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l SPOŁEM szczepimy się! l

ZSS nr 105 w Warszawie

Szkoła podczas pandemii

Nasz komentarz

WYŚCIG

– 
„Społem” Spółdzielczy 

Ośrodek Wypoczyn-
kowy „Zorza” w Ko-

łobrzegu położony jest w presti-
żowej dzielnicy uzdrowiskowej 
Kołobrzegu, w odległości nie-
spełna 150 m od pięknej, piasz-
czystej plaży. Wystarczy krótki 
spacer i nasi Goście znajdą się 
w samym sercu atrakcji, przy ko-
łobrzeskim molo, latarni morskiej 
i w malowniczym porcie. Ośrodek 
oferuje 61 komfortowych pokoi 
z łazienkami, w tym apartamenty 
i 4 studia rodzinne. W ostatnim 
czasie dodaliśmy kolejne 3 poko-

je i obecnie jednorazowo może-
my przyjąć 137 osób. W każdym 
pokoju znajduje się chłodziarka, 
czajnik bezprzewodowy z filiżan-
kami, telewizor, komplet galante-
rii hotelowej i ręczniki.

Kameralny charakter obiektu 
sprzyja wypoczynkowi. Śniada-
nia i obiadokolacje organizowane 
są w formie szwedzkich bufetów. 
Dla naszych Gości przygotowu-
jemy smaczne potrawy na bazie 
świeżych produktów, ryb z poło-
wów na kołobrzeskich kutrach. 
Idealnym miejscem do spędzenia 
wolnego czasu jest Cafe Zorza 

z parkietem do tańczenia i barem 
z profesjonalną obsługą. Tu orga-
nizowane są wieczory taneczne 
i integracyjne z muzyką na żywo. 
Wprowadzono też możliwość 
wypożyczania rowerów oraz po-
szerzono ofertę parkingową.

To już dziewiąty rok od zało-
żenia Spółdzielni osób prawnych 
pod nazwą „Społem” Spółdziel-
czy Ośrodek Wypoczynkowy 
„Zorza”. Udziały w niej mają 
34 podmioty społemowskie: 
31 spółdzielni, KZRSS Społem 
i dwie spółki. Przez te lata do-
konano gruntownej przebudowy 
oraz mniejszych modernizacji; 
wszystko z własnych środków 
członków, w tym ponad 50 % 
Krajowego Związku. Niedawno 
przybyła sympatyczna kawiaren-
ka i sala konferencyjna. 

Więcej str. 3 u

Mówi prezes Zarządu „Społem” Spółdzielczego 
Ośrodka Wypoczynkowego „Zorza” w Kołobrzegu 
 – DANUTA MIODUSZEWSKA

l R a j d  R E P O R t E R S k i  l

Na stronie 6 zamieszcza-
my rozmowę naszej ko-
leżanki Danuty Boguc-

kiej z dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 105 przy ul. 
Długiej 9 w Warszawie – ELŻ-
BIETĄ KOSTRZEWĄ.

Zespół Szkół Specjalnych nr 
105 w Warszawie to publiczna 
placówka oświatowa dla mło-
dzieży o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Placówkę tworzą 
Szkoła Specjalna Przysposabia-
jąca do Pracy nr 1 im. K. Kirej-
czyka i Branżowa Szkoła I stop-
nia nr 54 im. K. Kirejczyka. Już ponad 50 lat placówka przygotowuje 
młodzież do wykonywania wybranego zawodu i przyucza do pracy 
w społeczeństwie. Jest placówką, o której panuje opinia, że występu-
je w niej prawie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości 
i ciepła. Od szeregu lat współpracuje z WSS Śródmieście, która objęła 
patronat nad szkolną Spółdzielnia Uczniowska „Pychotka”. 

Dyr. Elżbieta Kostrzewa.

Więcej str. 6 u

Tłumne, długachne kolejki, czekające nawet od godzin noc-
nych, przed otwartymi podczas majowych świąt 1-3 maja 
punktami szczepień w dużych miastach, dobitnie świad-

czą o tym jak Polacy mocno wzięli sobie do serca tę możliwość 
szybkiego zaszczepienia przeciw COVID-19. Ta akcja obejmo-
wała szczepienia przy pomocy preparatu Johnson&Johnson, 
w przeciwieństwie do innych szczepionek podawanego tylko 
jednorazowo. 

W kolejkach, rosnących mimo deszczu, przeważali ludzie młodsi, 
30-40-latkowie, którzy chcą szybciej nabyć odporność na tę dokucz-
liwą zarazę, bo dalej codzienne meldunki o zgonach kilkuset Pola-
ków przerażają. 

To prawdziwy wyścig z czasem. Im szybciej się zaszczepimy, 
osiągając 70 procent zaszczepionych ogółu populacji Polaków, 
tym szybciej osiągniemy odporność zbiorową i opanujemy pan-
demię. Wtedy skończą się tragiczne meldunki o śmierci kilkuset 
Polaków każdego dnia i wrócimy do normalnego funkcjonowa-
nia. Odżyje gospodarka i życie społeczne. Przywrócimy przerwa-
ne kontakty międzyludzkie, spotkania służbowe i prywatne, po-
dróże i wizyty rodzinne, imprezy kulturalne i sportowe. Zatem, 
to wszystko czego nam tak bardzo brakuje. 

Przez wiele miesięcy trwała nasza batalia o to, aby sprzedawców, 
kasjerki, pracowników handlu zaszczepić w pierwszej kolejności, bo 
są tak samo mocno narażeni na COVID-19 jak służba zdrowia, na-
uczyciele, służby mundurowe. Niestety, kolejne pisma do premiera 
nie dały skutku, tylko odmowną odpowiedź sygnowaną na dość ni-
skim szczeblu. 

Prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski skwitował to 9 kwiet-
nia br.: – Przyszła taka odpowiedź. Czyli dalej nas czarują. Mam 
jednak nadzieję, że dadzą wcześniej prawo do organizacji szczepień 
zakładowych i my to zorganizujemy. Ale muszą zmienić zapis, że tyl-
ko firmy powyżej 500 pracowników, mogą organizować takie szcze-
pienia”.

Niestety, mamy początek maja, a przepisów w tym względzie 
nadal nie ma! Możemy tylko propagować masowe szczepienia, 
w tym powszechny udział naszych spółdzielców i przygotowywać 
się do szczepień zakładowych. 

Czyni tak właśnie prezes największej społemowskiej spółdzielni 
w Białymstoku Janusz Kulesza, która zatrudnia aż 1700 osób! Jak 
nam mówił, PSS Białystok, jako największy prywatny pracodawca 
w mieście, podjęła rozmowy i współpracę z Uniwersyteckim Szpi-
talem Klinicznym w Białymstoku. W wyniku porozumienia społe-
mowcy białostoccy mogą już teraz szczepić się pod fachową opie-
ką lekarską i pielęgniarską na terenie USK w Białymstoku, zgodnie 
z harmonogramem, wynikającym z Narodowego Programu Szcze-
pień, według kolejnych roczników.

Jednak gdy nadejdą odpowiednie przepisy dotyczące szczepień 
zakładowych, to wówczas spółdzielnia będzie kierowała do takiego 
szczepienia wszystkich swoich pracowników. Musimy wciąż wal-
czyć o pokonanie zarazy i powrót do normalności.

REDAKCJA

Na stronach 4-5 zamiesz-
czamy artykuł red. Mate-
usza Damońskiego, który 

jest plonem jego kwietniowego, 
wiosennego rajdu reporterskie-
go po targowiskach i bazarach 
warszawskich, które od wielu lat 
sąsiadują z dużymi placówkami 
handlowymi warszawskich spół-
dzielni spożywców. Targowisko 
przy Hali Mirowskeij i Bazar 
na Kole są zarządzane bezpo-
średnio przez WSS Śródmieście 
i WSS Wola. 

Poza tym nasz reporter odwie-
dził targowiska przy siedzibie 
i Delikatesach Mokpolu na Sady-
bie, przy Universamie Grochów 
i Rondzie Wiatraczna, przy Hali 
Marymonckiej, przy Halach Ba-
nacha. Każde z nich ma bogatą 
ofertę zawsze świeżych warzyw 
i owoców, pieczywa, mięsa, wę-
dlin i nabiału, ryb, ziół i przypraw. 

Natomiast placówki społemow-
skie mają szersze propozycje kupna 
napojów, alkoholi, słodyczy, mro-
żonek, konserw, towarów maso-

wych, mąki, kasz, ryżu, 
płatków itd. W sumie, 
i targowiska i sklepy 
żyją na ogół w korzyst-
nej symbiozie, wymie-
niając sobie klientów, 
przepływających na 
zasadzie wzajemnego 
przyciągania. 

Kto kupuje w skle-
pie ma zwykle szanse 
uzupełnienia zaku-
pów na targowisku i odwrotnie. 
Można stwierdzić, że powstaje 
silna tradycja odwiedzania tych 
miejsc. Wielu stałych klientów 
kupuje tu od lat i przyprowadza 
następne pokolenia. Wiedzą, że 
na określonym stoisku znajdą 
ulubione przysmaki, że czeka 
ich fachowa i solidna obsługa. 

W okresie pandemii te obiek-
ty handlowe służyły i służą nie-
zawodnie warszawiakom, bo 
mimo trudności, nie zdarzało 

się, by towaru zabrakło, albo 
by towar był gorszej jakości, 
czy był nieświeży. Po prostu, 
klienci i sprzedawcy doskonale 
znają swoje potrzeby i spełnia-
ją wzajemne oczekiwania. Czę-
sto poznają się i nawet pozdra-
wiają po imieniu. Znają swoje 
indywidualne gusta. Zupełnie 
odwrotnie jak w wielkich super 
i hiper marketach, gdzie klient 
ginie anonimowo w korytarzach 
towarowych.  Więcej str. 4-5 u

Targowiska w symbiozie
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Rekord mimo pandemii

29 marca br. liczbą dnia 
określono 210 813 830,1 zł 

pozyskane przez WOŚP na rzecz 
dziecięcej laryngologii i otola-
ryngologii. Rekordowa kwota 
umożliwi zakup najbardziej no-
woczesnego sprzętu dla publicz-
nej służby zdrowia. Ani zmiana 
terminu, ani reżim sanitarny nie 
były przeszkodą w przeorgani-

zowaniu zbiórki na szczytny cel. 
Szef Orkiestry JERZY OWSIAK 
zapewnia, że „wszystkie pomysły 
zostaną zrealizowane”. Już kwota 
na dzień 31 stycznia br. była super, 
ponad 127 milionów zł, ale ta osta-
teczna okazała się rekordem. „By-
liśmy znowu o b y w a t e l a m 
i „ tak podsumował Jerzy Owsiak 
tegoroczne „g r a n i e” . W do-
bie pandemii podkreślona została 
rola internetu. Większość wpłat 
wpłynęła na konto WOŚP właśnie 
za jego pośrednictwem. Licytacje 
i eSkarbonki spełniły swoją rolę 
w stu procentach, ale także wszel-
kie inne sposoby pozyskania środ-
ków na ten szczytny cel. 

J.J.

Kolejna kara  
dla Biedronki

Jak podaje 26 kwietnia br. Bu-
siness Insider Polska, prezes 

UOKiK TOMASZ CHRÓSTNY 
nałożył ponad 60 mln zł kary na 
spółkę Jeronimo Martins Polska. 
Właściciel sieci Biedronka wpro-
wadzał konsumentów w błąd co 

do kraju pochodzenia warzyw 
i owoców, co mogło zniekształ-
cić ich decyzje zakupowe. W 27,8 
proc. skontrolowanych sklepów 
stwierdzono, że warzywa i owo-
ce sprzedawane jako produkty 
z Polski, były importem od za-
granicznych hodowców

Postępowanie zostało wszczę-
te w maju 2020 r. Inspektorzy 
porównywali informacje na skle-
powych wywieszkach z tymi na 
opakowaniach zbiorczych lub jed-
nostkowych oraz w dokumentach 
dostawy. Szczególną uwagę zwra-
cali na owoce i warzywa, które 
były deklarowane jako polskie, a – 
jak czytamy – istniało największe 
ryzyko podania błędnego kraju, 
ponieważ rosną zarówno w Pol-
sce, jak i w innych państwach, 
np. ziemniaki, cebulę, kapustę, 
marchew, pomidory, jabłka, tru-
skawki. Red.

