
RadioŻoliborz
„Gazeta Żoliborza” każdego 
miesiąca dostarcza informacje 
dotyczące najważniejszych tematów  
z życia Żoliborza i Bielan.

Liczba czytelników gazety wynosi  
33 000 osób miesięcznie,  
przy nakładzie 11 000 egzemplarzy. 
Oznacza to, że wszelkie zawarte  
w niej komunikaty docierają  
do mieszkańców Żoliborza i Bielan 
z niezwykłą skutecznością. 

O czasopiśmie

REDAKCJA POLECA: WYWIAD Z ROBERTEM GÓRSKIM

CHAOS NASZ  CODZIENNY

 PSYCHOLOGIAI

Anna Szymańska / str. 16

POWSTANIE WARSZAWSKIE  OKIEM ARTYSTY

 HISTORIAI

Jakub Krysiak / str. 11

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ, WIĘCEJ ZNACZY MNIEJ…

 KUCHNIE ŚWIATAI

Karolina Kołodziejska / str. 9
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RadioŻoliborz

11 000 egzemplarzy trafia do mieszkańców Żoliborza i Bielan 
każdego miesiąca w wysyłce bezpośredniej i pośredniej. 

33 000 osób każdego miesiąca czyta „Gazetę Żoliborza”.

Każdego miesiąca kompleksowe informacje na najbardziej 
interesujące mieszkańców tematy, a wśród nich m.in. tereny 
zielone, infrastruktura, wywiady z ważnymi dla regionu  
osobami, konkursy, itp.

Bardzo precyzyjna grupa docelowa. Osoby w wieku 20-50 lat,  
menedżerowie i specjaliści zarabiający powyżej średniej  
krajowej, młode małżeństwa z dziećmi, właściciele firm. 

Jedyna na Żoliborzu i Bielanach bezpłatna gazeta  
drukowana na bardzo dobrej jakości papierze,  
zapewniającym długotrwałość komunikatów. 

CZYTELNICY REDAKCJA POLECA: WYWIAD Z MISTRZYNIĄ ŚWIATA W BOKSIE

LIPIEC 2019, NR 44 (07/2019)

BISTRO ZASŁUGUJĄCE  NA MIANO RESTAURACJI

 KUCHNIE ŚWIATAI

ŚMIERTELNA PUŁAPKA, CZYLI DZIECKO W NAGRZANYM SAMOCHODZIE

 PRAWOI

HOME  
SWEET HOME

 PSYCHOLOGIAI
Karolina Kołodziejska / str. 10

Małgorzata Buczkowska / str. 9
Anna Szymańska / str. 14
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WYWIAD PRZEPROWADZILI MATEUSZ DURLIK I KONRAD SMOCZNYEwa trenuje w Żoliborskiej Szkole Bok-su, czyli można powiedzieć, że w naszym małym mieście Żoliborz. 
Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z boksem i co było jej zalążkiem? Zaczęłam trenować boks w wieku  21 lat. Sport towarzyszył mi od małego, rodzice byli nauczycielami wychowania fi-zycznego. Lubię adrenalinę, rywalizację sportową. Wychowałam się wśród braci, więc mam charakter naturalnie wytreno-wany pod boks.

Dlaczego akurat na Żoliborzu?To była długa droga. Najpierw tre-nowałam na Pradze, potem w centrum. Ostatecznie dzięki jednemu ze sparing-partnerów trafiłam do Jacka Dymowskie-go z Żoliborskiej Szkoły Boksu i już zosta-łam na Żoliborzu. Ten klub w ogóle bar-dzo mi się zawsze podobał. Trenuję tutaj już ponad dwa lata.

Jak zazwyczaj wygląda dzień mistrzyni świata? W czasie przygotowań do walki mój dzień jest bardzo poukładany, nie dzie-je się nic z przypadku. Trenuję dwa razy dziennie. Bardzo dbam o dietę i odnowę biologiczną (kriokomora, sauna, masaże). 
A jak często trenujesz?W okresie tak zwanego roztrenowa-nia, czyli nieprzygotowywania się do wal-ki, jest to raz dziennie lub trzy razy w ty-godniu. W czasie przygotowania do wal-ki dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Po walce mam taką zasadę, że przez mie-siąc odpoczywam, odcinam się od bok-su. Oczywiście odpoczywam od tre-ningów i walk, ale nie od sportu. W tym okresie jeżdżę na rowerze, biegam, pły-wam, dość aktywnie spędzam czas.  No i w wolnych chwilach odbudowuję relacje ze znajomymi i przyjaciółmi. Ich utrzymy-wanie w czasie przygotowań do walki jest niemożliwe.

Co zazwyczaj je Ewa Brodnicka?Na pewno nie mogę jeść glutenu i całej listy zakazanych produktów. W ze-szłym roku okazało się, że mam sporo nietolerancji pokarmowych. Dla sportow-ca jedzenie jest jak paliwo dla samocho-du. Mam specjalnie rozpisaną przez die-tetyka dietę. Przed każdym obozem przy-gotowawczym robię badania, które jesz-cze bardziej pomagają w jej spersonalizo-waniu. Zawsze zrzucam kilka kilogramów 

do limitu wagowego mojej kategorii su-perpiórkowej. Mimo gubienia wagi muszę mieć jednocześnie dużo siły na treningi.  
Dlaczego dieta jest tak ważna?Bo dzięki niej dobrze się czuję, mam dużo więcej siły na treningu i podczas walki. No i jeśli się źle odżywiam, to szyb-ko to wychodzi, jestem o wiele mniej wy-dolna. Jak też wspomniałam, muszę zrzu-cać wagę, a dieta jest obok treningów najskuteczniejszym środkiem.

A czy taka dieta nie bywa dla ciebie uciążliwa?
Oczywiście bywa. Zwłaszcza kiedy na początku musiałam wszystko sama szy-kować, wracałam zmęczona z treningu i musiałam iść „do garów”. Teraz mam już dietetyków i catering, więc sytuacja nieco się zmieniła.  

A nie masz czasem ochoty iść na kebaba albo aperol z koleżankami? 
Właśnie byłam ostatnio na waka-cjach, 10 dni, i aperol towarzyszył mi regularnie. :) Ale wróciłam z waka-cji i się skończyło. Za kebabami nie przepadam, jednak mam swoje słabo-ści. Lubię słodycze i lody o smaku sło-ny karmel. A jak zrzucam dużo kilogra-mów, to mam straszną ochotę na fryt-ki i burgera z jednej z największych sie-ci na świecie. Mam nawet taki rytuał, że zawsze po walce jedziemy do tej sieci na zestaw.

Ile najwięcej potrafiłaś schudnąć przed walką i w jakim czasie? Czy są jakieś niekonwencjonalne formy tracenia na wadze w boksie? 

Najlepiej zrzucać kilogramy dietą i treningami, jak to miało u mnie miej-sce perfekcyjnie do ostatniej walki. Zda-rzają się czasem pewne zawirowania i przed jednym pojedynkiem w dniu wa-żenia musiałam zrzucić 4 kg. Sama nie wiem, jak to przetrwałam, od 6 rano do 13. W pojedynku nie miałam przez to szybkości, pracy nóg. Obiecałam so-bie, że już nigdy nie dopuszczę do takiej sytuacji. Wyciągnęłam wnioski i bardzo dużo nauczyłam się z tamtej podbram-kowej sytuacji. 

