobić 
zaległe seanse?

z  tego powodu, Warszawa sama, 
wychodzi mieszkańcom naprzeciw. oczy-

wiście można oglądać filmy w domu, ale 
przy pięknej pogodzie, warto pomyśleć 
o  kinie plenerowym. jest parę propozy-
cji i co ważne, są one zupełnie za darmo. 
Wystarczy jedynie wziąć ze sobą znajo-
mych, spakować popcorn i wybrać ciekawy 
seans. Może być to dobra zabawa, kolejne 
doświadczenie, a  przy tym okazja obej-
rzenia interesujących produkcji, o których 
może nawet nie mieliśmy pojęcia.

Inną propozycją, również wiążącą się 
z  przyjemnościami, a  dodatkowo mającą 
pozytywny, rozwijający wpływ, są spor-
towe wakacje. Ładna pogoda, to świetny 
czas by wyciągnąć z garażu rower i poznać 
nowe miejsca w Warszawie. jeśli ktoś woli 
może wybrać rolki, wrotki czy hulajnogę, 
ważne, by spędzić czas aktywnie.

Innym pomysłem może być bie-
ganie lub yoga w  parku, odbywające się 
w  różnych miejscach w  Warszawie. jeśli 
ktoś nie miał z  tym wcześniej styczności 
i większego doświadczenia, może odkryje 
w  sobie nową pasję, a  przy tym zadba 
o swoje zdrowie. jeśli jednak, ma się moż-
liwość przeznaczyć większe pieniądze na 
sport, to można pomyśleć o  chodzeniu 
na basen czy siłownie. sprawdźcie czy 
są miejsca w  pobliżu, które proponują 
zniżki dla studentów? jeśli nie, to warto 
zapoznać się z ofertami karnetów, takimi 
jak Beactiv czy Multisport. pierwsza 
z nich akurat idealnie pasuje do studen-
tów, ponieważ dedykowana jest osobom, 
które się jeszcze uczą. z  tego powodu, 
wystarczy nam legitymacja oraz 30-40 zł 
miesięcznie, a  mamy możliwość wstępu 
do wielu punktów na terenie całej War-
szawy. W ten sposób nie wyda się fortuny, 
a zadba o swoją formę.

 
czas Na rozWój

niektórzy preferują postawić stricte 
na samorozwój. W takim wypadku można 
pomyśleć o chodzeniu do muzeów. Warto 
więc zobaczyć co proponują nam war-

szawskie galerie. W  niektóre dni można 
wejść do nich nawet za darmo, bądź 
płacąc symboliczne pieniądze. Myślę, 
że jest to ciekawy sposób na spędzenie 
czasu i bardzo tani, ponieważ za granicą 
wstęp do takich miejsc, kosztuje prze-
ważnie kilka razy więcej. jeśli kogoś nie 
interesują obrazy, które można znaleźć 
w  Muzeum narodowym czy zachęcie, 
może wybrać się do Muzeum pieniądza, 
Muzeum powstania Warszawskiego czy 
Muzeum Wojska polskiego. oczywiście 
propozycji jest jeszcze więcej, takich jak 
niewidzialne Muzeum lub coś bardziej 
naukowego jak centrum nauki koper-
nik. Wystarczy sprawdzić mapę muzeów 
warszawskich i  z  pewnością każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Innym rozwojowym zajęciem mogą 
być wszelkiego rodzaju warsztaty. pod-
czas takich aktywności, można się wiele 
nauczyć, poznać inspirujące osoby, bądź 
nawet odkryć swoje nowe hobby. nie-
które z  nich są za darmo, inne mogą 
kosztować więcej, ale w edukację warto 
inwestować. W  Internecie można zna-
leźć różne oferty. od plastycznych, foto-
graficznych, przez muzyczne i aktorskie, 
po bardziej naukowe, skupiające się na 
przedmiotach ścisłych. nawet jeśli nie 
interesujemy się daną dziedziną, warto 
sprawdzić się w  czymś prawie niezna-
nym. np. warsztaty teatralne. Gdy ktoś 

nie zamierza wiązać swojej przyszłości 
z aktorstwem i jest nieśmiały, to nic nie 
szkodzi. takie zajęcia poszerzają kre-
atywność, a  przy tym uczą otwartości 
na drugiego człowieka i  mogą poko-
nać strach oraz bariery komunikacyjne, 
a  warto czasami wyjść ze swojej strefy 
komfortu, by szerzej spojrzeć na świat 
i nauczyć się nowych rzeczy.

jeśli jednak szukamy czegoś na dłużej 
i  bardziej stabilnego, stałego, co czasami 
może łączyć się z choćby małymi zarob-
kami, można poszukać różnych staży. jest 
wiele ofert dla studentów, którym firmy 
proponują zajęcia w ramach praktyk. cza-
sami jest to za przysłowiowy „bezcen”, bo 
jak pewnie większość słyszała, na stażach 
przeważnie dużo się robi i  mało zara-
bia. Może i  tak jest, w  wielu miejscach, 
ale najważniejsze w  tym jest zdobycie 
doświadczenia w branży, z którą wiąże się 
swoją przyszłość. co z pewnością dobrze 
wygląda w cV oraz może pomóc w znale-
zieniu później pracy. nie liczy się bowiem 
tylko teoria, ale również praktyka oraz 
znajomości.

 
praca?

jeśli ktoś ma dużo czasu i  nie wie 
jak go spożytkować, to dobrym wyj-
ściem jest też pójście do pracy. W wielu 
miejscach poszukują pracowników na 
okres wakacji. Warto z  tego skorzystać 

Utarło się przekonanie, że studenci to biedota. Podczas studiów wielu z nich podejmuje pracę, którą muszą łączyć z nauką 
oraz życiem towarzyskim. Jednak wakacje wydają się być czasem odpoczynku. Jak je zatem spędzić, by te miesiące nie 
przeleciały między palcami i nie narażały na liczne wydatki?

i  wybrać miejsce, które jest najbardziej 
korzystne. kto ma ochotę, może zatrud-
nić się, np. jako sprzedawca, konsultant 
czy opiekunka. Możliwości jest wiele, 
a  warto pamiętać, że posiadając status 
studenta, który ma mniej niż 26 lat, 
nie trzeba odprowadzać składek zUs, 
co wiąże się z większymi przychodami, 
przy umowie zlecenie.

jeśli komuś nie zależy tak bardzo na 
zarobieniu pieniędzy, może wybrać wolon-
tariat, by przyczynić się dla dobra społe-
czeństwa. W wielu miejscach, szczególnie 
niosących pomoc dzieciom czy seniorom, 
nieustannie poszukują ludzi do pomocy, 
którzy mogliby charytatywnie ich wspie-
rać. Może nie zarobi się na tym ani grosza, 
ale można pomóc potrzebującym i poznać 
nowe osoby. czas spędzony na wolontaria-
cie, nie będzie czasem straconym, ponie-
waż warto pomagać i czynić dobro.

Warszawa zapewnia wszystkim, 
w  tym studentom, wiele możliwości na 
wakacje. każdy może znaleźć coś dla sie-
bie. Świat dla młodych ludzi stoi otworem 
i  wystarczy się tylko rozejrzeć. Można 
w wolnym okresie postawić na odpoczy-
nek, kulturalne czy sportowe aktywności 
lub samorozwój, ponieważ tego, czego się 
nauczymy i  jakie doświadczenia zdobę-
dziemy oraz to co przeżyjemy, nikt nam 
nigdy nie odbierze.  

 wiktoria kowalewska
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przede wszystkim Warszawa 
latem i  Warszawa zimą to 
dwa różne światy. Wszyst-
kim znajomym, którzy chcą 

mnie odwiedzić mówię: ale tylko między 
majem a wrześniem, bo wtedy zakochacie 
się w tym mieście.

Uwielbiam warszawskie letnie 
ogródki. Byłam chyba we wszystkich tych 
najbardziej oryginalnych i  nietypowych. 
niektóre wyglądały jak z  innego świata, 
widać, że właściciele dali się ponieść 
wyobraźni. takie baśniowe, poukrywane 
oazy w  samym środku metropolii. nie 
widziałam tego w  żadnym innym, euro-
pejskim mieście.

 Uwielbiam letnie polskie potrawy. 
Wielkim zaskoczeniem był dla mnie 
chłodnik, bo dla Włochów kefir jest raczej 
nie do zaakceptowania - dla nich to po 
prostu skisłe mleko. tymczasem chłodnik 
to poezja smaku, latem jem go na śnia-
danie, obiad i  kolację. podobnie kluski 
z  truskawkami – wszyscy Włosi wyklną 
mnie gdy to przeczytają, bo dla nas nie do 
pomyślenia jest połączenie słonego maka-
ronu z owocami i cukrem. to coś jak dla 
was jedzenie pocukrzonych ziemniaków. 
Latem objadam się także leśnymi jago-
dami i  grzybami, które można kupić na 
bazarkach. We Włoszech i w niemczech 
kosztują krocie.

 Wisła - to fascynujące mieć w środku 
miasta dziką rzekę. Europejskie rzeki są 
zabetonowane, wokół Wisły natomiast 
rozkwita naturalna przyroda. często latem 
robimy nad Wisłą całonocne ogniska ze 
znajomymi, czujemy się wtedy niczym 
na pikniku na wsi ale wystarczy spojrzeć 
w górę na pięknie oświetlone mosty, żeby 

poczuć się jak w  europejskiej stolicy. to 
cudowny misz - masz możliwy tylko tutaj.

 praga - ilekroć chcę odetchnąć jadę 
na drugą stronę Wisły. Ludzie w  War-
szawie są bardzo zestresowani, zapra-
cowani, często nieuprzejmi, burkliwi. 
na pradze, szczególnie pradze północ 
czas wolniej płynie. Lubię włóczyć się 
tam latem i  odkrywać nowe miejsca 
i  knajpki. Wchodzisz i  od razu zaprzy-
jaźniasz się z  właścicielami, poznajesz 
stałych bywalców. chaos architekto-
niczny i  róznorodny przekrój miesz-
kańców sprawia, że praga wydaje się 

nieadekwatna - zupełnie jak człowiek we 
współczesnym świecie. slumsy sąsiadują 
z  luksusowymi apartamentowcami ale 
każdy czuje się tam u siebie. trochę jak 
w Berlinie.

 zakaz picia alkoholu w plenerze to 
kiepski pomysł. nie każdy ma ochotę 
płacić za piwo 12 złotych, podczas gdy 
w  sklepie można kupić to samo za 3. 
tam, skąd pochodzę ludzie lubią orga-
nizować sobie w parku pikniki z winem 
lub wypić piwo na ławce na bulwarze 
w  gorący dzień. U  was dostałam za to 
mandat, gdy pierwszy raz przyjechałam 

do Warszawy. W  wielu osiedlowych 
sklepikach wiszą tabliczki: zakaz picia 
piwa w  obrębie sklepu. Dowiedziałam 
się, że to dlatego, że panowie często 
kupowali sobie po browarze i rozkręcali 
przed sklepem imprezę, odstraszając 
klientów. tymczasem w  Berlinie przed 
całodobowymi sklepami z  alkoholem 
właściciele wystawiają ławy i  stoliki. 
o  każdej porze dnia i  nocy siedzą tam 
grupki znajomych – młodych, starych, 
piją piwo, spokojnie rozmawiają, spę-
dzają ze sobą czas. ale podejrzewam, że 
w polsce by to nie przeszło. zbyt wielu 
polskich facetów nie zna umiaru w piciu, 
a potem niestety często się awanturują.

 rowery miejskie - latem poruszam 
się tylko nimi, choć transport publiczny 
w  Warszawie także jest na świetnym 
poziomie. Moi włoscy przyjaciele nie 
mogli uwierzyć, że Veturilo jest tak tanie 
i stacje są praktycznie wszędzie. We Wło-
szech rowery miejskie słabo funkcjonują - 
zaraz je kradną, a w niektórych miastach, 
żeby z  nich skorzystać na dzień dobry 
trzeba zapłacić nawet 20 euro. Widać, że 
polacy doceniają Veturilo i dbają o nie i to 
mi się bardzo podoba.