Podatek handlowy

– Konkurencja cenowa po-
między wielkimi sieciami 

jest tak ostra, że raczej nie zde-
cydują się one na podniesienie 
cen. Znacznie bardziej praw-
dopodobne jest, że znów będą 
one szukać oszczędności na 
pracownikach. Już w 2016 roku, 
w trakcie prac nad ustawą o podat-
ku handlowym wskazywaliśmy, 
że jest to rozwiązanie dobre i po-
trzebne, ale musi zostać obudo-
wane instrumentami chroniącymi 
pracowników. Tak się jednak nie 
stało – komentuje szef handlowej 
Solidarności ALFRED BUJARA 
po tym, jak 16 marca Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej orzekł, że polski podatek od 
sprzedaży detalicznej nie narusza 
unijnego prawa w dziedzinie po-
mocy państwa. Tym samym Try-
bunał oddalił odwołanie Komisji 
Europejskiej w tej sprawie i utrzy-

mał w mocy wcześniejszy wyrok 
Sądu UE z maja 2019 roku. 

Podatek od sprzedaży detalicz-
nej miał zacząć obowiązywać już 
niespełna 5 lat temu. Sejm przyjął 
ustawę wprowadzającą nową da-
ninę już w lipcu 2016 roku. Celem 
podatku handlowego jest rozwią-
zanie znanego od lat problemu 
stosowania przez wielkie, zagra-
niczne sieci handlowe różnego ro-
dzaju instrumentów optymalizacji 
podatkowej, które pozwalają im 
nie płacić podatku dochodowego 
w naszym kraju lub odprowadzać 
podatki w bardzo niewielkiej wy-
sokości. 

Wejście w życie podatku w 2016 
roku zostało jednak zablokowane 
przez Komisję Europejską. choć 
dodatkowe opodatkowanie wiel-
kich sieci handlowych funkcjo-
nuje w różnej formie w innych 
krajach UE, m.in. we Francji czy 
Hiszpanii. KE uznała, że podatek 
z racji na jego progresywny cha-
rakter stanowi pomoc publiczną 
niezgodną z prawem UE. Polska 
nie zgodziła się ze stanowiskiem 
Komisji Europejskiej i skierowa-
ła skargę do TSUE, jednak pobór 
podatku został zawieszony. 

W ocenie Alfreda Bujary 
podatek handlowy obok wyge-
nerowania dodatkowych wpły-
wów budżetowych przyniesie 
jeden pozytywny skutek: sprzy-
ja wyrównywaniu szans kon-
kurencyjnych między wielkimi 
sieciami i małymi sklepami. – 
Mniejsze sklepy z reguły płacą 
rzetelnie podatki. Od początku 
lat 90-tych ubiegłego wieku za-
graniczne sieci miały w Polsce 
zapewnioną uprzywilejowaną po-
zycję kosztem polskich przedsię-
biorców i pracowników. Wpro-
wadzenie podatku handlowego, 
a wcześniej ograniczenie handlu 
w niedzielę wreszcie zaczynają 
zmieniać tę sytuację – zaznacza 
przewodniczący handlowej „S”. 

Zdaniem Bujary wadą po-
datku w obecnym kształcie 
jest to, że nie obejmuje on han-
dlu w internecie. – E-handel to 
obecnie ok. 10 proc. całej sprze-
daży detalicznej w naszym kraju. 
W czasie pandemii wielkie sieci 
rozbudowały swoje kanały han-
dlu w sieci. Nie widzę żadnego 
powodu, dla którego ten segment 
miałby być wyłączony z podatku 
handlowego – dodaje Alfred Bu-
jara. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Echa naszych publikacji 

28 marca br. portal wia-
domoscihandlowe.pl , 

w ślad za naszym artykułem 
w numerze lutowym, rozma-
wiał z AGNIESZKĄ DER-
LECKĄ, prezes PSS Społem 
w Ozorkowie. Poinformowała 
ona, iż w liczącym 300 mkw. 
powierzchni sklepie sieci przy 
ul. Starzyńskiego 8 wdrożono 
lampy UV-C, które dezynfe-
kują powierzchnię, towar na 
półkach, ale także powietrze 
w przestrzeni sprzedażowej. 
To rozwiązania, które, jak za-
pewnia szefowa spółdzielni, 
pomagają w walce z bakteriami 
i wirusami, w tym także z koro-
nawirusem SARS-CoV-2.

Jak podał portal – 
„W „Społemowcu Warszaw-
skim” czytamy, że PSS Społem 

w Ozorkowie wykorzystało 
innowacyjne rozwiązanie jako 
pierwszy sklep spożywczy 
w Polsce. Instalacja odbyła się 
w grudniu 2020 r. Wcześniej 
w Europie rozwiązanie to po-
jawiło się tylko w niemieckim 
Hamburgu.

Prezes Derlecka, pełniąca 
w ozorkowskim PSS tę funkcję 
od 2018 r., wdrożyła za swo-
jej kadencji już pięć innowacji 
w spółdzielni. „SW” wymienia, 
że są to: ogrzewanie proekolo-
giczne, fotowoltaika, oświetle-
nie LED, e-sklep, a teraz jeszcze 
oświetlenie antywirusowe i anty-
bakteryjne”.

Natomiast red. KATARZY-
NA PIERZCHAŁA na hande-
lextra.pl po raz kolejny cytuje 
obszernie nasze publikacje: 12 
kwietnia br. wywiad z wice-
prezes WSS Praga Południe 
M.PIOTROWSKĄ i 2 kwietnia 
br. z właścicielem stoiska nabia-
łowego przy Hali Mirowskiej A.
GROTKIEM. Red.

 

Priorytety związkowe

Jak zwykle, sporo ciekawych 
wiadomości zawiera kolejny 

nr 2/2021 Biuletynu Informa-
cyjnego KZRSS Społem, który 
ukazał się 23 kwietnia br. i trafia 
na biurka prezesów wszystkich 
spółdzielni społemowskich. Po-
informowano o posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Związku 22 kwiet-
nia br., która określiła priorytety 
działania organizacji w 2021 r. Są 
nimi: wdrożenie nowego projektu 
konsolidacji zakupowej, organi-
zacja wspólnych zjazdów przed-
kongresowych, promocja wspól-
nego e-sklepu oraz promowanie 
produktów pod znakiem Społem 
i wydarzeń spółdzielczych, głów-
nie w internecie.

Projekt konsolidacji zakupo-
wej dotyczy otwarcia sprzedaży 
udziałów KPH Społem spółki 
z o.o., dedykowanej dla wszyst-
kich spółdzielni Społem oraz 
znaczne podniesienie kapitału 
spółki. Zarząd Związku do 15 
lipca będzie przyjmował oferty 
kupna udziałów, w sierpniu bę-
dzie zawierał notarialnie umo-
wy, a we wrześniu planuje Wal-
ne Zgromadzenie Wspólników, 
które wybierze 5-9 osobową 
Radę Nadzorczą i opracuje stra-
tegię rozwoju KPH na najbliższe 
lata.

W komunikacie o posiedzeniu 
RN Związku podano, że w przed-
dzień posiedzenia Komisja Re-
wizyjna Rady wybrała na swego 
przewodniczącego HIERONIMA 
KOBUSA, prezesa PSS Garwo-
lin. Serdecznie gratulujemy!

W Biuletynie przypomniano pi-
smo Zarządu Związku do premie-
ra M. Morawieckiego z 15 stycz-
nia br. i podobne wspólne pismo 
z Polską Izbą Handlu z 23 marca 
br. Oba domagające się włączenia 
sprzedawców do I etapu Narodo-
wego Programu Szczepień i nie-
stety, bezskuteczne. Obok pism 
handlowców pokazano negatywną 
odpowiedź, podpisaną elektro-
nicznie przez jednego z wicedy-
rektorów Dep. Innowacji Min. 
Zdrowia… Nasz wniosek – pozo-
stają indywidualne starania o reje-

strację w masowych szczepieniach 
w maju i czerwcu br. oraz udział 
w szczepieniach zakładowych. 

Zarząd Związku przypomniał 
w Biuletynie o wyborze przed-
stawicieli spółdzielni na zjazd 
przedkongresowy przed przełożo-
nym o rok z powodu pandemii VII 
Kongresem Spółdzielczości. Na 
takim zjeździe z branży spółdziel-
ni spożywców w okresie wrzesień
-październik wybrani zostaną nasi 
delegaci na Kongres.  Red.

 

Zmarli Przyjaciele

W wieku 87 lat zmarł 18 
kwietnia br. w Warsza-

wie red. STEFAN BRATKOW-
SKI, b. prezes Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, praw-
nik, historyk; autor m.in. słyn-
nego serialu TV „Najdłuższa 
wojna nowoczesnej Europy” 
o walce Polaków z germaniza-
cją w Wielkopolsce w latach 
1815-1918, redaktor „Życia 
i Nowoczesności”, uczestnik ob-
rad „Okrągłego Stołu” ze stro-
ny Solidarności. 

Zapamiętamy Go też jako 
znakomitego felietonistę mie-
sięcznika „Społem” w latach 
1993-1997, który ostro bronił 
wartości i tradycji spółdziel-
czych, zdecydowanie potępiał 
przypadki przekształcania spół-
dzielni w spółki i patologii w za-
rządzaniu. Był konsekwentnym 
przyjacielem i orędownikiem 
spółdzielczości.  DG 

5 kwietnia br. po długiej 
i ciężkiej chorobie, zmarł 

w wieku 65 lat, prezes Zarządu 
KZRS Samopomoc Chłopska 
JANUSZ CZAPLEJEWICZ. 
Urodzony w Suwałkach, przez 
wiele lat był prezesem GS SCh 
w Wasilkowie i lustratorem. Był 
współtwórcą i wiceprezesem 
KZRS SCh od 1990 r., aktyw-
nym członkiem i jedną kaden-
cję przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Krajowej Rady 
Spółdzielczej. W 2017 r. został 
prezesem Zarządu KZRS SCh. 

Żegnamy Go jako zaprzyjaźnio-
nego Kolegę Spółdzielcę, walczą-
cego o polski handel spółdziel-
czy. Dbającego o ludzi i majątek 
spółdzielczy, wspierającego róż-
ne inicjatywy i innowacje oraz 
prasę spółdzielczą. Był człowie-
kiem skromnym, lubianym i so-
lidnym.  DG 
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Rok 2020 miał być pierwszym, 
w którym wniesione udziały 
miały przynieść zysk. Nieste-
ty, z powodu pandemii wirusa 
COVID-19 był to pierwszy rok 
działalności ze stratą. Pomimo 
zamknięcia przez kilka miesięcy 
spadek obrotów mieliśmy o 30 
% w stosunku do 2019 r. Skorzy-
staliśmy zatem z kilku możliwo-
ści jakie dawały rządowe tarcze, 
w tym ulgi ZUS, dofinansowania 
wynagrodzeń z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracow-
niczych oraz dwóch subwencji 
z PFR. Obecnie oczekujemy na 
kolejne dofinansowanie wyna-
grodzeń oraz umorzenie subwen-
cji. Gdybyśmy uzyskali umorze-
nie z PFR pierwszej tarczy, to 
pokryłoby straty za ubiegły rok, 
chociaż nie odrobimy już straco-
nych dochodów. 

Wszystkie zmiany i drobne 
remonty, jak malowanie pokoi, 
nastąpiły w okresie pandemii ko-
ronawirusa. Co ważne podkreśle-
nia, pandemia nie spowodowała 
redukcji etatów. Utrzymaliśmy 
całą załogę, nikogo nie zwolnili-
śmy, pomimo że nie pracowali-
śmy praktycznie od 14 marca do 
4 maja i od października 2020 r. 

