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PASJA, ZAANGAŻOWANIE, ZAPAŁ I SMAK.
JAROSŁAW UŚCIŃSKI O RESTAURACJI MOONSFERA
Jarosław Uściński – kucharz, trener drużyny Barbeque Kings, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni; prowadzi restaurację i catering Moonsfera.

IV TYDZIEŃ KUCHNI WŁOSKIEJ NA ŚWIECIE
W dniach 18 – 24 listopada odbyła się IV edycja „Tygodnia Kuchni Włoskiej – The Extraordinary
Italian Taste” na świecie. W Polsce wydarzenie wspierała Ambasada Włoch, Włoski Instytut
Kultury w Warszawie, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, ITA Włoska Agencja Handlu
oraz Włoska Federacja Kucharzy – Oddział w Polsce. Projekt skierowany był do wszystkich
włoskich restauracji. Warunkiem przystąpienia było przygotowanie specjalnego menu
nawiązującego do smaków oraz tradycji Italii w cenie 49 złotych.

ŚWIĄTECZNIE W WESTFIELD ARKADIA
Westfield Arkadia w ostatnich tygodniach roku wita klientów w świątecznej krasie. Tegoroczny
wystrój jest nowy, tworzy wyjątkowo ciepłą, rodzinną aurę i zachęca nie tylko do zakupów,
ale i do korzystania z całej oferty centrum, ze strefą restauracyjną i rozrywkową włącznie.

HISTORYCZNY SUKCES POLAKA W KARATE KONTAKTOWYM
44 lata – tyle czasu musiało upłynąć, by do Otwartych Mistrzostw Świata zakwalifikowali
się Europejczycy. Dla Polaków powodów do radości jest dużo więcej. Maciej Mazur, po serii
wymagających pojedynków, wywalczył srebrny medal.

ŚWIĄTECZNE NIESPODZIANKI,
CZYLI CO ZROBIĆ Z NIETRAFIONYM PREZENTEM?
Grudzień to zdecydowanie miesiąc prezentów. Szukamy podarunków, które mają ucieszyć
naszych bliskich, sami również otrzymujemy upominki. Co jednak zrobić jeśli otrzymamy
prezent, który nie trafi w nasz gust?

PRZESYT I NIEDOSYT
A podobno jest gdzieś ulica
(lecz jak tam dojść? którędy?)
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy [...]
(K.I Gałczyński, Podróż)

KOLOROWE MUĆKI Z ULICY POWĄZKOWSKIEJ
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Powinien być to czas pełen radości i uśmiechu, dlatego
w moim grudniowym artykule znajdziecie kilka powodów do nich. W Wigilię podobno zwierzaki
przemawiają ludzkim głosem. Jest takie miejsce na Żoliborzu, gdzie można próbować to
sprawdzić.

CO Z DZIKIMI WYSYPISKAMI NA POGRANICZU WOLI
I ŻOLIBORZA?
Mieszkańcy od niemal dwóch lat domagają się uprzątnięcia obszarów bezpośrednio
sąsiadujących z Żoliborzem. Byłe tereny działkowe w rejonie ulicy Ficowskiego straszą
rozlatującymi się altanami i zgromadzonymi wokół odpadami. Nie lepiej jest w rejonie ulicy
Kozielskiej gdzie, od strony torów wzdłuż ogrodzenia ośrodka jeździeckiego i ogródków
działkowych, zalegają sterty śmieci i gruzu.

Czy koniec oznacza początek czegoś nowego?

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

Zapraszamy do nowej lokalizacji na Żoliborzu
Powązkowska 44
tel. 225065254

14 listopada bieżącego roku złożyłem rezygnację
z funkcji prezesa stowarzyszenia Nowy Żoliborz.
Była to decyzja o tyle trudna, że nie wydarzyło
się nic aż tak istotnego, co do tej decyzji by mnie
pchnęło. Trudność podkreślał również fakt, że byłem
pomysłodawcą tego stowarzyszenia, jednym z jego
założycieli i od samego początku jego istnienia mu
przewodziłem. Stowarzyszenie pod moim kierunkiem
osiągnęło naprawdę bardzo dużo, ale oczywiście nie
stałoby się to, gdybym był sam. Wraz z Michałem
Kostrzewą – moim następcą, Martą Matys, Izabelą
Rychter, Danielem Balińskim, Michałem Grabczykiem i
Radkiem Tartasem (członkami zarządu), udało nam się
przez kilka lat wyznaczyć sporo kierunków działania,
które poprawiły życie mieszkańców tej części
dzielnicy, za co serdecznie im dziękuję. Oczywiście
za naszym sukcesem stało więcej osób, nie sposób
nie wymienić chociażby mieszkańców Żoliborza
Południowego. Dlaczego zatem odszedłem? Cele jakie

założyłem sobie sam i jakie zostały wyznaczone mi
przez walne zgromadzenie stowarzyszenia, zostały
zrealizowane. Potrzebna była, w mojej ocenie,
świeżość oraz ktoś, kto wyznaczy nowe założenia,
siłą rzeczy mniej spektakularne w swoich efektach,
i będzie miał zapał, żeby nimi kierować i zmierzać do
ich realizacji.
W tytule tekstu napisałem, że koniec oznacza
początek czegoś nowego. W moim przypadku
również tak będzie. Jestem aktywistą, lubię działać
na rzecz mieszkańców i nie lubię siedzieć w miejscu.
Przez lata działania na Żoliborzu dostrzegłem
wiele spraw, które należy uporządkować, za które
trzeba się wziąć. Poznałem bardzo wiele osób,
które podzielają moje wartości co do kształtowania
przestrzeni publicznej, dlatego szykuję nowy projekt
– tym razem o szerszym promieniu działania niż
Żoliborz Południowy. Szczegóły poznacie wkrótce.

LUDZIE ŻOLIBORZA/KUCHNIE ŚWIATA
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LUDZIE ŻOLIBORZA/KUCHNIE ŚWIATA
Jak to się stało, że został pan kucharzem?
Jak większość dzieci, najpierw malowałem, potem rysowałem. W wieku 13
lat poznałem swojego dziadka. Pojechałem z nim na wakacje i bardzo spodobało mi się jego podejście oraz sposób przygotowywania nam codziennych
dań, od śniadania po kolację. To był początek.

Pasja, zaangażowanie, zapał i smak

Jarosław Uściński

o restauracji Moonsfera

Kiedy „na poważnie” zaczęła się
pana przygoda z gastronomią? Czy
to było w wojsku?
Nie. Przez okres „unitarki” (jako rekrut przyp. redakcji), od rana do wieczora pełniłem funkcję kelnera półkowego. Tylko nocami musiałem gotować zupy mleczne – w ramach zemsty
za to, że za dnia nie mogli dopaść mnie
tak zwani „dziadkowie”, czyli słynna wojskowa fala. Często spałem na podłodze,
na drewnianej kratce, przytulony do kotła, w którym gotowałem. Oczywiście nie
dało się wyspać, bo trzeba było co chwilę mieszać w tym wielkim kotle tę zupę
mleczną, żeby się nie przypaliła. Koszmarny czas. Dzięki Bogu zostałem wyrwany z tego draństwa, bo inaczej chyba
znienawidziłbym ten zawód.

Jarosław
Uściński

AUTOR WYWIADU:
MATEUSZ DURLIK

fot. Archiwum restauracji Moonsfera

kucharz, trener drużyny
Barbeque Kings, prezes
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Szefów
Kuchni i Cukierni; prowadzi
restaurację i catering
Moonsfera.

I nie awansował pan na szefa kuchni w wojsku?
Awansowałem, ale nie na szefa kuchni, a na pisarza kompanijnego. Dzięki
temu zapomniałem co to wojsko. Byłem
w nim od 7.30 do 15.30 (śmiech).
Jak pan potem wrócił na kulinarny
szlak, którym, z niemałymi sukcesami, podąża pan do dzisiaj?
Od 13 roku życia, od pamiętnych wakacji z dziadkiem, zapragnąłem być kucharzem. Gdyby nie moja żona, to nie
skończyłbym nawet technikum, po zawodówce poszedłbym od razu w kulinaria, tak mnie to wciągnęło. Gary to mój
świat! Lubię o tym mówić, uwielbiam gotować.
Jest pan prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni
i Cukierni. Czym takie stowarzyszenie się zajmuje?
Jego nadrzędnym celem jest szerzenie wizji dobrego żywienia, edukowanie,
pokazywanie dobrych praktyk związanych z gotowaniem i pieczeniem. Z naszego stowarzyszenia wywodzi się choćby Karol Okrasa, Robert Sowa czy Marcin Budynek.

