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WSS Praga Południe

Piknik z 13-tką

Tylko integracja

Więcej str. 2 u

Więcej str. 7 u

O tym, że polskie trady-
cje związane z szatko-
waniem i kiszeniem 

kapusty mogą być okazją do 
wspaniałej zabawy przekona-
li się klienci Hali Mirowskiej, 
którzy w piątkowe południe 22 
października br. odwiedzili ten 
wyjątkowy warszawski obiekt 
handlowy, obchodzący właśnie 
swoje 120-lecie. „Kapuściane 
biesiadowanie” w Hali Mirow-
skiej zorganizowało Centrum 
Kultury Wilanów pod dyrekcją 
Roberta Woźniaka, wodzireja 
tegoż wydarzenia. 

Gościnnie wystąpili Zespół 
„Powsinianie” wraz z wila-
nowskim Kameralnym Zespo-
łem Folklorystycznym pod 
kierunkiem maestro Grzego-
rza Toporowskiego. Artyści 
z Powsina wystąpili w charakte-

rystycznych pięknie haftowanych 
wilanowskich strojach. Zachęcali 
do wspólnej zabawy, biesiadnych 
śpiewów, szatkowania i ubijania 
kapusty. 

Zakorzenionym w tradycji 
sposobem było udeptywanie ka-
pusty w beczce bosymi nogami, 
po uprzednim niemal rytualnym, 
dokładnym umyciu nóg i ich 
wyparzeniu. Kapustę do beczki 
wkładano partiami. Po włożeniu 
kolejnej warstwy, kapustę ugnia-
tano chodząc w beczce dookoła 
ścianki. Późniejszym sposobem, 
który wykorzystano również pod-
czas kiszenia kapusty w Hali Mi-
rowskiej jest ubijanie drewnianą 
pałką, aż ukaże się sok. 

Zaproszenie do udziału w „ka-
puścianej biesiadzie” przyjęli za-

przyjaźnieni ze „Społem” WSS 
Śródmieście uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. 
Długiej 9, którzy z zaangażowa-
niem uczestniczyli w wydarzeniu. 
Podczas występu Powsinianie 
częstowali zgromadzonych chle-
bem z własnej roboty smalcem 
i kiszonym ogórkiem. Było prze-
pysznie. Na zakończenie dyrek-
tor Hali Bogusław Pieńkowski 
podziękował organizatorowi za 
przyjęcie zaproszenia, zespołom 
za występ, wspólną zabawę oraz 
przypomnienie tradycji kiszenia 
kapusty i zaprosił na słodki po-
częstunek.

DANUTA BOGUCKA

Jesteśmy pod przemożnym Waszym 
naciskiem, bo oto nasi stali Czytel-
nicy, którzy zwłaszcza w okresie 

pandemii utrzymują z nami kontakt 
mailowy i telefoniczny, coraz bardziej 
alarmują, aby wreszcie zająć się pilny-
mi sprawami zaniku polskiego handlu 
spożywczego, a mniej „lukrowaniem 
rzeczywistości”. Jego udział w rynku stopniał w ciągu ostatnich 
20 lat z połowy do zaledwie 20 proc. Mają często pretensje o to, że 
piszemy tylko „ku pokrzepieniu serc”, np. o otwieraniu nowych 
i zmodernizowanych placówek, o jubileuszach spółdzielni, o syl-
wetkach zasłużonych społemowców. 

Natomiast ubolewają, że za mało piszemy o konieczności ratowa-
nia polskiego handlu, o kłopotach, bolączkach, stratach spółdzielni, 
które działają w pojedynkę, bo od niszczycielskiej, antyspółdzielczej 
specustawy z 1990 r. pozbawione są centrali gospodarczej i hurtu. Dla-
tego muszą rozwiązywać swe problemy w osamotnieniu. Pandemia 
drastycznie wyostrzyła te problemy. 

Nasz KZRSS Społem od 30 lat nie ma uprawnień gospodarczych, 
lecz jedynie lustracyjne, doradcze i szkoleniowe. Wykonuje swoje za-
dania statutowe należycie i bez zarzutu. Co więcej, stara się poma-
gać spółdzielniom w walce o klienta. Mimo, że w obliczu faktycznej 
kolonizacji rynku przez zagraniczne koncerny, na każdym krajowym 
zjeździe Związku wzywa się do krajowej integracji, konsolidacji, kon-
centracji, łączenia się spółdzielni, to efekty tego są mizerne. 

Więcej str. 2u

Mija 120 lat handlu 
w najstarszym obiek-
cie handlowym stolicy, 

jakim jest Hala Mirowska. Spo-
łem WSS Śródmieście przejęła 
ten budynek w użytkowanie 
w roku 1974, a w 1997 na wła-
sność. Jednak wcześniej, o czym 
mało kto wie, społemowcy ko-
rzystali z jego wnętrza. Tak było 
w okresie międzywojennym, 
kiedy warszawskie spółdzielnie 
spożywców zaopatrywały się 
tutaj głównie w świeże towary 
od wiejskich dostawców, jak 
warzywa, owoce, nabiał, mięso, 
ryby itd. 

Podczas oblężenia Warszawy 
we wrześniu 1939 r. społemowcy 
pod bombami przewozili furman-

Projekt architektoniczny Hali Mirowskiej z 1899 r. – fasada frontowa.  

kami stąd do sklepów bezcenną 
żywność. Opisał to późniejszy 
powojenny premier Osóbka-Mo-
rawski we wspomnieniach, gdy 
przewoził wtedy furmanką trans-
port słoniny z Hali Mirowskiej, 
z magazynu Miejskiego Zakładu 
Aprowizacji  dla swojej spół-
dzielni Wyzwolenie na Pragę, 
przez ostrzeliwany most Kerbe-
dzia. 

Podczas okupacji niemieckiej 
znowu tutaj zaopatrywali się 
spółdzielcy ze Społem. Szcze-

gólnie odznaczył się prezes spół-
dzielni Zjednoczenie Ludwik 
Mikołajczyk, który spał w po-
bliżu na workach, aby o świcie 
kupować produkty. Część to-
warów z Hali brała spółdzielnia 
hurtowa Wspólny Zakup, która 
obsługiwała kilka warszawskich 
spółdzielni.     

Na str. 4-5 opisujemy histo-
rię, dziś i jutro Hali Mirowskiej 
oraz zamieszczamy wypowiedź 
dyrektora Hali BOGUSŁAWA 
PIEŃKOWSKIEGO. 

 120 LAT!

Hala Mirowska

Kiszenie kapusty

OZORKÓW

Apel o pomoc
Zarząd KZRSS Społem ogło-

sił Apel o pomoc na znak 
solidarności – dla Społem PSS 
w Ozorkowie, w związku ze 
spaleniem jej największego pa-
wilonu handlowego, co opisali-
śmy przed miesiącem.

Konto do wpłat na rachunek 
bankowy w Banku Spółdziel-
czym w Ozorkowie Nr 64 8786 
0001 0000 0488 2000 0001, z do-
piskiem – Pomagam „Społem” 
w Ozorkowie.

Z ostatniej chwili

Przeciw wyzyskowi 
4 listopada br. przed siedzibą POHiD, skupiającej największe 

zagraniczne sieci handlowe, Sekcja Handlu NSZZ Solidarność 
przeprowadziła kilkusetosobową pikietę. O zdesperowanych 

nastrojach pracowników wielkich sieci i zdeterminowanych żąda-
niach świadczyły niesione transparenty m.in. „Nie chcemy być nie-
wolnikami Europy”, „Nie jesteśmy waszymi sługami, a wy naszymi 
panami” oraz napisy na bluzach: „Oddajcie nam niedziele”.   

Protest związkowców z Solidarności był szeroko relacjonowany na 
popularnych portalach handlowych, m.in. na wiadomoscihandlowe.
pl, handelextra.pl, dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl. Zamieszczono 
też sporo zdjęć, a na You Tube ukazał się film spod siedziby POHiD. 
O tym jak bardzo POHiD bała się tej pikiety i jej nagłośnienia, świad-
czy jej protest przeciwko żądaniom Solidarności, zanim jeszcze de-
monstracja związkowców się odbyła…  

Drodzy Czytelnicy!

PILNE PyTANIA
l Co robić dalej?  
l Jak zatrzymać regres?  
l Jak odrobić straty?

W sobotę, 16 października br. w sklepie nr 13 przy ul. Rydygiera 8 
na Żoliborzu należącym do sieci Społem WSS Praga-Południe 

odbył się PIKNIK DLA DZIECI. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji!
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O prawdziwych nastrojach 
w spółdzielniach mówiła przed 
miesiącem na naszych łamach 
prezes HS Jubilat w Krakowie 
Aneta Kurbiel-Mucharska. 
Mówili o tym też delegaci na 
50 Zjazd KZRSS Społem na ze-
braniach regionalnych, ale tylko 
w kuluarach. Krakowska prezes 
za największą troskę uznała od-
rabianie dotkliwych strat roku 
pandemii, a nadzieje wyrażała 
w nowych akcjach marketingo-
wych z wykorzystaniem interne-
tu i poprzez pozyskanie młodych 
rodzin. O integracji już nie wspo-
mniała, pozytywnie tylko ocenia-
jąc efekty porozumienia grupy 
spółdzielni Eleganza. 

OKRĄGŁy STÓŁ
Uważamy, że  czas najwyższy, 

aby dokonać przełomu w inte-
gracji spółdzielni!  Już w czerw-
cu, z inspiracji naszych stałych 
Czytelników /Czesława Janiaka 
z Gdańska i in./,  podjęliśmy 
hasło „OKRĄGŁEGO STO-
ŁU”. Chodzi o to, aby liderzy 
spółdzielni i Związku odpowie-
dzieli sobie na zasadnicze py-
tania, aby doszli do wspólnych 
wniosków i natychmiast podjęli 
konkretne kroki.

Trzeba odpowiedzieć sobie 
szczerze i do końca na zasadnicze 
pytania. Ale najpierw skonsta-
tować skalę regresu spółdzielni, 
trwającego mimo ogromnych wy-
siłków modernizacyjnych od 30 
lat, od pogromu spółdzielczości 
po specustawie w 1990 r. Oczywi-
ście, to nie wina Związku Społem, 
pozbawionego wtedy uprawnień 
gospodarczych, ale skutek „prze-
trącenia kręgosłupa” – likwidacji  
własnego spółdzielczego sztabu 
i hurtu. Tego, czego nie dokonały 
ani władze hitlerowskie podczas 
okupacji, ani władze stalinowskie.        

Ten regres to znaczący spadek 
obrotów, liczby placówek, zakła-
dów produkcyjnych. Jak pisaliśmy 
wcześniej, potencjał spółdzielni 
zrzeszonych w Związku skurczył 
się od 5 tys. sklepów, 500 zakła-
dów produkcyjnych i 7 mld zł ob-
rotu w 314 spółdzielniach w roku 
2003, do 2,5 tys. sklepów, 186 
zakładów produkcyjnych i nadal 
7 mld zł obrotu w 238 spółdziel-
niach podczas 50 Zjazdu Kra-
jowego w 2019 r. W tym czasie 
zagraniczne sieci zupełnie zdo-

minowały rynek. W 2020 obroty 
Biedronki wyniosły 61,2 mld zł 
z 26-procentowyj udziałem w ryn-
ku, a Lidla 23,3 mld zł. Polski han-
del ma już tylko 20 proc. rynku.  

Tymczasem, na 196 spółdziel-
ni, które podały dane do rankingu 
za 2020 r. (na 231 zrzeszonych), 
tylko 78 zwiększyło swoje obroty, 
a 60 proc. odnotowało ich spadek, 
nieraz spory i nawet w najwięk-
szych spółdzielniach. Nota bene, 
co roku coraz więcej spółdzielni 
nie bierze udziału w rankingu, 
ukrywając swoje dane.  

