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Nowe pomysły na nowe hobby

Chleb
Gry planszowe
Haftowanie
Joga
Kaligrafia
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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
Zgodnie z grudniową tradycją oddaje-
my w Wasze ręce dodatek świąteczny 
naszego Spacerownika Artystyczne-
go. Ten rok był inny niż poprzedni pod 
wieloma względami, także nadchodzą-
ce Święta wielu z nas będzie spędzać 
w inny niż dotychczas sposób. Pewne 
rzeczy pozostają jednak niezmienne. 
Okres świąteczny i noworoczny nadal 
może być dla nas momentem zwolnie-
nia tempa i przestrzenią do refleksji. 
Tym razem postanowiliśmy włączyć się 
w ten czas w nieco inny sposób.  
 
Przygotowaliśmy dla Was garść róż-
nych inspiracji – propozycji aktywności, 
których można spróbować bez wycho-
dzenia z domu. Jest to jednocześnie 
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zachęta, by samemu wcielić się w twór-
ców i pozwolić działać swojej wyobraź-
ni. W każdym rozdziale znajdziecie tak-
że linki, które pozwolą Wam zagłębić 
się w dziedzinę, która Was zainteresuje 
oraz listę akcesoriów, w które warto się 
wyposażyć na początku przygody. 
 
Liczymy, że okres świątecznego odpo-
czynku sprzyjać będzie poszukiwaniom 
nowych działań, które mogą dawać 
wytchnienie także później – podczas 
intensywnego kolejnego roku.   
 
Z życzeniami zdrowych i spokojnych 
Świąt,  
 
Zespół Fundacji APH 
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Skuteczny sposób na pozbycie się 
stresu, przyjemne prace ręczne i do-
skonałe wzbogacenie codziennej die-
ty. Wbrew pozorom wszystkie trzy wy-
mienione elementy da się połączyć 
w jednej aktywności. Chodzi o domo-
we wypiekanie chleba. Już sam za-
pach świeżo upieczonego bochenka 
mógłby być wystarczającą zachę-
tą, a eksperci przekonują, że piecze-
nie własnymi rękami ma dużo więcej 
zalet. Domowy chleb zyskał niespo-
tykaną popularność już na początku 
tego roku, gdy za wszelką cenę sta-
raliśmy się ograniczyć wychodzenie 
do sklepu. Szybko okazało się, że bo-
chenki wypiekane w domu są nie tyl-
ko bezpieczniejsze z punktu widzenia 
pandemii (nie trzeba chodzić do za-
tłoczonych piekarni), ale w wielu wy-
padkach smakują nam bardziej. Nie 
oznacza to, że każdy może zostać za-
wodowym piekarzem! Wypiekanie 
chleba to prawdziwa sztuka i opano-
wanie wszystkich jej zagadnień trwa 
lata. Dla wszystkich nieprzekonanych 
mamy jedną prostą radę – upieczcie 
swój pierwszy chleb. Zobaczycie, że 
da się to wykonać w domowych wa-
runkach, a sam proces może być re-
laksujący. A może domowa piekarnia 
zostanie z Wami na dłużej? 

Hobby w dzień, a przyjemność 
o poranku, czyli coś dla miłośni-
ków dobrego chleba.

Pieczenie chleba
fot. Unsplash
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Najdroższa, ale niezwykle trwała in-
westycja w Wasze pieczenie. Solidnie 
wykonany żeliwny garnek nie tylko 
ułatwia pieczenie chlebów w wysokiej 
temperaturze, ale też nadaje im kon-
kretny kształt i zapobiega rozlewaniu 
się w czasie pieczenia. Koniecznie wy-
bierajcie modele wyposażone w po-
krywkę! Tylko takie garnki gwarantują 
Wam odpowiednio wysoką tempera-
turę w czasie pieczenie i zapobiegają 
jej wahaniom. 

Miłośnikom domowych wypieków nie 
trzeba przedstawiać tej pozycji. Od 
kilkunastu lat jest ona powszechnie 
uważana za „biblię chleba”. W środ-
ku znajduje się ponad 140 przepisów, 
które pozwolą w domowym piekar-
niku wypiec bagietki, chleby, a nawet 
foccacie. Świetnym uzupełnieniem 
książki jest duży rozdział poświęco-
ny wypiekaniu z użyciem zakwasu, 
a także umiejętności stworzenia go 
w domowych warunkach. Jeśli chce-
cie postawić pierwsze kroki w świecie 
chleba, ta książka was pokieruje.  

Sprawa może wydawać się błaha, 
a taką nie jest. Ostry nóż to niezwy-
kle ważne akcesorium. Przyda się, gdy 
trzeba będzie pokroić jeszcze letni bo-
chenek. Najpopularniejsze są modele 
z ząbkowanym ostrzem, które ułatwia 
dzielenie chleba na kromki. Pamiętaj-
cie – tępe noże będą rozrywać kształt-
ne bochenki i odkrajać nierówne pajdy. 