A skąd pomysł na restaurację Moonsfera, właśnie na Żoliborzu.
Przez 6 lat prowadziłem restaurację
99, jedną z najbardziej znanych restauracji w Polsce. W tym czasie, przez 2 lata,
ludzie z Centrum Olimpijskiego robili do
mnie podchody, abym zajął się znajdującym się tam lokalem, abym zrobił z niego coś na wzór restauracji 99. Pamiętam,
że to miejsce nie miało wtedy nawet nazwy. Obecna Moonsfera wzięła się z lokalizacji – restauracja znajduje się na dachu, bliżej Księżyca – żadna inna historia za tym nie stoi. Natomiast moja firma,
która jest właścicielem brandu Moonsfera, nazywa się „O5” i wzięła się od 5 kółek olimpijskich, czego wiele osób może
nie wiedzieć.
Ma pan jeszcze jakieś inne restauracje na swoim koncie?
Miałem przez jakiś czas jeszcze inną
restaurację. Niestety straciłem do niej
serce. Kosztowała mnie trochę nerwów,
stresu, i, co najgorsze, pieniędzy.
Co to znaczy, że stracił pan serce,
nie szło?
Ja gotuję sercem, oddaję się gotowaniu dla ludzi. Niestety, po pewnych perturbacjach, straciłem je i zaczęło iść trochę gorzej. Musiałem zamknąć tę restaurację.
To tam gościł pan Tinę Turner i Bruce’a Willisa? Bo wiemy, że pan dla
nich również gotował...
Tina, to historia jeszcze z Bristolu.
Była u nas przez kilka dni i regularnie się
u mnie stołowała. Pamiętam, że podpisała mi piracką pytę. Robiąc to, od razu
zorientowała się, że to pirat (śmiech). Polski standard, ale to były dość zamierzchłe czasy, początek lat 90. Bruce Willis
to już Moonsfera. Kręcił reklamę pewnej
wódki, której nazwy nie zdradzę, i przy-
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chodził do nas jeść. Jako ciekawostkę
muszę powiedzieć, że w USA reklama tej
wódki cały czas jest bardzo widoczna na
różnych billboardach, w wielu miejscach.
Wracając do odwiedzin, odbyła się u nas
impreza producentów tej wódki i pierwszy raz byłem świadkiem, aby gwiazda
była tak izolowana od ludzi. Widziałem
jak on się tym męczył. Każdy chciał mu
wtedy podać rękę, a on nie mógł się odwdzięczyć. Straszne doznanie, ale taka
jest niestety cena sławy.
Jak się panu prowadzi Moonsferę,
czy to ciężki kawałek chleba?
Prowadzenie restauracji w Polsce, to
ogólnie bardzo trudna sprawa. Oczywiście tam gdzie jest bezpośrednie wejście
z ulicy, w ciągach komunikacyjnych, jest
o wiele łatwiej. W miejscach oddalonych
od szlaków turystycznych, od głównych
ulic jest dużo trudniej. Nasza lokalizacja
tym bardziej nie ułatwia, bo trzeba zaparkować trochę dalej od Centrum Olimpijskiego (gdzie znajduje się restauracja Moonsfera), i konieczne jest wjechanie windą na ostatnie, 6. piętro. Oczywiście jakość dań i urok tarasu rekompensują cały „trud” lecz nie każdy jest na to
gotowy. Przykładowo w Londynie, wiele restauracji jest schowanych w jakichś
zakamarkach, bo ludzie szukający dobrej kuchni cieszą się z tego, że przechodzą nawet przez bloki mieszkalne.
U nas cały czas bardzo ważna jest lokalizacja. Chciałabym też w tym miejscu jasno podkreślić, że szef bez wsparcia wyrozumialej żony, wspaniałego kucharza
i prawdziwego zespołu Moonsfery byłby
tylko facetem z wizjami.
Z przyzwyczajeniami ludzi nie powalczymy, ale możemy opowiedzieć więcej o kuchni. Czym się pan
kierował przy podejmowaniu decyzji o rodzaju potraw?

reklama

WINNE
WTORKI

LUDZIE ŻOLIBORZA/KUCHNIE ŚWIATA
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Składniki kuchni są zwykłe i proste, nie
wyszukuję składników na końcu świata.
Oczywiście, jeśli mamy w menu coś orientalnego, to jest to orientalne (śmiech).
Moonsfera to kuchnia autorska, sezonowa, humorystyczna i znajduje się w niej
wiele różnych akcentów kulinarnych. Nasze dania nie są wrzucone do konkretnej szuflady kulinarnej, sugerującej dominację jakiegoś regionu. W związku z tym
nie mogę powiedzieć, co jest ostatnio
dość modne, że kupuję u jednego sprawdzonego rolnika, lub nawet dwóch. Z racji zróżnicowania kuchni, kupuję produkty
z bardzo wielu źródeł.
Wiele razy zwracał pan uwagę, nawet na naszych łamach, żeby korzystać z produktów sezonowych i żeby
być szczerym w produkcji dań.
Tak właśnie uważam. Zależy mi na
tym, aby jedzenie nie tylko uzupełniało naszą potrzebę najedzenia się, ale by
było też czymś smacznym. Nasze sezonowe produkty potrafią się w to bardzo
dobrze wpisać. Fakt, że nie używamy
półproduktów, także wart jest podkre-

ślenia. Sos demi-glace (bazę do innych
sosów), faktycznie gotujemy zgodnie ze
sztuką, czyli na kościach i przez kilka dni.
Jak robimy zupy, to też na przygotowanym przez nas mięsnym wywarze, a nie
na sypanej przyprawie z pojemnika. Nie
chodzimy na skróty. Nigdy nie ośmieliłbym się kupić takich produktów, kiedy
mam absolutnie wszelkie narzędzia do
tworzenia ich samemu. U mnie ośmiornica, to ośmiornica. Stek wołowy zawsze
jest kupowany w Polsce, bo to my mamy
najlepszą polędwicę. Desery też są prawdziwe. Nie używamy gotowych kremów,
żeby zrobić panna cottę, tylko robimy ją
sami, ze śmietany. Jesteśmy prawdziwi.
Czy miał pan jakieś ciekawe sytuacje podczas swojej kariery w branży gastronomicznej?
Może nie będzie to historia, która zaprze wam dech w piersiach, ale jako szef
kadry narodowej kucharzy, często wyjeżdżam. Na ogół jeździmy samochodami, ponieważ musimy zabrać ze sobą
cały sprzęt. Zdarzyło mi się raz jechać
do Monte Carlo, to była promocja pił-

PREZENTACJA

ki ręcznej w Polsce, bodaj 3 lata temu.
Jechałem tam z całą ekipą. Samochód
pełen sprzętu, kucharze skoncentrowani
na dobrym przygotowaniu merytorycznym do promocji, w głowach analizowaliśmy jeszcze przepisy. Wpadliśmy wtedy
na pomysł, żeby pojechać taką drogą,
gdzie będziemy mogli podziwiać najładniejsze widoki. Pojechaliśmy więc przez…
Szwajcarię. Trasa uwodzicielska, przepiękna. Przejechaliśmy przez Szwajcarię, dojeżdżamy do granicy z Włochami.
Sam fakt istnienia tej granicy mocno nas
zdziwił. Okazało się wtedy, że Szwajcaria, jako państwo poza strefą Schengen,
wymaga dokumentów celnych i poproszono nas o nie przy wyjeździe. Wszystko co miałem, to oferta cateringowa,
żeby wiedzieć czego ile mam. Po kilku
godzinach negocjacji i krótkiej instrukcji
na temat gotowania różnych dań udało
się jednak wyjechać. Na koniec powiedzieli tylko, aby następnym razem mieć
ze sobą dokument T2, który do tej pory
nie daje mi o sobie zapomnieć (śmiech).
Bardzo dziękuję za rozmowę!
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Naszym klientom oferujemy:
art. biurowe
materiały eksploatacyjne
do urzadzeń drukujących
(tusze, tonery)
serwis urządzeń
(drukarki, niszczarki)

reklama

Ofﬁce-Tom, ul. Przasnyska 6b (1 piętro), 01-756 Warszawa

Zachęcamy do nawiązania współpracy
i kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy
czas przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

