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SS Mokpol Góralki i mazowszanki

Pamięć o Żeromskim

Zebrania Delegatów

l Pozdrawiamy Delegatów na 50 Zjazd Społem! l

Jak już informowaliśmy, 20 li-
stopada br. w Wieńcu Zdroju 
k/Włocławka będzie obrado-

wał 50 /7/ Zjazd Krajowy KZRSS 
Społem. Przybędzie na niego 291 
delegatów ze 167 spółdzielni człon-
kowskich. Wcześniej, we wrześniu 
i październiku spotykali się oni na 
siedmiu zebraniach regionalnych, 
z których ostatnie odbyło się 17 
października w Warszawie, dla de-

legatów z województw mazowiec-
kiego i łódzkiego.

Na zebraniach dyskutowano spra-
wy organizacyjne, programowe i sta-
tutowe, wysuwając szereg wniosków 
na Zjazd. Wytypowano też kandy-
datów na członków przyszłej Rady 
Nadzorczej. Wśród wniosków, postu-
lowano m.in. sfinalizowanie pilnych 
działań konsolidacyjnych w kierun-

ku wspólnych zakupów, marketingu 
i promocji, a także innych wspólnych 
przedsięwzięć. Do założeń progra-
mowych delegaci chcą włączyć m.in. 
konsekwentne kontynuowanie mo-
dernizacji handlu i placówek, proz-
drowotne kampanie marketingowe, 
podnoszenie poziomu ochrony kon-
sumenta i szkoleń, reaktywowanie 
opiniotwórczego czasopisma „Spo-
łem”, poszerzenie i wzbogacenie in-
formacji internetowej.  

Więcej str. 2 u

Jak słusznie mówi prezes Mokpolu Sylwester Ce-
rański, przy ogromnie bogatej ofercie na rynku 
spożywczym, obecnie coraz częściej nasi klienci 

poszukują regionalnych, swojskich wyrobów. Cechu-
ją je oryginalne, tradycyjne receptury, gwarantujące 
zdrowe odżywianie, wolne od chemicznych dodatków. 

Dlatego 25 października br. w piątkowe jesienne połu-
dnie, jak zachęcały plakaty w Delikatesach Mokpolu przy 
Konstancińskiej, spore grupy klientów ustawiały się przy 
stoiskach, głównie przy dużej, centralnej mięsno-wę-
dliniarskiej wyspie, piekarniczym Oskroby, przy regale 
nabiałowym i przy kasach. O tej porze, przeważali stali 
klienci, którzy kupowali tu wszelkie potrzebne produkty, 
także te z wydzielonych regałów ze zdrowymi przekąska-
mi, czy kuchniami świata. 

Jednak hitem dnia były degustacje wyrobów regio-
nalnych: oryginalnych podhalańskich, pysznych wędlin 
z firmy KABANOS z Jabłonki k/Zakopanego oraz wy-
śmienitych serów z MLEKOVITY z Wysokiego Maz. Do 
degustacji zapraszały sympatyczne dziewczyny, objaśnia-
jąc właściwości produktów. I tak np. mogliśmy skoszto-
wać świeżutkich kiełbas swojskich, wiejskich, szynki 
i schabu. 

Natomiast przy stoisku mazowszanek klienci próbo-
wali chętnie takie nowości rynkowe, jak żółte sery typu 
zakopiańskie faruki, podobna do oscypka gołka, czy zna-
ne wcześniej rolady ustrzyckie i mozzarella. Obie firmy 

dostroiły swoje oferty do stylu zakopiańskiego, co pod-
kreślały wzorzyste góralskie chusty i bluzki dziewcząt. 

Wcześniej podobne promocje degustacyjne odbyły się 
w sklepach MEGASAM przy ul. Surowieckiego, przy ul. 
Batorego i przy ul. Wałbrzyskiej. 

Więcej str. 2 u

W prezydium zebrania delegatów z woj. mazowieckiego i łódzkiego, zasiedli od 
lewej: Szymon Fabisiak, Anna Tylkowska i Ryszard Jaśkowski. 

50 zjazd

Wdzięczne, strojne góralki z podhalańskiego KABANOSU 
oraz sam prezes Mokpolu Sylwester Cerański zapraszają do 
degustacji wędlin na deskach na wzorzystej chuście.