CZAS NAJWyŻSZy 
Sądzimy, że w takiej konfe-

rencji Okrągłego Stołu powin-
ni wziąć udział liderzy dużych 
i małych spółdzielni z różnych 
stron kraju, liderzy Związku 
oraz zaprzyjaźnieni eksperci 
i doradcy. W społemowskim 
gronie, bez udziału mediów, 
można spokojnie i rozważnie 
odpowiedzieć sobie na zasadni-
cze pytania. 

Głównie o to, co robić, jak 
odrobić straty, zahamować regres, 
spadek obrotów, potencjału skle-
pów, produkcji? Trzeba rozważyć 
jak ratować spółdzielnie na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku, 
pod ogromnym naporem zagra-
nicznych sieci? Jak organizować 
skuteczną reklamę, promocję 
Społem? 

Oczywiście, sedno sprawy to 
ogromne trudności od lat w in-
tegracji spółdzielni. Skąd one się 
biorą? Dlaczego blisko poło-
wa spółdzielni poszło pod obce 
sztandary, pomnażając zyski dys-
trybutora, w których spółdzielcy 
nie mają żadnego udziału, zamiast 
jednoczyć się w społemowskiej 
grupie? Jaka jest tego przyczyna? 
Dlaczego przeważają/wygrywają 
partykularne interesy, ambicje, 
mimo że czasem widmo upadku 
zagląda w oczy?  Trzeba przypo-
mnieć dlaczego upadła KAH, nie 
udały się inne inicjatywy, a obec-
ne idą zbyt wolno? 

Warto wspomnieć i pozytywne 
przykłady integracji i ich źródła, 
np. dorobek i rozwój SOW Zorza 
w Kołobrzegu, 15 lat dorobku Po-
rozumienia Spółdzielni ELEGAN-

ZA, 25 lat dorobku MAH, 10 lat 
dorobku KPH, a także innych agen-
cji i grup zakupowych. Wymiana 
doświadczeń jest nieodzowna.   

Część spółdzielni mających 
straty w handlu, szuka przycho-
dów w działalności poza han-
dlowej, np. poprzez wynajem 
pomieszczeń i gruntów, dewelo-
perstwo, gastronomię, hotelar-
stwo. Warto te doświadczenia 
także przedyskutować.  

Jednak musi nastąpić przełom 
w budowie krajowej silnej sieci 
handlowej Społem. Takie kroki 

podejmuje już Związek wzmac-
niając KPH poprzez rozszerzenie 
grona właścicielskiego, tj. ofertę 
nabycia przez spółdzielnie i inne 
podmioty spółdzielcze nowych 
udziałów KPH. Nadzieje budzi 
„zbudowanie strategii handlo-
wej, marketingowej i logistycz-
nej zgodnej z hasłem „SPOŁEM 
ZNACZY RAZEM” i pomoc 
w wykorzystaniu olbrzymiego 
potencjału sieci”. 

POTRZEBNA ISKRA
Jesteśmy przekonani, że nasza 

inicjatywa Okrągłego Stołu może 
zdynamizować ten proces. Opinie 
te z umiarkowanym optymizmem  
podziela nasza przewodnicząca 
Rady Programowej Społemowca, 
prezes WSS Śródmieście Anna 
Tylkowska.   

Potrzeba porywającej iskry, 
aby nastąpił, przełom w myśle-
niu i działaniu, takim jak u na-
szych znakomitych prekursorów, 
którzy w XX wieku z pasją two-
rzyli potęgę sieci Społem – Woj-
ciechowskiego, Mielczarskie-
go, najpierw zakładając wraz 
z Żeromskim, Abramowskim 
i Radziwiłlowiczem Towarzy-
stwo Kooperatystów i tygodnik 
SPOŁEM, a potem krajową hur-
townię i Związek.  

Nieodzowny jest wspierający 
zespół ekspertów, doradców, 
think tank, odpowiedni lobbing 
oraz przyjazne media i portale 
branżowe. Społemowiec War-
szawski oferuje swoje łamy do 
dyskusji i wymiany myśli. 

Warto przypomnieć, że w 2017 
r. w specjalnym wydaniu SPO-

ŁEM na 25-lecie KZRSS Spo-
łem jego liderzy zdecydowanie 
wzywali do odbudowy mocnej 
organizacji gospodarczej. Prezes 
Zarządu Ryszard Jaśkowski pi-
sał: „Po 25 latach działalności 
związku stać nas na utworze-
nie Polskiej Grupy Handlowej 
COOP Społem. Duże spółdziel-
nie powinny wziąć na siebie cię-
żar odpowiedzialności i wtedy 
liczę na to, że również pozosta-
łe spółdzielnie wesprą projekt 
wspólnych zakupów”.  

Wtórował mu ówczesny prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Adam Sosnowiec: „Poprzez 
jedność uzyskujemy wielką 
siłę. Przede wszystkim to siła 
zakupu towarów, co decyduje 
o utrzymaniu umiarkowanych 
cen. Spółdzielczość „Społem”  to 
wielki potencjał ludzki, siła spo-

łeczna i ekonomiczna. Nasza 
Polska Grupa Handlowa Spo-
łem, w której duże spółdzielnie 
mogą i powinny odegrać wiodą-
ca rolę, to droga do odzyskania 
należnego nam miejsca w życiu 
społeczno-gospodarczym kra-
ju”.   

DARIUSZ GIERYCZ 

uDokończenie ze str. 1

PILNE PyTANIA
l Co robić dalej? l Jak zatrzymać regres? 
l Jak odrobić straty?

Z ostatniej chwili

Przeciw wyzyskowi 
– Jesteśmy pod siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystry-

bucji. Oczywiście polska jest ona tylko z nazwy, bo zrzesza or-
ganizacje międzynarodowe. Ta organizacja nie chce rozmawiać 
i negocjować z nami. Nie chce podjąć dialogu tłumacząc, że to 
poszczególne sieci nie pozwalają jej na negocjowanie układów 
zbiorowych. Jesteśmy tutaj, bo warunki pracy i płacy znacznie się 
pogorszyły. Nie było w dziejach Polski po 89 roku tak złej sytuacji 
pracowników handlu. Pracujecie za 2-3 osoby, jesteście wykorzy-
stywani. My jako „Solidarność” mówimy stop takim praktykom. 
Nie chcemy być niewolnikami w naszym kraju.

Tak przemawiał podczas pikiety pod siedzibą POHiD 4 listopa-
da br. ALFRED BUJARA – przewodniczący Krajowego Sekreta-
riatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. 

W proteście uczestniczyło kilkuset związkowców z różnych stron 
kraju, pracujących w sieciach zagranicznych: Auchan, Carrefour, Bie-
dronka, Stokrotka, Selgros, Kaufland, Castorama, Makro, Decathlon, 
Pepco i Ikea.

Następnie uczestnicy akcji protestacyjnej przemaszerowali pod am-
basady Francji oraz Niemiec. Jak wskazują związkowcy, z tych państw 
pochodzi znaczna część działających w Polsce sieci handlowych. 
W ocenie handlowej „S” traktują one pracowników handlu w Polsce 
znacznie gorzej od osób zatrudnionych w swoich macierzystych kra-
jach.

– Na Zachodzie w takiej samej wielkości sklepie tej samej sieci 
handlowej zatrudnionych jest nawet dwukrotnie więcej pracowników, 
którzy otrzymują wyższe wynagrodzenia. Przygotowaliśmy petycję do 
panów ambasadorów. Chcemy zaapelować o ich wsparcie w celu skło-
nienia pracodawców do dialogu – wyjaśniał Bujara. 

Pracownicy handlu domagają się przede wszystkim zwiększenia 
zatrudnienia w sklepach i lepszych płac. Jak tłumaczą związkowcy, 
w marketach i dyskontach pracownicy są coraz bardziej przeciążeni, 
a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem. 

Kolejny postulat związku dotyczył niedziel wolnych od pracy 
w handlu. W ostatnich miesiącach kolejne sieci otworzyły swoje skle-
py w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte w ustawie regulującej 
niedzielny handel. 19 października br. prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację uszczelniającą ustawę. Jednak nowe przepisy wejdą 
w życie dopiero za trzy miesiące. Dlatego związkowcy żądają natych-
miast, już, respektowania ustawy. 

Na pikiecie obecnych było kilkaset osób, nie tylko z Warszawy 
i Mazowsza, ale także chociażby z Bydgoszczy, Pomorza, Dolnego 
i Górnego Śląska. Wśród obserwatorów obecni byli m.in. poseł Adrian 
Zandberg, czy Michał Kołodziejczak z AgroUnii.

MATEUSZ DAMOŃSKI

Od Redakcji: Warto przytoczyć fragmenty z relacji red. Micha-
ła Kokoszkiewicza z wiadomoscihandlowe.pl, który cytuje związ-
kowców z różnych sieci. „ – Mamy do czynienia z bardzo dużym 
wyzyskiem spowodowanym zbyt dużym obciążeniem pracą. Do tego 
dochodzi presja psychiczna – jeżeli czegoś nie wykonasz dokładnie, 
dostaniesz naganę. A jeżeli dostajesz naganę, nie dostajesz premii.  – 
mówi Piotr Adamczak z Jeronimo Martins Polska.

„– W Carrefourze pracuję już od 20 lat. To, co od 3-4 lat dzieje się 
w naszej pracy jest skandalem. Jesteśmy wykorzystywani, pracujemy 
za trzech.” – twierdzi Anna Kulesza z Carrefour Polska.

Natomiast Daniel Cichocki z Makro Cash and Carry przekazał sta-
nowisko: „Popieramy wszystkie postulaty w proteście pracowników 
handlu, w którym  dzisiaj bierzemy udział. Mamy dość ciężkiej i fi-
zycznej pracy, mamy dość obciążenia psychicznego związanego z pra-
cą w handlu. Stres oraz ciężka praca zabija nas od środka! Coraz więcej 
obowiązków spada na nas jako pracowników Makro. Mówimy: dość 
!!! Jest nas coraz mniej a wymagania, które stawia nam pracodawca, 
są ponad nasze siły.” 
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1. Budowa mocnej sieci
Dwa popularne portale branżowe – handelextra.pl 

i wiadomoscihandlowe.pl podały 22 października br. 
informacje zatytułowane: „Sadecki spółdzielcą? Bę-
dzie budował PGS bis” oraz „Michał Sadecki będzie 
pomagał odbudować potęgę sieci Społem”.

Oba portale powołały się na to, że ten czołowy me-
nadżer, ostatnio, do czerwca br., przez osiem lat prezes 
Polskiej Grupy Supermarketów, który obecnie założył 
spółkę MSL Consulting, oświadczył na Linkedinie: 
„Z dumą i radością informujemy, że podpisaliśmy umowę 
o współpracy z Krajową Platformą Handlową SPOŁEM. 
Naszym głównym celem będzie zbudowanie strategii han-
dlowej, marketingowej i logistycznej zgodnej z hasłem 
„SPOŁEM ZNACZY RAZEM” i pomoc w wykorzystaniu 
olbrzymiego potencjału sieci.”

Potwierdziła to red. Katarzyna Pierzchała w hande-
lextra.pl u prezesa Sadeckiego:  „ – Tak, to już oficjal-
na informacja. Powstał megaciekawy projekt, rozpisany 
na dwa lata. Pierwsze efekty będą widoczne zapewne już 
w połowie przyszłego roku. Na pewno przed nami wie-
le wyzwań, ale liczymy na wsparcie i pomoc przyjaciół 
z branży” i dodała: „Jak ustaliliśmy, zadaniem Sadeckiego 
będzie zbudowanie mocnej sieci handlowej na wzór Pol-
skiej Grupy Supermarketów. Nacisk zostanie położony na 
centralne zakupy spółdzielni. Wkrótce mamy poznać wię-
cej szczegółów.”

2. Zebrania delegatów

W ożywionej dyskusji poza obradami, z troską o walce o klienta 
rozmawiają delegaci, od lewej: Marek Kędzierski z PSS Wyszków, 
Ireneusz Durda z PSS Mińsk Maz. i Janusz Kulesza z PSS Białystok.