Letnia pogoda – nie rozumiem skąd 
narzekanie, latem pogoda w  polsce jest 
wspaniała. nigdy nie jest zbyt gorąco, 
zbyt wilgotno. nawet gdy zdarzy się 
upalny dzień, wieczór zawsze przynosi 
ochłodzenie. I  nigdy nie jest tak, żeby 
upał ciągnął się w nieskończoność, tygo-
dniami - zazwyczaj jest to kilka dni. 
Wasza średnia, letnia temperatura jest 
idealna. We Włoszech latem wszyscy 
muszą uciekać nad morze, żeby prze-
trwać, bo w mieście nie daje się wytrzy-
mać – maksymalne temperatury utrzy-
mują się całymi tygodniami, w  dzień 
i w nocy, zero wiatru, a w powietrzu jest 

Romina, 30 lat, z Rzymu i Berlina. Do Warszawy przyjechała zeszłego 
lata. Miasto zauroczyło ją tak bardzo, że postanowiła się tu przenieść. 
Uwielbia dzikość Wisły, starą Pragę, Veturilo, polską letnią aurę i kluski 
z truskawkami. Nie lubi polskich chłopaków. Opowiedziała mi czym jest 
dla niej wakacyjna Warszawa.
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zawsze dużo wilgoci więc w  minutę po 
wyjściu z domu włosy przyklejają się do 
czaszki, a  ubrania do ciała. Latem, we 
Włoszech dobieram je nie pod kątem 
mody, a tylko upewniam się, czy na mate-
riale nie będzie widać plam potu. W pol-
sce lato macie naprawdę cudowne.

 praktycznie przez całą jesień 
i zimę siedzę zamknięta w domu, a wraz 
z nastaniem wiosny i lata mogę w końcu 
wyjść i  odkrywać miasto. Uwielbiam 
warszawską różnorodność - tu każda 
dzielnica jest z  innej bajki. W  każdej 
znajduję inny rodzaj architektury, kom-
pletnie odmiennych ludzi, których różni 
nawet sposób spędzania wolnego czasu. 
praga południe to dla mnie wycieczki 
rowerowe i kolorowa saska kępa, praga 
północ to odkrywanie magicznych 
zakątków i  spontaniczne przyjaźnie, 
ochota to urokliwe kamienice i  małe 
warsztaty rzemieślnicze, Żoliborz to 
zieleń i rzeka. Uwielbiam też plac zba-
wiciela, na którym czuję się jakbym wró-
ciła do rzymu. W weekendy natomiast 
spędzam czas na nocnym Markecie, 
który z kolei jest bardzo berliński - ma 
niepowtarzalny, niezobowiązujący kli-
mat i  można tam naprawdę świetnie 
zjeść - mówię to jako Włoszka, a dla nas 
kuchnia to sacrum!

 anna molkowicz

wakacyJna warszawa dla oBcokraJowców 
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kiNo letNie „lolka”
to już kolejna edycja kina w  pubie 

Lolek. W tym roku akcja odbywa się pod 
hasłem „oskarowe środy”, dlatego też, 
w  każdą środę lata, prezentowane będą 
największe hity. zobaczyć będzie można 
między innymi „three Billboards out-
side Ebbing, Missouri”, „La La Land” 
czy „Wielkie piękno”. seanse odbywać 
się będą na polanie tuż przy pubie przy 
ul. rokitnickiej 20. pierwszy pokaz już 
20 czerwca. pełny program dostępny jest 
na stronie publolek.pl

kiNo pleNeroWe 
„perła”

seanse odbywają się w  trzech miej-
scach. od środy do niedzieli możemy cie-
szyć się filmem

 w przystani park skaryszewski przy 
al. zielenieckiej 2 oraz plażówce przy ul. 
Dzieci Warszawy 24, a  w  klubokawiarni 
Miłość kredytowa 9 seanse, odbywają się 
od niedzieli do wtorku. projekcje zaczy-
nają się po zachodzie słońca, organizatorzy 
orientacyjnie podają godzinę 21. prezento-
wane filmy podzielone są na pięć cyklów: 

„strach się bać”, „a  to polska właśnie!”, 
„Świat się śmieje”, „to skomplikowane” 
oraz „Fight For your right”. Dokładny 
repertuar można sprawdzić na stronie 
kinoperla.pl. pierwszy seans 8 czerwca.

cudoWNe kiNo Nad 
Wisłą

kolejne kino plenerowe nad Wisłą 
organizowane jest w  klubie cud nad 
Wisłą, który także znajduje się na bul-
warze Flotylli Wiślanej. Filmy można 
oglądać na leżakach ciesząc się pięknymi 
okolicznościami warszawskiej przyrody. 
pokazy odbywają się w każdy wtorek lata 

o godzinie 20.30. repertuar jest pub-
likowany na stronie klubu na facebooku.

Wszyscy jesteśmy fotografami
to już czwarta edycja kina let-

niego organizowanego na placu defilad 
z  cyklu „wszyscy jesteśmy fotografami”. 
W ramach projektu zostaną wyświetlone 
cztery filmy tematyką nawiązujące do 
fotografii. seanse odbędą się w  dniach 
6 czerwca, 13 czerwca, 4 lipca i 11 lipca 

o godzinie 21.30. tytuły i opisy filmów są 
dostępne na stronie wszyscyjestesmyfoto-
grafami.pl

kiNo pod chmurką 
W prochoWNi

ten festiwal oferuje zarówno stare 
klasyki filmowe, jak i nowości światowego 
kina.

Do wyboru są komedie, dramaty, 
dokumenty, a nawet kreskówki. projekcje 
odbywają się 

w  każdy wtorek lata, po zmroku, 
w  kawiarni prochownia Żoliborz przy 
ul. czarnieckiego 51. cykl realizowany 
jest we współpracy z  urzędem dzielnicy 
Żoliborz, Fundacjami rozwoju kinema-
tografii i  Wyświetl Film. tytuły filmów 
publikowane są przez organizatorów na 
stronie wydarzenia na facebooku.

„luNa Nad babim 
latem”

kino Luna i nadwiślański klub Babie 
Lato to organizatorzy kolejnego cyklu 

Zastanawiacie się, jak najlepiej spędzić wakacyjny wieczór? Dobry film, 
spotkanie z przyjaciółmi, czy zabawa na świeżym powietrzu? A może da 
się to wszystko połączyć?
Odpowiedzią są warszawskie kina plenerowe. W tym roku w stolicy 
możemy udać się do wielu miejsc organizujących taką rozrywkę za darmo.

wydarzeń kina letniego. perełki światowej 
filmografii będzie można oglądać co drugi 
poniedziałek od 4 czerwca do 20 sierpnia. 
seanse będą się odbywać o godzinie 21.30 
w klubie Babie Lato 

na bulwarze Flotylli Wiślanej. pre-
zentowane będą takie filmy jak „Hono-
rowy obywatel”, „zwariować ze szczęścia” 
czy „turysta”. repertuar jest dostępny na 
stronie kinoluna.pl

kiNo pleNeroWe Na 
zoo markecie

kino plenerowe na pchlim targu? 
jasne, że tak! seanse w każdą letnią sobotę 
do 25 sierpnia, 

o  godzinie 21.30. przy al. solidar-
ności 55. czekają wygodne kanapy, leżaki 
i  czynna przez cały czas kawiarnia. pre-
zentowane filmy to najnowsze produkcje 
światowych sław. tytuły filmów poda-
wane są tydzień przed projekcją na stronie 
zoo Marketu na facebooku.

 katarzyna rzyszkiewicz

Filmowe lato 2018, czyli warszawskie kina plenerowe 
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na pewno przez to, że jest taka mie-
szanina wszystkiego, czyli zmiany tempa, 
rytmu, czystych i przesterowanych dźwię-
ków – wszystko to powoduje, że na pró-
bach pojawiają się takie myśli „a po co my 
to wszystko robimy?”, „a kto tego będzie 
słuchał?”. jest bardzo wiele wątpliwości 
i  zaczyna się taka niemoc, przychodzą 
takie momenty i  nawet ja, gdy przycho-
dzę, słucham nieskończonych kawałków, 
myślę sobie „Boże, co to jest?” (śmiech). 
ale jak już utwór się zbliża do końca, to 
muszę powiedzieć, że wychodzi im to faj-
nie, stąd też zawsze ich wspieram, bo od 
samego początku słucham rocka i cięższej 
muzyki. natomiast zawsze też podobał 
mi się damski wokal w  zespole, akurat 
to był trochę przypadek, że dołączyła 
kobieta do tego zespołu no i  w  sumie 
powstała jeszcze większa mieszanina. 
coś w  stylu nightwish, niektórzy mogą 
coś usłyszeć z  zespołu tool, czy korn 
i jest to fajne. jest to fajne i jeszcze jedna 
fajna rzecz, którą robią i  która spotkała 
się z bardzo dużym zaciekawieniem to to, 
że na koncertach nie robią przerw mię-
dzy utworami. nie ma tam zbytnio czasu 
na gadaninę, natomiast odbiorca może 
sobie stanąć i  posłuchać muzyki ostrej, 
a  zarazem spokojnej; może zagłębić się 
w myślach i gdzieś odpłynąć. ale jak chce 
się pobawić i dobrze pomachać czupryną, 
to też może to zrobić.
n Jak wcześniej wspomniałeś, zaczęli 
w  bardzo młodym wieku. Jak uważasz, 
dają sobie radę psychicznie, łapią się 
w  tym? czy może mają ochotę, żeby 
wspólnie grać i  wychodzić na coraz 
większe sceny? to, że zaczęli w tak mło-
dym wieku ułatwia czy utrudnia sprawę?

na pewno ułatwia to, że znali się 
od samego początku, bo czasami na sce-

nie jedno spojrzenie, co chcemy zagrać 
albo na samych próbach, mimo iż idzie 
to długo, bo mają bardzo rozbudowane 
kawałki i  całą aranżację, to wszystko to 
pomaga – ta długa współpraca i  fakt, że 
się znają bez słów. nie potrzebują spotkań 
integracyjnych, wystarcza im próba, bo 
właśnie to nazywają takim spotkaniem. 
nie muszą ze sobą długo rozmawiać 
o tym co chcą robić.
n a  co do inspiracji – biorą pomysły 
„z kosmosu”, czy wzorują się na jakichś 
zespołach? np. w  przypadku piosenki 
„compromise”.

tak jak wspomniałem, to są jakieś 
pomysły, które były w głowie radka (słu-
chał bardzo różnych stylów muzycznych), 
ale przeszły całą tę transformację na pró-
bach i  pierwotna wersja od ostatecznej 
bardzo się różniła. Właściwie „compro-
mise” to dziecko chłopaków w momencie, 
gdy przeżywali transformację, gdy odszedł 
wokalista męski, przyszła Beata i  jeszcze 
dwóch wokalistów, czyli w  sumie troje 
i każdy dodał jeszcze więcej tych smacz-
ków od siebie. to albo się podoba, albo 
nie i  fajnie byłoby trafić do tych odbior-
ców, którzy właśnie szukają takiej muzyki 
i chcą tego słuchać. są to długie kawałki, 
trzeba ich słuchać całymi płytami, które 
zresztą cały czas tworzymy. jedna płyta 
nie jest jeszcze ukończona, ale miejmy 
nadzieję, że mimo tych wszystkich prze-
ciwności losu uda się to jakoś pozbierać 
do całości, żeby ta płyta w końcu wyszła.
skoro to jest taki nietypowy gatunek 
muzyki, to jak się przyjmuje na festiwa-
lach bądź piknikach w  hospicjum dzie-
cięcym? publika dobrze na to reaguje 
czy może jest to zbyt ciężkie brzmienie?