W środku znajdziecie 45 przepisów 
stworzonych przez Elizę Mórawską, 
autorkę bloga White Plate. Równie cie-
kawa, co zawartość książki, jest histo-
ria jej powstania. Autorka samodzielnie 
znalazła uroczy domek na szwedzkiej 
prowincji, wynajęła go, a następnie za-
szyła się w nim i piekła. By mieć pew-
ność doskonałej jakości swoich wy-
pieków, sprawdzoną wcześniej mąkę 
przywiozła ze sobą z Polski. Miłośni-
kom fotografii kulinarnej z pewnością 
spodobają się także piękne zdjęcia wy-
pieków zrobione przez autorkę.  

Jedno z najmniej docenianych kuchen-
nych akcesoriów. Choć może to wyda-
wać się zaskakujące, w wypiekaniu chle-
ba liczą się detale. Zbyt mała ilość mąki 
może popsuć Wasz wypiek równie bar-
dzo, co za duża dawka drożdży. Dokład-
ność ma znaczenie. Jeśli będziecie wy-
bierać konkretny model wagi kuchennej, 
zwróćcie uwagę, żeby była dokładna 
przynajmniej do 0,1 grama. Jeśli macie 
wybór, wybierajcie też te modele, któ-
re są zasilane standardowymi bateriami.  

Autor tego tytułu przekonuje, że pie-
czenie domowego chleba świetnie 
sprawdza się nie tylko jako poprawa 
codziennej diety, ale też aktywność 
ułatwiająca pozbycie się stresu. Piotr 
Kucharski na stronach swojej książki 
pokazuje zarówno konkretne przepisy 
na swoje wypieki, ale też opowiada hi-
storię swojej rodziny, która od pokoleń 
jest związana z piekarnictwem. Świet-
na pozycja dla miłośników czytania 
książek małymi partiami.  

Trzy akcesoria na początek Gdzie po inspiracje? 

Ciężki garnek żeliwny Jeffrey Hamelman,  
Chleb 

Ostry nóż do chleba 

Eliza Mórawska,
O chlebie 

Waga kuchenna 

Piotr Kucharski,
Chleb. Domowa piekarnia

Chleb. Domowa piekarnia  
fot. materiały prasowe

Nóż do chleba 
fot. Unsplash
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latach przechodzi prawdziw y re-
nesans. Na rynku pojawia się coraz 
więcej nowości,  a najpopularniej-
sze tytuły sprzedają się w tysiącach 
egzemplarzy. Wszystko za sprawą 
przełomu, który powoli dokonuje się 
w głowach Polaków. Gry planszowe 
przestają kojarzyć się tylko z mono-
tonnym przesuwaniem pionków po 
planszy. I bardzo dobrze! Na rynku 
znajduje się obecnie tyle tytułów, że 
każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Gry różnią się pomiędzy sobą nie 
tylko mechaniką i poziomem skom-
plikowania, ale też tematyką i liczbą 
osób, które mogą wziąć udział w roz-
grywce. Podstawowy podział dzie-
li wszystkie gry pomiędzy te, w któ-
rych gracze rywalizują ze sobą, a te, 
w których to gra jest przeciwnikiem, 
a uczestnicy łączą swoje siły i starają 
się z nią zwyciężyć. Mamy też dobrą 
wiadomość dla osób, które chciały-
by rozpocząć swoją przygodę z gra-
mi, ale czują, że trudno będzie im 
znaleźć współgraczy. Każdego roku 
wychodzi wiele tytułów, które są cał-
kowicie dostosowane do gry solo. 
W takim wypadku nic nie stanie Wam 
na przeszkodzie do rozegrania partii. 
Radzimy jednak uważać – w takim 
wypadku ewentualną porażkę może-
cie zarzucać tylko sobie samemu! 

Kostki lubią być turlane - czyli coś 
dla miłośników gier planszowych. 

Gra planszowa
fot. Unsplash
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To tytuł, którego wielką zaletą jest fakt, że 
mogą w niego zagrać zarówno dzieci, jak 
i rodzice i nikt nie będzie się nudził. Gra 
jest bardzo sprawnym i przyjemnym po-
łączeniem wciągającej atmosfery i strate-
gii. To też dobra pozycja dla graczy lubią-
cych spokojnie budować swoje imperium. 
Interakcja z przeciwnikami jest ograniczo-
na, więc szansa, że popsują Wam mister-
ny plan jest niewielka. Świetnie sprawdzi 
się także jako gra rodzinna, która będzie 
wprowadzać najmłodszych członków ro-
dziny w gry planszowe. Zasady są proste, 
a kolorowe elementy przyciągają uwagę. 

Jeden z największych sklepów inter-
netowych z grami planszowymi w Pol-
sce. Znajdziecie tam nie tylko nie-
zwykle bogatą ofertę, podzieloną na 
wygodne w obsłudze kategorie, ale 
też wiele promocji i rabatów. Jeśli je-
steście z Warszawy, polecamy także 
stacjonarny oddział sklepu na Ursy-
nowie. Można w nim nie tylko spokoj-
nie przyjrzeć się grom na półkach, ale 
też skorzystać z podpowiedzi sprze-
dawców, a ci wiedzą o planszówkach 
wszystko.  