W październiku br. w Sali im. 
Ireny Strzeleckiej gmachu 
Społem w Warszawie, odbyły 

się spotkania handlowe, organizowane 
przez Krajową Platformę Handlową 
Społem (15-16.X.) i Mazowiecką Agen-
cję Handlową Społem (21.X.). Przedsta-
wiciele spółdzielni społemowskich zapo-
znali się na nich z bogatą ofertą swoich 
kontrahentów, w tym z propozycjami na 
okres przedświątecznej sprzedaży przed 
świętami Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. 
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Spotkania handlowe

14 października br. w 155 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, 
na jego grobie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w War-
szawie kwiaty złożyła delegacja KZRSS Społem, na czele z pre-

zesem Ryszardem Jaśkowskim. Na zdjęciu stoją od lewej: Jolanta Jędrze-
jewska, Katarzyna Mazgaj, Ryszard Jaśkowski, Danuta Mioduszewska. 
Nasz wielki pisarz narodowy był gorącym orędownikiem spółdzielczości 
spożywców i członkiem Towarzystwa Kooperatystów. To on był twórcą 
nazwy „Społem”, najpierw czasopisma, a potem spółdzielni i ich Związ-
ku.  Więcej str. 4 u

Grupa społemowców wyróżnionych za najlepszą współpracę przez właści-
ciela popularnej Chłodni Mazowsze Zbigniewa Sarnowskiego (drugi z le-
wej). 

– Panie Pośle, jak wygląda kwestia wpro-
wadzenia w Polsce podatku od sprzedaży 
detalicznej, nazywanego potocznie podat-
kiem handlowym? Jego wprowadzenie było 
postulatem zgłaszanym przez PiS w trakcie 
kampanii wyborczej jeszcze przed wybora-
mi w 2015 roku. Miał on zwiększyć wpływy 
do budżetu, zwłaszcza od zagranicznych sieci 
handlowych. Wprowadzenie podatku w tym 
trybie byłoby także korzystne dla „Społem”. 
Pan również osobiście występował o wprowa-
dzenie tego podatku. Czy jest szansa, że już 
wkrótce uda się go wprowadzić i co taka de-
cyzja niosłaby ze sobą?

– Ustawa i podatek od sprzedaży detalicznej, mimo dużego sprzeciwu sil-
nych podmiotów operujących na rynku sprzedaży detalicznej, został opraco-
wany i uchwalony w polskim Sejmie. Odbyło się to w czasie, kiedy sprawo-
wałem funkcję wiceministra finansów nadzorującego Departament Podatków 
Sektorowych. To właśnie tam sprawnie, po licznych dyskusjach i konsulta-
cjach, powstał dokument już w pierwszym roku rządzenia przez Prawo i Spra-
wiedliwość, wypełniający założenia tej deklaracji jaką złożyło ugrupowanie 
w toku kampanii wyborczej w 2015 r. Podatek przy tych parametrach jakie 
zaproponowaliśmy, mógł skutkować wpływami do budżetu na kwotę ok. 1,7 
mld zł. Warto dodać, że u podstaw tej regulacji przyświecała nam szansa na 
wyrównanie szans i poprawę warunków konkurencyjności na rynku usług 
handlowych dla małych i średnich firm.

Komisja Europejska wezwała jednak Polskę do zawieszenia stosowania 
tego podatku prawie natychmiast po jego uchwaleniu. Dzisiaj mamy orzecze-
nie Sądu Unii Europejskiej o tym, że ta regulacja jest zapisana prawidłowo 
i może być stosowana. Jednak Komisja Europejska, chociaż nie musiała, jed-
nak zaskarżyła ustawę do sądu drugiej instancji, czyli do Trybunału Sprawie-
dliwości UE. Decyzja o naliczaniu bądź o poborze tego podatku mogłaby dzi-
siaj zapaść w dowolnym momencie. Jednak zdecydowano, że lepiej poczekać 
na końcowe orzeczenie TSUE. Sam podatek w mądrze opracowanej formule, 
trudnej jak się okazuje do zakwestionowania przez instytucje UE, prezentuje 
przełomowe podejście do instytucji operujących na rynkach globalnych i jako 
taki byłby użyty w wielu innych krajach UE, stąd pochodzą ogromne emocje 
związane z tym pomysłem.
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Temat rywalizacji
Rozmowa z WIESŁAWEM JANCZYKIEM – posłem 
Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem finansów

100 lat PSS Zamość

Zaangażowani 
w rozwój

Prezes Maria 
Wawrzaszek-Gruszka 
z dyplomem „Symbol 

Polskiej Spółdzielczości 
2019”, podczas gali ju-

bileuszowej Stulecia PSS 
w Zamościu. 