Przed miesiącem zapowiadaliśmy trzy zebrania re-
gionalne delegatów na 50 Zjazd Krajowy KZRSS Spo-
łem w 2019 r. o charakterze informacyjno-konsulta-
cyjnym, organizowane przez Zarząd Związku,  które 
odbyły się w dniach 5-7 października br. w Warszawie, 
Wrześni i Brzesku. Delegaci zapoznali się z bogatymi 
informacjami o realizacji zadań statutowych i progra-
mu zjazdowego, przekazanymi też wcześnie na piśmie 
przez Zarząd. 

Na warszawskim zebraniu 5 października prezes Ry-
szard Jaśkowski mówił m.in. o postępie w nabywaniu 
przez spółdzielnie udziałów w KPH Społem, z którą obec-
nie współpracuje 191 spółdzielni /na 231 zrzeszonych/, 
o walce o wolne niedziele handlowe i wspólnym lobbo-
waniu w Sejmie wraz z delegatem na 50 Zjazd, szefem 
handlowej Solidarności Alfredem Bujarą. Natomiast wi-
ceprezes Szymon Fabisiak zaprezentował imponujące 
wyniki realizacji Projektu Spółdzielnia, m.in. w zakresie 
szkoleń, zakupu energii, gazu, fotowoltaiki.

Niestety, w dyskusji był tylko jeden głos, Tadeusza 
Dworskiego z PSS Puławy, który mówił o kłopotach w za-
trudnieniu piekarzy i potrzebie odrodzenia szkół zawodo-
wych. Za to ożywioną dyskusję prowadzono w kuluarach, 
m.in. o konieczności odrobienia strat roku pandemii. 
Z uznaniem przyjęto apel prezesa Jaśkowskiego o pomoc 
dla poszkodowanej PSS Ozorków, która niedawno straciła 
w pożarze swój największy pawilon handlowy, o czym pi-
saliśmy przed miesiącem.  

     

3. W Bułgarii
Jak podano w najnowszym Biuletynie Informacyjnym 

KZRSS Społem nr 5/2021, w dniach  11-18 września br. 
Rada Nadzorcza Krajowego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Spożywców Społem, Zarząd KZRSS Społem oraz 
przedstawiciele spółdzielni członkowskich wzięli udział 
w zorganizowanej wspólnie z bułgarskim Centralnym 

Związkiem Spółdzielczym Konferencji w Sofii. Jej celem 
była wymiana doświadczeń, także w zakresie promowa-
nia spółdzielczości.   

Na zaproszenie gospodarzy delegacja polska odwie-
dziła m.in.: spółdzielnię Bulminvex, produkującą wodę 
mineralną, spółdzielnię Bilko Coop, producenta herbat 
ziołowych, sklepy – jeden z 800 supermarketów COOP, 
sklepy specjalistyczne Choco COOP i Bio COOP przy 
Hotelu COOP Sofia oraz centrum logistyczne COOP pro-
mujące markę własną COOP. Co ciekawe, również marki 
COOP organizacji zrzeszonych w EUROCOOP z takich 
krajów jak W.Brytania, Włochy, Słowacja.    

Społemowcy zwiedzili także ośrodek wypoczynkowy 
Melsa COOP w Nesebarze oraz mobilne sklepy i samo-
chód opieki zdrowotnej COOP Care, docierające do odle-
głych górskich osad. Ukoronowaniem pobytu w Bułgarii 
było wręczenie przez prezesa bułgarskiego CZS Petara 
Stojanova na ręce liderów KZRSS Społem Marii Waw-
rzaszek-Gruszka i Ryszarda Jaśkowskiego Złotego 
Medalu Honorowego oraz przekazanie gospodarzom gra-
wertonu z podziękowaniem za przygotowanie konferencji 
i wspaniałą gościnność.  

4. Odpoczynek Prezesa 
Po 34 latach prezesu-

ry w Społem Lubelskiej 
Spółdzielni Spożywców, 
na zasłużoną emerytu-
rę odszedł MIECZy-
SŁAW ZAPAŁ. To 
wyjątkowo popularna 
postać wśród liderów 
spółdzielni. Dzięki nie-
mu spółdzielnia prze-
trwała krytyczne lata 90. 
po niszczącej specusta-

wie antyspółdzielczej z 1990 r., gruntownie zmoderni-
zowała swe placówki i handel, umocniła swą pozycję 
rynkową m.in. poprzez znakomite wyroby piekarnicze. 
Prezes Zapał wsławił się szczególnie jako delegat na 
zjazdy krajowe Społem, broniąc skutecznie jedności 
spółdzielni oraz jako fundator tablicy ku czci założycieli 
108-letniej LSS Wandy Papiewskiej, Jana Hempla i in. 
mimo niechęci władz miejskich. 

Prasa lubelska nazwała go „spółdzielcą z krwi i ko-
ści”. Drogi Mietku – serdecznie dziękujemy i  obyś 
w dobrym zdrowiu nadal wspierał nas swoim ideowym 
duchem i ogromnym doświadczeniem.         

5.  Zawsze  
niezawodność

Prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski udzielił 
25 października br. wywiadu portalowi dlahandlu.pl, 
w którym m.in. zaznaczył: „– Nie posiadamy tak gigan-
tycznych kapitałów na inwestycje i marketing, jak obce 
sieci. Budujemy pozycję ciężką pracą, walcząc niejed-
nokrotnie z niedogodnościami systemu prawnego, który 
w naszym kraju marginalizuje spółdzielczość. Bardzo 
dużo mówi się o idei patriotyzmu gospodarczego, ale 
w praktyce jest z nim dużo gorzej niż w krajach bardziej 
rozwiniętych, jak choćby Szwajcaria, Włochy czy kraje 
skandynawskie. Dlatego mocno apelujemy do konsu-
mentów, by wzorem tego jak to się odbywa w krajach 
zachodnich, wspierali rodzimy biznes, polskich produ-
centów i przedsiębiorców, tak aby nasze pieniądze zosta-
wały w kraju, a nie były transferowane bez opodatkowa-
nia za granicę”.

Prezes podkreślił: „– Żadna spożywcza sieć handlowa 
w Polsce nie posiada takiej historii jak Społem. Od ponad 
150 lat bez przerwy zaopatrujemy Polaków we wszystkie 
artykuły pierwszej potrzeby. /…/ Zawsze cechowała nas 
niezawodność, zarówno w okresie zaborów, wojen i powo-
jennej odbudowy, jak i różnych kryzysów, reform, a także 
przemian ustrojowych. Muszę tutaj mocno podkreślić, że 
obecnie Społem to gwarancja bardzo dobrej obsługi oraz 
świetnych wyrobów, najczęściej od lokalnych producen-
tów. Artykuły świeże stanowią około 60 proc. naszego 
asortymentu – wyjaśnia Prezes KZRSS „Społem”. /…/ 
Konsumenci zaczynają dostrzegać działania Spółdzielni, 
czyli modernizowanie obiektów – zarówno sklepów spo-
żywczych, jak i zakładów produkcyjnych – czy budowę 
własnych galerii handlowych. Atutem Społem jest znajo-
mość klientów.”

Na koniec prezes wspomniał: „Program Lojalnościo-
wy „Społem znaczy Razem” działa już w blisko 1000 
sklepów, obsługując ponad 800 tys. uczestników. Społem 
to także ponad 250 produktów marki własnej – wszyst-
kie wysokiej jakości oraz w większości wytwarzane przez 
polskich producentów. Jużokoło 180 spółdzielni odsprze-
daje markę własną w 2000 sklepów. Mam nadzieję, że ko-
lejne spółdzielnie dołączą do tego projektu.” 

(red.)

Organizatorem promocji jest firma:

Prezes bułgarskiego Centralnego Związku Spółdzielczego Petar 
Stojanov wręcza Złoty Medal Honorowy na ręce przewodniczącej 
Rady Nadzorczej KZRSS Społem Marii Wawrzaszek-Gruszka i pre-
zesa Zarządu Ryszarda Jaśkowskiego.  

Fot. Dziennikarzerp.org.pl

Meduza Andrzej Pytliński  Sp.K
ul. Wał Miedzeszyński 201, 04-987 Warszawa
Tel. +48 893 81 91; +48 893 83 18
Kom. +48 600 973 068 Fax +48 22 612 70 83
e mail: biuro@meduza.waw.pl; zamowienia@meduza.waw.pl
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– Mimo swoich 120 
lat nasza Hala Mi-
rowska wciąż tętni 

życiem i wraz z targowiskiem 
obok jest ulubionym miejscem 
zakupów warszawiaków. Przez 
te lata przeszła burzliwe dzieje 
okresów zaborów, wojen świa-
towych, odbudowy i przemian 
w handlu. Zawsze służyła miesz-
kańcom stolicy i odpowiadała na 
ich potrzeby. Można powiedzieć, 
że żywi, ubiera, leczy, ułatwia 
i upiększa życie ludzi, bo są tu 
liczne stoiska spożywcze, odzie-
żowe, AGD, apteki, unikalne 
punkty napraw i usług, gastrono-
mia, księgarnia, punkt pocztowy, 
prawdziwe zagłębie kwiatowe.

Stalowa konstrukcja hali sięga 
wysokości 15 m, a jej powierzch-
nia wynosi 4 tys. mkw. Posiada-
my w niej  cztery własne stoiska 
– dwa spożywcze, w tym sklep 
całodobowy oraz dwa przemysło-
we, z artykułami gospodarstwa 
domowego, odzieżą, konfekcją, 
galanterią/. Mamy 70 najemców, 
w tym salon odzieżowy ELE-
GANZA bratniej Spółdzielni 
Hale Banacha. 

Wyjątkowo trudny okres pan-
demii to były przerwy w handlu 
i gastronomii, spowodowane 
rządowymi ograniczeniami dla 
galerii handlowych, do których 
zalicza się hala. Nastąpił znacz-
ny spadek obrotów, lecz obecnie 
powoli wraca do dawnego pozio-
mu sprzedaży. Muszę podkreślić 
bardzo dobrą współpracę z wielo-
letnimi najemcami, którzy w hali 
i na targowisku działają już nie-
kiedy od kilku pokoleń.  

Nasza załoga liczy 52 zatrud-
nionych osób.  W tym miejscu 
chcę serdecznie im podziękować 
i wyrazić  uznanie za trud i po-
święcenie, szczególnie w okresie 

pandemii. Średni staż naszych 
pracowników to 20-25 lat. Zna-
ją doskonale potrzeby klientów. 
Mają stabilne miejsca pracy 
i świadczenia socjalne, a w pracy 
panuje życzliwa, przyjazna at-
mosfera. 

Warto wspomnieć  o gościach 
hali. 8 listopada 1988 odwiedzi-
ła nas słynna brytyjska premier 
Margaret Thatcher, czego byłem 
naocznym świadkiem. Był to 
wtedy wyraz jej poparcia dla wol-
nego i spółdzielczego handlu. To-
warzyszyłem też wizytom  kolej-

nych prezydentów 
Warszawy, Hanny 
Gronkiewicz-Waltz 
i Rafała Trzaskow-
skiego. Niedaw-
no zaś japońskiej 
parze książęcej. 
W hali bywa wie-
lu znanych ludzi 
świata kultury, 
sportu, polityki. 
Ostatnio coraz wię-
cej turystów zagra-
nicznych. 

Dzięki trosce 
Zarządu Społem 
WSS Śródmieście 
z prezes Anną Tyl-
kowską, która czę-
sto odwiedza nas, 
hala z każdym 
rokiem pięknie-

je i rozwija się. Przy akceptacji  
Rady Nadzorczej w ciągu 10 lat 
nastąpiła rewitalizacja hali. Moż-
na podziwiać teraz piękne ele-
wacje, odnowione detale, w tym 
piękną rzeźbę warszawskiej Sy-
renki. W 2015 r, przybyły schody 
ruchome, połączono balkony na 
antresoli, zagospodarowano daw-
ne zaplecze. Dało to 30 nowych 
stoisk. 

