
	

Program	Pokoju	na	lato	2018	

	
	

WARSZTATY	

Roberta	Czarnecka,	zapalona	ogrodniczka,	znawczyni	uprawy	roślin	ogrodowych,	doniczkowych,	wszelkich	ziół	

i	 kwiatów,	 pokaże	 jak	 odkryć	 w	 sobie	 pasję	 ogrodnika.	 Opowie	 o	 zapomnianych	 roślinach,	 które	 obecnie	

wracają	do	łask	i	wprawiają	w	zachwyt	najlepszych	kucharzy.	Na	warsztatach	omówimy	zapomniane	warzywa	

-	skorzonerę,	czarną	marchew,	brukiew	czy	okrę	i	zastanowimy	się,	jak	się	z	nimi	obchodzić	w	kuchni,	żeby	było	

smacznie,	 zdrowo	 i	nietypowo.	Może	świeżo	przyrządzony	makaron	z	batatów	warto	byłoby	przyprawić	solą	

pokrzywową	 albo	 cukrem	 sosnowym?	 Bardzo	 proszę!	 Opowiemy	 także	 o	 nietypowym	 zastosowaniu	 ziół		

w	kuchni.	Stworzy	kreatywny	świat	przypraw	szytych	na	miarę	wyobraźni.	A	może	macie	ochotę	wyhodować		

w	 domowych	 warunkach	 kiełki	 lub	 inne	 zielone	 dodatki	 w	 duchu	 „zero	 waste”?	 Jeśli	 tak,	 to	 z	 pewnością	

pomoże	 Wam	 w	 tym	 Roberta,	 która	 rozszyfruje	 słowa	microgreens	 i	 regrowing	 oraz	 opowie	 o	 wszelkich	

tajnikach	prowadzenia	własnego	ogródka.	 Jeśli	 jesteśmy	przy	 temacie	hodowli,	 to	 z	pewnością	przydałby	się	

naturalny	 kompost.	 I	 z	 tym	 sobie	 poradzimy.	 Każdy	 z	 uczestników	 warsztatów,	 przygotuje	 starter	

kompostowy,	 którego	 zawartość	 i	 główny	 składnik,	 może	 okazać	 się	 sporym	 zaskoczeniem.	 Warsztaty		

z	Robertą	Czarnecką	odbywać	się	będą	w	środy	–	23	maja,	20	czerwca,	18	lipca	i	22	sierpnia,	o	g.	18.00.	

	

Czy	marzyliście	o	własnej	dżungli	na	balkonie,	ale	próby	sadzenia	roślin	kończyły	się	niepowodzeniem?	Mamy	

na	to	radę.	Zapytamy	specjalisty	-	co	zrobić,	aby	mieć	piękny	ogród	w	skali	balkonowej.	Znawca	tematu,	Łukasz	

Skop,	opowie	co,	jak	i	kiedy	sadzić	już	2	czerwca	o	g.	11.00.	Zbyt	nasłoneczniony	lub	zacieniony	balkon,	czy	źle	

dobrane	rośliny,	nigdy	więcej	nie	będą	stanowiły	problemu	(Projektowanie	balkonów).	

	

Zostając	w	temacie	roślin,	w	programie	pojawią	się	także	warsztaty	florystyczne	-	coś,	dla	chętnych	poznania	

metod	łączenia	kwiatów	w	różne	formy	użytkowe.	Bez	wątpienia	własnoręcznie	ułożony	bukiet	z	polnych	ziół		

i	kwiatów	to	kwintesencja	beztroskiego	lata.	Planowane	warsztaty	odbędą	się	6	czerwca	i	4	lipca	o	g.	18.00.	

	

W	 sobotę	 odprężymy	 się	 i	 zaczniemy	 dzień	 poranną	 jogą	 na	 trawie.	 Nauczymy	 się	 prawidłowo	 oddychać,	

dowiemy	 jak	 relaksować	 i	 poszerzymy	 swoją	 wiedzę	 w	 różnych	 technikach,	 m.in.	 wykonamy	 pozycję	 we	

wszystkich	stylach	 jogi	 -	psa	z	głową	w	dół.	Terminy	zajęć:	2.06,	16.06,	7.07,	21.07,	11.08,	25.08.	Zaczynamy		

o	g.	10.30.	