Myślę, że publika reaguje dobrze. na 
pewno dzięki podstawie, którą jest sekcja 
rytmiczna, to fundament tego zespołu. 
Gdyby tutaj był ktoś inny - a  Michał 
tobjasz moim zdaniem wspaniale funk-
cjonuje za perkusją – no to to by się chyba 
nie udało, a tak to nabiera rozpędu.
n czy współpracujecie z innymi zespo-
łami? Jeśli tak, to jak wygląda taka 
współpraca? organizujecie wspólnie 
koncerty, projekty? czy może działacie 
jako niezależny zespół?

sytuacja wygląda w  ten sposób, że 
mamy zaprzyjaźnione zespoły i  czasem 
piszemy do siebie, że jest możliwość 
zrobienia fajnego wydarzenia wspólnie 
i  wtedy występujemy w  różnego rodzaju 
klubach. W Warszawie już chyba w każ-
dym klubie graliśmy – w  poprzednim 
składzie, w  obecnym troszkę mniej – 
natomiast to, że nasza publika to mło-
dzież ucząca się, to też nie pozwala nam 
na wyjazd poza miasto. takich wyjaz-
dów było niewiele, no ale to dlatego, że 
są zaliczenia, sesje egzaminacyjne i to nie 

pozwala wypłynąć gdzieś dalej i być usły-
szanym.
n czy jako osoba „z  boku”, ale będąca 
też trochę „w  środku” uważasz, że ten 
styl muzyki się przyjmie i  będzie na 
niego zapotrzebowanie na rynku?

jest to na pewno muzyka niszowa. 
Wydaje mi się, że będzie zapotrzebowanie 
na taki styl muzyczny, dlatego że każdy 
młody człowiek poszukuje czegoś, co lubi 
słuchać, a  nie tylko tego, co jest modne. 
Młodzi ludzie też bardzo często ulegają 
temu, co jest modne i mówią „Idę na kon-
cert, bo idą znajomi”, ale jak już się jest 
trochę starszym i  każdy ma możliwość 
kupić bilet za własne zarobione pienią-
dze, to już się zastanowi - „Gdzie pójdę?”, 
„czego chcę posłuchać?” i to powoduje, że 
znajdują się słuchacze.
a propos pieniędzy... na zespół począt-
kowo trzeba wyłożyć całkiem sporo fun-
duszy. skąd czerpaliście dochody?

spełnieniem marzeń początkujących 
zespołów jest zagrać w jakimkolwiek klu-
bie, ale problem polega na tym, że jest 
to muzyka, gdzie potrzebny jest sprzęt: 
wzmacniacze, kolumny; klub będzie miał 
jakieś nagłośnienie, ale nie wszystko. a jak 
grają dwa, trzy zespoły, to w jakiś sposób 
użyczają sobie sprzętu. przez te wszyst-
kie lata kiedy chłopaki grali, na sprzęt się 
po prostu zbierało przez jakieś dorywcze 
prace lub pomagała rodzina. trzeba było 
zrobić taki zakup, aby być bardziej samo-
wystarczalnym i mieć możliwość uzyska-
nia na koncercie tego samego brzmienia 
co jest na próbie.
n Jak jesteśmy już przy początkach, to 
może jakaś taka mała rada, złota zasada 
dla osób, które chciałyby stworzyć 
własny zespół, ale nie wiedzą jak się za 
to zabrać od strony biznesowej?

ja bym biznes odłożył na dalszy plan. 
najpierw: praca nad sobą, kochać to, co 
się robi i nie zamykać się samemu w sobie 
– szukać możliwości, nie bać się pytać. jak 
wiadomo, nie jest to cicha muzyka, wielu 
mieszkańcom to przeszkadza, ludzie 
przy tej gonitwie życia i  tak są uczuleni 
na głośną muzykę, a jeszcze ktoś tu chce 
im zafundować coś takiego. piwnica 
w bloku odpada, garaż – pewnie czasami 
też, chyba że ktoś będzie miał taką możli-
wość i rodzice będą chcieli parkować auta 
na zewnątrz (śmiech). trzeba być otwar-
tym, spotykać się w  miejscu, gdzie nikt 
nie będzie przeszkadzał. takie są właś-
nie początki. czyli kochać to, co się robi, 
pracować nad sobą, pokazać to koledze, 
który ma podobne zamiłowania, łączyć to 
i wtedy coś wychodzi.

 wywiad przeprowadzili: krzysztof 
górski, katarzyna rzyszkiewicz, 
milena hausman, klaudia nisie-

wicz i Julia dobrogowska. 
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wywiad z mariuszem Filipkiem, 
menadżerem zespołu chaostrem

co prawda wtedy, ale zaistnieli na scenie 
muzycznej, można powiedzieć, tej takiej 
młodej, wschodzącej.
n czyli zaczęło się od dwóch chłopa-
ków. mieli oni jakieś podłoże muzyczne 
w rodzinie, czy sami zaczęli grać?

radek był samoukiem od samego 
początku, nawet jak zaczął się uczyć, to 
było to na zasadzie odstresowania się 
od nauki, od stresów rodzinnych. Wolał 
zaszyć się gdzieś w  pokoju i  grać jakieś 
swoje utwory, zresztą do tej pory jest auto-
rem większości tekstów i muzyki.
w takim razie, skąd wziął się ten gatu-
nek, prog-metal? Jest on jednak dość 
mało znany. dlaczego akurat to, a nie na 
przykład sam rock lub metal?

to wzięło się stąd, że chcieli zrobić 
coś innego. Wiadomo, że teraz młodym 
zespołom jest się ciężko wybić, trzeba zro-
bić coś oryginalnego.każdy z nich słucha 
też czegoś innego i czymś innym się inspi-
ruje. radek jest głównym autorem tekstów 
i muzyki, przynosi jakieś gotowe pomysły, 
ale na próbach każdy chce wtrącić coś 
swojego, więc tak to wszystko wychodzi 
no i potem odbierane jest to w  ten spo-
sób przez publikę, że albo im się bardzo 
podoba (bardzo bardzo), albo wręcz nie, 
że za dużo jest dźwięków, za dużo wszyst-
kich możliwych gatunków. nawet tak 
nieśmiało mógłbym powiedzieć, że to jest 
jakiś nowy stworzony gatunek, który mam 
nadzieję, kiedyś wypłynie, aczkolwiek jest 
to w dalszym ciągu niszowa muzyka. ale 
swoich odbiorców mają, są lubiani.
n Jak w  tak zróżnicowanym zespole 
działa współpraca? czy proces tworze-
nia piosenek jest bardzo burzliwy, czy 
mimo mieszanki tak wielu gatunków 
dają radę jakoś to wszystko spiąć bez 
problemu?

n Jakie były początki zespołu? kto go 
stworzył? Jak to było?

- no więc zespół „chaostream”, jak 
powstał, tak? to było dwóch przyjaciół, 
perkusista z  gitarzystą – mogę jeszcze 
powiedzieć, że samouki – chodzili razem 
do klasy w szkole podstawowej no i zaczęli 
się spotykać, w domu na początku, później 
w  jakichś salach prób, bardziej amator-
skich, lub z  czasem bardziej profesjonal-
nych, no i  sobie coś tam pogrywali, to co 
im do głowy przyszło chcieli przenieść na 
instrumenty. z czasem zaczęło coś fajnego 
wychodzić, doszedł później do składu 
następny gitarzysta, można było urozma-
icić bardziej to wszystko, no i  zobaczyli, 
że znowu coś się fajnego dzieje i doszedł 
jeszcze basista. Wtedy już w pełni zaczęła 
funkcjonować sekcja rytmiczna – perkusja, 
bas, dwóch gitarzystów; zaczęło to ze sobą 
bardzo fajnie współgrać, do tej pory zresztą 
nawet oni sami nie wiedzą, chociaż wiedzą, 
która to jest gitara rytmiczna, a która pro-
wadząca, bo się wymieniają w  zależności 
od utworu. jeden z  gitarzystów próbował 
swoich możliwości jako wokalista, choć 
pozostali wiedzieli, że on do końca temu 
nie podoła, chodzi tu o  radka kolago. 
później próbował basista – to też jeszcze 
nie było spełnienie marzeń i zrealizowanie 
tego, co chcieli grać. kiedy później razem 
wszyscy poszli do szkoły średniej, cho-
ciaż to już było na festiwalu Emergenza, 
doszedł wokalista, no można powiedzieć, 
taki z krwi i kości, no i wtedy zaczęło się 
już coś dziać. pierwsze osiągnięcie w tym 
czasie były właśnie na Emergenzie, gdzie 
doszli do finału ogólnopolskiego i  mieli 
możliwość zagrania w klubie proxima. oni 
byli wtedy bardzo młodzi, mieli bodajże 
koło 16/17 lat. także już wtedy zaczęło 
się coś tam fajnego kroić, nie zwyciężyli 
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Jak przygoda to tylko w warszawie 

Dziecięcy Uniwersytet cieka-
wej Historii zaprasza rodziny  
do wspólnego poznawania 
Warszawy. Dla mieszkań-

ców naszego miasta, spędzających wakacyjne 
soboty i  niedziele w  domu, przygotowali-
śmy zabawy w  terenowe gry na orientację, 
warsztaty historyczno – fotograficzne oraz 
niezapomniane pokazy ulicznego cyrku – 
cyrkotEka. zajęcia przeznaczone są 
dla rodzin z dziećmi od 7 roku życia. zdję-
cia, powstałe w  czasie zajęć, biorą udział 
w wakacyjnym konkursie a dla zwycięzców 
przewidziany jest wernisaż i  atrakcyjne 
nagrody. Wszystkie zaplanowane atrakcje są 
bezpłatne, obowiązują zapisy poprzez stronę 
projektu wakacje.duch.edu.pl.

Warsztaty 
historyczNo – 
FotograFiczNe

Warsztaty połączone są z  wyciecz-
kami po danej dzielnicy. Ich tematyka 
dotyczy historii poszczególnych dziel-
nic, ze szczególnym uwzględnieniem 
architektury. W czasie warsztatów foto-

graficznych zawsze podstawą są dawne 
zdjęcia lub obrazy prezentujące dane 
miejsce. Fotografując to, co jest wokół 
nas, możemy porównać, co się zmieniło 
i  odgadnąć kto i  co za tymi zmianami 
stoi, czy są na lepsze czy wręcz prze-
ciwnie. a przy okazji dowiadujemy się, 
jak dobrze fotografować pejzaże miej-
skie, jak stać się współczesnym cana-
lettem. celem warsztatów jest prze-
konanie uczestników, by fotografować 
świadomie, by odpowiednio dobierać 
kadr, mądrze go komponować, sto-
sować wzorce sprawdzone przez zna-
nych mistrzów malarstwa i  fotografiki. 
Uczestnicy przynoszą na zajęcia swój 
sprzęt. Mogą być telefony komórkowe 
z funkcją aparatu. czas trwania zajęć – 
90 minut.

terminy: 
14-07-2018, godz. 10.30, dzielnica 

Wawer, skrzyżowanie ul. trawiastej i  ul. 
poprzecznej VI 

15-07-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Wesoła, ośrodek kultury Wesoła, stefana 
starzyńskiego 21

05-08-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Ursus, ul. traktorzystów 18, przed dawną 
bramą główną zakładów Ursus 

21-08-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Białołęka, klub dla rodzin, ul. nagodzi-
ców 3 

22-08-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Wola, ul. Deotymy 41, przed kościołem 
św. józefa oblubieńca 

26-08-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Bemowo, ul. Żołnierzy Wyklętych przed 
pomnikiem żołnierzy wyklętych 