Nasz dalszy rozwój to pielę-
gnowanie targowego charakte-
ru hali, dostosowywanie handlu 
i usług do potrzeb i gustów klien-
tów, atrakcyjne akcje marketingo-
we, promocje, degustacje, pokazy 
kulinarne.  Są też plany urucho-
mienia ok. 400 mkw. powierzchni 
handlowej na wynajem. Magne-
sem dla klientów są czwartko-
we dostawy ciepłych wędlin ze 
Stalowej Woli oraz odpiekane na 
miejscu pieczywo z SPC, 

Chcemy zaspokajać gusta i po-
trzeby rodzin, w tym młodych. 
Jesteśmy otwarci na współcze-
sne trendy sprzedaży produktów 
bio i eko, zdrowych, naturalnych, 
pochodzących od lokalnych pro-
ducentów, bo warszawiacy chcą 
zdrowiej i lepiej żyć. Będziemy 

szybko reagować na zmiany ryn-
kowe i gusta klientów.

Od 2020 r. prowadzimy sprze-
daż do drzwi na telefon. Dostawy 
realizujemy w czasie jednej doby. 
Mamy już stałych klientów, głów-
nie tych starszych z utrudnionym 
poruszaniem się. 

Pracuję w hali od 21 maja 1987 
r., z przerwą na kierowanie Se-
zamem w latach 2005-2014. Te-
raz patrzę na naszą halę z senty-
mentem. Hala przetrwała 120 lat, 
mimo że była zniszczona, spalo-
na, a po wojnie była zajezdnią au-
tobusową. To ogromna tradycja, 
która zobowiązuje do dalszej so-
lidności i rzetelności kupieckiej. 
Sądzę, że mimo rozwoju e-com-
merce hala będzie trwała, bo np. 
marchew i pietruszka, truskawki 
i jagody, będą poszukiwane na 
targowisku, a nie w internecie. 

Przed najbliższymi Świętami 
Bożego Narodzenia znów będzie 
choinka, girlandy, dekoracje. Mi-
kołaj będzie rozdawał prezenty, 
będą atrakcyjne promocje.  Za-
praszam serdecznie, bo każdy 
znajdzie coś miłego.  

Dziś i jutro

To najstarszy, działają-
cy w Warszawie, obiekt 
handlowy, czynny od 

1901 roku. Jest jedną z dwóch 
bliźniaczych hal targowych, 
obok obecnej Hali Gwardii. Na-
zwę zawdzięcza nazwisku gen. 
Wilhelma Miera /1680-1758/, 
z pochodzenia Szkota, dowód-
cy królewskiej Gwardii Konnej 
w XVIII wieku, która tutaj miała 
wcześniej swoje koszary. 

Projektantami hal byli archi-
tekci: Bolesław Miłkowski (kon-
strukcja), Ludwik Panczakiewicz 
(elewacje), Apoloniusz Nieniew-
ski i Władysław Kozłowski. 
Metalowa konstrukcja jest cha-
rakterystyczna dla budowanych 
na przełomie XIX/XX wieków 
hal targowych w różnych dużych 
miastach Europy, np. w Hambur-
gu, Monachium, Budapeszcie, 

Lipsku, Bazylei, czy słynne hale 
paryskie, zlikwidowane w 1974 r. 
W Polsce działają do tej pory za-
bytkowe hale w Gdańsku i Wro-
cławiu.

Do wybuchu II wojny świa-
towej obie hale, pod zarządem 
miasta, były największym obiek-
tem handlowym stolicy. Słynęły 
z zakupów ryb, owoców, warzyw, 
mięsa. Podczas wojny uległy 
zniszczeniu podczas zaciętych 
walk w Powstaniu Warszawskim. 
Niemcy rozstrzelali tutaj 510 Po-
laków, o czym przypomina tabli-
ca Tchorka i ślady po kulach na 
murze Hali Mirowskiej, od strony 
północnej. 

Po wojnie, początkowo czę-
ściowo odbudowano hale. Przez 
pewien czas była tu zajezdnia au-
tobusowa. Potem wschodnia hala, 
pod zarządem miasta, w latach 

50-60. była halą sportową, gdzie 
duże sukcesy odnosili bokserzy 
WKS Gwardia, pod kierownic-
twem słynnego trenera Feliksa 
Stamma. Obecnie, mimo dekora-
cji sportowych, w Hali Gwardii 
mieszczą się restauracje i barki 
gastronomiczne, stoiska z zagra-
nicznymi produktami, preferu-
jące gusta zwłaszcza młodszych 
generacji. 

Od 1974 r. użytkownikiem 
hali zachodniej, czyli Hali 
Mirowskiej,  jest WSS Śród-
mieście, która wykupiła budy-
nek w 1997 r. Przyległy teren 
z targowiskiem, przekazano jej 

w wieczyste użytko-
wanie. Spółdzielnia, 
mimo skąpych do-
staw, w następnych 

latach  pieczołowicie dbała o za-
opatrzenie. Wyrazem uznania dla 
wysiłku polskich handlowców, 
była niespodziewana wizyta 
brytyjskiej premier Margarety 
Thatcher w 1988 r., która kupo-
wała przy stoisku społemowskim 
świeże pomidory.  

W latach 2008-2018 hala zo-
stała wyremontowana i zrewita-
lizowana, niemałym kosztem kil-
kunastu milionów złotych, przy 
częściowym wsparciu Rady War-
szawy i jej ówczesnej prezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, która 
odwiedzała halę. 

Dla warszawiaków Hala Mi-
rowska i targowisko pozosta-

ją nadal miejscem kultowym, 
atrakcyjnych zakupów. Tutaj re-
stauratorzy warszawscy i zwykli 
konsumenci znajdują najlepsze 
mięso, warzywa, owoce, na-
biał, przyprawy. Tutaj głównie 
emeryci i renciści ustawiają się 
w kolejkach do tanich aptek. Tu-
taj znajdują się unikalne punkty 
usługowe, napraw krawieckich, 
zegarmistrzowskich, elektronicz-
nych. Również salon odzieżowy 
Eleganza. 

Na targowisku jest mnóstwo 
rewelacyjnych wyrobów, od 
40 rodzajów jaj, w tym od kur 
słuchających muzyki, do 40 ro-
dzajów chałwy tureckiej. Od 
jagnięciny z Podlasia, po litew-
skie śledzie oraz śledziową ikrę 
i mlecz. Od twarogów, oscyp-
ków, olejów, ziół, do najrozmait-
szych kwiatów, pasztetów wege 
po… buty tekstylne, tzw. piel-
grzymówki…  

Osobne atrakcje to gastrono-
mia. Nowa restauracja Dzień 
i Noc, ktora zdobywa popular-
ność wśród młodych pokoleń.

Nad tym wszystkim czuwa 
czujne oko dyrektora hali Bo-
gusława Pieńkowskiego, który 
niedawno gościł parę książęcą 
z Japonii, interesującą się jajami 
kurzymi i kwiatami. A wcześniej 
prezydenta Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego, który kupował 
rydze i sery.    

DG

HISTORIA

l 1 2 0  l a t  H a l i  m i r o w s k i e j  1 9 0 1 – 2 0 2 1  l

Mówi dyrektor Hali Mirowskiej  
– BOGUSŁAW PIEŃKOWSKI:

Dyrektor Bogusław Pieńkowski oprowadza po targo-
wisku i hali następcę tronu cesarskiego Japonii księcia 
Akishino i jego małżonkę Kiko. 

Fot. fakt.pl, Krzysztof Burski. 

Hala Mirowska na początku XX wieku. 

3 listopada 1988 r. Margaret Thatcher kupuje warzywa oraz suszone i marynowa-
ne grzyby w Hali Mirowskiej.  Fot. Marek Langda, CAF.   
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l 1 2 0  l a t  H a l i  m i r o w s k i e j  1 9 0 1 – 2 0 2 1  l

Wędliny, chleby, śledzie, 
jajka, ciasta – to tylko 
niektóre z rarytasów 

oferowanych w Hali Mirow-
skiej. Zarówno w części skle-
powej, jak i na targowisku, 
znajduje się wiele stoisk, które 
przykuwają uwagę wyglądem 
i zapachem. A gdy ich spróbu-
jemy – jesteśmy w siódmym 
niebie!

Ten historyczny obiekt, znajdu-
jący się przy placu Mirowskim 1, 
jest doskonale widoczny od stro-
ny ul. Jana Pawła II i już z daleka 
przyciąga do siebie piękną archi-
tekturą i wielkim logo „Społem”. 
Przed halami od lat urzędują 
kwiaciarki, które czy to upał, czy 
mróz, czy deszcz, ochoczo dora-
dzają klientom, chcącym zakupić 
kwiaty cięte i doniczkowe. 

Wchodząc do środka, idąc 
głównym holem i pomniejszymi 
korytarzykami, mijam zarów-
no wiele dozowników z płynem 
dezynfekującym, tak ważnych 
w czasie pandemii koronawiru-
sa, jak także strzałki i znaczniki 
prowadzące do Samu – społe-
mowskiego sklepu. Jego wnętrze 
podzielone jest na branże, a towa-

ry równo poukładane na półkach. 
Do dyspozycji klientów jest tam 
chociażby stoisko piekarnicze, 
z wyrobami Spółdzielni Ciast-
karsko-Piekarskiej, a nieopodal 
znajduje się stoisko partnerskie 
z wędlinami marki JBB. 

Przy wejściu znajduje się pla-
kat reklamujący zakupy na tele-
fon, oferowane przez „Społem”. 
„Zadzwoń do wybranego sklepu 
i złóż zamówienie do godz. 13, 
a otrzymasz je tego samego dnia 
do godz. 16” – głosi plakat. Mi-
nimalna kwota zamówienia to 50 
zł. Płacić można tradycyjnie lub 

zbliżeniowo, a zamówienia reali-
zowane są w promieniu 3 km od 
wybranego sklepu. Sklepy, które 
mają w ofercie zakupy przez te-
lefon to: Sezam Wilanów, Sezam 
Marszałkowska i Hala Mirowska.

Jednak Sam to nie jedyny war-
ty uwagi punkt w części sklepo-
wej Hali Mirowskiej. We wnętrzu 
hali usytuowanych jest wiele po-
mniejszych sklepików, punktów 
usługowych i wysepek, w których 
kupić można chociażby pieczy-
wo, mięso, czy sery. Unikalne są 
punkty napraw – szewskie, zegar-
mistrzowskie, elektroniczne, kra-
wieckie, czy dorabianie kluczy. 
Do części z nich można wjechać 
wygodnymi schodami ruchomy-
mi. 

Co jeszcze warto odwiedzić 
w Hali Mirowskiej? Na pewno 
takim miejscem jest też stoisko 

mięsne, gdzie w każdy czwartek 
można s  próbować gorących wę-
dlin z Lubelskiej Zagrody. Oprócz 
tego warto odwiedzić także tanie 
apteki, których jest tu trzy, w tym 
homeopatyczna, a także butik – 
Eleganza. 

To ostatnie miejsce na pewno 
należy do jednego z ciekawszych. 

Eleganza oferuje bo-
wiem ubrania uzna-
nych producentów 
polskich i zagranicz-
nych. Najważniejsze 
z nich to marki ro-
dzime: AB Nahlik, 
Al-Bo, Con Duo, Fe-
ria, Getex, Jumitex, 
Zaps, Elegant Man, 
Folstop, Kastor, Tu-
dor, Vesari, Wólczan-
ka, oraz zagraniczne 
Brandtex i Hegler. 

Niedawno w Hali, 
od frontu na I pię-
trze swoje podwo-
je otworzyła także 
nowa restauracja – 
Dzień i Noc, która 
oferuje np. steki, piz-

zę i różnego rodza-
ju koktajle i drinki. 

Nazwa adekwatna, bo na parte-
rze działa sklep całodobowy. Od 
strony wschodniej działa piekar-
nia gruzińsko-ormiańska.

NA TARGOWISKU
Przechodząc do części tar-

gowej przy Hali, do zakupów 
zachęcają wszechobecne za-
pachy, chociażby przypraw, 
suszonych grzybów, kiszonej 
kapusty, czy świeżo pieczonego 
chleba. Wśród mijanych stoisk 
były oczywiście stoiska z jajkami 
od braci Grotek, o których pisa-
łem już w kwietniowym numerze 
Społemowca. 