Jeśli macie ochotę zagrać w grę planszo-
wą, ale nie nie lubicie zagłębiać się w in-
strukcję z milionem zasad, „Gejsze” przy-
padną Wam do gustu. Gra jest tak prosta, 
że jej zasady  mieszczą się na jednej kart-
ce. W całej rozgrywce macie do wyboru 
tylko 4 akcje, a każdą z nich zagracie do-
kładnie raz. Wszystko, co zależy od was to 
wybranie ich kolejności i dobranie do nich 
kart. Proste? Nie dajcie się oszukać. Gra 
jest niezłą łamigłówką, w której wszyst-
ko rozgrywa się pomiędzy graczami sie-
dzącymi przy stole. Czy zagranie było 
blefem? Jak zahamować taktykę prze-
ciwnika? Czy dam radę przewidzieć jego 
ruchy? To tylko niektóre pytania, które za-
dacie sobie w czasie partii. 

Wspaniałe miejsce w internecie dla 
początkujących fanów gier planszo-
wych. Na blogu prowadzonym przez 
Anię i Kubę znajdziecie masę plan-
szówkowych propozycji i recenzji. Co 
ważne, w tekstach znajdziecie także 
skrócone wytłumaczenie zasad, któ-
re pozwoli Wam podjąć bardziej po-
informowaną decyzję o zakupie. To 
także świetny blog dla rodziców, któ-
rzy chcieliby wciągnąć swoje dzieci 
w świat gier. Wiele z propozycji na stro-
nie jest skrupulatnie opisana pod ką-
tem wieku najmłodszych graczy.  

Jeśli cokolwiek dobrego ma z nami po-
zostać po tych miesiącach odosobnie-
nia, niech będzie to znajomość pojęcia 

„pandemia”. Wydawcy gry twierdzą, że 
tytuł nigdy do tej pory nie cieszył się ta-
kim zainteresowaniem. I dobrze! „Pan-
demia” to naprawdę jedna z najlepszych 
gier kooperacyjnych, czyli takich, w któ-
rych gracze „walczą” wspólnie z grą. Roz-
grywka bardzo precyzyjnie pokazuje, jak 
rozwijają się wirusy. Przez większość par-
tii wszystko wygląda dobrze i nagle „ścia-
na”. Pandemia wybucha w jednym ruchu, 
a my leżymy. Doskonała rozgrywka, któ-
ra obecnie niestety ma bardzo przydatne 
walory edukacyjne.

Twórcy tej strony opisują ją jako „plat-
formę blogową o grach planszowych” 
i to chyba najlepsze określenie. Na 
portalu znajdziecie zarówno profesjo-
nalne recenzje od planszówkowych 
ekspertów, jak i opinie użytkowników. 
To świetnie miejsce do śledzenia no-
wości na rynku. W grudniu szczegól-
nie polecamy ich zestawienia podsu-
mowujące najlepsze wydania danego 
roku. Z pewnością znajdziecie tam coś, 
co Was zainteresuje.  

Trzy gry na początek Gdzie zajrzeć po inspiracje? 

Wsiąść do pociągu Sklep AM76   
www.am76.pl

Gejsze Blog Board Game Girl  
www.boardgamegirl.pl

Pandemia 

Portal Znad Planszy  
www.znadplanszy.pl

Sklep AM 76 
fot. FB AM 76

Pandemia
fot. materiały prasowe
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Wielu z nas wśród wspomnień z dzie-
ciństwa może zapewne odszukać 
scenę, w której babcia siedząca w fo-
telu zręcznie haftuje nowe serwetki. 
Jak to się działo, że spod jej palców 
wychodziły takie cuda? Dziś z co-
raz większym sentymentem sięgamy 
w przeszłość i już od jakiegoś czasu 
haft nie kojarzy się nam wyłącznie 
z kwiatową babciną makatką – pięk-
ną, choć być może nie w naszym sty-
lu. Okazuje się, że bardziej współcze-
sne wzory wykonane w tej technice 
również mogą zachwycać. Czy rze-
czywiście jednak haftowanie jest ta-
kie trudne?  
 
Oczywiście trening czyni mistrza, ale 
żeby zacząć i stworzyć swój pierwszy 
wzór, wcale nie będziemy potrzebo-
wać wiele. Być może wszystkie akce-
soria znajdziemy pod ręką, bez ko-
nieczności wychodzenia z domu. To, 

Nie tak grubymi nićmi szyte, czyli 
dlaczego haftowanie może być 
dobrą zabawą.

co się na pewno przyda, to kawałek 
materiału – najlepiej gładkiego, ba-
wełnianego bądź lnianego. Świetnie 
sprawdzi się stara koszulka bądź po-
szewka na poduszkę. Będziemy po-
trzebować także muliny bądź innych 
nici w wybranych kolorach i oczywi-
ście igły. Istnieje wiele rodzajów ha-
ftów – najpopularniejszy jest jednak 
płaski. Jego odmianą jest haft krzy-
żykowy, do którego przyda wam się 
kanwa, czyli rodzaj siateczki z dziur-
kami. W pasmanteriach i sklepach 
internetowych znajdziecie też takie 
z gotowymi propozycjami wzorów 
do wyboru. Jeśli natomiast macie 
pomysł na swój własny wzór, warto 
poszperać na YouTubie i przejrzeć 
filmiki pokazujące różne sposoby ha-
ftowania krok po kroku. A kiedy już 
nabierzecie wprawy, swoje hafty mo-
żecie wykorzystywać do ozdabiania 
ubrań i dawania im nowego życia.   