02-09-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Włochy, skrzyżowanie ul. ryżowej i  ul. 
na krańcu 

tereNoWe gry Na 
orieNtację

Gry kierowane są do rodzin 
z  dziećmi od 7 do 12 lat, ale starszym 

dzieciom również się spodoba. Bohate-
rem każdego spotkania jest znany miesz-
kaniec danej dzielnicy. odszukanie 
poszczególnych punktów gry, pozwala 
na zwiedzenie danej dzielnicy w  nie-
banalny sposób, odkrycie jej zakątków 
i  poznanie ciekawostek. każdorazowo, 
spotkanie będzie moderowane przez 
wykwalifikowanego przewodnika, który 
w punkcie start zada uczestnikom rów-
nież „fotograficzne” zadania do wyko-
nania, nawiązując do ich umiejętności 
zdobytych podczas warsztatów fotogra-
ficznych. przewodnik będzie czekał na 
uczestników na Mecie, gdzie sprawdzi 
wypełnienie karty gry, oceni fotografie, 
które później wezmą udział w  konkur-
sie na zdjęcie tygodnia.  czas trwania 
90-120 minut.

terminy: 
28-07-2018, godz. 10.30, dzielnica 

praga południe, caritas Diecezji War-
szawsko - praskiej, ul. Francuska 34 

29-07-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Wilanów, przed kościołem św. anny 
w Wilanowie, ul. kolegiacka 1 

11-08-2018, godz. 10.30, dziel-
nica rembertów, Brama Główna asW 

(dawna aon) al. gen. a. chruściela 
„Montera” 103 

12-08-2018, godz. 10.30, dziel-
nica Bielany, róg ulic Marymoncka i  ul. 
Dewajtis 

19-08-2018, godz. 10.30, dzielnica 
targówek, park Wiecha – Wiecheckiego, 
przed teatrem rampa 

25-08-2018, godz. 10.30, dzielnica 
praga północ, rodzinna klubokawiarnia 
praska, ul. sawinkowa 8 lokal 111 

08-09-2018, godz. 10.30, dzielnica 
Żoliborz, plac Wilsona przed wejściem 
do parku Żeromskiego 

cyrkoteka
to wyjątkowe spotkania z  cyrkiem 

ulicznym zarezerwowane na rozpoczęcie 
i  zakończenie projektu. przedstawienie 
trupy cyrkowej to niezapomniany pokaz, 
w  którym można wziąć udział nie tylko 
jako widz. Można nauczyć się żonglerki, 
tańca z  talerzami oraz spróbować swo-
ich sił w  diabolo. rozpoczęcie było 17 
czerwca na Mokotowie. przed nami 
jeszcze jeden pokaz 16 września. Bądźcie 
z nami!

  Fundacja dziecięcy uniwersytet 
ciekawej historiifo
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Śladami warszawskich anegdot 

nadszedł czas wakacji. 
Wielu wyjeżdża w  różne 
regiony zarówno polski, 
jaki i  świata.nie wszyscy 

mogą sobie jednak na to pozwolić. czy to 
jest powód, żeby się nudzić? absolutnie 
nie! szczególnie w mieście, gdzie dużo się 
dzieje, a oferta kulturalna jest niesamowi-
cie bogata.

 Warszawa jest idealnym miejscem, 
aby poszukać dla siebie i dla swoich zna-
jomych ciekawych atrakcji. Można iść do 
muzeum, kina, teatru, ale można rów-
nież wybrać się na spacer po Warszawie. 
jest wiele firm, które organizują spacery 
zarówno tematyczne, jak i  standardowe 
zwiedzanie Warszawy. specjalnie dla 
osób, które muszą, bądź chcą, spędzić naj-
cieplejsze miesiące roku w mieście, zapra-
szamy na poznawanie Warszawy z prze-
wodnikiem.

niby każdy Warszawiak wie, gdzie 
znajdują się główne obiekty w  mieście 
jak np. zamek królewski, pałac prezy-
dencki, czy kolumna zygmunta, ale czy 
zastanawialiście się, gdzie odbył się ślub 
z nieboszczykiem, albo kto miał w domu 
kapliczkę z  głową swej ukochanej, albo 
w  jaki sposób serce Fryderyka chopina 
wróciło od Warszawy? Wiecie, którego 
warszawskiego kościoła nie zniszczyła 
żadna zawierucha wojenna  i  możemy 
go podziwiać w  całej okazałości a  nazy-
wany jest królewskim. to właśnie w tym 
kościele w  roku 1717 miała miejsce nie-
typowa historia. Gdy zakonnicy smacz-
nie spali, nagle ktoś zaczął mocno stu-
kać w  drzwi klasztorne, a  gdy furtian 
pospiesznie je otworzył ujrzał tylko sto-
jące na podłodze pudło i to nie byle jakie, 
ponieważ to właśnie w  nim ukryta była 
trumna królowej  Marii kazimiery de La 
Grange d’arquien, czyli naszej królowej 
Marysieńki. królowa zmarła we Francji, 
w zamku Bluois, żyjąc po śmierci męża, 

króla jana III sobieskiego, jeszcze 20 lat. 
Do dziś nie wiadomo, czy trumna została 
wykradziona z  miejscowego kościoła św. 
zbawiciela, czy ktoś pozwolił na wywie-
zienie zwłok. z informacji historycznych 
dowiadujemy się, że trumna obita była 
jedwabiem, a w środku spoczywała starsza 
kobieta w koronie i  z berłem. na ustach 
miała medalion, który informował, że 
jest to królowa Marysieńka. Gdy furtian 
otworzył bramę klasztorną, już nikogo 
nie zastał, więc nawet nie wiemy komu 
zawdzięczamy fakt, że małżonkowie kró-
lewscy po latach mogli spocząć obok sie-
bie. W 1733 roku trumny pary królewskiej 
zostały przewiezione na Wawel, gdzie 
znajdują się do dziś.

W Warszawie mamy też swoje war-
szawskie powiedzonka np. spuchnąć jak 
karmelicka bania, czy pleść jak piekar-
ski na mękach.  to drugie zrodziło się 
podczas wykonywania wyroku śmierci 

na Michale piekarskim. został on ska-
zany, po próbie zamachu na króla zyg-
munta III Wazę, na śmierć przez tortury. 
atak miał miejsce 15.11.1620 r., kiedy 
to nasz bardzo pobożny król wracał 
z  kościoła św. jana na zamek. Michał 
piekarski, który chorował psychicznie 
postanowił zamordować króla przy uży-
ciu czekana. Gdy król przechodził, pie-
karski się na niego rzucił. na szczęście 
król miał swoją straż, która zamachowca 
złapała, a król odniósł tylko niewielkie 
obrażenia. podczas tortur, próbowano 
wyciągnąć od piekarskiego informacje 
dotyczące ewentualnych wspólników, 
ale się nie udało. stąd pochodzi powie-
dzenie sugerujące, że ktoś papla, mówi 
bzdury. Wiemy również, że dłoń, którą 
na króla podniósł, obcięto mu, a ostat-
nią torturą było przywiązanie jego rąk 
i nóg do 4 koni, rozpędzenie koni na 4 
strony świata, a  tym samym ciało pie-

karskiego zostało rozerwane na 4 części. 
niektórzy uważają, że to właśnie od tej 
tortury wzięło się tak popularne słowo 
“rozrywka”.no cóż, jaka epoka taka 
rozrywka. następnie ciało piekarskiego 
zostało spalone na stosie i  z  armaty 
wystrzelone ku Wiśle, aby wody ponio-
sły tą wieść na cały kraj, co grozi temu, 
kto na króla rękę by podniósł.

 to są tylko wybrane historie, które 
możecie poznać na spacerze śladami war-
szawskich anegdot.

 spacerując trasą po najsłynniejszych 
miejscach miasta, jakimi są krakowskie 
przedmieście, plac piłsudskiego, czy 
stare Miasto, można poznać nietypo-
wych mieszkańców miasta i poznać uroki 
dawnej Warszawy. Dziś pałace, pełniące 
funkcje ministerstw lub innych urzędów, 
przez dziesiątki lat zamieszkiwane były 
przez członków wielkich familii, a  także 
zwykłych mieszczan, którzy tworzyli 
historię miasta. o  niej się dziś już nie 
mówi, a niektóre wydarzenia są po prostu 
zapomniane.

 podczas spaceru śladami warszaw-
skich anegdot, poza wspomnianymi histo-
riami, poznają państwo anegdotki , które 
m.in. odpowiedzą na pytanie, dlaczego 
stanisław staszic postanowił wybudować 
nową siedzibę towarzystwa naukowego 
Warszawskiego właśnie na początku kra-
kowskie przedmieścia, co zadecydowało 
o  tej lokalizacji, albo gdzie w  wolnych 
chwilach w  przebraniu wymykał się, aby 
miło i romantycznie spędzić czas;   Wyjaś-
nią również gdzie mieszkali w Warszawie 
najsłynniejsi artyście tacy jak: Wojciech 
kossak, pablo picasso, Ignacy jan pade-
rewski, oraz gdzie tworzył józef cheł-
moński i stanisław Witkiewicz.

Nadszedł czas wakacji. Wielu wyjeżdża w różne regiony zarówno Polski, jaki i świata.Nie wszyscy mogą sobie jednak na to 
pozwolić. Czy to jest powód, żeby się nudzić? Absolutnie nie! Szczególnie w mieście, gdzie dużo się dzieje, a oferta kulturalna 
jest niesamowicie bogata.

 szczególnie dla pań ciekawą aneg-
dotką będzie poznanie recepty na wieczną 
młodość, która została odkryta właśnie 
w Warszawie.  ciekawe, czy któraś z pań 
miałaby odwagę podjąć wyzwanie i spró-
bować pozostać wiecznie młodą?

spacer śladami warszawskich aneg-
dot jest tylko jednym z  wielu oferowa-
nych przez nas spacerów tematycznych. 
Warszawę możemy poznać również np. 
śladami „Lalki” Bolesława prusa, śladami 
II Wojny Światowej, śladami powstania 
Warszawskiego i  wiele, wiele innych – 
dlatego zapraszamy państwa do zapozna-
nia się z ofertą. spacery przygotowujemy 
dla konkretnej zorganizowanej grupy, np. 
rodziny, przyjaciół, klubów seniora, para-
fii, Uniwersytetów trzeciego Wieku – 
każda grupa bez względu na wiek może 
wybrać sobie temat spaceru i  zgłosić się, 
a wtedy ustalimy datę, godzinę i miejsce 
spotkania.

 małgorzata arabas  
(biuro@poznajwarszawe.com) 

Licencjonowany przewodnik po 
Warszawie i pilot wycieczek. Założycielka 

Poznaj Warszawe.com.
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aLAL. PIŁSUDSKIEGO 49
05-077 WARSZAWA

WWW.PODANIOLAMI.WAW.PL

PWESELA 
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

CATERING
10 000 M W LEŚNYM OTOCZENIU

studiuJ na uksw 

Uniwersytet kardynała ste-
fana Wyszyńskiego w  War-
szawie od lat znajduje się 
w  czołówce najchętniej 

wybieranych uczelni publicznych w polsce. 
aktualnie na UksW studiuje ponad 10 
tys. studentów na 11 wydziałach.

zakres oferty edukacyjnej Uni-
wersytetu obejmuje zarówno kierunki 
humanistyczne jak i  kierunki ścisłe. 
szeroka oferta edukacyjna umożliwia 

uzyskanie różnych stopni wykształcenia. 
Uniwersytet bierze udział w programach 
stypendialnych. od 2000 r. uczestniczy 
w programie ErasMUs, natomiast od 
2014 r. uczestniczy w programie Era-
sMUs + umożliwiając kształcenie stu-
dentom za granicą. studenci mają rów-
nież możliwość wyjazdu na stypendia 
krajowe do 19 uniwersytetów polskich 
w ramach programu mobilności studen-
tów Most. 

W  roku akademickim 2018/2019 na 
kandydatów czeka ponad 2800 miejsc na 
studiach stacjonarnych i  ponad 1400 na 
studiach niestacjonarnych na 11 wydziałach.

