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l 75 rocznica Powstania Warszawskiego l
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Rozwinąć skrzydła

SS Mokpol Letnie zachęty

Gorące tegoroczne miesiące 
– czerwiec, lipiec, sierpień, 
są pełne wydarzeń dla społe-

mowców i ich klientów-mieszkań-
ców Białej Podlaskiej. 1 sierpnia 
br. został otwarty nowy sklep spo-
żywczy nr 20 typu LUX, w rozbu-
dowywanym Osiedlu Podmiejska, 
przy ul. Pileckiego 34, róg ul. Armii 
Krajowej, natomiast w przeddzień 
zameldowano jego gotowość. Jednak 
prawdziwym ewenementem w skali 
kraju, są organizowane w lecie już od 
18 lat przez PSS w Białej Podlaskiej 

dwie imprezy integracyjne z okazji 
Międzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości. Pierwsza, to festyn dla miesz-
kańców miasta przed społemowskim 
SDH Sawko 14 czerwca, a druga to 
piknik dla spółdzielców, obecnie or-
ganizowany na terenie Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej 6 lipca. 

To ważne wydarzenia społeczno
-kulturalne dla mieszkańców i spół-
dzielców. Pieczę nad nimi trzyma od 
lat charyzmatyczny, bezprzykładnie 
porywający do pracy i zabawy za 
sobą innych, prezes PSS EUGE-

NIUSZ MAZUR. Na str. 5, piórem 
naszej koleżanki Danuty Boguckiej, 
relacjonujemy tegoroczny „Lipcowy 
piknik” spółdzielczy na 300 osób. 
Grała i śpiewała własna (jedyna 
w Społem!) kapela i 65-letni chór… 
Natomiast na str. 3 zamieszcza-
my opis nowego sklepu pt. „Nowe 
otwarcie”.  Więcej str. 3 i 5

Gorące imprezy

Drodzy Czytelnicy!
Dla każdego warszawiaka syre-

ny, które brzmią co roku 1 sierpnia 
o godzinie 17, w godzinie „W”, 
zawsze przypominają powstańczy 
zryw i bunt ludu stolicy przeciw 
zbrodniczej tyranii niemieckie-
go okupanta oraz budzą refleksje. 
Dzisiaj, w 75 rocznicę Powstania 
Warszawskiego, tym bardziej łą-
czymy się duchowo zarówno z ów-
czesną młodzieżą, walcząca na 
barykadach oraz z ginącymi pod 
gruzami bombardowanych domów, 
czy rozstrzeliwanymi masowo, jak 
na Woli, zwykłymi cywilami.

Oddajemy hołd poległym, za-
mordowanym i zabitym oraz jesz-
cze żyjącym ostatnim Powstańcom. 
Z wdzięcznością wspominamy 
społemowskich bohaterów Powsta-
nia, w tym niezwykłego, charyzma-
tycznego lidera Związku „Spo-
łem” Mariana Rapackiego, który 
zginął podczas bombardowania 
na Mokotowie. Także zabitych 
przez Niemców: członka zarządu 
Związku Stanisława Dippela, pre-
zesa Spółdzielni „Zjednoczenie” 
Ludwika Mikołajczyka i prezesa 
Spółdzielni „Sklep Społeczny” 
Stefana Prokulskiego. 

W ubiegłych latach systema-
tycznie pisaliśmy o Powstaniu, 

goszcząc m.in. teksty nieżyjących 
już działaczy „Społem”, jak red. 
Ryszarda Siwaka (z walk na Pra-
dze), Janiny Sikorskiej (z walk na 
Powiślu i w Śródmieściu), czy nie-
zapomnianej prezes Ireny Strze-
leckiej, która jako młoda dziew-
czyna walczyła na Starym Mieście, 
a potem po przejściu kanałami 
w Śródmieściu. Przed kilkoma 
laty publikowaliśmy wspomnienia 
ówczesnego 9-latka mec. Ryszar-
da Schiele, który cudem ocalał 
z pogromu mieszkańców Mokotowa 
z rąk ukraińskich morderców. Za-
pamiętał on prezesa Mariana Ra-
packiego, któremu w lutym 1944, 
na 60 urodziny deklamował wiersz 
o „Społem”. 

W ostatnich latach dość często 
pisaliśmy o inicjatywach uczcze-
nia pamięci o Powstaniu. M.in. 
o inicjatywie-akcji prezesa Fun-
dacji Pamięci o Bohaterach Po-
wstania Warszawskiego Rafała 
Szczepańskiego, dotyczącej od-
nowienia 160 tzw. tablic pamięci 
Tchorka, o spotkaniach kombatan-
tów z młodzieżą, w tym z gen. Zbi-
gniewem Ścibor-Rylskim. Właśnie 
jego pomnik odsłonięto 2 sierpnia 
br. w Parku im. marsz. Rydza-Śmi-
głego. 

Prezes Światowego Zw. Żoł-
nierzy AK prof. Leszek Żukowski 
zaapelował niedawno o okazywa-

nie wielkiego 
szacunku dla 
miasta i jego 
mieszkańców, 
bo Powstanie 
było „strasz-
nym okresem”. 
I rzeczywiście, 
nie możemy za-
pominać i o bohaterstwie na bary-
kadach i o bohaterstwie cywilów, 
przeżywających 63-dniową gehen-
nę w mrocznych piwnicach, w nie-
ustannym huku bomb i strachu, bez 
żywności, leków, oderwanych od 
rodzin, w izolacji od świata. 

Należy też odnotować niedaw-
ne wspólne oświadczenie Zw. Po-
wstańców Warszawy i Fundacji Pa-
mięci o Bohaterach PW z 25 lipca 
br. „w obronie ludzi słabszych”: 
„Nie ma zgody na akty przemocy 
wobec jakichkolwiek ludzi, w ja-
kiejkolwiek postaci w wolnej, de-
mokratycznej, tolerancyjnej Pol-
sce, w Unii Europejskiej. Nie ma 
zgody na poniżanie mniejszości 
seksualnych w kraju, w którym ho-
moseksualiści byli zabijani przez 
faszystów za swoją odmienność”. 

Dwieście tysięcy ofiar Po-
wstania woła o wieczną pamięć, 
o wrażliwość i czujność następ-
nych pokoleń wobec zła, nienawi-
ści, faszyzmu. 

REDAKCJA 

Spółdzielnia Mokpol mimo upal-
nej, letniej aury, w dniach 10-
11 lipca br., a zatem w środku 

letnich wakacji szkolnych, zorgani-
zowała kolejną imprezę zachęcającą 
do zakupów. Tym razem przy sklepie 
na ul. Wałbrzyskiej 21 przygotowa-
no festyn. Dobrą okazją do tego było 
otwarcie niedawno przy sklepie salo-
nu optycznego Wojciecha Chodźko, 
pod firmą Doktor Optic.

W związku z tym 
pan Chodźko posta-
nowił dać się poznać 
okolicznym miesz-
kańcom i wspólnie 
zorganizować festyn. 
Podobnie jak przy 
poprzednich festy-
nach, np. przed Me-
gasamem, firma Max 
Meat wystawiła przy 
sklepie grilla. Klien-
tom sklepu Mokpol 
proponowano pyszne 
kiełbaski (z Soko-
łowa), które można 
było również kupić 
wewnątrz sklepu.

Wspólnie z Doktor Optic zorga-
nizowano konkursy dla okolicznych 
mieszkańców, w których można 
było wygrać ciekawe nagrody. Jak 
zaznacza Iwona Karwowska z dzia-
łu marketingu, dużą popularnością 
wśród panów (chociaż było kilka na-
prawdę sprawnych pań), cieszył się 
konkurs wbijania gwoździ na czas. 
Do wygrania były śliczne, duże plu-
szowe maskotki.

Natomiast wśród 
pań i dzieci ogrom-
ną popularnością 
cieszyły się rzuty 
piłeczką do kosza. 
Tu do wygrania było 
mnóstwo ciekawych 
gadżetów – zarówno 
dla dzieci, jak i dla 
dorosłych (ciekawe 
prezenty dostarczy-
ła firma Carlsberg). 
Zorganizowano też 
konkurs rysunkowy 
dla dzieci – „Sklep 
Mokpol oczami dzie-
ci”. Wszystkie rysun-
ki można zobaczyć 

w galerii w sklepie Mokpol przy ul. 
Wałbrzyskiej 21.

Na koniec uczestnicy festynu 
zostali poczęstowani przez Mokpol 
lodami Koral. Od tego dnia mogli 
też wziąć udział w nowym konkur-
sie letnim pn. „Rowerowy zawrót 
głowy”, którego zasady ukazano na 
plakacie. 

Tegoroczną centralną uroczystość, zorganizowaną przez Krajową 
Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Dnia Spóldzielczo-
ści w Hotelu Gromada Centrum 3 lipca br., opisywaliśmy przed 

miesiącem. Trzeba ponadto zwrócić uwagę, że otwierając uroczystość, 
prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki w swoim przemówieniu poin-
formował, że KRS wraz ze wszystkimi polskimi spóldzielniami przystą-
piła do ONZ-towskiej „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju”. Jej cele to: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, bezpieczeństwo 
żywności, dobra jakość edukacji, czysta energia. 

Warto podkreślić że przewodniczący ZO KRS Jerzy Jankowski 
w swym referacie poświęcił sporo miejsca jubileuszowi Społem. Określił, 
iż przez 150 lat Społem „była ostoją wolności, polskości i gwarantem god-
ności człowieka i jego pracy”

Odnotowaliśmy też m.in.głos bezpartyjnego senatora Grzegorza Bierec-
kiego, który postulował pomoc dla spółdzielczości, aby „rozwinąć skrzy-
dła”. W związku z tym poprosiliśmy go o rozmowę, której pełny tekst zamiesz-
czamy na str. 3.  

Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Spół-
dzielczości, 17 lipca 

br. w klubie spółdzielczym 
Ursynów-Kabaty przy ul. 
Ekologicznej 4, Spółdzielcze 
Stowarzyszenie Kulturalne 
im. Stanisława Staszica zor-
ganizowało uroczyste spotka-
nie. Podczas niego wręczono 
dyplomy uznania za zasługi 
w popularyzacji idei spół-
dzielczości w formie grawer-
tonu. Otrzymała go niezmier-
nie aktywna, prezes Zarządu 
Społem PSS w Poznaniu Gra-
żyna Lis-Raniewicz. Jej 
spółdzielnia, która obchodzi 
obecnie 100-lecie działalno-
ści, należy do czołówki spółdzielni 
Społem w kraju i wyróżnia się m.in. 
sklepami ekologicznymi, wypiekami 
dań gotowych w sklepach, licznymi 
konkursami, promocjami, opieką nad 
spółdzielniami uczniowskimi. 

Drugą osobą wyróżnioną dyplo-
mem została kierowniczka Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej MSM Ener-
getyka „Sadyba” Małgorzata Sa-
rzyńska. Reprezentuje ona jedną 
z największych i najaktywniejszych 
spółdzielni mieszkaniowych w War-
szawie, której prezes Piotr Kłodziń-
ski brał udział w spotkaniu. 

W imieniu Kapituły SSK dyplomy 
wręczał prof. Bogdan Grzeloński 
(w jej skład wchodzą też mistrz Wie-
sław Ochman i prof. Lech Króli-

kowski) oraz prezes Stowarzyszenia 
red. Stefan Zajączkowski. Spotka-
nie było okazją do przyjacielskiej, 
miłej rozmowy o bogatej historii 
i współczesnych problemach spół-
dzielczości. Warto dodać, że SSK im. 
St.Staszica, jak żadna inna organiza-
cja, doceniło i uhonorowało w tym 
roku, roku jubileuszowym 150-lecia 
Społem, już kilkoro społemowców, 
o czym pisaliśmy poprzednio. Nie-
oficjalnie wiadomo nam, że dyplom 
uznania w formie grawertonu przy-
znano również prezes Społem PSS 
w Otwocku Jadwidze Studzińskiej. 
Będzie on wręczony podczas uroczy-
stości 75-lecia otwockiej spółdzielni 
w terminie późniejszym. 

Wyróżnionym osobom serdecz-
nie gratulujemy. 

Wyróżnienia dla Społem

Na zdjęciu od lewej: prof. Bogdan Grzeloński, 
prezes Grażyna Lis-Raniewicz i red. Stefan 
Zajączkowski. 

Na zdjęciu obok 
ukazujemy prezes 
WSS Żoliborz Jadwi-
gę Rowicką (z pra-
wej), która otrzymała 
zasłużone brawa po 
udzieleniu jej absolu-
torium za rok 2018, 
w głosowaniu tajnym, 
na niedawnym Zebra-
niu Przedstawicieli 
29 czerwca br. Sze-
rzej o jego przebie-
gu i wynikach oraz 
o zasłużonej działacz-
ce Agnieszce Rytel 
piszemy na str. 5.

WSS Żoliborz Rosnący zysk
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Wspomnienia Tadeusz Seweryniak
Kto znał Pana Tadeusza Seweryniaka, ten na 

pewno zapamięta Jego męską sylwetkę rosłego 
mężczyzny, miły uśmiech i ciepły, bezpośredni 

stosunek do ludzi, przy jednoczesnym wielkim zaan-
gażowaniu w pracy. To on wyjątkowo dzielnie wal-
czył przez lata 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku 
o ocalenie warszawskiej, społemowskiej gastronomii, 
jako prezes Specjalistycznej Spółdzielni Gastrono-
micznej (do 2010 r.). Takie perły tej gastronomii, jak 
popularne restauracje – słynna Adria, Sofia, Szanghaj, 
Cristal-Budapeszt, Ambasador musiały w końcu ulec 
twardym regułom bezpardonowego rynku.

I to pomimo ogromnych wysiłków Prezesa, który wprowadzał jako pierw-
szy w stolicy salony bingo, tańce go-go, czy inne atrakcje Warsaw by night. 
Nieubłaganie przegrał walkę o lokal z największymi tradycjami – przedwo-
jenną Adrię, gdzie do końca funkcjonował na dancingach obrotowy parkiet. 
To właściciele z PZU pozostali nieugięci wobec wielkiej tradycji i renomy 
tego sławnego lokalu, gdzie zbierała się elita II Rzeczypospolitej, genera-
łowie, literaci, ministrowie, artyści. PZU, podobnie jak inne firmy, zerwało 
umowę najmu. Po uroczystym pożegnaniu Adrii w 2005 r. pozostaje pustka… 

Gastronomię znał doskonale, gdyż zaczynał pracę w 1970 r. na stanowisku 
młodszego kucharza w ówczesnej społemowskiej Złotej Kaczce, tuż po szkole 
gastronomicznej. Potem w latach 1972-1980 oddelegowany do gastronomii 
WSS Wola i od 1980 r. już w Specjalistycznej Spółdzielni Gastronomicznej. 
Tam rozwinął skrzydła początkowo jako kierownik działu technicznego, a po-
tem kierując takimi renomowanymi lokalami jak Ambasador, Kuźnia Królew-
ska, Sofia, czy Menora i wreszcie jako pełen inicjatyw prezes SSG. 

Ambitnie uzupełniał wykształcenie. Uzyskał tytuł magistra technologii 
żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia 
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w 2000 r.(zdjęcie 
obok pochodzi z dyplomu tej uczelni). 