Haftowanie
fot. Unsplash

DODATEK ŚWIĄTECZNY    12/2020 13



Haftować można różnymi rodzajami 
nici, ale mulina bawełniana sprawdza 
się najlepiej. Sprzedawana jest najczę-
ściej w pojedynczych, ośmiometrowych 
motkach, można więc na początek za-
opatrzyć się w kilka różnych kolorów, 
których planujemy użyć do stworzenia 
wybranego wzoru. Mulina jest dosyć uni-
wersalna, ponieważ jest przędzą złożoną 
z sześciu nitek. Możemy używać wszyst-
kich na raz bądź pojedynczych, osiąga-
jąc różną grubość haftu. Mulina dodat-
kowo dobrze znosi pranie w wysokich 
temperaturach (do 95 stopni), więc bez 
obaw można ją wykorzystywać do ha-
ftów na ubraniach.

Pod czujnym okiem Kamili poznacie tu 
wszystkie tajniki haftu realistycznego, 
w którym się specjalizuje. To zarazem 
blog i sklep, więc możecie się tu zaopa-
trzyć w potrzebne materiały, w tym wzo-
ry i zestawy startowe, które mogą ułatwić 
stawianie pierwszych kroków w świecie 
haftu. Haftowa Baba prowadzi też ka-
nał na YouTubie, gdzie znajdziecie krót-
kie, przejrzyste filmiki instruktażowe. Na 
Instagramie z kolei oprócz wpisów po-
jawiają się także darmowe wyzwania, 
w których można wziąć udział. A jeśli po-
czujecie, że haftowanie to coś dla Was, 
warto zajrzeć również do grupy na Face-
booku, która służy wzajemnemu wspiera-
niu się w kwestii haftowania i dzieleniu się 
sukcesami. To także kopalnia inspiracji! 

Nie jest niezbędny na początek, ale jest to 
jedno z pierwszych narzędzi specjalistycz-
nych do haftu, w które warto się zaopatrzyć. 
To rodzaj obręczy, w której umieszcza się 
materiał, żeby odpowiednio go naciągnąć 
przed rozpoczęciem pracy. W pasmante-
riach bądź sklepach internetowych zna-
leźć można tamborki gumowe i drewniane. 
Te pierwsze są zazwyczaj tańsze, ale za to 
mniej trwałe. Jaki rozmiar wybrać? To za-
leży od tego, jak duży wzór macie ochotę 
wyhaftować. Na start polecamy tambo-
rek o średnicy 13 cm albo trochę większy. 
Możecie mieć jeden tamborek, który bę-
dziecie wykorzystywać wielokrotnie, ale 
jeśli zdecydujecie się na wersję drewnianą, 
możecie go wykorzystać również jako ram-
kę, w której umieścicie efekty swojej pracy.

To przestrzeń prowadzona przez Ulę, 
którą haftowania nauczył nie kto inny, 
jak właśnie babcia. Znajdziecie tu ar-
tykuły, ale też zaproszenie do udziału 
w warsztatach, które miejmy nadzieję 
niedługo powrócą w formie stacjonar-
nej. Tymczasem na blogu zgłębić moż-
na nie tylko tajniki haftu, ale również 
poznać inne pasje Uli, którymi się dzie-
li – muzykę tradycyjną i podróżowanie. 
Czyż nie jest to zestaw doskonały?  

Mogłoby się wydawać, że w ich zakupie 
nie ma nic skomplikowanego. Okazuje 
się jednak, że gdy rozpoczynamy przygo-
dę z haftem, warto poświęcić igłom tro-
chę więcej uwagi. Najlepiej wybrać takie, 
które są przeznaczone specjalnie do ha-
ftowania – bardzo ułatwi to pracę. Mają 
one trochę wydłużone oczko oraz różne 
końcówki i rozmiary przydatne do róż-
nych ściegów.  Jeśli chcecie uniknąć nie-
ustannego poszukiwania igieł, warto za-
opatrzyć się również w igielnik, w którym 
będziecie mogli je przechowywać.  

Blog Asi to miejsce, do którego warto 
zajrzeć, nawet jeśli dopiero planujecie 
rozpocząć naukę haftowania. Na swojej 
stronie dzieli się ona swoją pasją, którą 
zaraziła ją mama i pokazuje, jakie cuda 
można tworzyć za pomocą igieł i nici. 
Na YouTubie prowadzi dodatkowo kanał, 
gdzie uczy haftu od samych podstaw – 
począwszy od przygotowania narzędzi 
i materiałów, aż po naukę ściegów. Na-
grywa też instrukcje, jak haftować kon-
kretne motywy. Za to w sklepie Needle 
Twiddle znajdziecie przepiękne wyroby 
Asi, w tym ręcznie wykonywaną biżuterię. 

