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Już w marcu wystartuje plebiscyt  
na „Żoliborską Restaurację Roku 2019”

Plebiscyt na „Żoliborską Restaurację Roku” cieszy się 
wśród Was bardzo dużym zainteresowaniem już od kil-
ku lat. W głosowaniach poprzednich edycji, we wszyst-
kich kategoriach, udział wzięło blisko 4 000 osób. Te-
goroczna odsłona, podobnie jak poprzednie, będzie 
podzielona na III etapy i wystartuje już w marcu.
Jak zwykle zacznie się od nominacji. Każdy z naszych 
czytelników, będzie miał możliwość wskazać dowolną 
liczbę restauracji, które zasługują na wzięcie udziału 
w plebiscycie. 
Kolejnym etapem będzie głosowanie w 4 kategoriach 
(wystrój, jakość potraw, jakość obsługi i stosunek ja-
kości potraw do cen). Oceny, w każdej z tych kategorii, 
będzie można dokonywać przez kolejnych 7 dni. Po 4 

tygodniach, 3 najlepiej ocenione lokale trafią do ści-
słego finału, w którym to Wy, wybierzecie „Żoliborską 
Restaurację Roku 2019”. Wyniki zostaną ogłoszone 
podczas gali, która odbędzie się pod koniec kwietnia 
w klubie „Café and Lounge Bar but Good Music First”, 
zlokalizowanym przy ulicy Rydygiera 13b.
Tegoroczna edycja niesie z sobą pewną nowość. Popro-
simy wszystkich restauratorów o to, aby sami wskaza-
li, która żoliborska restauracja jest ich zdaniem najlep-
sza. Oczywiście nie będą mogli wyznaczyć siebie. Tym 
samym wyłonimy również najlepszą restaurację roku, 
według restauratorów z Żoliborza. 

Zapraszamy serdecznie do głosowania. 

TRATTORIA FLAMINIA  
– Z RZYMU PROSTO NA ŻOLIBORZ

BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY OBCHODZI 40-LECIE!

DŻUNGLA NA WAWRZYSZEWIE

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻNIKÓW

ODPOCZNIJ U KAMEDUŁÓW

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY CENTRA HANDLOWE 
PRZYSZŁOŚCI?

RAZ TO ZA MAŁO

MAMY 3 SREBRA NA OLIMPIADZIE KULINARNEJ!

„DEFABRYKA”, MIEJSCE INNOWACJI,  
EKSPERYMENTÓW I SZTUKI

JAK ROZMAWIAĆ Z FRYZJEREM?

ŻOLIBORZ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

FAKTURA TYLKO DO PARAGONU  
Z NIP-EM I FAKTURA UPROSZCZONA

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Rusza kolejny sezon z rowerami 
Veturilo – wszystko niemal 
gotowe.

Cytadela Warszawska  
– najstarszy fragment 
Żoliborza.

Żoliborscy radni przyjęli 
stanowisko w sprawie budowy 
parkingu pod placem Wilsona.

Zielone przystanki jeszcze  
w tym roku. Mają dać cień  
i poprawić wygląd przestrzeni.

Radio „Żoliborz”: Katarzyna 
Nowak zachęca do 
wzięcia udziału w pikniku 
charytatywnym 15 marca.

Wycinka w alei Wojska 
Polskiego. „Nikt nie podejmie 
się dalszego utrzymywania tak 
niebezpiecznych drzew”.

więcej na 
WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL

Zeskanuj kod QR 
i bądź zawsze na 
bieżąco z tym, 
co dzieje się na 
Żoliborzu

www.gazetazoliborza.pl

SPIS TREŚCI 3

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

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!
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Artur Artur 
SiemianowskiSiemianowski
współwłaściciel trattorii 
„Flaminia”, w branży 
gastronomicznej od 10 lat

Maciej Maciej 
SiemianowskiSiemianowski

współwłaściciel trattorii 
„Flaminia”, pasjoinat 

kuchni włoskiej

LUDZIE ŻOLIBORZA

Mówicie o sobie, że jesteście ro-
dzinną restauracją. Jak należy to 
rozumieć? Czy to oznacza, że była 
przekazywana z pokolenia na po-
kolenie? 

Maciej: W modelu włoskim bardzo 
często wygląda to tak, że restauracje 
przekazuje się z pokolenia na pokole-
nie, czyli syn przejmuje po ojcu. W pew-
nym sensie, u nas też trochę tak to wy-
gląda. Nasz tata wychowywał się w Rzy-
mie i przekazywał nam pewne wzorce 
smakowe od małego. Marzył, aby otwo-
rzyć restaurację, która będzie wzorowa-
na na klasycznych włoskich knajpach. 
Często w tych lokalach pracuje cała ro-
dzina: synowie są kucharzami czy pizza-
iolo, córki pracują na sali, a głowa rodzi-
ny dogląda wszystkiego i w odpowiedni 
sposób zarządza. 

Czym głównie zajmujecie się w trat-
torii „Flaminia”?

Artur: Ja, Maciek lub nasza mama, 
czyli „pani Ania”, jesteśmy cały czas na 
miejscu, żeby móc reagować na nie-
przewidziane sytuacje, pomagać innym, 
móc porozmawiać z gośćmi. Kiedy za-
chodzi taka konieczność, wychodzimy 
na salę czy do kuchni, choć ja z Mać-
kiem bardziej w niej przeszkadzamy. Je-
dynie nasza mama potrafi sprawnie od-
ciążyć chłopaków. Ja większość mojej 
kariery gastronomicznej, spędziłem za 
barem i tam czuję się najlepiej. Na po-
czątku istnienia trattorii mieliśmy tyl-
ko jedną panią zmywającą, więc razem 
z bratem zastępowaliśmy ją podczas jej 
nieobecności. W weekendy, kiedy jest 
bardzo duży ruch, często można zoba-
czyć nas za barem.

Wiem, że partnerka Artura pracuje 
z wami. Czy twoja partnerka rów-
nież pracuje we „Flaminii”?

Maciek: Nie, moja partnerka wy-
brała zupełnie inny kierunek zawodowy, 
nigdy nie miała styczności z gastrono-
mią. Natomiast narzeczona Artura pra-
cuje z nami od samego początku.

Artur: Poznaliśmy się w pracy w in-
nej restauracji, także dzięki doświadcze-
niu Sylwii było nam łatwiej w pierwszych 
miesiącach istnienia lokalu.

Powiedzcie proszę, która kuchnia 
jest waszą kuchnią ojczystą? Czy 
większy sentyment macie do kuch-
ni polskiej czy jednak włoskiej?

Artur: Zdecydowanie włoska. U nas 
w domu rodzice zawsze przygotowywa-

li włoskie jedzenie. Tata wrócił z Rzymu 
jako ukształtowany dorosły człowiek, 
któremu trudno było przejść na zupeł-
nie inną – polską kuchnię. Zaczął więc 
odtwarzać ulubione włoskie potrawy.

Maciej: Szybko wciągnął w to 
mamę, ucząc ją robić makarony.

Artur: Mieli w tym swój udział rów-
nież nasi dziadkowie, którzy dużą część 
życia spędzili we Włoszech.

Maciej: Często powtarzam, że dla 
mnie i dla Artura, wielką atrakcją było 
zjedzenie kotleta schabowego z ziem-
niakami i kapustą. To była dla nas egzo-
tyka. U nas w domu standardowy obiad 
to spaghetti albo risotto.

A czy według was kuchnia włoska 
jest łatwa czy prosta? Zdaje się, że 
jest dużo prostsza od Polskiej…

Artur: Szybka, prosta, wygod-
na w przygotowaniu i smaczna. Więk-
szość sosów do makaronów przyrządza 
się dość szybko i nie są szczególnie pra-
cochłonne. Trzeba jednak mieć składni-
ki odpowiedniej jakości. Oczywiście, jak 
w każdej kuchni, są także przepisy bar-
dziej wyszukane i wymagające konkret-
nych umiejętności. 

Maciej: Warto zwrócić uwagę, że 
kuchnia włoska, która króluje dziś w re-
stauracjach na całym świecie, to kuch-
nia wywodząca się z biedniejszej części 
społeczeństwa, tzw. cucina povera, czy-
li biedakuchnia. Dania, które kiedyś po-
dawano na wykwintnych włoskich sto-
łach, nie stały się tak bardzo popular-
ne jak proste potrawy typu pizza, czy 
pasta, które są posiłkami nieszczegól-
nie drogimi w przygotowaniu ale za to 
bardzo smacznymi. Stanowią one pod-
stawę kuchni włoskiej i na ogół najbar-
dziej smakują. Nie ma też wielkiej po-
trzeby zadzierania nosa i wyszukiwania 
jakichś specjalnie skomplikowanych po-
traw, gdyż często przegrywają w star-
ciu z carbonarą czy amatricianą (de fac-
to moim ulubionym daniem).

W wielu artykułach, które ukazały 
się na łamach „Gazety Żoliborza”, 
można przeczytać, że serwujecie 
kuchnię rzymską. Czy różni się ona 
w jakiś drastyczny sposób od kuch-
ni włoskiej? 

Artur: Generalnie serwujemy kuch-
nię włoską, i choć mamy sporo rzym-
skich, regionalnych przepisów, nie są to 
stricte rzymskie potrawy. 

Maciej: Ale są tam tradycyjne, 
rzymskie pozycje, które bardzo trudno 
jest znaleźć w innych miejscach na ga-
stronomicznej mapie Warszawy, my-
ślę, że nawet całej Polski. Ogony woło-
we, flaki po rzymsku czy makaron riga-
toni z sosem vaccinara to dania, które 
są rdzennie rzymskie i Włosi z Neapo-
lu lub Mediolanu, niekoniecznie muszę 
je znać.

Jak duża jest różnica między kuch-
nią tradycyjnie włoską a tradycyj-
nie rzymską?

Artur: Nie ma dużych różnic po-
między regionami, bo wszędzie je się 
makaron. Co więcej, poszczególne re-
giony rywalizują z sobą czy wręcz wy-
kłócają się o to, skąd pochodzą konkret-
ne dania. To nie jest więc tak, że kuchnia 
rzymska odcina się od kuchni włoskiej. 
One po prostu się przenikają. 

Maciej: Na włoskich forach interne-
towych można natrafić na kłótnie Wło-
chów, którzy używają wobec siebie na-
wet wulgaryzmów, ustalając skąd pocho-
dzą dania. Oczywiście wynika to z tego, 
że są dużo bardziej wylewni i ekspresyj-
ni w relacjach niż Polacy. Przyjęło się, że 
głównym powodem kłótni we Włoszech 
są kobiety, piłka nożna i jedzenie, przy 
czym jedzenie najczęściej. 

Czy w związku z tym, że trudno na 
gastronomicznej mapie Warszawy 
czy Polski znaleźć dania rzymskie, 
które są u was serwowane, jesteście 
certyfikowaną restauracją włoską? 
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Trattoria „Flaminia” 
– z Rzymu prosto na Żoliborz

AUTOR WYWIADU: MATEUSZ DURLIK
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Artur: W pewnej mierze tak, na-
tomiast aby uzyskać certyfikat, trzeba 
zostać zgłoszonym przez Włoską Izbę 
Handlowo-Przemysłową. To nie jest tak, 
że poszliśmy po certyfikat, tylko zostali-
śmy do tej certyfikacji nominowani. Mu-
sieliśmy spełnić szereg wymagań ta-
kich jak: smak, jakość potraw jak i rów-
nież jakość składników wykorzystywa-
nych w kuchni.

Czyli to nie jest tak, że ktoś prze-
chodząc ulicą może sobie pomy-
śleć o trattorii „Flaminia”: „to ja ich 
zgłoszę, żeby dostali certyfikat”?

