
Sphinx
Pierwszą restauracją, jaką odwiedziłyśmy w celu przeprowadzenia badań etnograficznych, był 

Sphinx przy ulicy Świętokrzyskiej  35, byłyśmy tam 5 grudnia 2007 roku między godziną 

16:30 a 18.00.

Lokalizacja  w  samym  centrum  Warszawy,  przy  skrzyżowaniu  ulicy  Świętokrzyskiej  

z Marszałkowską, w pobliżu stacji metra Świętokrzyska, sprawia, że jest tam zawsze dużo 

ludzi.Lokal jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11.00-23.00.

Sphinx  mieści  się  w  bloku  i  zajmuje  trzy 

kondygnacje  (piwnica,  parter  i  pierwsze 

piętro).  Ściany  są  oszklone,  a  nad  nimi 

mieści  się  żółty  szyld  na  brązowym  tle  

z napisem –  „SPHINX - Best food by Tom 

Maltom  –  RESTAURACJA”.  Na  zewnątrz 

przed  wejściem  znajduje  się  duże  menu, 

żeby  każdy  mógł  się  zapoznać 

z serwowanym  tam  jedzeniem  już  przed 

wejściem  i  zdecydowaniem  się  na  ten 

właśnie lokal.  

Do środka wchodzi się po schodkach, drzwi 

są  trochę  ukryte,  wokół  jest  taras,  gdzie 

latem stoją stoliki.  Przy drzwiach przywitał 

nas  kelner  i  spytał,  gdzie  mamy  ochotę 

siedzieć, po chwili namysłu wybrałyśmy najniższe piętro – piwnicę. 

Na dół schodzi się po dość stromych i krętych schodach, tam kolejny kelner spytał nas, gdzie 

życzymy sobie usiąść – w części dla palących czy nie, wybrałyśmy sektor dla niepalących, ale 

nie było wyraźnego rozdzielenia, dym papierosowy był wyczuwalny. Nasz stolik znajdował 

się  pod schodami.  Kiedy przyszłyśmy był  jeszcze  duży wybór  stolików, ale  w miarę  jak 

przybywało klientów praktycznie nie było już miejsc. 

Po chwili kelner przyniósł nam podkładki na jedzenie (z hasłem – „Sypie puszkami – Zjedz za 

min.  40 złotych.  Zrób to  do godz.  15.00 i  odbierz  świąteczną puszkę.  Mamy ich  40.000!  



Świąteczna promocja trwa do 31 grudnia. Wracaj wielokrotnie. Zimą SPHINX tęskni!”) oraz 

menu.  

Menu miało 4 strony i zakładkę, a w nim adres strony internetowej –  www.sphinx.pl oraz 

takie hasła jak: „Rozgość się. Sphinx zabierze Cię w niezwykłą podróż. Usiądź wygodnie i…  

przenieś się do krainy smaków i aromatów.”; „Sphinx większa PORCJA wrażeń”. Wszystkie 

dania w karcie były ponumerowane i były reklamowane hasłami:  „Drobiazgi bez których 

trudno się  obejść,  Salony Sphinxa,  Zup nienasycenie,  Na dobry początek,  Zapraszamy na 

sałaty, Klasyka gatunku, Wielka uczta, Pozycje kultowe (Np. Big Faraon), Kuchnia Świata,  

Ryby  prosto  z  sieci,  Włoski  dla  początkujących,  Pizza,  Desery  słodkie  finto,  Dozwolone 

od lat 18”.

Po 5 minutach kelner przyszedł ponownie spytać się, czy chcemy coś zamówić, poprosiłyśmy 

o  dwie  herbaty  i  jedną  kawę,  bez  jedzenia,  aby  skoncentrować  się   jedynie  na  naszych 

badaniach.