Trzy akcesoria na początek Gdzie zajrzeć po inspiracje? 

Kolorowe muliny

Blog i sklep Haftowej Baby
www.haftowababa.shoplo.com

Tamborek Blog Uliha Haft. Opowieści dookoła haftu
www.ulihahaft.pl

Igły w różnych rozmiarach

Blog i sklep Needle Twiddle  
www.needletwiddle.pl

Haftowa Baba
fot. FB Haftowa Baba

Tamborek
fot. Unsplash
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Pandemiczna sytuacja zmieniła wie-
le elementów naszego życia, a pewne 
jego aspekty wywróciła do góry noga-
mi. Jednym z nich jest nasza aktyw-
ność fizyczna. Z racji wielotygodnio-
wego zamknięcia w domu drastycznie 
ograniczyliśmy nasze zajęcia sporto-
we. Wielu ekspertów jest zdania, że 
taka sytuacja może mieć negatyw-
ny wpływ nie tylko na nasze ciało, ale 
też umysł. Dlatego warto poszukać 
aktywności, którą wygodnie można 
wykonywać w domu. Świetnym po-
mysłem może być joga, która wbrew 
powszechnej opinii, na podstawowym 
poziomie naprawdę jest dla każdego. 
Nie trzeba być niesamowicie rozcią-

Relaks na macie, czyli coś dla mi-
łośników jogi.

Joga
fot. Unsplash

gniętym i w świetnej formie, by móc 
rozpocząć swoją przygodę z tą aktyw-
nością. Jej wielką zaletą jest też fakt, 
że do ćwiczeń nie potrzeba specjali-
stycznego sprzętu. Na początku jo-
gowej drogi wystarczy mata i dostęp 
do internetu. W sieci można znaleźć 
ogromną liczbę jogowych układów na 
początek. Jednak kiedy tylko aktyw-
ność sportowa poza domem stanie 
się bezpieczna, serdecznie poleca-
my odwiedzić jogowe studio w swoim 
mieście. W wielu wypadkach na miej-
scu znajdziecie nie tylko ekspertów 
gotowych przekazać swoją wiedzę, 
ale też społeczność, która zmotywu-
je do regularnych odwiedzin. 
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"Ten prosty gadżet przyda Wam się 
najbardziej przy średnim stopniu za-
awansowania w praktyce jogi. Jest 
on szczególnie przydatny do utrzy-
mywania bardziej skomplikowanych 
pozycji, które wymagają lepszego 
rozciągnięcia albo równowagi. Je-
śli jesteście już po kilku pierwszych 
spotkaniach i wiecie, że joga zosta-
nie z Wami na dłużej, warto w niego 
zainwestować. Bloki mogą być wyko-
nane z różnych materiałów od gumy 
aż po naturalny korek."

Nad morzem także można uprawiać jogę. 
Niezależnie, czy dopiero zaczynacie swo-
ją przygodę z tą aktywnością, czy jeste-
ście już zaawansowani, w „Centrum Jogi 
Gdańsk” z pewnością znajdziecie coś dla 
siebie. Studio oferuje szeroką gamę zajęć 
grupowych, na których świetnie wyszko-
leni nauczyciele krok po kroku przekazu-
ją swoją wiedzę. Dużą zaletą tego miejsca 
jest fakt, że wszystkie niezbędne akce-
soria znajdują się w klubie. Wasza rola 
ogranicza się do stawienia się na miejscu 
w wygodnym stroju do ćwiczeń. 

Jeśli mielibyście dokonać tylko jednej 
inwestycji przed pierwszą lekcją jogi, 
to zdecydowanie polecamy zakup 
własnej maty do ćwiczeń. Dlaczego? 
Wiele szkół jogi posiada własne maty, 
które wypożycza swoim klubowiczom 
na zajęcia, ale posiadanie swojej wła-
snej maty ma wiele zalet. Jedną z nich 
jest z pewnością higiena – o stan wła-
snej maty możecie zadbać osobiście. 
Wybierając matę warto zwrócić uwa-
gę na jej charakterystykę. Niektóre 
modele lepiej wchłaniają pot w trak-
cie ćwiczeń, a inne zapewniają solid-
niejsza przyczepność.

Jeden z najważniejszych jogowych ad-
resów w Poznaniu. Studio Namaste 
Yoga zostało otwarte w październiku 
2013 roku i od tego czasu prowadzi za-
jęcia jogi codziennie od wczesnych go-
dzin porannych do późnowieczornych. 
Ich specjalizacją jest joga dynamicz-
na, ale w swojej ofercie posiadają także 
zajęcia dla miłośników spokojniejszych 
aktywności. Miłym dodatkiem do dzia-
łalności studia jest fakt, że na miejscu 
znajduje się także salon masażu, który 
oferuje szeroki wachlarz masaży leczni-
czych i relaksacyjnych.  