Mimo przejścia na zasłużoną emeryturę podjął pracę w WSS Wola na sta-
nowisku dyrektora ds. administracyjno-technicznych. Z entuzjazmem brał 
udział wraz ze swoim zespołem w realizowaniu kolejnych inwestycji swojej 
wolskiej spółdzielni, np. budowie wielofunkcyjnych budynków przy Reduto-
wej, Górczewskiej, Wolskiej, Antka Rozpylacza, czy modernizacji i budowie 
nowych sklepów. Pamiętamy dobrze Jego udział w niedawnym otwarciu bi-
stro Przystanek 16 róg Żelaznej i al. Solidarności oraz nadzorowaniu inwesty-
cji „Redutowa Park”. 

Urodzony w 1951 r. w Grójcu, faktycznie całe dorosłe życie poświęcił war-
szawskiej spółdzielczości spożywców. Spoczął w wieku 67 lat, 8 sierpnia na 
cmentarzu w Warszawie-Pyrach, po porannej mszy św. w miejscowym ko-
ściele św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Puławskiej. Będziemy Go wspo-
minali jako ciepłego, serdecznego Człowieka i dobrego Kolegę.  DG

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
że dnia 31 lipca 2019 r. zmarł

ś.p. 
TADEUSZ SEWERYNIAK

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych Społem WSS Wola
Były Prezes Specjalistycznej Spółdzielni Gastronomicznej.

Żonie, Synom i Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy współczucia

Koleżanki i Koledzy 
ze Społem WSS Wola oraz warszawskich spółdzielni spożywców. 

FRSU Wakacyjny kurs

Fundacja Rozwoju Spółdziel-
czości Uczniowskiej w Kra-
kowie w dniach 15-18 lipca 

br. zorganizowała kolejną edycję 
kursu doskonalącego dla opieku-
nów i instruktorów spółdzielni 
uczniowskich i SKO. To wakacyj-
ne szkolenie ma za zadanie posze-
rzenie ich kompetencji w zakresie 
opracowywania strategii rozwoju, 
stanowiącej fundamentalny element 
systemu zarządzania każdą organi-
zacją oraz przekazanie aktualnych 
informacji na temat uwarunkowań 
działania spółdzielczości, spółdzielni 
uczniowskich i SKO. 

Zakres kursu obejmował cało-
kształt zagadnień dotyczących spół-
dzielni uczniowskiej: księgowość 
i sprawozdawczość, zagadnienia 
z zakresu bhp, przedsiębiorczość 
społeczną w praktyce, wzmacnianie 
kompetencji, komunikację społecz-
ną. Podczas wykładów przypomnia-
no historię spółdzielni uczniowskich 
oraz omówiono ich obecną rolę, ze 
szczególnym uwzględnieniem bu-
dzenia „ducha przedsiębiorczości” 
wśród dzieci i młodzieży. Program 
zajęć był bardzo napięty, a swą wie-
dzą i doświadczeniem podzielili się 
przedstawiciele fundacji oraz za-
proszeni wykładowcy: Anna Bul-
ka, Jerzy Lubas, Anita Strzebońska, 
Bronisław Bieś, Zdzisław Zatorski, 
Anna Mironiuk, Sylwia Frankowska 
– ROPS w Poznaniu, Anna Drani-
kowska i Karolina Dereżyńska – Sto-
warzyszenie Na Rzecz Spółdziel-
ni Socjalnych, Zofia Węgrzyniak, 
Agnieszka Sienkowska, Paulina Ko-
strzewa, Tadeusz Krasuski. 

To czterodniowe spotkanie ludzi 
z całej Polski było okazją do wy-
miany doświadczeń. „Uczestnictwo 
w tym szkoleniu pozwoliło mi na zdo-
bycie nowych doświadczeń. Uświa-
domiło mi rolę spółdzielczości w pol-
skim społeczeństwie oraz zwróciło 
uwagę na problemy, z którymi bory-
kają się inni opiekunowie Spółdziel-
ni Uczniowskich. To doświadczenie 
uświadomiło mi, że opiekunowie 

„Pychotki” są niesamowitymi szczę-
ściarzami, mając poparcie ze strony 
dyrekcji szkoły oraz dużą pomoc od 
WSS „Społem” Śródmieście w War-
szawie” – mówi Beata Boguszewska 
opiekunka SU „Pychotka”. 

„Społem” WSS Śródmieście 
w Warszawie z dumą patronuje 
Spółdzielni Uczniowskiej „Pychot-
ka” w ZSS nr 105 przy ul. Długiej 9 
w Warszawie, wspierając jej dzia-
łalność oraz uczestnicząc w życiu 
całej społeczności szkolnej. Dwoje 
nauczycieli tej placówki, będą-
cych jednocześnie opiekunami SU 
„Pychotka” Beata Boguszewska 
i Leszek Polkowski, po raz drugi 
wzięło udział w wakacyjnym kur-
sie. „W aspekcie osobistym chcia-
łabym podkreślić, że szkolenie stało 
się idealną okazją do zawiązania 
cennych znajomości, które mam na-
dzieję w przyszłości przełożą się na 
owocną współpracę. I co najważ-
niejsze – udział w szkoleniu zwięk-
szył moją motywację i chęć współ-
pracy ze „Społem”. Mam nadzieję, 
że w nadchodzącym roku szkolnym 
wraz z moimi opiekunkami-mentor-
kami ze strony „Społem” Danutą 
Bogucką oraz Jolantą Jędrzejewską 
uda zrealizować się wiele cennych 
i wspaniałych przedsięwzięć – pod-
kreśla Beata Boguszewska.

DANUTA BOGUCKA

Od lewej: Leszek Polkowski i Beata 
Boguszewska SU „Pychotka”

Uczestnicy kursu przed siedzibą Delegatury ZLSP w Krakowie.

Z uwagi na trwający okres wa-
kacyjny, listy i głosy naszych 
Czytelników na ogłoszone 

w numerze czerwcowym dyskusyjne 
FORUM przed 50 Zjazdem Krajo-
wym KZRSS Społem w dniach 19-21 
listopada br., zamieścimy w następ-
nym numerze wrześniowym. Będzie 
on wzbogacony o specjalny dodatek 
jubileuszowy. Wtedy to przewiduje-
my kulminację obchodów jubileuszu 
150-lecia polskiej spółdzielczości 
spożywców. 12 września br. przypa-
da gala jubileuszowa, organizowa-
na przez KZRSS Społem na Zamku 
Królewskim w Warszawie, a 27 
września br. odbędzie się uro-
czystość jubileuszowa, organizo-
wana przez 150-letnią najstarszą 
WSS Śródmieście w Centrum 
Eventowym Space przy ul. Kolejowej. 

Obok tego we wrześniu uczcimy 
pamięć m.in. prezesa Związku Społem 
Mariana Rapackiego, który zginął 75 lat 
temu, 16 września 1944 r. pod bombami 
podczas Powstania Warszawskiego na 
Mokotowie. Natomiast w październiku 
– 6-go 130 urodziny Marii Dąbrowskiej 
i 14-tego 155 urodziny Stefana Żerom-
skiego, wielkich polskich pisarzy i orę-
downików Społem. 24 października za-

planowano ostatnią z cyklu konferencji 
popularno-naukowych o 150-leciu spół-
dzielczości spożywców. O ile poprzed-
nie, 15 maja poświęcona była zaryso-
wi historii Społem, a 26 czerwca roli 
społecznej Społem, to październikowa 
będzie dotyczyła aspektów działalności 
gospodarczej. 

Przypomnijmy, że już 1 lutego br., 
w 150 rocznicę rejestracji Stowarzy-
szenia Spożywczego Merkury, delega-
cja KZRSS Społem i WSS Śródmie-
ście złożyła kwiaty na grobach jego 
założycieli, Aleksandra Makowieckie-
go i Wiktora Magnusa na cmentarzu 

powązkowskim, a 15 marca na grobie 
pierwszego prezesa Związku Społem 
i potem prezydenta RP Stanisława Woj-
ciechowskiego w Alei Zasłużonych. 
Dokładnie w 150 rocznicę jego uro-
dzin, w hołdzie pamięci uczestniczyła 
też jego prawnuczka, wicemarszałek 
Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Obchody rocznicowe zainauguro-
wała również konferencja prasowa 
w historycznym gmachu Społem przy 

ul. Grażyny 14 mar-
ca, której pokłosiem 
było kilkanaście pu-
blikacji w mediach, 
głównie branżowych 
i w internecie. Jej 
przebieg, wraz z wy-
stąpieniami prezesa 
KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego 
i prezes WSS Śródmieście Anny Tyl-
kowskiej, można obejrzeć na godzin-
nym filmie APO Studio na You Tube 
i stronach związkowych, podobnie jak 
relacje z konferencji historycznych.    

Przed Zjazdem Krajowym
Tak się składa, że kulminacja ob-

chodów jubileuszowych 150-lecia 
Społem we wrześniu i październiku, 
zbiega się z rozpoczęciem kampanii 
przedzjazdowej przed listopadowym 

50 Zjazdem Krajowym Społem, który 
będzie też zapewne podsumowaniem 
jubileuszu.  

Zarząd Związku zwołał siedem 
przedzjazdowych regionalnych ze-
brań delegatów, w terminach i miej-
scach określonych w tabeli. W ze-
braniach uczestniczyć będą delegaci 
wybrani (na walnych zgromadzeniach 
lub zebraniach przedstawicieli w 2019 
r.) z danego regionu przed VII (50-
tym) Zjazdem oraz przedstawiciele 
Rady Nadzorczej, członkowie Zarzą-
du Związku, a także inne osoby zapro-
szone przez Zarząd Związku.

Tematami  regionalnych zebrań de-
legatów będą w szczególności:

1) wybranie kandydatów do Rady 
Nadzorczej Związku,

2) przygotowanie założeń programo-
wych uchwał zjazdowych,

3) omówienie projektu zmian do sta-
tutu Związku,

4) omówienie projektów uchwał po-
dejmowanych przez Zjazd Delegatów,

5) omówienie spraw techniczno-or-
ganizacyjnych związanych ze Zjazdem,

Oto terminy siedmiu zebrań regio-
nalnych: 

16 września – Bytom, 37 spółdzielni 
z woj. śląskiego i opolskiego. 

17 września – Bochnia, 28 spółdziel-
ni z woj. małopolskiego i świętokrzy-
skiego.

18 września – Lublin, 29 spółdzielni 
z woj. lubelskiego i podkarpackiego.

2 października – Kołobrzeg, 36 spół-
dzielni z woj. pomorskiego, zachodnio
-pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 

3 października – Śrem, 40 spółdziel-
ni z woj. wielkopolskiego, dolnoślą-
skiego i lubuskiego.

15 października – Białystok, 21 
spółdzielni z woj. podlaskiego i war-
mińsko-mazurskiego.

17 października – Warszawa, 47 
spółdzielni z woj. mazowieckiego 
i łódzkiego.  

Koło Historyczne WSS, działające 
przy naszej redakcji pod przewodnic-
twem Cecylii Przedpełskiej i nasza 
redakcja już 7 września 2018 r. ogłosiło 
Apel do KZRSS Społem i warszaw-
skich spółdzielni spożywców o zorga-
nizowanie i udział w obchodach donio-
słego, wyjątkowego 150-lecia Społem. 
To jedyna, niepowtarzalna okazja do 
szerokiej promocji spółdzielni ich 
Związku. Z wdzięcznością i podzięko-
waniem przyjmujemy wszystkie reali-
zowane przez Związek i WSS Śródmie-
ście punkty programowe jubileuszu. 

Obecnie, podczas kulminacyjnych 
miesięcy obchodów, oczekujemy że we 
wszystkich spółdzielniach społemow-
skich w kraju, nie tylko w Warszawie, 
w sklepach i na budynkach, w interne-
cie pojawią się masowo wyprodukowa-
ne przez Związek jubileuszowe plakaty, 
ulotki, znaczki, dekoracje. 

Udostępniamy do wykorzystania 
nasze publikacje i teksty na łamach 
Społemowca oraz na stronach interne-
towych, na facebooku i w reklamowej 
gazetce cenowej WSS Śródmieście. 
Są dłuższe teksty historyczne oraz 
krótkie, jednostronicowe z portretami 
historycznych liderów, w tym takich 
wspaniałych postaci jak m.in. Stani-
sław Wojciechowski, Stefan Żeromski, 
Marian Rapacki, Edward Abramow-
ski, Aleksander Makowiecki, Romuald 
Mielczarski, Irena Strzelecka. 

Zgodnie z Apelem z 2018 r., de-
klarujemy konsekwentnie pomoc 
i udział redakcji w redagowaniu tek-
stów promocyjnych oraz prowadze-
niu konferencji prasowych, a nawet 
„w potrzebnym obecnie wznowieniu 
opiniotwórczego czasopisma „Spo-
łem”, wydawanego w latach 1906-
2006”.     Red. 

FORUM
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Nowe otwarcie
Wejście od ul. Armii Krajowej. 

– Nawiązując do Pańskiego 
wystąpienia na niedawnych ob-
chodach Międzynarodowego Dnia 
Spółdzielczości, szczególnie dwa 
jego fragmenty zawierają opty-
mistyczne postulaty. Mówił Pan, 
że „…dziś jest dobry moment, 
by promować wielkie osiągnięcia 
i tradycję ruchu spółdzielczego, 
który ma silny etos społeczny i pa-
triotyczny”. W jakim stopniu doty-
czy to promowania SPOŁEM, jako 
spółdzielczości spożywców, nieza-
wodnie służącej Polakom w róż-
nych warunkach – zaborów, wo-
jen, kryzysów, odbudowy, reform, 
już od 150 lat? 

– W jak najszerszym zakresie, 
bo przecież poprzez burzliwe dzieje 
ojczyste, poprzez trzy wieki na spół-
dzielnie spożywców Polacy mogli 
zawsze liczyć. Żadna organizacja 
handlowa nie ma tak wielkich osią-
gnięć i zasług w zaopatrzeniu pol-
skiej ludności, ani w podnoszeniu 
ducha narodowego, zaradności, soli-
darności, samorządności. Tacy przy-
wódcy Społem jak np. przyszły pre-
zydent RP Stanisław Wojciechowski, 
Edward Abramowski, Romuald 
Mielczarski, Marian Rapacki mają 
wiekopomne zasługi dla odzyskania 
niepodległości w 1918 r. i odbudowy 
państwa polskiego, a potem dla oca-
lenia narodowego podczas II wojny 
światowej. 

O tym wszystkim należy po-
wszechnie głosić w mediach, inter-
necie, poprzez wystawy sklepowe, 
plakaty, ulotki, aby współczesne 
pokolenia, w tym te najmłodsze, pa-
miętały i doceniały wyjątkową rolę 
SPOŁEM, któremu nazwę nadał 
nasz wybitny pisarz Stefan Żerom-
ski. W 1915 r. określił spółdzielczość 
spożywców jako „zorganizowaną 
siłę narodową”. 

– W swym przemówieniu z oka-
zji MDS, postulował Pan, aby spół-
dzielczość znalazła się w rządowym 
Planie na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Dodał Pan, iż „trzeba jej 
jednak pomóc rozwinąć skrzydła 
– ułatwić pozyskiwanie kapitałów, 
który pozwoliłby m.in. na poprawę 
wizerunku”. Jak to osiągnąć? 

