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Jeśli „wino, kawa i rowery” brzmi dla 
Was jak połączenie idealne, to „Skła-
dak” z pewnością przypadnie Wam do 
gustu. To niezwykłe miejsce zachwy-
ca nie tylko swoim oryginalnym wnę-
trzem, ale przede wszystkim obszer-
nym menu. Kawa jakości speciality, 
wina z najróżniejszych stron świata, 
a do tego wybór kraftowych piw oraz 
pyszne ciasta i desery. Czy można 
chcieć czegoś więcej? I do tego mają 
sklep i warsztat rowerowy. 

Design Zoo to miejsce, które znajdzie 
uznanie w oczach każdego miłośnika 
dobrego designu. W ich ofercie można 
znaleźć nie tylko szeroki wybór mebli 
i dodatków wnętrzarskich, ale też do-
skonałych pomysłów na drobne świą-
teczne prezenty. Jeśli zdecydujecie 
się ich odwiedzić, koniecznie zapytaj-
cie o ofertę plakatów skandynawskich. 
Są obłędne!  

Szukającym ciekawego zajęcia na dni 
okołoświąteczne polecamy świątecz-
ne warsztaty mydlarskie dla dzieci or-
ganizowane przez salę zabaw Dzikie 
Pląsy. Dzikie Pląsy to autorski pro-
jekt sali zabaw dla dzieci, energety-
zującej i elektryzującej, zarówno pod 
względem wystroju, jak i charakte-
ru. Sala nastawiona jest na zapewnie-
nie rozrywki dzieciakom w wieku 1-10 
lat. Twórcy wspólnie z dziećmi bawią 
się, uczą, ale przede wszystkim dbają 
o wyładowanie niespożytej kreatyw-
ności najmłodszych. Na warsztatach 
mydlarskich dzieci będą miały możli-
wość stworzyć swoje własne koloro-
we mydełka zapachowe, które później 
zapakują i sprezentują swoim najbliż-
szym. Warsztaty odbędą się 17 grud-
nia we wtorek o 17:00 i będą trwały 
godzinę. Na zajęcia obowiązują zapisy.  

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Składak Design Zoo Dzikie Pląsy
ul. Karola Szymanowskiego 18 ul. Niepodległości 606/610 ul. Klasyczna 2/2 

Składak Design Zoo
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Niewiele rzeczy pasuje do siebie tak 
dobrze, jak kawa i książka. Każde 
z nich jest przyjemne osobno, ale do-
piero w połączeniu pokazują ile może 
znaczyć chwila prawdziwego relak-
su. Jeśli jeszcze nie znacie warszaw-
skiej Czytelni – naprawdę dużo traci-
cie. Nie tylko można wypić tam jedną 
z najlepszych kaw w stolicy, ale też 
spróbować wielu ciekawych herbat. 
To również miejsce szczególnie lubia-
ne przez  miłośników słodkości. Cia-
sta i drożdżówki z Czytelni sprawią, 
że będziecie wracać na Bielany jesz-
cze nie raz. Jednak najważniejsze jest 
wnętrze, które aż prosi się, żeby zająć 
miejsce w jednym z kilku wygodnych 
foteli i w spokoju oddać się lekturze. 
Pozycja obowiązkowa! 

A gdyby tak, kupując świąteczne pre-
zenty, można było dodatkowo wes-
przeć kulturę współczesną? Teraz 
to możliwe! Fundacja Bęc Zmiana od 
17 lat działa na rzecz wspierania pol-
skiej kultury współczesnej. Zajmu-
je się sztuką, architekturą, designem. 
Angażuje się w inicjatywy rozwijają-
ce potencjał młodego pokolenia kul-
tury – między innymi od wielu wspie-
ra promocyjnie konkurs Artystyczna 
Podróż Hestii, prezentując finalistów 
i laureatów na łamach wydawanego 
przez siebie czasopisma „Notes na 
6 tygodni” www.nn6t.pl. „Naszym ce-
lem jest wspieranie polskiej kultury 
najnowszej” – mówi Bogna Świątkow-
ska, prezeska Bęc Zmiany. – „Żeby 
kontynuować tę pracę potrzebuje-
my wsparcia. Przygotowaliśmy ofertę 
specjalnie z myślą o prezentach świą-
tecznych. Oprócz książek o sztuce, 
architekturze, modnych dziś latach 
90., są tu także książki dla dzieci do 
wspólnej lektury z dorosłymi, rozwi-
jające wrażliwość na twórcze aspek-
ty rzeczywistości”. 