Więcej str. 5u
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STANOWISKO VI ZJAZDU DELEGATÓW KZRSS SPOŁEM
18 listopada 2015 r. (fragment)

„Zebrani na VI Zjeździe KZRSS „Społem” Delegaci, reprezentują-
cy ponad 250 zrzeszonych spółdzielni spożywców z terenu całego kra-
ju i zatrudniających ponad 28 tys. osób, zwracają się do najwyższych 
władz państwowych, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu 
i Rządu, o zmianę dotychczasowej polityki Państwa wobec polskiego 
spółdzielczego handlu.

Spółdzielczość spożywców „Społem” to jedna z najstarszych branż 
spółdzielczych w Polsce. „Społem” jest firmą o blisko półtora wiekowej 
niezawodności i zasługach dla państwa polskiego i społeczeństwa. Przez 
trudne lata zaborów, utraty niepodległości, a także w okresach odbudo-
wy kraju z ruin wojennych, kryzysów gospodarczych, strajków o wolność 
i demokrację, budowy gospodarki rynkowej, „Społem” konsekwentnie 
krzewiło postawy patriotyczne, suwerenności gospodarczej i politycznej 
Polaków, zbiorowej zaradności i solidarności.

Nasz ruch ma swój wielki dorobek w najnowszych dziejach Polski, był 
też ostoją dla przedsiębiorczości i samorządności w okresie gospodarki 
scentralizowanej, która dławiła aktywność i inicjatywę. Dzisiaj spółdziel-
czość „Społem” jest silnym sprzymierzeńcem państwa w zwalczaniu bez-
robocia, w aktywizacji i rozwoju regionów i wielu miast.

Dlatego też mamy prawo żądać od władz wszystkich szczebli, rządo-
wych i samorządowych, sprawiedliwej polityki handlowej, gwarantu-
jącej równoprawne warunki dla uczestników rynku, zaprzestania pre-
ferencji dla obcych koncernów i ich wspierania w niszczeniu rodzimej 
przedsiębiorczości. Chcemy, aby nowe władze państwowe doceniały 
polskich przedsiębiorców, doceniały polski, sprawdzony w trudnych 
warunkach, tradycyjny handel, w tym naszą spółdzielczą działalność. 
Oczekujemy, że nowe władze państwowe dokonają istotnych zmian 
w sferze prawnych regulacji dotyczących spółdzielczości, prowadzą-
cych do wzmocnienia spółdzielczej formy gospodarowania/…/”. 

Żądanie sprawiedliwościZebrania Delegatów
Delegatom na 50 Zjazd SPOŁEM przypominamy 

Stanowisko poprzedniego Zjazdu z 2015 r. adre-
sowane do najwyższych władz z żądaniem „spra-

wiedliwej polityki handlowej”, dla ratowania polskiego 
handlu. Niestety, pozostało ono bez echa. I znowu trzeba 
walczyć o wyrównanie szans! (Red.)

50 zjazd

Jak co roku na jesieni, 16 października br., w sie-
dzibie Spółdzielni Spożywców Mokpol, jej Za-
rząd i Rada Nadzorcza spotkali się z seniorami. 

Przybyli członkowie i byli pracownicy o wieloletnim 
stażu, zasłużeni dla swojej spółdzielni. Wśród nich wi-
tany szczególnymi oklaskami, najstarszy nestor pan 
Zdzisław Oliński. 

Jak zwykle, na początku spotkania prezes Sylwester 
Cerański witał się z każdym indywidualnie i wymieniał 
kilka zdań. Następnie omówił pokrótce bieżącą działal-
ność spółdzielni. Wskazał na coraz trudniejszą walkę 
konkurencyjną na rynku, na którym wskutek nieograni-
czonej agresji wielkich zagranicznych sieci, polski handel 
z roku na rok się kurczy. 

Ten regres może powstrzymać i polityka władz, od któ-
rych należy domagać się wyrównywania szans polskich 
firm, a także integracja spółdzielni oraz bliższa współpra-
ca polskich handlowców i dostawców. Prezes wyróżnił 
aktywność marketingową sklepów, których rentowność 
jest różna oraz działów marketingu i handlu. Wśród skle-
pów najlepsze wyniki osiągają ursynowski Megasam 
i sklep przy ul. Wałbrzyskiej. Na koniec prezes życzył 
seniorom dobrego zdrowia, pogody ducha i szczęścia ro-
dzinnego. 