	



	

Dla	 osób,	 które	 oczekują	 innej	 metody	 relaksacji,	 polecamy	 warsztaty	 rzeźbiarskie.	 Wytworzymy	 rzeźbę	

wzorując	 się	 na	wybranym	modelu,	 skupimy	 się	na	 stworzeniu	 ciekawych	 i	 zaskakujących	 form	użytkowych.	

Wyrzeźbimy	te	cuda	25	lipca	o	g.	18.00	i	29	sierpnia	o	g.	18.00.	

Relaksować	 się	 można	 także	 ze	 szlifierką	 i	 młotkiem	 w	 ręku.	 Spotkania	 z	 serii	 DIY	 przyciągają	 tłumy	

zainteresowanych,	 dlatego	 też	 w	 tym	 roku	 ponownie	 w	 programie	 Pokoju	 na	 lato,	 zagoszczą	 warsztaty		

z	Majsterkami,	 na	 których	 uczestnicy,	 niczym	Adam	 Słodowy,	 stworzą	 jedyne	w	 swoim	 rodzaju	 przedmioty	

wystroju	wnętrz.	Koniecznie	zarezerwujcie	sobotę,	28	lipca	o	g.	11.00.	

	

To	 oczywiście	 nie	wszystko.	W	 ofercie	 Pokoju	 pojawią	 się	 także	warsztaty	 z	 kaligrafii,	 (9	 czerwca	 o	 11.00),		

a	 dokładniej	 -	 brush	 lettering.	 Dla	 osób	 ze	 zmysłem	 artystycznym	 proponujemy	 także	 zajęcia	 z	 rysunku		

–	 30	 czerwca	 i	 4	 sierpnia	 o	 g.	 12.00.	W	 ruch	 pójdą	 pastele,	 pobawimy	 się	 kolorami	 tworząc	 szkic	 bukietu	

kwiatów.	

	

Sylwia	 Kozłowska	 -	 mistrzyni	 wyplatania	 z	 wikliny,	 przekaże	 tajniki	 dotyczące	 tego	 naturalnego	 surowca		

do	tworzenia	oryginalnych	prac	artystycznych.	Pod	jej	okiem,	wykonamy	drobne	formy	artystyczne	i	dowiemy	

się	wszystkiego	na	temat	wikliniarstwa	(7	lipca,	4	sierpnia	o	g.	11.00).		

	

Nauczymy	Was	również	pleść	kwietniki	ze	sznurka	oraz	ozdobne	makramy	na	ścianę.	Spotkamy	się	dwa	razy,	

13	 czerwca	o	 g.	 18.00	 i	 11	 lipca	 o	 g.	 18.00.	 Podłużne	patyki	 i	 kilometry	 bawełnianych	 sznurków	 czekają	 na	

zaplatanie!		

	

Z	papieru	wykonamy	cudowne	ozdoby	origami,	które	z	pewnością	zaskoczą	niejednego	z	Was.	Poskładamy	je	

16	czerwca,	21	lipca,	25	sierpnia,	o	g.	11.00.	

	

Dla	 ciekawych	 kuchni	 i	 osób,	 które	 uwielbiają	 nabiał,	 polecamy	 warsztaty,	 na	 których	 poznamy	 tajniki	

serowarstwa	(30	czerwca	o	g.	11.00).		

	

W	nurcie	eko	kosmetyków,	stworzymy	całkowicie	naturalne	detergenty	dla	domu.	27	czerwca	o	g.	18.00	i	30	

maja,	o	g.	18.00.	

	

Na	warsztatach	z	naturalnej	aromaterapii,	stworzymy	olejki	eteryczne	(8	sierpnia,	środa,	g.	18.00).	

Pod	 koniec	 czerwca,	 każdy	 będzie	mógł	 wystawić	 się	 ze	 swoim	 „kramikiem”,	 w	 celu	 pozbycia	 się	 zbędnych	

rzeczy	z	szafy	lub	piwnicy.	Książki,	winyle,	biżuteria,	ubrania	-	to	wszystko	znajdziemy	na	tradycyjnie	goszczącej	

w	 progach	 Pokoju	 na	 lato	 Wyprzedaży	 Garażowej.	 To	 idealny	 pomysł	 na	 spędzenie	 sobotniego	 dnia		

w	towarzystwie	znajomych	i	sąsiadów.	Zapraszamy	23	czerwca	o	g.	12.00.	