Artur: Nie. To właśnie Włoska Izba 
Handlowo-Przemysłowa wybiera miej-
sca, które takie certyfikaty mogą otrzy-
mać i wcale nie jest powiedziane, że te 
które wybierze, taki certyfikat otrzyma-
ją. Odbywa się audyt, którego wyniki są 
przesyłane do Rzymu i tam podejmo-
wana jest ostateczna decyzja.

A dużo jest w Polsce restauracji, 
które taki certyfikat otrzymały?

Maciej: Oprócz nas jest 14 restaura-
cji w Warszawie, a 27 w całej Polsce. Cie-
kawostką jest, że są to prawie wyłącz-
nie restauracje, których właścicielami są 
Włosi. Trattoria „Flaminia”, wraz z 3 in-
nymi, stanowią wyjątek, gdyż są prowa-
dzone przez Polaków. 

Na czym polega fenomen trattorii 
„Flaminia”? Pytam, gdyż po kilku 
miesiącach działalności, zostaliście 
wskazani przez blisko 400 miesz-
kańców na „Żoliborską Restaurację 
Roku 2018”. 

Maciej: Moim zdaniem w dużej mie-
rze wynika to z podejścia, jakie mamy 
do prowadzenia restauracji. Nie traktu-
jemy osób, które do nas przychodzą, 
jako klientów, tylko jako naszych gości. 
W trattorii „Flaminia” masz się czuć swo-
bodnie i dobrze, jak w domu. Dlatego 
też nazywamy się trattorią, czyli gospo-

dą o takim nieco luźniejszym podejściu. 
Duża w tym zasługa również naszego 
zespołu kelnerskiego. Osoby, które pra-
cują z nami długo, nadają na podob-
nych falach co my, rozumieją koncepcję 
lokalu i współtworzą z nami klimat tego 
miejsca. To wszystko, plus oczywiście ja-
kość jedzenia, złożyło się na ostatecz-
ny sukces.

A skąd nazwa „Flaminia”?
Artur: Flaminia to nazwa jednej z 5 

najważniejszych ulic starożytnego Rzy-

mu, która powstała w III wieku p.n.e. To 
przy niej mieszkali nasi dziadkowie i tata.  

Maciej: Istnieje również trattoria 
„Flaminia” w Rzymie, ale nie jesteśmy ich 
filią (śmiech). Dziadkowie bardzo często 
do niej chodzili. A i teraz, kiedy rodzice 
jadą do Rzymu, starają się zawsze tam 
zajrzeć (chociaż obecnie jest tam już 
nowy właściciel).

Swoją pierwszą i jedyną, jak na ra-
zie, restaurację otworzyliście nie 
w Rzymie, a w Warszawie i to na 

Żoliborzu, w naszej ukochanej 
dzielnicy. Muszę więc was teraz za-
pytać, dlaczego wybraliście wła-
śnie Żoliborz?

Artur: Rodzice zastanawiali się 
czy wyjechać do Rzymu czy zostać 
w Warszawie. Zapadła decyzja o po-
zostaniu w Polsce, a więc i tu znajdu-
je się restauracja. Mieszkamy na Biela-
nach i gdy szukając miejsca na restau-
rację obejrzeliśmy lokal przy Krasińskie-
go 41, to od razu wiedzieliśmy, iż zna-
leźliśmy idealne miejsce na „Flaminię” 
w Warszawie. 

Maciej: Żoliborz to wyjątkowa dziel-
nica, sięgająca przedwojennego Żolibo-
rza Oficerskiego, ukochana przez inte-
lektualistów, a więc elitę naszego mia-
sta. Mieszkając w pobliżu już od kilku 
lat, zwróciłem uwagę na okolicę Żoli-
borza południowego, który cały czas 
się rozrasta. Pojawiają się nowe osiedla, 
pojawiają się młodzi, ambitni ale przede 
wszystkim świadomi ludzie, którzy za-
sługują na dobrą kuchnię. Dlatego ktoś 
autentyczny, taki jak my, bez problemu 
się tutaj odnajdzie kulinarnie. 

A jak wam się w ogóle pracuje tu-
taj, na Żoliborzu?

Maciej: O, naprawdę fantastycz-
nie, uwielbiamy tę dzielnicę! Okolica jest 
przepiękna i każdy kto tu mieszka, za-
pewne się z tym zgodzi. Jest tu bardzo 
dużo zieleni i mimo tego, że dzielnica się 
dość dynamicznie zabudowuje, to nie 
jest to centralna część Warszawy. Jest tu 

spokojniej, nie ma takiego tłoku, biega-
nia, a jednocześnie można bardzo fajnie 
spędzić wolny czas. 

Artur: Bardzo łatwo nawiązujemy 
kontakt z gośćmi, bo są to bardzo czę-
sto nasi sąsiedzi. Są stałymi bywalcami, 
co daje możliwość łatwiejszego budo-
wania relacji. To z kolei owocuje później 
choćby w plebiscytach, takich jak ten or-
ganizowany przez was. 

Jak wygląda praca „od kuchni”? 
Zdarzają się jakieś ciekawe sytu-
acje, którymi chcielibyście się po-
dzielić z naszymi czytelnikami?

Maciej: Nie będę może mówił 
o konkretnych sytuacjach, ale o ogól-
nej sprawności naszego zespołu. Pa-
weł, Przemek, Bartek i Gabor są świet-
ni w swoim fachu. Przez osiem godzin 
chłopaki pracują na wysokich obro-
tach, zachowując przy tym znakomi-
ty poziom dań. Trzeba być bardzo od-
pornym na stres, żeby zachować zim-
ną krew i skutecznie rozplanować za-
dania. Sprawdza się to zwłaszcza wte-
dy, kiedy mamy pełną salę gości i wiele 
osób jednocześnie oczekuje, że otrzy-
ma szybko zamówione dania. Musimy 
sprostać tym oczekiwaniom, więc cały 
czas wznosimy się na wyższy poziom. 
Mnie to zaintrygowało do tego stopnia, 
że piszę pracę magisterską o tym, jakie 
są style radzenia sobie ze stresem i sa-
moocena u kucharzy. 

Artur: Może nie jest to sytu-
acja z pracy „od kuchni”, ale opowiem 

o tym, jak jakiś czas temu wszedł do re-
stauracji piesek, który łasił się do go-
ści. W pierwszej chwili wyprowadzili-
śmy go z sali i pobiegł do jezdni przy 
ul. Anny German. Tacie zrobiło się go 
żal, więc razem z Maćkiem złapali go. 
Potem, chcąc sprawdzić czy ma mikro-
chip umożliwiający identyfikację, poszli 
do weterynarza. Mikrochipa nie było, 
a weterynarz orzekł, że to młodziutka 
suczka przed pierwszą cieczką. Umie-
ściliśmy ogłoszenia w mediach spo-
łecznościowych, niestety bez skutku. 
Obecnie piesek mieszka w domu rodzi-
ców. Podczas szczepień ponownie zo-
stał sprawdzony odnośnie chipa, gdyż 
oględziny pierwszego weterynarza 
okazały się trochę niedokładne. Suczka 
okazała się być samczykiem.

Na koniec jeszcze pytanie od na-
szego redaktora, Jakuba Krysiaka. 
Kiedy bardziej się stresujecie – gdy 
do restauracji przychodzą Polacy 
czy jak przychodzą Włosi? 

Maciej: Nie ma u nas takiego po-
działu. Wszystkie dania są przygotowy-
wane według oryginalnych przepisów, 
bez względu na to kto ma je zjeść. Na-
tomiast najbardziej stresujemy się obsłu-
gując przyjęcia. Zdajemy sobie sprawę, że 
takie imprezy związane są z jakimiś szcze-
gólnie ważnymi wydarzeniami rodzinnymi 
czy społecznymi i bardzo nam zależy na 
tym, aby wszystko było doskonałe. 

Dziękuję za rozmowę. 

Składniki:
• spaghetti: 200 gr
• świeżo starty pecorino romano: 150 gr
• świeżo mielony pieprz: 1 łyżka
• masło: 100 gr

Ugotować spaghetti. Zostawiamy wodę z gotowania makaronu, 
będzie potrzebna. Ponieważ ser pecorino romano jest bardzo słony, 
należy uważać z ilością soli dodawanej do wody.
W międzyczasie prażymy świeżo zmielony pieprz, dodajemy 
masło oraz trochę wrzątku. Dodajemy starty ser i mieszamy, 
aż do uzyskania konsystencji kremu. Dodajemy odcedzony 
makaron, dokładnie mieszamy. W razie potrzeby dodajemy wodę 
z gotowania. Danie podajemy udekorowane zmielonym pieprzem 
i tartym serem. Ser pecorino romano jest bardzo intensywny 
w smaku, więc można go mieszać z grana padano.

Spaghetti cacio e pepe

10.03 godz. 12:00 W samo południe cykl dla seniorów. „Cóż za piękny dzień’’ dwukrotny laureat Oscara® Tom Hanks wciela się 
w postać pana Rogersa, we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta jest na prawdziwej historii 
przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junoda.
Przed filmem krótka prelekcja i losowanie nagród. Natomiast po seansie zapraszamy na poczęstunek kawą i herbatą.
17.03 ok godz. 20:00 Polish Films for Foreigners / Polskie kino dla obcokrajowców na ekranie „Sala samobójców. 
Hejter’’. Jeden z najważniejszych debiutów ostatnich lat, mocny i oryginalny film Jana Komasy określany manifestem nowego polskiego 
kina. Film będzie wyświetlony w wersji z angielskimi napisami. Przed filmem słowo wstępne, a po filmie dyskusja.
19.03 godz. 11:00 Rodzic w kinie. „Prawda’’ to mistrzowsko zagrana, intymna opowieść o poszukiwaniach prawdy, miłości 
i rodzinnego szczęścia. Najnowsze dzieło zdobywcy Złotej Palmy, nominowanego do Oscara Hirokazu Koreedy (Złodziejaszki) i równocześnie 
pierwszy film w karierze reżysera nakręcony poza granicami ojczystej Japonii. W gwiazdorskiej obsadzie produkcji: ikona francuskiego kina 
Catherine Deneuve, zdobywczyni Nagrody Amerykańskiej Akademii Juliette Binoche, czterokrotnie nominowany do Oscar Ethan Hawke 
oraz laureatka Srebrnego Niedźwiedzia Ludivine Sagnier.
Cykl dedykowany dla rodziców z małymi dziećmi, dźwięk filmu jest przyciszony, by nie zakłócać dziecięcego snu, na sali panuje lekki 
półmrok, by żaden niemowlak nie bał się ciemności. Rodzice z niemowlakami w razie potrzeby będą mogli skorzystać z przewijaka.
22.03 godz. 16:00 WYSTAWA NA EKRANIE: cykl dokumentów wielkiego malarstwa. Wystawa na ekranie to prezentacja 
kolekcji najwybitniejszych artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na całym świecie. Na dużym ekranie, w znakomitej jakości obrazu 
HD są pokazane wystawy tematyczne, uchwycone w specjalny, dostosowany do warunków kinowych sposób.
„Wielkanoc w sztuce”. Historia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przez ostatnie 2.000 lat wywierała ogromny wpływ na 
kulturę i robi to nadal. Inspirowała najznamienitszych artystów Zachodu. To najprawdopodobniej największe wydarzenie w historii świata. 
Phil Grabsky, reżyser i pomysłodawca cyklu reportaży kinowych pod tytułem „Wystawa na Ekranie”, śledzi odzwierciedlenia biblijnej historii 
śmierci i zmartwychwstania w sztuce, od czasów pierwszych chrześcijan po współczesność.

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe i wydarzenia (marzec 2020 r.)

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.

r e k l a m a

Przytulna kawiarnia w stylu francuskim w sercu Bielan! (przy Stawach Kellera)
Pyszne śniadania, aromatyczna kawa! Wyjątkowe bagietki!

Croissanty, ciasta i torty wypiekane według francuskich receptur.
Rzemieślnicze lody oraz bąbelkowe gofry w przytulnej atmosferze.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20  
oraz w soboty i niedziele w godz. 9 - 20.