Najlepsze życzenia seniorom składali też przewodni-
cząca Rady Nadzorczej Krystyna Reduch i przewodni-
cząca Koła Seniorów Elżbieta Górska oraz niżej pod-
pisany w imieniu redakcji. Przy oklaskach zebranych, 
kwiaty wręczono imieninowym solenizantkom – Jadwi-
gom Michalak i Golec oraz Teresie Powałowskiej. Spo-
tkanie w miłej i serdecznej atmosferze zakończył wspólny 
obiad, serwowany przez Zajazd Staropolski w Konstanci-
nie.  DG  

SS Mokpol Dzień Seniora

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 mury Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza 
Kirejczyka opuściła część uczniów, a wśród nich 

liderzy Spółdzielni Uczniowskiej PYCHOTKA.

Taka sytuacja, zgodnie z zasadami spółdzielczymi, 
wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia. Przedmio-
tem niego w dniu 15 października 2019 r. było: wybra-
nie przewodniczącego i sekretarza zebrania, powołanie 
komisji skrutacyjnej, wybór Zarządu, wybór Rady Nad-
zorczej oraz sprawy różne. Prezesem Zarządu Spółdzielni 
w tajnym głosowaniu został Jan Mikołajczyk, zastęp-
cami Martyna Chmielewska i Adrian Piwowarczyk. 

Na przewodniczącego Rady Nadzorczej 
wybrano Tomasza Górskiego. Zastępcy 
to Bartłomiej Osiński i Kamil Idzia-
kowski. Przewodniczącym obrad wybra-
ny został Paweł Sobański, sekretarzem 
Dawid Dworak, a do komisji skrutacyj-
nej powołano Natalię Piekut. Protokó-
lantem zebrania była Sandra Dylewska.

Członkowie SU PYCHOTKA, po-
przez pracę na rzecz szkolnego sklepi-
ku uczniowskiego oraz zaangażowanie 
w liczne społeczne akcje, w tym te or-
ganizowane we współpracy ze „Społem” 
WSS Śródmieście, stanowią bardzo zży-
tą grupę. 

Wyborcze spotkanie, było okazją do 
podsumowania minionej kadencji oraz 
zainicjowaniem planowanych działań na 
rok szkolny 2019/2020. Nowo wybra-

ne organa Spółdzielni Uczniowskiej zaproponowały, by 
w najbliższym czasie uczcić 3. URODZINY PYCHOT-
KI, co będzie idealną okazją do zapoznania nowych 
uczniów z działalnością SU i zachęcenia do wstąpienia 
w jej szeregi. 

Nad prawidłowym przebiegiem Zgromadzenia czuwa-
ły wicedyrektor szkoły Agnieszka Jeśkiewicz, Beata Bo-
guszewska opiekun PYCHOTKI oraz Jolanta Jędrze-
jewska i Danuta Bogucka ze śródmiejskiej WSS.  
Na koniec spotkania obejrzano prezentację dotyczącą 
dotychczasowej działalności PYCHOTKI.

DANUTA BOGUCKA

Zmiany w Pychotce
Jesteśmy typową hurtownią dystrybucyjna zajmującą się od ponad 30 
lat sprzedażą przetworów rybnych i produktów mrożonych na terenie 

miasta Warszawy i woj. mazowieckiego. 
Posiadamy własne samochody wyposażone w agregaty chłodnicze 

i magazyny o powierzchni chłodniczej ok.2000 m2. 
Bezpośrednio współpracujemy 

z czołowymi producentami ryb wędzonych, przetworów rybnych, 
ryb mrożonych, konserw rybnych i mięsnych a także producentami

• WARZYW MROŻONYCH • FRYTEK • PIZZY •• PRODUKTÓW MĄCZNYCH • LODÓW
Dostawy realizujemy w ciągu 24 godzin. 

Naszymi Klientami opiekują się 
doświadczeni Przedstawiciele Handlowi. 

Dodatkowych informacji na temat współpracy udzieli Państwu nasz 
Dział Obsługi Klienta 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Meduza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ul. Wał Miedzeszyński 201, 04-987 Warszawa
Email : biuro@medzuza.waw.pl;

 zamowienia@meduza.waw.pl 
Tel. +48 893 81 91 l +48 893 83 18

Tel. kom. 600 973 066  l Fax +48 22 612 70 83
 NIP: 9522193190, REGON 382400309, KRS: 0000768139

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd KZRSS Społem zwo-
łał i przeprowadził siedem 
regionalnych zebrań delega-

tów na listopadowy 50 Zjazd Kra-
jowy. Obejmowały one wszystkie 
województwa i odbyły się w okre-
sie:  16 września – 17 października 
br., kolejno w: Bytomiu, Bochni, 
Lublinie, Śremie, Kołobrzegu, Bia-
łymstoku i Warszawie.