– Inicjatywa powinna wyjść od 
samych spółdzielców, od Krajowej 
Rady Spółdzielczej, od związków 
spółdzielczych. Można powołać się, 
że ostatnio w odpowiedzi na potrze-
by społeczne i wyzwania współcze-
sności powstają nowe spółdzielnie. 
Po SKOK-ach, które skupiły ponad 
2,6 mln osób, powstały spółdzielnie 
socjalne, a od niedawna spółdzielnie 
energetyczne w zakresie eksploatacji 
źródeł odnawialnej energii. Następu-
je reaktywacja spółdzielni medycz-
nych, lekarskich; wkrótce pojawią 
się spółdzielnie opiekuńcze, bo takie 
są potrzeby coraz bardziej rosnącej 
generacji osób starszych. 

– Czy jednak nowe prawo spół-
dzielcze nie poprawiłoby radykal-
nie trudną sytuację rynkową spół-
dzielni?

– Owszem, tak. Parlament powi-
nien po latach przyjąć nowe prawo 
spółdzielcze, na miejsce obecne-
go, wielokrotnie nowelizowanego. 

W szczególności, moim zdaniem na-
leży zrekompensować spółdzielniom 
to, że nie mogą korzystać z pomna-
żania kapitału drogą emisji akcji, jak 
spółki akcyjne. W krajach unijnych, 
tak jak w przedwojennej Polsce, sto-
sowany jest np. zwrot od zakupów, 
czyli unikanie podwójnego opodat-
kowania spółdzielni i ich członków 
i inne preferencje podatkowe. 

Jednak już teraz, zanim KRS zgło-
si odpowiedni projekt prawa spół-
dzielczego, warto i należy skorzystać 
z istniejących instrumentów gospo-
darczych. Mam tutaj na myśli sko-
rzystanie przez spółdzielnie, w tym 
społemowskie, z dostępnego kapi-
tału w inwestycyjnych funduszach 
emerytalnych, czy też z możliwości 
wspólnych inwestycji z prywatnymi 
inwestorami. 

Oprócz tego, bardzo polecam 
spółdzielniom wykorzystanie prze-
pisów, niedawno przyjętej bez po-
prawek przez Senat, ustawy z 4 lipca 
2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 
W szczególności, w art. 13 ustawy 
przewidziano m.in., iż nowo powoła-
ny Polski Fundusz Rozwoju, udzie-
la finansowania przedsiębiorcom, 
zwłaszcza małym i średnim, poprzez 
obejmowanie udziałów, lub akcji, 
udzielanie pożyczek, gwarancji oraz 
poręczeń. Sądzę, że przydatne przy 
tym byłyby, tworzone celowo spół-
dzielnie osób prawnych.

– Czego Pan życzy spółdzielcom 
SPOŁEM w roku jubileuszowym 
150-lecia spółdzielczości spożyw-
ców? 

– Przede wszystkim, aby rozwi-
nęli skrzydła, uruchamiając jeszcze 
pokaźny potencjał spółdzielni, kon-
tynuując modernizację handlu, wy-
korzystując wszystkie możliwości 
prawne, finansowe, kadrowe. Podob-
nie jak SKOK-i, spółdzielnie mogą 
i powinny powołać wspólny fundusz 
promocji, aby m.in. w reklamie sta-
wić czoła bogatym zagranicznym 
koncernom. Jeśli spółdzielnie od-
budują wspólny hurt i zbudują silne 
centra logistyczne, to razem dogonią 
największe sieci handlowe. 

Życzę Społemowcom dalszych, 
kolejnych 150 lat rozwoju. Aby zno-
wu stali się największą siecią handlo-
wą, dbającą o zdrowie i jakość życia 
milionów swych rodaków-klientów. 
Aby pomnażali wiekowe zaufanie 
Polaków, kupujących polskie towary 
w polskich sklepach.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
DARIUSZ GIERYCZ 

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Rozwinąć skrzydła

Senator Grzegorz Michał Bierecki, ur. 28 września 1963 w Gdyni – 
polski działacz spółdzielczy, przedsiębiorca i polityk, współtwórca spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Już w liceum 
organizował w latach 1980-81 struktury opozycyjne. W stanie wojennym 
krótko aresztowany. W 1986 reaktywował NZS. W 1992 został prezesem 
Krajowej SKOK, był przewodniczącym Światowej Rady Związków Kre-
dytowych. 

Od dwóch kadencji bezpartyjny senator z Podlasia, przewodniczący 
senackiej Komisji Budżetu i Finansów. Obecnie jest prezesem Fundacji 
„SANITAS” i przewodniczącym Rady Nadzorczej TZ SKOK w Gdyni. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Krzyżem Wolności i So-
lidarności.

Rozmowa z senatorem GRZEGORZEM BIERECKIM – przewodni-
czącym senackiej Komisji Budżetu i Finansów, założycielem spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych, prezesem Fundacji „SANI-
TAS”, przewodniczącym Rady Nadzorczej TZ SKOK w Gdyni. 

Jak donosił popularny tygo-
dnik Podlasiak, w czwartek 1 
sierpnia został otwarty nowy, 

trzynasty sklep Społem PSS Biała 
Podlaska przy ul. Witolda Pilec-
kiego 34, na budującym się osie-
dlu mieszkaniowym Podmiejska. 
Przyjął on kolorystykę i oznako-
wanie sklepu typu LUX, podobnie 
jak poprzednio oddane do użytku, 
np. słynna Arenda w centrum mia-
sta. 

Przez kolejne trzy dni klienci 
korzystali tu z promocji na wiele 
produktów, zdobywali okoliczno-
ściowe upominki i częstowali się 
wyrobami z grilla. Dodajmy, że 
pierwszego dnia degustacje swoich 
wyrobów oferowały trzy firmy – 
JBB z wędlinami, Voseba z kawą 
i społemowska restauracja Stylo-
wa z własnymi wyrobami garma-
żeryjnymi. W sobotę, 3 sierpnia 
dla umilenia zakupów grała kape-
la ludowa Społem.

Podczas uruchomienia sklepu, 
prezes Zarządu PSS Eugeniusz Ma-
zur powiedział m.in.: – Zdecydowa-
liśmy się na otwarcie kolejnego skle-
pu spożywczego na osiedlu, które 

nie ma jeszcze rozwiniętej sieci han-
dlowej. Może nie największego po-
wierzchniowo, ale nowocześnie za-
projektowanego i urządzonego. Do 
jego powstania walnie przyczynili 
się mieszkańcy osiedla Podmiejska, 
proponując zarządowi spółdzielni 
otwarcie tutaj placówki handlowej. 
Wszak to nowe osiedle zamieszkuje 
prawie 10 tysięcy osób. 

Poprosiliśmy specjalistyczną fir-
mę Honka z Podkarpacia o sporzą-
dzenie prognoz prawdopodobień-
stwa powodzenia sklepu w tej części 
miasta. Wypadły one pozytywnie, co 
było dodatkowym atutem przy po-

dejmowaniu decyzji. Wybór nazwy 
sklepu – „NOWY” – zawdzięczamy 
czytelnikom tygodnika „Podlasiak”, 
w którym ogłoszony został konkurs 
na nazwę sklepu. 

Jak mówił prezes, prace adaptacyj-
ne trwały bardzo sprawnie i wszyscy 
wykonawcy wykazali się wyjątkową 
solidnością i terminowością. Wie-
le osób pomagało bezinteresownie. 
Słowa podziękowania prezes skiero-
wał na ręce wiceprezesa Budomexu 
Sławomira Wasilewskiego, projek-
tantki inż. arch. Joanny Cappelleri 
i społemowskiej załogi.

PSS Biała Podlaska

Po rozmowach, prowadzonych la-
tem ubiegłego roku, podpisano umo-
wę 8 stycznia br. o sprzedaży skle-
pu na parterze bloku wzniesionego 
przez bialską spółkę Budomex. Za 1 
mln zł uzyskano lokal o powierzchni 
całkowitej 357 mkw i sprzedażowej 
255 mkw. z dużymi witrynami od 

strony głównej uli-
cy osiedla - Armii 
Krajowej. Teraz po-
jawił się czerwony 
neon Społem, na-
zwa sklepu i wkrót-
ce zawisną reklamy. 

Nowy sklep ofe-
ruje klientom szero-
ki asortyment wyro-
bów spożywczych 
(od owoców i wa-
rzyw po przetwory 
mięsne), powięk-
szony o ciepłe zupy 
i smaczne dania 
obiadowe, przygo-
towane przez wła-
sną restaurację Sty-
lowa. Efektownie 

prezentuje się wyspa 
świeżych owoców i warzyw, dalej 
działy mięsny, słodyczy, alkoholowy, 
nabiałowy, piekarniczy. Jasne ledowe 
oświetlenie ułatwia wybór towarów. 
Wózki i koszyki swobodnie można 
używać w przestronnych przejściach. 

12-osobową załogą, w tym 8 no-
woprzyjętymi, kieruje doświadczona 
Ewa Tymosiuk. Wcześniej kierowa-

ła Delikatesami przy dworcu kolejo-
wym. Jej zastępczynią jest Joanna 
Skimina. Podczas premiery sklepu, 
załoga ubrana w jednolite fartuszki 
z logo Lux, wykazywała dużo energii 
i entuzjazmu. Widać, że przyjęli sobie 
do serca życzenia prezesa i gości, aby 
placówka osiągała znakomite wyniki, 
a załoga cieszyła się z sukcesów. 

O dobrych perspektywach sklepu 
rozmawialismy z prezesem Mazurem 
przed jego otwarciem. Wspominał, 
iż jeszcze kilka dni temu hulał na 
ulicy wiatr, który poprzez piaszczy-
ste drogi pędził od pobliskich chasz-
czy i nieużytków tumany piasku. 
Ale wkrótce wytyczone nowe ulice 
osiedla będą uzupełnione o solidne 
jezdnie i chodniki. Przybędą dalej 
nowe domy, a w nich nowi klienci tej 
obecnie wysuniętej placówki. Wtedy 
ziszczą się plany i marzenia prezesa 
i jego współpracowników. 

DARIUSZ GIERYCZ

Prezes Eugeniusz Mazur prezentuje 
kierowniczkę sklepu – Ewę Tymosiuk. 
Obok jej zastępczyni Joanna Skimina. 

Prezes dziękuje za solidną współpracę. 

Najlepsze od Wedla

 „Ptasie 
Mleczko”
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Społemowski ruch oporu
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Trzeba zaznaczyć, że rolę i za-
kres działalności, także konspira-
cyjnej, „Społem” po utracie nie-
podległości, w realiach okupacji 
kraju – zakreślono jeszcze przed 
wybuchem wojny, w planach na 
«czarną godzinę». Przygotowania 
do ewentualnej wojny obejmowały 
magazynowanie na dużą skalę pro-
duktów żywnościowych i innych 
tzw. pierwszej potrzeby, w celu stwo-
rzenia ich odpowiedniego zapasu – 
z myślą o niezbędnym zaopatrzeniu 
ludności w wypadku wojny. Celowi 
temu służyło także zakupienie przez 
„Społem” kombinatu przetwórstwa 
owocowo-warzywnego w Dwiko-
zach. Na naradzie spółdzielców, jaka 
odbyła się w gmachu Szkoły Głównej 
Handlowej, przyjęto tzw. plan mobi-
lizacyjny „Społem” – przekazany 
następnie władzom cywilnym i woj-
sku. Publicznym gestem solidarności 
z wojskiem było (na krótko przed 
wybuchem wojny) uroczyste prze-
kazanie Wojsku Polskiemu na Placu 
Saskim 13 samochodowych karetek 
sanitarnych, zakupionych z pienię-
dzy, zebranych przez spółdzielców.

We wrześniu 1939 r., podczas ob-
lężenia Warszawy, Związek i spół-
dzielnie „Społem” oddały swe ma-
gazyny i sklepy z zapasami oraz 
transport, dla utworzonego przez 
prezydenta Stefana Starzyńskiego 
Miejskiego Zakładu Aprowizacyjne-
go. Chociaż formalnie zawieszono 
– na prośbę prezydenta Starzyńskie-
go – normalną działalność Centrali 
Związku, zaś jej pracowników prze-
kazano do dyspozycji Miejskiego Za-
kładu Aprowizacji (pod kierownic-
twem Felicjana Jabłońskiego), który 
jako jedyna instytucja miał przywilej 
rozdzielnictwa żywności – to, pomi-
mo ciągłych bombardowań i ostrzału 
artyleryjskiego, sprawnie funkcjono-
wała cała sieć sklepów i magazyny, 
troskliwie nadzorowana przez kie-
rownictwo „Społem”. Na wniosek 
cywilnego komisarza obrony, prezy-
denta  Starzyńskiego, za działalność 
w tym okresie prezes Marian Rapac-
ki został odznaczony Krzyżem Nie-
podległości z Mieczami. 

Jednak dokładnie określenie 
miejsca i roli „Społem” w struktu-
rach konspiracyjnych podziemne-
go państwa polskiego i jego główne 
zadania nastąpiło podczas długiej, 
rzeczowej narady, jaka odbyła się 
pod kierownictwem gen. Micha-
ła Karaszewicza-Tokarzewskiego, 
w noc przed kapitulacją stolicy 
27/28 września 1939 r. Poza grupą 

wojskowych , którzy inaugurowa-
li na tej naradzie m.in. działalność 
konspiracyjnej Służby Zwycięstwu 
Polski (poprzedniczki Armii Kra-
jowej), obecny był tam także pre-
zes Marian Rapacki. Brał w niej też 
udział prezydent m.st. Warszawy, mjr 
Stefan Starzyński. Zatem już wtedy 
„Społem” weszło w struktury pań-
stwa podziemnego i stałą współpra-
cę z konspiracyjnym ruchem oporu, 
podległym rządowi emigracyjnemu 
w Londynie.  

W mrokach okupacji
Jak pisał w numerze 10/2013 

Społemowca Warszawskiego, w ar-
tykule „Niezwykłe dzieje wojenne 
Społem” Cezary Bunikiewicz – 
„Klęska wrześniowa spowodowała 
początkowo osłabienie bazy „Spo-
łem”. Z 1893 spółdzielni zrzeszo-
nych w Związku, w Generalnej Gu-
berni – do terenu której ograniczyli 
Niemcy działalność „Społem”– po-
zostało ich niecałe 50 proc. Te, które 
istniały na terenach przyłączonych 
do Rzeszy, przejęli Niemcy. Jedna 
trzecia stanu znalazła się natomiast 
pod okupacją sowiecką. Jednakże 
w rękach „Społem” władze okupa-
cyjne pozostawiły rozdzielnictwo 
towarów reglamentowanych i za-
opatrzenie ludności. Centrala dyspo-
nowała też nadal swoimi zakładami 
produkcyjnymi: w dystrykcie radom-
skim (w Kielcach i Dwikozach) oraz 
w dystrykcie warszawskim (Soko-
łów). Do 1943 r. siedzibą Centrali 
pozostawała nadal Warszawa, jednak 
pod naciskiem Niemców utworzono 
Delegaturę w «stołecznym» Krako-
wie, którą kierował Józef Górniak. 
Część biur i ważnych jednostek orga-
nizacyjnych, wraz z kierownictwem 
w osobach M. Rapackiego i Stanisła-
wa Dippla, pozostało nadal w War-
szawie.