Czy duże spadki wagi nie odbijają się na twoim zdrowiu? Tak jak wspomniałam, w ostatniej walce zrzuciłam wagę książkowo, mia-łam do końca siłę, sprawność, szybkość  i całą walkę „przetańczyłam” na ringu. Jeśli dieta jest przeprowadzona dobrze, to nie ma żadnych negatywnych skut-ków ubocznych, wręcz przeciwnie, czu-ję się po niej dobrze. Ale jeśli zrobi się to tak, jak opisałam powyżej, nie jest to dobre dla zdrowia. 

A jak ci się to udało, zrzucić 4 kg w kilka godzin?
Bardzo niemiło to wspominam. Dre-sy, sauna, duży wysiłek, pocenie. Były też kąpiele w wodzie z solą, bo sól wyciąga wodę z organizmu, wchodzenie pod koł-drę itp. Nigdy więcej.

Czy towarzyszy ci jeszcze strach przed wejściem na ring? I jak sobie radzisz ze stresem?Nigdy nie towarzyszył mi strach przed walką. Zawsze jest to adrenalina, takie po-zytywne naładowanie. Nauczyłam się kontrolować emocje, żeby ich kumulacja, fajerwerki wybuchły w ringu. Uwielbiam r e k l a m a
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SEKCJE

Kuchnie świata
sekcja poświęcona gastronomicznej części Żoliborza, recenzje, opinie, wywiady, 
wszystko co dotyczy kuchni (redaktorka prowadząca: Karolina Kołodziejska)

Historia
sekcja poświęcona historii naszej dzielnicy, ciekawym wydarzeniom,  
miejscom i osobom (redaktorka prowadząca: Liliana Kołłątaj)

Ludzie Żoliborza
sekcja okładkowa, poświęcona rozmowom z ludźmi, którzy mają wpływ  
na naszą dzielnicę (redaktorzy prowadzący: Mateusz Durlik, Jakub Krysiak)

Prawo
sekcja poświęcona praktycznym poradom prawnym dla mieszkańców Żoliborza 
(redaktorka prowadząca: Małgorzata Buczkowska)

Miasto Żoliborz
sekcja poświęcona najważniejszym wydarzeniom w dzielnicy – remonty, inwestycje, zmiany, 
zieleń, itp. (redaktorzy prowadzący: Mateusz Durlik, Jakub Krysiak)

Psychologia
sekcja poświęcona rodzicom ale nie tylko; o relacjach międzyludzkich,  
o wychowywaniu dzieci (redaktorka prowadząca: Anna Szymańska)

Tym żyją Bielany
sekcja poświęcona najważniejszym wydarzeniom z dzielnicy Bielany, inwestycjom, zieleni, 
wydarzeniom, ciekawostkom (redaktor prowadzący: Mateusz Durlik)
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DYSTRYBUCJA

Żoliborz (8000 egz.)

Bielany (3000 egz.)

Mieszkańcy 
Bezpośrednio do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Żoliborza południowego 
(Rydygiera, Przasnyska, Powązkowska, Krasińskiego). Jedyna gazeta dystrybuowana tą drogą. 

Urząd Dzielnicy Bielany

Bielański Ośrodek Kultury 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany  

Duże sklepy  
(Biedronka, Społem, Leclerc, Carrefour)  

Lokale usługowe i gastronomiczne
Do większości lokali usługowych  
na całym Żoliborzu.

Urząd Dzielnicy Żoliborz, Auchan, Merkury. Trafia tutaj duży nakład gazety.

Targ Śniadaniowy, kino „Wisła” i OSiR Żoliborz  
jedyny miesięcznik, który tam dociera. 
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WSPÓŁPRACA REKLAMOWA

* kwota cennikowa netto

1 moduł 56x41 mm 330 zł*
2 moduły poziom 116x41 mm 650 zł*
3 moduły poziom 177x41 mm 950 zł*

2 moduły pion 56x82 mm 660 zł*
3 moduły pion 56x123 mm 990 zł*

Rozkładówka 410x290 mm 1 strona 205x290 mm Junior Page 130x175 mm

1/2 strony 205x135 mm 1/2 strony 103x290 mm 1/3 strony 70x290 mm

1/3 strony 205x90 mm 1/4 strony 102x130 mm 1/4 strony 205x62 mm

Okładka
Zewnętrzna I

Okładka
wewnętrzna II

Pasek 203x30 mm

Okładka
wewnętrzna III

Okładka
zewnętrzna IV

Wyspa 70x70 mm

Niestandardowa
- do uzgodnienia

5760 zł* 3600 zł* 12 000 
zł*

5000 zł*

5760 zł*

4200 zł*

3600 zł*

3000 zł*

2400 zł*

3000 zł*

2040 zł*
2040 zł*

2400 zł*

3360 zł*

6600 zł*

1/3 strony 203 x 90 + spady

1/2 strony 203 x 135 + spady

Rozkładówka 406 x 290 + spady

1/4 strony 95 x 135 mm + spady

1/2 strony 95 x 290 mm + spady

Strona 203 x 290 mm + spady

1/4 strony 203 x 62 mm + spady

1/3 strony 70 x 290 mm + spady

Junior Page 130 x 175 mm + spady

6 LUDZIE ŻOLIBORZA PREZENTACJA

żyłem, że jestem całkiem niezły z przed-
miotów humanistycznych, że umiem pi-
sać wypracowania, jestem dobry w rysun-
ku. Zacząłem coraz śmielej rysować i kie-
dy w końcu zorientowałem się gdzie są 
Bieszczady, postanowiłem tam pojechać 
i je narysować. Najpierw rysowałem je ca-
łościowo, potem skupiałem się na deta-
lach. Dowiedziałem się jaką mają historię. 
Zacząłem w tych rysunkach fantazjować 
na temat tego, czego w tym krajobrazie 
już nie widać. 

Czyli gdybyś nie został aktorem, to 
zostałbyś rysownikiem?

Miałem złożoną teczkę do Akademii 
Sztuk Pięknych i teczka została przyjęta. 

Nadal rysujesz?
Tak, ale moje dzieci robią to dużo le-

piej. Gram amatorsko w zespole. Teksty 
piosenek opatruję dodatkowo rysunkami.

To pewnie w latach 90. chodziłeś na 
koncerty punkrockowe do żolibor-
skiej „Tęczy”?

Oczywiście! Byłem na żoliborskich 
koncertach Trawnika i Dezertera (śmiech), 
oj działo się!

Jaka była najtrudniejsza chwila 
w twoim życiu zawodowym?

Przez długie lata odczuwałem bar-
dzo duży dysonans między tym czego 
mnie uczono w szkole, a tym jak aktor-
stwo wygląda w praktyce. Miałem kapi-
talnych profesorów, którzy świetnie prze-
kazywali techniki zawodu. Wyszedłem ze 
szkoły teatralnej mając pewność, że wszy-
scy będą się o mnie zabijali. Szkoła dała 
mi bardzo duży klosz, można powiedzieć, 
że napompowała moje ego. Sądziłem, że 
natychmiast zrobię wielką karierę. Nastą-
piło twarde zderzenie z rzeczywistością. 
W przeciwieństwie do wielu moich kole-
gów, których uważałem za bardzo utalen-
towanych, zostałem zaangażowany do te-
atru. Dostawałem jednak role trzeciopla-
nowe, robiłem zastępstwa. Dopiero z per-
spektywy trzydziestoletniego doświad-
czenia widzę, jak momentami okrutny za-
wód uprawiam. Najtrudniejszym okresem 
w moim życiu zawodowym był czas, kiedy 

im bardziej chciałem, tym bardziej telefon 
milczał. Kiedy przestało mi zależeć i za-
cząłem znajdować alternatywne zajęcia, 
posypały się zawodowe propozycje. Para-
doks! Logicznie niewytłumaczalne. 