Zestawy śniadaniowe serwujemy codziennie  
w godzinach od 9.00 do  12.00!
Croissant Cafe, ul. Rudzka 28

MAMY KĄCIK 

DLA DZIECI!
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– Będzie dużo elementów do wspi-
nania, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz za-
bawki interaktywne. Nie zabraknie do-
datkowej, bujnej roślinności – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dziel-

nicy Bielany. Jak dodaje, nawierzch-
nia placu będzie mieszana i złożą się na 
nią: tak zwana nawierzchnia bezpiecz-
na oraz piaskowa wraz z alejkami żwiro-
wo-gliniastymi. Takie rozwiązania wy-
pracowano w trakcie spotkań konsul-
tacyjnych.

– Razem z radnymi Iwoną Walen-
tynowicz i Radosławem Sroczyńskim 
nie możemy doczekać się efektów 
końcowych. Plac powstanie jeszcze 
tym roku – zapowiada burmistrz Pie-
truczuk.

Dzielnica Bielany od kilku lat in-
westuje w miejsca dla najmłodszych 
mieszkańców. Zmiany zapoczątkował 
Bielański Program Budowy i Rewitaliza-

cji Placów Zabaw „Bieluś”. Poprawa in-
frastruktury dla najmłodszych widocz-
na jest również w statystykach Straży 
Miejskiej, która co roku kontroluje pla-
ce zabaw. W 2017 roku, na 95 skontro-
lowanych bielańskich placów, wykryto 
40 drobnych usterek. Rok później, w 88 
skontrolowanych miejscach, były tylko 
24 defekty.

W tym roku Bielański Ośrodek Kul-
tury obchodzi 40-lecie swojej dzia-
łalności. To oznacza moc atrakcji 
i wydarzeń kulturalnych podkre-
ślających ten wyjątkowy rok. Cze-
go mogą spodziewać się mieszkań-
cy i jakie wyzwania czekają na pra-
cowników placówki?

– Kultura jest czymś co łączy, inte-
gruje i zacieśnia więzi sąsiedzkie. Pod-
kreśla tożsamość miejsca, w którym żyje-
my. Kreując kulturę sprawiamy, że miesz-
kańcy chcą identyfikować się z dzielnicą 
– mówi Jarosław Bobin, dyrektor Bielań-
skiego Ośrodka Kultury i dodaje: – Waż-
ne jest też, by proponować oryginalne 
formy kultury, co jest wyzwaniem w do-
bie łatwego dostępu do różnego rodza-
ju dóbr kulturalnych. 

Bielański Ośrodek Kultury jest dziś 
centralnym miejscem dzielnicy, gdzie to-
czy się życie kulturalne. Na korytarzach 
placówki można spotkać zarówno se-
niorów, młodzież, jak również rodziców 
z dziećmi. To miejsce gdzie odbywa się 
szereg zajęć między innymi tanecznych, 
ruchowych, językowych, muzycznych czy 
teatralnych. Są nawet takie, które przybli-
żają zarówno dzieciom, jak i dorosłym 
świat technologii. – Nasza oferta musi 
być szeroko zakrojona. Przede wszystkim 
głównymi odbiorcami są seniorzy, mło-
dzież i dzieci. Innymi regułami rządzą się 
wydarzenia, w których razem z dziećmi 
udział biorą rodzice – wyjaśnia dyrektor 
BOK-u. 

W celu zwiększenia dostępno-
ści kultury w innych częściach Bielan, 
w 2003 roku utworzono filię ośrodka 
przy ulicy Estrady. Działa tam również 
MAL „Studnia”. Trzy lata temu swoją 
działalność rozpoczęło Miejsce Aktyw-
ności Lokalnej przy ulicy Samogłoska. 
– Wspomniane miejsca są przestrze-
nią, w której mieszkańcy mogą realizo-
wać swoje pomysły. My im w tym po-
magamy udostępniając miejsce, sprzęt 
czy kupując niezbędne do realizacji da-
nego projektu przedmioty. Kultura są-
siedzka jest dla nas ważna. W ten spo-
sób narodziły się grupy artystyczne ta-

kie jak na przykład chór „Kohezja” czy 
zespół „The Mleko”. Ośrodek współ-
pracuje również z osiedlowymi kluba-
mi mieszkańców oraz klubami seniorów 
organizując zajęcia artystyczne w coraz 
odleglejszych od centralnej placówki 
miejscach – mówi Jarosław Bobin. Już 
11 lat prężnie działa i ciągle się rozwija 
również Bielański Uniwersytet Trzecie-
go Wieku.

Bielański Ośrodek Kultury jest pla-
cówką rozpoznawalną, która ma swo-
ją widownię i odgrywa niebagatelną rolę 
w kształtowaniu oferty kulturalnej dziel-
nicy. Na przestrzeni ostatnich lat doro-
bił się imprez – marek, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Wśród nich są między innymi „Wieczo-
ry Międzynarodowe”, „Dwie Godziny dla 
Rodziny”, „Muzyka na Wodzie”, czy „Gra-
jące podwórka”.

„Powrót do przeszłości”
W 1890 roku na Bielanach utworzo-

no Dzielnicowe Centrum Kultury Robot-
niczej. Swoje miejsce znalazł w nim po-
wstały rok wcześniej Robotniczy Klub 
Pracy Twórczej. Klub zrzeszał robotników 
uzdolnionych w różnych dziedzinach – 
malarzy, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy. Sie-
dem lat później placówkę przekształco-
no na Dzielnicowy Dom Kultury a następ-
nie w 1994 zmieniono nazwę na Dzielni-
cowy Ośrodek Kultury. Rok później, wraz 
z powstaniem Gminy Warszawa-Bielany, 
Ośrodek przy Goldoniego stał się insty-
tucją gminną, wskutek czego  kolejny raz 
zmieniono jego nazwę na Bielański Ośro-
dek Kultury.

W związku z 40-leciem BOK-u na 
mieszkańców czeka moc wyjątkowych 
atrakcji. W każdym miesiącu, od marca 
do grudnia, będzie można wziąć udział 
w bezpłatnym wydarzeniu artystyczno-
-kulturalnym. Pierwsza impreza  jubile-
uszowa to „Dwie Godziny dla Rodziny” – 
pokaz iluzji Rafała Mulki.

– Kolejną propozycją dla wszystkich 
mieszkańców Bielan z okazji 40-lecia 
BOK-u będzie impreza plenerowa (20 
marca 2020 roku), na którą serdecznie 
zapraszam. Chcemy powrócić do cza-
sów, kiedy wszystko się zaczęło, czy-
li do lat 80. Usłyszymy koncert prze-
bojów „z tamtych lat” (polskich i za-
granicznych), powrócimy do dawnych 
smaków, przypomnimy sobie zajęcia 
praktyczno-techniczne w Leśnej Sto-
larni, zrobimy okolicznościowe znacz-
ki. Będzie można pojeździć po okoli-
cy „ogórkiem”, a na zakończenie im-
prezy zaprosimy na koncert Natalii Ku-
kulskiej z zespołem (również związanej 
od lat z naszą dzielnicą), która zaśpie-
wa piosenki swojej mamy – Anny Jan-
tar. Te i wiele innych atrakcji zaplano-
waliśmy na nasze 40. urodziny w plene-
rze – zapowiada Jarosław Bobin.

Jaka jest przyszłość kultury na Bie-
lanach?

– Przed nami nowe wyzwania zwią-
zane z przyszłością ośrodków kultury. 
W dzielnicy, zwłaszcza w jej północnej 
części, w szybkim tempie powstają nowe 
osiedla. Rodzi się więc potrzeba budo-
wy nowego i większego ośrodka kultury. 
W ciągu ostatnich 10 lat liczba uczestni-
ków zajęć stałych zwiększyła się o 100%, 
liczba sekcji artystycznych o 60%. Roczna 
liczba wydarzeń artystycznych sięga 360, 
przez co rośnie ilość uczestników. Poza 
nowym centralnym miejscem, potrzebne 
są również dodatkowe miejsca aktywno-
ści lokalnej w rejonie Chomiczówki pół-
nocnej i Wawrzyszewa. Te wyzwania wią-
żą się z zaspokajaniem potrzeb miesz-
kańców, którzy chcą mieć ofertę kultural-
ną blisko miejsca zamieszkania – tłuma-
czy dyrektor BOKU-u. 

Referat profilaktyki warszawskiej 
straży miejskiej od sześciu lat organi-
zuje na Bielanach zajęcia „Wiem – po-
magam – ratuję”. Warsztaty z udziela-
nia pierwszej pomocy realizowane są 
z uczniami VI klas szkół podstawowych. 
– Zajęcia cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. W ubiegłym roku, w kilku-
dziesięciu spotkaniach warsztatowych, 
wzięło udział ponad 1000 naszych 
uczniów. Dodatkowo strażnicy szkolą 
nauczycieli przedszkoli i szkół podsta-
wowych – mówi Grzegorz Pietruczuk, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany.

Na terenie dzielnicy zajęcia prowa-
dzone są przez dwie strażniczki insp. 
Anetę Skrobutan oraz st. str. Roze-
tę Trawińską. – Ich rzetelna praca jest 
bardzo wysoko oceniana przez naszych 

nauczycieli i uczniów – podkreśla bur-
mistrz Pietruczuk.

Prowadzenie zajęć ułatwi nowy 
sprzęt: fantom do nauki resuscytacji, 
defibrylator treningowy (AED) oraz ze-
staw do pozoracji ran.

Walizka pełna atrap narkotyków 
i narkogogle

To jednak nie koniec zakupów bie-
lańskiego ratusza. Strażnicy miejscy 
prowadzą zajęcia również dla nauczy-
cieli oraz rodziców uczniów. Popular-
ne są szkolenia z rozpoznawania szko-
dliwych psychoaktywnych substan-
cji. Dzięki przekazanej walizce z atrapa-

mi narkotyków i akcesoriami do ich za-
żywania, edukacja rodziców będzie ła-
twiejsza.

– Każdy specyfik w kuferku jest 
opatrzony opisem i nazwą używaną 
w młodzieżowym slangu. Ważnym ele-
mentem szkolenia jest zapoznanie na-
uczycieli oraz rodziców uczniów z tym, 
jak wyglądają akcesoria do zażywa-
nia narkotyków i ich przechowywania. 
Dzięki narkogoglom dorośli będą mo-
gli przekonać się o tym, jak zmienia się 
obraz świata po zażyciu środków psy-
chotropowych – tłumaczy insp. Aneta 
Skrobutan z Referatu Profilaktyki Stra-
ży Miejskiej m.st. Warszawy.

Trwają ostatnie uzgodnienia 
projektowe placu zabaw przy 
Stawach Brustmana. Za dwa 
miliony złotych (300 tysięcy 
złotych dokłada Warszawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa), 
powstanie plac stylizowany na 
dżunglę.

Strażnicy miejscy otrzymali od 
władz Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy sprzęt wspierający 
działania profilaktyczne. Nowe 
wyposażenie, m.in. fantom do 
nauki resuscytacji i defibrylator 
treningowy (AED), będą 
wykorzystywane na zajęciach 
w bielańskich szkołach.

DŻUNGLA NA WAWRZYSZEWIEBIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY 
OBCHODZI 40-LECIE!

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻNIKÓW

Zdjęcie archiwalne Bielańskiego Ośrodka 
Kultury
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– Jest to wyjątkowy projekt. 
Stworzymy jeszcze bardziej przyjazne 
i fantastyczne miejsce na Bielanach. 
Miejsce, które ma już swoją duszę, 
a my tylko delikatnie je z zewnątrz 
upiększymy – mówi Grzegorz Pietru-

czuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
To kolejny etap rewitalizacji tere-

nów dawnego klasztoru kamedułów. 
W 2018 roku renowacji poddano budy-
nek kościoła i część eremów. Teraz nad-
szedł czas na teren przed świątynią. 