Obecnie jesteśmy w trakcie 
kategoryzacji hotelowej, staramy 
się o uzyskanie trzech gwiaz-

uDokończenie ze str. 1 dek, by móc znaleźć się również 
w ofertach hotelowych. Z no-
wych atrakcji uruchomiliśmy sal-
kę fitness. Jednocześnie przygo-
towaliśmy pełną ofertę na obecny 
sezon oraz do końca roku i już 
przyjmujemy rezerwację miejsc 
od chwili otwarcia obiektów ho-
telowych 8 maja. 

Liczymy na napływ gości 
z kraju i zagranicy, którzy bardzo 
sobie cenią wypoczynek i popra-

wę zdrowia, przez cztery pory 
roku, w nadmorskim kurorcie 
uzdrowiskowym jakim jest Koło-
brzeg. Ponieważ jest to Ośrodek 
spółdzielczy liczymy na odwie-
dziny spółdzielców z całego kra-
ju. Oferujemy ciekawe pobyty dla 
grup pracowników, dla wyjazdo-
wych posiedzeń rad nadzorczych 

i innych spotkań np. handlowych 
i szkoleniowych. Ośrodek jest 
otwarty na przyjmowanie grup 
szkoleniowych, organizowanych 
przez Krajowy Związek i spół-
dzielnie, szczególnie z regionu 
północnego. 

Mamy już stałe grupy spół-
dzielców, organizowane przez 
KZRSS Społem i spółdzielnie 
które nas odwiedzają z miejsco-
wości: Poznań, Gniezno, Turek, 
Bochnia, Bytom, Warszawa. Jest 
nam bardzo miło, gdy przyjeżdża-
ją goście ze spółdzielni. Chcieli-
byśmy, żeby spółdzielnie jeszcze 
częściej przysyłały do nas swoje 
grupy, albo przeprowadzały tutaj 
swoje posiedzenia. Zapraszamy 
też warszawskie spółdzielnie. 
Społemowcy zawsze mogą li-
czyć na preferencje, a zwłasz-
cza dotyczy to naszych udzia-
łowców. Z Warszawy są nimi 
WSS Praga-Południe, WSS 
Śródmieście, SS Mokpol, Ma-
zowiecka Agencja Handlowa 
i HSP „HURT”. 

Ubiegłoroczny długi weekend 
związany z Bożym Ciałem przy-

1 kwietnia br. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie 
uruchomiła kolejny swój sklep firmowy. Tym razem na Targów-
ku, przy ul. Wejherowskiej 22. Jak zwykle w dniu otwarcia można 

było napić się gratis kawy z ekspresu orz skorzystać z licznych promo-
cji na wyroby SPC, oferowane w sklepie. 

Natomiast 6 kwietnia na facebooku ogłoszono nowy konkurs – 
„Wraz z przypływem wiosennej energii zapraszamy Was na !KON-
KURS! Gdyby, któryś z naszych produktów mógł być promykiem 
słońca, to co by to było? Õ Dajcie znać w komentarzu, a odpowie-
dzi, które najbardziej ogrzeją nasze serca otrzymają nagrody!” 

Z okazji wiosennej majówki SPC poleca też rewelacyjne babeczki 
z truskawkami oraz bagietki i kajzerki do potraw z grilla.

„Zorza” zaprasza!
Mówi prezes Zarządu „Społem” Spółdzielczego 
Ośrodka Wypoczynkowego „Zorza” w Kołobrzegu 
 – DANUTA MIODUSZEWSKA.

SPC

Wiosenne propozycje

niósł ze sobą przyjazd prawie 90 
gości, co było dużym sukcesem 
jak na ten trudny okres pandemii. 
Właśnie z koronawirusem zwią-
zane są też pewne rygory sani-
tarne, które panują w hotelu. Na 
bieżąco trzeba np. dezynfekować 
pomieszczenia wspólne, koryta-
rze, czy windy.

Podobnie w tym roku, po ma-
jowym odblokowaniu hoteli, li-
czymy na gości w okresie Bożego 
Ciała /3-6 czerwca/, przygotowu-
jąc ofertę first minute, a potem 
oferty turnusów zdrowotnych, 
wakacyjnych. 

Kołobrzeg zapewnia szereg lo-
kalnych atrakcji. Z kołobrzeskie-
go portu można się wybrać na ok. 
40-minutowy rejs statkiem wy-
cieczkowym na malowniczy za-
chód słońca. Wyjątkową atrakcją 
może być całodzienna wycieczka 
katamaranem na odległy o zale-
dwie 100 km duński Bornholm. 
Inną alternatywą jest wizyta 

w kołobrzeskim muzeum bursz-
tynu gdzie można poznać fascy-
nującą historię „złota” Bałtyku, 
obejrzeć unikatowe okazy tego 
kruszcu i przepiękne rękodzieła 
wykonane z bursztynu. Osobną 
atrakcją są przepiękne Ogrody 
Hortulus w pobliskiej Dobrzycy 
z bogatą kolekcją dendrologicz-
ną. Na życzenie przygotujemy też 
scenariusz atrakcji dopasowany 
do potrzeb grupy. 

Serdecznie zapraszamy! Do 
zobaczenia w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Zorza” w Koło-
brzegu!
www.zorza.spolem.org.pl
ul. Korzeniowskiego 7,  
78-100 Kołobrzeg  
rezerwacja tel.: 94 35 233 57, 
e-mail: 
recepcja@zorza.spolem.org.pl

Notował:  
DARIUSZ GIERYCZ
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Zakupy na bazarach i tar-
gowiskach bez wątpienia 
są w modzie. Można tam 

kupić nie tylko świeżą i smacz-
ną żywność, ale także antyki, 
ubrania i mnóstwo innych przy-
datnych produktów.

Warszawa słynie z niezliczo-
nej ilości bazarów, giełd i targo-
wisk. Również przy najważniej-
szych i największych sklepach 
Społem istnieją bazarki, nie-
raz również zarządzane przez 
spółdzielnie. Targi pozostają 
w symbiozie ze społemowski-
mi sklepami. Często bowiem 
przychodząc do sklepu cho-
ciażby po mleko, chleb, mąkę 
i wodę, zachodzimy na pobliski 
bazarek. Tam dostać możemy 
przepyszne świeże owoce, wa-
rzywa, ryby, czy inne specjały 
rzemieślnicze. 

W takich miejscach, gdzie ra-
zem i obok siebie funkcjonują 
sklepy, czy hale oraz bazary i tar-
gowiska, ruch klientów przebiega 
płynnie. Przechodzą oni z jedne-
go miejsca w drugie, zaopatru-
jąc się w poszczególne produkty 
w różnych miejscach. Taka sym-
bioza może służyć wszystkim. 
Właścicielom, sprzedawcom 
i klientom. Mają oni bowiem 
różnorodną ofertę w praktycznie 
jednym miejscu. Oprócz zaku-
pów mogą też często skorzystać 
z oferty punktów usługowych, 
czy małej gastronomii. A w nie-
których miejscach znaleźć nawet 
prawdziwe zabytki i skarby.

Bazar na Kole 

Giełda Staroci na Kole, bo taką 
oficjalnie nazwę nosi bazar 

na Kole, znajduje się przy ulicy 
Obozowej 99 na warszawskiej 
Woli. Jej właścicielem jest WSS 
Społem Wola. 

– W poniedziałki mamy dzień 
akwarystyczny, na targu sprzeda-
wane są rybki akwariowe. Z kolei 
we wtorki i piątki mamy targ wa-
rzywno-owocowy, gdzie sprzeda-
wane jest także mięso, czy inne 
produkty spożywcze. Natomiast 
w soboty i niedziele odbywa się 
giełda staroci – opowiada Zbi-
gniew Piątkowski, kierownik ba-
zaru na Kole. Właśnie weekendy, 
gdy na bazarku można zaopatrzyć 
się w prawdziwe antyki, są naj-
bardziej obleganymi dniami. 

– Giełda staroci cieszy się 
dużą popularnością wśród war-
szawiaków. W weekendy na targ 
przychodzą całe rodziny, nieko-
niecznie by kupować antyki, ale 
chociażby je pooglądać. To taki 

sposób na spędzenie czasu. Ja 
mówię, że w ten sposób ludzie 
„narkotyzują się sztuką”, bo wie-
le z eksponatów wystawianych na 
targu to prawdziwe dzieła sztu-
ki – podkreśla kierownik bazaru. 
Z jego wyjaśnień wynika, że na 
giełdę staroci na Kole od lat przy-
jeżdża wielu profesjonalnych ko-
lekcjonerów z całego kraju. 

– Wystawiają swoje kolekcje, 
wymieniają się eksponatami z in-

nymi kolekcjonerami, często też 
na zasadzie barteru. Jednak z po-
wodu epidemii koronawirusa nie-
stety jest ich ostatnio coraz mniej. 
Mam nadzieje, że już za kilka 
miesięcy, gdy ludzie się poszcze-
pią i zniesione zostaną obostrze-
nia, na naszym targu znowu będą 
prawdziwe tłumy. My ze swojej 
strony oczywiście przestrzegamy 
wszystkich obostrzeń. Nakazane 
jest stosowanie maseczek ochron-
nych i płynów dezynfekujących 
oraz przestrzeganie dystansu spo-
łecznego – przyznaje Zbigniew 
Piątkowski, który za pośrednic-
twem Społemowca Warszawskie-
go, zachęca wszystkich do odwie-
dzin targowiska.

Zachęcony zostałem również 
ja. Dlatego korzystając ze sło-
necznej niedzieli udałem się na 

bazarek na Kole. Można tam 
kupić niemal wszystko, od bro-
ni białej przez zapałki Waffen 
SS aż po instrumenty muzyczne, 
lampy i meble. Są też stare ga-
zety, książki, a nawet nuty. Nie 
brakuje ubrań, narzędzi, zabytko-
wych figurek, obrazów, naczyń, 
porcelany. Można kupić także 
stary sprzęt elektroniczny, czy 
sportowy. Zauważyłem wiekowe 
rękawice bokserskie, narty, zesta-
wy do gry w baseball, czy golfa. 
Słyszałem również, że zdarza się, 
że można tam spotkać znanych 
aktorów, artystów, antykwariu-
szy. Miejsce to, nawet pomimo 
pandemii, tętni życiem. Tak, jak 
wspominał mi kierownik Piąt-
kowski, spotkać tu można całe 
rodziny z dziećmi. I przenieść się 
nieco do przeszłości. 

A historia bazaru na Kole jest 
już długa i sięga lat 80. Jak bo-
wiem podaje portal warszawa.
wikia.org, „od lat 80. XX wieku 
w poniedziałki działa tu giełda 

zoologiczna, przeniesiona spod 
mostu Poniatowskiego, we wtorki 
i w piątki targ owocowo-warzyw-
ny, w soboty i niedziele bazar 
staroci (od lat 80.). Największą 
popularność temu targowisku 
przynosi bazar staroci, czyli tzw. 
jarmark perski, który w latach 
70. organizowany był na rynku 
na Mariensztacie, a później na 
bazarze Wolumen na Wawrzysze-
wie. W latach 90. rozrastający się 
bazar w niedzielę, który wyma-
gał zamykania ul. Ciołka, został 
przeniesiony na stadion klubu 
Olimpia Warszawa i tak powstał 
bazar na Olimpii. Specyfiką baza-
ru staroci jest możliwość kupie-
nia różnych starych przedmiotów, 
zarówno cennych dzieł sztuki jak 
i rupieci. Spora część towarów 
pochodzi z terenów Ziem Odzy-
skanych”.