Wśród jaj oferowane są tam 
opatentowane Jajka Owsiane, 
Jajka Łowickie, a także jajka nie 
pochodzące od kur, czyli jajka 
strusie, perlicze, gęsie i kacze. 
Kolejny rodzaj, to jajka biodyna-
miczne, które z kolei pochodzą od 
kur karmionych zgodnie z fazami 
księżyca. Są tam również jajka 
„Aurum”, czyli takie, z domiesz-
ką złota w środku, a dodatkowo 
kury słuchają muzyki Mozarta. 

Ale jajka to nie wszystko. 
Wśród ponad stu stoisk mamy 
świeże owoce, warzywa, ciasta. 
Wszystko czego dusza zapra-
gnie. Na uwagę warto zwrócić 
także przy stoiskach z mięsem, 
w których zaopatrują się najlepsi 
warszawscy restauratorzy. Jednak 
ciekawych miejsc jest znacznie 
więcej. 

Jednym z najpopularniejszych 
stoisk jest to oferujące przepysz-
ne śledzie litewskie. Namówio-
ny przez naszego redaktora na-
czelnego, postanowiłem zakupić 
nieco tych rarytasów zza naszej 
północno-wschodniej granicy. 
I muszę przyznać, że redaktor Da-
riusz Gierycz miał zupełną rację 
– śledzie litewskie to prawdziwy 
przysmak. Nie dziwi więc, że to 
stoisko w Hali Mirowskiej cieszy 
się dużym powodzeniem wśród 
warszawiaków, bo jest tam duży 
wybór świetnych ryb w różnej 
postaci..

Jedno z tych, które wpadło mi 
w oko to stoisko ze specjałami 
turecko-libańskimi. Znaleźć tam 
można różnego rodzaju sałatki, 
przystawki, nadziewane oliwki, 
chlebki pita, czy libańskie „go-
łąbki” obtoczone liśćmi wino-
gron. Są też przepyszne pasty, 
marynowane papryczki jalapeno 
nadziewane serkiem i hummusy. 
Są też bardzo dobre karczochy 
z przyprawami.

ZNAMIENICI GOŚCIE
Jeśli chodzi o klientów, to 

przeważają osoby 50 plus. Ale 
jest też sporo osób młodych. 
Widać też rodziny z dziećmi. 
Można rzec, że Hala Mirow-
ska to miejsce, które przyciąga 
całe pokolenia warszawiaków. 
Ale nie tylko. Hala Mirowska to 
także miejsce, które często od-
wiedzają najznamienitsi goście 
ze świata polityki i to nie tylko 
z Polski. Dość często przycho-
dziła tu chociażby Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, gdy jeszcze była 
prezydentem Warszawy. Ale co 
ciekawe, miejsce to odwiedziła 
słynna Margaret Thatcher. „Że-
lazna Dama” przyjechała tu na 
zakupy w 1988 roku.

„W czwartek w Hali Mirow-
skiej w Warszawie tłok był nie-
zwyczajny” – donosił wówczas 
krakowski „Dziennik Polski” na 
pierwszej stronie w numerze z 4 li-
stopada. „Jedni przyszli zobaczyć 
jednego z najpopularniejszych po-
lityków, inni w nadziei... zrobienia 
lepszych zakupów. Wchodzącą 
do Hali panią premier powitały 
gromkie oklaski. Jak można było 
zauważyć, M. Thatcher zakupiła 
słoiki dżemu, miodu, świeżych ja-

błek i pomidorów. Kupiła też duży 
słoik grzybów marynowanych, 
które kosztowały ją 6 tys. złotych 
i słoik chrzanu. – Staram się kupić 
rzeczy dobrze znoszące podróż. 
To polski delikates – tak określiła 
pani premier marynowane praw-
dziwki. Pani Thatcher wyglądała 
na zaskoczoną niskimi cenami” – 

pisał 33 lata temu „Dziennik Pol-
ski”.

Ale to nie wszystko. W 2019 
roku głośna była historia o ja-
pońskiej parze książęcej, która 
przy okazji wizyty w Warszawie, 
odwiedziła stoisko z jajkami od 
Braci Grotek w Hali Mirow-
skiej. – Dyrektor Hali Mirow-
skiej pan Bogusław Pieńkowski 
jest zaprzyjaźniony z japońską 
parą książęcą. Książe Akishi-
no jest zoologiem i zajmuje się 
zwierzętami i kurami. Dlate-
go był bardzo zainteresowany 
naszymi nowymi odkryciami 
i przez to został oprowadzony 

po wszystkich naszych skle-
pach w Hali. Odpowiedziałem 
na jego wszystkie pytania odno-
śnie chowu i technologii. Książe 
był bardzo zadowolony i zrobił 
sobie bardzo dużo notatek – 
opowiadał mi niedawno Adrian 
Grotek.

SIŁA PRZyCIĄGANIA
Bazarek przy Hali Mirow-

skiej, jak i sama Hala bywają 
przepełnione warszawiakami, 

często z rożnych stron miasta. 
Przyciągają ich smaki i zapachy, 
a także wielka tradycja handlu. 
Chodząc między stoiskami do 
zakupów zachęca mnie skoczna 
muzyka. Wszędzie słychać gwar, 
śmiech i rozmowy klientów ze 
sprzedawcami. 

Co sami klienci myślą o Hali 
Mirowskiej? Pan Andrzej, spo-
tkany przeze mnie przy stoisku 
z pieczywem, opowiada, że co-
dziennie rano przychodzi tu po 
świeże bułki na śniadanie. Za-
chęcał mnie też do spróbowania 
drożdżówek z budyniem. Podob-
no są przepyszne. 

– Znam tu osobiście wielu 
sprzedawców. Wiem, że towary 
od nich są świeże i pochodzą od 
lokalnych dostawców. Dlatego 
staram się robić tu zakupy przy-
najmniej raz w tygodniu – do-
dawała pani Jadwiga. Klientka 
podkreśliła też, że w znanych 
zagranicznych dyskontach i su-
permarketach na pewno nie da się 
odnaleźć takich rarytasów, jak 
w Hali Mirowskiej.

MATEUSZ DAMOŃSKI

Pyszne rarytasy
Widok Hali Mirowskiej od strony wschodniej. 

Nabiał ze Strzałkowa.  Fot. Noizz.pl

Stoisko „Z Lubelskiej Zagrody”. 

Jadalne kwiaty, zioła, bataty, maniok, algi, paster-
nak…  fot. Noizz.pl
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Tutaj jest niezwykle ruchli-
we skrajne przedmieście 
Warszawy, bo na węźle 

komunikacyjnym Salomea roz-
poczynają się trasy wylotowe 
we wszystkich kierunkach – na 
Kraków, Katowice, Poznań, Bia-
łystok, Gdańsk. Tu zbiegają się 
przedłużone Aleje Jerozolimskie 
i południowa obwodnicy Warsza-
wy. Niedaleko, przy ul. Rebuso-
wej 3 od lutego br. znajduje się 
nowa siedziba znanej na rynku 
i w sklepach społemowskich fir-
my HEBAR, producenta boga-
tego asortymentu popularnych 
bakalii.

W pomieszczeniach oprowadza-
ją mnie i objaśniają tajniki produk-
cji oraz opowiadają o firmie, handlu 
i asortymencie prezes i założyciel 
spółki HEBAR Józef Pych i dyrek-
tor handlowy Robert Lisowski.   

W ogromnej bryle budynku, 
obecnie typowego dla wielkich 
magazynów podmiejskich, mieści 
się wydzielona część HEBAR-u, 
w tym hala produkcyjna i magazyn 
z dwoma rampami załadowczymi 
/jedna ruchoma dla TIR-ów, dru-
ga dla mniejszych samochodów 
dostawczych/. Powierzchnia pro-
dukcyjna i magazynowa wynosi 
1400 mkw., wysokość 10 metrów. 
Natomiast biurowa na wysokości II 
piętra mierzy 200 mkw. Są tu przy 

każdym wejściu umywalki do my-
cia rąk, pojemniki do dezynfekcji.

Z biura do magazynu prowadzą 
osobne schody, bo część produkcyj-
na i magazyn są izolowane. Zainsta-
lowano klimatyzację. Pracownicy 
noszą firmowe kurtki zielono-czarne 
z polaru.  Firma zatrudnia 20 osób. 

Marka HEBAR istnieje od 1993 
roku. W 2015 roku powstała obec-
na firma HEBAR Sp. z o.o., która 
kontynuuje tradycję zbudowaną 

z ponad 20 lat doświadczeń w bran-
ży. Przedmiotem działalności firmy 
jest sprowadzanie, konfekcjonowa-
nie i sprzedaż bakalii.  

Jak zapewniają mnie panowie 
Pych i Lisowski, szczególną uwa-
gę przywiązują do jakości produk-
tów, opakowań i przystępnych cen, 
a także do profesjonalnej i sprawnej 
obsługi. Dzięki temu firma zyskuje 
uznanie klientów i czterokrotny 
wzrost obrotów od 2019 r. co przy-
czyniło się do zmiany siedziby na 
większą. 

Bogaty asortyment obejmuje 
pięć grup: orzechy – nerkowce 
z Wietnamu, RPA, włoskie z Pol-
ski, laskowe z Gruzji, migdały 
z USA, pekan z Brazylii, Boliwii, 

brazylijskie z Boliwii, ziemne 
z Ameryki Południowej i Wietna-
mu; suszone owoce – żurawina 
z USA, figi z Turcji, morele z Tur-
cji, śliwki z Ameryki łac., jabłka 
jako chipsy, rodzynki z Iranu, dak-
tyle; ziarna – słonecznika z Eu-
ropy Południowej, siemię lniane 
i sezam łuskany z Europy Płd.; 
pestki dyni z Polski; mieszanki
-przekąski – orzeszki ziemne so-
lone, lub w karmelu, studenckie, 
też premium z czekoladą, nerkow-
ce z żurawiną, bakalie z czekoladą 
belgijską w kawałkach. 

Ich produkty /ponad 80 pozy-
cji w indeksie/ wyróżniają się na 
rynku wielkością, co widać gołym 

okiem poprzez  przeźroczyste opa-
kowania /folie spożywcze do recy-
klingu/. Właśnie tym przewyższają 
konkurencję – duża przejrzystość 
torebek i duży kaliber produktów, 
np. rodzynków Golden Jumbo, 

Top sprzedaży to – orzech ner-
kowca, orzech włoski, pistacje, 
mieszanka studencka oraz migdały. 
Sprzedaż obejmuje pięć regionów – 
mazowiecki, podlaski, świętokrzy-
ski, łódzki, małopolski. Natomiast 

planowany jest rozwój na dalsze 
województwa: lubelskie, warmińsko
-mazurskie, śląskie i dolnośląskie. 

Prezes Józef Pych chwali sobie 
5-letnią współpracę z MAH Spo-
łem, a logo jubileuszowe 25-lecia 
Agencji umieścił na opakowa-
niach rodzynek. Liczy na dalszą 
owocną współpracę, zwłaszcza 
w okresie przedświątecznym.

DARIUSZ GIERYCZ

Na rynku księgarskim mamy 
prawie niezliczoną ilość po-
zycji traktujących o rozwoju 

biznesu, automotywacji, technikach 
osiągania celów. Piszą je teoretycy 
i praktycy. Jedni prowadzili badania, 
analizy i obserwacje inni po prostu 
sami opracowali i z powodzeniem 
wdrożyli w życie efektywne metody 
działania. Ceniąc sobie zarówno jed-
nych jak i drugich, chętniej jednak, 
przyznaję, sięgam po książki autor-
stwa ludzi sukcesu. Podobną opcję 
przyjął Bartosz Buśkiewicz w swojej 
pracy pod samo reklamującym się 
tytułem „Myśl jak najlepsi i działaj”. 
Wyszedł on z założenia, że obec-
nie niemożliwe jest zapoznanie się 
z wszystkimi interesującymi wyda-
niami z tej dziedziny w dość krótkim 
czasie. Dlatego dokonał, subiektyw-
nego wprawdzie, ale bardzo cieka-
wego wyboru, tego co wydało mu się 
najlepsze w tej dziedzinie. 