Czyli to, co cię ukształtowało, to stu-
dia, jakaś tam praca u podstaw w te-
atrze i mniejsze role?  

Zdecydowanie tak. Z perspektywy 
czasu bardzo doceniam ten drut kolcza-
sty, przez który przeszedłem zawodowo 
i przez który nadal się przeciskam. 

Zapytałem o życie zawodowe, 
to teraz chciałbym zapytać 
o najtrudniejszą chwilę w życiu 
prywatnym.

Otarłem się podobno o śmierć. Na 
szczęście odbyło się to trochę poza 
moją świadomością. Byłem bardzo mały. 
Doznałem powikłań poszczepiennych 
w postaci rozszczepienia górnego pod-
niebienia – chyba tak to się nazywało. 
Płyny, które piłem, wylewały się nosem 
i zachodziło niebezpieczeństwo, że się 
utopię. Planowano tracheotomię. Profe-
sor  Danielewicz – pamiętam to nazwi-
sko. Nie wiem, co on takiego uczynił, ale 
jakąś bardzo prostą metodą pomógł mi. 

To była trauma dla rodziców, którzy no-
cami nasłuchiwali jak oddycham. W do-
rosłym życiu także bywało traumatycz-
nie, chociaż trochę też śmiesznie przy 
okazji. Ojciec był i jest łowcą przygód 
(zaraził mnie tą pasją). Niektóre nasze 
przygody mogły się skończyć tragicz-
nie. Uczyliśmy się na przykład pokony-
wać zimą rzekę Białkę (w Białce Tatrzań-
skiej). Ojciec opowiadał, że Indianie jak 
przechodzą z jednego brzegu na drugi, 
to kładą się na krze jak pająki i w ten spo-
sób rozkładają na niej równomiernie cię-
żar swoich ciał. Kiedy kończył tłumaczyć, 
lód się pod nami załamał, a ja nie umia-
łem pływać. To dość traumatyczne do-
świadczenie, a jednak nigdy w życiu na 
nic innego bym go nie zamienił.

Wróćmy jeszcze na chwilę na 
Żoliborz. Czy masz jakieś swoje 
ulubione miejsca w naszej dzielnicy, 
w których spędzasz wolne chwile? 

Oprócz tajemniczego i przyjaznego 
kościółka w lesie przy Dewajtis, na pew-
no jest to antykwariat u pana Krzysia Ja-
strzębskiego przy urzędzie dzielnicy. To 
jest kompletnie szalony człowiek, w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu! Bardzo 
lubię tam przychodzić i słuchać jak pro-

Rehabilitacja indywidualna
* Rehabilitacja po przebytych urazach zarówno przed i pooperacyjna, jak i w przypadku 

  kontuzji nieoperacyjnych.

* Terapia w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa.

* Terapia Cranio Sacralna (nowość!).

* Igłoterapia (nowość!).

* Kinesiology taping.* Kinesiology taping.

Masaż
* Klasyczny / leczniczy.

* Limfatyczny.

Oferta dla kobiet
* Ćwiczenia dla kobiet w ciaży i po ciąży

* Terapia uroginekologiczna (nowość!)

RehaFit Centrum Sprawności
ul. Przasnyska 11 lok. U6
01-756 Warszawa

Tel: 22 211 34 88
kom. 882 005 773
e-mail: recepcja@rehafit.waw.pl

Pełna oferta na stronie
RehaFit.waw.pl

Fizykoterapia
* Laser          * Krioterapia miejscowa

* Prądy          * Pole magnetyczne 

* Ultradźwięki      * Fala uderzeniowa

Trening personalny (Również przygotowanie do wyjazdu na narty).
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MŁODY TATA, 
MŁODY ŻOLIBORZANIN

Robert 
Górski

LUDZIE ŻOLIBORZA 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁ MATEUSZ DURLIK

Dlaczego właśnie Żoliborz?
Bo Pragę już znam, a Powiśle, gdzie 

mieszkałem tuż przed przeprowadzką na 
Żoliborz, jest teraz jednym wielkim pla-
cem budowy. Hałas, kurz i romantyczny 
widok z okna na dźwig. Tutaj znalazłem 
fantastyczne mieszkanie. Żoliborz jest ci-
chy i spokojny, to dobre miejsce do wy-
chowywania dziecka.

Od kiedy tu mieszkasz?
Od stycznia tego roku.

Zdążyłeś zeksplorować już trochę 
naszą dzielnicę?  

Tak, mam małe dziecko, a to ozna-
cza, że dużo spacerujemy i zaglądamy 
do zakątków, w które samochód nie do-
ciera. Byłem w większości miejsc i miałem 
czas, żeby się zatrzymać przy tablicach 
upamiętniających osoby, które zasłużyły 
się w jakiś sposób dla Żoliborza, i innych 
ważnych miejscach.

Czym Żoliborz ci najbardziej zaim-
ponował, co ci się tu najbardziej po-
doba?

Jest spokojnie, dużo zieleni, mało ludzi 
– można znaleźć miejsca kompletnie bez-
ludne – i jest to wspaniałe miejsce do jeż-
dżenia z wózkiem. Pchając wózek, potrafi-
łem sobie wyobrazić, jak to jest jeździć na 
wózku, i widzę teraz, co niepełnospraw-
ni muszą czuć, nie mogąc wjechać do róż-
nych miejsc. Wielokrotnie musiałem zrezy-
gnować z wejścia do cukierni czy sklepu, bo 
jest tam jakiś zafajdany próg, jeden scho-
dek, drugi schodek. Wydawało mi się, że 
Żoliborz jest przyjazny osobom niepełno-
sprawnym, ale okazuje się, że nie do końca. 
Nie wiem, jak jest w innych dzielnicach, ale 
trochę mnie to boli, że nie wszędzie da się 
wejść z wózkiem. Czuje się człowiek gor-
szym sortem człowieka. Parę spraw bym 
poprawił. Jeżdżę po Polsce i widzę bardzo 
dużo zmian, pozytywnych, jakich Polska 
doświadczyła w ostatnich kilkunastu latach, 
choćby dzięki Unii Europejskiej.

Masz na myśli tę „unijną szmatę”?
Tak, mam na myśli to, ile ta szma-

ta wypolerowała Polski, która stała się 
przez to piękniejsza. Dzięki tym podró-
żom widzę pewne rzeczy, które na Żoli-
borzu mogłyby się zmienić. Na przykład 
al. Wojska Polskiego wygląda na bardzo 
zapuszczoną, można by tam stworzyć 
lepszą przestrzeń.

Angażujesz się czasem w jakieś ak-

cje społecznikowskie? Wspierasz lo-
kalnych aktywistów?

Zaangażowałem się, popierając budo-
wę Parku Centralnego przy Pałacu Kultury 
i Nauki, inicjatywę Jana Śpiewaka. Na tyle 
mnie stać, z chęcią zwracam na to uwagę. 
Al. Wojska Polskiego ma być, zdaje się, re-
montowana w tym roku. A kiedy, do cięż-
kiego pioruna, zostanie wyremontowa-
na nawierzchnia na ul. Generała Zajączka, 
która przechodzi w ul. Krajewskiego, gdzie 
jest asfalt, albo ul. Felińskiego? Chciałbym 
zaapelować za pośrednictwem „Gazety 
Żoliborza” do ludzi, którzy mogą te spra-
wy załatwić, żeby to zrobili.  