6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na 
wszystkie kierunki studiów w roku akade-
mickim 2018/2019:
•	biologia, inżynieria środowiska;
•	 filozofia, philosophy and culture of 

East-central Europe, ochrona środowi-
ska, sustainability studies, psychologia;

•	chemia, fizyka, informatyka, mate-
matyka;

•	archeologia, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, ekonomia, ekonomia 
menedżerska, europeistyka, historia 
sztuki, ochrona dóbr kultury i śro-
dowiska, politologia, praca socjalna, 
socjologia, zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym, archiwistyka i zarządza-
nie dokumentacją;

•	 filologia (filologia klasyczna), filologia 
(filologia włoska), filologia polska, kultu-
roznawstwo, muzeologia;

•	pedagogika, pedagogika specjalna;

•	administracja, prawo, stosunki mię-
dzynarodowe, człowiek w cyberprze-
strzeni, international relations;

•	prawo kanoniczne;
•	nauki o rodzinie;
•	dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

teologia.
nowymi kierunkami są:

•	archiwistyka i zarządzanie dokumen-
tacją (Wydział nauk Historycznych 
i społecznych) – studia I stopnia 
stacjonarne

•	 International relations (Wydział prawa 
i administracji) – studia II stopnia 
stacjonarne (prowadzone w języku 
angielskim).

ponadto czekamy na zatwierdzenie 
przez Ministerstwo nauki i szkolnictwa 
Wyższego kierunku pielęgniarstwo, które 
będzie prowadzone w języku polskim (30 
miejsc) i angielskim (30 miejsc). Będą to 
studia stacjonarne I  stopnia. twa także 
procedura legislacyjna kierunku lekar-
skiego na UksW. jeśli przebiegnie ona 
pomyślnie, to rekrutacja na medycynę 
ruszy pod koniec wakacji. przewidzieli-
śmy 80 miejsc.

UksW oferuje cztery kierunki stu-
diów w  języku angielskim. są to: phi-
losophy and culture of East-central 
Europe, sustainability studies, Internatio-
nal relations oraz nursing.

rekrutacja zakończy się dla studiów 
stacjonarnych 8 lipca, a dla niestacjonar-
nych – 30 września lub do wyczerpania 
limitów.

opłata rekrutacyjna za pierwszy kie-
runek wynosi 85 zł, za każdy następny – 60 
zł. rejestracja odbywa się poprzez system 
Irk www.irk.uksw.edu.pl)
Szczegóły: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 katarzyna dominiak
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architekci 
- z nutką dreszczyku

Był pierwszy dzień świąt, kiedy to się 
wydarzyło. Mama z  babcią krzątały się 
w kuchni z obiadem, wykorzystałem więc 
chwilę przed przyjazdem gości i wyszed-
łem na dwór. na podwórku zalegała kil-
kucentymetrowa warstwa śniegu. Było 
bardzo mroźno. temperatura spadła do 
10 stopni poniżej zera. ręce mimo zało-
żonych rękawiczek, momentalnie zama-
rzały. nie przeszkadzało mi to jednak, 
a wręcz przeciwnie bardzo mi się podo-
bało, uwielbiałem śnieg i nie mogłem się 
już doczekać przyjazdu wujka, z którym 
mieliśmy iść na sanki po obiedzie.

niedaleko domu znajdował się lasek. 
po jego środku ludzie usypali górkę dla 
dzieci kilka lat temu. od tego momentu 
co roku wszyscy z okolicznych miejsco-
wości, zjeżdżali w to miejsce. Momentami 
było tak tłoczno na stoku, że trzeba było 
odczekać dłuższą chwilę na ponowny 
zjazd. Dopóki żył dziadek codziennie po 
szkole, chodziliśmy na nią. Babcia w tym 
samym czasie gotowała obiad, a  mama 
jeszcze pracowała w firmie produkującej 
mrożonki. co drugi dzień wracała po 22, 
przez co prawie nigdy nie odbierała mnie 
ze szkoły. z tego powodu było mi bardzo 
smutno, ale nie załamywałem się i obie-
całem sobie w duchu, że jak dorosnę to ja 
będę, utrzymywał całą rodzinę.

Śnieg trzeszczał pod stopami, poło-
żyłem się na ziemi i zacząłem robić orła. 
nagle usłyszałem kroki. szybko wstałem 
i spojrzałem w kierunku furtki. stał przy 
niej starszy mężczyzna, jego twarz pokry-
wały zmarszczki, a na prawym policzku 
było widać zagojoną bliznę ciągnącą 
się od kącika ust aż do górnej krawędzi 
warg. pod kapturem skórzanego płaszcza 
nosił elegancki, czarny kapelusz i okulary. 
przez dłuższą chwilę stał i przyglądał mi 
się, aż nagle zawołał..

-chłopcze czy nie chciałbyś iść na 
sanki? Moi synowie już dawno dorośli, 
a wnuczków się nie dorobiłem.

-nie wiem czy mama mi pozwoli, 
a pana nie znam.

-Myślę że doskonale znasz, razem 
chodzimy na sumę do kościoła. pamię-
tam jak podczas jednej mszy próbowałeś 
zabrać tace sprzed ołtarza, dokładnie 2 
lata temu, ale to nie wszystko. pierwsze 
dni po urodzeniu spędziłeś w  inkuba-
torze. Żadne usg nie wykryło poważnej 
wady serca, z którą przyszedłeś na świat. 
Lekarze dawali tylko kilka dni życia, 
ale ku ich zdziwieniu po 2 pierwszych 
dobach, schorzenie nagle zniknęło. 
Wydarzył się cud, przynajmniej tak 
świeccy lekarze mówili i twoja mama.

-skąd pan o tym wie?
-jestem jasnowidzem - na twarzy 

starszego mężczyzny malował się szeroki 
uśmiech.

zawinięte wąsy podskoczyły do 
góry, odsłaniając pożółkłe zęby. - to jak 
będzie? Moja propozycja jest nadal aktu-
alna. po chwili zastanowienia, pobiegłem 
do domu i wróciłem z  sankami. Mądry 
chłopiec- odrzekł starszy facet, pokle-
pując mnie po ramieniu. Droga do lasu 
prowadziła pomiędzy kilkoma, wolno 
stojącymi gospodarstwami. na samej 
ulicy znajdowały się tylko 4 domy. Latem 
wysypana żwirem po większych opadach 
przestawała zamieniała się w jedno wiel-
kie rozlewisko.  

 kamil hajduk
całe opowiadanie na stronie 
 www.cogdziekiedy.waw.pl
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lipiec w mal gróJecka 109 
MaL Grójecka 109 to 

przestrzeń w pawilonie 
na placu pod skrzyd-
łami, na skrzyżowaniu 

ulicy Grójeckiej i Dickensa. Miejsce to 
pozwala mieszkańcom uaktywniać się 
społecznie i realizować swoje pomysły. 
Daje możliwość nawiązywania sąsiedz-
kich relacji w ciepłej atmosferze. Miesz-
kańcy spędzają tutaj wolne chwile grając 
w planszówki, uprawiając fitness i gimna-
stykę, medytując, realizują się plastycznie, 
nawlekając koraliki podczas warsztatów, 
śpiewając czy sadząc rośliny w klubie 
ogrodników. Wszystkie te aktywności 
są proponowane i realizowane przez nich 
samych przy wsparciu koordynatorek.  
MaL to także miejsce dla młodych ludzi, 
którzy mają możliwość rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje oraz próbować 
nowych rzeczy. pomaga on wypromować 
działania nie tylko młodych, ale także tro-
chę starszych mieszkańców. W lipcu MaL 
Grójecka nie bierze urlopu, lecz pracuje 
ze zdwojoną siłą. odbędzie się cykliczna 
potańcówka na placu pod skrzydłami, 
której motywem przewodnim w tym mie-
siącu są Dzieci kwiaty czyli szalone hity 
lat sześćdziesiątych. sąsiedzi zaproszą też 
do wspólnego śpiewania przy akompa-
niamencie harmonii. ponadto w  lipcowe 
animacje włączy się także ośrodek kultury 
ochoty wraz z filiami, proponując między 
innymi zajęcia z  tańca, ceramiki, plastyki, 
teatru. Wstęp na wszystkie warsztaty i ani-
macje jest bezpłatny.

 gabriela chałupa

Harmonogram 
wydarzeń  

na lipiec 2018:

2 07

3 07

2-6 07
10:00-13:00 

Zajęcia plastyczne organizo-
wane przez Magazyn Sztuk OKO. 
Będzie to możliwość odkrycia lub 
doskonalenia swojego talentu 
artystycznego.

4 07
środa 18.00-20.00 

llnal, czyli letnie lektury na 
luzie... 

w programie: kreatywne czytanie 
tekstu, zabawy metodą pedago-
giki zabawy i Orffem oraz  tema-
tyczne  warsztaty plastyczne, 
teatralne i taneczne. Warsztaty 
na podstawie bajki Margery 
Williams -  „Aksamitny królik”. 
Prowadzenie: Iwona Prugar-
-Fiedorowicz.

13 07
piątek 17:30-21:00 

potańcówka na placu pod 
Skrzydłami

17:30-19:00 

Zajęcia z robienia wianków 
z kwiatów

19:00-21:00 

potańcówka na placu. Tym razem 
szalone hity lat 60tych. Przebra-
nia mile widziane!

19 07
czwartek 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

cykl zajęć tanecznych w kręgu 
TANEcZNYM  KROKiEM  pRZEZ  
ŚWiAT.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie, 
odkryje taneczne umiejętności, 
które przydadzą się przy  różnych 
okazjach.  
Instruktor Paweł Sumało.

20 07
piątek 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

cykl zajęć tanecznych w kręgu 
TANEcZNYM  KROKiEM  pRZEZ  
ŚWiAT.

23 07
poniedziałek 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

Tydzień z pracownią ceramiki 
AngobA - filia OKO 

zajęcia ceramiczne

24 07
wtorek 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

Tydzień z pracownią ceramiki 
AngobA - filia OKO 

zajęcia ceramiczne

26 07
czwartek 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

Tydzień z pracownią ceramiki 
AngobA - filia OKO 

zajęcia ceramiczne

27 07
piątek 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

Tydzień z pracownią ceramiki 
AngobA - filia OKO 

zajęcia ceramiczne

25 07
środa 

10.00-13.00 i 18.00-20.00

Tydzień z pracownią ceramiki 
AngobA - filia OKO 

zajęcia ceramiczne

18.00-20.00 

Sąsiedzkie śpiewanie przy akom-
paniamencie harmonii

Ciepła atmosfera spotkania 
pozwoli przyjemnie spędzić 
wieczór i poznać sąsiadów MAL-a 
przy Grójeckiej 109.

16 07
poniedziałek 11.00-13.00 

cykl 3 warsztatów wokalnych 
ze Studiem Wokalnym im. J. 
Wasowskiego z OKO

W programie m.in.: ćwiczenia 
wokalne i oddechowe, praca z 
mikrofonem pod czujnym okiem 
Doroty Curyłło.

18.00-20.00 

Tydzień z Klubem Seniora Baś-
niowa - filia OKO

Bliskie spotkania z najpiękniejszą 
polską literaturą dziecięcą. 
Propozycja dla wszystkich nieza-
leżnie od wieku.  
Instruktor:  Krystyna Adamiec.

17 07
wtorek 11.00-13.00 

cykl 3 warsztatów wokalnych 
ze Studiem Wokalnym im. J. 
Wasowskiego z OKO

18.00-20.00 

Tydzień z Klubem Seniora Baś-
niowa - filia OKO

18 07
środa 11.00-13.00 

cykl 3 warsztatów wokalnych 
ze Studiem Wokalnym im. J. 
Wasowskiego z OKO

18.00-20.00 

Tydzień z Klubem Seniora Baś-
niowa - filia OKO

5 07
czwartek 18.00-20.00 

Warsztaty teatralne dla dzieci 
i rodziców - prowadzenie Iwona 
Prugar-Fiedorowicz.