Nie ma nic przyjemniejszego niż ro-
dzinny spacer w jeden ze świątecz-
nych dni. Poszukując miejsca na spo-
kojną przechadzkę warto spojrzeć 
w stronę Królewskiego Ogrodu Świa-
tła w warszawskim Wilanowie. Kró-
lewski Ogród Światła to wystawa 
plenerowa, w ramach której tysiące 
kolorowych diod ułożono w finezyjne 
kształty. Już po pierwszych krokach 
ogród robi wrażenie, bo gości odwie-
dzających wilanowski park po zmro-
ku do pałacu prowadzi 75-metrowy 
świetlisty tunel, w którym rozbrzmie-
wa muzyka klasyczna. 

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Czytelnia Bęc Zmiana Królewski Ogród Światła
ul. Aleja Zjednoczenia 46 ul. Mokotowska 65/7 Pałac Królewski w Wilanowie

Czytelnia Bęc Zmiana
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A gdyby dało się połączyć smak naj-
lepszej kawy przygotowanej przez 
profesjonalnego baristę z atmosferą 
własnego domu i wygodą ulubionego 
fotela? Rozwiązaniem tego problemu 
jest niewielki bar kawowy Somnium 
przy ulicy Meiselsa. Od razu po prze-
kroczeniu progu poczujecie się jak 
w przytulnym salonie, a luźna atmos-
fera i przyjazne wnętrza sprawią, że 
nie będziecie mieli ochoty wychodzić 
na grudniowy mróz. 

Kiermash to bez wątpienia jedno 
z najlepszych miejsc na znalezienie 
świątecznych prezentów. Tegorocz-
na edycja zaplanowana jest na 14 i 15 
grudnia i odbędzie się w Forum Wy-
darzeń przy ul. Marii Konopnickiej 28. 
Przez oba weekendowe dni w godzi-
nach 11:00-19:00 dla odwiedzających 
otwartych będzie kilkadziesiąt sto-
isk z designem, modą, kosmetykami 
i sztuką. Dodatkowo ogromną prze-
strzeń Forum wypełni zapach praw-
dziwych, świeżych choinek z Leszczy-
ny - podkrakowskiej hodowli. Przed 
hotelem będziecie mogli kupić rów-
nież drzewka cięte i w donicach, by 
przez całe Święta przypominały Wam 
o Bożym Narodzeniu. Wstęp na wyda-
rzenie jest wolny.  

Zwyczaj „chodzenia” z szopką po do-
mach sięga XIX wieku. Jednak po 
I wojnie światowej zaczął powoli zani-
kać. By szopkarskie tradycje zacho-
wać dla następnych pokoleń, Jerzy 
Dobrzycki, kierujący magistrackim 
działem propagandy, w 1937 roku 
zorganizował pierwszy Konkurs Szo-
pek Krakowskich. Po II wojnie świato-
wej konkursy wznowiono, a i ich orga-
nizacji podjęło się Muzeum Krakowa, 
które kontynuuje tę tradycję do dziś. 
Co roku w pierwszy czwartek grud-
nia szopkarze przynoszą swoje pra-
ce na Rynek Główny i ustawiają je na 
stopniach pomnika Adama Mickiewi-
cza. Szopki ocenia jury składające się 
z historyków, etnografów, historyków 
sztuki, architektów, plastyków. Wy-
jątkowość zjawiska podkreśla wpisa-
nie na Krajową Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego w 2014 roku. 
Ponadto od roku 2018 tradycja wyko-
nywania szopek jest pierwszym wpi-
sem z Polski na Reprezentatywnej Li-
ście Niematerialnego Dziedzictwa 
Ludzkości UNESCO. Teraz, jak każe 
tradycja, nagrodzone szopki zostaną 
pokazane szerokiej publiczności na 
specjalnej wystawie. 