A gdyby zwrócili się do ciebie lokal-
ni aktywiści walczący o zazielenie-
nie jakiegoś obszaru, to mogą liczyć 
na twoje wsparcie?   

Oczywiście, że mogą. Jestem na przy-
kład za tym, aby zazielenić skwer przed 
Izbą Skarbową na Zajączka. Z nieznanych 
powodów jest tam jakiś wygon i przy-
jemnie byłoby, gdyby znalazło się na nim 
parę krzaczków czy drzew.

Jak ci idzie bycie młodym ojcem?
Nie wiem, bo nie jestem młody. Ale 

wspaniale, nie mam słów, żeby opisać tę 
radość. Tym bardziej że to córka, a jestem 
już ojcem syna.

Jak ma na imię twoja córka?
Malina. Więc można zasadzić na Żo-

liborzu na przykład maliny. Albo jakiekol-
wiek inne krzaczki.

Czy przy wyborze dzielnicy nie było 
w tle jakiegoś podtekstu związane-
go z odgrywaną przez ciebie rolą 
Prezesa w „Uchu Prezesa”? Wiado-
mo, że osoba, którą grasz, mieszka 
właśnie na Żoliborzu.

No właśnie zorientowałem się po roz-
mowach z mieszkańcami, że Żoliborz nie 
jest zbyt przychylny PiS-owi, i to jest chy-
ba największy wyrzut wielbicieli KOD-u  
– że Prezes właśnie stąd pochodzi. A ja 
zupełnie o tym wcześniej nie myślałem, 
los tak po prostu chciał. Wprawdzie 
mieszkamy z Prezesem na dwóch różnych 
krańcach Żoliborza, ale raz nawet byłem 
tam na spacerze z dzieckiem, trochę nie-
chcący, trochę chcący. Chciałem zoba-
czyć, jak sobie Prezes pomieszkuje.

Czy ze strony obozu władzy nie pa-
dły nigdy sugestie, aby może prze-
stać robić ten serial?

Zasugerowano mi, żeby jednocześnie 
robić serial o partiach opozycyjnych, dla 
równowagi. Miałby być pokazany w te-
lewizji publicznej, ale uznałem, że to bez 
sensu. Nie było innych prób cenzury, nikt 
też nie stał pod moim domem, znaczą-
co patrząc w okna. Zrobiłem sobie w wol-
nym kraju wolny film do wolnych mediów.

Trudno było się przygotować do tej 
roli?

O przygotowaniach, realizacji serialu 
i wszelkich tajemnicach związanych z tą 
produkcją nie mogę teraz mówić. A to 
dlatego, że wszystko znajdzie się w książ-
ce o kulisach powstania „Ucha Prezesa”, 
którą właśnie kończę pisać. Premiera już 
jesienią!

Natomiast ogólnie mogę powie-
dzieć, że Prezes to bardzo ciekawa rola. 
Jest wdzięczna do grania, bo nie wyma-
ga zbyt dużego wysiłku, a jest efektow-
na. Jeśli ktoś śledził „Ucho Prezesa”, to za-
uważył, że się zmieniała. W późniejszych 
odcinkach byłem bardziej siwy niż na po-
czątku, miałem więcej kłaków. Po zmianie 
reżysera zmieniłem ton głosu. Reżyser 
Tadeusz Śliwa, który również mieszka na 
Żoliborzu, prosił mnie, kazał, abym bar-
dziej mamrotał, żebym mówił ciszej i wol-
niej – i to w zasadzie załatwi wszystko.

A skąd się wziął pomysł na cały pro-
jekt?

Kiedyś robiłem skecze o posiedze-
niach rządu. Dobrze mi się to grało, do-
brze się z tym czułem i widziałem duże 
zainteresowanie. Posiedzenia były oglą-
dane, komentowane. Jeszcze w techni-
kum bardzo ciekawiła mnie polityka, dużo 
o tym czytałem, ale nigdy nie brałem 
udziału bezpośrednio. W 1989 roku mia-
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Pochodzi z Warszawy, urodził się i wychował na 
Bródnie, a od niedawna jest mieszkańcem Żoliborza. 
Technik informatyk po Technikum Mechaniki 
Precyzyjnej. Absolwent polonistyki. Na studiach założył 
Kabaret Moralnego Niepokoju, który do dziś jest jego 
głównym zajęciem. W międzyczasie stworzył serial 
„Ucho Prezesa”, a teraz wraz z przyszłą żoną Moniką 
Sobień pisze o nim książkę

Przed wyborami parlamentarnymi Prezes 
trzyma w garści prezydenta Warszawy
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łem 18 lat, polityka była wtedy wszędzie, 
zaczęło się dziać coś nowego. „Gazetę 
Wyborczą” kupowało się codziennie, czy-
tało od deski do deski, i to mi zostało. To 
zainteresowanie. Po zmianie władzy, po 
wyczerpaniu formuły „Posiedzenia rzą-
du”, skończyliśmy prace w TVP i w chwi-
li przerwy pomyślałem, że warto zrobić 
coś o obecnej partii rządzącej. Takie jest 
prawo, a w zasadzie obowiązek satyryka, 
żeby obśmiewać aktualną władzę. Prezes 
zajął nieco inną pozycję w tym układzie 
politycznym niż Donald Tusk, czyli nie był 
premierem, ale rządził z tylnego fotela 
jako prezes partii. Doszedłem do wnio-
sku, że nie będę powielał poprzedniego 
schematu, tj. siedzenia przy stole, tylko że 
zajrzymy za kulisy Nowogrodzkiej.

Kto was zainspirował do ułożenia 
scenariusza serialu w taki sposób?

Początkiem było to, jak Czabański [pre-
zes rady Mediów Narodowych], chciał się 
pozbyć Jacka Kurskiego [prezesa TVP], 
a ten drugi pobiegł do Prezesa i tak wszyst-
kich ograł. Trzeba było dobrać odpowied-
nie postacie, tak aby widownia wiedziała, 
kogo akurat gramy – nie mogli to być lu-
dzie z głębokiego zaplecza władzy, słabo 
rozpoznawalni. Do tego potrzebni byli ak-
torzy potrafiący zagrać parodiowane przez 
siebie osoby, ale również do nich podobni.

Planujesz wcielić się w innego po-
lityka? Byłeś Tuskiem, Kaczyńskim. 
Kto następny?

„Ucho Prezesa” skończyło się pół roku 
temu, po czterech sezonach. Nadal je-
stem Prezesem, tym razem jednak na sce-
nie Teatru 6. piętro, w sztuce pod tytułem 
„Ucho Prezesa, czyli scheda”. Mam pew-
ne pomysły na nowe postacie, ale chcę 

odejść od polityki. Jestem tym już trochę 
zmęczony, ludzie chyba też. Poza tym wi-
dać, że ten układ polityczny nam się za-
betonował, na dłuższą chwilę. Co miałem 
powiedzieć przy tej postaci, to już po-
wiedziałem. Mechanizmy władzy zostały 
obnażone i rozmontowane. Wobec tego 
chciałem zająć się sprawami obyczajowy-
mi, pewnie w internecie, choć niekoniecz-
nie. Lekko trącając o politykę, ale bez 
wcielania się w żadnego polityka.