Rozpoczęłyśmy  obserwację  wnętrza  –  dominującymi  kolorami  był  żółty  i  brązowy 

(wspominane  wcześniej  przy  szyldzie),  z  dużą  ilością  drewnianych  elementów:  stoliki, 

krzesła,  meble,  obicia  sufitu  i  słupów.  Stoły  były  drewniane,  małe,  kwadratowe, 

ciemnobrązowe i  wszystkie  jednakowe. Na stole stały:  sól,  pieprz,  wykałaczki  TAMIPOL 

(a nie firmowe Sphinxa, włożone do świecznika), serwetnik z małą reklamą („Zaspokaja głód 

rozmowy” – wpmobi.pl), menu w kształcie wachlarza, serwetki, na środku stolika znajdowało 

się 9 kafelków ułożonych w formie kwadratu – 3 kafelki na 3 kafelki, każdy inny. Miejscami 

plakietka – Reserved. Stoliki były trochę za niskie, nie można było założyć nogi na nogę. Nad 

każdym  stolikiem  wisiały  charakterystyczne  kolorowe  lampki  z  drewna  chlebowego, 

zawieszone  na  sznurach  wraz  z  numerem  stolika.  Krzesła  również  były  drewniane, 

ciemnobrązowe i wszystkie jednakowe.

Nie  było  jednej  dużej  sali  w  kształcie  prostokąta,  było  dużo  zakamarków,  sala  miała 

nieregularny  kształt,  stoliki  były  porozstawiane  pod  schodami,  przy  ścianach  

i filarach.

Na ścianach wisiało dużo obrazków i zdjęć, które były oprawione w różne ramki,  wisiały 

nierówno, były podświetlone i często się powtarzały, dominowała tematyka wycieczkowa.

http://www.sphinx.pl/


Pod ścianą stał duży,  drewniany, rzeźbiony 

kredens,  a  na  nim  różne  wazony  

i świeczniki. Wszędzie było dużo świec (nie 

wszystkie  się  paliły)  oraz  metalowe,  puste 

stojaki  na  świece.  Obecne  były  również 

dekoracje  świąteczne  –  światełka  

w  kolorze  białym,  czerwone  bombki, 

gwiazdki, ale nie było tego dużo, nie rzucało 

się  w  oczy.  Całe  oświetlenie  dawało 

przyjemny  półmrok.  Na  podłodze 

znajdowała  się  terakota  –  duże,  brązowe 

kafelki  z  dość  szerokimi  odstępami. 

Wieszak  na  ubrania  był  zrobiony 

z prawdziwej  gałęzi,  w  miarę  jak 

przybywało  ludzi  nie  było  na  nim  już 

miejsca na kurtki. Ściany koloru żółtego były miejscami brudne od palących się świec. Na 

suficie natomiast było widać kable i wystające kontakty.

Zapach  jedzenia  nie  był  wyczuwalny,  kuchnia  znajdowała  się  na  piętrze  i  jedzenie  było 

znoszone z góry.  Muzyka grała bardzo cicho, była  dość neutralna (pop, Craig David, Bee 

Gees), gdy przybywało ludzi prawie wcale jej nie było słychać.

Po około 10 minutach od zamówienia dostałyśmy nasze herbaty i kawę. Herbatę podano nam 

w  kubku  Sphinxa  ze  spodkiem  Dilmah  i  cukrem  Sphinx,  a  kawę  w  szklanej,  wysokiej 

szklance i na talerzyku Sphinx. Przy jednej herbacie brakowało cukru, jedna z łyżeczek była 

brudna, a cytryna leżała na opakowaniu od herbaty, co wydało się nam nieestetyczne.

Panował  gwar,  około  godziny  16:50  nie  było  już  wolnych  stolików.  Ludzie  robili  sobie 

zdjęcia  na  tle  wystroju.  Czuli  się  i  zachowywali  bardzo  swobodnie,  nie  było  sztywnej, 

nienaturalnej atmosfery, nie byli skrępowani, dużo rozmawiali, głośno się śmiali, na ogół nie 

wieszali  ubrań na wieszakach,  tylko kładli  je na krzesłach.  Średnia wieku – około 30 lat, 

w większości były to kobiety, nie było ludzi starszych.