6 07
piątek 18.00-20.00 

Stare i nowe gry podwórkowe  to 
dwie godziny zabawy z gumą, 
ciupami, chłopkiem, fruczką, 
kapslami, cymbergajem i wieloma 
innymi. Prowadzenie: Iwona 
Prugar-Fiedorowicz i Maciej 
Dmochowski.

9 07
poniedziałek 11.00-13.00 

3 Dni z Klubem Osiedlowym 
SURMA - filia OKO 

Rodzinne warsztaty plastyczne 
podczas których Instruktor 
Małgorzata Żbikowska zaprosi 
do wspólnego malowanie figurek 
z drewna oraz  tworzenia figur  
z papieru. 

18.00-20.00

Sąsiedzkie śpiewanie -  wspólne 
śpiewanie przy gitarze. Jest 
to propozycja dla wszystkich 
miłośników muzyki i śpiewu. Tych 
małych i tych dużych. Zajęcia 
poprowadzi Mirek Kozak

10 07
wtorek 18.00-19.00 

Rodzinne warsztaty plastyczne 

18.00-20.00

Sąsiedzkie śpiewanie 

11 07
środa 11.00-13.00 

Rodzinne warsztaty plastyczne 

18.00-20.00

Sąsiedzkie śpiewanie 

18.00-19.00 

Godzina z baśniami opowiada-
nymi przez  Katarzynę Płocińską to 
propozycja dla każdego. Przewi-
dziany także pokaz instrumentów 
muzycznych. 

poniedziałek 18.00-20.00 

Warsztaty muzyczne - to 
okazja do zagrania na różnych 
instrumentach perkusyjnych 
oraz zaśpiewania wakacyjnych 
piosenek. Prowadząca: Iwona 
Prugar-Fiedorowicz pokaże 
również jak skonstruować 
własne instrumenty. 

wtorek 18.00-20.00 

Warsztaty taneczne dla tych, 
którzy lubią tańczyć  oraz  chcą 
poznać nowe kroki. 

Prowadzenie: Iwona Prugar-
-Fiedorowicz
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postaw na rozwóJ w czasie wakacJi 

zdarza Wam się rozkładać 
bezradnie ręce, gdy sły-
szycie od swojego dziecka 
kolejne pytanie, które jest 

konsekwencją dziesięciu wcześniejszych 
odpowiedzi, jakich udzieliliście? a  może 
widzicie, jak Wasze pociechy robią coś 
źle i nie jesteście pewni jak je krytykować, 
żeby nie ranić, żeby dziecko nie straciło 
niczego na tym tylko zyskało? Mi czasami 
się zdarza. czasami czuję bezsilność sły-
sząc, że jestem najgorszym tatą, ponieważ 
nie pozwoliłem oglądać kolejnej bajki. 
jeżeli na chociaż jedno pytanie odpowie-
dzieliście twierdząco, albo również czę-
sto stajecie bezradni w  obliczu kolejnej 
sytuacji konfliktowej, to te warsztaty są 
również dla Was. klub mam z ursynowa 
zaprasza rodziców dzieci do lat sześciu 
na udział w  warsztatach. jeżeli chcesz 
nauczyć się efektywniej wspierać swoje 
dziecko i podnosić kompetencje rodziciel-
skie koniecznie zapisz się na jakiś termin. 
zapisy i  informacje: projekt@klub-mam.
org (przy zapisie prosi się o podanie imie-
nia i nazwiska i numeru telefonu). Udział 
w  warsztatach jest bezpłatny. kalendarz 
i tematy:
•	9 lipca - konstruktywna krytyka - jak 

krytykować by nie ranić?
•	10 lipca – Mamo, tato – skąd się biorą 

dzieci? rozmowy na trudne tematy – jak 
odpowiadać na trudne pytania?

•	16 i 17 lipca – kłótnie, negocjacje – jak 
rozwiązywać konflikty z  małym dzie-
ckiem i łagodzić napięcia (2 spotkania).

czy wiesz, że to, jak się czujesz 
w  swoich ubraniach, rzutuje na twoje 
relacje z innymi? Brzmi ciekawie? ale to 
tylko jedno z wielu pytań, na jakie możesz 
uzyskać odpowiedź podczas kolejnych 
warsztatów jakie pragnę zaproponować. 
prowadzić je będzie Ewa jurczak, psy-
cholog, specjalistka od stylu, pomagająca 
w  zbudowaniu własnego niepowtarzal-
nego wizerunku. na spotkaniu odkryjesz, 
jak wybór ubrań wpływa na twoje życie. 

poznasz także ścieżkę budowania włas-
nego stylu i  dowiesz się, dlaczego tak 
często metamorfoza nie przynosi efektu. 
a  może chcesz się dowiedzieć, jak to, 
w  jaki sposób się ubierasz, wpływa na 
efektywność twojej pracy? Wystarczy 
zapisać się na bezpłatne warsztaty u pani 
Ewy. Liczba miejsc ograniczona! zapisy: 
biuro@pratera.pl lub 600-960-462. ter-
min 14 lipca 2018, sobota o godzinie 10. 
Miejsce:  Warszawa - Mokotów, Wejnerta 
17a, pracownia terapeutyczna.

Bezpłatne warsztaty Śpiewu 
z  eleną egorovą w  parku skaryszew-
skim. pewnie część osób myśli: - ja 
i  śpiew? o nie, nie, dziękuję bardzo. ale 
uwierzcie mi, nie tylko o  śpiew tu cho-
dzi. I  również nie o  to, żebyście nagle, 
nie mając słuchu zaczęli występować na 
największych scenach. Więc po co mamy 
tam się wybrać? ponieważ podczas tych 
warsztatów dowiecie się również takich 
rzeczy jak:
•	W jaki sposób wydobywać stabilny silny, 

nie łamiący się głos; 
•	 jak pokochać, zaakceptować swój głos;  
•	 jak budować pewność siebie.

pani Elena przygotowała również 
wiele innych tematów, z którymi będzie-
cie mogli się zapoznać. a  zaprasza we 
wszystkie soboty lipca, do parku skary-
szewskiego ( (przystanek rondo Waszyng-
tona, Warszawa). Miejsce spotkania: przy 
pomniku Żołnierzy radzieckich o godzi-
nie 18.00. Ilość miejsc nieograniczona, 
więc zapisy nie obowiązują.

a  może spotkanie z  coach`em pod 
tytułem “zrównoważone życie”? Warsztat 
poprowadzi dr Małgorzata roge-Wiś-
niewska - wykładowca uniwersytecki, eks-
pert, trener i  coach. zajęcia kierowane są 
głównie do osób chcących podnieść jakość 
swojego życia lub tych, które utraciły tzw. 
“radość życia”. jest to również super pro-
pozycja dla osób chcących się dowiedzieć, 
czym jest coaching i dokąd może zaprowa-
dzić. Warsztaty są bezpłatne, ale obowią-
zują zapisy przez stronę organizatora www.
zrownowazonezycie.evenea.pl. a  kiedy? 
już 12 lipca o godzinie 18.00 na ul. smol-
nej 32 lok.17. Liczba miejsc ograniczona.

prowadzisz własną działalność? Bra-
kuje ci czasem motywacji i zastanawiasz 
się dlaczego? Dzięki firmie Humanrise 

będziesz mógł sobie sam z  tym spróbo-
wać poradzić. pan tomasz nalewajk, 
psycholog, strateg i  trener, poprowadzi 
bezpłatne warsztaty o  tym, jak zwięk-
szyć efektywność swojego biznesu. pod-
czas praktycznego warsztatu dowiesz się, 
o znaczeniu konkretnych wartości w pro-
wadzeniu firmy i  ich wpływie na naszą 
motywację. Dowiesz się jak również jak 
wykorzystać własne wartości w  prowa-
dzeniu firmy żeby być bardziej efektyw-
nym i  lepiej integrować zespół. już 18 

Czas wakacji to okres, kiedy zwalnia czas w firmach, to także mniej wytężonej pracy dla pracowników. Oczywiście nie 
dotyczy to tych branż, w których wakacje to również sezon biznesowy. Wydawać by się mogło, że w tak zwanym okresie 
ogórkowym, będzie brak zajęć związanych z rozwojem osobistym lub poszukiwaniem wiedzy dla wzbogacenia działalności 
gospodarczej. Nic bardziej mylnego. Jeżeli tylko zechcemy pójść w tym kierunku, można trafić na kilka naprawdę ciekawych 
pozycji. Postaram się zaproponować coś związanego z rozwojem osobistym, jak również rozwojem zawodowym. A może ktoś 
planuje założyć własną firmę i chciałby ten czas poświęcić na zbieranie informacji? Tutaj również znajdzie się ciekawa oferta.

lipca na koszykowej 61 w  Warszawie. 
Wystarczy wejść na stronę i  się zapisać: 
humanrise-mindspace.evenea.pl.

 a może znajdzie się czytelnik, który 
nie prowadzi jeszcze własnej działalności, 
ale chciałby to zrobić? jeżeli jest ktoś taki 
i dręczą go wątpliwości, jaką formę opodat-
kowania wybrać, to warto skorzystać z bez-
płatnych porad specjalistów. w centrum 
przedsiębiorczości na smolnej uzyskamy 
odpowiedzi na nasze pytania. W zakresie 
doradztwa biznesowego można takie kon-
sultacje uzyskać w każdą środę. jeżeli cho-
dzi o księgowość i aspekty prawne to spe-
cjaliści chętnie się z nami spotkają w każdy 
czwartek. jeżeli masz wątpliwości natury 
prawnej, biznesowej czy księgowej zapytaj 
się eksperta. za spotkania i porady nic nie 
zapłacimy. Możemy uzyskać tam również 
informację, jak napisać biznes plan, gdzie 
szukać finansowania dla nowych firm lub 
wziąć udział w licznych bezpłatnych war-
sztatach i konferencjach.

jak widać, oferta w zakresie naszego 
rozwoju i edukacji biznesowej, jest dosyć 
bogata. oczywiście w  artykule poru-
szyłem tylko te, które według mnie są 
najbardziej interesujące. podejrzewam, 
że śledząc portal cogdziekiedy.waw.pl 
będziemy trafiać na inne, równie ciekawe 
zaproszenia.

 mariusz ketra
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warszawa wspiera start-upy: 60 tysięcy przedsięBiorców 
skorzystało z usług mieJskiego inkuBatora 

W 2017 roku w Warsza-
wie zostało założonych 
15,3 tys. podmio-
tów gospodarczych, 

a według raportu Fundacji startup poland 
co czwarty start-up powstaje w  właśnie 
w Warszawie. jednym ze sposobów stolicy 
na ułatwianie startu w biznesie jest rozwój 
nowoczesnych centrów służących wsparciu 
przedsiębiorczości i  integracji warszaw-
skich firm. Działalność tych miejsc kon-
centruje się na trzech głównych obszarach 
– informacyjnym, szkoleniowo-doradczym 
i  inkubacyjnym. – chcieliśmy zaoferować 
warszawiakom nie tylko miejsca do pracy 
w postaci biur, z bezpłatnymi szkoleniami 
i miejscem do spotkań, ale naszym celem 
było też budowanie kontaktów z  inte-
resariuszami rozwoju przedsiębiorczo-
ści w  Warszawie oraz przede wszystkim 
budowa zaufania na linii urząd – przed-
siębiorca, w  szczególności przedsiębiorca 
początkujący, otwierający swój start-up 
i  rozpoczynający nowy rozdział w  życiu 
– mówi zastępca prezydenta Warszawy 
Michał olszewski.