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Somnium Cafe Bar Kiermash Pokonkursowa Wystawa 
Szopek Krakowskich

ul. Meiselsa 5 Forum Wydarzeń, ul. Marii Konopnickiej 28

Celestat, ul. Lubicz 16  

Somnium Cafe Barw

Pokonkursowa Wystawa 
Szopek Krakowskich

DODATEK ŚWIĄTECZNY    12/2019 7



P
oz

na
ń

Jest kilka rzeczy, których z pewno-
ścią nie zabraknie nam w grudniowe 
święta. Pierwszą jest pyszne jedze-
nie, drugą ciepłe rodzinne rozmo-
wy, a trzecią (miejmy nadzieję!) śnieg. 
Jest jednak także kilka rzeczy, za któ-
rymi może nam się zdarzyć zatęsknić. 
Jakie? Na pewno dzika, zielona roślin-
ność. W przypadku odczucia niedobo-
rów dżungli w swoim życiu, polecamy 
wybrać się na kawę do Dżungla Cafe. 
W samym środku poznańskiego Ła-
zarza czeka na Was doskonała kawa, 
pyszne ciasta i spora dawka egzo-
tycznej roślinności.  

Miszkomaszko to przede wszyst-
kim oryginalne nadruki, projektowa-
ne przez Agatę Piechocką. Agata za-
wsze marzyła o zostaniu projektantką 
mody: już podczas studiów na wy-
dziale mody na Królewskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych w Antwerpii two-
rzyła pierwsze kolekcje, a po kilku 
latach pracy dla odzieżowego gigan-
ta w Szwecji, założyła Miszkomasz-
ko. W tym sklepie znajdziecie całą 
paletę ubrań, które powstały z my-
ślą o wygodzie ich właścicieli. Co waż-
ne, wszystkie materiały wykorzystane 
do ich uszycia zostały wyprodukowa-
ne w Polsce, a właściciele firmy osobi-
ście znają się ze swoimi dostawcami. 
Jak sami twierdzą to ułatwia zarządza-
nie firmą i dbanie o jakość ich ubrań. 
Szukacie prezentu dla żeńskiej części 
swojej rodziny? Dobrze trafiliście.  

W Poznaniu grudniowe występy Po-
znańskiego Chóru Chłopięcego to już 
tradycja. W czasie tegorocznego ko-
lędowania w poznańskich świątyniach 
oraz salach koncertowych wystą-
pią chóry, zespoły wokalne, orkiestry 
oraz przedstawiciele polskiej sce-
ny rozrywkowej. Na szczególną uwa-
gę zasługuje koncert specjalny Betle-
jem w Poznaniu, w którym na scenie 
wystąpią takie gwiazdy jak Kasia Wilk, 
Natalia Niemen, Gabi Gąsior czy Mie-
tek Szcześniak. Pierwsze wydarzenia 
w ramach festiwalu rozpoczynają się 
już 11 grudnia i będą odbywały się re-
gularnie w wielu miejscach Poznania 
aż do 19 stycznia.  

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Dżungla Cafe Miszkomaszko XII Poznańskie Kolędowanie 
ul. Głogowska 32 ul. Łukaszewicza 20a Centrum

XII Poznańskie 
Kolędowanie

Dżungla Cafe
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Uspokajamy – nie chodzi o złego czar-
nego wilka, znanego z bajki o Czer-
wonym Kapturku. Co więcej, już przy 
pierwszym spotkaniu można się z nim 
zaprzyjaźnić. A kiedy Wam się to uda, 
z pewnością częściej będziecie do 
niego wracać. To miejsce, w którym 
nikt nie będzie patrzył na Was wilkiem 
(sic!), kiedy usiądziecie z pyszną kawą 
i zatopicie się w lekturze. Właścicie-
le i obsługa doskonale wiedzą, co to 
znaczy dobra książka. Możliwe, że co 
kilka godzin zapytają czy macie ocho-
tę na jeszcze jedną kawę. W takim wy-
padku należy przytaknąć i z powro-
tem zanurzyć się w książkowej fabule.  

Biksa to po śląsku puszka. Do bik-
sy idzie wrazić roztomaite klamory: 
książki, graczki i inksze gadżety. Taki 
właśnie jest ten sklep. To raj dla fanów 
gadżetów, upominków i drobnych za-
kupów. Znajdziecie tu nie tylko cie-
kawe książki, ale też dobrze zapro-
jektowane koszulki, plakaty, kartki 
prezentowe i przybory papiernicze. 
To jeden z tych sklepów, do których 
wchodzimy będąc przekonanymi, że 
niczego nie potrzebujemy i wychodzi-
my z torbą pełną zakupów  i uśmie-
chem na twarzy. Znacie ten typ? My 
też i  z pełną odpowiedzialnością 
twierdzimy, że Biksa idealnie wpisuje 
się w to założenie.  