Autorka tej książki twierdzi, że joga zawsze 
przynosi ze sobą pozytywne zmiany, do-
tyczące nie tylko zdrowia i samopoczucia, 
ale także myślenia i życia. Na własnym 
przykładzie opisuje procesy, które towa-
rzyszą ćwiczeniom, inspiruje, proponuje 
różne rozwiązania, zachęca do systema-
tycznych praktyk. Jej celne rady przyda-
dzą się zwłaszcza początkującym, a opisy 
pozycji jogi ułatwią samodzielne ich wyko-
nywanie. Napisana z humorem i życzliwo-
ścią pomoże przetrwać niejeden kiepski 
dzień. Oczywiście książka nie zastąpi re-
alnego działania, czyli po prostu wybrania 
się do szkoły jogi i praktykowania. 

Miejsce doskonale znane wszystkim mi-
łośnikom jogi w stolicy. W swojej ofercie 
studio ma kilkanaście rodzajów zajęć 
grupowych, a wśród nich między inny-
mi Vinyasa Slow i Flow, Ashtanga Joga, 
a nawet hit ostatnich lat, czyli Aerial Joga. 
Ten niezwykły rodzaj aktywności opiera 
się na pozycjach i figurach przyjmowa-
nych w hamaku podwieszonym pod su-
fitem studia. Gratka dla fanów nowych 
rodzajów ruchu!

Trzy akcesoria na początek Gdzie zajrzeć po inspiracje? 

Bloki do pozycji

Centrum Jogi Gdańsk – Gdańsk 
www.centrumjogigdansk.pl

Mata do jogi Studio Namaste Yoga – Poznań 
www.namasteyoga.pl

Książka Agnieszki Passendorfer,
13 lekcji jogi

Astanga Yoga Studio 
www.astanga.pl

Blok do jogi 
fot. domena publiczna

Astanga Yoga Studio 
fot FB Astanga Yoga Studio
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Coraz rzadziej piszemy już tradycyj-
nie listy i ręcznie adresujemy koperty. 
Jednak czyż nie przyjemniej jest do-
stać samodzielnie wykonaną kartkę 
z życzeniami niż gotowy wydruk, któ-
rych wiele możemy znaleźć na sklepo-
wych półkach? Nie tylko obdarowany 
w takiej sytuacji będzie czuł się wy-
jątkowo, ale także my możemy czer-
pać dużą przyjemność z wykonywa-
nia pięknych, dekoracyjnych napisów. 
Okazuje się, że nie jest to tak trud-
ne, jak na pierwszy rzut oka mogłoby 

Abecadło z pieca spadło, czyli 
tajniki liternictwa  

Kaligrafia
fot. Unsplash

się wydawać! Dziś liternictwa można 
się uczyć na wiele różnych sposobów 
i nie mają one wiele wspólnego z ka-
ligrafią, której od początku XX wie-
ku uczono w klasach początkowych 
na obowiązkowych zajęciach z języ-
ka polskiego.   
  
Przede wszystkim warto zwrócić uwa-
gę, że liternictwo ozdobne ma bardzo 
wiele odmian. Na początku można na-
wet się nieco pogubić w liczbie krojów 
pisma, do wyboru mamy bowiem: mi-
nuskułę, gotyk, copperplate, italikę, 
uncjałę, kaligrafię nowoczesną i mnó-
stwo innych. Jeśli dopiero zaczynamy 
naszą przygodę z pięknym pisaniem, 
warto więc na starcie przejrzeć kilka 
blogów i artykułów z przykładami kro-
jów, by wybrać taki, który najbardziej 
się nam podoba. Od tego, na co się 
zdecydujemy, zależeć też będzie to, 
jakich materiałów będziemy potrze-
bować – pióra z obsadką, pędzelka, 
atramentu, czy może brush penów? 
Najwięcej możliwości daje oczywi-
ście kaligraf ia nowoczesna, która 
choć opiera się na historii pisma, jest 
dużo bardziej swobodna i spersona-
lizowana. Pozwala na tworzenie wła-
snych projektów i łatwo dołączyć do 
niej rozmaite wzory malowane bądź 
rysowane.  
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Wbrew pozorom nie tylko to, czym pi-
szemy, ale także to, na czym piszemy, 
ma ogromne znaczenie. Kiedy wybie-
rzecie już styl, od którego chcecie za-
cząć, a co za tym idzie, narzędzie, któ-
rego będziecie używać do pisania, czas 
rozejrzeć się za odpowiednim papie-
rem. Najczęściej w profesjonalnych 
sklepach papierniczych i plastycznych 
znajdziecie bloki o różnej gramaturze 
i powierzchni, a wiele z nich ma od razu 
przygotowaną liniaturę, która zwłaszcza 
na początku bardzo ułatwi pisanie.