784 243 963
533 603 620

Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein-Żuławski

Paweł Michalec

Agata Marciniak-Różak

Dostawa
na terenie Warszawy

GRATIS

ofﬁcetom@wp.pl

PROMOCJE

dla nowych i stałych klientów

www.ofﬁce-tom.pl
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IV Tydzień
Kuchni Włoskiej
na Świecie
AUTORKA TEKSTU: KAROLINA KOŁODZIEJSKA

Temat tegorocznej edycji brzmiał:
„Edukacja żywieniowa: kultura smaku”.
W związku z tak wymagającym motywem kulinarnym został zaproszony wyjątkowy gość – szef Simone Loi z Włoskiej Federacji Kucharzy. Loi zdobył tytuł Mistrza Kuchni Włoskiej w sezonie
2015/2016, ponadto jest nauczycielem
gotowania w Akademii Smaku w Rzymie, zaś we Włoskiej Federacji Szefów
Kuchni pełni funkcję Szefa Krajowego
Wydziału Młodzieży. Ponadto promuje
imprezy i prowadzi kursy o charakterze
gastronomiczno-edukacyjnym dla młodych szefów kuchni. Uczy jak gotować
jednocześnie zdrowo i smacznie. Jest
również gwiazdą programów kulinarnych w telewizji RAI.
Podczas IV Tygodnia Kuchni Włoskiej
na Świecie, szef Simone Loi poprowadził
cykl lekcji w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

Do trzech razy sztuka, a może
więcej…
Tuż po ogłoszeniu przez Ambasadę
Włoch wiadomości gdzie odbędzie się
ta pierwsza kolacja, właściciel Trattorii
Flaminia, z nieukrywaną radością mówił:
– Nasza restauracja została nieprawdopodobnie wyróżniona. Proszę uzmysłowić sobie fakt, iż otworzyliśmy nasz lokal na Wielkanoc 2017 roku i Ambasada
Włoch już wtedy zorganizowała u nas
kolację inaugurującą ówczesną edycję Tygodnia Kuchni Włoskiej na Świecie. Kolacje pokazowe odbyły się w kilku innych, modnych warszawskich restauracjach. Zdaliśmy egzamin celująco, czego dowodem było to, iż kolejną edycję, w 2018 roku, także zainaugurowano u nas, zaś kolacje pokazowe
odbyły się w innych restauracjach niż
przed rokiem. W najśmielszych marzeniach nie przyszło mi do głowy, że także w tym roku powtórzymy ten scenariusz. W tym roku Ambasada promowała kuchnię włoską rękami szefa Simone
Loi, który przygotował kolację inaugurującą Tydzień Kuchni Włoskiej 2019.
Bardzo to miłe i nobilitujące, że to,
co najważniejsze dzieje się na Żoliborzu,
u nas, po sąsiedzku. W Trattori Flamini jadłam wielokrotnie. To wyróżnienie z pew-

Fot. Karolina Kołodziejska

w Warszawie oraz seminarium w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Gdańsku. W trzech restauracjach
przygotował kolację pokazową. W każdej menu degustacyjne nawiązywało do
tradycji smaków włoskich i było serwowane w lekkiej i zdrowej odsłonie. Jedna z kolacji, ta najważniejsza, inaugurująca IV Tydzień Kuchni Włoskiej na świecie
odbyła się w wybranej przez czytelników
Gazety Żoliborza, Żoliborskiej Restauracji
Roku 2018 Trattoria Flaminia.

nością jest uzasadnione merytorycznie –
kuchnia tam jest doskonała a i ogólna atmosfera pozwala czuć się w tym miejscu
absolutnie wyjątkowo. Restaurację prowadzi rodzina, która sporą część swojego
życia spędziła w Rzymie. Można rzec, że
sos pomidorowy płynie wraz z ich krwią,
a otwartość i serdeczność jest w istocie
rodem ze słonecznej Italii. Trattoria zaprasza nas nie tylko do jedzenia pysznych
dań. Daje również możliwość spędzenia
czasu tak, abyśmy choć przez chwilę poczuli się jakbyśmy siedzieli przy Via Flaminia w Rzymie, chociażby w każdy piątek
słuchając włoskiej muzyki na żywo.
Simone Loi i jego menu
Z wielką przyjemnością przyjęłam
zaproszenie na kolację w Trattoria Flaminia, której autorem był szef Simone
Loi. Wieczór rozpoczął się krótkim powitaniem gości przez dyrektora Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie pana
Roberto Cincotta.
Tego wieczora zmieniłam nieco swój
pogląd na włoską kuchnię. Teraz już
wiem, że nie musi to być kuchnia tylko w wydaniu klasycznym. Kuchnia włoska to również dania zdrowe, lekkie i co

Fot. Mateusz Durlik

W dniach 18 – 24 listopada odbyła
się IV edycja „Tygodnia Kuchni
Włoskiej – The Extraordinary
Italian Taste” na świecie. W Polsce
wydarzenie wspierała Ambasada
Włoch, Włoski Instytut Kultury
w Warszawie, Włoska Izba
Handlowo-Przemysłowa w Polsce,
ITA Włoska Agencja Handlu
oraz Włoska Federacja Kucharzy
– Oddział w Polsce. Projekt
skierowany był do wszystkich
włoskich restauracji. Warunkiem
przystąpienia było przygotowanie
specjalnego menu nawiązującego do
smaków oraz tradycji Italii w cenie
49 złotych.

wyjątkowo dla mnie ciekawe i istotne –
również bezmięsne. Tak się akurat złożyło, że serwowane dania były wegetariańskie, co idealnie wpisało się w mój
fleksitariański styl jedzenia.
Na pobudzenie zmysłów zaserwowano koktajl Spritz al Cynar na bazie
prosseco i likieru z karczochów.
Moją podróż do Włoch rozpoczęłam
od przystawki typowo rzymskiej, choć
w oryginale do przygotowania tego dania, używa się solonego, suszonego dor-

sza (baccala). Niestety w Polsce jest on
niemal nie do kupienia, dlatego w tym
daniu został on zastąpiony świeżym dorszem. Rybę podano na musie z ciecierzycy a całości aromatu dodał rozmaryn. Danie delikatne, smaczne i zdrowe,
co czuć było z każdym kęsem, z pewnością idealne dla dzieci. Kolejno podano risotto z owczym serem pecorino romano, prażonym pieprzem i świeżymi truflami, które szef Simone przywiózł prosto z Włoch. Danie nie wyglądało tak do-

brze, jak smakowało, ale nie o to w kuchni
włoskiej chodzi. Tutaj smak jest najważniejszy. Ryż duszony w bulionie warzywnym i białym winie fantastycznie przyjął wszystkie smaki i zamknął je w sobie.
Trzecie danie to bohater wieczoru – makaron mezze maniche z pieczonymi pomidorkami, cytrusami i płatkami migdałów. Rzadko spotykany makaron w Polsce o nazwie „krótkie rękawy” to po prostu połowa długiego rigatoni. Sposób
przyrządzenia makaronu pobudził zmysły wyjątkowo aromatycznym twistem
cytrusowym – pomarańczy, limonki i cytryny. Naprawdę tak niewiele trzeba aby
uzyskać smak wakacji w środku zimy. To
danie było rewelacyjne i godne naśladowania w domu, co już zdążyłam zrobić. Deserem szef nas nie zasłodził, gdyż
wytrawny mus czekoladowy z kruszonką kawową idealnie skomponował się
z wieczornym espresso i lampką i lampką
wytrawnego wina Pinot Nero Friuli. I to
tyle moi drodzy Czytelnicy. Było pysznie,
było po włosku, było gwarno i wesoło.
Dania szefa Simone Loi już niedługo
pojawią się w karcie Trattoria Flaminia na
dłużej. Jestem przekonana, że szef Przemek i szef Paweł doskonale je odtworzą.