Targowisko  
przy Hali Mirowskiej
Kolejnym z bazarów, który 

należy do Społem, jest ten 
znajdujący się przy Hali Mirow-
skiej. Bazar leżący na placu Mi-
rowskim jest w posiadaniu WSS 
Śródmieście. Wszyscy na pewno 
słyszeli o tym bazarku, kojarzą-
cym się z babciami z wózeczka-
mi, gwarem i ciągłym ruchem. 
Otóż, taki obraz nie jest wyssany 
z palca. Ale przy Hali Mirowskiej 
naprawdę można znaleźć cudow-
ne perełki, stoiska przepełnione 
smakiem, zapachem i dobrą ja-
kością, oryginalne produkty, po 
które chce się wracać. 

A handel w tym miejscu trwa 
już od ponad stu lat. Hale Mi-
rowskie wybudowano bowiem 
w latach 1899–1901 w miejscu 
częściowo rozebranych Koszar 
Mirowskich. Ich nazwa, przeję-
ta od nazwy koszar, pochodzi od 
nazwiska Wilhelma Miera. W ha-
lach sprzedawano produkty spo-
żywcze oraz przedmioty związa-
ne z gospodarstwem domowym. 
Stragany ustawiono według ro-
dzajów sprzedawanych produk-
tów. Pomiędzy halami powstało 
również targowisko. 

Przechadzając się ostatnio po 
nim zobaczyłem mnóstwo cie-
kawych stoisk. Wśród nich były 
oczywiście stoiska z jajkami od 
braci Grotek, o których pisałem 
już w kwietniowym numerze 
Społemowca Warszawskiego. 
Wśród jaj oferowane są tam opa-
tentowane Jajka Owsiane, Jajka 
Łowickie, a także jajka nie od 
kur, czyli jajka strusie, perlicze, 
gęsie i kacze. Kolejny rodzaj, to 
jajka biodynamiczne, które po-
chodzą od kur karmionych zgod-
nie z fazami księżyca. Są tam 
również jajka „Aurum”, czyli 
takie, gdzie jest domieszka złota 
w środku, a dodatkowo kury słu-
chają muzyki Mozarta. Ale jajka 
to nie wszystko. 

Wśród ponad stu stoisk mamy 
świeże owoce, warzywa, mięsa, 
ryby, chleby, ciasta. Wszystko 
czego dusza zapragnie. Jednym 
z takich miejsc, które wpadło mi 
w oko to stoisko ze specjałami 
turecko-libańskimi. Znaleźć tam 

można różnego rodzaju sałatki, 
przystawki, nadziewane oliwki 
oraz chlebki pita. Mnie zachwy-
ciła sałatka z bakłażanem, czy 
libańskie „gołąbki” obtoczone 
liśćmi winogron. Są też przepysz-
ne pasty, marynowane paprycz-
ki jalapeno nadziewane serkiem 
i hummusy. Są też bardzo dobre 
karczochy z przyprawami.

Bazarek przy Hali Mirowskiej 
tętni życiem, przyciąga smakami 
i zapachami. Chodząc między 
stoiskami do zakupów zachęca 
mnie skoczna muzyka disco polo, 
wszędzie słychać gwar, śmiech 
i rozmowy klientów ze sprze-
dawcami. Pomiędzy kolejnymi 
alejkami unosi się wiele przy-
jemnych zapachów, chociażby 
grzybów, przypraw, czy kiszonej 
kapusty. Co więcej, mamy tam 

bogatą, jeśli nawet nie najbogat-
szą ofertę kwiatów ciętych. Wła-
śnie po kwiaty, o każdej porze 
roku, pod halę przyjeżdżają war-
szawiacy ze wszystkich dzielnic 
miasta.

Bazar Sadyba

Bazar Sadyba znajduje się na 
rogu ulic Konstancińskiej 

i Bonifacego, tuż obok delika-
tesów Mokpolu. Obie placówki 
widać już z daleka i obie chętnie 
są odwiedzane przez licznych 
klientów. Bardzo dobrze zauwa-
żyć tu można symbiozę targowi-
ska i sklepu, o czym opowiedziała 
mi nawet jedna z klientek – pani 
Basia. – Przyszłam do Mokpolu 
by kupić swoje ulubione wędli-
ny. Znam tam jedną z pracują-
cych pań, która zawsze odkłada 
dla mnie moją ulubioną wędlinę 
i kiełbasę. Dodatkowo skorzysta-
łam z oferty piwniczki win, która 
jest w Mokpolu i zakupiłam wy-
śmienity trunek. 

– Teraz przyszłam na targo-
wisko, żeby tutaj kupić swojskie 
pieczywo i jajka. Bardzo często 
odwiedzając sklep, zaglądam też 
na bazar. I odwrotnie. Wydaje 
mi się, że to korzystna opcja dla 
klientów, gdy sklepy i bazary są 
tak blisko siebie. Można wszyst-
ko ze sobą porównać, chociażby 
świeżość, jakość, a najważniejsze 
– ceny. Dzięki temu można zaosz-
czędzić parę groszy – wyjaśniła 
pani Basia. 

Ale Bazar Sadyba, oprócz 
wspomnianych przez klientkę 
produktów, oferuje też całą gamę 
świeżych warzyw i owoców, 
a także wiele tekstyliów i pro-
duktów chemicznych, czy gospo-
darstwa domowego. I szkoda, że 
w przyszłym roku ma stanąć tam 
apartamentowiec... 

Targowiska   w symbiozie

Akcesoria wojskowe na Bazarze na Kole.

2 listopada 2020 na targowisku przy Hali Mirowskiej – Gilian Anderson w roli 
premier Margaret Thatcher, która odwiedziła Halę w 1988 r.

 fot. Tweeter Łukasz Jasina

Adapter z tubą na Bazarze na Kole. 
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Bazarek  
na Marymoncie
Tuż obok społemowskiej Hali 

Marymont, przy ul. Słowac-
kiego 45, znajduje się zadaszony 
bazarek. Choć wiekowy, i przy-
dałby mu się lifting, to trzeba 
przyznać, że pozostaje on w bar-
dzo dobrym położeniu na mapie 
stolicy. Bliskość nie tylko Hali 
Marymont, ale także przystan-
ku metra, jak również wielkiego 
parkingu P+R, na którym co rano 
swoje auta zost awia wielu pa-
sażerów, udających się do pracy 
metrem w inne strony Warszawy. 
To wszystko powoduje, że przez 
bazarek codziennie przewija 
się niezliczona rzesza klientów. 
A wybierać jest w czym. 

Na targowisku można znaleźć 
wiele polskich produktów re-
gionalnych np. kapcie góralskie, 
czy tradycyjne ciasta i sękacze 
z Podlasia. Obok znajdują się 
również artykuły papiernicze, 

stoiska z obuwiem, odzież, za-
bawki, pawilony z pasmanterią, 
podręcznikami, a także artykuły 
dla zwierząt. To nie wszystko, 
bo oprócz stoisk targowych, na 
bazarku znajduje się wiele loka-
li usługowych, jak np. fryzjerzy, 
a także przeróżne bary, zwłaszcza 
orientalne, w tym wietnamskie.

Właśnie do obywateli tego 
azjatyckiego kraju skierowany 
jest plakat informujący o panują-
cej epidemii koronawirusa i prze-
strzegający przed wypełnianiem 
obostrzeń sanitarnych, takich 
jak odstępy 1,5 metra, masecz-
ki i płyny dezynfekujące. Muszę 
przyznać, że plakat choć niewiel-
kiego rozmiaru, to przykuł moją 
uwagę, z powodu napisania go 
w języku wietnamskim. Bardzo 
ciekawa, jak i praktyczna i uży-
teczna rzecz. Brawo, że ktoś za-
rządzający bazarem pomyślał 
o ludności tej narodowości, która 
na targowisku zajmuje się nie tyl-

ko prowadzeniem barów, ale też 
i sprzedażą różnych produktów, 
przeważnie odzieży. 

Z zagranicznych firm, moją 
uwagę zwróciła także znajdująca 
się tam piekarnia gruzińska, ofe-
rująca wiele znakomitych wypie-
ków, jak np. chaczapuri. Patrząc 
na kolejkę przed wejściem, do-
myślam się, że zainteresowanie 
jest spore.

Nie mniej na Marymont war-
to także wybrać się po polskie 
specjały, w szczególności owoce 
i warzywa. Tych tu jest pod do-
statkiem. Przechodząc kolejnymi 
alejkami, w oczy rzucały mi się 
stragany zapełnione przeróżnymi 
świeżymi i pachnącymi owoca-
mi i warzywami. Udało mi się 
nawet podsłuchać jedną rozmo-
wę klientki ze sprzedawcą, któ-
ry polecał jej wyśmienite ogór-
ki kiszone. Kobieta zachęcona 
postanowiła kupić kilka sztuk. 
Nieco dalej napotkałem na kolej-
ną ciekawą sytuację. Otóż matce 

sprzedającej warzywa i owoce, 
w prowadzeniu biznesu pomagała 
nastoletnia córka, która ochoczo 
zagadywała klientów i podawała 
im zamówione produkty.

Targowisko Banacha

Mnóstwo przeróżnych towa-
rów jeszcze do niedawna 

można było znaleźć pod Halą Ba-
nacha. Był to jeden z najlepiej za-
opatrzonych bazarów w Warsza-
wie. Targowisko otwarto w roku 
1917. Handlowano głównie pro-
duktami rolnymi – warzywami 
i owocami. Można tam było zna-
leźć artykuły spożywcze, teksty-
lia, odzież używaną, drobną elek-
tronikę, artykuły mechaniczne, 
książki, antyki, sprzęt sportowy 
czy artykuły gospodarstwa domo-
wego. Jednak niedawno o targo-
wisku zrobiło się bardzo głośno. 
Wszystko przez to, że w lipcu 
2019 r. zamknięto kultowy bazar, 
który od dziesiątek lat działał na 

rogu Grójeckiej i Banacha. Ogło-
szono wówczas, że wkrótce ruszy 
tam budowa blisko 200 mieszkań 
na wynajem. Jak obecnie wyglą-

da sytuacja bazaru? Postanowi-
łem to sprawdzić.

– Targowisko zostało za-
mknięte, ale budowa mieszkań 
do tej pory nie ruszyła. Właści-
wie na tym terenie nic się obec-
nie nie dzieje. Część targowiska, 
które znajdowało się na rogu 
Grójeckiej i Banacha zosta-
ło przeniesione w inne miejsce 
Warszawy, a z kolei druga część 
targowiska, z drugiej strony Hal 
Banacha, została włączona do 
pobudowanego obok nowego 
budynku tzw. Zieleniaka. Zarzą-
dza nim spółka miejska, która 
w tym właśnie Zieleniaku zrobi-
ła swoje targowisko. Nie jest to 
społemowski budynek, nie jest 
to społemowskie targowisko. To 
wcześniejsze, kultowe, też nam 
nie podlegało. Było wyodrębnio-
ne ze Społem, a później przejęło 
je miasto – wyjaśnia prezes Hal 
Banacha Józef Idzikowski.

 – Wielu klientów, a także sa-
mych sprzedawców z Zieleniaka, 
zaopatruje się u nas. Przychodzą 
do hal np. po produkty przemy-
słowe, albo po mięso – zauważa 
prezes Idzikowski.

Targowisko Wiatraczna

Symbioza targowiska ze skle-
pem jest też bardzo wyraźna 

na Pradze Południe. Tu bowiem, 
przy ul. Męcińskiej 22, na tyłach 
Universamu Grochów, znajduje 
się Targowisko Wiatraczna. Cha-
rakteryzuje się ono ładnymi no-
wymi, lub nowo wyremontowa-
nymi pawilonami, których jest tu 
aż 200. Po wizycie na wielu po-
dobnych bazarach, ten estetycz-
ny aspekt szczególnie wyróżnia 
Targowisko Wiatraczna. Jego hi-
storia sięga 40 lat wstecz, o czym 
przypomina chociażby wielki 
plakat na ścianie pawilonów. 

Przypominają o tym również 
sami klienci. Usłyszałem bowiem 
rozmowę starszego klienta z jedną 
ze sprzedawczyń owoców. Męż-
czyzna opowiadał jej właśnie, że 
już od 40 lat na tym targowisku 
zaopatruje się w banany. Relacje 
klientów i sprzedawców są bar-
dzo dobre. Znają się z imienia. 