Wraz z trwaniem okupacji, w spo-
sób paradoksalny, baza „Społem” 
rozrastała się z każdym rokiem bar-
dziej. Ogółem przybywa Związkowi 
w tym okresie 2108 nowych spół-
dzielni. Rozwój jego działalności po-
stępuje dwoma nurtami: oficjalnym 
i konspiracyjnym. Bujny rozwój tego 
drugiego jest możliwy m.in. dzięki 
partycypowaniu w rozdzielnictwie 
artykułów reglamentowanych. Prak-
tycznie każda ze spółdzielni posiada 
«lewą kasę», z której finansowana 
jest różnoraka pomoc, także oddzia-
łom walczącym «w lesie» . Ma to 
miejsce również na szczeblu central-
nym, w o wiele szerszym zakresie. 
Stamtąd płynie m.in. pomoc dla znaj-

dujących się w krytycznej sytuacji 
ludzi nauki, twórców, artystów, a na-
wet niektórych polityków. Ochroną 
i opieką zostają otoczone różne 
osoby zmuszone się ukrywać (także 
pochodzenia żydowskiego). Finanso-
wane jest konspiracyjne szkolnictwo 
(organizowane pod przykrywką róż-
nych kursów fachowych). 

Oczywiście, funkcjonując w struk-
turach Państwa Podziemnego, „Spo-
łem” jest cały czas także zapleczem 
logistycznym konspiracyjnej Armii 
Krajowej. Co nie znaczy, że lokalnie 
taka pomoc nie jest świadczona nie 
tylko pojedynczym ludziom, lecz tak-
że grupom i oddziałom wojskowym 
różnych odcieni politycznych. Wzor-
cowy wizerunek „Społem” sprawia, 
że w 1942 r. także przedstawiciele 
spółdzielczości rolniczej opowiadają 
się za jednością ruchu spółdzielcze-
go, a prezes Marian Rapacki zostaje 
uznany za przywódcę całej polskiej 
spółdzielczości w czasach wojny.

Bez wahania, spontanicznie, kie-
rownictwo „Społem” angażuje nawet 
cały aparat Związku, gdy zaistnie-
je pilna tego potrzeba: tak było np. 
z szeroko zakrojoną akcją pomocy 
dzieciom Zamojszczyzny, wywiezio-
nym przez hitlerowców w bydlęcych 
wagonach, wraz ze starcami, chorymi 
i częścią kobiet, w środku siarczystej 
zimy, do centrum Polski. Równole-
gle z codzienną działalnością, kie-
rownictwo „Społem” sporządza kilka 
wariantów szczegółowego planu jego 
rozwoju w latach powojennych.”

Brawurowe akcje
Po zajęciu stolicy, okupacyjne 

władze niemieckie powierzyły Cen-
trali i sieci „Społem” zadania realiza-
cji systemu kartkowego dla ludności 
polskiej, na terenie całej tzw. Gene-
ralnej Guberni, przyznając jej nawet 
od 1940 r. prawo dystrybucji cukru 
konsumpcyjnego.  

Na początku 1942 roku kilkana-
ście spółdzielni warszawskich zało-
żyło wspólną spółdzielnie hurtową 
p.n. „Wspólny Zakup”. Sprowadza-
no cukier, mąkę, kawę, marmoladę, 
tłuszcze, obuwie, itd. Jak wspominał 
jej dzielny prezes Jan Tarkowski, 
zdecydowana większość jej transak-
cji w ciągu trzech lat była nielegal-
na, a za wiele z nich groziła tylko 
jedna kara – śmierci. Po prostu, pula 
żywności była za mała, aby chro-
nić milionową ludność Warszawy 
przed głodem (p. praca zbiorowa pt. 
„100-lecie Warszawskiej Spółdziel-
czości Spożywców 1869-1969”). 

Spółdzielnia zaopatrywała się 
w towary legalnie z oddziałów te-
renowych „Społem”, u plantatorów, 
młynarzy, prywatnych dostawców 
oraz konspiracyjnie od „chłopców 
z lasu” i kolejarzy, którzy zdobywa-
li transporty niemieckie. Rzeczywi-
ste działania „Wspólnego Zakupu” 
były starannie ukrywane i nie doszło 
nigdy do poważnej wpadki! Fał-
szowano certyfikaty i zamówienia. 
„Trefne” transakcje rozliczano bły-
skawicznie gotówką, wykorzystując 
fikcyjne konto w Banku „Społem”. 
Codziennie niszczono prawdziwą do-
kumentację księgową i pozostawiano 
Niemcom tylko fałszywą. Jadące ze 
wschodu do Rzeszy, odczepiane na 
węźle warszawskim, wykradane 
Niemcom (!) wagony z żywnością, 
trzeba było rozładować natych-
miast i rozwieźć towar po sklepach 
w ciągu zaledwie paru godzin!   

Gdy w 1944 r. gestapo już deptało 
po piętach, to prowadzący docho-
dzenie w sprawie sabotażu kolejo-
wego, szef warszawskiego Kripo 

Karol Bartel na sygnał alarmowy ze 
„Społem” został przez podziemie 
zlikwidowany. Jego akta przejęli za-
machowcy. Niższych rangą agentów 
i volksdeutschów, po prostu prze-
kupywano. Trzeba było mieć zaiste 
stalowe nerwy, by tak jak prezes Tar-
kowski, żądać okazania legitymacji, 

a potem rzucać na stół dla gestapow-
skich konfidentów zwitki banknotów 
z szafy pancernej.  To zaiste dobry 
temat na film sensacyjny!

Odwaga i brawura potrzebne też 
były do zaopatrywania ludności ży-
dowskiej w getcie, co czyniła Spół-
dzielnia „Zjednoczenie”, której biura 
i magazyny (ul. Elektoralna 27) sąsia-
dowały z murem getta oraz inne spół-
dzielnie. Nocami przerzucano setki 
kilogramów żywności. Gdy w 1943 
r. dogasało powstanie w getcie, kil-
kudziesięciu Żydów uratowano, 
wywożąc ich ciężarówką na Pragę, 
albo zatrudniając w społemowskiej 
wytwórni toreb i kopert (ul. Długa 
48). Jak pisał Jan Żerkowski, prezes 
Rady Nadzorczej „Wspólnego Zaku-
pu”, szef konspiracyjnej Komisji Pla-
nowania Spółdzielczości Spożyw-
ców, część uciekinierów żydowskich 
trafiła do partyzantki kieleckiej. 

Ratowanie Żydów
Jak pisze Józef Jasiński, były za-

stępca, a potem w latach 1944-1945 
następca prezesa Mariana Rapac-
kiego, w swojej książce „Z dziejów 
polskiej spółdzielczości spożyw-
ców w czasie II wojny światowej” 
(Warszawa, CRS 1965): 

„…Powstanie Żydów wywołało 
silne echo w Warszawie. W kilka dni 
po wybuchu powstania rozpoczęła 
się ucieczka pozostałych przy życiu 
Żydów różnymi drogami, głównie 
przez kanały na linii ul. Nalewki – 
Ogród Saski. W tym czasie pewnego 
razu do Wytwórni Toreb, znajdującej 
się tuż przy murach getta, po otwar-
ciu bramy fabrycznej wpadła gro-
mada Żydów, którzy pochowali się 
w podziemiach, w kotłowni i skła-
dach węgla. 

Zaraz zaopatrzono ich w jedze-
nie i wodę. O jakimkolwiek wyjściu 
uciekinierów na zewnątrz nie mogło 
być mowy z uwagi na krążące liczne 
patrole niemieckie i łotewskie, któ-
re były jak wiadomo, bezwzględne 
w postępowaniu z Żydami. Przecho-
wywanie Żydów w Wytwórni też nie 
było bezpieczne. 

Wobec tego kierownik Wytwórni 
Z.Anczykowski porozumiał się z pre-
zesem M. Rapackim i uzyskał od nie-
go krytą ciężarówkę, którą za zgodą 

kierowcy mieli być wywiezieni ucie-
kinierzy na cmentarz bródzieński na 
Pradze. Tak się też stało. Załadowano 
wtedy ok. 30 osób (dorosłych i dzie-
ci) i szczęśliwie przewieziono je 
przez całe miasto . 

W następnych dniach aż do końca 
powstania znajdowano w kotłowni 
po kilku Żydów , którym pracow-
nicy Wytwórni organizowali dalsze 
ucieczki. Kilku z nich zatrudniono na 
krótko w Wytwórni, kilku zabrał sa-
mochód do młyna w Sokołowie, kil-
ku młodym Żydom udało się przedo-
stać do Kieleckie do partyzantki. 
Największą aktywność w zakresie 
pomocy i zaopatrzenia uciekinierów 
wykazali wówczas pracownicy Wy-
twórni: K.Arct, J.Błaszczyk, R.Ko-
morowski, A.Gola, kierowniczka 
kuchni A.Michałowska i A. Król...”

Bohaterowie oporu
Podobnie jak we wrześniu 1939, 

również w dniach Powstania War-
szawskiego magazyny i zapasy 
„Społem” oddano na potrzeby władz 
powstańczych. Podczas walk i bom-
bardowań zginęło wielu społemow-
ców, a wśród nich prezes Centrali 
„Społem” Marian Rapacki, wraz 
z nim członek Zarządu Stanisław 
Dippel, prezes Spółdzielni „Zjedno-
czenie” Ludwik Mikołajczyk, pre-
zes Spółdzielni „Sklep Społeczny” 
Stefan Prokulski. 

Nieformalnym testamentem ide-
owym Mariana Rapackiego stał się 
jego wiersz – poemat o Warszawie, 
powstały krótko przed wybuchem 
Powstania. To bohaterska i świetlana 
postać. Był on prawdziwym chary-
zmatycznym przywódcą społemow-
skiego ruchu oporu! To on kierował 
zaopatrzeniem warszawiaków w cza-
sie oblężenia stolicy we wrześniu 
1939, kiedy to pod bombami furman-
kami z magazynów w Hali Mirow-
skiej rozwożono towary, nawet przez 
ostrzeliwane mosty. 

Nasza zasłużona nestorka, wie-
loletnia warszawska działaczka 
„Społem” Janina Sikorska pisała 
w 2002 r. na łamach „Społemow-
ca”, że „Społem” w okresie mrocz-
nej okupacji niemieckiej pomagało 
rodzinom profesorów krakowskich, 
podstępnie aresztowanych przez 
Niemców, wspomagało artystów, 
naukowców, pisarzy, malarzy. Obok 
Edmunda Osmańczyka, wymienia 
Marię Dąbrowską i prof. Remigiusza 
Bierzanka. 

„Społem” wydawało „Arbeitskar-
ty”, chroniąc ludzi przed wywózką 
na roboty do Niemiec i  łapankami 
(pisałem o tym również w artykule 
„Karol Wojtyła w Centrali Społem”). 
Ratowano dzieci Zamojszczyzny, 
wykupując i wykradając je z wago-
nów, ukrywano ściganych, w tym 
Żydów z getta. Janina Sikorska, wal-
cząca w Powstaniu Warszawskim, 
sama retorycznie pyta: „A oddziały 
leśne, którym „Społem” pomagało 
żyć i walczyć z okupantem? A gdy 
nadszedł końcowy akt akcji „Burza” 
– Powstanie Warszawskie, w którym 
zginął mąż opatrznościowy „Spo-
łem” Marian Rapacki, społemowcy 
dzielili z honorem los walczących 
dzieci Warszawy i wypędzonej lud-
ności cywilnej, a w terenie spółdziel-
nie udzielały maksymalnej pomocy 
warszawiakom…” 

To społemowcy i kupcy z Prusz-
kowa wykupili z rąk gestapo młodą 
wówczas, walczącą w Powstaniu,  
24-letnią Irenę Strzelecką, która po-
tem została prezesem Związku „Spo-
łem” w latach 1957-1972.

DARIUSZ GIERYCZ  

l 150  l a t  spó łdz ie lczośc i  spożywców  l

Na taką właśnie nazwę zasługuje celowo i świadomie zor-
ganizowana, przez liderów organizacji społemowskiej, 
działalność spółdzielni, w tym warszawskich, w okresie 

krwawej II wojny światowej i bezwzględnej okupacji niemiec-
kiej. Jeszcze przed nieuchronnym najazdem Rzeszy Niemieckiej 
na Polskę, na Zjeździe Krajowym „Społem” w 1938 r. w Gdy-

ni, kierownictwo Związku „Społem”, na czele z prezesem 
Marianem Rapackim, podjęło decyzje o gromadzeniu 
zapasów żywnościowych i pomocy, w razie wojny, prze-
śladowanym Polakom z kraju i Rzeszy, co opisywał we 
wspomnieniach m.in. znany dziennikarz i działacz Związ-
ku Polaków w Niemczech Edmund Osmańczyk.

Baza transportowa Zakładów Wytwórczych Społem w Kielcach w 1940 r.

Marian  Rapacki.  Fot. NAC
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Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców

Urodziła się na warszawskim 
Żoliborzu. Tam spędziła 
dzieciństwo i chodziła do 

szkoły podstawowej przy ul. Prza-
snyskiego. Potem przeprowadzi-
ła się na Bielany, gdzie uczyła się 
w podstawówce na Przybyszewskie-
go. Następnie skończyła Zasadniczą 
Szkołę Zawodowo-Handlową na 
Aspekcie. Była to szkoła 2,5 letnia, 
którą ukończyła w 1974 roku. Gdy 
na Żoliborzu otwarto sklep „Szkoła” 
przy ul. Leopolda Staffa, odbywała 
tam praktyki. 

W sklepie zatrudnionych było 
kilka pracownic, ale większość za-
łogi stanowiły uczennice, które mo-
gły tam nauczyć się fachu. Zaraz 
po ukończeniu szkoły, ówczesny 
kierownik sklepu, zaproponował 
Agnieszce Rytel, by została na dłu-
żej i pracowała tam na etacie sprze-
dawczyni, na stoisku z wyrobami al-
koholowymi i ciastami. Tak właśnie 
zaczęła się jej przygoda z handlem, 
która trwa już 45 lat. 

Po trzech latach pracy w sklepie 
„Szkoła”, Agnieszka Rytel postano-
wiła przenieść się do innej placów-
ki. Był to sklep „Społem”. Odtąd 
z WSS Żoliborz związana była cała 
jej późniejsza kariera zawodowa. 
Ale praca za ladą to nie wszystko. 
W pewnym momencie pojawiła się 
szansa, by spróbować także pracy 
biurowej. Została więc pracowni-
kiem działu transportu i opakowań, 
oczywiście w „Społem”. W tym 
czasie Agnieszka Rytel wyszła też 
za mąż i urodziła syna. Po urlopie 
macierzyńskim nie wróciła jednak 
do biura.

Nadeszła połowa lat 80. Akurat 
tak się złożyło, że otwierał się „Me-
gasam Żoliborski”. Pani Agnieszka 
skontaktowała się więc z dyrekto-
rem i późniejszym prezesem, panem 
Stanisławem Skupem. Dzięki nie-
mu znalazła wówczas zatrudnienie 
w Megasamie, któremu jest wierna 
aż do dnia dzisiejszego. Jak sama 
podkreśla, WSS Żoliborz stał się jej 
drugim domem, a sama dzielnica też 
jest jej ulubioną w stolicy, chociaż 
od kilkudziesięciu lat nie mieszka 
już na Żoliborzu.

Początki pracy w Megasamie były 
bardzo ciekawe. Gdy tylko otwo-
rzył się sklep, to ściągały do niego 
prawdziwe tłumy z najodleglejszych 
dzielnic miasta. Były to ciężkie cza-
sy, gdzie w innych sklepach brako-
wało towaru, za to w „Megasamie 
Żoliborskim” było go naprawdę 
dużo. Ówczesny dyrektor Stanisław 
Skup tak się starał, że w sklepie był 
dostępny towar, którego nie można 
było znaleźć nigdzie indziej. Obec-
nie czasy się zmieniły i towar wszę-
dzie jest podobny. Nie zmieniło się 
jednak jedno – w „Społem” klient 
jest na pierwszym miejscu.