MIASTO ŻOLIBORZ
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Świątecznie
tyw powraca na szklanej elewacji budynku, na której iluminowana animacja tworzy sugestywne wrażenie mrozu malującego na szybach niezwykłe ornamenty.
Przed centrum stanęła ponad
13-metrowa choinka, do złudzenia przypominająca naturalny świerk, pełna odbijających światło dekorów o lustrzanym
wykończeniu i migocząca błyszczącymi
śnieżynkami.

w Westfield Arkadia
Westfield Arkadia w ostatnich tygodniach roku wita klientów
w świątecznej krasie. Tegoroczny wystrój jest nowy, tworzy
wyjątkowo ciepłą, rodzinną aurę i zachęca nie tylko do
zakupów, ale i do korzystania z całej oferty centrum, ze strefą
restauracyjną i rozrywkową włącznie.
Warszawskie centrum handlowe zaskakuje w tym roku zupełnie nowymi
świątecznymi szatami, łączącymi tradycję z nowoczesnością i odrobiną stylu glamour. – Westfield Arkadia to największy tego typu obiekt w Polsce, odwiedzany rocznie przez 19 milionów gości. Chcieliśmy zatem sprawić, by każdy
poczuł tu prawdziwie świąteczną atmosferę – opowiada Mariusz Gagatko z Mul-

tidekor, marki odpowiedzialnej za świetlną przemianę centrum. – Zaprojektowana przez nas dekoracja nadaje odświętną oprawę rodzinnym wizytom w centrum, mamy też w zanadrzu coś specjalnego dla dzieci – dodaje.
Od głównego wejścia utworzono
drogę z świetlnych, ozdobnych bram,
tworzących u sklepienia wzór oszronionych gałązek i śnieżynek. Zimowy mo-

Wizyta w baśniowym zamku
Świętego Mikołaja
Wnętrze Westfield Arkadia wyróżnia w tym roku współcześnie zinterpretowana, klasyczna świąteczna symbolika, utrzymana w barwach takich
jak złoto, srebro, biel i czerwień. Z sufitu zwisają pokaźnych rozmiarów prezenty, zachwycające precyzją wykonania, o delikatnej, ażurowej konstrukcji.
W tym roku świąteczna aranżacja mocno nawiązuje do architektury centrum,
łącząc prostotę formy z dekoracyjnymi
detalami. Złota siatka oplatająca prezentowe dekory inspirowana jest motywem
zdobiącym wnętrza budynku. Zwieńczone złoto-białymi kokardami pakunki kryją
w sobie mieniące się chłodnym blaskiem
gwiazdy, nawiązujące do elementów
zdobiących balustrady w Arkadii, bogato
udekorowane choinki czy wielokolorowe
bombki o matowych i błyszczących wykończeniach oraz świetlne kule.
Najmłodszych z pewnością ucieszy wizyta w fabryce Świętego Mikołaja, przypominającej baśniowy zamek z dwiema
strzelistymi wieżami. To właśnie tu – pośród kół zębatych i kluczy w stylu retro
– powstają wyczekiwane przez wszystkich prezenty. Podczas gdy dzieci bawią
się opodal trzech choinek uginających się
pod ciężarem wielokolorowych ozdób, ro-

dzice mogą odpocząć na złotych, ażurowych siedziskach wypełnionych bombkami. Obramowana stylowym neonem fabryka stanowi wesołe i urocze tło pamiątkowych fotografii.
Wielka przygoda z „Krainą lodu 2”
Druga połowa listopada obfitowała w moc atrakcji dla klientów w różnym wieku. W głównym holu Westfield
Arkadia stanęła strefa promująca najnowszą produkcję Disneya, wyczekiwaną „Krainę lodu 2”. Z okazji premiery filmu centrum zaprosiło gości do specjalnej strefy przygód, która była dostępna
dla wszystkich aż przez trzy tygodnie.
Wydarzenie osnuto wokół fabuły filmu,
który trafił do kin 22 listopada i w pierwszy weekend zgromadził ponad 619 tysięcy widzów. To rekord otwarcia dla animacji w Polsce. Dla porównania „Krainę
lodu” w 2013 roku, w pierwszy weekend,
obejrzało 150 tysięcy widzów. W wielkim finale zabawy miał miejsce konkurs,
w którym szczęśliwcy wygrali aż 100 biletów na „Krainę lodu 2“, ufundowanych
przez Cinema City. Ponadto fani filmu
mieli niepowtarzalną okazję, aby w tydzień po premierze w arkadyjskim Empiku uzyskać autografy od odtwórczyń
głównych bohaterek – Katarzyny Łaski
(Elsa) oraz Magdaleny Wasylik (Anna).
Oprócz tego, w związku ze zbliżającymi się świętami, w Westfield Arkadia
miała miejsce również wielka zimowa loteria, zlokalizowana w domku o skandynawskim stylu. Za rejestrację paragonów codziennie można było wygrać
karty podarunkowe. W dniu finałowym
szczęśliwy uczestnik SKI loterii otrzymał
voucher na wyjazd w Alpy o wartości
30 tysięcy złotych. Będzie mógł zabrać
z sobą aż dziewięć bliskich osób.

SPORT

PRAWO

HISTORYCZNY

ŚWIĄTECZNE NIESPODZIANKI,

SUKCES POLAKA
W KARATE KONTAKTOWYM

44 lata – tyle czasu musiało upłynąć, by do Otwartych
Mistrzostw Świata zakwalifikowali się Europejczycy. Dla Polaków
powodów do radości jest dużo więcej. Maciej Mazur, po serii
wymagających pojedynków, wywalczył srebrny medal.
AUTOR TEKSTU: DAWID KRUPSKI
W dniach 9-10 listopada w Tokio odbyły się Otwarte Mistrzostwa Świata
w karate kontaktowym prestiżowej organizacji WKO (World Karate Organization). W stolicy Japonii, w barwach biało-czerwonych, o najwyższe trofea walczyło 7 zawodników i 4 zawodniczki. Cała
ekipa zaprezentowała się znakomicie.
Największy sukces odniósł Maciej Mazur,
zdobywając srebrny medal. W drodze na
podium stoczył siedem pojedynków. Aby
odbyć najważniejszą walkę turnieju, pokonał między innymi aktualnego mistrza
świata w kategorii do 80 kikogramów –
Shotę Maedę, a także wygrał z mistrzem
Europy z 2019 roku w wadze ciężkiej –
Eventasem Guzaskasem.
Największym wyzwaniem dla Polaka okazał się multimedalista mistrzostw
świata i Europy – Valerij Dimitrow. Walkę
rozstrzygnięto po dwóch dogrywkach.

Karatecy do tej pory pojedynkowali się
sześciokrotnie. Zawsze zwyciężał Dimitrow. Tym razem było inaczej. Mazur
przeszedł do finałowego starcia, w którym zmierzył się z aktualnym mistrzem
świata otwartej kategorii wagowej, Yujim Shimamoto. Jako pierwszy Polak
w historii walczył w finale mistrzostw
świata, które odbywają się w Tokio raz
na 4 lata. – Dla karateckiego środowiska w Polsce jest to powód do ogrom-

nej dumy, bo Polska znalazła się w ścisłej
czołówce Karate Kyokushin – podkreślają działacze z Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate, w barwach którego trenuje Maciej Mazur. Turniej na stałe wpisał
się w sportowy kalendarz. Otwarte Mistrzostwa Świata odbywają się nieprzerwanie od 1975 roku.
– Szczególne podziękowania należą się wszystkim warszawskim zawodnikom, którzy reprezentowali Polskę:
Markowi Odzeniakowi, Tomaszowi Bodziochowi, Mateuszowi Kapturowi, Monice Zielińskiej i jedynemu spoza Warszawy, ale związanemu z Bielańskim Klubem
– Mateuszowi Garbaczowi. Olbrzymie
znaczenie w przygotowaniach i samym
pobycie w Tokio odegrali: Dzielnica Bielany, Koleje Mazowieckie, Lasy Państwowe
oraz bliscy przyjaciele BKKK. Bez zaangażowania prezesa BKKK – Mariusza Mazura
oraz trenera – Jacka Kępy, zarządu BKKK
i wszystkich sympatyków klubu, nie moglibyśmy mówić o tak wielkim sukcesie –
podkreśla Maciej Mazur.
Międzynarodowe zawody karate
w stolicy
Za nami kolejna edycja Kokoro Cup
– międzynarodowego turnieju karate
kontaktowego. To już dwunasta odsłona wydarzenia, które 7 grudnia przyciągnęło tłumy do hali przy ulicy Staffa. W turnieju wzięli udział zawodnicy
z Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Polski. W konkurencji kobiet zwyciężyła Japonka – Momo Fujihara, pokonując w finale Jugitę Vencaite. O brąz
walczyły dwie Polki – Agatę Kozubowską pokonała Anna Bojda. W kategorii
męskiej Kazuhisa Mikami pokonał mocnymi kopnięciami Juriego Dumę. Finałową walkę zwyciężył reprezentant Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin – Marek Odzeniak. Po dwóch dogrywkach
wyższość Polaka musiał uznać dobrze
zapowiadający się karateka ze Szwecji –
Ali Hayder.
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CZYLI CO ZROBIĆ Z NIETRAFIONYM PREZENTEM?