Rozmawiają ze sobą, pomagają 
sobie, a nawet… dają gratisy. Tak 
było chociażby przy stoisku mię-
snym, gdzie jeden z mężczyzn 
kupował salceson. Ekspedientka 
sama zaproponowała mu, że ra-
mach prezentu, podaruje mu ka-
wałek słoniny.

Ale targowisko przy Universa-
mie to nie tylko owoce, warzywa 
i mięso. Można tu odnaleźć wiele 
innych produktów spożywczych 
i przemysłowych, jak chociażby 
ryby – świeże, mrożone i wędzo-
ne, wyroby garmażeryjne, znicze, 
wkłady, sztuczne bukiety, zioła, 
suplementy, obuwie, bielizna, ar-
tykuły pościelowe, obrusy, biżu-
teria, miody z własnej pasiki, oraz 
wiele, wiele innych. Na targowi-
sku znajdują się również bary 

i punkty gastronomiczne, a także 
lokale usługowe, jak fryzjer, czy 
kosmetyczka. 

Mimo padającego deszczu 
i późnej, wieczorowej już prawie 
pory, gdy odwiedziłem ten bazar, 
było na nim jeszcze sporo klien-
tów. Przemieszczali się między 
alejkami i co raz widziałem kolej-
ne osoby, które wychodziły z nie-
go i udawały się do Universamu, 
lub obierały przeciwny kierunek 
i z galerii, przychodziły prosto 
na targ. To idealnie pokazało, że 
dwie często odmienne placówki 
handlowe mogą działać obok sie-
bie, a zamiast niezdrowej konku-
rencji, stawiać na współpracę. I to 
wychodzi z korzyścią dla wszyst-
kich stron. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Targowiska   w symbiozie

 

T
 

 Ostrzeżenie epidemiczne w języku polskim i wietnamskim na targowisku przy Hali 
Marymonckiej. Wybór warzyw na targowisku przy Hali Marymonckiej.

Targowisko przy Rondzie Wiatraczna. 
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Jubileuszowy „Zryw”

Zespół Szkół Specjalnych nr 
105 w Warszawie to publiczna 
placówka oświatowa dla mło-
dzieży o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Placówkę two-
rzą Szkoła Specjalna Przyspo-
sabiająca do Pracy nr 1 im. K. 
Kirejczyka i Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 54 im. K. Kirejczy-
ka. Już ponad 50 lat placówka 
przygotowuje młodzież do wy-
konywania wybranego zawodu 
i przyucza do pracy w społe-
czeństwie. Jest placówką, o któ-
rej panuje opinia, że występuje 
w niej prawie rodzinna atmos-
fera, pełna zrozumienia, życz-
liwości i ciepła. Od szeregu lat 
współpracuje z WSS Śródmie-
ście, która objęła patronat nad 
szkolną Spółdzielnia Uczniow-
ska „Pychotka”. 

– Za nami pandemiczny rok, 
pełen wyzwań i weryfikacji do-
tychczasowych strategii. Jaki 
był on dla Pani? 

– Na pewno był to rok trudny 
i niepewny. Musieliśmy przesta-
wić się na inny sposób pracy, 
nauczania, prowadzenia zebrań 
i spotkań, ale przede wszystkim 
musieliśmy szukać sposobów na 
podtrzymywanie więzi uczniów 
ze szkołą. Dzięki możliwościom 
technicznym i informatycznym, 
zaangażowaniu nauczycieli 
i wsparciu rodziców udało nam 
się – z dużym sukcesem– reali-
zować online nasze zadania edu-
kacyjno– wychowawcze. Czułam 
ogromną odpowiedzialność – 
jako dyrektor placówki oświato-
wej, pracodawca i nauczyciel.

– Koronawirus funduje nam 
kolejne obostrzenia. Jak wyglą-
da Pani praca w tych trudnych 
czasach?

– W dużej mierze zadania 
i obowiązki pozostały te same. 
Na pewno doszło kilka nowych 
związanych z kształceniem na od-
ległość, a w przypadku nauczania 
stacjonarnego (na terenie szko-
ły) – szczególna troska o bezpie-
czeństwo uczniów i pracowników, 
a więc dbanie o zachowanie reżi-

mu sanitarnego podczas zajęć 
lekcyjnych, świetlicowych, przerw 
czy spożywania obiadów. Zmienił 
się styl pracy– dominują spotka-
nia online na platformie Micro-
soft Teams, rozmowy telefoniczne 
i porozumiewanie mailowe. 

– W przypadku szkół spe-
cjalnych o prowadzeniu zajęć 
w szkole decyduje jej dyrektor. 
Jak to wygląda w kierowanej 
przez Panią placówce?

– Obecne przepisy oświato-
we pozwalają dyrektorowi szko-
ły zdecydować o sposobie pracy 
placówki. W naszej szkole na 

przestrzeni ostatnich miesięcy 
uczniowie– w zależności od sytu-
acji epidemicznej w kraju, zacho-
rowań na terenie szkoły– uczyli 
się albo zdalnie, albo stacjonar-
nie, albo hybrydowo. Obecnie 
uczymy się hybrydowo, tzn. na-
przemiennie– w jednym tygodniu 
do szkoły uczęszczają uczniowie 
szkoły przysposabiającej do pra-
cy, a uczniowie szkoły branżowej 
mają kształcenie zdalne, w na-
stępnym tygodniu odwrotnie. Ła-
twiej nam zachować wtedy reżim 
sanitarny. Ważny jest ten kontakt 
„na żywo” uczniów ze szkołą, 
nauczycielami, ale przede wszyst-
kim rówieśnikami, dlatego stara-
my się – kiedy pozwalają warunki 
epidemiczne– realizować naucza-
nie w szkole.

– Misją szkoły jest, jak naj-
lepsze przygotowanie uczniów 
do pracy oraz wychowanie ich 
na ludzi odpowiedzialnych, 
kulturalnych i dobrych. W jaki 
sposób realizowane są te zada-
nia? 

– Zadania te realizujemy w co-
dziennej pracy edukacyjno– wy-
chowawczej i opiekuńczej po-
przez projekty, konkursy, tematykę 
godzin wychowawczych, przykład 

własny. Oczywiście wspierają nas 
– w tych działaniach– różne sto-
warzyszenia, instytucje i firmy ze-
wnętrzne, a także rodzice naszych 
uczniów i środowisko lokalne. Na 
pewno udział w szkolnym wolon-
tariacie sprzyjał kształtowaniu 
takich cech, jak odpowiedzial-
ność, dobroć, życzliwość.

– Szkoła współpracuje z wie-
loma organizacjami. W szcze-
gólny sposób związana jest ze 
„Społem” Warszawską Spół-
dzielnią Spożywców Śródmie-
ście, która od 2016 r. jest patro-
nem Spółdzielni Uczniowskiej 

„Pychotka”. Jak dziś działa 
„Pychotka”? 

– Obecnie działalność „Py-
chotki” koncentruje się głównie 
na pracy zdalnej. Na platformie 
Microsoft Teamas organizowane 
są – przez opiekunów SU– spo-
tkania online, podczas których 
członkowie mogą ze sobą po-
rozmawiać, podzielić się swoimi 
radościami i problemami, zapla-
nować działania na przyszłość. 
Ponadto młodzi spółdzielcy bio-
rą udział w interaktywnych za-
bawach online, np. w Festiwalu 
z okazji Dnia Ziemi, w zdalnych 
konkursach oraz akcjach organi-
zowanych przez szkołę. 

W tym roku szkolnym odby-
ły się dwa świąteczne Walne 
Zgromadzenia oraz spotkanie 
podsumowujące pracę uczniów 
w „Pychotce”. Przedstawiciele 
„Pychotki” uczestniczą w kon-
ferencjach i webinariach zwią-
zanych ze spółdzielczością. Na 
pewno wszyscy –z niecierpliwo-
ścią– czekają na powrót do pełnej 
działalności, udziału w kierma-
szach dla społeczności lokalnej, 
pracy w sklepiku szkolnym itp.

Mimo tych trudnych czasów, 
działalność „Pychotki” została 

doceniona– pod koniec paździer-
nika 2021 r. otrzymała Puchar 
Krajowej rady Spółdzielczej 
za zajęcie II miejsca w Polsce 
w konkursie na najlepiej pracują-
cą SU w roku szkolnym 2019/20 
w kategorii zaawansowanych 
spółdzielni.

– We wrześniu 2020 r. ucznio-
wie Szkoły Specjalnej Przyspo-
sabiającej do Pracy rozpoczęli 
w Hali Mirowskiej i Sezamie 
praktyki. Przerwała je niestety 
trudna pandemiczna sytuacja 
i związane z nią obostrzenia. 
Jak sami uczniowie i opiekuno-

wie praktyk 
ocenili staż 
w społemow-
skich placów-
kach? 

– Opinie na-
uczycieli i uczniów są bardzo po-
zytywne. Wszyscy – kierownictwo, 
pracownicy– przyjęli nas bardzo 
serdecznie. Byli pomocni, wyro-
zumiali i życzliwi. Uczniowie wy-
konywali różnorodne zadania na 
miarę swoich możliwości, m.in. 
segregowanie i układanie towa-
ru, metkowanie, a nawet pracę 
kasjera pod opieką jednego z pra-
cowników sklepu. Ważne było to, 
że uczniowie mogli w praktyce 
przekonać się na czym polega 
praca w sklepie i na różnych jego 
działach oraz kontakt z klientem. 
Chętnie, starannie i dokładnie 
wykonywali przydzielane im 
zadania, w szkole opowiadali 
o praktykach z radością i dumą. 
Dzięki takim praktykom, jak te 
w Hali Mirowskiej i Sezamie da-
jemy uczniom szansę na zdobycie 
nowych kompetencji społecznych, 
pozwalających kreować pozytyw-
ny obraz samego siebie. 

Praca dostarcza im olbrzymiej 
satysfakcji. Czują się potrzebni, 
akceptowani i doceniani. A jedno-
cześnie pracodawcy, klienci mogą 
przekonać się, że osoba z niepeł-
nosprawnością może być war-
tościowym pracownikiem oraz 
kulturalnym i odpowiedzialnym 
człowiekiem. Przy okazji bardzo 
dziękuję prezes Zarządu „Spo-
łem” WSS Śródmieście Annie 
Tylkowskiej, dyrektorowi Bogu-
sławowi Pieńkowskiemu, kierow-

nictwu i personelowi placówek, 
a w szczególności pani Danucie 
Boguckiej za umożliwienie na-
szym uczniom realizacji praktyk 
w społemowskich placówkach 
oraz ogólną życzliwość dla naszej 
szkoły.

– Każdy rok szkolny przyno-
si nowe wyzwania, ale również 
kontynuację rozpoczętych już 
działań. Jakie są plany na przy-
szłość?

– Przede wszystkim marzę 
o tym, żeby na Długą wrócili 
wszyscy uczniowie i pracownicy 
szkoły, żeby szkoła znów tętniła 
życiem. Powrót do rzeczywistości 
z przed roku jest największym wy-
zwaniem i marzeniem najbliższej 
przyszłości. Gdyby się to udało, 
w co mocno wierzę, ze zdwojoną 
siłą i chęciami przystąpimy do 
pracy, aby kontynuować rozpo-
częte działania i realizować nowe 
pomysły całej społeczności szkol-
nej. 

– Czego, w tej pandemicznej 
rzeczywistości, dziś Pani naj-
bardziej brakuje?

– Zawodowo – brakuje mi 
kontaktów na żywo i relacji bez-
pośrednich z uczniami i nauczy-
cielami, wspólnych uroczystości 
okolicznościowych, festynów, 
imprez sportowo– rekreacyjnych. 
Tego, że chodząc w maseczkach 
nie widzimy swoich twarzy, emo-
cji, uśmiechów.