Rewitalizowana przestrzeń ma w pełni 
wykorzystywać potencjał miejsca, jed-
nocześnie podkreślając walory archi-
tektoniczne kościoła.

Zioła i owoce
Od strony karuzeli mistrza Józe-

fa Wilkonia dostawione zostaną nowe, 
drewniane zabawki oraz ławki. Tuż obok 
będzie można podziwiać cztery kwate-
ry z nasadzeniami. W pierwszej przewi-
dziano zioła zakonne i rośliny lekarskie 
(mięta, szałwia, melisa, lawenda i mal-
wa), druga to krzewy owocowe (tru-
skawki, porzeczka, poziomki, borówka 
i malina).  W dwóch kolejnych będziemy 
podziwiać fiołki, piwonie, konwalie, lilie, 
róże, goździki i stokrotki.

Dodatkowo, naprzeciwko kościoła, 
zasadzone zostaną krokusy. Rekulty-
wacji zostaną poddane również traw-
niki, a do pasieki z pszczołami dosta-
wione zostaną karmniki i budki dla pta-
ków oraz domki dla owadów. Przebu-
dowane zostaną alejki. Wysłużone pły-
ty chodnikowe zostaną zastąpione ele-
ganckimi płytami granitowymi i piasz-
czystymi alejkami. Prace mają zakoń-
czyć się pod koniec kwietnia.

Teren przed kościołem pokamedulskim w Lesie Bielańskim przechodzi rewitalizację. Powstają dwie strefy. 
Pierwsza z drewnianymi zabawkami, druga do odpoczynku, wypełniona roślinami charakterystycznymi 
dla dawnych ogrodów klasztornych. Projekt „Odpocznij u kamedułów”, wart pół miliona złotych, 
realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ODPOCZNIJ U KAMEDUŁÓW
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Rynek konsumencki i nawyki zakupo-
we, w dobie technologicznych rozwiązań, 
to obszar, który dynamicznie się zmienia. 
Z raportu „Westfield How We Shop: Nad-
chodząca Dekada” wynika, że nadchodzi 
pięć trendów wskazujących dalszy kieru-
nek sprzedaży detalicznej na najbliższych 
10 lat. 

Dość algorytmów i okrojonej 
oferty

Jednym z trendów jest nadchodząca 
era sprzeciwu wobec sugerowanych pro-
duktów. Jak się okazuje, kupujących do-
tyka frustracja, w wyniku której odrzuca-
ne są sugestie ukształtowane na podsta-
wie zebranych danych na temat naszych 
umiłowań i nawyków. Aż 77% przebada-
nych warszawiaków, 70% Polaków oraz 
56% Europejczyków jest sfrustrowanych 
z powodu niedokładnych sugestii zakupo-
wych. Zwykle kształtowane są przez algo-
rytmy i maszyny, którym brakuje czynni-
ka ludzkiego, w wyniku czego propozycje 
są niedokładne i okrajają dostępną ofertę. 
Dla sklepów internetowych może to ozna-
czać niemałe tarapaty. Przychodząc z ko-

lei do sklepów stacjonarnych klienci ocze-
kują możliwości swobodnego przegląda-
nia pełnego asortymentu, bez ogranicza-
nia oferty nietrafionymi sugestiami. W ten 
sposób myśli 47% warszawiaków i 53% 
Polaków.

Oczekiwania mieszkańców stolicy Pol-
ski łączą się z przyjemnością płynącą z ro-
bienia zakupów. Kluczowa jest atmosfe-
ra, możliwość swobodnego dokonywa-
nia wyborów i kupowania w sklepach. Jest 
to ważne aż dla 4/5 kupujących w naszym 
kraju. Polacy plasują się w tej kwestii tuż za 
Austriakami. Największymi zwolennikami 
kupowania dla przyjemności w Europie są 
Holendrzy, którzy wręcz uwielbiają prze-
glądanie asortymentu dla rozrywki. Polacy 
mają największą w Europie tendencję do 
kupowania pod wpływem impulsu w skle-
pach stacjonarnych. Ponad 80% naszych 
rodaków oraz 76% warszawiaków przy-
znaje się do tej skłonności. W czołówce 
krajów, które lubią spontaniczne zakupy 
dokonywane pod wpływem impulsu, są 
jeszcze Francja i Austria.

Konsumenci w opracowanym raporcie 
przyznają również, że chętnie odwiedzili-
by sklep stacjonarny marek, które obecnie 
zajmują się jedynie sprzedażą online. 

– Sukces odniosą ci sprzedawcy, któ-
rzy postawią na zrównoważony rozwój, 
przeznaczą więcej przestrzeni sprze-
dażowej na doświadczenia, zaoferu-
ją swobodne przeglądanie asortymen-
tu zarówno online, jak i w sklepach sta-
cjonarnych – mówi Monika Lewczuk-
-Kuropaś, rzecznik prasowy URW Pol-
ska, właściciela między innymi warszaw-
skiego centrum Westfield Arkadia. – Po-
winni udzielać dokładnych rekomenda-
cji w oparciu o rzetelne dane oraz od-
zwierciedlać charakter lokalnych spo-
łeczności – dodaje. 

Sklepy przyszłości będą 
przestrzenią doznań

Zachowania konsumenckie kształ-
tują również model sprzedaży i oto-
czenie. Już dziś Polacy i warszawiacy 
wskazują na potrzebę wykreowania ta-
kiej powierzchni handlowej, która do-
starcza wrażeń, rozrywki, edukacji i sze-
roko pojętych doznań wizualnych, kre-
atywnych czy sportowych. „Polacy wpi-
sują się w średnią europejską, oczekując, 
że 40% powierzchni sklepowej powinno 
być przeznaczone na zapewnianie klien-
tom wrażeń i doświadczeń” – czytamy 
w opracowanym raporcie. 

– Współczesny konsument w co-
raz większym stopniu kieruje się w swo-
ich wyborach emocjami. Dlatego też pla-
nując swoją pracę długofalowo, stawiamy 
na handel oparty na nowych doświadcze-

niach – dowiadujemy się od Moniki Lew-
czuk-Kuropaś.

– W ostatnich latach w wielu naszych 
centrach znacząco powiększyliśmy prze-
strzenie gastronomiczne i wypoczynko-
we, gdzie można się swobodnie spotykać 
z innymi. Priorytetem jest dla nas tworze-
nie obiektów tętniących życiem, przyczy-
niających się do pielęgnowania między-
ludzkich więzi, a także silnie związanych 
z lokalną społecznością – podsumowuje 
rzecznik. 

Jak się okazuje, dla Polaków ważne są 
nie tylko doznania, ale także zaskakująca, 
albo wręcz magiczna forma oferowanych 
produktów. Na polskim rynku aż 2/3 kon-
sumentów oczekuje oferty produktów sa-
monaprawiających się. Ponad połowa ku-
pujących w Polsce i aż 58% warszawiaków 
chciałaby móc kupić ubrania, które zmie-
niają kształt w zależności od warunków 
panujących na zewnątrz. Ponad poło-
wa konsumentów w Polsce i w Warszawie 
chce także inspirujących przestrzeni zaku-
powych – na przykład sklepów z techno-
logią, których wystawy będą miały formę 
interaktywnych instalacji.

Zamiast zwykłego sklepu 
manufaktura, która działa 
w zgodzie ze środowiskiem

Według wizji konsumentów, w nad-
chodzącej dekadzie, zwykłe sklepy zastą-
pią minifabryki i studia kreatywne. Poszuki-
wane produkty będą wiec wytwarzane na 
żądanie, na miejscu. Samowystarczalność 
powinna być priorytetem dla sprzedaw-
ców według 87% Polaków i aż 90% klien-
tów z Warszawy. Duże znaczenie, korelu-
jące z wizją lokalnych zakładów produkcyj-
nych, ma ochrona środowiska. Konsumen-
ci deklarujący chęć nabycia produktu wy-
twarzanego na miejscu, chcą w ten sposób 
zminimalizować ilość odpadów. 

Rośnie świadomość konsumencka 
w kontekście ekologii. Ponad 75% kon-
sumentów w Polsce uważa, że sprzedaw-
cy powinni przykładać większą uwagę do 
ochrony środowiska chociażby poprzez 
zrezygnowanie z jednorazowych opako-
wań i produkcję bardziej trwałych towa-
rów. Aż 79% Polaków i 76% warszawiaków 
uważa, że sklepy cały czas powinny ro-
bić więcej w sprawie ochrony środowiska. 
„Polska najbardziej w Europie oczekuje też 
tworzenia przestrzeni wolnych od zanie-
czyszczeń powietrza, a dla prawie połowy 
Polaków jest to priorytet. Spośród miast 
europejskich, to właśnie w Warszawie naj-
bardziej oczekuje się, że na dachach cen-
trów handlowych powstaną ogródki dział-

kowe i warzywniki” – czytamy w raporcie 
„Westfield How We Shop: Nadchodząca 
Dekada”.

W trosce o środowisko ponad poło-
wa polskich konsumentów i niemal 60% 
warszawiaków chętniej wypożyczy pew-
ne produkty, niż je kupi. Polska jest jed-
nym z najbardziej otwartych krajów w Eu-
ropie na najem długoterminowy. Ponad 
75% Polaków gotowych jest wypożyczać 
na długie okresy w kategoriach takich jak 
transport czy wyposażenie domu. 

Ślad DNA za dokładne 
sprofilowanie produktów i usług

Kierunek, jaki wskazują konsumenci 
w raporcie „Westfield How We Shop: Nad-
chodząca Dekada”, to uwiarygodnienie 
źródeł wykorzystywanych przez sprze-
dawców w celu dopasowania produk-
tu lub usługi. W jaki sposób sprzedawcy 
mieliby dokładnie zdiagnozować potrzeby 
klienta w oparciu o niepodważalne fakty?

Z pomocą ma nadejść postęp techno-
logiczny umożliwiający szczegółowe po-
miary ciała i umysłu. Chodzi między in-
nymi o możliwość weryfikacji biotypu 
czy rozwiązań w zakresie rozpoznawania 
dźwięków i mowy, dzięki którym urządze-
nie rozpozna choroby Alzheimera i Par-
kinsona, a nawet określi, na którym etapie 
cyklu menstruacyjnego jest kobieta.

Wówczas poziom dokładności usłu 
gi będzie na tyle atrakcyjny i opłacal-
ny z perspektywy klienta, że będzie on 
skłonny dostarczyć niezbędne dane. W tej 
futurystycznej wizji, wizyta w sklepie bę-
dzie przypominała konsultacje u leka-
rza. Ponad połowa badanych twierdzi, że 
chciałaby, aby sklepy zaoferowały osobi-
ste konsultacje w celu zidentyfikowania 
idealnych dla klienta produktów.

Zjawisko chirurgicznej precyzji w zaku-
pach jest niezwykle atrakcyjne dla Polaków 
i Hiszpanów. Szczególnym zainteresowa-
niem nie tylko u Polaków, ale też i Cze-
chów oraz Włochów, cieszy się perspekty-
wa analizy DNA w celu stworzenia zindy-
widualizowanej diety oraz listy ostrzeżeń 
dla danego biotypu. W Warszawie ponad 
40% kupujących jest gotowa na taki krok.
 
Lokalność ma znaczenie

Według oczekiwań konsumentów, ga-
lerie handlowe w przyszłości mają stano-
wić ważny filar lokalnej społeczności. Ich 
działalność ma dopasować się zarówno 
wizualnie jak i praktycznie do najbliższe-
go otoczenia i potrzeb mieszkańców. Pra-
gnienie to szczególnie zauważalne jest 
u respondentów pochodzących z dużych 

miast i o nieco zasobniejszych portfelach. 
Polacy otwierają czołówkę kupujących 

w Europie, którzy chcą, aby przestrzenie 
zakupowe przystosowały się do otocze-
nia i oddawały charakter lokalnej społecz-
ności. Tego zdania jest aż 3/4 kupujących 
w Polsce i niemal tyle samo w stolicy.