Grudzień to zdecydowanie miesiąc prezentów. Szukamy
podarunków, które mają ucieszyć naszych bliskich, sami również
otrzymujemy upominki. Co jednak zrobić jeśli otrzymamy
prezent, który nie trafi w nasz gust?
AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
Najprościej jest w przypadku zakupów internetowych. Mamy tu bowiem
możliwość zwrócenia zakupionych towarów bez podania przyczyny (także
wtedy, gdy towar jest pełnowartościowy, ale nie odpowiada naszym oczekiwaniom, albo po prostu zmieniliśmy
zdanie co do jego zakupu). Ustawowo
mamy na to 14 dni od otrzymania towaru, ale wielu internetowych sprzedawców zdecydowało się na wydłużenie tego terminu nawet do 100 dni.
Uwaga! Prawo odstąpienia dotyczy tylko konsumentów (osób które kupują
rzecz w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) i tylko sytuacji,
w których nabywamy rzecz od przedsiębiorcy. Jeżeli zatem kupiłeś prezent
na tak zwaną „fakturę” albo od osoby
dokonującej sprzedaży okazjonalnej,
nie będziesz mógł skorzystać z prawa
odstąpienia.

Kupując na odległość trzeba też pamiętać, że istnieje grupa produktów,
które mimo że zostały zakupione przez
konsumenta, nie będą mogły zostać
zwrócone. Produkty te zostały w sposób wyczerpujący określone w art. 38
ustawy o prawach konsumenta. Należą do nich między innymi produkty wytworzone według specyfikacji konsumenta (na przykład sukienka uszyta na
miarę), produkty ulegające szybkiemu
zepsuciu czy mające krótki termin przydatności. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy konsument jest zobowiązany
do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50
złotych.
Co zrobić, gdy darowana rzecz została kupiona w sklepie stacjonarnym?
W tym przypadku nie przysługuje
nam prawo odstąpienia. Zwrot rzeczy
do sklepu stacjonarnego jest możliwy
tylko na podstawie przepisów o rękojmi za wady (oczywiście jeżeli sprzedaw-

fot. AdobeStock
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ca dobrowolnie nie zgadza się na odstąpienie). W tym przypadku warto jednak
pamiętać, że sprzedawca odpowiada
tylko za te wady, które tkwiły w rzeczy
w chwili jej sprzedaży, a nie za uszkodzenia powstałe po tym jak wyszliśmy
ze sklepu. Jeżeli rzecz rzeczywiście jest
wadliwa, możemy żądać jej wymiany na
nową, usunięcia wady, obniżenia ceny,
a jeżeli wada jest istotna, nawet oświadczyć, iż odstępujemy od umowy. Jeżeli jednak nasz upominek nie jest wadliwy, a jesteśmy pewni, że nie chcemy
go zatrzymać, warto udać się do sklepu. Obecnie wielu sprzedawców wychodzi naprzeciw kupującym i pozwala wymienić rzeczy na inne.

reklama

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe i wydarzenia (grudzień 2019 r.)

Sylwester 2019/2020 w kinie Wisła
Kino Wisła zaprasza na sylwestra 2019/2020. Podczas nocy sylwestrowej zaprezentujemy Państwu przedpremierowe
pokazy filmów:

„Judy” porywająca opowieść o jednej z największych gwiazd kina i piosenki, której niezapomniany przebój „OVER THE RAINBOW”
przyniósł nieśmiertelność. Fenomenalna, oscarowa rola RENÉE ZELLWEGER.

„Gorący temat” trzy wielkie gwiazdy: Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie, w rolach kobiet, które przeciwstawiają się
seksizmowi i przemocy seksualnej w jednej z największych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych – The Fox News.

Między filmami czekać na Państwa będzie wyśmienity catering w holu.
Atrakcją będzie losowanie nagród od kina Wisła i naszych partnerów.
Start imprezy 21:00
Cena biletu 190zł / osoba
Bilety do nabycia w kasie kina. Płatność tylko gotówką. Ilość miejsc ograniczona.

Zdjęcia: materiały prasowe Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate

Do zobaczenia w kinie!

Rezerwacja i zakup
biletów online
www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,
tel. 22 839 23 65
*godziny poszczególnych seansów
mogą ulec nieznacznym zmianom.
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Przesyt i niedosyt
AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA

A podobno jest gdzieś ulica
(lecz jak tam dojść? którędy?)
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy [...]
(K.I Gałczyński, Podróż)
Paweł rozejrzał się po pokoju synów.
Wszędzie walały się klocki, gry, pluszaki, modele, figurki. Regał zapełniony był
książkami, grami planszowymi, puzzlami. Na biurku rozkręcony jakiś mechanizm i rozsypane bezładnie narzędzia.
– No tak, dziada z babą tu tylko brakuje. Niedługo mikołajki i święta. Co im
kupić? Z czego będą się cieszyć? Co im
się szybko nie znudzi?
Kinga uchyliła drzwi do pokoju córki.
Otwarta szafa aż kipiała od kolorowych
ubrań i torebek. Na toaletce poustawiane kolorowe kosmetyki, w szkatułce i na specjalnych stojakach misternie
poukładana biżuteria. Na regale książki, gry, zbiór słoników. Obrazu dopełnia
elektronika: laptop, telefon, inteligentny zegarek.
– Ona wszystko ma, co jej podarować?
Takie obrazki można zobaczyć niemal w każdym domu. Żyjemy w czasach
szybkiego rozwoju różnych dziedzin.
Kiedyś telewizor był rzadkością, telefony stacjonarne były w nielicznych domach. A teraz? Chyba każdy ma przynajmniej jeden telefon komórkowy, nowoczesnego telewizora nie ma najczęściej ten, kto nie chce go mieć. Reklamy
zachęcają do kolejnych zakupów, nawet

nie dają nam szansy, by o czymś pomarzyć, bo swoimi sztuczkami wmawiają
nam, że wiedzą lepiej co chcemy, czego potrzebujemy. Dzieci zasypane są
zabawkami, grami, elektroniką. Z jednej
strony jest to objaw wyższej stopy życiowej, a z drugiej… skąd tak dużo problemów i rozczarowań?
Grudzień to mikołajki i święta Bożego Narodzenia. To czas gorączkowego myślenia czym obdarować
dzieci, a także dorosłych. Czym zaskoczyć? A może zamiast wielu prezentów, zamiast różnych większych
i mniejszych, kupić jeden drogi? Co
kupić babci, która „wszystko ma” i „nic
nie potrzebuje”? Takie pytania, a także przygotowania, sprzątanie, zakupy – wszystko to przysłania radosne
oczekiwanie, gdyż wymaga rozplanowania, podzielenia obowiązków między domowników, dopilnowania. Zamiast radości jest przemęczenie, gonitwa i frustracje. Jak zdążyć? Jak zadowolić wszystkich?
Zagonieni między pracą a domem,
między przygotowaniami do świąt, odrabianiem z dzieckiem prac domowych,
zakupami, gubimy radość i ducha świąt.
W końcu, gdy już siadamy do świątecznego stołu, jesteśmy tak przemęczeni, że czekamy na zakończenie świętowania. Coraz częściej też każdy siedzi
z nosem w telefonie lub tablecie, w tle
szumi non stop włączony telewizor. Po
świętach, szczególnie po tych pełnych
gwaru, rozczarowań, dyskusji, czasami
sztucznych uśmiechów i nieszczerych
życzeń, z ulgą wracamy do pracy, z ulgą