To wirtualna przestrzeń stworzona przez 
Agatę, która dzieli się swoimi pasjami: 
rysowaniem, pisaniem i planowaniem. 
Znajdziecie tu mnóstwo inspiracji, kre-
atywnych pomysłów, filmików instrukta-
żowych i praktycznych porad. To świetne 
miejsce, jeśli kaligrafię chcecie włączyć 
w większe projekty i wykorzystywać li-
ternictwo w różnych obszarach. Jeśli wa-
hacie się, dokonując wyboru akcesoriów, 
możecie poszukać tu także testów po-
równujących wady i zalety poszczegól-
nych produktów. 

To nic innego jak rodzaj f lamastrów 
z pędzelkową końcówką, która może 
być zarówno twarda oraz zbita, jak 
i długa oraz elastyczna. Jeśli zde-
cydujecie się na przygodę z liternic-
twem nowoczesnym, to dobre na-
rzędzie na start. Jest łatwe w użyciu, 
nie będziecie potrzebować dodat-
kowych atramentów czy pędzelków. 
Brush peny można także rozwadniać, 
tworząc dekoracje przypominające 
te akwarelowe oraz mieszać kolory, 
tworząc nowe odcienie.

To wyjątkowe miejsce z siedzibą War-
szawy wypełnione jest papierem, atra-
mentem i stalówkami.  W pracowni 
prowadzone są nie tylko pojedyncze 
warsztaty z kaligrafii, ale i kursy seme-
stralne o różnej tematyce. Zarówno po-
czątkujący, jak i bardziej zaawansowa-
ni w sztuce liternictwa znajdą tu coś dla 
siebie. Warto zajrzeć także na bloga 
oraz kanał YouTube studia, gdzie znaj-
dziecie ciekawe artykuły o historii kali-
grafii i filmiki instruktażowe. Co ważne, 
pracownia przeniosła się również do 
świata wirtualnego i można zapisać się 
na warsztaty online!

Może się wydawać, że nie są one 
bezpośrednio związane z samą ka-
ligrafią, jednak szybko przekonacie 
się, że zwłaszcza na początku przy-
gody z liternictwem staną się wa-
szym największym sprzymierzeń-
cem. Dlaczego? Przydadzą się, kiedy 
przyjdzie wam ochota stworzenia 
bardziej skomplikowanego projektu, 
w którym napisy będą układały się 
w okrąg lub inny kształt, otoczone 
będą ozdobną ramką bądź zaplanu-
jecie, że poszczególne litery czy sło-
wa będą różnej wielkości.

To miejsce, do którego powinniście 
skierować swoje kroki, jeśli potrzebuje-
cie zaopatrzyć się w rozmaite przybory 
i akcesoria do kaligrafii. Calligrafun to 
przede wszystkim sklep, choć znajdzie-
cie tu także wiele cennych porad doty-
czących liternictwa, a także listę miejsc, 
które organizują warsztaty poświęco-
ne pięknemu pisaniu. Zaopatrując się 
w tym miejscu, możecie być pewni, że 
nie zawiedziecie się jakością otrzyma-
nych produktów.   

Trzy akcesoria na początek Gdzie zajrzeć po inspiracje? 

Blok do kaligrafii

Blog Się Rysuje
www.sierysuje.pl

Brush peny Nice Letter Studio
www.niceletter.pl

Ołówek i gumka chlebowa

Sklep Calligrafun 
www.calligrafun.com

Ołówek
fot. Unsplash

Sklep Calligrafun 
fot. FB Calligrafun
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Przeszliśmy już przez rewolucję winną 
i piwną, czas na kawę! Nie bez przy-
czyny te trzy napoje umieszczamy 
w jednym zdaniu. Jako społeczeń-
stwo przyzwyczailiśmy się już od idei, 
że wina znacząco się między sobą 
różnią, a próbowanie ich i odkrywanie 
różnic może być niezwykle przyjem-
nym hobby. Podobnie wyglądała sy-
tuacja z piwem. Kilka lat temu w świa-
domości polskich odbiorców pojawiły 
się tzw. piwa kraftowe, czyli takie, któ-
re zostały wyprodukowane w małych 
i opartych na wysokiej jakości pro-
duktów browarach. Teraz podobną 
rewolucję przechodzi rynek kawowy, 
a przez ekspertów nazywana jest ona 

„kawową trzecią falą”. Jej założenia są 
proste – pijmy kawy najlepszej jako-

Poziomki i kwiaty w filiżance – 
czyli coś dla miłośników kawy. 