Jak się okazuje, duże znaczenie ma 
również dostępność lokalnych marek. 
Wśród Polaków rośnie trend lokalnego 
patriotyzmu. Na polskim i stołecznym 
rynku zapotrzebowanie na produkty lo-
kalnych marek plasuje się na poziomie nie-
mal 50%. 

– Wiodące światowe marki wszystkich 
branż zawsze będą miały swoje miejsce 
w naszych centrach handlowych, jednak 
konsumenci poszukują też lokalnych ma-
rek, dlatego chcielibyśmy zapewnić im od-
powiednią przestrzeń. Odnalezienie wła-
ściwych proporcji jest dla nas priorytetem 
i cechą charakterystyczną Unibail-Rodam-
co-Westfield na tle konkurencji – komen-
tuje Monika Lewczuk-Kuropaś.

Według respondentów, również prze-
strzenie zakupowe powinny współgrać 
z lokalnym charakterem miejsca w którym 
dany obiekt się znajduje, a także oferować 
więcej przeżyć dla lokalnej społeczności. 

Wynika to z rosnącej potrzeby spoty-
kania się. Do wspólnego spędzenia cza-
su potrzebna jest wiec przestrzeń, gdzie 
można realizować aktywność towarzyską.  
Niemal połowa Polaków i warszawiaków 
jest zdania, że w przestrzeniach zakupo-
wych powinny znajdować się na przykład 
kluby środowiskowe. 

Centra handlowe pod szyldem Uni-
bail-Rodamco-Westfield stawiają w dużej 
mierze na unikalne doświadczenie klien-
ta, jakiego doznać może on w obiekcie. 
Spotkanie z marką powinno być niezwy-
kłe, zaskakujące i wykraczające poza jedy-
nie ofertę. – Dobrym przykładem może tu 
być Westfield Arkadia, przechodząca uro-
czyście ubiegłej jesieni rebranding z wiel-
kim koncertem międzynarodowej gwiaz-
dy Clean Bandit – mówi Monika Lewczu-
k-Kuropaś. – Chcemy być bliżej ludzi, ich 
potrzeb, spełniać nie tylko ich zakupo-
we marzenia. To już się dzieje w naszych 
obiektach – podsumowuje.

Centra handlowe i sklepy czeka więc 
dekada intensywnej transformacji tak by 
spełnić wizje swoich klientów. Jak będą 
w rzeczywistości wyglądały choćby księ-
garnie przyszłości? Czy sklepy ze zdro-
wą żywnością zamienią się w gabinety le-
karskie, a centra handlowe będą pełnić 
ośrodki funkcjonujące dla lokalnych spo-
łeczności? 

AUTOR TEKSTU: DAWID KRUPSKI

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY 
CENTRA HANDLOWE PRZYSZŁOŚCI? CENTRA HANDLOWE PRZYSZŁOŚCI? 

Sklep ze zdrową żywnością niczym gabinet lekarski, precyzyjne dobieranie 
oferty dzięki badaniu DNA czy samowystarczalne sklepy – tak, według 
badań konsumenckich, mają funkcjonować sklepy. Jak się okazuje, czeka 
nas epoka fundamentalnych zmian. Co niesie przyszłość?
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Ponad 30 dni treningów w Instytu-
cie Kulinarnym Selgros TransGourmet 
w Warszawie. Ostatnie zgrupowanie 
i olimpiada to niemal 2 tygodnie poza 
domem. Każdy trening obydwu drużyn 
to prawie 200 tak zwanego „set menu”. 
To, każdorazowo, niezwykła uczta dla 
12 osób, pełna smakowitych i pięknych 
dań, przekąsek oraz deserów. To także 
wspaniała rzeźba cukiernicza. Setki kilo-
gramów najlepszych surowców, wiedza, 
smak, upór, łzy radości. Im bliżej samej 
olimpiady tym więcej zmęczenia, stresu 
i adrenaliny. 

Reprezentacja kucharzy to nie żart
Olimpiada kulinarna IKE w Stuttgar-

cie odbyła się w dniach 14 – 19 lute-
go tego roku. Juniorzy pojedynkowali 
się na najlepsze dania z trzydziestoma 
zespołami z całego świata. Każdy miał 
przygotować 60 przekąsek, dań głów-
nych i deserów. 

6 godzin pracy, 6 kucharzy, pomoc-
nik i walka z czasem. Wszystko odbywa-
ło się w wydzielonej kuchni, pod czuj-
nym okiem sędziów i kamer transmitu-
jących wydarzenie. W tym starciu to 
czas jest największym przeciwnikiem. 

Wyobraźcie sobie 20 jednako-
wych przeszklonych kuchni w wielkiej 
hali. Dziesiątki sędziów z całego świa-
ta, w tym wreszcie jeden z Polski. Jo-
anna Ochniak jako pierwsza Polka we-
szła w skład jury World Chefs. 

Kucharze wchodzą do kuchni po do-
kładnym audycie surowców i sprzętu 
uprzednio przeprowadzonym przez sę-
dziów. Drużynom pojedynkującym się 
w olimpiadzie nie wolno mieć ze sobą 
żadnego gotowego produktu, ani na-
wet półproduktu. Przygotowania trwają 
6 godzin, po nich rozpoczyna się serwis. 

W osobnej sali restauracyjnej, 
wszystkie startujące drużyny serwu-
ją gościom efekty swojej pracy. Obsłu-
ga, od pierwszego do ostatniego da-
nia, musi przebiegać na równym, abso-
lutnie wysokim poziomie. Do samego 
końca nie wiadomo, które dania trafią 
w ręce sędziów. O tym, których potraw 
spróbowali, można się dowiedzieć do-
piero następnego dnia, przy ogłosze-
niu wyników. Wówczas drużyny otrzy-
mują od sędziów szereg uwag i komen-
tarzy dotyczących pracy oraz samych 
dań, a także ostateczny wynik. W przy-
padku naszej reprezentacji było to dru-
gie miejsce!

Rywalizacja trwająca godziny, 
stres i wyścig z czasem

Drużyna kucharzy profesjonalnych 
startowała w dwóch konkurencjach. 
Jedna miała przygotować przekąskę, 
danie główne oraz deser, ale w po-
dwojonej ilości. Na całość mieli rów-
nież 6 godzin, a rezultat jaki osiągnęli 
to srebrny medal!

Kolejna kategoria to przygotowa-
nie kilkunastu przekąsek i dań ciepłych 
oraz deserów dla 12 osób. Dla kucharzy 
oznaczało to 6 godzin pracy i gigan-
tyczny stres. Po przygotowaniu, usta-
wienie na bufecie wszystkich posiłków. 
Całość wykonana z niezwykłą precyzją. 
Do stołu zasiada 12 osób w tym 2 sę-
dziów. W tej kategorii kucharze pracu-
ją także z gośćmi, serwując im dania 
i opowiadając jak i z czego powstały. 
Końcowy efekt? Srebrny medal!

Olimpiada to nie tylko pojedynki ku-
charzy, pyszne jedzenie i emocje, ale 
też rzędy tirów wypełnionych niezbęd-
nym sprzętem do gotowania czy choć-
by zmywanie naczyń, które też jest 

oceniane. Więcej szczegółów na naszej 
stronie www.osskic.org.pl  oraz Face-
booku Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Szefów Kuchni i Cukierni. 

Muszę przedstawić skład obydwu 
drużyn, bo jako część zarządu odpo-
wiedzialna za realizację projektu, je-
stem dumny z każdego z nich: Trener 
główny – Sebastian Krauzowicz, Kapi-
tan Zespołów – Bartosz Peter, wspie-
rał nas niezawodny Kurt Scheller i Da-
niel Mayor (obaj moi szefowie z cza-
sów pracy w hotelu „Bristol”). Dużym 
wsparciem byli Joanna i Janusz Pro-
fusowie odpowiedzialni między inny-
mi za „słodką pracę” oraz Lech Pluciński 
wspierający zespół. Za pracę zaplecza 
jak i logistykę oraz kwatermistrzostwo 
odpowiadał Mirek Reszczyk – skarbnik, 
Dariusz Zahorański i ja – Jarek Uściński 
prezes zarządu. Skład kulinarnej kadry 
seniorów (wraz z trzema zawodnikami 
rezerwowymi): Joanna Klimas Profus – 
trener sekcji cukierniczej kadry naro-
dowej, Bartosz Peter – kapitan, Michał 
Świerad – pastry chef, Mariusz Roch – 
chef, Marcin Gruszka – chef, Dawid Gru-
cel – chef, Michal Kuduk – chef, Maciej 
Hippler – chef, Adam Wozniak – chef, 
Filip Cwojdziński – chef. Skład kulinar-
nej kadry juniorów (w tym trzech ku-
charzy rezerwowych pomocniczych): 
Bartosz Wicherek – kapitan zespołu, 
Daniel Warszawski – junior chef, Emil 
Guzik – junior chef, Adam Rzęski – ju-
nior chef, Kamil Poćwiardowski – junior 
chef, Krzysiek Kowalski – junior chef, 
Karol Piotrowski – junior chef, Mateusz 
Galbarczyk – junior chef, Damian Hirt – 
junior chef.

Kilka lat pracy i budowania trzonu reprezentacji dało świetny wynik. 
Teraz mogę się pochwalić bo jest kim i czym. „Poland National Culinary 
Team” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni 
reprezentowany po raz pierwszy w historii drużyną Juniorów oraz Kucharzy 
profesjonalnych, starł się z najsilniejszymi drużynami świata. Dwa zespoły, 
trzy starty i gigantyczna praca. 

AUTOR TEKSTU: JAROSŁAW UŚCIŃSKI  
SZEF KUCHNI I WŁAŚCICIEL RESTAURACJI MOONSFERA, PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI, MENADŻER 
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NA OLIMPIADZIE KULINARNEJ!
MAMY 3 SREBRA
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Trudno mi było znaleźć to miejsce 
„przypadkiem”, gdyż lokal jest ukryty na 
tyłach budynku, vis a vis Żoliborza Ar-
tystycznego. Łatwiej trafić do „Al Fu-
ego” pracując w tej lokalizacji lub robiąc 
zakupy w „Defabryce”. Na szczęście do-
bre wiadomości szybko się rozchodzą po 
całym Żoliborzu i ostatecznie niedawno 
trafiłam do „Al Fuego”. Zacznę od cieka-
wostki – w restauracji, o której dziś na-
piszę, nie ma pizzy. Cieszy mnie to nie-
zmiernie, gdyż nie będę musiała kolej-
ny raz weryfikować, czy jest tu jeszcze 
jedna najlepsza albo najgorsza pizza na 
Żoliborzu. Szef kuchni „Al Fuego”, Mar-
cin Lesiak, wypracował menu skupiające 
się na czterech regionach – Ameryce Ła-
cińskiej (meksykańskie), Półwyspie Iberyj-
skim (hiszpańskie) oraz Europie – włoskie 
oczywiście i, co godne podziwu, polskie. 
Niemal każdego dnia tygodnia mamy 
szansę skorzystać z rabatów na dania in-
nej kuchni a w weekendy czekają na nas 
specjalne propozycje jak na przykład 
paella dla dwojga za 39 złotych. W każ-
dy weekend nasze dzieci mogą zjeść za 
darmo, jeśli wartość zamówienia rodzi-
ców przekroczy 70 złotych. Menu ob-
fituje w dania mięsne i rybne. Niestety 
szef kuchni nieco zapomniał o wegeta-
rianach i weganach, gdyż jedyne danie 
główne wegańskie to gulasz z ciecierzycy 
(22 złote). Uważam, że warto się nad tym 
jeszcze pochylić.  Ceny pozostałych dań 
głównych oscylują od 29 złotych za filet 
z kurczaka z warzywami, przez ossobuco 
w czerwonym winie za 55 złotych aż do 
99 złotych za stek z polędwicy argentyń-
skiej. Możemy również skosztować maka-
ronów lub sałatek w cenach od 24 zło-
tych za sałatkę z kurczakiem, sosem aio-
li i jajkiem poche do 39 złotych za tagia-
telle sepia z owocami morza. Przystawki 
ciepłe i zimne oraz zupy dają nam więk-
sze możliwości wyboru pod względem 
cen. Atutem menu jest mała ilość dań 
i przystępne ceny, jednak to smak jest 
najważniejszy w tej całej układance. 