Skąd w ogóle zrodził się pomysł 
pracy w sklepie? Agnieszka Rytel 
podkreśla, że była to nagła chwi-
la, gdy poczuła, że chce właśnie to 
robić. I nigdy potem tej decyzji nie 

żałowała. Obecnie w „Megasamie 
Żoliborskim” pracuje na dziale ko-
smetycznym, ale większość jej pra-
cy zawodowej związana była jednak 
z pracą kasjerki. 

Czym różni się praca na dziale 
kosmetycznym, od chociażby pracy 
na dziale spożywczym? Oczywiście 
inny jest klient. Klient na stoisku 
kosmetycznym potrzebuje bardziej 
rady. W tym tkwi największa różni-
ca, jeśli chodzi o działy sklepu. Na 
stoisku mięsnym, czy alkoholowym 
klient wie co chce, a na stoisku ko-
smetycznym już niekoniecznie. Pani 
Agnieszka chętnie służy więc radą 
i bardzo dobrze sprawdza się w pod-
powiadaniu klientom, które kosme-
tyki będą dla nich najodpowiedniej-
sze. A to procentuje. 

Specyfika sklepu społemow-
skiego i osiedlowego sprzyja temu, 
że do Megasamu przychodzą stali 
klienci, którzy zaopatrują się tam 
latami i znają personel. Niektórzy 
z klientów mówią nawet do pani 
Agnieszki po imieniu. Do sklepu 
przychodzą także klienci, którzy 
przychodzili tam jeszcze za młodu, 
a teraz przyprowadzają już swoje 
dzieci, a nawet wnuki. Pracownicy 
się z tego cieszą, bo w Megasamie 
panuje rodzinna atmosfera. 

Pracownicy nie czują się anoni-
mowi, co często ma miejsce w du-
żych marketach zagranicznych sie-
ciówek. Tam też klienci nie mają się 
kogo zapytać o radę, w przeciwień-
stwie do sklepu „Społem”, gdzie 
zawsze mogą uzyskać potrzebną 
pomoc. To kontakt z klientem, moż-
liwość rozmowy z nim, pomocy, 
porady, to coś, co Agnieszka Rytel 
najbardziej lubi w swojej pracy.

Agnieszka Rytel od 15 lat zasiada 
też w Radzie Nadzorczej WSS Żoli-
borz. Jest tam nawet przewodniczą-
cą komisji rewizyjno-gospodarczej. 
Prezesem spółdzielni WSS Żoliborz 
jest pani Jadwiga Rowicka. Pani 
Agnieszka podkreśla, że z poprzed-
nim prezesem panem Stanisławem 
Skupem współpraca układała się 
bardzo dobrze. Ale z obecną panią 
prezes układa się bardzo bardzo do-
brze. 

Pani prezes wytypowała ją nawet 
ostatnio do miłego wyróżnienia. 
Agnieszka Rytel została wpisana 
do Honorowej Księgi Zasłużonych 
Działaczy WSS. Specjalna uroczy-
stość z tej okazji, na której został 
jej wręczony pamiątkowy dyplom, 
odbyła się w marcu br. w siedzibie 
WSS Śródmieście. 

Od dwóch lat jest już na emerytu-
rze. Mimo tego nadal pracuje w Me-
gasamie. Ma dorosłego syna i co ją 
niezmiernie cieszy, w listopadzie 
będzie miała wnuczka, lub wnucz-
kę. Jeśli chodzi o hobby, to w ostat-
nich trzech latach zaczęła chodzić 
na fitness. Jak podkreśla, pomaga jej 
to w trudach pracy, gdyż ćwiczenia 
pozwalają odciążyć kręgosłup. Ko-
lejną z jej pasji jest teatr.

MARCIN KOZIESTAńSKI

Agnieszka Rytel

Od kilku lat z sympatią by-
wam na Zebraniach Przed-
stawicieli żoliborskiej WSS 

Społem, a zwłaszcza od czterech 
lat, od kiedy jednoosobowo preze-
suje jej Jadwiga Rowicka, awanso-
wana z kierowniczki jednego z sze-
ściu supermarketów tej spółdzielni. 
I mimo wiadomych trudności na 
warszawskim rynku, w ostrej ry-
walizacji z potężnymi koncernami 
zagranicznymi, tutaj na Żoliborzu 
i Bielanach spółdzielnia osiąga 
wciąż stabilny zysk. Z przyjemno-
ścią można zaobserwować, że na tle 
kłopotów walczących o swe miejsce 
na rynku pozostałych warszaw-
skich spółdzielni społemowskich, 
ta dzielnie daje sobie radę. Jako 
jedyna, bez inwestycji deweloper-
skich, podwoiła swój zysk netto 
z 171 tys. zł w 2017 r., w stosunku 
do obecnych 408,3 tys. zł za rok 
2018. 

Uważam, że to głównie dzięki 
konsekwentnej strategii działania, 
skupieniu się tylko na handlu sze-
ściu supermarketów osiedlowych – 
Merkury, Hala Marymoncka, Agora, 
Megasam Żoliborski, Sam Bielański 
i Radek. Poza tym, dzięki świetnej 
współpracy z Radą Nadzorcza z jej 
przewodnicząca Barbarą Becker, 
radcą prawnym mec. Zdzisławem 
Turkiem oraz kierowniczkami pla-
cówek. W tej strategii poczesne 
miejsce zajmują dochody z wynajmu 
pomieszczeń, np. w biurowcu Mer-
kury, gdzie niedawno otwarto nową 
elegancką restaurację włoską Prosta 
Pasta. Oprócz tego dochody, choć 
nieco mniejsze, odnotowano z targo-

wiska przy ul. Kasprowicza, piekarni 
i baru mlecznego Sady.      

29 czerwca br. kolejne Zebranie 
Przedstawicieli wybrało do prezydium 
Barbarę Becker, jako przewodniczą-
cą, Agnieszkę Rytel jako wiceprze-
wodniczącą i Teresę Kaczyńską jako 
sekretarza. W sprawozdaniu Rady 
Nadzorczej odnotowano wiele analiz 
i kontroli oraz dbałość o rentowność 
placówek. Średni udział członkow-
ski 3562 zł świadczy o zaangażowa-
niu 260 członków WSS. Natomiast 
w sprawozdaniu Zarządu za rok 2018, 
zaznaczono, iż spółdzielnia zatrudnia 
255 osób i wciąż potrzebuje nowych 
pracowników.   

W obu sprawozdaniach za rok 
2018 zgodnie stwierdzono, że w roku 
ubiegłym poprawiono wizerunek 
placówek, warunki pracy i płacy za-
łóg, a wskutek różnych działań mar-
ketingowych utrzymano klientelę. 
W ubiegłym roku, wskutek nieren-

towności, zamknięto jedną piekarnię 
w Agorze, wzmacniając drugą w Me-
gasamie Żoliborskim. Na remonty, 
w tym węzłów cieplnych, wydano 
788 tys. zł, a na sprzęt 61 tys. i środ-
ki trwałe 135 tys., w tym na dalszą 
komputeryzację, m.in. baru Sady. Za-
montowano 1700 paneli ledowych.  

Na bardzo trudnym rynku, jak za-
znaczyła prezes Rowicka, liczy się 
renoma naszych sklepów i to czy 
potrafimy ustalać ceny, akceptowane 
przez klienta, także tego z mniej za-
sobnym portfelem. Wspólne zakupy 
dają efekty. Jedna placówka musi po-
magać drugiej. Trzeba robić wszyst-
ko, aby klienci nie poszli do konku-
rencji, bo ich wymagania rosną. Na 
zakończenie pani prezes podzięko-
wała za pracę w roku 2018 całej za-
łodze i Radzie Nadzorczej, licząc na 
dalszą dobrą ścisłą współpracę.   

Osobiście dołączyłem do tych 
słów wyrazy uznania dla kierownic-
twa i załogi spółdzielni. Życzyłem 
żoliborskim społemowcom dalszych 
osiągnięć i korzyści z planowanej 
inwestycji przy ul. Powązkowskiej. 
Wspomniałem żywe przedwojenne 
tradycje „Gospody Spółdzielczej” 
i zachęciłem do włączenia się w ob-
chody 150-lecie warszawskich społe-
mowców, których kulminacja nastąpi 
na jesieni br. 

Na koniec zebrania przyjęto 
stosowne uchwały, w tym w głoso-
waniu tajnym udzielono absoluto-
rium dla jednoosobowego zarządu. 
Na delegatów na 50 Zjazd Krajowy 
KZRSS Społem w listopadzie br. 
wybrano Jadwigę Rowicką i Bar-
barę Becker. 

DARIUSZ GIERYCZ

WSS Żoliborz

Rosnący zysk

Lipcowy piknik spółdzielczy 
w Białej Podlaskiej należy 
już do tradycji tego uro-

kliwego miasta. Biała Podlaska 
to miasto leżące w południowo
-wschodnim zakątku Polski w wo-
jewództwie lubelskim. Położone 
nad trzema rzekami: Klukówką, 
Rudką i Krzną posiada książęcy 
rodowód. Sama Biała Podlaska 
jest miastem ciekawym, z bogatą 
historią i wartymi odwiedzenia za-
bytkami.

To spokojne, na pierwszy rzut oka 
miasto, między innymi dzięki bial-
skiej „Społem” dba o swoich miesz-
kańców oraz coraz liczniej spędza-
jących tu czas turystów, organizując 
festyny, pikniki i inne atrakcje. Dla 
swoich członków, pracowników, 
kontrahentów oraz zaproszonych 
gości z zaprzyjaźnionych spółdziel-
ni doskonałą okazją do wspólnego 
świętowania i zabawy jest Między-
narodowy Dzień Spółdzielczości. 
6 lipca o godz. 17-tej na terenie 
bialskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji przy ul. Na-
rutowicza 35a rozpoczął się 18. już 

piknik spółdzielczy. Piękny zielony 
teren, krzewy, drzewa, a wśród nich 
rozstawione stoły, namioty, punkty 
gastronomiczne i scena. 

Po raz kolejny gospodarzem, 
a tym samym otwierającym spo-
tkanie był prezes Eugeniusz Ma-
zur, który już przy wejściu wraz 
ze swoim zastępcą Lechosławem 
Wietraszukiem serdecznie witał 
przybywających na uroczystość. Ze 
sceny prezes Eugeniusz Mazur po-

witał wszystkich zebranych, w tym 
przedstawicieli KZRSS „Społem” 
wiceprezesa Szymona Fabisiaka 
oraz Danutę Mioduszewską i Elż-
bietę Jasińską-Czajkę, prezesów 
oraz przedstawicieli społemowskich 
spółdzielni, kontrahentów, członków 
Rady Nadzorczej PSS z jej przewod-
niczącym Kazimierzem Wojtaszkiem 
na czele i licznie zgromadzonych 
gości. Ze szczególnym sentymentem 
prezes Mazur zaprezentował lokalny 

Chór Społem, o którego 65. 
jubileuszu pisaliśmy w po-
przednim numerze.

Wśród licznie przyby-
łych na piknik pracowników 
prezes wyróżnił, wręczając 
delikatesowe kosze, tych 
z najdłuższym stażem. Byli 
to: Zofia Kryńska z 43 let-
nim stażem pracy, Bogusław 
Hyb i Krystyna Drab z 42 
letnim stażem, Halina Kwa-
śniewska z 41 letnim stażem 
oraz Irena Celmer i Elżbie-
ta Śledź z 40 letnim stażem 
pracy. Jak co roku zostali 

przedstawieni nowi pracownicy, któ-
rzy rozpoczęli pracę w spółdzielni 
w okresie od poprzedniego pikniku. 

Rok 2019 to rok wyjątkowy 
150-lecia spółdzielczości spożyw-
ców w Polsce, a dla lokalnego Spo-
łem wyjątkowy również za sprawą 
25-lecia prezesury Eugeniusza Ma-
zura, człowieka z niesamowitą cha-
ryzmą i poczuciem humoru, o któ-
rej nie zapomniała Rada Nadzorcza 
i pracownicy wręczając kosz pięk-

nych kwiatów i upominek. Prezesowi 
w tej doniosłej chwili towarzyszyła 
przytulona do dziadka wnuczka Ha-
nia.

Po części oficjalnej odbyła się 
spółdzielcza biesiada. O jej mu-
zyczną oprawę zadbał zespół QSC, 
przy którego ponadczasowych mu-
zycznych aranżacjach spółdzielcy 
wraz z rodzinami bawili się, aż do 
zmroku. Podczas przerw w tańcu, do 
wspólnego śpiewu zachęcała grająca 
i śpiewająca między stołami kapela. 
Podczas pikniku, nie zabrakło po-
kazu sztucznych ogni. O biesiadną 
ucztę zadbali m.in. Perła Browary 
Lubelskie, Coca-Cola, ZM Sokołów, 
hurtownia owoców i warzyw IBIS, 
Poleskie Specjały z Terespola, JBB 
Bałdyga, hurtownia PIGI, Koneser, 
Publimar Biała Podlaska, Lodex 
z Parczewa, hurtownia FREGA oraz 
restauracja Stylowa.

To spółdzielcze święto niewąt-
pliwie jest okazją do spotkań „sta-
rych znajomych”, jak i do zawiera-
nia nowych przyjaźni. 

DANUTA BOGUCKA

Lipcowy piknik 
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Ozdoby ORNO

Mogliśmy się przekonać 
w trakcie całodniowej wy-
cieczki zorganizowanej 

przez Koło Spółdzielców „Społem” 
WSS Praga-Południe. Doświadcze-
nia były wielorakie. Po pierwsze 
dlatego, że wybraliśmy się do tego 
miasta w czerwcowy dzień, kiedy 
w całym niemal kraju panowa-
ły iście afrykańskie temperatury. 
Oczywiście, w Łodzi nie było ina-
czej. Słońce prażyło niemiłosiernie, 
program był obszerny, więc chciało 
się jak najwięcej zobaczyć, a prze-
miła przewodniczka – pani Ola, 
wydawała się jakby impregnowana 
na taką pogodę.

Z nami było gorzej, więc przeska-
kiwaliśmy z jednego cienia, na jak 
najbliższy drugi, próbując jednocze-
śnie maksymalnie uruchamiać nasze 
rozpływające się w tym upale ko-
mórki mózgowe. No bo każdy chciał 
jednak coś usłyszeć i zapamiętać, 
zwłaszcza, że szybko okazało się iż 
miasto, do którego przyjechaliśmy, 
to już jest zupełnie inna Łódź, od tej 
którą większość z nas znała.

Monumentalne, XIX-wieczne fa-
bryki włókiennicze, gdzie w ogłusza-
jącym hałasie maszyn wytwarzano 
każdego dnia tysiące metrów przędzy 
i różnorakich tkanin teraz witają go-
ści ciszą i dostojeństwem zamienione 
na ekskluzywne hotele czy równie 
eleganckie apartamentowce, zwane 

„loftami”. Z wyjaśnień przewodnicz-
ki dowiedzieliśmy się, że ostatnie 
zamówienia na słynne łódzkie tek-
stylia wykonano w końcówce lat 90-
tych, a ponieważ budynki fabryczne 
prezentowały się całkiem, całkiem, 
szybko przystąpiono do nowej ada-
ptacji i zaludniania wnętrz, dla po-
trzeb wieku XXI.