Parzenie kawy
fot. Unsplash

ści (nazywane specialty) i odkrywajmy 
w nich niesamowite smaki i aromat. 
Obiecujemy wam, że od pierwszego 
razu, gdy przyrządzicie sobie lub za-
mówicie w kawiarni kawę tej jakości, 
poczujecie różnicę. Pierwsze spotka-
nia z kawą z najwyższej półki to także 
świetna okazja do lepszego poznania 
się z alternatywnymi metodami pa-
rzenia, czyli takimi, które do przygo-
towania napoju nie wykorzystują eks-
presu ciśnieniowego. Zdecydowana 
większość z nich opiera się po pro-
stu na przelaniu gorącej wody przez 
odpowiednio zmielone ziarna. Efekt? 
Kawy przygotowane w ten sposób są 
delikatniejsze w smaku, a nuty owoco-
we i kwiatowe (tak, to nie pomyłka!) są 
zdecydowanie łatwiej wyczuwalne.  
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Jeden z symboli kawowej rewolucji ostat-
nich lat. To proste urządzenie pozwoliło 
miłośnikom kawy na nowo odkryć zale-
ty przelewowych metod parzenia i kaw 
jakości specialty. Nazwa „V60" pocho-
dzi od lejkowatego kształtu przypomi-
nającego tę literę alfabetu, a także kąta 
nachylenia ścianek do podstawy. Za 
projekt urządzenia odpowiada japoń-
ska marka Hario, a jej produkt z czasem 
stał się tak popularny, że z nazwy projek-
tu ewoluował do opisu całej metody pa-
rzenia. Dripper V60 wykłada się papiero-
wymi filtrami, wsypuje kawę, a następnie 
przelewa przez nią gorącą wodę.

Dla miłośników kawy z Łodzi ta propozy-
cja z pewnością nie będzie zaskoczeniem. 
Już od kilku lat Przędza jest jednym z naj-
ważniejszych kawowych punktów na ma-
pie miasta. Lokal słynie nie tylko ze świet-
nych napojów, ale też z oryginalnego 
wystroju, który nawiązuje do historycz-
nej specjalności miasta. Z czystym su-
mieniem polecamy także ich ciasta, bo 
twierdzenie, że słodycze nie pasują do 
kawy dobrej jakości jest czystą niespra-
wiedliwością.  

Niezwykle prosta, ale też jedna z naj-
ciekawszych „zabawek" do zaparzania 
kawy. Na pierwszy rzut oka przypomi-
na wielką strzykawkę, która w miejscu 
igły ma plastikowe sitko podtrzymują-
ce papierowy filtr. Kawy z Aeropressu 
przypominają te przygotowane w dri-
pie, ale często są nieco mniej klarow-
ne, a pod światło zdają się mętne. Naj-
większą zaletą Aeropressu jest jednak 
nieskończona liczba kombinacji i kawo-
wych przepisów. Jeśli szukacie urządze-
nia na początek waszej przygody z ka-
wami alternatywnymi, ten gadżet może 
być jednym z lepszych kandydatów. 

Jedno z najważniejszych miejsc w sto-
licy dla fanów kawy. Przez wiele lat ka-
wiarnia funkcjonowała w niewielkim lo-
kalu przy Klubie Komediowym przy 
ulicy Nowowiejskiej, ale dwa lata temu 
przeniosła się samodzielnej przestrzeni 
na Elektoralnej. Jeśli szukacie szerokiej 
palety kaw do spróbowania i miejsca, 
w którym moglibyście zadać dręczące 
was kawowe pytania, Forum sprawdzi 
się idealnie. Wspominaliśmy już o tym, 
że jeden z założycieli i głównych bari-
stów Sławek Saran jest Mistrzem Polski 
w parzeniu kawy? Nie wahajcie się.  

Agnieszka Bukowska i Krzysiek Rzy-
man przejechali tysiące kilometrów 
wzdłuż i wszerz Polski, by odwiedzić 
ponad 30 kawiarni z kawami specialty. 
Ich tytuł to kompleksowy przewodnik 
po tym, co w kawowej Polsce najlep-
sze. Na liście odwiedzonych przez nich 
miejscowości znajdziecie duże ośrod-
ki takie jak Warszawa, Wrocław czy Po-
znań, ale też mniejsze miejsca jak Goł-
dap czy Cisna. „Coffee Spots Polska" 
to jedna z najcenniejszych pozycji na 
półce początkującego kawosza.

Coffeedesk kojarzony jest głównie przez 
pryzmat największego polskiego interne-
towego sklepu z kawą i herbatą. Jednak 
firma posiada także trzy swoje kawiar-
nie, z których pierwsza została założo-
na właśnie w Kołobrzegu. Nic dziwnego, 
to właśnie stamtąd wywodzi się sklep. 
Ogromną zaletą tego miejsca są nie tyl-
ko świetnie wyszkoleni i chętni do pomo-
cy bariści, ale też półki wypełnione ty-
siącem kawowych gadżetów i paczek 
świeżej kawy. Efekt? Wyjdziecie z kawą 
w ręku, wiedzą w głowie i paczką ziaren 
w torbie.  

Trzy akcesoria na początek Gdzie zajrzeć po inspiracje? 

Dripper V60

Kawiarnia Przędza – Łódź
facebook.com/przedza.kawiarnia

Aeropress Kawiarnia Forum – Warszawa 
facebook.com/forumcoffee

Przewodnik Coffee Spots Polska

Kawiarnia Coffeedesk – Kołobrzeg 
facebook.com/kawiarniacoffeedesk

Kawiarnia Forum 
fot. strona FB Forum

Aeropress
fot. Unsplash
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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