Zdradzę od razu, że recenzja „Al Fu-
ego” powstaje na bazie dwóch wizyt, bo 
po pierwszym razie uznałam, że jest mi 
za mało. Podczas pierwszej wizyty wy-
brałam jedynie ciepłe przystawki i de-
ser, mimo że sympatyczny i nienachal-
ny w obsłudze kelner namawiał na więcej, 
opowiadając o daniach w sposób profe-
sjonalny i z pasją. Pozostałam jednak przy 
swojej decyzji, co nie było złym wyborem 
z racji tego, że po chwili dostałam cze-
kadełko, czyli pyszne, drożdżowe bułecz-
ki wypiekane na miejscu,  podane z aro-
matyczną ziołową oliwą. Ozorek na pu-
ree musztardowym (19 złotych) oraz wą-
tróbka smażona w sosie miodowo-sojo-
wym (24 złote), to klasyczne dania poda-
ne z nowatorskimi dodatkami. W obu da-
niach mięso było mięciutkie, idealnie pod-
duszone i delikatnie przyprawione. Ozor-
kom towarzyszyło puree z musztar-
dą z gorczycą, która przełamała miał-
ką konsystencję puree, natomiast wą-
tróbce towarzyszyły pomidorki koktaj-
lowe zamiast cebuli, co również odświe-
żyło to danie. Wybór deseru to była for-
malność.  Z racji tego, że uwielbiam de-
sery chałwowe, wybór musu chałwowe-
go z nutą wanilii (22 złote), był oczywi-
sty. Muszę przyznać, że czegoś tak pysz-
nego dawno nie jadłam! Mus był rewela-
cyjny, podany z drobno pokruszonymi pi-
stacjami i kilkoma owocami dla kwasowo-
ści. Taki deser to grzech, który popełnia 
się z wyrachowaniem i czystą przyjem-
nością.  Dlatego też musiałam  wrócić do 
„Al Fuego”. Moja druga wizyta miała miej-
sce w weekend. Postanowiłam skorzystać 
z promocji na paellę dla dwojga, jednak 
skusiłam się również na przystawki, cze-
go znowu nie żałuję. To co lubię, a rzadko 
spotyka się w restauracjach w Polsce, to 
typowo hiszpańskie dania, które kojarzą 
mi się z wakacjami, z przekąskami ulicz-
nymi. Skosztowałam empanadas z serem 
(15 złotych), które były smaczne, chru-
piące i pobudzające apetyt. Druga przy-
stawka jaką wybraliśmy, to tatar z tuń-
czyka (37 złotych). Istny majstersztyk ku-
linarno-designerski! Pięknie podane da-
nie, idealnie wpasowało się w moje pod-

niebienie. Na paellę czekaliśmy około 30 
minut, o czym zostaliśmy uprzedzeni. Nie 
mieliśmy z tym problemu gdyż smakowa-
liśmy pyszne przystawki, których nie bra-
kowało na naszym stole. Warto było cze-
kać. Kolorowa patelnia, bogata w owoce 
morza wjechała na nasz stół w idealnym 
momencie. Danie wydawało się niewielkie 
a jednak było bardzo sycące. Lekko przy-
prawiona paella mogłaby być, według 
mnie, nieco bardziej podkręcona w sma-
ku, bardziej wyrazista. To nie było jedyne 
danie, które dostałam nieco niedosolone, 
a na stołach przypraw brak. 

Czas na deser… Nie będę się powta-
rzać w kwestii musu chałwowego, któ-
ry oczywiście ponownie pochłonęłam 
w wypiekami na twarzy i cieknącą ślin-
ką. Gdy już zrobiło się tak hiszpańsko po 
empanadas i paelli, to nie wypadało nie 
zamówić churros z gorącą czekoladą (12 
złotych). Miałam okazję je jeść w Polsce 
chyba pierwszy raz. Bardzo powszechny 
w Hiszpanii deser, a tak rzadko spotyka-
ny w rodzimych restauracjach, to miłe 
zaskoczenie tutaj na Żoliborzu. Churro-
sy były pyszne, chrupiące, idealne do po-
moczenia w gorzkiej, ciepłej czekoladzie, 
obsypane obficie cukrem – może trochę 
zbyt obficie. 

Podsumowując – dobre jedzenie ale 
gdzieniegdzie ciut za mało soli lub ciut za 
dużo cukru. Ładny wystrój, miła obsługa, 
miejsca parkingowe, w miarę przyzwo-
ite ceny, czego chcieć więcej? Na pewno 
nie pizzy, na pewno nie przejścia za bar-
dzo na stronę włoską. Życzyłabym sobie 
raczej utrzymania i rozwijania rzadkiej 
w Polsce kuchni hiszpańskiej, podkręce-
nia również kuchni polskiej, bo tego też 
nam trzeba w myśl powiedzenia „cudze 
chwalimy, swego nie znamy” (vide „Po-
lot w kuchni polskiej”). No i najważniejsze 
– utrzymania, a nie podnoszenia cen, bo 
Żoliborz to nie sami milionerzy.

Tego wszystkiego życzę „Al Fuego” 
i gratuluję dobrego startu. Witajcie na 
Żoliborzu! 

W niebanalnej i jednej z ciekawszych 
przestrzeni na Żoliborzu, przy ulicy 
Duchnickiej, w „Defabryce”, jesienią 
zeszłego roku powstała restauracja 
„Al Fuego”. 

JEDZENIE:

CENY:

OBSŁUGA:

LOKALIZACJA:

WYSTRÓJ:

AUTORKA TEKSTU: 
KAROLINA KOŁODZIEJSKA

RAZ TO ZA MAŁO
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Dla wielu jest to dziś mekka designu czy miejsce spotkań ze 
sztuką. W postindustrialnym budynku dawnej Fabryki Wynalaz-
ków Instytutu Mechaniki Precyzyjnej mieszczą się dziś agencje 
reklamowe, restauracje, sklepy z wyposażeniem wnętrz, buti-
ki, salony fryzjerskie czy showroomy wnętrzarskie i modowe. – 
„Defabryka”, poprzez dbałość o walory architektoniczne i desi-
gnerskie, jest miejscem energetycznym, stworzonym by reali-
zować oryginalne i niepowtarzalne projekty oraz idee. Dziś to 
już adres obowiązkowy dla wszystkich, którzy kochają piękno 
i nietuzinkowe inspiracje, są kreatywni lub po prostu chcą spę-
dzić czas w stylowych delikatesach lub restauracjach – wyja-
śnia Izabela Rogala dyrektor ds. rozwoju w „Defabryce”.

Drugie życie historycznych perełek
W Polsce, ale i na świecie, tereny poprzemysłowe coraz czę-

ściej poddawane są modernizacji. Dziś wiekowe konstrukcje sta-

nowią kluczową wartość danego regionu. Dzięki temu zacho-
wana jest tożsamość miejsca, a inwestorzy decydują się tchnąć 
drugie życie w historyczne perełki. Tak też stało się z halą znaj-
dującą się przy ulicy Duchnickiej 3. 

– W 2005 roku zafascynował nas opuszczony budynek, 
który znajdował się w samym sercu pofabrycznego Żolibo-
rza. Wpadliśmy na pomysł stworzenia w nim przestrzeni wy-
stawienniczo-handlowej. W ten sposób, w latach 2006-2010, 
„Defabrykę” poddano kompleksowej renowacji i aranżacji – 
przypomina Izabela Rogala i dodaje: - Zachowaliśmy najciekaw-
sze elementy starej fabryki. Naszym celem było podkreślenie 

jej specyficznego charakteru i klimatu. Przestrzeń w zasadniczej czę-
ści stanowi otwarta, jednokondygnacyjna hala typu open space. Bry-
ła przeszklona jest w górnej części rzędem prostych świetlików, dzięki 
czemu jest bardzo dobrze doświetlona naturalnym światłem i dosko-
nale nadaje się na działalność showroomową. 

Miejsce wynalazków i pracy twórczej
Sam budynek, w którym dziś znajduje się „Defabryka”, powstał w la-

tach 1954-1956. To dawna Fabryka Wynalazków Instytutu Mechaniki 
Precyzyjnej. Początki samego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej sięgają 
okresu międzywojennego, kiedy to podejmowano działania dążące do 
budowy przemysłu zbrojeniowego. 

Naukowcy, którzy konstruowali, wymyślali i eksperymentowa-
li w hali, gdzie obecnie znajduje się „Defabryka”, stale podejmowali się 
nowych wyzwań w zakresie m.in. robotów przemysłowych. Jako jedne 
z bardziej spektakularnych osiągnięć zrealizowanych w IMP wyróżnia 
się chociażby zaprojektowanie pierwszej polskiej dwuspadowej rakie-
ty przeciwlotniczej klasy ziemia-powietrze oraz wyprodukowanie ro-
botów przemysłowych, które z powodzeniem wykorzystywano w FSO 
na Żeraniu. Opracowane technologie wdrożono również w branży elek-
tronicznej, jubilerskiej czy konserwatorskiej. Świadczy o tym choćby 
fakt, że w pracach renowacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie 
brali udział pracownicy IMP. 

„Defabryka”, ze względu na swoją przeszłość, jest miejscem, które 
może się kojarzyć z pracą twórczą i innowacyjną. W jej sąsiedztwie na-
dal znajduje się Instytut Mechaniki Precyzyjnej. To właśnie w nim po-
wstała m.in. technologia wytwarzania grafenu, który nazywany jest 
polskim cudem technologii.  

Bliski kontakt ze sztuką
Do dawnej Fabryki Wynalazków Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

trafiają wszyscy, którzy interesują się designem, projektowaniem i ce-
nią sobie spójną z architekturę z industrialnym otoczeniem. Działają-
ce w „Defabryce” firmy dostarczają nowoczesne i przyszłościowe roz-
wiązania. – Ważnym elementem jest też zieleń, dająca wytchnienie od 
miejskiego zgiełku. W ogrodzie „Defabryki” rośnie, bagatela, ponad 200 
gatunków roślin, a całość zaprojektowana jest z myślą o owadach i pta-
kach, w zgodzie z równowagą ekosystemów. Jest to przestrzeń do kre-
atywnej pracy i odpoczynku – wylicza dyrektor ds. rozwoju. 

W „Defabryce” nie tylko skorzystamy z usług, ale możemy też liczyć 
na kontakt ze sztuką. – „Defabryka” wspiera początkujących artystów 
w budowaniu pozycji i miejsca w środowisku twórczym. Od 2017 roku 
realizujemy autorski projekt promocji młodej sztuki polskiej, który po-
maga w urzeczywistnianiu artystycznych wizji, między innymi poprzez 
eksponowanie prac nowego pokolenia – informuje Izabela Rogala, któ-
ra też jest kuratorem wystaw. Jednym ze współpracujących z „Defabry-
ką” twórców jest żoliborzanin Jan Sajdak, który specjalizuje się w landar-
cie. To właśnie on rozświetlił kolorami wnętrze starej wierzby na Cytadeli.

„Defabryka” włącza się również w ogólnopolską akcję „Noc Muze-
ów”. – Odbywają się wówczas koncerty, happeningi, wernisaże, akcje 
artystyczne, rzeźbiarskie instalacje, a wszystko to pod oficjalnym pa-
tronatem Miasta Stołecznego Warszawy. Jednym z większych dotych-
czasowych wydarzeń artystycznych był pokazywany jesienią 2019 
roku projekt o sile kobiecości – „#15 Historii”, współtworzony przez ma-
larkę Magdę Głodek oraz Julitę Pająk, fotografkę. W marcu zaprasza-
my na wystawę fotografii uczniów „Fotospokojna”, która jest efektem 
naszej owocnej, rocznej współpracy – zapowiada dyrektor ds. rozwo-
ju w „Defabryce”.