Podziwialiśmy więc królestwo 
najbogatszego z łódzkich fabrykan-
tów, „króla bawełny” Karola Sche-
iblera, gdzie nad głównym wejściem 
do dawnej tkalni nadal wisi wielki 
zegar, a w budynku straży pożarnej 
zamienionym na biura licznych firm, 
pozostała wieża strażacka z wielkim 
dzwonem. O życiu dawnych pracow-
ników tego potentata świadczą nadal, 
stojące w bezpośrednim sąsiedztwie 
fabryki, piętrowe budynki osiedla ro-
botniczego, tzw. famuły, które także 
są obecnie modernizowane dla po-
trzeb mieszkalnych.

Nieopodal tej zabytkowej części 
miasta, zwanej Księży Młyn znajduje 
się najstarszy w Łodzi park, a w nim 
dawny pałac innego potentata prze-
mysłu włókienniczego, Oskara Kona, 
zajmowany dziś przez Państwową 
Wyższą Szkołę Filmową. W sąsiedz-
twie znajduje się też Muzeum Kine-
matografii dokumentujące historię 
tej dziedziny sztuki w naszym kraju. 
Zajmuje ono jeden z dawnych pała-
ców Karola Scheiblera.

Aby jednak przekonać się jak się 
mieszkało w takich pałacach ówcze-

snym potentatom zajrzeliśmy do pa-
łacu innego „króla bawełny” Izraela 
Poznańskiego, usytuowanym przy 
ul. Ogrodowej w bezpośrednim są-
siedztwie jego „imperium”. Wnętrza 
robią ogromne wrażenie, nie tyle 
może z powodu nagromadzenia bo-
gactwa i „blichtru”, co z racji swej 
autentyczności. Zachowały się tu bo-
wiem nie tylko dekoracje ścian, kla-
tek schodowych, czy poszczególnych 
sal i pokojów mieszkalnych, ale także 
meble, zastawa stołowa i różne bibe-
loty użytkowane przez mieszkańców. 
Duża część pałacu zamieniona jest 
w muzeum prezentującym pamiątki 
po najwybitniejszych mieszkańcach 
tego miasta: Arturze Rubinsteinie, 
Julianie Tuwimie i Władysławie Rey-
moncie.

A tuż obok Pałacu Poznańskiego 
rozciąga się jego dawne „imperium” 
zwane dziś „manufakturą”. Tu jed-
nak, w przeciwieństwie do ciszy pa-
nującej w Księżym Młynie, od rana 
do późnych godzin nocnych, tętni 
życie nowoczesnego kompleksu han-
dlowo-rozrywkowego usytuowanego 
w dawnych budynkach fabrycznych. 
Są tu sklepy, kawiarnie, restauracje, 
puby, trzy muzea, dyskoteka, kino, 
teatr, kręgielnia i ścianka wspinacz-
kowa. Tu znaleźliśmy godny odpo-
czynek przeznaczony na spożycie 

obiadu, a gdyby nie żar lejący się 
z nieba zapewne chętnie byśmy po-
chodzili także tutaj, między pięknie 
zaprojektowanymi przybytkami roz-
rywki. 

Mieliśmy już jednak za sobą 
spacer po najelegantszym obecnie 
łódzkim deptaku, czyli ulicy Piotr-
kowskiej, a także wizytę na terenie 
reprezentacyjnego dworca kolejowe-
go będącego ewidentną wizytówką 
nowoczesnego i autentycznie god-
nego podziwu miasta, które w ciągu 

krótkiego czasu weszło w wiek XXI 
z pełnym rozmachem i fantazją.

Szkoda tylko, że nie udało mi 
się uzyskać odpowiedzi na pytanie: 
gdzie się podziały tysiące pracow-
ników zatrudnionych jeszcze do 
niedawna w słynnych na cały świat 
łódzkich fabrykach tekstylnych?

Chyba trzeba będzie przyjechać tu 
ponownie, bo miasto jest naprawdę 
piękne i warte oglądania, bez wzglę-
du na pogodę.

ELŻBIETA JęDRYCH

Jak się chodzi po Łodzi

WSS Praga Południe

W strukturach Centra-
li Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego (CPLiA) 

od roku 1949, zrzeszone były licz-
ne spółdzielnie. Rok później do-
kooptowała do nich Spółdzielnia 
Pracy ORNO („orno” w języku 
łacińskim znaczy „zdobię”), która 
przyjęła nazwę Spółdzielni Przemy-
słu Ludowego i Artystycznego . Jej 
założycielem był złotnik Romuald 
Rochacki. Zakres działalności obej-
mował „wytwarzanie galanterii ar-
tystycznej w metalu”. 

Największą część spółdzielczej 
produkcji stanowiła biżuteria, która 
przez pięć dekad zaspakajała gu-
sta modnych pań . Podstawowym 
materiałem używanym do jej po-
wstawania było srebro w połącze-
niu z bursztynem, koralem, i ka-
mieniami jubilerskimi, takimi jak 
agaty lub turkusy. Oprócz biżuterii 
były przedmioty użytkowe typu 
papierośnice, puderniczki, dzban-
ki, świeczniki, solniczki, łyżeczki 
.Z biegiem lat ORNO poszerzy-
ło swoją ofertę m.in. o łańcuchy 
dla cechów, rektorów i dziekanów 
wyższych uczelni, o naczynia litur-
giczne. Największą pracą wykona-
ną przez Spółdzielnię są drzwi i oł-
tarz w warszawskiej archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela. 

Broszki, klipsy, bransoletki, 
pierścionki, puderniczki, ale tak-
że dokumenty, narzędzia, opako-
wania, ulotki reklamowe można 
obejrzeć jeszcze do 18 sierpnia br. 
w Muzeum Warszawy, przy Rynku 
Starego Miasta. Ekspozycja 1600 
przedmiotów przygotowana przez 
jej kuratorki Agnieszkę Dąbrow-
ską i Monikę Siwińską z Muzeum 
oraz dr Annę Wiszniewską z Insty-
tutu Państwowej Akademii Nauk 
obrazuje pół wieku świetności 
Spółdzielni. 

Ta wyjątkowo 
ciekawa prezentacja 
kunsztu artystycz-
nego pięciu dekad 
istnienia spółdzielni 
to jedno, ale nie spo-
sób nie wspomnieć 
o towarzyszących 
wydarzeniu prelek-
cjach, dotyczących 
czasów mody na bi-
żuterię artystyczną 
ORNO, o polskim 
jubilerstwie po roku 

1989, o zasadach dbania o biżuterię, 
o warsztacie i technice złotniczej 
z perspektywy projektanta biżute-
rii, jak również o latach świetności 
ORNO w strukturach Cepelii . 

W swoim wystąpieniu dr Anna 
Wiszniewska podkreśliła dodatnie 
strony współpracy z Cepelią, wy-
mieniając m.in. powołanie komisji 
artystycznej oceniającej prace, moż-
liwość wstawiania gotowych wy-
robów do istniejących, cieszących 
się renomą, placówek detalicznych 
Cepelii. ORNO korzystało również 
z przydzielanych materiałów, pomo-
cy w nabywaniu narzędzi i maszyn, 
poszerzaniu kontaktów i współpra-
cy z innymi spółdzielniami, a nawet 
w pozyskiwaniu kredytów czy naby-
waniu gruntów. 

Za przypomnienie lat 
istnienia ORNO w struk-
turach Centrali Przemy-
słu Ludowego i Arty-
stycznego kuratorkom 
i dr Annie Wiszniewskiej 
podziękowała Krysty-
na Wódz, wieloletni 
pracownik w struktu-
rach Cepelii, w ostatnim 
czasie pełniąca funkcję 
dyrektora d/s promocji 
w Fundacji Cepelia Pol-
ska Sztuka i Rękodzieło 
Artystyczne.

 JOLANTA  
JęDRZEJEWSKA

Oczywiście możemy wyar-
tykułować nasze potrzeby 
dysponując zasobem ledwie 

kilkunastu słów, ale musimy mieć 
na uwadze, że stosownym dla nas 
odbiorcą okaże się wtedy szympans 
i to taki trochę mniej inteligentny. 
Zostawmy jednak poczciwego mał-
piszona i przejdźmy do sztuki poro-
zumiewania się z przełożonym.

Przewodnikiem po tej niełatwej 
przecież materii będzie dziś Agniesz-
ka Wróbel – pedagog, psychotera-
peuta i trener II stopnia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego 
zajmująca się treningami asertyw-
ności oraz superwizją indywidualną 
i grupową. Jaj najnowsza książka 
„Trudny szef czyli jak się porozu-
mieć z przełożonym” to znakomity 
poradnik, który powstał na podsta-
wie licznych konsultacji z zespołami 
pracowniczymi i jako taki pozwala 
coraz bardziej świadomie poczuć się 
w roli pracownika umiejącego reali-
zować się w firmie.

Zaczynamy od klasyfikacji szefów 
czyli opisu podstawowych typów ich 
osobowości. Jest więc szef narcy-
styczny, dla którego pozycja lidera 
jest szczególnie pociągająca ponie-
waż pozwala zaspokoić potrzebę cią-
głego wzbudzania podziwu u innych. 
Szef gwiazda to bliski kolega narcy-
za, z tym że on usilnie stara się zwró-
cić na siebie uwagę, często nie będąc 
pewnym akceptacji. Perfekcjonista 
nie widzi odcieni szarości, dla nie-
go wszystko jest albo dobre albo złe 
przez co skupia się na detalach tracąc 
z oczu właściwy cel. Szef humorzasty 
jest nieprzewidywalny w zmienności 
nastrojów, stosuje moralność Kalego 
usprawiedliwiając siebie i potępiając 

innych. Bezwzględny jest pozbawio-
ny współczucia, nadużywa władzy, 
w relacjach ze zwierzchnikami jest 
ujmujący za to wobec podwładnych 
wyniosły. Wystraszony posiada dużą 
wiedzę merytoryczną i umiejętności 
ale ich nie wykorzystuje z obawy, że 
to się nie uda. Podejrzliwy uważa, że 
pracownicy są wobec niego nielojal-
ni, dopatruje się ukrytych znaczeń 
nawet tam, gdzie ich nie ma. Niezde-
cydowany ceni zgodę w zespole więc 
tłumi sytuacje konfliktowe, odczuwa 
przymus spełnienia oczekiwań oto-
czenia kosztem własnych potrzeb. 
Agresywny prezentuje wrogą po-
stawę wobec podwładnych wyraża-
jąc ją przez ironizowanie, sarkazm, 
wyśmiewanie. Szef mobbingowiec 
to już osobny temat, podobnie jak 
szef pantoflarz konsultujący decyzje 
z małżonką, czy szef alkoholik.

P r z e d s t a w i o n a 
w pierwsze części 
omawianej pozycji 
klasyfikacja szefów 
uzupełniona jest krót-
kimi „instrukcjami 
obsługi” każdego 
z wymienionych ty-
pów osobowości. 
Mamy więc w rękach 
narzędzie podstawo-
we, ale to ledwie po-
łowa potrzebnej nam 
wiedzy. Druga, o wiele 
istotniejsza, zatytuło-
wana „O czym warto 
wiedzieć, żeby sobie 
poradzić” dotyczy opanowania na-
szego własnego modelu postępo-
wania w tych skomplikowanych 
relacjach. Autorka uważa, że to jak 
odpowiemy na czyjeś zachowania, 
zależy tylko i wyłącznie od nas sa-
mych. Od pewności siebie, umiejęt-

ności wyznaczania granic zakresu 
czynności czy odpowiedzialności, 
asertywności i spokoju kompetencyj-
nego. Jeśli teraz wydaje się to trudne, 
należy dać sobie czas, ale nie wolno 
odkładać tematu na półkę.

Poznając szefów musimy nauczyć 
się też rozpoznawania ról podwład-
nych. Warto wiedzieć dlaczego czar-
na owca prowokuje sytuacje, które 
w rezultacie przysparzają mu kłopo-
tów, czemu wszyscy lubią maskotkę 
ale nie rozmawiają z nim poważnie, 
co może zrobić dziecko we mgle. 
Można sprawdzić czy nie jest się 
czasem kozłem ofiarnym, sumieniem 
grupy, kamikadze albo szarą eminen-
cją. 

Poradnik Agnieszki Wróbel ucząc 
kształtowania własnych emocji i po-
zbywania się frustracji podaje nam 

tę wiedzę w towarzy-
stwie analiz konkret-
nych przykładowych 
sytuacji ilustrujących 
najczęstsze problemy 
pojawiające się w re-
lacjach podwładnych 
z przełożonymi oraz 
sposoby ich rozwią-
zywania. Książkę, 
co oczywiste, pole-
cam wszystkim pra-
cownikom chcącym 
traktować pracę jako 
miejsce wykonywa-
nia obowiązków a nie 
pole walki. Szefom 

też polecam bo, po pierwsze - czę-
sto bywa tak, że wysoki szef ma nad 
sobą jeszcze wyższego, po drugie 
zaś – warto czasem pomyśleć o sobie 
krytycznie i zastanowić się jakim to 
szefem jestem.  

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

BiBlioteczka
handlowca

Sposób na szefa

Ogród Botaniczny Uniwersy-
tetu Warszawskiego w Ale-
jach Ujazdowskich, jak co 

roku zaprosił na kolejny, już XVII 
Festiwal Róż .Miłośnicy „królowej 
kwiatów ” podczas sześciogodzin-
nego pobytu na terenie Ogrodu mo-
gli wziąć udział w warsztatach, do-
tyczących odmian róż, które mogą 
być również ozdobą tarasów i bal-
konów. Przedmiotem spotkań były 
także praktyczne wskazówki użycia 
środków do zwalczania chorób ró-
żanych krzewów w postaci wyciągu 

m.in. z pokrzywy, posadzenia w po-
bliżu czosnku lub użycie oprysku 
z szarego mydła, a w ostateczności 
wykorzystanie istniejących na rynku 
preparatów. 

Na świecie istnieje ponad trzy-
dzieści tysięcy odmian róż o róż-
nych kolorach z wyjątkiem niebie-
skiego. 

Dla dzieci przygotowano warsz-
taty florystyczne „Pejzaż z płatków 
róż”. Różanym zapachem można 
się było napawać w stanowisku 
Polskiego Towarzystwa Różanego, 
a swoje zdolności manualne spraw-
dzić w ułożeniu bukietów . 

Podczas „różanego spaceru” po 
ogrodowej kolekcji jego uczestnicy 
mogli podziwiać róże historyczne: 
burbońskie i damasceńskie oraz, 
albo przede wszystkim, róże bry-
tyjskiego hodowcy Davida Austina, 
dzięki któremu przywrócone zostały 
odmiany wyhodowane sprzed roku 
1867 .Te dziewiętnastowieczne od-
miany charakteryzują się mocnym 
zapachem i pastelowymi kolorami. 
Powstały z krzyżówek starych od-
mian z nowoczesnymi oraz z różami 
wielokwiatowymi. 

Przy fontannie, podobnie jak 
w roku ubiegłym, zaprezentowane 
zostały różane kompozycje J.J.

Festiwal Róż
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Jak pisze 2 lipca br. Newseria.pl 
– „Tylko 6 proc. Polaków jest 
w stanie regulować swoje emo-

cje. Zdecydowana większość ma 
z tym problem, nie potrafi nawet 
nazwać towarzyszących im uczuć. 
Nie wiedzą, jak radzić sobie ze stre-
sem i zmianami. Pomóc może SPA 
dla umysłu, czyli trening emocji, 
który pozwoli nam je zrozumieć – 
mówi prof. Rafał Ohme, ekspert 
w dziedzinie emocji, komunikacji 
i zarządzania. – Nawet najlepsze 
lekarstwa nie zastąpią jednak spo-
tkania ze znajomymi. Oksytocyny, 

które się wówczas wyzwalają, spa-
lają hormon stresu. Tylko trzeba 
się tego nauczyć” – przypomina 
ekspert.