Książka przedstawia sylwetki 
25 osób, którym udało się osią-
gnąć szczyty w swych branżach. 
Co więcej – większość z nich za-
czynała od zera i tylko właściwe 
myślenie o przyszłości pozwoliło 
im zajść na szczyt. Jest wśród nich 
Richard Brandler współtwórca 
neurolingwistyki, która pomogła 
wielu ludziom lepiej komunikować 
się z innymi. Jest też 
Stephen Covy, które-
go agencja doradza 
90% firm z pierwszej 
setki gigantów  listy 
magazynu Fortune. 
Nie zabrakło Joe 
Vitalego uznawane-
go za najlepszego  
marketera na świe-
cie. Towarzyszy im 
Henry David Thore-
au – jeden z najbar-
dziej znanych współ-
czesnych filozofów 
amerykańskich. Nie 
mogło też się obyć 

bez Sama Waltona twórcy Wal Mar-
tu, sir Richarda Bransona – tego 
od Virgin i latania w kosmos czy 
Victora Sperandeo, który w cza-
sie kariery na Wall Street osiągnął 
średnią roczną stopę zysku 70 %. 
To tylko przykłady cytowanych 
w książce Bartosza Buśkiewicza 
luminarzy biznesu.

Cała praca jest podzielona na 
trzy główne części. Pierwsza z nich 

pokazuje na osobowych przykła-
dach jak można radzić sobie ze 
zmartwieniami. Druga przedstawia 
metody bogacenia się i wyznacza-
nia sobie celów. Trzecia koncentru-
je się na rozwoju duchowym. Przy 
każdej z opisywanych tu osób autor 
pomieścił cytaty najczęściej  z ich 
wypowiedzi, wywiadów czy też 
opracowań, wybierając te najbar-
dziej adekwatne do aktualnie po-
ruszanego zagadnienia. Ale to nie 
wszystko. Rzecz nie kończy się na 
opisach i cytatach. Każdy bowiem 
rozdział zawiera zalecane ćwicze-
nia. Czytając namawiani jesteśmy 
jednocześnie do podjęcia próby 
wcielenia w życie podawanych 
treści. Można to pominąć, można 
spróbować raz, można wreszcie, 
chcąc naprawdę uczyć się od naj-
lepszych, potraktować jako dłu-
gofalowy trening wiodący tam, 

gdzie chcemy się 
ze swoim życiem 
znaleźć.

Oczywiste, że 
wśród ćwiczeń 
nie pominię-
to technik NLP. 
Trenujemy więc 
odporność na do-
tykające nas lęki 
oraz stosujemy 
zasadę asocjacji 
i dysocjacji, czyli 
patrzenia na sy-
tuację własnymi 
oczami albo ocza-

mi obserwatora. Na radzenie sobie 
z problemami najlepsze jest ich 
szybkie rozwiazywanie – tu uczy-
my się jak racjonalnie wykorzystać 
czas. Później poznajemy techniki 
wyznaczania celów i sposoby two-
rzenia planów ich realizacji. Teraz 
pora na korzystanie z entuzjazmu. 
Dalszy krok to opanowanie me-
tod pozwalających na osiągnięcie 
niezależności finansowej. Do tego 
przyda się poznanie praw nieza-

leżnego myślenia. Całość kończą 
zalecenia dotyczące afirmacji, czyli 
powtarzania jak mantry pewnych 
stwierdzeń w celu zakorzenienia 
ich we własnej podświadomości. 

Teraz ja pozwolę sobie na kró-
ciutki wybór dwóch kapitalnych 
spośród całego szeregu znakomi-
tych cytatów jakie można znaleźć 
na łamach omawianej książki. 
Pierwszy to wypowiedź Braiana 
Shafra zachęcająca do podejmowa-
nia śmiałych działań: „Statek jest 
co prawda w porcie bardziej bez-
pieczny, ale nie został do tego celu 
zbudowany”. I drugi z wypowiedzi 
Mariana Miziołka : „Zanim będziesz 
starał się kogoś przekonać, przeko-
naj się, że sam jesteś przekonany”. 

Kiedyś pewien słynny filozof 
stwierdził, że myślenie ma kolosal-
ną przyszłość. Historia wszechrze-
czy potwierdza, że chłop miał ra-
cję. Główkować więc trzeba, nie 
tylko dlatego żeby odróżniać się od 
kołka w płocie. Nie zawsze jednak 
jest po co na nowo wymyślać kwe-
stie już wymyślone. Oczywiście 
dojście do jakiejś prawdy własną 
drogą to rzecz warta zachodu, ale 
skoro ktoś już to zrobił, może lepiej 
skorzystać z tej wiedzy, a samemu 
zająć się czymś innym.  I dlatego 
książkę dziś przedstawianą proszę 
potraktować jako swego rodzaju 
ściągawkę. Na dodatek o tyle do-
brą, że ludzie w niej cytowani osią-
gnęli sukces.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Przejrzyste i większe

BiBlioteczka
handlowca

Nasi dostawcy –       HEBAR

Ściąga z myślenia

W codziennym życiu rzadko 
mamy czas zastanowić się 

nad sobą. Gdy coś nie gra, na-
jczęściej liczymy na cierpliwość 
bliskich względem nas i szyb-
ko przechodzimy do dalszego 
działania. Warto jednak, abyśmy 
rozważyli, jakimi jesteśmy pra-
cownikami. Praca to „rodzina 
z wyboru”, tu spędzamy tyle 
samo, jeśli nie więcej czasu niż 
w domu.

To już prawie 70 lat, jak w tym 
samobadaniu pomaga metoda ok-
ien Johari, dzięki której możemy 
przyjrzeć się sobie i swoim kontak-
tom ze współpracownikami. Wy-
myślili ją psychologowie Joseph 
Luft i Harry Ingham. Podzielili oni 
naszą wiedzę i obserwacje innych 
na nasz temat na cztery obszary 
-„okna”.

Arena
To ten obszar, który nie jest w st-

anie zaskoczyć nas, ani otoczenia. 
Na arenie mieści się to, co o sobie 
doskonale wiemy i mówimy o tym 
bez problemu. Są to np. zalety, 
które podkreślaliśmy, starając się 
o pracę oraz wady, które znamy 
i staramy się je zwalczać. To pole 
jest najbardziej interesujące dla 
pracodawcy, bo wie, że wyko-
rzystujemy je świadomie do spraw-
nego wykonywania służbowych 
zadań.

Przykład? W naszym zespole to 
my najszybciej wystawiamy faktu-
ry. Kierownik poprosi nas o przy-
gotowanie dokumentu, bo dost-
awca czeka. Słusznie spodziewa 
się, że załatwimy to najsprawniej, 
a my nie dziwimy się, że zleca to 
właśnie nam.  

Fasada
To pole wiedzy o sobie, której 

jesteśmy świadomi, ale celowo 
nie dzielimy się nią. Za fasadą, jak 
za maską, mogą się kryć przykre 
doświadczenia, ale też atuty, 
których z różnych powodów nie 
chcemy wykorzystywać w pracy, 
bo np. uznajemy, że nasze zarobki 
nam tego dostatecznie nie wyna-
grodzą.

Badacze zauważają, że utrzy-
manie różnych tajemnic za fasadą 
wymaga wiele energii. Wydatku-

jemy ją na pilnowanie, aby się nie 
„wygadać”. Nabranie zaufania do 
zespołu i podzielenie się z nim tym, 
co za maską, nie zawsze jest możli-
we. Gdy jednak do tego dojdzie, 
uwalnia się masa energii, przydat-
nej na co dzień w pracy, ale też 
w życiu rodzinnym. Ten efekt ulgi 
zna dobrze każdy, kto po długim 
czasie utrzymywania sekretu, mógł 
wreszcie ogłosić go światu.

Białe plamy
To ta część nas, której nie 

zauważamy, lecz jest ona łatwo 
widoczna dla współpracown-
ików. Mieszczą się w niej różne 
nawyki i przyzwyczajenia. Może 
przerywamy innym, gdy mówią, 
albo w zamyśleniu pokasłujemy 
w sposób, który irytuje otoczenie?

W uporaniu się z białymi 
plamami nieocenioną pomocą jest 
życzliwość współpracowników, 
a także... odwaga. Może mamy 
koleżankę, która weźmie sprawy 
w swoje ręce i w szczerej rozmow-

ie w cztery oczy uświadomi nam 
istnienie takiego nawyku. Nie war-
to się obrażać i odrzucać na starcie 
takiego komunikatu, jeśli został 
podany w dyskretny, niewyol-
brzymiony i pozbawiony pretensji 
sposób.

Kulisy
To obszar najtrudniejszy, które-

go nie znamy i którego nie przec-
zuwa otoczenie. Brzmi to złow-
ieszczo, ale przecież to w tej 
części mieszczą się nie tylko nasze 
nieuświadomione emocje, cechy, 
słabości, ale także wspaniały po-
tencjał, o którego istnieniu często 
nie mamy pojęcia.

To ten obszar dojdzie do głosu, 
gdy nagle wpadniemy na pomysł 
rozwiązujący problem, z jakim 
nie dawało sobie od dawna rady 
nawet kierownictwo. Również wt-
edy, gdy nieoczekiwanie dla siebie 
i koleżanek wybuchniemy w pracy 
płaczem. To z tego obszaru wyni-
kają przypadki heroizmu zwykłych 
ludzi, zdolnych nagle do uratowa-
nia komuś życia, albo poświęcenia 
siebie, aby przetrwał ktoś inny.

To pole najmniej znane praco-
dawcy, ale najistotniejsze dla nas, 
zasługujące na delikatne badanie 
i namysł nad tym, jakim w głębi 
duszy człowiekiem jesteśmy.

MONIKA KARPOWICZ

Okna osobowości

poradnik
sprzedawcy
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10 października 2021 
w plenerach Domu 
Twórczego przy ul. Pty-

siowej 3 odbył się XI Powsiński 
Dzień Dyni. Miał piękną jesienną 
oprawę. Wśród wszędzie „rosną-
cych” dyń na gości wydarzenia 
czekały różne atrakcje. Każdy, 

kto przyniósł elektroniczne od-
pady otrzymał piękną, pękatą 
dynię. W powietrzu roznosił się 
zapach dyniowej zupy, którą czę-
stowani byli przybysze. Chętni 
skosztować mogli również pie-
rogów z farszem z dyni i kaszy, 
tradycyjnego (palce lizać) sta-
ropolskiego bigosu czy kiełbasy 
z grilla. Były też domowe ciasta. 

Centrum Kultury Wilanów 
– organizator imprezy i jego 
przyjaciel „Społem” WSS Śród-
mieście, jak zwykle zadbało 
o szczegóły dokładając wszelkich 
starań, by zadowolić każdą gru-
pę wiekową. Dla najmłodszych 
była bajka w wykonaniu Teatru 

Itakzagramy i animacje, dla nieco 
starszych koncert Wilanowskiej 
Orkiestry Dętej i Grupy 30+. 
Wspólne śpiewanie biesiadnych 
utworów mocno zintegrowało 
zgromadzonych na świeżym po-
wietrzu sympatyków dyniowego 
święta. W tym roku do organi-

zatorów dołą-
czył ze zbiór-
ką odzieży dla 
n a j b a r d z i e j 
po trzebują -

cych Parafialny Zespół Caritas. 
Jak zawsze, dużym zaintereso-
waniem cieszyły się rozstawione 
na placu stoiska z regionalnymi 
przysmakami i rękodziełem. 