Budynek przy ulicy Duchnickiej 3 to miejsce gdzie 
historia przenika się z nowoczesnością. To jedno 
z bardziej inspirujących miejsc na mapie Warszawy. 
Właściwie od początku istnienia jest miejscem pracy 
twórczej.

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

„DEFABRYKA”, MIEJSCE INNOWACJI, EKSPERYMENTÓW I SZTUKI

ul. Duchnicka 3, 

kram.zoliborz

facebook: kram

r e k l a m a

„Miodek Hair House” to ekskluzywne salony fryzjerskie dla 
wymagających, których założycielem jest znany stylista 
fryzur – Rafał Miodek. Zapewniają bogatą ofertę zabiegów 
oraz najwyższej jakości kosmetyki do pielęgnacji włosów 
z linii L’Oréal Professionnel i Kérastase Paris. „U Miodka” 
czeszą się osoby, dla których fryzura jest wyrazem własnego 
ja i stanowi najważniejszy element codziennej stylizacji. 
Stałymi bywalczyniami są Bogna Sworowska, Iwona Kutyna, 
Agnieszka Martyna. 

DEFABRYKA
budynek 4
wejście A
poziom -1

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

tel. 22 320 29 20
kom. +48 887 700 887

Godziny otwarcia:
pn-pt: 9.00-20.00

sobota: 9.00-17.00

Rezerwacja internetowa Booksy:
http://miodekhairhousedefabryka.booksy.com



LumiArt, to miejsce, które in-
spiruje do postrzegania światła 
i zarządzania nim wielowymia-
rowo. Przestrzeń, w której roz-
mawiamy o świetle przy świetle. 
Oferujemy piękne, oryginalne 
lampy, które pomogą stworzyć 
wnętrze do pracy, zabawy, od-
poczynku, zachowując przy tym 
swoją funkcję i ergonomię. 
W LumiArt dbamy, aby nasz 
asortyment był zróżnicowany, 
a nasi klienci mogli dokonywać 
wyboru z szerokiej gamy pro-
duktów renomowanych marek 
takich jak: 

AQUFORM | AXOLIGHT 
ARTEMIDE | BOVER | ESTILUZ
 FABBIAN | FLOS | KARMAN 

LUCEPLAN | MARSET
MM LAMPADARI MODULAR

VIBIA | i inne. 
Gwarantujemy duży wybór źró-
deł światła oraz wysokiej jakości 
osprzęt elektroinstalacyjny ta-
kich producentów jak: 

JUNG | GIRA | FONTINI
LITHOSS | HAGER BY BERKER

LEGRAND. 
Projektujemy automatykę in-
teligentnego budynku – smart 
home, w oparciu o systemy prze-
wodowe i bezprzewodowe. Dora-
dzamy jak odpowiednio dobrać 
parametry, z jakiej skorzystać 
technologii i jaka oprawa dopeł-
ni wystrój wnętrza zarówno kla-
sycznego jak i nowoczesnego.
Realizujemy indywidualne za-
mówienia na oświetlenie obiek-
tów prywatnych jak również 
użyteczności publicznej. 
Nasze wieloletnie doświadcze-
nie, wiedza i kreatywność po-
zwalają nam zmieniać codzien-
ność w niezwykłą rzeczywistość.
Zapraszamy!
Zespół LumiArt

Ul. Duchnicka 3/blok 4 
01-796 Warszawa

tel. +48 512 373 775
info@lumiart.com.pl
Godziny otwarcia:

Pon – Pt: 9:00 – 17:00
Sob: 10:00 – 14:00

1. ILLAN 2. COUNTERBALANCE 3. FAREL

1. 

3. 

2. 
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Zanim pójdziesz do polecanego fry-
zjera, wypytaj koleżankę o szczegóły wi-
zyty, rozmowę, która poprzedziła strzy-
żenie, uzasadnienie wyboru uczesania. 
O to samo zapytaj, kiedy szukasz dobre-
go fryzjera na forach internetowych. 
To ważne, ponieważ każdą zmianę fry-
zury powinna poprzedzić rozmowa z fa-
chowcem. 

Warto na początku powiedzieć fry-
zjerowi, jaki jest powód zmiany ucze-
sania. Czy potrzebujesz po prostu od-
miany i czegoś nowego, czy na przykład 
masz dość długich włosów, bo dużo cza-

su zajmuje ci ich stylizacja. Warto opo-
wiedzieć o swoich przyzwyczajeniach 
i doświadczeniach. Znając twoją moty-
wację, fryzjer może dobrać odpowied-
nie cięcie, kolor, stylizację.

Jeśli fryzjer zaproponuje ci fryzurę, 
do której nie jesteś przekonana, to le-
piej nie decyduj się na nią od razu. Prze-
myśl sprawę. Może przed następną wi-
zytą dojdziesz do wniosku, że chcesz 
spróbować i propozycja okaże się strza-
łem w dziesiątkę. Z wieloletniego do-
świadczenia wiem, że większe szan-
se na powodzenie mają te fryzury, do 

których jesteśmy przekonane i które są 
idealnie dopasowane do naszego cha-
rakteru, urody i stylu. 

Jakich rad może udzielić fryzjer? 
Może wypytać o twoje przyzwycza-
jenia pielęgnacyjne, czyli o to kiedy 
i czym myjesz włosy, jak je układasz 
i suszysz. Podpowiedzieć, które z tych 
zabiegów są korzystne, a z których le-
piej zrezygnować. Może też doradzić 
jak myć i suszyć włosy, jakich kosmety-
ków używać, aby uzyskać jak najlepsze 
efekty i trwałą fryzurę. 

W zakładzie fryzjerskim musisz się 
dobrze czuć! Powinna odpowiadać ci 
jego atmosfera i estetyka, bo miejsce 
świadczy o styliście.

W tym jednym z najbardziej presti-
żowych na świecie konkursów designer-
skich zakład został uhonorowany w kate-
gorii „Interior Design”. To miejsce z cieka-
wym wnętrzem ma również… duszę.

„Defabryka” – miejsce, w którym 
mieści się zakład, jest nieprzypadkowe. 
Postindustrialny budynek dawnej Fa-
bryki Wynalazków Instytutu Mechani-
ki Precyzyjnej ma wpisane zamiłowanie 
do najwyższej formy estetyki i piękna 
w swoje DNA. 

Wnętrze zostało zaprojektowane 
przez duet tworzony przez Dorotę Kuć 
i Karinę Snuszkę z Mood Works, autor-
skiego studia architektonicznego. Jego 
minimalistyczny styl przełamano moc-
nymi akcentami, takimi jak charakte-
rystyczna tapeta Fornasett Muralas-
-Cole&Son. Zaaranżowana przestrzeń 
oraz wyjątkowa dbałość o szczegó-
ły definiuje na nowo koncept salo-
nu fryzjerskiego jako miejsca, w któ-
rym można nie tylko zadbać o siebie 
czy zrelaksować się, ale także poob-
cować ze sztuką, czy chłonąć inspira-
cje i najnowsze trendy. Jasne, przejrzy-
ste wnętrze, dębowa podłoga oraz in-
spirujące książki i designerskie dodat-
ki, takie jak kultowy wózek Boby Trol-

leyod od Joe Cesare Colombo, dosko-
nale komponują się z ciszą, która tutaj 
panuje, mimo nieustannie działających 
suszarek. Perełką zakładu są figurki Vi-
tra oraz porcelana Bossa.

Dobiegająca z głośników muzyka – 
jazz oraz chill out – pozwala zamknąć 
oczy i nieco zwolnić. To tutaj poczy-
tasz ciekawą książkę i będziesz chcia-
ła wrócić do ulubionej kawy lub  aro-
matycznej herbaty w pękatej szklance 
bez ucha. Mamy czas dla każdego – dla 
znanego i nieznanego. Z wielką przyjem-
nością gościmy mamy z dziećmi. Wasi 
pupile są również mile widziani. Dla nas 
wystrój, atmosfera, detale oraz smak 
kawy są bardzo ważne, ale najważniej-
sze są Twoje włosy.

Często decydujemy się na wizytę u fryzjera, który dobrze ostrzygł i uczesał 
koleżankę. To dobry trop, ale nie tylko tym powinniśmy się kierować. 

Zakład Fryzjerski Agnieszki 
Płusy został nagrodzony 
w międzynarodowym konkursie 
„A’Design Award”.

JAK ROZMAWIAĆ Z FRYZJEREM

Kontakt: Agnieszka Płusa Zakład Fryzjerski
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. +48 537 331 393 
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Sama nazwa Żoliborz powstała sto-
sunkowo niedawno – 250 lat temu. Wcze-
śniej na terenie dzisiejszej dzielnicy istnia-
ły trzy wsie, których nazw obecni żolibo-
rzanie nie pamiętają lub próbują z pamię-
ci wymazać. Zupełnie zapomniany Pólków 
(lub Polków), położony był w rejonie placu 
Słonecznego, a jedyną pamiątką po Bu-
rakowie, którego zabudowania rozciąga-
ły się po obu stronach obecnej ulicy Wło-
ściańskiej, jest ulica Burakowska (parę lat 
temu przemianowana na Żoliborzu na uli-
cę Anny German). Trzecia wieś to Powąz-
ki, w rejonie skrzyżowania Elbląskiej i Po-
wązkowskiej. Nazwa tak silnie związana 
z cmentarzami, że obecni żoliborzanie 
bronią się przed nią rękami i nogami, na-
zywając położone na Powązkach osiedla 
„Rudawką” czy „Żoliborzem Artystycz-
nym”. 

Za najstarszą część Żoliborza wypada 
zatem uznać Marymont. Był to pałacyk 
położony na wzniesieniu skarpy warszaw-
skiej, wybudowany pod koniec XVII wieku 
z polecenia króla Jana III Sobieskiego. Król 
przekazał pałacyk swojej żonie, a wzgó-
rze na cześć królewskiej małżonki, zgod-
nie z francuską modą, nazwane zostało 
Marie Mont. Obecnie, na fundamentach 
królewskiej rezydencji, wznosi się kościół 
księży Marianów pod wezwaniem Matki 
Bożej Królowej Polski (Gdańska 6a), zwa-
ny z racji położenia „kościołem na górce”. 

Podobnie jak Marymont, również 
nazwa Żoliborz powstała jako określe-
nie budynku – posiadłości z pałacykiem, 
w którym letnie miesiące na łonie przy-
rody spędzać mieli uczniowie Collegium 
Nobilium. Pałacyk zbudowano na skraju 
skarpy warszawskiej, która w tym miej-
scu dochodziła prawie do samej Wisły. 
To malownicze położenie natchnęło au-

tora francuskiej nazwy Joli Bord (Piękny 
Brzeg), po raz pierwszy uwiecznionej na 
planie Warszawy w roku 1762. Co cieka-
we, pałac „Joli Bord”, ów prapoczątek Żo-
liborza, istnieje do tej pory, jednak mało 
kto go widział, bo znajduje się w szczel-
nie zamkniętej, wojskowej części Cytadeli 
(przy ulicy Ściegiennego, nr wojskowy 5). 
Dopiero od kilku lat można ten budynek 
obejrzeć na żywo (ale tylko z daleka!), idąc 
od bramy Nowomiejskiej Cytadeli do Mu-
zeum Katyńskiego. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku posia-
dłość „Joli Bord” znajdowała się w okoli-
cy nazywanej Faworami. Była to północ-
na dzielnica Warszawy – której obwało-
wania sięgały dzisiejszego placu Wilsona 
–  zabudowana podmiejskimi willami i re-
zydencjami, miejsce wypoczynku miesz-
czańskiej elity (pod tym względem dzi-
siejszy Żoliborz stara się kontynuować 
tradycję sprzed dwustu lat). Kres Fawo-
rom przyniosła budowa Cytadeli. Potężna 
twierdza, otoczona 6 fortami, wymaga-
ła odpowiednio dużej esplanady – roze-
brano więc wszystkie budynki w okolicy 
i wycięto drzewa, zamieniając w pustynię 
ogromny obszar od obecnej ulicy Potoc-
kiej na północy do Konwiktorskiej na po-
łudniu, w zachodnią stronę sięgający wsi 
Buraków i Powązki. 