Opowiedz coś więcej o tym projekcie.
Jest to jeszcze w powijakach. Nie da 

się zbyt dużo powiedzieć. Mam z grubsza 
pomysł, że bohaterami będziemy ja i Ma-
riusz. Mikołaj Cieślak dokładnie, a nie Ma-
riusz – będzie nosił inne imię. Będziemy 
wędrować po Warszawie w poszukiwaniu 
pracy i komentować  rzeczywistość. To, 
czym żyje nasz kraj, nie tylko Warszawa. 
Jeden będzie trochę mądrzejszy, a dru-
gi trochę głupszy. Mikołaj przybierze imię 
Gwidon. Czyli powrót do początku. 

Nigdy nigdzie nie znalazłem o tym 
informacji: jakie ty masz właściwie 
poglądy polityczne?

Nie jestem ekstremistą po żadnej 
stronie. Bliżej mi do środka, ale nie chcę 
do końca zdradzać, bo to chyba trochę 
nie przystoi satyrykowi. Rola w serialu 
„Ucho Prezesa” bardzo mi się podobała 
także dlatego, że byłem atakowany przez 
obie strony. Przez jedną, że ocieplam wi-
zerunek tego „skórkojada”, a przez drugą 
– że śmiem szargać jego święty wizeru-
nek. Taką więc zająłem pozycję politycz-
ną i bardzo mi to pasuje.

Jaki był najtrudniejszy dla ciebie 
moment w karierze satyryka?

Rozstanie z Kasią Pakosińską. Takie 
rzeczy się zdarzają, ale jest to przykre.

Co jej zrobiliście, że odeszła?
To stare dzieje, nic jej 

nie zrobiliśmy. Wykorzy-
staliśmy jej talent, ona nasz, 
na tym polega współpra-
ca, która trwała 16 lat. Ka-
sia uznała w pewnym mo-
mencie swojej kariery, że 
chce pójść nieco inną dro-
gą, i się rozstaliśmy.

Mam jeszcze pytanie 
od blogerki kulinar-
nej występującej pod 
pseudonimem „Karo-
la_kocha_jeść” i recen-

zującej dla naszej gazety żolibor-
skie restauracje. Która restauracja 
na Żoliborzu jest twoja ulubioną?

O, pytałeś wcześniej, co mi się na Żo-
liborzu podoba, a podoba mi się również 
to, że jest tutaj mnóstwo różnych knajp. 
Byłem w wielu i średnia na Żoliborzu jest 
bardzo wysoka. Często zaglądam do Pa-
sadeny, ale tylko w tygodniu. Odwiedzam 
też Trattorię Rucolę, przyjazne miejsce 
dla ludzi z wózkami. Czasem takie rze-
czy potrafią się niestety szybko kończyć, 
bo właściciele zaczynają oszczędzać, ale 
tutaj jest wysoka kultura gastronomiczna. 
Wspomnę o jeszcze jednej knajpie, któ-
ra łączy moją dawną Pragę z moim no-
wym Żoliborzem: jest to La Strada. Zosta-
ła przegnana z Floriańskiej, gdzie się sto-
łowałem. Teraz są nawet te same panie 
kelnerki, ale są też niestety dwa lub trzy 
schodki i trudno wejść z wózkiem.    

Lubisz gotować?
Lubię, ale nie umiem. I nie podoba mi 

się proporcja czasu gotowania do czasu 
jedzenia. Gdyby było odwrotnie – że go-
tuje się szybko, a je długo – to może bym 
polubił.
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• Lato czy wiosna – wiosna

• PiS czy PO – PO

• Żoliborz czy Praga – Żoliborz

• Góry czy morze – góry

• Kaczyński czy Tusk – Kaczyński

• Zieleń czy beton – zieleń

• Kupować czy gotować – kupować

Co wolisz?
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Jak smakuje włoskie lato? Specjalna oferta sezono-
wa w Trattorii Flaminia to okazja, by odkryć niezna-
ne oblicze Włoch.

– Trudno mówić o kuchni włoskiej jako o jednolitej całości. Na 
Półwyspie Apenińskim istnieją wyraźne podziały kulinarne. Niektóre 
nurty się przenikają, inne nie. Dlatego przygotowujemy również 
potrawy z innych regionów – mówi Anna Siemianowska, właścicielka 
Trattorii Flaminia słynącej ze specjałów rzymskich. 
Przystawka Bocconcini Romani, czyli rzymski wariant chrupią-
cych apulijskich panzerotti z farszem przyrządzonym z popular-
nych w Rzymie wędlin i sera grana padano, to jedna z propozycji 
sezonowego menu obrazujących przenikanie się specjałów regio-
nalnych.
Kolejnym takim przykładem jest Pizza Flaminia z pesto pistacjowym, 
burratą sprowadzaną z apulijskiej mleczarni i mortadelą z włoskiej 
masarni od dekad produkującej wędliny ze świń własnego chowu. 
W ten sposób podaną pizzę zjemy na Sycylii, gdzie uprawiane są pi-
stacje. To wyjątkowy skarb tej ziemi, otrzymał certyfikat chronionej 
nazwy pochodzenia DOP. 
Ze względu na okres wegetacyjny lato jest jedyną okazją do 
skosztowania tagliatelle ze szparagami morskimi i krewetkami. 
Rosnący na brzegu morza soliród to trzon dania. Jego dostęp-
ność jest umiarkowana, bo sezon zbiorów ogranicza się właśnie 
do lata. Ta bogata w jod roślina we Włoszech występuje jedynie 
w kilku regionach.
Italia słynie z dodawania pistacji do deserów. Wśród słodkości ser-
wowanych w Trattorii Flaminia znajdziemy Cannoli Siciliani przy-

rządzone zgodnie z autentycznym sycylijskim przepisem. Ricotta 
z owczego mleka i posiekane pistacje prosto z Bronte to powalają-
ce połączenie. Trattoria Flaminia znana jest z autorskich deserów 
przygotowywanych na miejscu. Jednym z nich jest legendarna Torta 
Meringata, czyli beza, która swój zniewalający smak zawdzięcza sy-
cylijskim pistacjom. 

Świeżość produktów i wyselekcjonowani dostawcy to pod-
stawa! 
– Wychowałem się w Rzymie i wiem, na co zwracać uwagę. Włoskie 
surowce można dziś kupić w sklepie. Ważne jest więc, u kogo się 
zaopatrujemy – tłumaczy Piotr Siemianowski, właściciel Trattorii 
Flaminia. Znaczna większość produktów sprowadzana jest prosto 
z Włoch od lokalnych producentów. Najwyższa jakość narzucona 
jest nadaniem Trattorii Flaminia włoskiego certyfikatu „Ospitalità 
Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo”. 
– Przepisy wykorzystywane przez gotujących u nas kucharzy to 
nasze receptury domowe. Poznaliśmy je, mieszkając w Rzymie. Dużo 
nauczyły moją mamę sąsiadki – zdradza Piotr. Do dań przyrządza-
nych wedle domowej receptury należą chociażby Caponata czy 
makaron z pesto pistacjowym i krewetkami, kojarzący się z latem 
na Sycylii.
We Flaminii zjemy sycylijskie paszteciki z wegetariańskim farszem 
według przepisu Diego Bongiovanniego. Znany z innowacyjności, 
łączy tradycję i nowoczesność. Diego rozpoznawalny jest we 
Włoszech niczym celebryta z pierwszych stron gazet. Należy do 
grona trzech najlepszych szefów kuchni we Włoszech. W latach 
2017 i 2018 w Trattorii Flaminia przygotował autorską kolację inau-
gurującą „Tydzień kuchni włoskiej”.