	

VARSAVIANA		

(Radosław	Gajda:	21.05,	21.06,	26.07;	Jerzy	S.	Majewski:	24.05,	7.06,	5.07;	Wiesław	Kot:	14.06,	12.07,	9.08)	

Po	trzech	sezonach	świetnie	wiemy,	że	kochacie	wykłady	o	Warszawie,	więc	w	tym	roku	zapewnimy	Wam	ich	

odpowiednio	 dużo.	 Czwartki,	 tradycyjnie	 już,	 oddajemy	 w	 ręce	 znawców	 tematu.	 Architekt,	 twórca	 i	

prowadzący	vloga	„Architecture	is	a	good	idea”	Radosława	Gajda	poprowadzi	cykl	spotkań,	na	których	opowie	

o	 architekturze	 miasta,	 począwszy	 od	 katedr,	 murów,	 czyli	 średniowiecza,	 przez	 renesans,	 wczesną	

nowożytność,	 czasy	 saskie	 i	 stanisławowskie,	 na	 współczesności	 kończąc.	 O	 ciekawostkach	 związanych	 z	

historią	Warszawy	opowie	także	znakomity	dziennikarz,	publicysta	i	historyk	sztuki	-	Jerzy	S.	Majewski,	 	który	

od	 ponad	 ćwierć	 wieku	 pisze	 o	 Warszawie,	 jej	 mieszkańcach	 i	 architekturze.	 Natomiast	 Wiesław	 Kot	 -	

publicysta,	krytyk	filmowy,	autor	 licznych	książek	przybliży	„parterowe	życie	stolicy”	a	swoje	opowieści	oprze	

na	fragmentach	starych	gazet	i	filmów.		

	

PONIEDZIAŁKOWE	SPOTKANIA	Z	SOCIAL	MEDIA	

28.05,	g.	18.00,	18.06,	g.	18.00,	16.07,	g.	18.00,	20.08,	g.	18.00	

Opowiemy	także	co	piszczy	w	social	mediach.	Poniedziałkowe	spotkania	na	 temat	poruszania	się	w	mediach	

społecznościowych	poprowadzi	Aleksandra	Dejnarowicz,	która	uruchomi	swój	autorski	cykl	wykładów	“Social	

Media	na	leżakach”.	

	

PENSJONAT	ROŚLINKA	

Wyjeżdżacie	 na	 wakacje	 i	 nie	 macie	 co	 zrobić	 ze	 swoimi	 roślinami?	 Nie	 zapomnijcie	 o	 kolejnym	 roku	

działalności	 “Pensjonatu	 dla	 roślin”,	 w	 którym	 każdy	 może	 zostawić	 rośliny	 na	 czas	 swojego	 wyjazdu.	

Zapewnimy	odpowiednie	i	komfortowe	warunki	oraz	najlepszą	opiekę	Pokojowej	ogrodniczki.	

	

KONCERTY	

19	 maja	 o	 g.	 20.00	 w	 Noc	 Muzeów,	 startujemy	 z	 muzycznymi	 wydarzeniami	 Pokoju	 na	 lato.	 Specjalnie	

dla	 	„pokojowiczów”	 Warszawska	 Orkiestra	 Rozrywkowa,	 zagra	 w	 premierowych	 aranżacjach	 do	 tańca	

najpiękniejsze	utwory	w	stylu	bossa	novy,	a	zaśpiewa	je		Gaba	Kulka.	Tego	wieczoru	bawimy	się	do	północy.	

Oprócz	tanecznego	spontanu	na	trawie,	zaprosimy	Was	także	na	profesjonalny	parkiet.	Po	koncercie	o	dobrą	

nutę	do	tańca	zadba	Dyskdżokej	Kozak.		

Kolejne	 koncerty	 będą	 nieco	 inne	 w	 swej	 muzycznej	 formie	 i	 z	 pewnością	 przyciągną	 wielu	 fanów	 polskiej	

sceny	zwłaszcza	hip-	hopu,	trip	hopu	i	electropopu.	Zapraszamy	każdego	kto	jest	otwarty	na	nowe	brzmienia,	

w	wykonaniu	najlepszych.	