– SPA dla umysłu to taki trening 
szarych komórek, żeby trochę sobie po-
ćwiczyły emocji na co dzień. Człowiek 
nie ćwiczy emocji, tylko od maleńko-
ści ćwiczy rozum. Jak idzie do przed-
szkola, to się uczy czytania, ale nikt go 
nie uczy emocji, tego, w jaki sposób 
radzić sobie ze stresem. Są sposoby, 
które pozwalają spalić hormon stre-
su zwany kortyzolem, który wyrządza 
naszemu organizmowi dużo więcej 
szkody niż sam stan psychologiczny 
smutku – podkreśla 2 lipca br. w roz-
mowie z agencją informacyjną New-
seria Biznes prof. Rafał Ohme, ekspert 
w dziedzinie emocji, komunikacji 
i zarządzania, współautor książki „Spa 
dla umysłu” (wyd. Burda Książki).

Badania świadomości emocjonalnej 
przeprowadzone przez Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Inteligencji Emo-
cjonalnej i polski Instytut Rozwoju 
Emocji wskazują, że Polacy nie tylko 
nie radzą sobie z emocjami, lecz tak-
że nie zawsze potrafią je prawidłowo 
rozpoznać. Co trzecia osoba aktywna 
zawodowo nie potrafi nazwać towa-
rzyszących jej emocji. Tylko 6 proc. 
ocenia, że potrafi je regulować.

– Bardzo potrzebujemy takiego 
SPA dla umysłu. Polacy ciężko pra-
cują. Jesteśmy narodem, który pra-
cuje na dwa etaty, dlatego że bardzo 

Jak piszą 20 lipca br. wirtualne-
media.pl, 50-70-latkowie czują 
się o wiele młodziej. Co czwarty 

kupuje w internecie. Przedstawiciele 
pokolenia 50-70-latków średnio czu-
ją się o 11 lat młodsi. W większości 
uważają, że ich sytuacja finansowa 
jest stabilna, a pieniądze są nie tylko 
po to, aby płacić rachunki, ale przede 
wszystkim, by realizować marzenia – 
wynika z badania Atena Research & 
Consulting. 

Osoby w wieku 50-70 lat średnio 
czują się 11 lat młodziej, niż wskazy-
wałaby na to ich metryki. 63 proc. ćwi-
czy, dba o siebie i zdrowo się odżywia. 

42 proc. osób spośród dzisiejszych 

50-70-latków jest zadowolona ze swo-
jej sytuacji finansowej, a 68 proc. oce-
nia ją nawet jako stabilną, mocno na 
tę stabilizację pracując. Ponad połowa 
(53 proc.) podejmuje się dodatkowych 
prac w celach zarobkowych. Z kolei 
ponad 40 proc. wśród tych, którzy na 

emeryturze już są, podejmuje się prac 
dorywczych, a co czwarty deklaruje, że 
jest nadal aktywny zawodowo. 

Badani uważają, że pieniądze są nie 
tylko po to, aby płacić rachunki, ale 
przede wszystkim, by realizować ma-
rzenia. Coraz bardziej koncentrują się 
na sobie: 93 proc. uważa, że czas dla 
siebie jest ważny. 

60 proc. badanych ma zadatki na 
hipsterów – śledzą trendy żywieniowe 
i robiąc zakupy, szukają produktów 
zdrowych, naturalnych i bez chemii. 
Nawet mniej zamożni starają się, o ile 
pozwala im budżet, wybierać produk-
ty o dobrej jakości. Z kolei lepiej sy-
tuowani, którzy kupują produkty pre-
mium, chętnie korzystają z rozmaitych 
promocji. 

Większość (70 proc.) zaopatruje się 
w sprawdzonych, lokalnych miejscach 
(głównie osoby powyżej 60 roku ży-
cia i kobiety). Dla 59 proc. ważne jest 
czy produkty pochodzą od polskich 
producentów. Co czwarty badany robi 
zakupy w sieci i to co najmniej raz 
w tygodniu, kupując najczęściej ubra-
nia, sprzęt RTV/AGD, książki, kosme-
tyki i obuwie.  opr. Red.

CO PISZĄ INNI? HANDEL 2019
często nasze wynagrodzenie z pod-
stawowego miejsca pracy jest niewy-
starczające i trzeba coś dodatkowego 
robić. Oprócz tego mamy trzeci za-
wód, jakim jest wychowanie dzieci – 
tłumaczy prof. Rafał Ohme.

Ze statystyk OECD wynika, że 
Polacy należą do czołówki najbar-
dziej przepracowanych narodów. 
W pracy spędzamy ponad 1,9 tys. 
godzin rocznie. Z badań aktywno-
ści ekonomicznej ludności prowa-
dzonych przez GUS wynika, że ok. 
847 tys. osób zarabia w więcej niż 
jednym miejscu (dane za I kwartał 
2019 roku). Do tego dochodzą do-
mowe obowiązki. Brakuje czasu, by 
wgłębić się we własne emocje, a tym 
bardziej je analizować.

– Trening emocji po-
lega na tym, żeby po 
pierwsze, poznać lepiej 
siebie i swoje emocje. 

Jest na to kilka sposobów. W książce 
dokładnie punkt po punkcie wyja-
śniam, co trzeba zrobić. W EmoNo-
tesie, który towarzyszy książce, jest 
dokładnie rozrysowane: zrobiłeś to, to 
teraz przejdź do punktu drugiego. Jak 
zrobiłeś punkt drugi, przejdź do punk-
tu trzeciego, masz na to 6 miesięcy. Po 
drugie, nauczyć się palić ten nieszczę-
sny kortyzol – wskazuje współautor 
książki „Spa dla umysłu”.

Pomocne są też drobne czynno-
ści, o których zazwyczaj zapomi-
namy. Stres pomagają rozładować 
np. wspólny posiłek bez zerkania 
w ekran smartfona, skupienie się na 
najbliższych i rozmowie. Wszyst-
kie badania jasno wskazują, że nic 
nie zastąpi kontaktu z żywym czło-
wiekiem, nie przez media społeczno-
ściowe, ale zwykłego spotkania.

– Kawa wypita w Starbucksie 
z grupką oddanych przyjaciół zrobi 
ci dużo więcej niż najlepsze beta-blo-
kery czy lekarstwa. To nie jest meta-
fora, tylko fizycznie sprawdzana emi-
sja hormonów, np. oksytocyny, która 
ma na nas wpływ ozdrawiający, bo 
pali kortyzol. Oksytocynę wytwarza-
my wtedy, kiedy się przytulamy do 
drugiego człowieka, tylko koniecznie 
przez co najmniej 6 sekund. Wiedzą 
o tym małe dzieci, które kiedy zgubią 
zabawkę, biegną do mamusi, żeby się 
przytulić. One są ekspertami neu-
robiologii – przekonuje prof. Rafał 
Ohme. Opr. Red.

Ćwicz emocje

PAP 18 lipca br. ogło-
siła komunikat 
UOKiK, który in-

formuje: „Twój kontrahent nie płaci 
za wykonane usługi? Już wkrótce 
będzie mu groziła kara od UOKiK. 
Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom 
płatniczym jest już na ostatniej pro-
stej w parlamencie. Sprawdź nowe 
uprawnienia urzędu.” 

I dalej: Zatory płatnicze to jeden 
z największych problemów polskiej 
gospodarki. Ponad 80 proc. polskich 
przedsiębiorców nie otrzymuje swo-
ich należności w terminie. Bardzo 
często powoduje to sytuację, w której 
sami nie są w stanie opłacić swoich 
wierzytelności. 

„Problemy z płatnościami mogą 
doprowadzić do upadku wielu firm, 
szczególnie tych mniejszych. Dlate-
go konieczne stało się rozwiązanie 
tego problemu. Zmienione zostaną 
przepisy i wprowadzone rozwiąza-
nia, które skrócą terminy płatności 
i jednocześnie przewidują sankcje dla 
tych, którzy nie płacą. Szczególnie 
chronieni będą mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy. Kary nakładał będzie 
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów” – mówi prezes UOKiK 
Marek Niechciał. 

Ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych ma wejść w życie 1 
stycznia 2020 r. W piątek 19 lipca 
Sejm będzie głosował nad senackimi 
poprawkami, a po ich przyjęciu akt 
prawny zostanie przekazany do pod-
pisu Prezydenta. 

Ustawa zawiera cały pakiet roz-
wiązań prawnych (zmian podatko-
wych, rozwiązań cywilnoprawnych 
i administracyjnych), których ce-
lem jest ograniczenie zatorów płat-
niczych. Jedną z ważnych zmian 
jest skrócenie terminów płatności 
w transakcjach pomiędzy przedsię-
biorcami lub innymi podmiotami 
objętymi zakresem działania ustawy. 
Podmioty publiczne będą musiały 
uregulować swoje należności w 30 
dni, wyjątek przewidziano dla insty-
tucji leczniczych, które będą miały 
60 dni na zapłatę. W przypadku trans-

akcji, w których na pieniądze czekają 
mikro, małe lub średnie firmy, a ich 
dłużnikiem jest większy kontrahent, 
termin płatności nie może przekro-
czyć 60 dni. Zwiększona została też 
wysokość odsetek, jakich może do-
magać się przedsiębiorca, jeżeli dru-
ga strona transakcji handlowej nie 
płaci za towary lub usługi. 

Rola UOKiK 
Nadmierne opóźnienia w płat-

nościach będą groziły interwencją 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. UOKiK będzie mógł re-
agować w przypadku, kiedy suma 
zaległych świadczeń pieniężnych 
przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych 
miesięcy wyniesie co najmniej 5 
mln zł do 2021 r. i 2 mln zł w póź-
niejszych latach. Postępowania będą 

wszczynane z urzędu i będą musiały 
zakończyć się w ciągu 5 miesięcy. 
Zawiadomienie o braku zapłat w ter-
minie będzie mógł złożyć do UOKiK 
każdy, zarówno przedsiębiorca, który 
padł ofiarą praktyk, jak i osoba podej-
rzewająca, że dany podmiot nie płaci 
swoim kontrahentom. W trakcie po-
stępowania urząd będzie kontrolował 
płatności z dwóch lat poprzedzają-
cych wszczęcie postępowania. Kara 
będzie obliczana według wzoru* na 
podstawie wartości opóźnionych 
świadczeń i okresu opóźnienia z za-
stosowaniem stawki odsetek ustawo-
wych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. Ukarany przedsiębiorca 
będzie mógł zwrócić się o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez UOKiK. 
Następnie będzie miał możliwość 
złożenia skargi do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. 

Kiedy kara będzie niższa,  
a kiedy wyższa? 

„Będziemy stanowczo reagować 
w przypadku opóźnień w płatno-
ściach, ale będą też okoliczności 
łagodzące. Nakładane sankcje będą 
mogły zostać zmniejszone, jeżeli 
dłużnik ureguluje swoje zaległości. 
Podmiotów, które same są ofiarami 
zatorów, nie będziemy karać w ogó-
le. Nie będzie natomiast pobłażania 
dla recydywistów – ci będą musie-
li zapłacić więcej” – mówi prezes 
UOKiK Marek Niechciał. 

Urząd będzie mógł obniżyć karę 
o 20 proc., jeżeli przedsiębiorca 

Czują się młodsi

spłaci należności wraz z odsetkami 
w ciągu 14 dni od doręczenia mu po-
stanowienia o wszczęciu postępowa-
nia. UOKiK będzie mógł też zastoso-
wać dodatkową obniżkę o 10 proc., 
jeżeli dłużnik niezwłocznie zapłaci 
karę i zrzeknie się prawa do złoże-
nia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez urząd. Kary nie otrzy-
mają podmioty, które nie płacą swo-
im wierzycielom z tego powodu, że 
nie otrzymują pieniędzy od swoich 
dłużników. Natomiast jeśli UOKiK 
stwierdzi, że ukarany już wcześniej 
przedsiębiorca ponownie dopuszcza 
się nadmiernych opóźnień – kolejna 
nałożona kara może być podwyższo-
na o 50 proc. 

UOKiK będzie mógł przepro-
wadzić kontrole u przedsiębiorcy 

i żądać przekazania koniecznych 
informacji i dokumentów. Zmiany 
zakładają również ściślejszą niż do-
tychczas współpracę pomiędzy Urzę-
dem Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, a Krajową Administracja 
Skarbową. UOKiK będzie mógł po-
zyskać informacje, dzięki którym 
będzie można uniknąć wszczynania 
postępowań wobec przedsiębiorców 
terminowo płacących należności, 
a działania Urzędu skoncentrują się 
na podmiotach tworzących zatory 
płatnicze. Prezes UOKiK co roku, do 
końca pierwszego kwartału, będzie 
składał sprawozdanie Premierowi 
z przeprowadzonych postępowań. 

*JKP (kara) = WŚ × n/365 × OU 

JKP – jednostkowa kara za nie-
spełnione lub spełnione po terminie 
świadczenie pieniężne, WŚ – war-
tość niespełnionego lub spełnionego 
po terminie świadczenia pieniężne-
go, n – wyrażony w dniach okres, 
który upłynął od dnia wymagalności 
niespełnionego lub spełnionego po 
terminie świadczenia pieniężnego, 
do ostatniego dnia okresu objęte-
go postępowaniem, albo do dnia 
jego spełnienia jeżeli świadczenie 
pieniężne zostało spełnione w okre-
sie objętym postępowaniem, OU 
– odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych, ustalone 
na dzień wydania decyzji o nałożeniu 
administracyjnej kary pieniężnej. 

Opr. Red. 
WARTO WIEDZIEĆ

l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Z dniem 1 lipca 2019 r. pierwsze 
przedsiębiorstwa objęte zostały 
przepisami ustawy o Pracowni-

czych Planach Kapitałowych. Są  pod-
mioty zatrudniające co najmniej 250 
osób zatrudnionych według stanu na 
dzień 31 grudnia 2018 r.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowol-
ne, jednakże do PPK obowiązuje  au-
tomatyczny zapis osób zatrudnionych, 
które ukończyły 18. rok życia, a nie 
ukończyły 55. roku życia. Po ukoń-
czeniu 55. roku życia pracownik sa-
modzielnie składa wniosek o przystą-
pienie do programu. Do programu nie 
mogą przystąpić osoby, które ukończy-
ły 70 lat.

Jeżeli pracownik automatycznie 
przyłączony do programu nie chce 
w nim uczestniczyć, to celem rezy-
gnacji z uczestnictwa będzie musiał 
złożyć deklarację o rezygnacji z do-

konywania wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. Należy ją zło-
żyć pracodawcy w formie pisemnej.