Prywatnie– spontanicznych 
spotkań ze znajomymi oraz po-
dróży weekendowych po Polsce.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
DANUTA BOGUCKA

Szkoła podczas pandemii

ZSS nr 105 w Warszawie

Rozmowa z dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 105 przy ul. Długiej 9 w Warszawie 
 – ELŻBIETĄ KOSTRZEWĄ

uDokończenie ze str. 1

W tym roku, 
n a s t ą p i -
ła zmiana 

na stanowisku dy-
rektora generalnego 
WTO – Światowej 
Organizacji Han-
dlu, mającej swoją 
siedzibę w Genewie. 
Głównym zadaniem 
WTO jest „liberali-
zacja międzynarodo-
wego handlu dobrami i usługami, 
prowadzenie polityki inwestycyjnej 
wspierającej handel, przestrzega-
nie praw własności intelektualnej”. 
Państwa członkowskie tej organi-
zacji 15 lutego br. wybrały na dy-
rektora generalnego Nigeryjkę dr 
Ngozi Okonjo – Iweala, która jest 
pierwszą kobietą i przedstawiciel-
ką Afryki na tym stanowisku. Zo-
stała wybrana przez 164 członków 
tej organizacji. Pokonując siedmiu 
innych kandydatów, zajęła miej-
sce Brazylijczyka Roberto Aze-
vedo, po jego niespodziewanej 
rezygnacji ze stanowiska w końcu 
sierpnia 2020r. 

Ngozi Okonjo- 
Iweala jest absol-
wentką Uniwersytetu 
Harvarda, posiada 
stopień doktora nauk 
ekonomicznych uzy-
skany na MIT ( Mas-
sachusetts Institute 
of Technology). Była 
dwukrotnie mini-
strem finansów i raz 
spraw zagranicznych 

w swoim kraju.
25 lat pracowała w Banku 

Światowym na stanowisku dy-
rektor zarządzającej, pracując 
m.in. nad zagadnieniami reformy 
polityki handlowej. 

W latach 2016-2020 prze-
wodniczyła organizacji GAVI 
(Global Alliance for Vaccines 
and Immunization), wspierają-
cej szczepienia w ubogich pań-
stwach, a w roku 2020 została 
specjalną wysłanniczką WTO 
i Unii Afrykańskiej ds. Covid -19. 

Magazyn „Forbes Africa” przy-
znał jej w 2020 roku tytuł „Afry-
kańczyka Roku”. Sześć lat wcze-

śniej magazyn „Time” uznał ją za 
jedną ze stu najbardziej wpływo-
wych osób na świecie. Posiada 
honorowe stopnie naukowe na 14 
uniwersytetach na całym świecie.

W roku 2019 została honoro-
wym członkiem Amerykańskiej 
Akademii Sztuk i Nauk.

Jej priorytetem na stanowisku 
dyrektora generalnego WTO ma 
być zwiększenie roli handlu 
w poprawie zdrowia na świecie 
oraz pobudzenie światowego 
wzrostu gospodarczego .

W swoich planach ma rów-
nież zreformowanie Światowej 
Organizacji Handlu w zakresie 
subsydiów, notyfikacji polityki 
handlowej, rozstrzygania sporów. 
Ma także na uwadze finalizowanie 
rozmów dot. rybołówstwa, które 
miały się zakończyć w roku 2020, 
a także uwzględniania w negocja-
cjach handlowych – kwestii kli-
matycznych i cyfrowych. Zajmie 
się zwalczaniem pandemii CO-
VID-19 oraz łagodzeniem skut-
ków rywalizacji USA–CHRL. 

JOLANTA 
 JęDRZEJEWSKA

Nigeryjka dyrektorem WTO
Jak już pisaliśmy w marcowym numerze, w roku 1961 po-

wstał w Otwocku klub motocyklowy „Zryw” PSS Spo-
łem. Bieżący rok jest dla klubu rokiem jubileuszowym. 

Z tej okazji organizacja, wyróżniona została specjalną uchwa-
łą rady miejskiej w Otwocku o ustanowieniu roku 2021 Ro-
kiem Klubu Zryw.

Już 24 kwietnia zapla-
nowane było otwarcie 
sezonu ze Zrywem, po-
czątkujące jednocześnie 
obchody jubileuszu. Mia-
ły być koncerty i moto-
cyklowa parada. Niestety 
z przyczyn pandemicz-
nych, i mimo wszelkich 
starań organizatorów, 
obostrzenia nie pozwo-
liły na zorganizowanie 
imprezy. Harmonogram 
obchodów jest jednak bogaty. Na Facebooku Zryw MC Poland ak-
tualizowany będzie kalendarz jubileuszowych wydarzeń.Zachęcamy 
do jego śledzenia i czynnego udziału w wydarzeniach. Jeżeli pande-
miczna sytuacja pozwoli dużo będzie się działo. Kulminacyjnym mo-
mentem obchodów jubileuszu ma być zaplanowana na 29 maja duża 
impreza plenerowa, na terenie dawnej Zieleni Miejskiej w Otwocku. 
„Społemowiec Warszawski” jako patron medialny, uczestniczyć 
będzie w rocznicowych wydarzeniach, relacjonując je dla Państwa 
na swoich łamach. DANUTA BOGUCKA

Członkowie Klubu w roku 1961.
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Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców

„Urodziłam się na Grocho-
wie” – tak brzmi tytuł wspo-
mnień z dzieciństwa Elżbiety Ję-
drych-Pordes, wydanych w 2013 
r. Były one przedmiotem jej spo-
tkań autorskich m.in. w osiedlo-
wej klubokawiarni „Kicia-Ko-
cia” i miejscowej czytelni. Jak 
sama wspomina, jej mama Maria 
przez 25 lat była członkiem pra-
skiej spółdzielni Społem. Tę tra-
dycję pani Elżbieta kontynuuje 
pisząc wiele o Społem i działając 
aktywnie w WSS Praga Połu-
dnie. 

Ukończyła polonistykę i stu-
dium dziennikarskie UW. Pra-
cę dziennikarską rozpoczęła 
w popularnym Expressie Wie-
czornym, jako reporterka miej-
ska w 1965 r., zajmując się głów-
nie handlem i gastronomią. Już 
wtedy nawiązała bliską współ-
pracę ze spółdzielniami i Spo-
łemowcem Warszawskim i jego 
pierwszym red. naczelnym Eu-
geniuszem Wołyńczykiem. 

Tę współpracę kontynuowała 
podczas dalszej drogi zawodo-
wej; w latach 1973-1988 praco-
wała w redakcji wysokonakłado-
wego tygodnika „Przyjaciółka”, 
pełniąc m.in. funkcję kierownika 
działu poradniczego. W 1988 
roku została zastępcą redaktora 
naczelnego miesięcznika kon-
sumenckiego „Atut”, należąc 
wtedy do grupy inicjatywnej po-
wstałej Federacji Konsumentów. 
Od 1990 r. pracowała w różnych 
redakcjach, m.in. w kwartalniku 
„Gospodarstwo Domowe” i jako 
sekretarz redakcji miesięcznika 
„Medycyna w Polsce i na Świe-
cie”. 

Po przejściu na wcześniejszą 
emeryturę, w latach 1996-2007 
pracowała w Biurze Prasowym 
Sejmu, przygotowując biulety-
ny z posiedzeń komisji sejmo-
wych. Były to zwięzłe, treściwe 
sprawozdania, zawierające naj-
ciekawsze fragmenty roboczych 
dyskusji i polemik poselskich. 

Za namową ówczesnego red. 
Ryszarda Siwaka podjęła wte-
dy stałą współpracę z naszą re-
dakcją, w ciągu 15 lat opisując 
ciekawe sylwetki ponad 150 za-
służonych społemowców oraz 
sprawozdania z zebrań spółdziel-
czych! Jak chętnie wspomina, te 
spotkania z osobami zasłużony-
mi, często w ich mieszkaniach, 
wywarły na niej niezapomniane 
wrażenia, gdyż ukazywały całą 
bogatą osobowość tych ludzi, ich 
wrażliwość na piękno człowieka 
i przyrody, przywiązanie do war-
tości spółdzielczych. 

Odwiedzała w tym czasie nie 
tylko spółdzielnie warszawskie, 
ale systematycznie także PSS-y 
w Wołominie, Otwocku, Prusz-
kowie, Grodzisku Maz., Legio-
nowie. Jej sprawozdania były 
chętnie czytane, gdyż w sposób 
obiektywny pokazywały corocz-
ny trud i osiągnięcia spółdzielni, 
zwięźle ujmując plusy i minusy 
ich działalności.

Wraz z twórczością dzienni-
karską, rozwijała swoją aktyw-
ność w rodzimej spółdzielni. 
Jej owocem był wybór do Rady 
Nadzorczej WSS Praga Połu-
dnie i powierzenie jej w kolejnej 
drugiej kadencji funkcji sekre-
tarza Rady, którą sprawuje do 
dzisiaj. Bierze aktywny udział 
w różnych przedsięwzięciach; 
zebraniach spółdzielczych, wy-
cieczkach krajoznawczych, ak-
cjach społecznych. Zawsze pełna 
inicjatyw, świeżych pomysłów, 
ciekawych spostrzeżeń. Teraz, 
w okresie pandemii, z ubolewa-
niem przyjmuje dotkliwe ograni-
czenia w kontaktach. 

Ale jest optymistką i wierzy, 
że jak zwykle Społem wyjdzie 
z tego kryzysu obronną ręką. 
Jest dumna z tego, że spółdziel-
nia dalej spełnia swą służebną 
rolę, a jej sklepy, w tym okazały 
Universam Grochów są nieza-
wodnym miejscem codziennych 
zakupów i zaspokajania potrzeb 
mieszkańców. 

Trzeba dodać, że została uho-
norowana odznakami spółdziel-
czymi: „Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego” oraz 
„Zasłużony dla Społem”. 

Elżbieta Jędrych-Pordes jest 
szczęśliwą babcią dwojga wnu-
cząt, z którymi chętnie spędza 
chwile wśród przyrody na dział-
ce w okolicach Warszawy. To tu-
taj zasadziła wraz z rodziną przed 
laty drzewo o nazwie „Sosnola”, 
na cześć swej córki Oli. W tej 
zielonej okolicy, miło wspomina 
swoje ulubione podróże po całej 
Europie, a także najciekawsze do 
Chin i Mongolii, do Ziemi Świę-
tej i Egiptu. Wierna jest jednak 
Warszawie, bo przez wiele lat 
miała uprawnienia przewodnika 
warszawskiego.

Pani Elżbieta przyznaje, że te-
raz, gdy nie można spełniać tu-
rystycznych marzeń, w chwilach 
relaksu lubi czytać książkowe 
biografie oraz słuchać muzyki 
klasycznej

Na koniec naszej rozmowy, 
z sentymentem wspomina swój 
7-letni udział w Chórze Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W 2001 
r. opracowała jego monografię 
pt. „Gaudeamus”, wraz ze zbio-
rem zdjęć na 80-lecie Chóru. Ma 
nadzieję na ponowne spotkania 
dawnych chórzystów w okre-
sie wychodzenia z pandemii, bo 
właśnie współorganizuje obcho-
dy 100-lecia Chóru. 

DARIUSZ GIERYCZ 

Elżbieta 
Jędrych-Pordes

Zazwyczaj polecam tu pozy-
cje o charakterze podręcz-
nikowym czy doradczym, 

najczęściej autorstwa naukowców, 
badaczy lub analityków specjalizu-
jących się w opisywanej tematyce. 
Dzisiaj proponuję coś nieco inne-
go. To praca Petera Mayle zatytu-
łowana „Wiwat agencja”. Rzecz 
traktuje o reklamie i roli agencji 
reklamowych we współczesnym 
świecie marketingu. No, w końcu 
sprawa poważna i można by się 
spodziewać obszernego naukowe-
go wykładu obudowanego własną 
systematyką i przypisami. A tu nic 
z tych rzeczy. Dostajemy do ręki 
pozycję stanowiącą coś na kształt 
zbioru anegdot, na dodatek bardzo 
zgrabnie spisanych i skrzących się 
humorem. Czytadełko w sam raz 
na wiosenną porę ? O nie. Pod tą 
lekką zasłonką formy kryje się 
bardzo pouczająca i ciekawa treść. 
Poznajemy tajniki funkcjonowania 
reklamy, dowiadujemy się co moż-
na dzięki niej zyskać, przyglądamy 
się zagrożeniom jakie z sobą niesie, 
a wszystko po to by nauczyć się ro-
zumieć ją nie tylko intuicyjnie.