wysyłamy dzieci do szkoły. Czy tak powinno być? Czy zatraciliśmy zdolność
spędzania czasu w miłej, serdecznej atmosferze?
Są różne sposoby spędzania świątecznego czasu. Coraz częściej można zaobserwować trend rodzinnych
świątecznych wyjazdów. Wielu wybiera święta w ośrodkach w Polsce, gdzie
inni wszystko przygotowują i są „do
usług”, gdzie wszystko jest zorganizowane, załatwione, podane, sprzątnięte.
Coraz częściej też wybierane są wyjazdy za granicę, by oderwać się od „całego tego bałaganu” i pobyć przez tydzień czy dwa w ciepłym klimacie, wygrzać się na plażach lub pozwiedzać
inne kraje. Jesteśmy różni, więc różnie
odczuwamy szczęście i radość. Dlatego
każdy sposób jest dobry, jeśli naprawdę
nam je przynosi.
Większość z nas wyrosła w tradycji
chrześcijańskiej. Ale świat się zmienia –
kultury się przenikają, mieszają się nacje. Dla osób spoza naszej kultury bardzo ciekawym przeżyciem może być
obserwacja naszych obrzędów i tradycji (jak chociażby sianko pod obrusem),
smakowanie potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, kolędowanie. To, co
dla nas jest „odwieczne”, dla nich jest
egzotyczne. Nowe smaki mogą im przypaść do gustu, albo być nie do zaakceptowania.
Są obrzędy (na przykład chodzenie
z turoniem), które możemy zobaczyć
tylko w nielicznych miejscach. Zanika wspólne śpiewanie kolęd – zastępowane jest odtwarzaniem ich z płyt
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CD, z Internetu lub z programów telewizyjnych. Coraz mniej osób zna więcej niż jedną zwrotkę poszczególnych
kolęd! Wróćmy do kolędowania. Pokażmy dzieciom, że wspólne śpiewanie i spędzanie czasu, to jednoczenie
rodziny.
Kultywowanie tradycji jest ważne.
To nasze korzenie, dziedzictwo i coś,
co nas, jako naród, wyróżnia spośród
innych. To coś, z czego możemy być
dumni, czym możemy się chwalić. Nasze
stroje ludowe – piękne, barwne, z ciekawymi elementami zdobienia – budzą
podziw wśród obcokrajowców. Przez
lata niszczono kulturę ludową, traktowano ją jako „wsiową” czy „obciachową”. Zanikały języki poszczególnych regionów. Całe szczęście znaleźli się ludzie, którzy postanowili ratować gwary, zwyczaje i muzykę regionalną.
Wróćmy jednak do poszukiwań
prezentów. Warto zastanowić się, czy
ogrom posiadanych przedmiotów
(ubrań, butów, torebek, elektroniki,
zabawek), faktycznie daje nam szczęście? Czy taka masa przedmiotów, spełnianie wszelkich zachcianek, kupowanie kolejnego samochodziku czy kucyka, rzeczywiście są dobre dla naszych
pociech? Duża liczba zabawek sprawia,
że szybko stają się one obojętne i na
dziecko działa tylko efekt nowości. Warto się zastanowić, czy przypadkiem nie
„przekupujemy” dziecka, bo nie mamy
dla niego czasu?
Łóżko zasypane pluszakami ładnie
wygląda, ale nie pozwala dziecku skupiać się na pojedynczych przedmiotach. Dziecko spędza kilka godzin w głośnej, nasyconej bodźcami szkole czy
przedszkolu, a my fundujemy mu jeszcze kolejne zajęcia („bo przecież musi
znaleźć i rozwijać pasje, uczyć się kilku
języków, pływać…”). Dziecko atakowane jest przez bezmiar bodźców: faktur,
kolorów, kształtów, zapachów, dźwięków. Ich ogromna ilość bombarduje je
non stop, przez wiele godzin w ciągu
każdej doby. Rozwijający się układ nerwowy dziecka, narażony jest na długo-

trwałą pracę na najwyższych obrotach.
Mimo swej plastyczności nie radzi sobie
z tym, następuje efekt przebodźcowania.
Kupujemy kolejne pluszaki, klocki,
zabawki edukacyjne, lalki, kucyki, żołnierzyki. „Bo ja nie miałem, to niech dziecko ma wszystko”, „stać mnie, moich rodziców nie było stać”... Czy dziecko naprawdę potrzebuje aż tylu zabawek?
Nie jest przecież w stanie bawić się
wszystkim, nie jest w stanie zapamiętać co ma, nie jest w stanie utrzymać
porządku. Dodatkowo należy zastanowić się nad tym, czy posiadanie wielkiej
liczby plastikowych lub gumowych zabawek jest ekologiczne? Warto wykorzystać modę na bycie eko i zminimalizować liczbę przedmiotów w otoczeniu,
a przy okazji kreować większą świadomość ekologiczną.
Można spotkać coraz więcej rodzin,
w których preferuje się własnoręcznie
wykonane prezenty – ozdoby i przedmioty użyteczne z wikliny papierowej,
własnoręcznie wydziergane swetry,
szale, czapki, torby uszyte z podartych
dżinsów czy firanek. Prezentem mogą
być także upieczone własnoręcznie ciasteczka, ciekawe przetwory z owoców
i warzyw. Moda na bycie eko i idea zero
waste, to krok ku „odzyskaniu planety”
i czasu dla bliskich. To także poprawa
komunikacji społecznej.
Każdemu przesytowi towarzyszy
niedosyt. Jakie one są? U dzieci coraz
częściej pojawiają się problemy w kontaktach społecznych, w sferze emocji,
poczucie pustki, niska samoocena, brak
koncentracji. Coraz częstsze są problemy psychiczne, okaleczanie się, a nawet próby samobójcze. To trudne tematy. Zastanówmy się, zanim kupimy
kolejną zabawkę, kolejny gadżet. Może
zamiast tego idźmy wspólnie na spacer do lasu? Może namówmy dziecko,
by przeznaczyło część swoich zabawek
dla biednych? Uczmy empatii. Uczmy, że
ważniejsze jest być, niż mieć. Uczmy, że
można się cieszyć z tego, co się ma i nie
trzeba mieć „wszystkiego”.
Zamiast obsesyjnego sprzątania
i gonitwy za kolejnymi prezentami/zachciankami, podejdźmy do świąt z większym luzem i cieszmy się z nich. Cieszmy się z własnoręcznie przygotowanych prezentów, ugotujmy wspólnie
potrawy, przygotujmy razem świąteczne dekoracje.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
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ZIMOWE
SPOTKANIA

KAMERALNA ATMOSFERA
SPECJANA OFERTA *
* robiąc rezerwację
zapytaj o szczegóły

Restauracje SAM / www.sam.info.pl
Żoliborz
ul. Rydygiera 9C
606 836 836
samzoliborz@612.pl

Powiśle
ul. Lipowa 7A
600 806 084
sam@sam.info.pl

Centrum
ul. Twarda 4
513 267 173
citysam@612.pl
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Kolorowe mućki z ulicy Powązkowskiej
AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ

Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia. Powinien
być to czas pełen radości
i uśmiechu, dlatego w moim
grudniowym artykule
znajdziecie kilka powodów
do nich. W Wigilię podobno
zwierzaki przemawiają
ludzkim głosem. Jest
takie miejsce na Żoliborzu,
gdzie można próbować to
sprawdzić.
Ale zacznijmy poważnie, od cytatu
z oficjalnej strony pewnego przedsiębiorstwa z Żoliborza:
„Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów
metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn
i konstrukcji. Nadrzędnym celem Instytutu jest transfer opracowanych w nim
technologii wraz z urządzeniami do ich
realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz posiadanej wiedzy do wszystkich
gałęzi przemysłu, a także świadczenie
usług. Instytut przez wiele lat swojej działalności wypracował rozpoznawalną markę, a efekty realizowanych w nim prac są
powszechnie wykorzystywane”.
Brzmi bardzo precyzyjnie i fachowo,
prawda?
A co to jest, gdzie to jest i... z czym
to się je?
Jeśli wybierzecie się na spacer w okolice zbiegu ulic Powązkowskiej i Duchnickiej, to na pewno zauważycie w głębi, za
piękne wykutą bramą, wielki gmach ze
ścianami obrośniętymi winobluszczem.
Ten winobluszcz porastał niegdyś cały
fronton budynku, teraz pnie się tylko
miejscami. Brama jest gościnnie otwarta i można wejść na teren, gdzie po kilkudziesięciu metrach oczom naszym ukaże
się fontanna z osobliwą instalacją, a obok
niej jeszcze dziwniejsza... krowa. Tak niezwykłej krowy to na pewno nigdy nie wi-

IMP. Krasula z Krowiej Parady

Główny gmach Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

dzieliście. Krowa jest wykonana z metalu i masy plastycznej. Z tyłu korpusu bardziej przypomina samochód z podniesioną klapą niż jakiekolwiek zwierzę. Spod tej
klapy wyglądają „wnętrzności”: plątanina
rur, kół zębatych, prętów, drutów, śrub.
To swoista reklama i łatwo przemawiający do wyobraźni opis tego, czym zajmuje
się Instytut, który w swej działalności łączy naukę z praktyką i produkcją.
Prowadzone są tu prace badawcze
nad innowacyjnymi technologiami i nowymi materiałami, ochroną powierzchni metalowych przed korozją, bezpieczeństwem
eksploatacji maszyn, ochroną środowiska poprzez recykling i odzysk materiałowy. Badania z zakresu inżynierii powierzchniowej wykorzystywane są między innymi
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
kraju, ruchu drogowym, eksploatacji samolotów i przemyśle lotniczym.
Przyjrzyjmy się budynkom wokół. Już
na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie
zabytkowych. I tak jest w istocie. Powstały bowiem w pod koniec lat dwudziestych
ubiegłego wieku. Instytut rozpoczął swą
działalność w roku 1927.
Po I wojnie światowej rozpoczęto
w Warszawie działania dążące do budowy przemysłu zbrojeniowego, który po
okresie rozbiorów w Polsce właściwie nie
istniał. Zadaniem tego przemysłu była nie
tylko produkcja na potrzeby obronności
kraju, ale też na eksport. W latach dwudziestych, w bardzo krótkim czasie, Polska stała się potentatem w tej dziedzinie,
a przemysł zbrojeniowy i handel jego wy-

tworami przyniósł niemałe zyski.
Istniejący do dziś główny gmach na
terenie Instytutu, powstał w roku 1925.
W 1927 roku, w ramach przedsiębiorstwa Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia,
zaczęła działać Fabryka Sprawdzianów
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3. Jej założenie uznawane jest za
początek działalności IMP.
W czasach II wojny światowej Instytut trafił oczywiście w ręce Niemców. Paradoksalnie, dzięki temu, przetrwał lata
konfliktu, gdyż w związku z profilem działalności był okupantowi niezwykle potrzebny. Nie obyło się jednak bez chwil
tragicznych. Znajdująca się na dziedzińcu
tablica Tchorka, upamiętnia PPS-owców,
którzy zostali zamordowani przez Niemców na terenie zakładu w latach 1940-44.
Po zakończeniu II wojny światowej Instytut wszedł w skład Centralnego Zakładu Techniczno-Badawczego, a od 1948
roku Głównego Instytutu Mechaniki. Od
1951 roku Instytut Mechaniki Precyzyjnej działa samodzielnie.
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły restrukturyzację przemysłu krajowego. Na polski rynek weszli producenci zagraniczni. Wiele krajowych przedsiębiorstw współpracujących z IMP, zakończyło działalność. Skutkiem tego, w krótkim czasie, stała się likwidacja pozawarszawskich zakładów IMP. Wtedy też nastąpiła sprzedaż nieruchomości, również na
terenie pomiędzy Powązkowską i Duchnicką. W dawnych warsztatach i budynkach produkcyjnych zadomowiły się skle-

IMP, krasula z Krowiej Parady z 2016 r.

py, biura, kawiarnie i restauracja. Ograniczone – i to niezwykle drastycznie – zostało również zatrudnienie. W latach 80.
w IMP pracowało około 1500 osób, obecnie – ok. 160. Część zadań przejęły nowo
powstałe, wyspecjalizowane spółki, które
do dziś współpracują z Instytutem.
Z powojennych ciekawostek działalności Instytutu warto przypomnieć historię masztu radiowego w Konstantynowie koło Gąbina. W chwili powstania, czyli w roku 1974, był on najwyższą budowlą
na świecie, o wysokości 646 metrów. To
właśnie naukowcy IMP opracowali, wykorzystaną przy jego stawianiu, technologię zabezpieczenia powłokami metalizacyjno-malarskimi. Gdy po 17 latach eksploatacji rozbierano konstrukcję, okazało
się, że pod względem ochrony przed korozją, był zabezpieczony rewelacyjnie.

IMP ma też swoje zasługi w dziedzinie renowacji warszawskich zabytków
i pomników. Złote powłoki na elementach
wystroju Zamku Królewskiego w Warszawie, głównie zegara na wieży, to efekt
pracy specjalistów tego Instytutu. Podobnie warstwa ochronnego brązu na
pomniku Syrenki z Rynku Starego Miasta
i na Kolumnie Zygmunta oraz powłoka antykorozyjna Płyty Czerniakowskiej.
Wróćmy jeszcze na koniec do naszej
krówki z początku artykułu. To pozostałość po trzymiesięcznej „Cow Parade” która odbyła się w stolicy od listopada 2016
do stycznia 2017 roku. Na ulicach Warszawy pojawiło się wtedy całkiem liczne stado
kolorowych krów. Aż 60 muciek stało przy
głównych traktach miasta. Później zostały sprzedane, a pieniądze przeznaczono na
cele charytatywne. Wcześniej takie krowie

parady odbyły się m.in. w Pradze, Nowym
Jorku, Londynie, Dublinie, Sydney i Tokio.
Instytut zakupił dwie takie krasule.
Jedna została przerobiona na reklamę
IMP i stoi na dziedzińcu od strony ulicy
Duchnickiej. Druga, błękitna „policjantka”
w niezmienionej formie, spoczywa sobie
dostojnie i cieszy oko przechodniów przy
wejściu do „defabryki” – jednego z dawnych budynków warsztatowo-produkcyjnych Instytutu.
Czy przemówią w wigilijną noc? Mieszkańcy sąsiednich osiedli mają największe
szanse na sprawdzenie.
I tym optymistycznym akcentem
kończę rok 2019 życząc wszystkim Czytelnikom radosnych i miło spędzonych
świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia
w nowym, 2020 roku, który oby był dla
wszystkich udany i szczęśliwy.
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BURGEROWNIA
Żoliborz
ul. Krasińskiego 24
Tel. 534 604 534
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MIASTO ŻOLIBORZ

Żoliborz też doczeka się swojego
butelkomatu!

Co z dzikimi wysypiskami

Mieszkańcy Żoliborza nie będą musieli jeździć na plac Bankowy, czy na Ząbkowską, żeby pozbyć się
butelek i zamienić je na zniżki do kina.
Wiceprezydent Michał Olszewski
w rozmowie z Radiem Kolor zapowiedział nowe lokalizacje butelkomatów.
Jeden z nich stanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Potockiej. To
jedna z dziesięciu lokalizacji, którą ratusz wybrał dla tego typu maszyn.
Wiadomo, że mają one pochodzić
od zupełnie nowego producenta. Dwa

recyklomaty, które w wakacje działały w Warszawie na pl. Bankowym i na
Ząbkowskiej, nie do końca zdały egzamin, bo zbyt często ulegały awariom.
Z tego powodu zapadła decyzja o zmianie producenta. – Było to związane
głównie z tym, że w ocenie sponsora,
nie było możliwości poprawienia istniejącego systemu – tłumaczy w rozmo-

wie z Radiem Kolor wiceprezydent Michał Olszewski.
Nowe butelkomaty mają pojawić się
w Warszawie pod koniec roku. Podobnie jak poprzednio, mieszkańcy będą
mogli wrzucać tam opakowania po napojach. W zamian dostają ECO-punkty,
które będzie można wymienić na tańszą kawę, czy zniżki do kina i teatru.