5 lat Na smolNej
pierwszy warszawski inkubator cen-

trum przedsiębiorczości smolna roz-

poczyna szósty rok działalności. z  jego 
szerokiej oferty bezpłatnych warszta-
tów, coachingu i  sieciowania skorzystało 
w  tym czasie ponad 10 tys. osób, a  eks-
pertami i wykładowcami byli znani szko-
leniowcy m.in. agnieszka skala, artur 
kurasiński, paweł tkaczyk, piotr Bucki, 
czy instytucje jak startup HUB poland 
i Investin.

W centrum wynajmowane są na pre-
ferencyjnych stawkach 4 pokoje i 40 biu-
rek. W tym momencie zajmuje je 11 firm. 
o  miejsce w  inkubatorze może ubiegać 
się każda firma, która działa na terenie 
Mazowsza i  funkcjonuje na rynku nie 
dłużej niż trzy lata. – to świetnie miejsce 
na start – wynajmujesz biurko, dostajesz 
dostęp do kuchni, wszystkich sprzętów 
biurowych oraz sale konferencyjne i szkole-
nia – mówi Eliza kruczkowska, pFr, daw-
niej prezes startup poland. W  budynku 
udostępniane są też nieodpłatnie trzy sale 
konferencyjne – wszystkim osobom, które 
chcą zorganizować wydarzenie dotyczące 
przedsiębiorczości.

niezmiennie dużym zainteresowa-
niem ze strony młodych przedsiębiorców 
cieszą się w cps specjalistyczne doradztwo 
prawno-księgowo-finansowe oraz warsztaty 
i  spotkania sieciujące. Właściciele małych 

i średnich firm i ci, którzy planują otworzyć 
działalność mogą dowiedzieć się, jak zdobyć 
środki na start, jak rozliczyć składki w zUs, 
jak chronić własność przemysłową czy uni-
kać problemów z Vat-em. W inkubatorze 
można też założyć działalność gospodarczą 
– w ciągu 5 lat z tej możliwości skorzystało 
półtora tysiąca osób.

– Bardzo doceniamy wsparcie, jakie 
tu otrzymaliśmy. Udostępniliśmy usługę 
carsharingu – czyli możliwość wypożycza-
nia aut na minuty – jako pierwsi w War-
szawie. zaczynaliśmy od 10 aut, a obecnie 
w samej stolicy mamy ich już 300 – mówi 
paweł Błaszczak z 4Mobility.

Wielki przyspieszacz 
Firm

Bardzo efektywnym i  skutecznym 
sposobem na budowanie i  dopracowa-
nie nowych pomysłów biznesowych jest 
akcelerator dla start-upów w początkowej 
fazie rozwoju, które mają jedynie pomysł 
na produkt lub usługę w  danej branży. 
programy akceleracyjne pomagają krok 
po kroku wyskalować biznes – od kon-
ceptu przez prototyp do towaru na eks-
port. W  4 edycjach skorzystało na tym 
250 zespołów start-upowych z  różnych 
branż.

Warszawa realizuje największe w pol-
sce miejskie programy akceleracyjne 
od 2015 r. pierwszy WaW.ac przezna-
czony był dla branży biologicznej i  bio-
technologicznej. W 2016 i 2017 r. odbyły 
się dwie edycje programu startup Hub 
Warsaw dla start-upów zajmujących się 
nowoczesnymi technologiami komunika-
cyjnymi i  Internetem rzeczy oraz skiero-
wana do sektora kreatywnego akceleracja 
Be creative in Warsaw.

W  tegorocznym programie #War-
saw_booster udział bierze 40 zespołów 

reprezentujących technologie ubezpiecze-
niowe i  finansowe (fintech i  insurtech). 
zaproszono 30 mentorów i przedstawicieli 
12 partnerów biznesowych, pod okiem 
których uczestnicy odbędą 600 godzin 
mentoringów i doradztwa biznesowego.

pierwszym etapem są warsztaty star-
tup camp, a następnym preakceleracja – 4 
tygodnie warsztatów z  zakresu weryfiko-
wania potencjału rynkowego produktu lub 
usługi, tworzenia wartości dla klientów 
i  prezentacji inwestorskiej. o  przejściu 
do drugiego etapu zadecyduje 5-minu-
towa prezentacja przed komisją konkur-
sową. Do drugiego etapu zakwalifikuje 
się 10 firm, a w finale uczestnicy zawalczą 
o nagrody o łącznej wartości 100 tys. zł.

jak jeszcze Wspierać 
start-upy

nie bez znaczenia jest fakt, że w cen-
trum na smolnej ma swą siedzibę Biuro 
rozwoju Gospodarczego odpowiadające 
za działania będące uzupełnieniem oferty 
dla sektora MŚp. promocja gospodarcza 
poza granicami kraju, szczególnie na tar-
gach inwestycyjnych, na których promo-
wany jest potencjał miasta, w tym przed-
mioty zaprojektowane i  wyprodukowane 
w  stolicy, nawiązywanie relacji z  inwe-
storami gotowymi lokować w Warszawie 
swe inwestycje, nadzór nad rejestracją 
działalności gospodarczej w mieście oraz 
bazarami i  targowiskami – to tylko naj-
ważniejsze z szerokiej palety zadań biura.

– W  budowaniu ekosystemów ważne 
wydaje mi się to, aby każdy element wie-
dział, po co jest. centrum smolna znalazło 
swoje miejsce w obszarze pomocy w starcie 
i rozwoju biznesu. niezależnie czy ktoś chce 
otworzyć warzywniak, myjnię czy startup 
znajdzie tam szkolenia, które pomogą mu 
uniknąć podstawowych błędów. a to ważne 
dla motywacji i stanu konta początkującego 
przedsiębiorcy – podkreśla konrad Latkow-
ski ze startup poland.

Miasto st. Warszawa jest też współ-
organizatorem i partnerem wydarzeń słu-
żących wymianie wiedzy i  doświadczeń 
czy pozyskiwaniu partnerów i  inwesto-
rów. są to m.in. tematyczne spotkania dla 
przedstawicieli branż kreatywnych – cre-
ative Mikser, Wolves summit – najwięk-
sze w tej części Europy międzynarodowe 
spotkanie początkujących przedsiębior-
ców z  inwestorami, kongres Innowacyj-
nej Gospodarki, pixel Heaven, Młodzi 
Innowacyjni, konferencje Fundacji przed-
siębiorczości kobiet, targi pracy i przed-
siębiorczości, targi Hush Warsaw czy 
Innoshare. W  ostatnich 5 latach w  120 
konferencjach i kongresach wzięło udział 
ponad 30 tys. uczestników.

W rankingach najbardziej przychylnych biznesowi, otwartych i przyjaznych miast Warszawa zajmuje w ostatnich latach 
najwyższe pozycje. Podstawę jej sukcesu stanowią między innymi  aktywne działania wspierające przedsiębiorczość. Stolica 
kładąc nacisk na innowacje biznesowe  przykłada wagę do realizowania inicjatyw skierowanych do warszawskich start-upów.

– Ideą naszej firmy jest tworzenie 
modułowych obiektów drewnianych, które 
można zestawiać ze sobą jak klocki lego. 
podczas współpracy z miastem przekształ-
ciliśmy się z  jednoosobowej działalności 
gospodarczej w  firmę, która opracowała 
gotowy produkt. W  tym czasie uczestni-
czyliśmy w kilkunastu różnych szkoleniach 
i  mogliśmy zaprezentować się prezenta-
cji na targach inwestycyjnych MIpIM 
w cannes – opowiada właścicielka enjoi-
nera agnieszka Bukowska.

kolejNe miejskie 
iNkubatory

sukces pierwszego inkubatora pociąg-
nął za sobą kolejne inwestycje. Dwa lata 
temu otwarte zostało centrum kreatyw-
ności targowa, które jest pierwszą z miej-
skich inwestycji dedykowanych sektorowi 
kreatywnemu. W  nowoczesnym, prze-
stronnym budynku przy ulicy targowej 
56 startupy mogą korzystać z  biur, prze-
strzeni konferencyjnych i  coworkingowej, 
brać udział w wydarzeniach odbywających 
się w  przestrzeni budynku. za trzy lata 
powstanie kolejne miejsce dla przedstawi-
cieli tego sektora – centrum kreatywności 
nowa praga.

– centra przedsiębiorczości to dla 
wielu fizyczne miejsce spotkań społecz-
ności startupowej, ale dla trwałego roz-
woju środowiska high-tech w  Warszawie 
to znacznie więcej. to przede wszystkim 
doświadczony team, centrala dla polskich 
i zagranicznych kontaktów oraz wizytówka 
otwartości i wsparcia miasta dla młodych 
firm, które mając do wyboru kilkanaście 
stolic w  regionie, najchętniej wybierają 
stolicę polski – mówi Maciej sadowski 
ze startup Hub poland.

W ostatnich latach w Warszawie licz-
nie powstają nowe miejsca skupiające mło-
dych przedsiębiorców takie jak campus 
Warsaw, HubHuB, the Brain Embassy, 
Mindspace czy the Heart. szacuje się, 
że w tej chwili działa w stolicy około 100 
hubów przedsiębiorczości (coworków, cen-
trów przedsiębiorczości, inkubatorów etc.). 
centrum przedsiębiorczości smolna wpi-
suje się w ten pejzaż aktywizując aktorów 
warszawskiego ekosystemu w  celu budo-
wania wizerunku Warszawy jako silnego 
ośrodka atrakcyjnego dla zagranicznych 
talentów i inwestorów.

Miejskie centrum nie zamierza zwal-
niać tempa. zlecone zostały badania 
ewaluacyjne, które pomogą odpowiedzieć 
na pytanie, w  którym kierunku i  z  jaką 
ofertą oraz funkcjami powinno rozwijać 
się wsparcie przedsiębiorców oraz jaką rolę 
pełnić będzie centrum przy ulicy smolnej.

 monika Banach
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warszawa na weekend

często jako przewodnik po 
Warszawie, słyszę od tury-
stów, zwłaszcza z  zagranicy, 
słowa zachwytu i  zaskocze-

nia po odwiedzeniu Warszawy. jakoś tak 
się utarło, że kraków jest tym nr 1, jeśli 
chodzi o  cenne zabytki w  polsce, miasto 
królewskie, autentyczne. I zgoda, ale moim 
zdaniem trudno porównywać te dwa mia-
sta, bo są zupełnie inne! Warszawa jest 
eklektyczna, pełna kontrastów, rozległa, 
różnorodna, prężnie rozwijająca się. Warto 
zwiedzić Warszawę, samemu lub z  prze-
wodnikiem!

od czego zacząć? na pewno od 
wyboru transportu: samochód, pociąg, 
samolot, motor, rower - to już zależy od 
preferencji. Wybierając podróż samocho-
dem w  ciągu tygodnia warto pamiętać 
o  parkingach, są płatne i  trudno znaleźć 
miejsce do parkowania. W  weekend par-
kingi są darmowe. Można też po War-
szawie poruszać się komunikacją miejską, 
lub wybrać rower miejski. Warszawa ma 
dosyć rozbudowaną siatkę ścieżek rowero-
wych (więcej znajdziesz na: http://rowery.
um.warszawa.pl/mapa-rowerowa)

Wybór noclegu: Warszawa dysponuje 
atrakcyjną bazą noclegową. każdy znajdzie 
coś dla siebie: hotel, hostel czy apartament 
pod wynajem. Dobrze sprawdzić dokład-
nie lokalizację czy bliskość stacji metra, bo 
odległości pomiędzy atrakcjami w  War-
szawie są spore.