Klienci bardzo dużo rozmawiali, widać, że nie przychodzą tu tylko po to, aby szybko zjeść, 

zdarzało się, że dla większych grup stoliki były łączone ze sobą. Ludzie przychodzili głównie 

parami,  często  dwie  kobiety,  rzadziej  dwóch  mężczyzn.  Jeden  mężczyzna  siedział  sam 



i czytał  gazetę  w  oczekiwaniu  na  danie.  Jeżeli  spotykała  się  większa  grupa,  to  nie 

przychodzili  wszyscy  jednocześnie.  W  pobliżu  siedziała  kobieta  w  średnim  wieku 

i nastolatka, kobieta piła piwo i paliła papierosy, obi położyły torebki na stołach, było widać, 

że czuły się w tym miejscu komfortowo.

Stanowisko kelnerów na tym piętrze miało tylko kasę fiskalną, sztućce, ścierki, płyn do mycia 

szyb,  słomki  i  koszyczki.  Kelnerzy  (w  większości)  nie  zapisywali  zamówień,  tylko  je 

zapamiętywali,  poruszali  się  bez  pośpiechu,  ale  sprawnie.  Często,  gdy  nie  obsługiwali 

klientów  stali  i  rozmawiali  ze  sobą.  Wszyscy  ubrani  byli  jednakowo,  

w  białą  koszulę  z  brązowymi  nadrukami  Sphinx,  brązowymi  guzikami,  dokładnie 

podwiniętymi  rękawami zapiętymi  na guzik, czarne spodnie w kant, czarne buty,  brązowe 

fartuchy za kolano z  żółtym nadrukiem Sphinx oraz szelki – z przodu dwie przechodzące 

w jedną z tyłu, z przodu mieli przyczepione plakietki z imieniem, często z przezwiskiem, w 

ręku  trzymali  okrągłą  tacę.  Ciekawe  było  to,  że  kelnerami  byli  sami  mężczyźni,  co  jest 

charakterystyczne dla sieci tych restauracji. 

Po wypiciu  herbat  i  kawy,  kelner  przyszedł 

ponownie zapytać się czy zamówimy coś do 

jedzenia,  już  wcześniej  patrzył  na  nas 

badawczo,  ponieważ  robiłyśmy  notatki. 

Wykorzystałyśmy  okazję  i  przeprowadziły-

śmy z nim wywiad (miało to miejsce około 

godziny  17:15).  Był  to  wywiad 

strukturalizowany,  zadawałyśmy  mu 

konkretne pytania. Kelner Bartek zastanawiał 

się  razem  z  nami,  dlaczego  w  restauracji 

pracują sami mężczyźni, niestety on sam nie 

został o tym poinformowany. „Widocznie jest  

to  odgórnie  ustalone”.  Niemniej  jednak 

twierdził,  że  kelnerzy  nie  odczuwają  braku 

kobiet. Widać było, że na początku Bartek był speszony i cicho mówił. Dowiedziałyśmy się, 

że  jest  studentem  5  roku  Wydziału  Zarządzania  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Wśród 

kelnerów jest wielu studentów, często zaocznych, dorabiających sobie i traktujących tę pracę 

jako przejściową. Zdaniem Bartka najwięcej klientów przychodzi w środę, piątek i sobotę, 



w niedzielę  już  mniej,  bo  szykują  się  do  pracy.  Bartek  również  traktuje  tę  pracę  jako 

przejściową,  zgłosił  się,  ponieważ  jest  duża  rotacja  kadr,  przeszedł  szkolenie  pozytywnie 

i zaproponowano mu pracę.  „Wymagana jest znajomość podstawowa angielskiego, nie jest  

trudno się dostać, nikomu nie odmówią, jeśli skończy szkolenie”. Wywiad został przerwany 

na kilka minut (kelner musiał zająć się klientami z sąsiedniego stolika), ale później Bartek 

chętnie kontynuował rozmowę z nami, choć przez cały czas pozostał odrobinę speszony – 

machał ciągle tacą. Cały wywiad trwał około 10 minut.