Na 237 zrzeszonych spółdzielni, 
delegatów wybrało 167 spółdziel-
ni (w liczbie 291 osób), co stanowi 
70,47 % ogółu zrzeszonych spół-
dzielni. Delegaci generalnie popar-
li propozycję Zarządu co do zasad 
i wysokości składek członkowskich. 
W zakresie proponowanych zmian 
w statucie na większości zebrań de-
legaci negatywnie odnieśli się do 
propozycji, aby na zjeździe każda 
spółdzielnia miała tylko jeden głos, 
pomimo wyboru dwóch delegatów. 

Większa różnorodność wystąpiła 
w wypowiedziach delegatów doty-
czących używania i praw do znaku 
SPOŁEM przez spółki powstałe 
z przekształcenia oraz spółdzielnie 
niezrzeszone. W tym zakresie głosy 
się podzieliły i pozostawiono tą kwe-
stię do rozstrzygnięcia na 50 Zjeź-
dzie.

W dyskusji delegaci zaaprobo-
wali założenia programowe Zjazdu, 
a w szczególności dotyczące kie-
runku budowy systemu wspólnych 
zakupów przez Krajową Platformę 
Handlową. W kierunkach rozwoju 
przyjęto wiodąca rolę spółki, jed-
nakże po uwzględnieniu podziału 
obecnych udziałów spółce dla po-
zostałych udziałowców, czyli Agen-
cjom Handlowym „Społem”, KDD 
Sp. z o.o. oraz dwóm największym 
spółdzielniom: „Społem” Białystok 
i „Społem” Szczecin.

Zebrania dokonały wyboru 20 
osób na kandydatów do Rady Nad-
zorczej, w tym z regionu woje-
wództw mazowieckiego i łódzkiego 
cztery osoby: Krzysztof Chojnacki  
– prezes „Społem” PSS „Zgoda” 
w Płocku, Wiesława Chwieduk  – 
prezes „Społem” PSS „Mazur” 
w Łęczycy, Hieronim Kobus  – pre-
zes „Społem” PSS w Garwolinie, 

Anna Tylkowska  – pre-
zes „Społem” WSS Śród-
mieście w Warszawie.

Ostatnie z zebrań, 
w Warszawie, odbyło się 
w siedzibie Związku 17 
października br. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem 
obrad, na przewodniczącą 
zebrania wybrano Annę 
Tylkowską z WSS Śród-
mieście. Prezes Zarządu 
Ryszard Jaśkowski i jego zastępca 
Szymon Fabisiak zreferowali pro-
pozycje organizacyjne i programowe 
na Zjazd oraz bieżącą działalność 
Związku. Po dyskusji, wybrano 
czworo kandydatów do nowej Rady 
Nadzorczej. 

Wystąpienia członków Zarządu 
poprzedził film o tegorocznych ob-
chodach jubileuszu 150-lecia Spo-
łem. Następnie delegaci wysłuchali 
bogatych informacji m.in. o postę-
pach w konsolidacji handlowej spół-
dzielni w skali kraju, modernizacji 
Spółdzielczego Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Zorza” w Kołobrzegu, 
szkoleniach i lustracjach, realizowa-
nych programach „Energia dla Spo-
łem” i „Gaz dla Społem”, projektach 
sprzedaży internetowej.

Na zebraniu warszawskim z uwa-
gą przyjęto tezy programowe, któ-
re przedstawił prezes Jaśkowski. 
Szczególnie te w sprawach gospo-
darczych. Dotyczą one zacieśnienia 
współpracy spółdzielni, zwłaszcza 
przy budowie systemu wspólnych 
zakupów i in. przedsięwzięć oraz 
nacisków na nowy parlament i rząd, 
aby wyrównywały szanse polskiego 
handlu, w tym poprzez ustawę o han-
dlu. Rozwojowi spółdzielni powinny 
służyć m.in. porozumienie ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi, współ-
praca z Euro COOP i wejście do 
spółki zakupowej wraz ze spółdziel-
cami z Węgier, Słowacji i Czech.         