W rezultacie tej burzliwej historii, gdy 
w 1918 roku Warszawa stała się stolicą 
odrodzonego państwa, a jej włodarze 
mogli wreszcie planować rozwój miasta 
blokowany wcześniej przepisami wojsko-
wymi, Żoliborz był miejscem bardzo nie-
typowym. Rozległy obszar bez zabudo-
wy i bez uzbrojenia technicznego, poło-
żony blisko centrum, a w dodatku nale-
żący w całości do Skarbu Państwa – da-
wało to rzadką możliwość zaplanowania 
i budowy od podstaw całej nowej dziel-
nicy, bez kompromisów i uzgadniania in-
teresów wielu właścicieli, bez ścigania się 
z deweloperami. Ta szansa została wyko-
rzystana: dla Żoliborza najpierw opraco-
wano plan zabudowy, wytyczono szero-
kie ulice i place, a dopiero później sprze-
dawano poszczególne działki dewelo-
perom (w ówczesnych realiach były to 
głównie spółdzielnie). 

Pierwszym inwestorem na Żoliborzu 
było Mieszkaniowo-Budowlane Stowa-
rzyszenie Spółdzielcze Oficerów. Wojsko-
wa spółdzielnia otrzymała do zabudowy 
rozległy teren ograniczony ulicami Kra-
sińskiego, Felińskiego, Zajączka i murami 
Cytadeli – obecnie ten kwartał nazywa-
ny jest Żoliborzem Oficerskim. Niedaleko, 
przy ulicach Wieniawskiego i Brodzińskie-
go, osiedle domków w stylu dworkowym 
zbudowała spółdzielnia „Zaścianek Żoli-
borski”, założona przez urzędników pań-
stwowych – stąd kwartał między ulica-
mi Krasińskiego, Stołeczną (Popiełuszki), 
Wojska Polskiego i Mickiewicza nazywany 
jest Żoliborzem Urzędniczym. Z kolei na 
północny wschód od placu Wilsona jed-
nym z pierwszych inwestorów była spół-
dzielnia dziennikarzy „Osiedle Dziennikar-
skie” – dlatego ten fragment Żoliborza, 
aż po ulicę Potocką, określany jest Żoli-
borzem Dziennikarskim (choć ze wzglę-
du na położenie pod skarpą, mówi się też 
o Żoliborzu dolnym). 

Fenomenem przedwojennego Żo-
liborza była Warszawska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, której osiedle zajęło nie-
mal cały kwartał między ulicami Słowac-
kiego, Krasińskiego i Stołeczną (obec-
nie Popiełuszki). WSM stworzyła na Żo-
liborzu prawdziwą „republikę spółdziel-
czą”, zapewniając swoim członkom nie 
tylko wygodne mieszkania w przystęp-
nej cenie w nowoczesnych budynkach 
zaprojektowanych przez czołowych ar-
chitektów młodego pokolenia, ale też 
zajmując się wieloma innymi aspekta-
mi życia. Powiązane z WSM spółdzielnie 
i stowarzyszenia prowadziły na WSM-
-owskim osiedlu sklepy, pralnię, łaźnię, 
przedszkole, szkołę, przychodnię zdro-
wia, dom kultury, bibliotekę, teatr, ośro-
dek ogrodniczy, klub sportowy, a nawet 
pomoc społeczną… 

Z czasów przedwojennych pozosta-
ło na Żoliborzu wiele zabytków architek-
tury modernistycznej, z których wspo-
mnieć trzeba o dwóch najwybitniej-
szych. Dom własny małżeństwa archi-
tektów Brukalskich, Barbary i Stanisława, 
przy ulicy Niegolewskiego 8, to niezwy-
kły przykład architektury funkcjonalnej – 

mimo że minęło już 90 lat od jej powsta-
nia, willa ta nadal wygląda bardzo nowo-
cześnie! „Szklany Dom” przy Mickiewi-
cza 34/36, wielki budynek przeznaczony 
dla pracowników Powszechnego Zakła-
du Ubezpieczeń Wzajemnych, to z kolei 
najlepsze wcielenie w życie pięciu zasad 
nowoczesnej architektury, sformułowa-
nych przez Le Corbusiera. Po niedawnym 
remoncie budynku można znów podzi-
wiać wstęgi okien, podniesienie na słu-
pach bryły budynku i tarasy na dachu.  

Ale przedwojenny Żoliborz to nie tyl-
ko „szklane domy” i oficerskie wille. Ze 
zbudowaną od podstaw nowoczesną 
dzielnicą sąsiadowały, czasem dosłownie 
po drugiej stronie ulicy, przedmiejskie 
osiedla biedoty. Między torami Dwor-
ca Gdańskiego a aleją Wojska Polskiego, 
w rejonie obecnych ulic Boguckiego i ge-
nerała Zajączka, istniało osiedle kilkudzie-
sięciu baraków, w których gnieździli się 
ludzie tak ubodzy, że nie stać ich było na 
jakiekolwiek inne lokum. Choć nawet za 
możliwość mieszkania w baraku musie-
li oni płacić czynsz – niewielki, ale jednak 

wyższy niż w podobnych osiedlach ba-
raków na Kole czy Annopolu (czyżby już 
w tamtych czasach żoliborski adres był 
w cenie?). 

Z nowoczesnym Żoliborzem bar-
dzo kontrastował Marymont – osiedle li-
chych domów rozciągające się od skarpy 
z kościołem do ulicy Gwiaździstej. Wyraź-
na granica między światami przebiegała 
wzdłuż ulicy Potockiej. Bogaty Żoliborz 
miał swoją ulicę Potocką, po południowej 
stronie „granicy”, położoną wyżej i z po-
rządną nawierzchnią. Marymoncka ulica 
Potocka, po północnej stronie, wybruko-
wana była kamieniem polnym i leżała ni-
żej niż ulica „żoliborska” – jej pozostałości 
widać jeszcze obecnie naprzeciwko base-
nu OSiR, choć już niedługo zostaną zasy-
pane, w miarę jak deweloperzy zabudu-
ją północną stronę ulicy. Podobnie licho 
wyglądały tereny na zachód od ówcze-
snego „nowego Żoliborza”, czyli wspo-
mniana wyżej wieś Buraków oraz Powąz-
ki, które z racji przedmiejskiej zabudowy 
zwane były wtedy „miasteczkiem”. 

Cdn.

Historii Żoliborza kurs wstępny – 
co o pochodzeniu naszej dzielnicy 
każdy wiedzieć powinien. 

Żoliborz dla 
początkujących
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Fragment planu Warszawy z roku 1808 autorstwa Johanna Georga Le-
hmanna. Widać Pólków, Marymont (obecnie kościół), Buraków (obec-
nie ulica Włościańska) i Powązki (obecnie skrzyżowanie Elbląskiej i Po-
wązkowskiej). Na górze, oddzielona wałami, Warszawa i dzielnica Fa-
wory, widać koszary wspomniane wyżej (nr 2009) oraz pałacyk „Joli 
Bord” (nr 1970). Na lewo od koszar, przy ulicy Pulkowskiej, zaznaczony 
cmentarz - kości z tego cmentarza odkopano parę lat temu przy prze-
bijaniu szerokiego wjazdu na Cytadelę od strony Wisłostrady.

Żoliborz z lotu ptaka we wrześniu 1939 - po 
lewej nowoczesne bloki (Miejskie Osiedle 
Drobnomieszkaniowe, al. Wojska Polskiego 
29 i 31, a ucięty budynek najbardziej na lewo 
to liceum przy Felińskiego), po prawej osie-
dle baraków dla bezdomnych, a wszędzie do-
okoła - wygon bez drzew (z tyłu - Dworzec 
Gdański i tory kolejowe).

To samo ujęcie co obok, tylko z roku 1862 (plan Warszawy, autor: Ka-
likst Witkowski). Nadal są Marymont, Buraków i Powązki, ale teren wo-
kół Cytadeli splantowany. Powązkowskie Letnie Baraki wyznaczają 
obecną ulicę Przasnyską.
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Centrum Olimpijskie,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,

01-531 Warszawa

+48 225 603 733
+48 226 371 502
ask@moonsfera.pl

www.moonsfera.pl
www.facebook.com/Moonsfera

Najsmaczniejszy 
dach Żoliborza 

Restauracja MOONSFERA Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:

Jednocześnie wskazać trzeba, że 
zgodnie z przepisami dotyczącymi po-
datku od towarów i usług (VAT), para-
gon opiewający na kwotę do 450 zło-
tych (100 euro, jeśli sprzedaż zostanie 
udokumentowana w tej walucie), może 
być uznany za fakturę uproszczoną. 
Musi jedynie zawierać numer identyfi-
kujący nabywcę. Faktura uproszczona 
jest równoważna ze zwykłą. Oznacza to, 
że może stać się podstawą ujęcia udo-
kumentowanego nią wydatku w kosz-

tach podatkowych i nie ma konieczności 
występowania do sprzedawcy o wysta-
wienie zwykłej faktury. Faktura uprosz-
czona ma ułatwić rozliczenia między 
przedsiębiorcami przez ograniczenie ilo-
ści danych, które muszą być w niej za-
warte. 

Ustawodawca określił dane, któ-
re obowiązkowo musi zawierać faktu-
ra uproszczona. Należą do nich: data wy-
stawienia, kolejny numer, który w sposób 
jednoznaczny identyfikuje fakturę, NIP 

sprzedawcy, NIP nabywcy, nazwa (rodzaj) 
towaru lub usługi, data sprzedaży, kwo-
ta należności ogółem, kwota wszelkich 
opustów, w tym w formie rabatu z tytu-
łu wcześniejszej zapłaty, dane pozwalają-
ce określić kwotę podatku dla poszcze-
gólnych stawek (jeśli nie zawiera danych 
wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 8-9, 
11-14 ustawy o VAT).

Jednak nie do każdej transakcji moż-
na uzyskać fakturę uproszczoną. Usta-
wodawca wskazuje, że do transakcji wy-
łączonych spod tego reżimu należą m.in.: 
sprzedaż wysyłkowa (z i na terytorium 
kraju), wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów, dostawa towarów i świadcze-
nie usług na terytorium państwa człon-
kowskiego innego niż terytorium kraju, 
dla których osobą zobowiązaną do za-
płaty podatku jest nabywca towaru lub 
usługobiorca.

Rok 2020 przyniósł wiele zmian, również w zakresie  wystawiania 
faktur VAT.  Od 01 stycznia, w przypadku sprzedaży zarejestrowanej 
na kasie fiskalnej, sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz 
nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym tylko 
w przypadku, gdy będzie się on znajdować się na paragonie 
dokumentującym dokonaną sprzedaż.
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Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Akademia Uśmiechu
ul. Przybyszewskiego 69, 01-824 Warszawa
http://www.akademiausmiechu.waw.pl
kontakt@akademiausmiechu.waw.pl
tel.: 22 834 65 12

Zapraszamy!

Nasza Akademia to miejsce, gdzie zaangażowani 
i kreatywni pedagodzy dbają o rozwój oraz dobre 
samopoczucie dzieci w bezpiecznej, przyjaznej 
atmosferze. Wyróżnia nas szeroka oferta zajęć 
zawarta w czesnym: Kodowanie, Sensoplastyka®, 
LEGO® education, Robotyka.
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