	

W	majową	sobotę,	26	maja	o	g.	20.00,	na	scenie	pojawi	się	Fisz	Emade	Tworzywo.	Bracia	Waglewscy	stworzyli	

duet	producencko	-	muzyczny,	od	2001	wydali	9	płyt	utrzymanych	w	stylistyce	hiphopowej.	Artyści	jednak	nie	



	

stronią	 od	 innych	 gatunków	 muzycznych,	 co	 potwierdza	 fakt	 otrzymania	 statuetki	 Fryderyka	 w	 kategorii	

elektronika	/indie/	alternatywa.	Ich	utwory	często	trafiają	na	czołowe	miejsca	Listy	Przebojów	Radiowej	Trójki.	

	

22	czerwca	o	g.	20.00	zagrają	Łona	i	Webber	czyli	Adam	Bogumił	Zieliński	i	Andrzej	Marek	Mikosz.	To	będzie	

wieczór	z	tzw.	rapem	inteligenckim.	Tak	określa	się	zespół	ze	względu	na	teksty	Łona,	którego	doceniła	Rada	

Języka	Polskiego	przyznając	artyście	tytuł	„Młodego	Ambasadora	Polszczyzny”.	

	

14	 lipca,	równo	o	g.	20.00,	nikt	nie	pożałuje,	że	spędza	 lato	w	mieście.	W	naszych	zielonych	okolicznościach	

przyrody	wystąpi	wrocławska	grupa	Mikromusic.	Jej	wokalistka	Natalia	Grosiak	zaśpiewa	piosenki	z	piątej	już	

płyty	zespołu,	pod	iście	letnim	tytułem:	„Tak	mi	się	nie	chce”.	

	

Tydzień	 później	 -	 20	 lipca	 o	 g.20.00	 -	Miłosz	 Paweł	 Borycki,	 znany	 jako	Miuosh.	 Artysta	 debiutancką	 płytę	

wydał	 w	 2007	 r,	 dziś	 w	 swoim	 dorobku	 ma	 11	 albumów.	 Często	 zapraszany	 do	 gościnnego	 udziału	 przy	

ciekawych	 wydarzeniach	 muzycznych,	 u	 nas	 na	 swój	 koncert	 zaprosił	 Katarzynę	 Nosowską.	 Na	 jej	

ubiegłoroczny	koncert	w	„Pokoju	na	Lato”	przyszła	rekordowa	liczba	widzów,	dlatego	cieszymy	się,	że	i	w	tym	

roku	artystka	będzie	z	nami.	Duet	z	Mioushem	z	pewnością	będzie	głośnym	wydarzeniem.	

	

Sierpień	należy	do	Adama	Andrzeja	Ostrowskiego,	bardziej	znanego	jako	O.S.T.R.	,	który	wystąpi	18	sierpnia	o	

g.	20.00.	Raper	z	dorobkiem	4.	Fryderyków	i	10.	nominacji	do	tej	nagrody,	zagra	utwory	ze	swego	najbardziej	

osobistego	albumu	„Życie	po	śmierci”	jak	i	z	najnowszego	krążka	-	„W	drodze	po	szczęście”.	

	

Sezon	 zakończymy	 w	 rytmie	 electropop,	 występem	 młodego	 a	 dobrze	 już	 znanego	 duetu	 The	 Dumplings.	

Justyna	Święs	i	Kuba	Karaś	zaczynali	od	publikowania	swoich	piosenek	w	internecie.	W	2014	nagrali	pierwszy	

album,	a	rok	później	otrzymali	Fryderyka	za	debiut	roku.	31	sierpnia,	o	g.	20.00	zagrają	utwory	z	tego	krążka	

jak	i	powstającej	właśnie	płyty.	

	

Zapraszamy	Was	także	na	Piątkowe	Polcyny,	czyli	9	muzycznych	spotkań	z	zespołem	Michała	Polcyna.	Składać	

się	one	będą	z	dwóch	części:	instrumentalnej	i	wokalnej.	W	tej	drugiej	usłyszymy	taneczne	aranżacje	utworów	

Agnieszki	 Osieckiej,	 Zbigniewa	Wodeckiego,	Wojciecha	Młynarskiego	 i	 Andrzeja	 Zauchy.	 25.05,	 1.06,	 15.06,	

29.06,	13.07,	19.07	(wyjątkowo	w	czwartek),	10.08,	17.08,	23.08	(wyjątkowo	w	czwartek).	

	

	