Autor książki, który wcześniej 
dał się poznać jako twórca serii 
autobiograficzno-podróżniczych 
pozycji traktujących o jego woja-
żach po Francji, przez 
wiele lat sam pracował 
w reklamie przecho-
dząc kolejne szczeble 
kariery od copywrite-
ra do dyrektora dzia-
łu kreatywnego. Jak 
wspomina, uczył się od 
najlepszych, a spotykał 
zarówno entuzjastów 
i ludzi o wysokiej kul-
turze, jak i – tu cytat 
– chamów, skorumpo-
wanych pajaców i stu-

procentowych idiotów. Zobaczmy 
co z tych doświadczeń wynikło.

Zacznijmy od, przyznam, dość 
rozległej definicji reklamy. Autor 
twierdzi, że jest ona zarówno sztu-
ką jak i zawodem, ale też niebez-
piecznym narzędziem masowej 
perswazji. Balansuje na granicy 
między wielkim biznesem, sho-
w-biznesem, sportem i polityką. 
Ponoć nigdzie, oprócz być może 
przestępczości zorganizowanej, 
nie da się tak szybko zarobić pie-
niędzy. Kim więc jest pracownik 
agencji reklamowej? Według May-

lea to bezwstydny ekstrawertyk 
zwracający się do wszystkich po 
imieniu, który potrafi wstawić sto-
pę w drzwi nawet przez telefon, 
nie zna słowa „nie”, bez zastrzeżeń 
wierzy w siebie i jest nieuleczal-
nym entuzjastą produktu, który ma 
akurat na tapecie. 

Skoro wiemy z czym i kim 
mamy do czynieni,a pora poznać 
podstawowe pojęcia, czyli słowa 
– klucze właściwe dla języka rekla-
my. Najważniejsze z nich to klient, 
ale nie mniej ważna jest prowizja. 
Uczymy się o różnicach między 
dyrektorami artystycznymi, kie-
rownikami wykonawczymi, dyrek-

torami kreatywnymi 
i producentami, po-
znajemy rolę sondaży 
prezentacji i projektów 
próbnych. Autor służy 
nam też słowniczkiem 
pozwalającym właści-
wie rozumieć język 
obowiązujący w tej 
branży. Wiecie co zna-
czy „próbowaliśmy 
już tego ale nie wy-
szło” w ustach przed-
stawiciela zespołu 

kreatywnego? Otóż nie mniej nie 
więcej jak „ kretyński pomysł, nie 
zamierzamy nawet tknąć go pal-
cem”. A „ jeden z filarów agencji 
odchodzi aby rozpocząć działal-
ność na własną rękę”. – To po pro-
stu „ wdał się w jedną pyskówkę za 
wiele i wyleciał z roboty”. 

Studium nad osobowością pra-
cownika agencji reklamowej pro-
wadzi nas do stwierdzenia, że są to 
osobnicy zazwyczaj impulsywni, 
irracjonalni, niecierpliwi i ego-
istyczni. Cechy te – jak uważa au-
tor – niezbędne dyktatorom, czynią 
z nich jednak dość kłopotliwych 

pracowników. Najgorsi zaś z nich 
to artyści, którzy nie zważając na 
ponaglenia, zajmują się wszyst-
kim, tylko nie tym co powinni. 
Potem tryby zawodowej kariery 
rekompensują im stresującą pracę 
pieniędzmi, kolejnym etapem jest 
zyskanie jeszcze większych pie-
niędzy, a superbonusem samochód 
służbowy. Przychodzi czas na tytuł. 
Może być nawet tak bezsensowny 
jak Międzynarodowy Zastępca Wi-
ceprezesa. Otrzymanie udziałów 
w firmie oznacza przyjęcie do gro-
na reklamowej arystokracji, a me-
talowa tabliczka na drzwiach jest 
koronacją. 

Świat agencji reklamy to też 
specyficzne obyczaje, specyficzne 
zachowania, specyficzne podejście 
do całego pozostającego poza nim 
otoczenia. Przebłyski geniuszu są-
siadują tu ze zwykłą chciwością, 
uczynność z bezczelnością. Czy 
ten świat, a może światek, jest 
piękny ? Pewnie nie. Ale warto 
sobie zdawać sprawę jaki jest, bo 
w końcu na każdym kroku, czy to 
jako handlowiec, czy jako klient, 
podlegamy jego oddziaływaniu.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Agencja odtajniona

BiBlioteczka
handlowca

W pracy sprzedawcy 
mamy stały kontakt 
z ludźmi i choć stara-

my się jak najmocniej być do ich 
dyspozycji, to przy tym chcieli-
byśmy również zadbać o siebie 
i swoje samopoczucie. Czy warto 
wypośrodkować między skraj-
nościami i znaleźć tak pożądany 
złoty środek?

Co tydzień na bazarze obserwuję 
sprzedawców, którzy za stałą tech-
nikę sprzedażową obrali sobie flir-
towanie z klientkami. Kiedy jednak 
dochodzi do sfinalizowania trans-
akcji, komplementy i powłóczyste 
spojrzenia ustają, jak trzasł z bicza! 
Klientki nieraz nie umieją ukryć 
rozczarowania, bo chciałyby prze-
dłużyć przyjemną pogawędkę, 
mimo że portfel zniknął już w toreb-
ce, ale panowie sprzedawcy traktują 
je już jak powietrze. Rozczarowane 
na pewno przyjdą jeszcze do tego 
stoiska, ale osad niechęci pozo-
stanie. Dlaczego? Bo sprzedawcy 
zaoferowali im ułudę, a ta szybko 
pryska. To dobry przykład do roz-
ważenia tematu bycia sprzedawcą 
autentycznym, który nie gra roli 
i nie pozbywa się aktorskiej maski, 
gdy klient opuszcza sklep.

Wielkim echem przez media 
przetoczyła się sprawa sieci placó-
wek usługowych, w których wpro-
wadzono pilotażowy projekt bada-
nia uśmiechu doradcy klienta. Sieć 
wyjaśniała, że badanie dotyczy 
tylko chętnych doradców, w dodat-

ku cel był szczytny, bo za uśmiech 
odprowadzane były pewne kwoty 
na pomoc potrzebującym. Akcja 
spotkała się jednak z masową kry-
tyką, bo polscy konsumenci uznali, 
iż doradców będzie się zmuszać do 
sztucznego uśmiechu, kontrolowa-
nego przez kamery. Obrońcy akcji 
podnosili zaś, że krytyka ich nie 
dziwi – Polacy to naród ponura-
ków. To gdzie jest ten złoty środek?

Otóż, rzeczywiście wiele ba-
dań wykazało, że uśmiech bardzo 
zbliża ludzi, a także... zwiększa 
sprzedaż. Neurony lustrzane, które 
wykształciliśmy niegdyś w mózgu, 

jako sposób na szybką naukę od 
bardziej doświadczonych człon-
ków ludzkiego „stada”, działają 
w ułamku sekundy. Uśmiechnięty 
sprzedawca, to osiągnięte niemal 
natychmiast lepsze samopoczucie 
klienta. Lepszy humor klienta to 
jego chęć na zrobienie niemal dwa 
razy większych zakupów! Te fakty 
są bardzo ważne, gdy chcemy stale 
zwiększać sprzedaż.

Jest też jednak pewne „ale” 
– w psychologii mówi się także 
o „uśmiechu, który nie sięga oczu”. 
Nasze zwierzęce pochodzenie po-
woduje, że jesteśmy niezwykle 
wyczuleni na mowę ciała innych 
osób. Kiedy ktoś serdecznie się do 
nas uśmiecha, ale w jego oczach, 
które są najsilniejszym bodaj sy-
gnalizatorem stanu emocjonal-
nego, widzimy zagubienie, czy 

roztargnienie, rozciągnięte usta ni-
czego nie załatwią. Wręcz przeciw-
nie, zadziałają na nas niepokojąco, 
bo na obserwowanej twarzy zoba-
czymy dwie mocno przeciwstawne 
emocje. Wyrazu oczu zaś nie da się 
zmienić – natura nie dała nam ta-
kiej umiejętności.

Dlatego w wyjątkowo złe dni 
uszanujmy na równi naturalną 
spostrzegawczość innych ludzi 
i swoje prawdziwe samopoczucie. 
Nabijając towar na kasę lub poda-
jąc produkt, skupiajmy się przede 
wszystkim na tym zadaniu. Jeśli 
gość sklepu stara się nas mimo to 

zagadywać, możemy spokojnie 
odpowiedzieć, nie markując jed-
nak entuzjazmu, jeśli go wówczas 
nie odczuwamy. Klient i tak wy-
chwyciłby podświadomie, że nasz 
uśmiech, radość, czy rozmowność 
jest w danej chwili nieco na pokaz. 
A to też nie sprzyja jej czy jego 
ocenie, że warto znów wstąpić do 
sklepu, gdzie sprzedaje „ta miła 
pani”.

Co w zamian? Pamiętajmy o po-
witaniu lub odpowiedzi na „dzień 
dobry” ze strony wchodzącego 
klienta. Okazuje się, że bycie za-
uważonym to równie istotna kwe-
stia w relacjach sprzedawca-klient. 
A przecież tak łatwo jest ją zastoso-
wać, niezależnie od tego, w jakiej 
kondycji jesteśmy danego dnia.

MONIKA KARPOWICZ

O efekcie lustra

poradnik
sprzedawcy
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności 1–17 utworzą hasło.

Poziomo: 1) Cesarz Francuzów, 
5) mała Ala, 8) opiekunka malucha, 
9) tętniak, miejscowe rozszerzenie 
tętnicy, 10) zaburzenia rozwojowe, 
polegające na niewykształceniu się 
zawiązka narządu, 11) sklepienie łu-
kowe wsparte na dwóch słupach, 13) 
amortyzator, 16) gruczoł mlekowy, 
20) zwolennik małego jasnego, 23) 
współpracuje z dentystą, 24) podle-
ga mu województwo, 25) pływał do 
Młocin, 26) po zimie, 27) do niego 
kierowana jest przesyłka.

Pionowo: 1) … Khel miejscowość 
w płd-wsch. Afganistanie, 2) mia-
sto na Kubie, 3) David – gitarzysta, 
nauczyciel w szkole muzycznej na 
Manhattanie, 4) gatunek antylopy, 
5) awantura, zajście, 6) obok iksa, 
7) rząd ptaków w Europie, rodzina 
lelków, 12) komedia Marka Piwow-
skiego, 14) mieszkają w igloo, 15) 
tkanina w prążki, 17) spadkobierca, 

18) wodne środki lokomocji, 19) port 
nad Morzem Śródziemnym w Alge-
rii, 21) Jass amerykański lekkoatle-
ta, mistrz olimpijski z Berlina, 22) 
w przysłowiu buduje, 23) Muzeum 
w Madrycie.

Karty pocztowe z hasłem i dopiskiem 
Krzyżówka nr 5 prosimy przesłać na 
adres redakcji do dnia 31 maja 2021 r. 
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania 
będą premiowane nagrodą ufundowaną 
przez Garmond Press.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 3/2021
Poziomo: 1) Strzelec, 5) wykopy,8) 

Olecko,9) twierdza,10) esownica,11) ko-
lega,13) trawa,16) ideał, 20) Witold, 23) 
strzępki, 24) intuicja, 25) brunet, 26) ok-
tawa, 27) bambetle. Pionowo: 1) Społem, 
2) rzekotka, 3) Elkana, 4) cytra, 5) wcisk, 
6) koral 7) przegina, 12) ości, 14) rokit-
nik,15) azyl, 17) eksponat, 18) szkrab,19) 
tietze, 21) onuca, 22) Dacja, 23) skarb.