Sycylijskie szmaragdy kulinarne

FLAMINIA rodzinna trattoria specjalizująca się w kuchni 
rzymskiej, posiadająca włoski certyfikat jakości  

OSPITALITA ITALIANA Ristoranti Italiani nel Mondo

Trattoria Flaminia
ul. Krasińskiego 41, Warszawa

tel. (22) 633 55 40 • trattoria.flaminia@gmail.com • www.trattoriaflaminia.pl 
nd – czw: 1200 – 2200 • pt – sob: 1200 – 2300

W piątki wieczorem muzyka na żywo w wykonaniu rodowitych Włochów!

Bocconcini Romani, czyli 
rzymski wariant chrupiących 
apulijskich panzerotti

Pizza Flaminia dzięki wyjątkowej mieszance 
mąk charakteryzuje się chrupkością niczym 
pizza z Rzymu

Soliród, czyli szparag morski Tagliatelle ze szparagami morskimi  
i krewetkami

REDAKCJA POLECA: WYWIAD Z ROBERTEM GÓRSKIM

CHAOS NASZ  
CODZIENNY

 PSYCHOLOGIAI

Anna Szymańska / str. 16

POWSTANIE WARSZAWSKIE  
OKIEM ARTYSTY

 HISTORIAI

Jakub Krysiak / str. 11

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ, 
WIĘCEJ ZNACZY MNIEJ…

 KUCHNIE ŚWIATAI

Karolina Kołodziejska / str. 9
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Kolorowe, jasne, bajkowe wnętrze. 
Przepiękna rzemieślnicza grafika na pod-
łodze. Zamiast tradycyjnego fotela – zja-
wiskowe samochodziki. Już na wejściu 
dzieci zapominają, że przyszły do fryzje-
ra. W tym miejscu strzyżenie to dla naj-
młodszych klientów jedynie dodatek. 
Pierwszą rolę odgrywa zabawa. 

– Nie jesteśmy salonem fryzjerskim 
jedynie dla dzieci, lecz dla całej rodziny. 

Przy projektowaniu wnętrza lokalu zale-
żało nam na wykreowaniu wymarzonej 
przestrzeni dla każdego dziecka, ale w taki 
sposób, by równie komfortowo czuł się 
w nim rodzic – mówi Jarek, menadżer 
salonu Czuprynki Żoliborz. W większości 
przypadków dla rodzica wizyta u fryzjera 
z dzieciaczkiem jest czynnością wynikają-
cą z obowiązku, a nie z przyjemności. Czu-
prynki to miejsce, które nie pomija obec-
ności mamy czy taty. – W myśl tego stwo-
rzyliśmy kompleksową ofertę, w ramach 
której nawet rodzic może skorzystać 
z usługi fryzjerskiej polegającej na strzy-
żeniu czy czesaniu – dodaje Jarek. 

Ciocie tną tam, gdzie dzieci chcą
Czuprynki to nie tylko fryzjer, ale też 

kawiarnia, gdzie serwowane są wyjątko-
we pyszności, takie jak lody tajskie, cia-
sta czy wyborna kawa. Na jesieni w menu 
zagoszczą również wytrawne przeką-
ski. – Bardzo nam zależy na zaufaniu ro-
dziców i cieszymy się, jeśli mogą spędzić 
miłe chwile w części kawiarnianej, pod-
czas kiedy ich pociechą zajmują się cio-
cie – wyjaśnia menadżer. Personel w Czu-
prynkach to osoby pełne zaangażowania, 

pasji i cierpliwości do dzieci, posiadają-
ce przede wszystkim doświadczenie we 
fryzjerstwie dziecięcym. Dla swoich naj-
młodszych klientów są nie fryzjerkami, 
ale ciociami. Są nie tylko po to, by strzyc, 
ale też by bawić.

Dzieci to najtrudniejsi i najbardziej 
wymagający klienci salonów fryzjerskich. 
Znajdą się oczywiście takie, które potra-
fią cierpliwie czekać, aż fryzjer skończy. 
Nie można jednak zapominać o tych, któ-
re są bardziej ruchliwe i ciężko im wysie-
dzieć dłużej niż minutę w jednym miej-
scu. Najmłodsi klienci Czuprynek mają za-
ledwie pół roku. 

Małe dzieci szybko się nudzą, dlate-
go stale muszą być czymś zajęte. Co wię-
cej, trzeba umiejętnie odwrócić ich uwa-
gę od nożyczek, które często wywołują 
płacz i przerażenie. – Nigdy nie strzyże-
my dziecka wbrew jego woli. W przypad-
ku gdy nie daje podciąć sobie włosów, 
rekomendujemy wizytę następnego 
dnia. Oczywiście zdarza się, że dla rodzi-
ca w pewnych sytuacjach kwestia obcię-
cia włosów jest bardzo ważna. Wtedy da-
jemy czas naszemu klientowi na zabawę 
i podejmujemy się pracy z nim w miej-

scu, w którym będzie czuł się bezpiecz-
nie. Może to być dowolne miejsce w na-
szym salonie – mówi Jarek. 

„Odpowiadamy na potrzeby 
klienta”

Wizyta w Czuprynkach niekoniecz-
nie musi wiązać się z nabyciem nowej 
fryzury. To miejsce, w którym organizo-
wane są imprezy okolicznościowe. Przy-
gotowanie tego typu przedsięwzięć nie 
ogranicza się do schematycznej oferty. 
– Przy pracy nad urodzinami szczególną 

uwagę przywiązujemy do potrzeb klien-
ta. Wszystkie uzgodnienia poprzedza 
rozmowa umożliwiająca nam sprofilowa-
nie imprezy. Jesteśmy w stanie ugościć 
zarówno dzieci, jak i dorosłych – podkre-
ślają właściciele Czuprynek Żoliborz. 

Dla dziewczynek gratką może oka-
zać się impreza urodzinowa w stylu SPA, 
gdzie poczują się jak księżniczki. Malowa-
nie paznokci, czesanie, kolorowe fryzury 
to alternatywa dla schematycznych ani-
macji. Nie oznacza to jednak, że w Czu-
prynkach nie ma zabawy w bardziej tra-
dycyjnych formach. Miejsce to wyróżnia 
ukochany przez dzieci domek na drze-
wie. Zorganizowane imprezy urozmaica-
ne są również przez animatorów, a na-
wet współpracującą z Czuprynkami gru-
pę cyrkową. Całości dopełniają oczywi-
ście łakocie. 

- Jesienią w naszej ofercie pojawią się 
również grupowe nocowanki. Nie będę 
zdradzać wszystkich szczegółów. Stop-
niowo będą one publikowane na naszych 
profilach w mediach społecznościowych. 
Na pewno będą to noce pełne zabawy. 
Oczywiście jak przystało na prawdziwe 
nocowanki, zwieńczeniem imprezy bę-

dzie poranne śniadanie. Po za tym rów-
nolegle planujemy warsztaty doskona-
lące różne formy aktywności. Wszyst-
ko stanie się jasne już niebawem, dlate-
go warto nas śledzić – zapowiada tajem-
niczo Jarek. 

Bezpieczeństwo i zdrowie  
to podstawa

Kosmetyki, które stosują ciocie 
w Czuprynkach, są w pełni bezpieczne 
dla dzieci i ekologiczne. Ze względu na 
znaczną wrażliwość najmłodszych klien-
tów jest to kluczowy element działalno-
ści tego typu miejsca. Stosowane far-
by do włosów czy lakiery do paznokci są 
w pełni zmywalne. Co ważne, na miejscu 
można zaopatrzyć się w produkty pielę-
gnacyjne dla dzieci czołowych producen-
tów. W ofercie znajdują się szampony, 
odżywki czy kosmetyki do kąpieli. 