Głośne dmuchawy do usuwania liści.
Skarg mniej, ale problem aktualny
Urząd Dzielnicy Żoliborz zrezygnował z używania dmuchaw, które przyczyniają się do zanieczyszczenia
powietrza. Jednak problem pozostał.
Burmistrz dzielnicy Paweł Michalec
przyznaje, że urząd nadal dostaje skargi
na hałaśliwe i zanieczyszczające powietrze dmuchawy, ale jest ich mniej niż
wcześniej. – Mam nadzieję, że będziemy podążali w kierunku wyeliminowania
w ogóle takich zdarzeń – mówi w rozmowie z Radiem Kolor burmistrz Żoliborza. Jak dodaje, dzielnica stawia na miotły. – Jest to program, który przede

wszystkim ma ograniczyć hałas, bo taka
dmuchawa to jednak jest emisja dosyć
dużego natężenia decybeli. Jednocześnie przeciwdziałamy unoszeniu się kurzu, który często przy drogach i ciągach komunikacyjnych, zawiera te pyły
zawieszone. Tam są te niebezpieczne
składniki, które osiadają wzdłuż dróg i w
tym momencie są unoszone do góry –
tłumaczy Paweł Michalec.

Jednak z dmuchaw nadal nie zrezygnowały niektóre spółdzielnie mieszkaniowe, na co władze Żoliborza nie mają
wpływu. Burmistrz dodaje jednak, że
dzielnica wystosowała apel do zarządców osiedli, aby zmienili techniki usuwania liści. Miejmy nadzieję, że z przyszłym
roku problem nie wróci.

Partnerem sekcji jest
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na pograniczu Woli i Żoliborza?
Mieszkańcy od niemal dwóch lat domagają się uprzątnięcia obszarów bezpośrednio sąsiadujących
z Żoliborzem. Byłe tereny działkowe w rejonie ulicy Ficowskiego straszą rozlatującymi się altanami
i zgromadzonymi wokół odpadami. Nie lepiej jest w rejonie ulicy Kozielskiej gdzie, od strony torów
wzdłuż ogrodzenia ośrodka jeździeckiego i ogródków działkowych, zalegają sterty śmieci i gruzu.
AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK
O posprzątanie terenów w miejscu
dawnych ogródków działkowych w rejonie ulicy Ficowskiego i między torami
a ulicą Kozielską, aktywiści ze Stowarzyszenia Plac Niemena proszą od stycznia
ubiegłego roku. Wówczas odpady zalegały również po żoliborskiej stronie. Obie
dzielnice przystąpiły do porządków, jednak skutek prac nie był równomierny.
– Niestety po stronie wolskiej efektu
nie widać – mówi jeden z członków Stowarzyszenia Plac Niemena.
Ubrania, gruz, a nawet lodówka
Nieuporządkowane działki w rejonie ulicy Ficowskiego stanowią dla bezdomnych między innymi tymczasowe
bazy do wypalania kabli. Tuż obok byłych
ogródków działkowych przebiega ścieżka, wzdłuż której Zarząd Zieleni Warszawskiej ustawił kosze na śmieci, a teren wokół uporządkowano. Z kolei działki w rejonie ulicy Kozielskiej zasypane są różnego
rodzaju śmieciami.
Tereny zielone w rejonie obu działek
zyskują drugie życie za sprawą projektów
z budżetu obywatelskiego. Jednym z nich
jest między innymi projekt „Zielona aleja”,
a także ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż
torów i dzikiego wysypiska obok ulicy Kozielskiej.
„Wychodzi na to, że pracownicy
mieli nadprzyrodzoną moc”
W kwestii uporządkowania terenów
po stronie Woli, tamtejszy urząd dzielnicy
rozstrzygnął dwa przetargi. Pierwsze prace odbyły się w 2018 roku. – Usunięto zalegające luzem odpady oraz wykoszono
przerośniętą zieleń i chwasty. Wykonano
prace za ponad 26 tysięcy złotych. Uprzątnięto około 600 metrów sześciennych odpadów, w przeważającej mierze organicznych, ale również komunalnych i niebezpiecznych – wyjaśnia Mariusz Gruza, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wola.
Według Stowarzyszenia Plac Niemena
mija się to z prawdą. – Prace trwały zale-

dwie kilka dni. Pracownicy zbierali odpady
ręcznie, co było mało efektywne, bo zebrano śladowe ilości zanieczyszczeń. Były
to drobne śmieci, przycięcie przerośniętej
trawy, usunięcie jednej kupki gruzu. Wywieziono może ze trzy kontenery odpadów – alarmują. Według ich wyliczeń, 600
metrów sześciennych jest równe 80 kontenerom. – Wychodzi na to, że pracownicy mieli nadprzyrodzoną moc, bo ręcznie,
trzech lub czterech pracowników, w kilka
dni zapełniło 80 kontenerów – twierdzą
członkowie stowarzyszenia. W jaki sposób
Urząd Dzielnicy Wola przeprowadza kontrolę, mającą na celu sprawdzenia, czy wywieziono tyle odpadów, ile zadeklarował
wykonawca firmy podczas zakończenia
prac? Tego nie udało nam się ustalić.
Drugie podejście – „wykonano koszenie, wycięcie samosiejek, sprzątanie porzuconych odpadów, rozebrano stare
ogrodzenia i wyburzono stare altany”
W maju tego roku podjęto kontynuację prac polegających na uprzątnięciu terenów w okolicy ulicy Ficowskiego.
Jak twierdzi Stowarzyszenie Plac Niemena, ponownie usunięto jedynie część zanieczyszczeń. Z kolei z terenów przylegających do torów obok ulicy Kozielskiej, ponownie nie wywieziono zalegających śmieci. – Powtórne sprzątanie było realizowane w 2019 roku. Objętościowo odpadów
było mniej, teren po zeszłorocznym sprzątaniu nie był już ani tak zaśmiecony, ani też
mocno zarośnięty. Rozebrano stare altanki
i wywieziono składowane w nich odpady –
poinformował w nadesłanej korespondencji rzecznik wolskiego urzędu. Wówczas
wywieziono 440 metrów sześciennych
odpadów za niemal 22 tysiące złotych.
Dodatkowo, Stowarzyszenie Plac Niemena zwraca uwagę, czy wykonawca
miał odpowiednie doświadczenie, kompetencje i zaplecze do przeprowadzenia
tego typu prac. Firma, która wygrała oba
przetargi, kilka miesięcy przed pierwszym
konkursem zmieniła w KRS profil działalności – z pozostałej sprzedaży detalicz-

fot. Jakub Krysiak
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nej na działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami.
„Dwa lata sprzątania i końca nie
widać”
Kiedy można spodziewać się uprzątnięcia dzikich wysypisk? – W lipcu tego
roku otrzymaliśmy odpowiedź z Miejskiego Centrum Kontaktu, że tereny przy ulicy Ficowskiego uprzątnięto, a przy ulicy Kozielskiej miały być uporządkowane
najwcześniej w październiku – informuje Stowarzyszenie Plac Niemena. Tereny,
o których mowa, przekazano w październiku 2018 roku Zarządowi Zieleni Warszawskiej. Część działki przy ulicy Ficowskiego przekazano w tym roku Dzielnicy Żoliborz, pod budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego.
– Urząd Dzielnicy Wola sprząta już 2
lata i końca nie widać. Do wolskich urzędników i do samego Burmistrza Woli,
Krzysztofa Strzałkowskiego regularnie
wysyłamy pisma, maile i ponawiamy prośby o uprzątnięcie terenu – mówią członkowie Stowarzyszenia Plac Niemena i dodają: – Niestety na obietnicach i wyznaczaniu kolejnych terminów się kończy.
Stowarzyszenie Plac Niemena złożyło do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, oficjalną skargę na działanie Zarządu Dzielnicy Wola. Czy to otworzy oczy wolskim urzędnikom i czy działki
zostaną oczyszczone?

PREZENTACJA
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Centrum Olimpijskie,
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