Jeśli nie macie jeszcze sprecyzowa-
nych planów sylwestrowych, szczerze 
polecamy wydarzenie organizowane 
w katowickiej Narodowej Orkiestrze 
Symfonicznej Polskiego Radia. Na 
program koncertu złożą się przede 
wszystkim znane i lubiane utwory zna-
komitych amerykańskich kompozyto-
rów. Na początek Agnegram Micha-
ela Tilsona-Thomasa – artysty, który 
nie tylko jest kompozytorem i piani-
stą, ale też dyrektorem San Francisco 
Symphony Orchestra, dyrektorem ar-
tystycznym i założycielem New World 
Symphony Orchestra oraz głównym 
gościnnym dyrygentem London Sym-
phony Orchestra. Jako drugi zabrzmi 

„Knoxville: Summer of 1915” na sopran 
i orkiestrę Samuela Barbera, twórcy 
znanego z zapadających w pamięć 
tematów, którego Adagio na smyczki 
znają nie tylko pasjonaci muzyki po-
ważniej, ale i popkultury. W muzyce 
Aarona Coplanda amerykańskiego 
ducha czuć w każdej nucie, podczas 
koncertu sylwestrowego usłyszymy 
jednak utwór czerpiący z meksykań-
skiego folkloru – El Salón México.  

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Black Woolf Biksa Koncert sylwestrowy w NOSPR
ul. 3 maja 25 Plac Miarki 1 Plac Wojciecha Kilara 1 

Black Woolf

Biksa
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Żeby znaleźć Przędzę trzeba się tro-
chę naszukać, ale uwierzcie nam, że 
warto. To jedno z tych miejsc, które aż 
proszą się, żeby spędzić w nich część 
leniwego popołudnia. Dodatkowo jest 
to lokal z naprawdę wyjątkową kawą. 
Z czystym sumieniem możemy po-
lecić zarówno te mleczne, jak i prze-
lewowe. W wolnej chwili możecie za-
pytać baristę o przygotowywany dla 
Was napój – zobaczycie, że ci ludzie 
naprawdę lubią swoją pracę i chętnie 
Wam o niej opowiedzą.  

O tym sklepie krążą już legendy. Teraz 
firma posiada kilka oddziałów w róż-
nych miastach Polski i duży sklep in-
ternetowy, ale to właśnie z Łodzi się 
wywodzi. Tu powstały pierwsze tor-
by „hurt, skup, detal”, które do dzisiaj 
można zobaczyć na mieście. Pan tu 
nie stał to także świetne miejsce na 
znalezienie prezentu dla nostalgicz-
nych miłośników lat minionych. Szuka-
cie szalika z hasłem rodem z bilbordu 
z lat 90.? Znajdziecie. Potrzebujecie 
koszulki ze Stanisławem Lemem? Też 
jest. Co istotne, ubrania i przedmioty 
z tego sklepu nie wpisują się w trend 

„załóż raz i możesz mnie wyrzucić”. 
Charakteryzują się doskonałą jako-
ścią, a potencjalni właściciele będą 
się nimi cieszyć przez wiele sezonów.  

Jak co roku, Łódzki Jarmark Bożona-
rodzeniowy odbędzie się na Piotrkow-
skiej w odcinku Tuwima-Nawrot oraz 
częściowo wewnątrz pasażu Schille-
ra. W tym roku, oprócz tradycyjnych 
stoisk i atrakcji, organizatorzy prze-
widzieli dla odwiedzających m.in. ilu-
minowane dekoracje nawiązujące 
do scenerii zimowego lasu, warszta-
ty, pokazy artystyczne i animacje za-
planowane w każdy przedświąteczny 
weekend grudnia, a także tradycyj-
ne kolędy prezentowane przez chór. 
Uwadze polecamy szczególnie wy-
darzenie 19 grudnia, kiedy to cała 
Piotrkowska przerodzi się w centrum 
kulinarnego święta, zwieńczonego 
warsztatem z dekorowania świątecz-
nych ciasteczek. 

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Przędza Pan tu nie Stał Łódzki Jarmark 
Bożonarodzeniowy

ul. Piotrkowska 107 OFF Piotrkowska 138/140

ul. Piotrkowska

Przędza

Pan tu nie Stał
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Post Coff ice to nie tylko kawiarnia 
z wyjątkowymi słodkościami i napo-
jami, ale też sklep z kawowymi i her-
bacianymi akcesoriami oraz praw-
dziwa kawowa poczta! Jak to działa? 
Wystarczy wybrać dowolną kawę, in-
ternetowo dołączyć liścik, a obsługa 
wyślę ją w dowolne miejsce na świe-
cie, gdzie czekać będzie na nią entu-
zjasta czarnego naparu. Post Coffice 
to też doskonałe miejsce na posze-
rzenie swojej wiedzy o kawie. Obsłu-
ga wie o niej naprawdę dużo, a przy 
tym chętnie dzieli się podpowiedzia-
mi i spostrzeżeniami z klientami. Po-
lecamy też ich kawowe szkolenia. To 
doskonały pomysł na prezent! 