Postanowiłyśmy  przyjrzeć  się  również  toalecie,  były  dwie:  dla  mężczyzn  i  kobiet.  

W  damskiej  za  drewnianymi  drzwiami  głośniej  było  słychać  muzykę  niż  na  sali,  gdzie 

siedziałyśmy.  Podłoga  była  taka  sama  jak  wszędzie,  falowane  kafelki,  ułożone  trochę 

nierówno. Ściany były pokryte kafelkami do połowy skośnie, druga połowa była otynkowana, 

nierówno. Lampki takie same, jak w lokalu, były użyte do podświetlenia lustra (w drewnianej 

ramce).  Metalowe  dodatki,  suszone  kwiatki  w  szklanym  wazonie  stały  obok  umywalek 

w kształcie miski. Na ścianie obok lustra wisiała drewniana tabliczka: „Dla państwa dobrego 

samopoczucia toalety są sprzątane co 30 minut”. Toaleta sprawiała wrażenie bardzo czystej 

i schludnej. 

Od czasu jak przyszłyśmy wyszło niewiele osób, 

tylko  jeden  mężczyzna  i  2  kobiety,  reszta 

siedziała na swoich miejscach. O 17:30 przyszła 

młoda  para,  która  usiadła  obok naszego stolika, 

chłopak  i  dziewczyna,  lat  18,  całowali  się 

i dotykali,  zachowywali  się  bardzo  swobodnie, 

jakby  byli  sami.  Chwilę  później  (około  17:40) 

przeprowadziłyśmy z  nimi  wywiad.  Na pytanie, 

dlaczego  tu  przychodzą  odpowiedzieli,  że 

„przychodzą często, ponieważ jest dużo mięsa!”, 

z  tą  restauracją  kojarzą  im  się  „Lampki,  

charakterystyczny wystrój, zestaw potraw i sosy”. 

Na koniec sami opowiedzieli, co się im przytrafiło 

podczas  wizyt  w  restauracjach  Sphinx  –  „raz 

zostali ogłuszeni basem z głośnika w łazience, raz 



zrobili  bałagan – konstrukcje  ze  słomek – kelner  ich  za nią pochwalił,  kiedyś  kelner  nie 

przyjął od nich zamówienia, jak jest dużo ludzi, to olewają klientów i zamówienia się gubią”.

Rozmawiałyśmy też z chłopakiem lat 20, który  „przychodzi do Sphinxa, bo nie jest drogo 

i lubi jedno z najpopularniejszych dań (shoarmę).  Z tym miejscem kojarzą mu się lampki,  

bułki  podawane  z  sosami  przed  posiłkiem,  specyficzne  drewniane  stoły,  menu  złożone 

w wachlarz. Z obsługą bywa różnie, raz jest ekspresowa, a raz nie można się doczekać”.

Inna  dziewczyna  (lat  18)  powiedziała,  że  podoba  jej  się  wystrój,  dobre  jedzenie  i  miła 

obsługa.  Ze Sphinxem kojarzą jej  się, jak większości,  kolorowe lampki,  „kelnerzy faceci” 

i danie shoarma. Choć czasem jest zimne jedzenie, np. bułka pita. Klienci są głownie młodzi 

i kulturalni. Efektowne jest, jak kelnerzy zapamiętują zamówienia zamiast zapisywać.

Po  wyjściu  z  lokalu  przed  Sphinxem  dostałyśmy  darmową  Pepsi  i  zniżkę  na  jedzenie 

w Sphinxie na 10 zł.

Ponownie wróciłyśmy do restauracji 12 grudnia o godzinie 17:40, żeby zrobić zdjęcia, wtedy 

byłyśmy już klientkami i postanowiłyśmy coś zjeść. Na jedzenie trzeba było chwilę poczekać, 

jak je przynieśli było już trochę zimne, ponieważ wszystkie dania są przynoszone w jednym 

czasie  dla  wszystkich  osób  siedzących  przy  stoliku.  Bardzo  miło  spędziłyśmy  tam  czas 

i z pewnością wrócimy jeszcze do tej restauracji.