A teraz kilka słów o samej Dyni. 
Dynia pochodzi z Ameryki Środko-
wej. W Polsce popularnie zwana 
była niegdyś banią. Historia dyni 
sięga czasów starożytnych – słynny 
wódz, polityk i wielki smakosz Lu-
kullus (117–56 r. p.n.e.) podawał 
na ucztach dynię smażoną w mio-
dzie. W XV w. dynia przypłynęła na 
statkach Krzysztofa Kolumba – on 
sam zresztą odnotował w swoim 
pamiętniku dzień, w którym po raz 
pierwszy ujrzał to olbrzymie warzy-

wo. Początkowo w Europie dynia 
traktowana była, jako egzotyczna 
ciekawostka. Jednak wkrótce od-
kryto jej zalety i już 100 lat później 
uprawiano ją niemal we wszystkich 
krajach naszego kontynentu. 

W Polsce szybko zdobyła popu-
larność. Pożywne i smaczne potra-
wy z dyni pojawiały się na naszych 
stołach. Szczególnie zdrowa jest 
dynia o pomarańczowym miąższu, 
im jest intensywniejszy, tym więcej 
w nim witamin. Dynie zawierają 
ich stosunkowo dużo: A, B1, B2, 
C, PP, ponadto składniki mineral-
ne, zwłaszcza fosfor, żelazo, wapń, 
potas i magnez oraz mnóstwo 
beta-karotenu, który w organiź-
mie przekształca się w witaminę A. 
Dynia zapobiega krzywicy u dzie-
ci, wzmacnia wzrok, chroni przed 
nowotworami. Wraz z witaminą E 
doskonale wpływa na cerę, utrzy-
muje odpowiednią wilgotność skó-
ry i zwalcza niszczycielskie wolne 
rodniki. Bogata jest również w biał-
ko, a jej pestki są najbardziej przy-
stępnym źródłem organicznego, ła-
two przyswajalnego cynku. 

DANUTA BOGUCKA

Dla warszawskich miesz- 
czuchów słoneczny, paź-
dziernikowy weekend 

w Kołobrzegu to przede wszyst-
kim znakomite morskie powie-
trze pełne zbawiennego jodu, 
zwłaszcza na szerokiej piasz-
czystej plaży. Można spacero-
wać wzdłuż brzegu, przysiada-
jąc  czasem, na palach wbitych 
prostopadle do linii brzegowej. 
Albo opalać się na krzesełkach 
i leżakach z plażowego np. Be-
ach Baru, który znajduje się na 
plaży u wejścia, najbliżej społe-
mowskiego SOW Zorza. W dzień 
bezwietrzny co odważniejsi ko-
rzystają z własnych koców i ręcz-
ników. Jest i grupa zapalonych, 
kąpiących się „morsów”.  Na mo-
rzu czasem przepływa wyciecz-
kowy statek, albo w oddali jacht.   

Jak na porę jesienną, na plaży i na 
deptaku było sporo nie tylko wcza-
sowiczów, ale i weekendowych 
przyjezdnych. Ogromne ośrodki 
wczasowe i sanatoria były zapeł-
nione przynajmniej w połowie. 
Mniej niż zwykle gości z Niemiec, 

ale spotykamy ich 
często. W Zorzy 
również, choć 
przeważają oczy-
wiście rodacy 
z różnych stron 
kraju, a frekwen-
cja sięga w week-
end i sto procent. 

Spółdzielczy 
Ośrodek Wypo-
czynkowy ZO-
RZA znajduje się 
w starej, central-
nej części uzdro-
wiska, zaledwie 
100 m od plaży.

Ośrodek to trzy 
scalone budynki, 
w tym dwa ocala-
łe przedwojenne z 1901 r. oraz trze-
ci łącznik dobudowany, z niedawno 
otwartą kawiarnią i restauracją. Jak 
pisaliśmy, obiekt jest całkowicie 
zmodernizowany, klimatyzowany, 
z windami i częścią z zabiegami 
uzdrowiskowymi. W kawiarni  na 
trzecim piętrze można korzystać 
z dancingów, a na parterze jest re-
stauracja i część zabiegowa, m.in. 
z masażami.    

Pokój dwuosobowy z łazienką, 
posiada bardzo wygodne podwójne 
łoże i szeroki taras z krzesełkami 
i stolikiem. Jest czajnik, duży te-
lewizor, wystarczające ogrzewa-
nie. W restauracji reżim sanitarny 
– obowiązkowe maseczki, płyny 
dezynfekujące. Można zajmować 
miejsca dowolnie przy stolikach; na 
śniadania w godzinach  8-10:30 i na 
obiadokolacje w godz. 16-18:30. 

Oprócz uprzejmej obsługi w re-
cepcji, spotykamy się z niezwykle 
pracowitym personelem w restau-
racji i kuchni. Na sali, jak fryga 
dosłownie biega pan Grzegorz, pil-
nując porządku, odnotowując obec-
ność gości i niezwykle sprawnie 
sprzątający i dezynfekujący stoły.

Mistrzowie kuchni przygotowu-
ją świeże i smaczne przekąski i da-
nia. Na zimno mamy szeroki wybór 
wędlin, serów, pomidory i ogórki, 
sałatki, ale i sporo ryb, głównie 
wędzonych. Na ciepło zupy i dania 
kuchni polskiej. Jest kawa z eks-
presu, herbaty, soki, owoce i ciast-
ka. Do posiłków można zamawiać 
osobno piwo i wino, przynoszone 
przez kelnera z kawiarni. W sumie 
w ciągu trzech dni mieliśmy bardzo 

urozmaicone menu i widać było, 
że wyżywienie zadowalało wszyst-
kich, w tym i gości z Niemiec. 

Ośrodek i jego położenie zachęca-
ją do znakomitego wypoczynku, albo 
do relaksu na tarasie i w kawiarni, 
albo do spacerów wokół. W pobliżu 
mamy park, promenadę z ogromną 

ilością kuszących stoisk, plażę z pla-
żowymi barkami, a dalej atrakcyjny 
port z latarnią morską i przystanią dla 
statków wycieczkowych. Wieczora-
mi są koncerty i dancingi w muszli 
koncertowej w parku, albo w licz-
nych lokalach gastronomicznych. 

ZORZA oferuje wypoczynek 
przez cały rok! Serdecznie go 
polecamy. Wystarczy zadzwonić:  
94-3523357.

DARIUSZ GIERYCZ    

Jesienny weekend

Dyniowe święto

WSS Praga Południe

Zabawa z klaunem, gry, zabawy, 
malowanie buziek, konkurs „Rysuj z  
nami” z super nagrodami.

Autorzy 3 najlepszych prac 
otrzymali super nagrody: smar-
twatch, głośnik JBL, słodycze.

„– Chcieliśmy zaprosić Klientów 
do naszego sklepu i pokazać, że ze 
Społem można się bawić. Dla nas 
Społem to przede wszystkim firma, 
która od lat jest na polskim rynku. 
To jedna wielka rodzina! Dla niej 
przede wszystkim liczą się klienci. 
Na ul. Rydygiera mieszka bardzo 
dużo rodzin z dziećmi. To jest nasz 
klient i staramy się, żeby wszyscy 
czuli się jak w domu” mówi kierow-
nik Rejonu Katarzyna Olędzka.

Atmosfera była radosna. Piknik 
rozpoczął się od godz.11:00. Od 
samego początku było dużo dzieci, 
a uśmiech na ich twarzach nie zni-
kał. Całą imprezę prowadził klaun, 
który był największą atrakcją pik-
niku. Razem z dziećmi tańczył, 
śpiewał i wymyślał różne konkursy 

i zabawy. Piniata z cukierkami zro-
biła furorę. Drugą atrakcją, która 
cieszyła się dużym powodzeniem 
było malowanie buziek. Trzeba 
było zrobić numerki, bo kolejka 
dzieci do malowania była ogromna.

Rodzice byli zachwyceni. Kiedy 
dzieci się bawiły, oni mogli zrobić 
zakupy. Mówili, że „od dawna nie 
mieliśmy tak wspaniałej imprezy 
na naszej ulicy”. Komentowali, że 
jest to wspaniały pomysł. Jedna 
z naszych klientek skomentowała: 

„ Informacja o pikniku rozniosła 
się pocztą pantoflową. Tutaj wszy-
scy się znają i od tygodnia wszyscy 
czekali na piknik”. Rozmawialiśmy 
o tym, że w sklepie jest fantastycz-
na atmosfera i że pracownicy są 
przemili. Zawsze służą pomocą, ale 
przede wszystkim wszyscy odczu-
wają rodzinną atmosferę.

W trakcie pikniku zorganizo-
wano degustację, podczas której 

można było spróbować produkty 
od społemowskich dostawców. 
Klienci próbowali na ciepło piero-
gi z firmy ETC, sery z firmy Turek, 
Serenada, Skarby Podhala i z fir-
my Euroser, jabłka od firmy Olak, 
banany od firmy Bury, soczki od 
firmy Tymbark, oraz ciasta z firmy 
Trifood. Przy wyjściu wszystkie 
dzieci dostawały prezenty:)

Klienci zwracali uwagę na fakt, 
że sklep jest bardzo dobrze zaopa-

trzony oraz, że jest bardzo dużo 
miejsca dla matek z wózkami dla 
dzieci. Dla nich jest to bardzo waż-
ne. Czasami taki przejazd w innych 
sklepach jest niemożliwy.

Kierowniczka sklepu Justyna 
Michalak stwierdziła, że „Na pew-
no w naszym sklepie zorganizuje-
my więcej takich imprez. Niedługo 
Mikołajki, potem Święta. Będzie-

my z całą pewnością coś organizo-
wać”

Trzeba odnotować, że WSS Pra-
ga Południe planuje 5 listopada 
kolejną degustację dla klientów 

w sklepie nr 12 przy ul. Grenadie-
rów. Będą m.in. ciepłe kiełbaski 
śląskie z cebulką, pierogi oraz ko-
reczki serowe i słodycze. 

KO 

Piknik z 13-tką

uDokończenie ze str. 1

Kartka z Kołobrzegu

Boczna część Ośrodka od strony ul. Ściegiennego, skąd tylko 
100 m do plaży przez park Żeromskiego.   
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-26 utworzą hasło.

Poziomo: 1) obchodzą imieniny 6 
grudnia, 5) część Otwocka z siedzibą Na-
rodowego Centrum Badań Jądrowych, 8) 
sprzęt optyczny luneta – w narzędniku, 9) 
termin medyczny, dokument wydany pa-
cjentowi po zakończeniu diagnostyki, 10) 
małe resztki chleba lub bułki,11) róża-
necznik, 13) mama źrebaków, 16) kabaret 
z Zielonej Góry założony w 1994 roku, 
20) samica łosia, 23) przy boku kogucika, 
24) grecki poeta liryczny z Teos, 25) na 
planszy do gry, 26) nie jedna w zeszycie 
do matematyki, 27) żołnierz uzbrojony 
w kosę osadzoną na ostrym drzewcu.

Pionowo: 1) więcej niż tysiąc, 2) 
sprawdzian, 3) mieszkaniec Łotwy, 4) 
piosenkarka greckiego pochodzenia, 
mieszkająca w Polsce, 5) orszak, 6) na-
zwisko rumuńskiego historyka, krytyka 
literackiego, poety Nicolae, 7) osoba 
ocalała z katastrofy rozbitego statku lub 
samolotu 12) zmęczenie, trud, 14) festi-
wal kultury żydowskiej w Lublinie, 15) 
w niejednym bloku mieszkalnym, 17) su-
szone winogrona, 18) na życie z PZU, 19) 
we lwowskiej gwarze: łobuz, ulicznik, 

spryciarz, 21) gra podwójna mieszana np. 
w tenisie, 22) spacerowa w mieście, 23) 
może być polny .

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 11 prosimy przesłać na kartach 
pocztowych na adres redakcji do dnia 30 
listopada 2021r. Prawidłowe odpowiedzi 
w drodze losowania będą premiowane 
nagrodą ufundowaną przez producenta 
wędlin firmę JBB w Łysych.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 9/21
Poziomo: 1) śmigacze, 5) Pokora, 8) 

iloraz, 9) indyczka, 10) anakonda, 11) 
okręty, 13) Borys, 16) tubka, 20) syndyk, 
23) Kolorado, 24) lornetka, 25) gokart, 
26) atrapa,27) zadyszka.