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 
czerwca 2019 r., pod poz. 1102 opu-
blikowano rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. 
w sprawie deklaracji o rezygnacji 
z dokonywania wpłat do pracowni-
czych planów kapitałowych. Deklara-
cja o rezygnacji z dokonywania wpłat 
do PPK zawiera: imię (imiona) i na-
zwisko uczestnika PPK, jego numer 
PESEL, a w przypadku osób nieposia-
dających numeru PESEL datę urodze-
nia, serię i numer dowodu osobistego 
lub numer paszportu albo innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość 
w przypadku osób nieposiadających 
obywatelstwa polskiego oraz nazwę 
podmiotu zatrudniającego. Poza tym 
uczestnik musi złożyć podpis pod 

oświadczeniem o treści: „Oświad-
czam, że rezygnuję z dokonywania 
wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę 
o konsekwencjach złożenia niniejszej 
deklaracji, w tym:

1) nieotrzymania wpłaty powitalnej 
w wysokości 250 zł, należnej uczest-
nikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, 
który nie nabył uprawnienia do wpłaty 
powitalnej przed złożeniem deklaracji);

2) nieotrzymywania dopłat rocz-
nych do PPK w wysokości 240 zł, na-
leżnych uczestnikom PPK po spełnie-
niu warunków określonych w art. 32 
ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.);

3) nieotrzymywania wpłat podsta-
wowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający w wysokości 1,5% wy-
nagrodzenia”.

Wzór deklaracji stanowi załącznik 
do wyżej wskazanego rozporządzenia.

Opracowała:
MONIKA BOBKE

Walka z zatorami

Deklaracja o rezygnacji z PPK
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Kiedy na zewnątrz upał najlepiej 
sięgnąć po przepisy na lekkie 
dania, odpowiednie do panu-

jącej aury. To czas chłodników, 
w których wykorzystujemy naj-
smaczniejsze o tej porze warzywa 
i doskonały moment na dania z se-
zonowymi owocami.

Zupa ogórkowa na Zimno 
● 3 świeże 

ogórki grunto-
we ● 2 ząbki 
czosnku ● 3 
szklanki gę-
stego bałkań-
skiego jogurtu 
● 3 łyżki oli-

wy ● sól ● biały pieprz ● kilka gałą-
zek koperku 

Ogórki starannie opłukać pod bie-
żącą wodą, obrać, usunąć ewentualne 
nasiona. Ogórki zetrzeć na tarce ja-
rzynowej o grubych oczkach, posolić 
i odstawić na kilkanaście minut, by 
puściły sok. Po tym czasie sok od-
lać. Czosnek przecisnąć przez pra-
skę i dodać do jogurtu bałkańskiego. 
Wrzucić odciśnięte ogórki oraz opłu-
kany, osuszony i posiekany drobno 
koperek. Dodać szczyptę soli, olej 
i pieprz do smaku. Całość starannie 
wymieszać. Odstawić do lodówki na 
około 2 godziny. Schłodzoną zupę 
wyjąć z lodówki. Przełożyć do mi-
seczek, ozdobić plasterkami ogórka 
i koperkiem.
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–16 utworzą hasło. 

Poziomo:1) nauka zajmująca się ba-
daniem powiązań między organizmami 
żywymi a środowiskiem, 5) uzupełnie-
nie brakujących włosów na głowie, 8) 
zwolennik patrz konkretyzm, 9) amu-
let, 10) mały kocioł, 11) potocznie po-
zbawiony wartości utwór literackich, 
13) w stadninie, 16) gilza, 20) w nim 
Ryby, Rak, Wodnik, 23) mała kanapka, 
24) miara długości, 25) kompan, zna-
jomy, 26) biała broń służąca do kłucia, 
27) haszysz lub opium. 

Pionowo: 1) okrzyk wydany przez 
Archimedesa, 2) nadzoruje je baca, 3)
zespół blaszek kostnych wyróżnionych 
w kościach długich, 4) dawny miesz-
kaniec Meksyku, 5) duża moneta bita 
od końca XV, 6) substancja regulująca 
przebieg procesów życiowych, 7) pół-
groszek, srebrna moneta w Polsce i na 
Litwie (XVI –XVI wiek), 12) ważny ar-
gument, 14) bez biletu, 15) znana pieśń 
patriotyczna, 17) nawa poprzeczna mię-
dzy korpusem nawowym a prezbiterium, 
18) na świątecznym stole, 19) niewielkie 

miasto w Anglii, niedaleko Glasgow, 21) 
obraz sakralny powstały w kręgu kultury 
bizantyjskiej, 22) potrzebna przy tablicy 
szkolnej, 23) despota. 

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 8 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31sierpnia 2019.

Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą ufun-
dowaną przez Hurtownię spożywczą 
żywności ekologicznej i konwencjo-
nalnej „PRIMUS”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/19
Poziomo:1) Bismarck, 5) piwsko, 8) 

armata, 9) kramarze, 10) hotelarz, 11)
adresy, 13) Thaer, 16) Aviko, 20) roz-
kaz, 23) patisony, 24) eutrofia, 25)safa-
ri, 26) Huelle, 27) ambasada.

Pionowo: 1) błacha, 2) Samotnia, 3) 
antyla, 4) Kukiz, 5) prasa, 6) wiatr, 7)
Krzysiek, 12) dola, 14) Honolulu, 15)
rola, 17) izoopaka, 18) Pilawa, 19) ży-
wica, 21) Karol, 22) Zofie, 23) prasa.

HASŁO: W OFERCIE HURTU 
MARKA SPOŁEM nagrodę ufundo-
waną przez HSP „HURT” otrzymuje 
Beata Traczyk z Warszawy.
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Są w centrum Warszawy trzy 
lokale położone na Osi Sa-
skiej, przy ul. Elektoralnej 

i Chłodnej, kultywujące kuch-
nię polską i dawną warszawską. 
Tutaj przebiegała granica war-
szawskiego getta, a w czasie Po-
wstania Warszawskiego, 75 lat 
temu toczyły się ciężkie walki. 
O tym z pietyzmem przypomnia-
ły stare zdjęcia z komentarzami, 
zamieszczone na facebooku tych 
lokali. 

Bar GRUBY JOSEK przy 
Elektoralnej 24 uczcił rocznicę 
powstania wspólnym śpiewaniem 
„zakazanych piosenek” wieczorem 
31 lipca. Tutaj w każdy weekend 
występują kapele warszawskie i ze-
społy, przypominające dawny folk-
lor stolicy, pod hasłem: „Serwus 
Ferajna!” Do tej tradycji nawiązuje 
menu, lecz niestety wystrój pozo-
staje zbyt nowoczesny, surowy, 
w modnym postindustrialnym stylu. 
Przed wejściem do baru ustawiono 
dwa stoliczki na chodniku.

Godne polecenia są lunche po 
19 zł w godz. 12–16, z bogatym 
zestawem dań do wyboru. Np. 
w pierwszym tygodniu sierpnia 
mamy do wyboru jako przystawki: 
chłodnik, lub mielonka, albo pasz-
tet wege; jako danie główne – po-
lędwica, lub pierogi z ogonówki, 
albo kluski z mięsem, a na deser 
strudel albo kogel mogel. Obficie 
w godziwej cenie. 

Skromniejszą ofertę posiada 
restauracja OGRÓD SMA-
KU, która od niedawna zastąpiła 
moją czołową knajpę Corso przy 
ul. Elektoralnej 23. Tutaj wystrój 
pozostał nadal bardzo elegancki 
i miła obsługa, lecz ceny potraw 
poszły w górę. Na miejsce lun-
chu za 16 zł pojawił się zestaw za 
19,90 zł. Przykładowo, 2 sierpnia 
w zestawie była pomidorowa z ma-
karonem oraz dewolaj, albo ryba 
z ziemniakami i surówką. Poprzed-

niego dnia oferowano obok zupy 
z soczewicy, także gulasz z kaszą 
i burakami, lub knedle ze śliwka-
mi. Pycha. 

Moimi ulubionymi miejscami 
są tu stoły pod oknem od strony 
Elektoralnej oraz uroczy, półokrą-
gły zakątek na końcu sali na po-
dium, pamiętający czasy PRL-ow-
skiego baru mlecznego Mirów, 
gdzie niedawno rezerwowaliśmy 
stoły na uroczystości rodzinne. 
Na szczęście, po likwidacji Corso 
zniknął szpetny niebieski neon, 
wraz z całym barkiem po prawej 
stronie. Z powodzeniem zaczął 
funkcjonować ogródek pod para-
solami, od strony ul. Jana Pawła 
II. 

W tych samych godzinach (12-
16) lunche w cenie 20 zł podają 
nieco dalej, przy ul. Chłodnej 34 
w barze „Dla wszystkich” pod na-
zwą KERCELAK, nawiązującą 
do słynnego w pobliżu wolskiego 
targowiska przed wojną. Wystrój 
lokalu nie należy do najładniej-
szych i stylowych, bo dominują 
jaskrawo-czerwone kiczowate sofy 
ze skaju. 

Jednak menu zachwyca starego 
warszawiaka, bo można tu znaleźć 

np. znakomite, rzadko spotykane 
gdzie indziej przekąski w rodzaju 
np. indyka w maladze, schabu po 
warszawsku, ozorka w galarecie, 
tatara wołowego, ryby faszerowa-
nej, tymbalika drobiowego, nóżek 
w galarecie itd. Obok tego klasycz-
ne dania, jak schabowy, mielony, 
sztuka mięs, rumsztyk wołowy, go-
łąbki, flaki, żurek, pyzy, kopytka... 

5 sierpnia na lunch można było 
otrzymać przy kontuarze: chłod-
nik, klasyczny schabowy z kapu-
stą oraz kompot. Na gorący, letni 
dzień polecamy ogródek uliczny 
pod parasolami, z widokiem na 
nowe wieżowce i stare domy na 
Chłodnej.

SMAKOSZ

dOmOwe dania krzyżówka Nr 8 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Serwus Ferajna!

Baran 21.III-20.IV
W tym miesiącu wskazany 
jest pełny relaks. Porzuć 
wszelkie ważne i mniej waż-
ne sprawy. Zorganizuj sobie 

odpoczynek według własne-
go planu.
Byk 21.IV-21.V
Będziesz miał okazję do spo-
koju i bycia w atmosferze 
pełnej zgody. Wyciszenie 
pomoże w zaplanowaniu let-
nich wojaży.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Czas na podsumowanie do-
tychczasowych działań i wycią-
gnięcie stosownych wniosków. 
Zarówno sprawy osobiste, jak 

związane z pracą w rozkwicie.

rak 22.VI-22.VII
Lato przeniesie kreatywność 
i znakomite pomysły. Wska-
zane zwolnienie tempa 
i spędzenie czasu z rodziną. 

lew 23.VII-22.VIII
Chociaż to nie w twojej na-
turze postaraj się zwolnić. 
Wskazany odpoczynek na 
łonie natury. Czeka cię nie-

najgorsza sytuacja materialna. 

Panna 23.VIII-22.IX
Zbyt długie trwanie 
w dotychczasowej sytuacji 
nie wpłynie na twój roz-
wój. Należy dokonać zmian. 

Nadchodzi nowe.

waga 23.IX– 23.X
Postaraj się o czas na rege-
nerację organizmu. Niejasne 
perspektywy finansowe, po-
winny zmusić cię do racjonal-

nego planowania wydatków.
SkorPIon 24.X-22.XI
Dobry czas na wprowadze-
nie zmian w dotychczaso-
wym spędzaniu wolnego 
czasu. Zwróć baczniejszą 

uwagę na aktywne jego za-
gospodarowanie. 
Strzelec 23.XI.-23.XII
Zaufaj światu, nie zadręczaj 
się chwilowymi niepowo-
dzeniami. Na rodzinę i zna-
jomych możesz liczyć w roz-

wiązywaniu trudnych spraw.
kozIorożec 24.XII-20.I
Poświęć więcej czasu bli-
skim. Kanikuła jest ku temu 
najlepszym okresem. Rów-
nież jest to czas na zwró-

cenie baczniejszej uwagi na 
własne zdrowie.
wodnIk 21.I-20.II
Jest szansa na poprawienie 
sytuacji życiowej i to nie 
tylko w aspekcie finansów. 
Ułożenie planu działań po-

może w osiągnięciu wyników. 
ryBy 21.II-20.III
Nie wykluczone, że miesiąc 
ten może pochłonąć do-
datkowe wydatki, ale nie 
wpłyną one na rozchwianie 

budżetu.  JJ

knedle Ze śliwkami 
cynamonem, bułką tartą 
i słodką śmietanką

● 500 g ziemniaków (400 g ugo-
towanych i rozgniecionych praską) ● 
1 jajko ● ok. 100 g–150 g mąki ● sól 
● 250 g śliwek węgierek ● cynamon 
● cukier puder ● Do podania: ● 6 
łyżek bułki tartej ● 6 łyżek masła ● 
400 g gęstej śmietany 12% ● 1 łyżka 
cukru wanilinowego ● 2 łyżki cukru 

Ziemniaki umyć, obrać i ugo-
tować w osolonej wodzie. Odce-
dzić i dokładnie rozgnieść praską. 
Całkowicie ostudzić. Śliwki umyć, 
nadkroić i usunąć pestki, tak aby 
połówki śliwek pozostały złączone. 
W środek wsypać szczyptę cynamo-
nu i 1/4 łyżeczki cukru pudru. Ostu-
dzone ziemniaki wyłożyć na mąkę, 
dodać jajko, posolić i powoli łączyć 
składniki w jednolite ciasto. Opró-
szonymi mąką dłońmi formować 

kulki wielkości orzecha włoskiego, 
mocno je rozpłaszczyć na dłoni na 
cienki placuszek. Najlepiej, by ciasto 
wkoło śliwki było jak najcieńsze. Na 
środku umieścić śliwkę, dokładnie 
zlepiać brzegi i uformować kształtną 
kulkę. Odkładać na oprószoną mąką 
stolnicę. Zagotować dużą ilość wody, 
lekko ją osolić, wrzucić knedle. Gdy 
woda ponownie się zagotuje zmniej-
szyć ogień i gotować przez około 5 
minut licząc od czasu wypłynięcia 
knedli na powierzchnię. Wyjąć łyż-
ką cedzakową i ułożyć na talerzach, 
przed podaniem zlać wodę z talerzy. 
Bułkę tartą zrumienić na suchej pa-
telni, następnie dodać masło i rozto-
pić, wymieszać. Polać po knedlach, 
polać śmietaną wymieszaną z cu-
krem wanilinowym i cukrem, posy-
pać cynamonem. 

owocowy deser

● łyżeczka cukru pudru ● 100 ml 
śmietanki 36% ● 80 g ciasteczek ● 
kilka sztuk bezików ● 100 g mascar-
pone ● ulubione owoce np.: jagody, 
truskawki, borówki, malin, jeżyny 

Przygotowanie bitej śmietany: 
schłodzoną śmietankę ubić na naj-
wyższych obrotach i pod koniec 
dodać odrobinkę cukru pudru. Na 
sam koniec ubijania dodać mascar-
pone i ubijać na średnich obrotach, 
tak żeby całość ładnie się połączy-
ła. Umyć ulubione owoce: jagody, 
truskawki, borówki, maliny, jeżyny. 
Większe owoce – truskawki pokro-
ić na mniejsze kawałki. Rozdrobnić 
beziki i utrzeć na miazgę w moździe-
rzu kruche ciasteczka. Do pucharków 
dodawać: pokruszone ciasteczka, 
warstwę bitej śmietany, owoce, bezi-
ki, ponownie warstwę bitej śmietany, 
owoce i beziki. Od razu podawać. 

TARTINKA

Jak nie ma panny Marianny dobra i Maryśka.

Jaś Marynie buty kupił i odebrał jak się upił.

Każda Maryna może mieć syna.

15 sierpnia – imieniny Marii

Obiady na upały

®
Hurtownia spożywcza
żywności ekologicznej

i konwencjonalnej

„PRIMUS”