Hasło: Z TRADYCJAMI KU 
PRZYSZŁOŚCI Nagrodę ufundowa-
ną przez HSP HURT otrzymuje: Marta 
Strzelczyk z Sochaczewa.
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Celebryta, to chyba obec-
nie nie brzmi zbyt miło. 
W powszechnej opinii, to 

ktoś, kto stał się obiektem 
zainteresowania mediów, 
zwłaszcza tabloidów. Często 
taka osoba jest postrzega-
na, jako podejrzana o robie-
nie sobie taniej popularno-
ści, z dużym tzw. „parciem 
na szkło”, przed kamery TV. 
W wielu przypadkach lu-
dzie podejrzewają ją o bez-
względne karierowiczostwo 
kosztem innych. 

Już inaczej przyjmujemy 
określenie celebrans, czy-
li ktoś, kto celebruje, często 
powtarzalną jakąś czynność. 
Może to być czynność zawodo-
wa, społeczna, prywatna. Cza-
sem denerwują nas ci, którzy 
przesadnie coś celebrują, 
zbyt długo, byle jak, po prostu 
nudnie. I to skłania nieraz do 
ucieczki, byle nie słuchać, 
nie oglądać monotonnych, 
bezdusznych, nijakich, czy 
zdawkowych przemówień i ce-
lebracji.

Ale co innego, gdy ktoś 
celebruje jakąś czynność 
z wielką pasją, osobistym 
zaangażowaniem, ekspresją. 
Wtedy to może być wielkie dla 
nas i innych wyjątkowe prze-
życie. Tak jest gdy słuchamy 
i oglądamy genialnych wir-
tuozów muzycznych, aktorów, 
kaznodziejów, a nawet nie-
licznych polityków. 

Dla mnie jednak takie 
ogromne przeżycia (i sma-
ki życia) wywołuje obserwo-
wanie ludzi każdego zawo-
du, którzy czynią to z pasją, 
wielkim oddaniem, niekiedy 
z uniesieniem. Np. genialny 
szewc, zegarmistrz, krawiec, 
adwokat, lekarz, żniwiarz, 
kowal, nauczyciel, kwiaciar-
ka, sprzedawczyni, kasjerka…  
Tworzą niekiedy prawdziwe 
misterium, w którym chce się 
uczestniczyć… 

W mojej bogatej biografii 
na zawsze za-
p a m i ę t a ł e m 
np. przepiękny 
sygnał tręba-
cza podczas 
pogrzebu kuzy-
na o zmierzchu 
w Gdańsku, idealnie zgrany 
zespół eleganckich kelnerów 
obsługujących nasz obiad 
rodzinny w Hotelu Francu-
skim w Krakowie, czy frag-
ment ewangelii w prawie pu-
stej ogromnej Katedrze NMP 
w Gdańsku czytany przez udu-
chowionego bpa Nowickiego 
podczas pierwszej porannej, 
cichej i krótkiej mszy. By-
łem wtedy małym chłopcem, 
niewiele rozumiałem, ale ten 
wielce skupiony biskup ogni-
skował silne moje przeżycie.  

Do tego dodam niezapo-
mnianego p.Wyrzykowskiego, 
właściciela kafejki Cafe Suł-
tan na Saskiej Kępie, który 
serwował z wielkim namasz-

czeniem kawę z fantastycz-
nie sapiącego wielkiego, 
srebrnego ekspresu włoskie-
go oraz prof. Zbigniewa Resi-
cha, niesamowitego erudytę, 
pierwszego wykładowcę praw 
człowieka na UW, który recy-
tował Homera w języku staro-
greckim.  

Ze społemowskich przy-
jaciół dobrze wspominam 
niezapomnianego prezesa 
Związku Stanisława Sosnow-
skiego, który snuł niezwykłe 
opowieści podczas wspól-

nych podróży do spółdziel-
ni w całym kraju. Potrafił 
również czarować nas swy-
mi przemówieniami podczas 
uroczystości spółdzielczych.  

Wspominam też Edka Ce-
głowskiego z Krajowego 
Związku, który potrafił wspa-
niale cieszyć się z każde-
go nowego plakatu SPOŁEM, 
z każdego sukcesu spółdziel-
czego, z pasją angażował się 
w każdą akcję społeczną, 
np. w pomoc powodzianom 
w okresie powodzi stulecia 
w 1997 r.           

A co Was zachwyca? Jakie 
celebry? Pyta pląsający 
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Celebrowanie

Baran 21.III-20.IV
Zmęczenie wirusem wszyst-
kim daje się we znaki. Szcze-
gólnie odczuwają jego istnie-
nie osoby aktywne do których 
się zaliczasz. 

Byk 21.IV-21.V
Na poprawę sytuacji w stosun-
kach z bliskimi, lekarstwem 
może okazać się wspólny wy-
pad na łono natury.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Wiosenna aura poprawi 
twoją kondycję. Prawidłowe 
odżywianie, przebywanie na 
świeżym powietrzu i trochę 
sportu przysporzą ci sił.

rak 22.VI-22.VII
Musisz pokonać i skrajne na-
stroje i skrajne decyzje finan-
sowe. Nie bagatelizuj spraw, 
które mogą cię przerosnąć.

lew 23.VII-22.VIII
Czas mija szybko, staraj się 
korzystać ze wszystkiego tu 
i teraz. W sprawach ważnych 
skonsultuj się z rodziną .Sa-

memu można popełnić błąd.

Panna 23.VIII-22.IX
W tym miesiącu zajmować 
cię będą jedynie istotne spra-
wy. Zastanów się czy wszyst-
kie idą w dobrym kierunku tj. 
zgodnie z oczekiwaniami. 

waga 23.IX– 23.X
Bliscy przedstawią ci swoje 
oczekiwania. Wybór będzie 
należał do ciebie. Dasz radę 
dzięki empatii i wytrwałości 
w pokonywaniu ewentual-
nych trudności.
SkorPIon 24.X-22.XI
Zapanuj nad swoimi emocja-
mi i niespodziewanymi zmia-
nami decyzji. Musisz liczyć 
się z brakiem akceptacji dla 
niektórych swoich pomysłów.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Więcej luzu i uśmiechu na co 
dzień, a życie okaże się o wie-
le łatwiejsze. Więcej pobłażli-
wości dla bliskich w sprawach 
codziennych.
kozIorożec 24.XII-20.I
Musisz popracować nad za-
akceptowaniem zmienności 
losu, będzie ci o wiele łatwiej 
żyć i zrozumieć otaczający cię 
świat. Panta rei ! 

wodnIk 21.I-20.II
Najbliżsi są przyzwyczajeni 
do Twojego nietuzinkowego 
podejścia do życia. W czasach 
nie należących do łatwych, 
musisz zmienić tok myślenia. 
Całego świata nie zbawisz.

ryBy 21.II-20.III
Nie analizuj zbyt często, a naj-
lepiej wcale, tego co widzisz. 
Akceptuj świat takim jakim 
jest, a będzie ci łatwiej w nim 

się odnaleźć. JJ
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Baran 21.III-20.IV 
Byk 21.IV-21.V
Bliźnięta 22.V-21.VI 
Rak 22.VI-22.VII
L e w 2 3 . V I I - 2 2 . V I I I
Panna 23.VIII-22.IX
Waga 23.IX- 23.X
Skorpion 24.X-22.XI
Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
R y b y 2 1 . I I - 2 0 . I I I
Nie analizuj zbyt często, a najlepiej wcale, 
tego co widzisz. Akceptuj świat takim jakim 
jest, a będzie ci łatwiej w nim się odnaleźć.

  J.J.

Dania z grilla, mięso czy ryby dobrze smaku-
ją podane w towarzystwie lżejszych dodat-
ków. Lekka i prosta w przygotowaniu sałat-

ka będzie stanowiła doskonałą przeciwwagę dla 
ciężkostrawnych potraw z grilla. Oto kilka pro-
pozycji na zdrowe sałatki, które dostarczą spo-
rej dawki witamin, nie koniecznie w połączeniu 
z grillem.
Włoska sałatka ze śWieżych pomidoróW

 ● małe pomidory ● mozzarel-
la ● świeża bazylia ● rukola ● oli-
wa z oliwek ● ocet balsamiczny ● 
pieprz świeżo mielony

Do miski wrzucić pokrojone na 
ćwiartki pomidory, jeśli to pomidor-

ki koktajlowe wystarczy przekroić na pół. Dodać 
pokrojoną na mniejsze kawałki kulkę mozzarelli. 
Następnie umytą i osuszoną rukolę oraz listki świe-
żej bazylii. Wszystko skropić oliwą z oliwek i oc-
tem balsamicznym. Oprószyć świeżo zmielonym 
pieprzem.
Pyszna i zdrowa sałatka brokułowa

● brokuł● ser feta ● jogurt na-
turalny ● jogurt naturalny ● płatki 
migdałów lub pestki słonecznika ● 
ząbki czosnku ● pieprz 

Podstawą tej prostej sałatki jest 
brokuł. Ważne jest, by został wła-

ściwie ugotowany. Najlepiej podziel brokuł na ró-
życzki i przygotować w garnku do gotowania na 
parze, co sprawi, że będzie chrupki i jędrny. Ser 

feta pokroić w kostkę, a płatki migdałów lub łuska-
ne pestki słonecznika uprażyć na patelni (bez dodat-
ku tłuszczu), by zyskały złoty kolor. Na podłużnym 
półmisku ułożyć różyczki ugotowanego brokuła 
oraz kostki sera feta. Polać wszystko jogurtem na-
turalnym z dodatkiem wyciśniętego ząbku czosnku 
oraz świeżo zmielonym pieprzem. Sałatkę posypać 
prażonymi migdałami lub pestkami słonecznika. 
koperkoWa sałatka z ziemniakami 

● ziemniaki ● zielone długie 
ogórki● pęczek koperku ● ząbek 
czosnku ● śmietana 18% ● majo-
nez ● musztarda ● sól i pieprz 

Ziemniaki umyć ze skórką. Ugo-
tować w mundurkach, w osolonej wodzie. Ugoto-
wane i ostudzone ziemniaki pokroić w plasterki lub 
w większą kostkę. Umyte ogórki pokroić w cienkie 
plasterki. Wszystkie warzywa wrzuć do pojemne-
go naczynia. Naczynie powinno być odpowiednio 
duże, by z łatwością można było wymieszać w nim 
składniki. Dodać pęczek posiekanego koperku oraz 
przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Następnie 
dodać do smaku śmietanę, majonez i musztardę – 
takie dodatki sprawią, że sałatka nabierze doskona-
łego smaku. Na koniec doprawić solą i pieprzem, 
wymieszać i wstawić do lodówki. Podawać lekko 
schłodzoną.
koloroWa sałatka z kapusty pekińskiej 

● kapusta pekińska ● czerwona 
i zielona papryka ● zielony ogó-
rek ● kukurydza konserwowa ● 
ser feta ● pęczek koperku ● oliwa 
z oliwek ● ocet winny ● sól

Wszystkie warzywa dokładnie 
umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Kapustę 
pekińską poszatkować, koperek posiekać, paprykę 
pokroić w mniejszą kostkę, a ogórka w półplaster-
ki. Ser feta pokroić w kostkę. Wszystkie składniki 
przełożyć do pojemnej miski, dodać odsączoną z za-
lewy kukurydzę konserwową i wymieszać. Z kilku 
łyżek oliwy z oliwek, odrobiny wody i octu winnego 
wymieszać sos, który będzie doskonałym zwieńcze-
niem całej kompozycji. Sałatkę delikatnie posolić 
i polać sosem. TARTINKA

SaŁatki wiOSEnnE

Przysłowia majowe
l  Gdy w maju słońce z grzmotami wschodzi,  

posuchę zwykle przywodzi.
l  Wody w maju stojące, szkodę przynoszą łące.
l  Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze 

wyparzy. 
l  Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą 

się żołędzie.