Każda wizyta w Czuprynkach 
może stać się okazją do dobre-
go uczynku. W ramach współpracy 
z Fundacją Przyjaźni WeGirls w salonie 
można przekazać włosy, które posłużą 
do wykonania peruk dla potrzebujących 
dzieci po chemioterapii. 

Choć wizyta u fryzjera nie boli, to 
spotkanie z nim bywa dla dzieci 
stresujące albo po prostu nudne. 
Często krzyczą, wyrywają się lub 
nie są zainteresowane strzyżeniem. 
Są też takie, które grzecznie siadają 
na fotelu i cierpliwie czekają na 
nową fryzurę. Jest jednak unikalne 
miejsce na mapie Żoliborza, gdzie 
ścięcie włosów to przede wszystkim 
dobra zabawa.

AUTORKA TEKSTU:  
KLAUDIA GIERSZANIN

12 MIASTO ŻOLIBORZ
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Jak przekonać dziecko do ścięcia włosów?

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne
 C

zu
pr

yn
ki

 Ż
ol

ib
or

z

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne
 C

zu
pr

yn
ki

 Ż
ol

ib
or

z

10 11KUCHNIE ŚWIATA HISTORIA

Powstanie Warszawskie 
okiem artysty.
„Dziś idę walczyć, Mamo”

– Prace Bogusława Lustyka są moc-
ne, pełne dramatyzmu, a jednocześnie 
wyraziste. Pokazują, jak artysta po la-
tach widzi wydarzenia związane z Po-
wstaniem Warszawskim. Jako dziecko 
był świadkiem tego, co wówczas działo 
się na ulicach Warszawy – mówi Izabela 
Mościcka, jedna z dwóch kuratorek wy-
stawy „Dziś idę walczyć, Mamo. Rysunki 
Bogusława Lustyka”. 

Wystawa w Bramie Bielańskiej Cyta-
deli Warszawskiej jest kontynuacją ar-
tystycznych pomysłów i fascynacji Lu-
styka. Artysta od 2014 roku upamięt-
nia poprzez swoją sztukę bohaterstwo 
uczestników w walce o wolność oraz 
ludność cywilną. 

Precyzyjna kreska i nieoczywista 
forma

Artysta przez lata stworzył około  
150 rysunków stanowiących cykl histo-
rii Powstania Warszawskiego. Wystawę 
ostatecznie tworzy 12 wyselekcjonowa-
nych prac. W swoim charakterze przypo-
minają nieco formę sztuki ulicznej, co sta-
nowi ukłon w stronę młodej publiczności. 
Po latach artysta wyznał, że pierwotnym 
założeniem było namalowanie historii Po-
wstania na murze Wyścigów na Służewcu. 
– Jest to jednak typowa technika rysun-
kowa z wykorzystaniem tuszu – wyjaśnia 
Izabela Mościcka. – Dzieła Lustyka cechu-
ją się doskonałą kompozycją oraz perfek-
cyjną kreską – dodaje.

Twórczość Bogusława Lustyka wy-
pełniała mury galerii niemal w całej Eu-

ropie, a także w USA i Australii. Jest on 
laureatem wielu wyróżnień i nagród, 
m.in. srebrnego medalu na Bienna-

le Plakatu w Katowicach oraz Srebrne-
go Wawrzynu Olimpijskiego w katego-
rii sztuka.

Sztuka w przestrzeni miejskiej
Artysta od sześciu lat bierze czynny 

udział w obchodach Powstania Warszaw-
skiego, tworząc instalacje przestrzenne 
na terenie Warszawy – „Barykady”. Tra-
dycyjnie jedna z nich umiejscowiona jest 
na Krakowskim Przedmieściu. – W tym 
roku dodatkowa barykada pojawiła się 
na „błoniach” Bramy Bielańskiej. Pokazuje 
bardzo fizyczną wizję artysty – mówi ku-
ratorka wystawy. Bogusław Lustyk zasto-
sował swoją autorską technikę CrushArt, 
która polega na tworzeniu obiektów po-
przez zgniatanie, destrukcję materiału, 
co jest odwołaniem m.in. do pojęć po-
czątku i końca, a także kruchości natury 
i człowieka. Wystawa wpisuje się w pro-
gram obchodów 75. rocznicy Powstania 
Warszawskiego w Muzeum Niepodległo-
ści. Można ją oglądać do 25 sierpnia, zaś 
samą barykadę – do 2 października. 

„Nie tylko pamięć, ale też 
promowanie różnych form sztuki”

Galeria Brama Bielańska działa od 
2015 roku. Od tego czasu odbyło się 
w niej 46 wystaw. Misją placówki jest 
podkreślenie wagi wydarzeń historycz-
nych poprzez sztukę. W ramach swojej 
działalności organizuje również wysta-
wy niezwiązane z historią. Galeria czyn-
na jest od środy do niedzieli w godzi-
nach 10-17.

Przed Bramą Bielańską prezentuje się instalacja o nazwie 
„Barykada”. Przez wiele dni ma przypominać o 75. rocznicy 
Powstania Warszawskiego. To swoiste zaproszenie do obejrzenia 
wystawy prac Bogusława Lustyka, świadka wydarzeń związanych 
z Powstaniem, zorganizowanej w Galerii Brama Bielańska. 

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK Barykada na błoniach Galerii Brama Bielańska

Prace Lustyka przedstawiające powstańców

Maria Cetys, uczestniczka powstania war-
szawskiego, w wizji artystycznej Lustyka

Modnie i z Polotem

Nowe trendy widoczne są bardzo 
wyraźnie również w gastronomii: na ta-
lerzach, w restauracyjnych wnętrzach 
czy sposobie prowadzenia komunika-
cji marketingowej. Specjaliści z branży 
tworzą coraz to nowe koncepty, czę-
sto wzorowane na modelach z zagrani-
cy, w nadziei, że to co modne się sprze-
da. Nic dziwnego… Konkurencja jest 
w końcu ogromna. Ale w całym otacza-
jącym nas świecie „modnych” informacji 
obrazkowych gubimy często indywidu-
alizm, kreatywność uwzględniającą wła-
sne potrzeby, a co za tym idzie – funk-
cjonalność. Bo kto nie ma w domu mod-
nych ubrań, butów czy mebli: przepięk-
nych, ale zupełnie bezużytecznych, bo 
zwyczajnie niewygodnych? Tworząc na-
szą restaurację, staraliśmy się znaleźć 
złoty środek. Modnie – ale funkcjonal-
nie, nowocześnie – ale z umiarem, po-
mysłowo – ale prosto i zwyczajnie. 

Polot w Kuchni Polskiej to miej-
sce, w którym gość ma się poczuć jak 
w domu. Stąd różnorodne formy sie-
dzeń i stołów, mających spełnić swo-
je zadanie w konkretnej chwili. wygod-
ne, miękkie fotele idealnie nadają się na 

wieczorne pogawędki przy winie, kwa-
dratowe stoły z krzesłami – na rodzin-
ny niedzielny obiad. Romantyczna kola-
cja uda się najlepiej na wygodnych ka-
napach, a zapracowani goście z kom-
puterami znajdą dla siebie miejsce przy 
wysokich stołach. Zgodnie z modą bu-
dynek starej myjni powinien pozostać 
w oryginalnym kształcie – szary beton, 
rury, cegła – i tak pewnie byłoby naj-
prościej. Zachowaliśmy zatem podłogi, 
świetlik na dachu, witryny okienne, oca-
liliśmy duszę tego miejsca. Ale wszyst-
ko to bez żywych kolorów, zdjęć sta-
rego Żoliborza oraz zieleni nie miało-
by prawdziwego klimatu. Chcemy, żeby 
w Polocie każdy czuł się jak u siebie. I są-
siad z Rydygiera w dresie na spacerze 
z psem, i pan w garniturze na kolacji 
firmowej, i mama z dziećmi na lunchu 
w środku tygodnia. 