Pionowo: 1) ślimak, 2) izolator, 3) 
Anatol, 4) Eliza, 5) pudło, 6) kocur,7) 
rokitnik, 12) kort, 14) oksykort, 15) sądy, 
17) bakałarz, 18) kokosy, 19) kostka, 21) 
dania, 22) kotka, 23) kwacz.

Hasło: WSZYSTKO Z MYŚLĄ 
O KLIENCIE.

Nagrodę ufundowaną przez Społem 
Garwolin otrzymuje Dorota Matuszew-
ska z miejscowości Kanie.
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W polskiej tradycji bardzo 
silny jest kult zmar-
łych i świąt zadusznych. 

Tylko u nas w nocy, z okien 
samolotu, pociągu, lub sa-
mochodu, można obejrzeć 
morze świateł, gdy przela-
tujemy, albo przejeżdżamy 
obok cmentarza. Wielkiego, 
miejskiego, czy małego wiej-
skiego. 

Nastroje cmentarne, zapach 
i blask świec, szelest liści 
pod stopami, gołe gałęzie 
drzew i nagrobki udeko-
rowane kwiatami, to też 
smaki życia. Tu jesteśmy 
najbliżej naszych zmar-
łych, wspominamy bli-
skich i dalekich, jakby 
łączymy się z nimi my-
ślami. Obce cmentarze 
odwiedzamy z szacunkiem dla 
tam pochowanych, niekiedy 
odkrywając niezwykle cieka-
we grobowce i napisy.  

W Polsce podziwiam najbar-
dziej wspaniałe nekropolie, 
które zbudowano na osi za-
chodzącego słońca. To cmen-
tarze w Szczecinie i Gdańsku. 
O zachodzie słońce chowa się 
tam dokładnie na osi głównej 
alei. Powstaje niesamowity 
nastrój, bo o zmierzchu przej-
mująco brzmi głos trąbki na 
pogrzebie krewnego. Na gdań-
skim Srebrzysku pochowałem 
przed laty w ten sposób brata 
ciotecznego, przy dźwiękach 
Silenzio.

W naszej stolicy cmenta-
rze nie mają tak wspaniałej, 

dobranej roślinności i zna-
komitego układu alei, sprzy-
jających refleksji. Panuje 
ciasnota – grób przy grobie 
i brak szerokich alei. Ow-
szem, można pogrążyć się 
w zadumie na Powązkach, 
Bródnie, gdzie odwiedzam ro-
dziców, czy nawet na wielkich 
nowych nekropoliach, ale to 
nie miejsce spacerów, jak na 
cmentarzach pomorskich. 

Stare Powązki to miejsce 
szczególnie drogie warsza-

wiakom, bo spoczywają tu nasi 
znamienici przodkowie, w tym 
wybitni spółdzielcy, o któ-
rych piszemy w Społemowcu. 
Podobnie wojskowy cmentarz 
na Powązkach, gdzie co roku 
1 sierpnia czcimy gromadnie 
poległych Powstańców. 

Szczególny sentyment 
mam do wolskiego cmentarza 
prawosławnego. Bogate XIX
-wieczne grobowce, otoczone 
zewsząd starymi, wysokimi 
drzewami, zawierające tajem-
nicze rosyjskie napisy, ogro-
dzone kunsztownie ozdob-
nymi kratami. Zwłaszcza 
jesienią niezwykły klimat 
tworzy szelest i zapach nie-
grabionych liści oraz kraka-
nie stad kruków, krążących 
wokół drzew.  

Jako mały chłopiec mocno 
przeżyłem tu pogrzeb ciot-
ki mojej matki, wdowy po 
emigrancie – carskim puł-
kowniku. Nocami z innymi 
80-letnimi damami grała ona 
w brydża. Owe wdowy pielę-
gnowały piękne grobowce, 
często z czarnego marmuru. 
Złotymi literami wyznawały 
swą miłość do carskich do-
stojników. W niedziele spo-
tykały się wcześniej na mszy 
w tutejszej cerkiewce, ze 
wspaniałymi pieśniami, bla-

skiem świec i mocnym za-
pachem kadzideł.  

Zaduszki to reflek-
sje o przemijaniu. Coś 
się zaczyna i kończy, 
ale rodzi się na NOWO. 
Non omnis moriar. Tak, 

bo oto w świecie naukowców 
znowu rozgorzała dyskusja 
o wszechświecie. Chwieje 
się teoria, że początkiem 
wszechświata był moment 
Wielkiego Wybuchu (ok. 14 
mld lat temu). Dwóch na-
ukowców z Uniwersytetu 
w Liverpoolu, Bruno Bento 
i Steve Zalel przedstawiło 
teorię, że wszechświat nigdy 
się tak naprawdę nie zaczął. 
Lecz brak dowodów.

To zagadka i kwestia wia-
ry. Jednak żyjemy/jesteśmy 
w wieczności wiecznie, tylko 
historycznie w różnej postaci 
i w nieodkrytych cząstecz-
kach cząstek, jak rozważa 
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Wieczność

Baran 21.III-20.IV
Zmęczenie koronawirusem 
wszystkim daje się we znaki. 
Wykorzystaj wolny czas na 
ostatnie jesienne spacery, nor-

dic wal king, a może pływanie.

Byk 21.IV-21.V
Projekty nad którymi pra-
cujesz zostaną perfekcyjnie 
przygotowane i opracowane.
Na ewentualne przemęczenie 

najlepszy ośmiogodzinny sen.   

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Dyskretne doradztwo dzie-
ciom poprawi atmosferę. 
28 listopada obudzisz się 
z poczuciem misji. Zadbaj 

o siebie w okresie obniżonej odporności 
podczas jesieni.

rak 22.VI-22.VII
Bądź usatysfakcjonowany 
brakiem problemów. Miej 
świadomość, że stany obniżo-
nego nastroju niekoniecznie

są wynikiem przemęczenia czy chandry. 
Warto pomyśleć o diagnozie specjalisty.

lew 23.VII-22.VIII
Łatwiej jest pokonywać ewen-
tualne codzienne problemy 
we współpracy z bliskimi oso-
bami. Chociaż twoja cecha

oceniania innych z pewnością nie ulegnie 
zawieszeniu.

Panna 23.VIII-22.IX
Unikaj niepotrzebnych kon-
fliktów choć mogą ci się one 
wydawać nieuniknione w da-
nym momencie. Swoje trzy

 grosze zachowaj dla siebie.

waga 23.IX– 23.X
Konieczne rozmowy i kom-
promisy, które zapewnią spo-
kój twoim najbliższym i nie 
tylko. Harmonia w rodzinie

wpłynie na samopoczucie  wszystkich.
SkorPIon 24.X-22.XI
Sprzeczne nastoje mogą się 
zdarzyć , ale nie muszą. Plane-
ta Merkury wesprze Twoja za-
radność i analityczne myśle-

nie. Wykorzystaj tę jego cechę. 

Strzelec 3.XI.-23.XII
Czas odpuścić sprawy mniej 
ważne. Odrobina luzu jesz-
cze nikomu nie zaszkodziła.
Wyobraźnia i intuicja pomo-

gą w działaniu z większym rozmachem.

kozIorożec 24.XII-20.I
Czas refleksji i wspomnień 
na temat kogoś, kogo już nie 
ma. Wybitnie dobry czas na 
kontakty z rodziną i nie tyl-

ko. Odrzuć pedantyczne swoje podejście 
do wielu spraw.

wodnIk 21.I-20.II
Bądź tolerancyjny również 
dla  tych ,którzy mają odmien-
ne niż ty zdanie. Bliskie ci 
osoby zdają sobie sprawę z tego

jaki jesteś . Pielęgnuj kontakty rodzinne.

ryBy 21.II-20.III
Zaprzestań analizowania 
wszystkiego pod każdym 
względem. Pozwól, aby naj-
bliżsi nie byli w ciągłym stre-

sie pod wpływem twoich uwag. Daj im 
przyswajać świat w takim zakresie w ja-
kim chcą. J.J. 

Kiszona kapusta ma w polskiej kuchni szero-
kie zastosowanie. Można z niej przygotować 
pyszną zupę czy surówkę, potraktować jako 

farsz do pierogów czy pasztecików, ugotować 
pyszny bigos lub danie główne z różnymi dodat-
kami.  Poniżej dwa ciekawe przepisy z wykorzy-
staniem tej wartościowej kiszonki.

Biała kiełBasa pieczona  
w piwie z kiszoną kapustą

● 750 g białej surowej kieł-
basy ● 500 g kiszonej kapusty 
z marchewką ● 1 szklanka piwa 
● przyprawy: 1 łyżka majeran-
ku, 2 ziela angielskie, 2 listki 
laurowe, 1/2 łyżeczki pieprzu 
● ok. 10 g suszonych grzybów 
● 1 cebula ● 2 ząbki czosnku 
● 3 łyżki oleju sojowego ● ½ 
szklanki bulionu

Piekarnik nagrzać do 180oC. Piwo wymieszać 
z przyprawami i suszonymi grzybami, wlać do 
dużego naczynia żaroodpornego. Dodać opłukaną 
i osuszoną kiełbasę. Cebulę obrać, pokroić w pół-
plasterki, dodać do kiełbasy, razem z obranym i po-
krojonym na plasterki czosnkiem. Przykryć pokryw 
i piec przez 45 minut. Następnie dodać opłukaną 
i odciśniętą kiszoną kapustę (poukładać ją w wolne 
miejsca pomiędzy kiełbasą), skropić sosem sojo-
wym. Piec bez przykrycia przez 45 minut. W ra-
zie potrzeby na koniec można ustawić funkcję grilla 
i zrumienić kiełbasę piekąc ją przez kilka dodatko-
wych minut. Podawać z chlebem lub ziemniakami. 

paszteciki z ciasta francuskiego 
z kapustą i pieczarkami

● 375 g świeżego ciasta 
francuskiego (może być goto-
we) ● jajko do posmarowania 
● ● kminek do posypania ● 
nadzienie: ● 500 g kiszonej 
kapusty ● 300 g pieczarek ● 
1 duża cebula ● 300 g pie-
czarek ● 1 mała marchewka 
i pietruszka ● 3 łyżki oleju ro-
ślinnego

Kapustę wypłukać na sitku, włożyć do garnka, 
zalać wodą do przykrycia i zagotować. Zmniej-
szyć ogień i gotować pod przykryciem do mięk-
kości przez ok. 40 minut. Odcedzić i odcisnąć na 
sitku. W międzyczasie na patelni na 2 łyżkach oli-
wy zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę. Zdjąć ją 
z patelni, a na jej miejsce włożyć umyte, osuszo-
ne i pokrojone pieczarki. Wlać dodatkową łyżkę 
oleju i smażyć przez ok. 5 minut w międzyczasie 
mieszając. Dodać obraną i startą na tarce marchew-
kę i pietruszkę, smażyć razem przez kolejne 5 mi-
nut. Dodać odłożoną cebulę, wymieszać i razem 
podgrzewać przez ok. 2 minuty. Dodać kapustę 
i smażyć mieszając co chwilę przez ok. 2 minuty. 
Otrzymane nadzienie zmielić w maszynce o dużych 
oczkach lub posiekać na desce. Piekarnik nagrzać 
do 190oC. Ciasto francuskie wyjąć z lodówki, prze-
kroić wzdłuż na 2 części. Na każdej części wyłożyć 
nadzienie, układając je bliżej jednego brzegu. Brzeg 
ten posmarować odrobiną wody. Nałożyć ciasto na 
nadzienie i zlepić je. Pokroić ukośnie na porcje, po-
łożyć na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem, 
posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kmin-
kiem. Wstawić do piekarnika i piec przez 20 minut 
na lekko złoty kolor.  
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przysłowia listopadowe
l   Deszcz w początku listopada, mrozy w 

styczniu zapowiada.
l  Słońce listopada,  mrozy zapowiada.
l   Gdy w listopadzie liść na szczytach trzy-

ma, 
To w maju na nowe liście spadnie jeszcze 
zima.

l   Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle 
z wiatrem. 
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