I  najważniejsze: co zobaczyć? jak 
zaplanować zwiedzanie? przede wszyst-
kim warto sprawdzić godziny otwarcia 
poszczególnych obiektów czy muzeów. jeśli 
wybieracie się do Warszawy w ciągu tygo-
dnia, możecie zaplanować zwiedzanie tak, 
aby załapać się na darmowe bilety wstępu. 
prawie każde muzeum ma taki bezpłatny 
dzień. Gdy wybieramy się w  weekend, 
zazwyczaj będą to płatne wejścia.

co wybrać z  bogatej oferty? poni-
żej prezentuję moje top 10. nie sposób 
zobaczyć tych wszystkich miejsc w 2 dni – 
wybierz te najciekawsze dla ciebie (zwróć 
uwagę na podany orientacyjny czas zwie-
dzania). naszą wycieczkę zaczynamy na 
lewym brzegu Wisły na starym Mieście.

 stare miasto 
z zamkiem 
króleWskim

jakie są powody, aby zobaczyć stare 
Miasto? czy warto wybrać się na zamek 
królewski? zarówno historia starego 
Miasta jak i  zamku jest bardzo burz-
liwa i  interesująca. naprawdę najlepiej 
zwiedzać oba obiekty z  przewodnikiem, 
który odkryje przed tobą dworskie 
romanse i  ciekawe historie z  różnych 
okresów polskich dziejów. stare Miasto 
wraz z zamkiem królewskim od 1980 r. 

widnieją na liście Światowego Dziedzi-
ctwa UnEsco. Warszawska starówka 
zachwyca kolorami i swoją kameralnością. 
zamek królewski oferuje kilka ciekawych 
wystaw, ale najbardziej warte odwiedze-
nia są apartamenty królewskie oraz dwa 
obrazy rembrandta w  Galerii Lancko-
rońskich: „Dziewczyna w  ramie obrazu” 
oraz „Uczony przy pulpicie”. na zwie-
dzanie zamku poświęć 1,5h i  koniecz-
nie obejrzyj 3 krótkie filmy dostępne 
w ramach biletu (o historii zamku, znisz-
czeniu i odbudowie).

ze starego miasta przenosimy się do 
parku Łazienki królewskie położonego ok 
3,5 km od starego Miasta).

 

park łazieNki 
króleWskie

jeśli szukasz oddechu w sercu zatło-
czonej metropolii i  chciałbyś przenieść 
się do XVIII wieku, musisz koniecznie 
odwiedzić Łazienki królewskie. nazwa 
tego wyjątkowego miejsca pochodzi od 
łaźni, która powstała na tym terenie już 
w  XVII wieku. na 76 hektarach znaj-
dziesz wszystko, czego dusza zapragnie: 
możesz poobcować z  przyrodą, podzi-
wiając ogrody z  różnych okresów (m.in. 
ogród chiński, romantyczny, moder-
nistyczny), karmiąc zupełnie oswojone 
wiewiórki i podziwiając pawie królewskie 
przechadzające się wśród turystów. jeśli 
lubisz piękną architekturę, koniecznie zaj-
rzyj do wnętrz pałacu na Wyspie!

 I  punkt obowiązkowy dla meloma-
nów: pomnik Fryderyka chopina i  gra-
jąca ławeczka. takich grających ławeczek 
w  Warszawie jest piętnaście. czy wiesz, 
że chopin spędził w  Warszawie 20 lat? 
Większość z  nich znajduje się wzdłuż 
krakowskiego przedmieścia (okolice 
starego Miasta) w miejscach związanych 
z  jego życiem (tam gdzie uczył się, kon-
certował, mieszkał). jeśli interesuje cię 
życie i  twórczość Fryderyka chopina, 
zwiedź koniecznie Muzeum chopina 
w  Warszawie (http://chopin.museum/pl) 
– zwiedzanie trwa ok 1-1,5 h.

jeśli możesz zaplanować zwiedza-
nie Łazienek w  weekend (okresie od 

połowy maja do września) nie przegap 
darmowego koncertu muzyki chopina – 
koncerty odbywają się w każdą niedzielę 
o  godzinie 12.00 i  16.00 ( i  trwają ok 
1h). jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej, 
możesz wybrać się na zwiedzanie z prze-
wodnikiem: dowiesz się m.in. co się stało 
z  pomnikiem chopina w  Łazienkach, 
jakie zwierzęta żyją na terenie parku, co 
oznaczają lwy i  inne elementy architek-
tury w ogrodzie chińskim, kto mieszkał 
w Białym Domku i jak żył król stanisław 
august poniatowski.

orientacyjny czas zwiedzania parku: 
1-1,5h, pałac na Wyspie – ok 1h.

z  Łazienek królewskich już tylko 
rzut beretem nad Wisłę. Możesz zrobić 
sobie dłuższy spacer i dostać się tam ulicą 
Łazienkowską przy okazji podziwiając 
z zewnątrz stadion Legii i  inne ciekawe 
obiekty. osobiście polecam wypożyczenie 
roweru miejskiego – wzdłuż Wisły mamy 
ścieżkę rowerową, którą dotrzesz na cypel 
czerniakowski.  I  tu każdy znajdzie coś 
dla siebie: boiska do siatkówki plażowej, 
a nocą modne kluby na powietrzu. jadąc 
dalej na północ dotrzemy do Bulwarów 
Wiślanych z  fontannami, ławeczkami, 
kawiarniami i punktami widokowymi.

Na praWo most, Na 
leWo most, a dołem 
Wisła płyNie czyli 
atrakcje Wzdłuż 
Wisły

ten fragment tekstu Heleny 
kołaczkowskiej dobrze charakteryzuje 
krajobraz Warszawy. jest co podziwiać: 
lewy brzeg Wisły tętni życiem kawiar-
nianym i nocnym, stąd odpływają tram-
waje wodne i  statki, tu jeżdżą rolkarze 
i rowerzyści, spacerują rodziny. na pra-
wym  brzegu natomiast spotkać możesz 
plażowiczów, wędkarzy i amatorów dzi-
kiej przyrody. tu znajdziesz boiska do 
siatkówki plażowej, ścieżkę rowerową 
pogrążoną wśród drzew a nocą zbierają 
się tu spore grupy młodych ludzi.

na lewym brzegu na wysokości 
nowego Miasta znajdziesz Multime-
dialny park Fontann, gdzie w każdy pią-
tek i sobotę w okresie letnim o zachodzie 
słońca odbywają się wyjątkowe pokazy. 
spacerując dalej po stronie ulicy od strony 
centrum, możesz podziwiać perspektywę 
starego Miasta i  zamku królewskiego 
od strony Wisły. Warto tu użyć przejścia 
podziemnego, aby dostać się na drugą 
stronę ulicy i przespacerować się Bulwa-
rami Wiślanymi. są tu kawiarnie, punkty 
widokowe, ławeczki i  ciekawe instalacje. 
kilkadziesiąt metrów dalej po stronie 
powiśla znajdziesz ogród botaniczny 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wstęp jest bezpłatny.

ogród zajmuje przestrzeń 
o  powierzchni 1 ha, częściowo zloka-
lizowaną na dachu. Warto wejść też 
do gmachu biblioteki – nie tylko, aby 
podziwiać wnętrze- w  środku można 
napić się kawy lub kupić oryginalny pol-
ski plakat. centrum nauki kopernik to 
już osobna atrakcja: obszerna wystawa, 
planetarium, na eksperymentach można 
spędzi tu cały dzień. kilka kroków dalej 
przeprawa przez Wisłę: Most Święto-
krzyski – w  nocy oświetlony, w  dzień 
migoczący na tle pGE narodowego. to 
właśnie z niego rozpościera się chyba naj-
piękniejszy widok na Warszawę, to przy 
nim stoi dumnie pomnik syreny. tym 
mostem możesz dostać się na prawy brzeg 
Wisły. to po tej stronie znajduje się praga 
ze swoimi muzeami, stadionem pGE 
narodowym i  ogrodem zoologicznym. 
zapraszam więc na prawy brzeg Wisły!

praga: muzeum 
polskiej Wódki i ogród 
zoologiczNy

praga to dzielnica wyjątkowa. Można 
by tu spędzić cały weekend absolutnie się 
nie nudząc. W  bezpośredniej bliskości 
centrum i  starego Miasta - wystarczy 
wsiąść w linię metra M2 i już jesteśmy po 
drugiej stronie. Wybierając się na spacer 
możemy podziwiać architekturę neogo-
tycką Bazyliki katedralnej św. Michała 
archanioła i  św. Floriana Męczennika 
lub odwiedzić XIX – wieczny sobór św. 
Marii Magdaleny. znajdziemy tu rów-
nież ciekawe muzea: prywatne: czar prL 
i  Muzeum neonów; Muzeum Warszaw-
skiej pragi oraz nowo otwarte Muzeum 
polskiej Wódki.

Muzeum polskiej Wódki zlokalizo-
wane w  kompleksie budynków fabrycz-
nych z  końca XIX wieku Warszawskiej 
Wytwórni Wódek „koneser” to przede 
wszystkim wyjątkowa multimedialna 
wystawa,  kolekcja polskich wódek, a  dla 
chętnych degustacja.  zwiedzanie rozpo-
czynamy od obejrzenia filmu przedstawia-
jącego historię polskiej wódki a po salach 

Wypad do Warszawy na weekend? Świetny pomysł, ale jak wykorzystać ten czas najlepiej? Podpowiadamy, co zobaczyć 
latem: jak zorganizować wypad rodzinny, ale też gdzie wybrać się wieczorem, bo  Warszawa nocą zachwyca!

wystawowych oprowadzi nas już przewod-
nik. odkryje przed nami m.in. oryginalne 
przepisy na aqua vitae czyli wodę życia, 
proces destylacji oraz zwyczaje polskie 
związane z piciem wódki.

Warszawskie zoo to nie lada frajda 
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. na 
39 ha zgromadzono przedstawicieli 489 
gatunków. znajdziesz to m.in. ptaszarnię, 
herpetarium, małpiarnię czy akwarium. na 
terenie zoo jest też coś dla miłośników 
historii: Willa pod zwariowaną Gwiazdą 
czyli dom państwa Żabińskich, którzy 
podczas II wojny światowej ukrywali na jej 
terenie Żydów.  obiekt można zwiedzać 
tylko z przewodnikiem - bez rezerwacji - 
w  pierwszą niedzielę miesiąca o  godzinie 
11.00 i 13.00. W pozostałe dni wymagana 
jest wcześniejsza rezerwacja. Wizyta trwa 
ok 40 min. na zwiedzanie samego ogrodu 
zoologicznego warto poświęcić ok. 2-3 h.

to już chyba dość atrakcji na jeden 
dzień. rozpocznijmy kolejny dzień zwie-
dzania!

tym razem zaczynamy od centrum 
Warszawy, od najbardziej charakterystycz-
nego budynku, zwanego „darem narodu 
radzieckiego dla narodu polskiego”.

 pałac kultury i Nauki
pałac kultury i  nauki to budynek, 

który z  pewnością nie umknie twojej 
uwadze – stoi dokładne w środku ścisłego 
centrum Warszawy, a raczej je wyznacza. 
jest najwyższym budynkiem w Warszawie 
(wysokość całkowita to 237 m.), a  jego 
architektura znacznie „odstaje” od otacza-
jących go budynków. koniecznie wjedź na 
taras widokowy na 30 piętrze, aby podzi-
wiać Warszawę z lotu ptaka. pałac kultury 
i nauki to atrakcja dla każdego, niezależnie 
od wieku. Dodatkowo dla dzieci polecam 
znajdujące się w pkin Muzeum Domków 
dla Lalek. sprawdź też wystawy czasowe 
lub odkryj Horyzont HIstorII 
- WIrtUaLna podróż przez 1000 lat 
historii polski w 3D. zakładasz gogle i na 
10 minut przenosisz się w inną rzeczywi-
stość. Wystarczy dostać się do pkin głów-
nym wejściem od ul. Marszałkowskiej. Do 
Muzeum Lalek wejdziesz natomiast od 
strony ul. Emilii plater.

izabela danił – licencjonowana 
przewodniczka po warszawie

www.warsawguide.info
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więcej na stronie 
 www.cogdziekiedy.waw.pl