Czy istnieje lepszy podarek pod bożo-
narodzeniową choinkę niż prawdziwe 
toruńskie pierniki? A jeśli po pierni-
ki, to tylko do Wzrusza Toruń. Autor-
ski butik Igi Sarzyńskiej to wyjątkowe 
miejsce na mapie miasta. Znajdzie-
cie w nim piękne, ręcznie dekorowa-
ne pierniczki, pyszne smakołyki z nut-
ką piernika i aksamitne czekolady. 
A wszystko zapakowane w piękne pu-
dełka i kokardy. Nic tylko wrzucać pod 
drzewko i patrzeć na zadowolone twa-
rze obdarowanych! 

Są święta, czas na choinkę. Jednak 
zanim kupimy i przystroimy zielone 
drzewka w naszych domach, może-
my stworzyć własne choinki na warsz-
tatach florystycznych w Domu Muz. 
Do stworzenia tych kłujących sym-
boli Świąt Bożego Narodzenia wyko-
rzystamy szyszki, gałązki, mech i inne 
florystyczne dodatki. Organizatorzy 
twierdzą, że warsztaty przeznaczo-
ne są dla uczestników w wieku od 4 
do 100 lat, więc przyjść może niemal 
każdy. Warsztaty odbędą się w sobo-
tę 14 grudnia o godzinie 16:00, a wstęp 
kosztuje 20 zł.  

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Post Coffice Iga Sarzyńska Warsztaty florystyczne
ul. Jęczmienna 17 Wzrusza Toruń, ul. Kopernika 14 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3

Post Coffice

Iga Sarzyńska
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Jak twierdzą założyciele, Gniazdo to 
miejsce, które powstało dla ludzi. Tu-
taj przyjazna atmosfera, miła rozmo-
wa z baristą i domowy nastrój są rów-
nie ważne, co najwyższej jakości kawa, 
pyszne ciasta i smaczne przekąski. 
Uwaga, ważna informacja dla świą-
tecznych leniuchów! W Gnieździe zje-
cie też pyszne śniadania, które dobrze 
nastroją Was na resztę dnia. Poleca-
my bajgle! 

Jeśli przy zakupie ubrań zależy wam 
na jakości kupowanego produktu, So-
me-Wear-Else to miejsce dla Was. Tu-
taj nie ma przypadkowych marek. 
Wszystkie zostały starannie wybrane 
pod względem dokładności w proce-
sie produkcji, zaangażowania w kwe-
stie społeczne i  działań na rzecz 
ochrony środowiska. Dla miłośników 
modowej oryginalności jest jeszcze je-
den atut – marki sprzedawane w skle-
pie są mniej znane, więc szansa, że na 
ulicy spotkacie kogoś w tym samym 
płaszczu są minimalne.  

Jeśli wśród znajomych lub rodziny 
znajdują się miłośnicy grafiki, desi-
gnu i pięknych przedmiotów, koniecz-
nie musicie wybrać się na Graf icz-
ny Kiermasz Świąteczny. Jak co roku, 
kiermasz będzie okazją do kupienia 
niepowtarzalnych grafik oraz ręko-
dzielniczych kartek i ozdób świątecz-
nych, stworzonych przez studentów 
i dydaktyków wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W tym roku wydarze-
nie będzie otwarte od piątku do nie-
dzieli w dniach 6-8, 13-15 i 20-22 grud-
nia w godzinach: w piątki: 14:00-18:00, 
a w soboty i niedziele: 12:00-18:00.  

KAWIARNIA SKLEP MIEJSCE KULTURY

Gniazdo Some-Wear-Else Graficzny Kiermasz 
Świąteczny

ul. Świdnicka 36 ul. Rydygiera 64

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
ul. Plac Polski 3/4 

Some-Wear-Else

Gniazdo
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
https://www.instagram.com/konkursaph/
https://www.facebook.com/ArtystycznaPodrozHestii/?fref=ts