Restauracja to jednak nie tylko me-
ble, nie tylko elementy wyposażenia, ale 
przede wszystkim ludzie. Jak na Polot 
przystało, pracują tu same indywidual-
ności. Wszyscy profesjonalni, uśmiech-
nięci, charakterystyczni. Uwielbiają swo-
ich, pamiętają, co kto lubi, gdzie kto za-

wsze siada, o której godzinie nas odwie-
dza i co najczęściej pije. To jest to, co 
wyróżnia Polot na tle innych miejsc – at-
mosfera, którą tworzą wszyscy: goście 
i pracownicy. 

Cenimy konkretne miejsca za wnę-
trza, dobrze czujemy się w towarzy-
stwie uśmiechniętych pracowników. 
Prawda jest jednak taka, że wracamy 
do restauracji, bo smakuje nam jedze-
nie. Pierwsza wizyta zazwyczaj to efekt 
czyjegoś polecenia lub mody na dane 
miejsce, ale już kolejne zależą od sma-
ku potraw. W Polocie serwujemy kuch-
nię polską z tzw. twistem – dość popu-
larny trend w ostatnich latach. Jednak 
kreatywność i pasja szefa kuchni Filipa 
Kosinia sprawiają, że nie ulegamy żad-
nym sugestiom z kolorowych zdjęć. 
Uwielbiamy serwować polot na talerzu: 
tradycyjne polskie składniki, skompono-
wane w nietypowy sposób i podane na 
„modnej” zastawie, wyglądają zaskaku-
jąco. Pomysłowość kucharzy połączona 
z produktem najwyższej jakości spra-
wia, że goście do nas wracają. Wracają 
bardzo często… 

Dziękujemy za to, że każdego dnia 
tworzycie wraz z nami to wyjątkowe 
miejsce!

Restauracja Polot w Kuchni Polskiej 
ul. L. Rydygiera 9

Warszawa - Żoliborz
www.restauracjafattoamano.pl

W życiu często kierujemy się modą. Sugerując się nowinkami 
z kolorowej prasy i mediów społecznościowych, zapełniamy 
nasze szafy, wybieramy kierunek na  wakacje czy urządzamy 
mieszkanie. Krótko mówiąc – staramy się być na czasie.

AUTORKA TEKSTU: ADRIANA CHOROŚ-CHMIELEWSKA  FATTO A MANO RISTORANTE & WINE BAR ORAZ POLOT W KUCHNI POLSKIEJ 

Wywiad + okładka,  
to najbardziej 
zauważalna  
metoda dotarcia  
do czytelników  
„Gazety Żoliborza”.

Cena 15 000 zł*.

2 strony eksperckie. 
Bardzo widoczna 
i skuteczna forma 
pokazania się w roli 
eksperta w branży. 

Cena 6960 zł*.

1 strona ekspercka. 
Możliwość przekazania 
czytelnikom wiedzy, 
np w formie cyklu 
(składającego się  
z kilku odcinków). 

Cena 4800 zł*.

* kwota cennikowa netto



RadioŻoliborz

6000 słuchaczy każdego miesiąca w obu audycjach

a) Rozmowa w audycji „Rytm Żoliborza” – koszt takiej audycji to 900 zł*. Dodatkowo  
nagranie będzie udostępnione na naszym fanpage’u. 

b) Sponsor audycji – przed wybraną audycją, „Rytm Żoliborza” lub „Żoliborska Rozmowa 
Polityczna”, umieszczamy informację o następującej treści: „sponsorem audycji jest…”. 
Dzięki temu słuchacze Radia Żoliborz będą słuchać nazwy Waszej firmy regularnie, 
przez określony czas. Ceny prezentują się następująco:
- sponsor 1 audycji  „Rytm Żoliborza” – 140 zł*
- sponsor 2 audycji  „Rytm Żoliborza” – 240 zł*
- sponsor 3 audycji  „Rytm Żoliborza” – 350 zł*
- sponsor 4 audycji „Rytm Żoliborza” – 460 zł*
- sponsor 1 audycji  „Żoliborska Rozmowa Polityczna” – 150 zł*
- sponsor 2 audycji  „Żoliborska Rozmowa Polityczna” – 250 zł*
- sponsor 3 audycji  „Żoliborska Rozmowa Polityczna” – 360 zł*
- sponsor 4 audycji  „Żoliborska Rozmowa Polityczna” – 470 zł*
- sponsor obu audycji 1 wydanie – 250 zł*
- sponsor obu audycji 2 wydania – 450 zł*
- sponsor obu audycji 3 wydania – 680 zł*
- sponsor obu audycji 4 wydania – 850 zł*

Jednorazowy koszt stworzenia spotu reklamowego o treści: „sponsorem audycji jest….” 
wynosi 150 zł*. Taki spot może być wykorzystywany dowolną ilość razy.

Radio Żoliborz

* kwota cennikowa netto



RadioŻoliborz

www.gazetazoliborza.pl
Portal internetowy www.gazetazoliborza.pl to newsowe uzupełnienie papierowego wydania gazety. Każdego miesiąca 
ukazuje się tam niemal 60 artykułów. Dzięki wysokiej jakości treściom nasz portal generuje ponad 25 000 odsłon każdego 
miesiąca, co plasuje nas na pozycji lidera rynku.



RadioŻoliborz

   Baner górny – 240 zł netto za 1000 odsłon

750x150 px

750x250 px

   Baner środkowy – 150 zł netto za 1000 odsłon

Banery na stronie www.gazetazoliborza.pl



RadioŻoliborz

Artykuł na stronie www.gazetazoliborza.pl 

   Publikacja artykułu w sekcji tematycznej 
adekwatnej do jego treści, wyróżnienie go  
w sekcji TOP oraz przeniesienie na Facebooka 
– 1100 zł netto



RadioŻoliborz

REKLAMA NA FACEBOOKU

 Nasz fanpage zrzesza ponad 11 000 osób.  
Daje to możliwość umieszczenia reklamy,  
która dotrze do szerokiego grona odbiorców.

 Oferujemy usługę profesjonalnego targetowania, 
dzięki któremu, w znaczący sposób, możemy 
zwiększyć skalę dotarcia do potencjalnych 
klientów.

 Zapewniamy skład graficzny i korektę treści 
reklamowych.

Ceny reklam:
 Reklama natywna (polega na oznaczeniu się 

naszego fanpage’a na profilu danej firmy oraz 
opublikowaniu zdjęć produktów lub usług  
wraz ze stosownym opisem) – 650 zł netto.

 Reklama graficzna (polega na umieszczeniu 
dowolnej grafiki reklamowej firmy na naszym 
fanpage’u) –  600 zł netto.

 Podpięcie reklamy (zarówno reklamę natywną,  
jak i graficzną możemy podpiąć w górnej części 
naszego fanpage’a) na 7 dni – 1500 zł netto.

www.facebook.com/gazetazoliborza