W dyskusji zabrali głos m.in. 
Bogusław Różycki z WSS Praga 
Południe, Anna Tylkowska z WSS 
Śródmieście, Józef Chocian z PSS 
Sochaczew, Grażyna Baranek 

z PSS Bełchatów. Generalnie po-
parli oni tezy programowe oraz 
propozycje statutowe i składko-
we. Prezes Różycki postulował, 
aby rozważyć udział w przyszłej 
Radzie Nadzorczej Związku ewen-
tualny udział osób spoza delega-
tów, np. uznanych ekspertów, na-
ukowców, nie zamykając się tylko 
w gronie liderów spółdzielni. Nato-
miast prezes Chocian wskazał na 
potrzebę „uszczelnienia” ustawy 
o zakazie handlu w niedzielę, bo 
jej przepisy są powszechnie łama-
ne, a powinny dotyczyć wszystkich 
placówek handlowych. 

Wydaje się, że głosy delegatów 
skłaniają coraz bardziej do po-
wołania przy Radzie i Zarządzie 
Związku – Rady Konsultacyjnej, 
złożonej z ekspertów, naukow-
ców, publicystów, doświadczonych 
praktyków. Taką koncepcję wysu-
wał prezes Jaśkowski na majowej 
konferencji historycznej.  

Opr. DG  



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 11 (633)               Str. 3  

 l Spotkania handlowe l Spotkania handlowe l
KPH Społem Krajowe oferty

SS Mokpol Konkursy przyciągają

WSS Praga Południe

Promocja z Casanovą

W dniach 15-16 paździer-
nika br. w Sali im. Ireny 
Strzeleckiej w gmachu 

Społem w Warszawie, na spotka-
niu handlowym Krajowej Platfor-
my Handlowej Społem ponad 120 
przedstawicieli spółdzielni spo-
łemowskich z całego kraju zapo-
znało się z różnorodnymi ofertami 
kontrahentów KPH. 

15 października byli wśród nich 
m.in. przedstawiciele takich firm, 
jak: MISPOL (karma dla zwierząt), 
KRAFT HEINZ (sosy, keczupy), 
DANONE (nabiał), STOCK (alkoho-
le), COCA COLA (napoje), DAJAR 
(akcesoria kuchenne), ADA-PLUS 
(biżuteria srebrna). 

Następnego dnia prezentowali 
swe oferty i nowości przedstawiciele 
firm: COLIAN (słodycze, czekola-
dy), KAMIS (przyprawy), FROSTA 
(ryby, dania gotowe). DAWTONA 
(przetwory). Obok tego uczestnicy 
spotkania mogli korzystać z promo-
cji na stoiskach wymienionych firm 
oraz m.in. producenta miazgi seza-
mowej i chałwy ELIS, dystrybutora 
bezglutenowych soków NATURIO, 
producenta popularnych pierogów 
i dań gotowych MATEO z Dębicy; 
producentów: ciast z TRIFOOD, 
miodów z LYSON, nabiału z ZOTT 
i MLEKPOLU, piwa WASZCZU-
KOWE, balsamów CARMEX.       

Dwudniowe prezentacje były tak 
różnorodne i bogate, że nie sposób 
zreferować je szczegółowo. Tak jak 
inni uczestnicy spotkania, przed-
stawiciele spółdzielni, musieliśmy 
wybrać – dziennikarskim okiem – te 
oferty, które subiektywnie wydały się 
nam najciekawsze. Na sali, która na 
co dzień pełni rolę sali konferencyj-
nej panował tłok, ponieważ została 
przedzielona na pół; na typową salę 
konferencyjną i na salę wystawową 
ze stoiskami poszczególnych firm. 

Co więcej, stoiska wypełniały też 
przylegający do sali korytarz.   

Pierwszego dnia, po przywitaniu 
uczestników spotkania przez prezes 
KPH Iwonę Sarga, przedstawiono 
wyniki badań rynkowych w oparciu 
o system CRM doświadczeń klienta. 
Zapoznaliśmy się z trendami sprze-
daży, głównie w kategoriach napo-
jów, alkoholi, produktów tytonio-
wych, mlecznych i słodyczy. 

Spośród prezentacji firm, wyróż-
niam sosy i keczupy lidera rynkowe-
go HEINZ. Klasyczny sos barbecue 
nadaje się nie tylko do potraw grillo-
wanych, ale i do marynat. Rośnie też 
popularność przecierów pomidoro-
wych i pomidorów krojonych. Z ko-
lei nabiał z DANONE znajduje coraz 
więcej klientów dla takich wyrobów, 
jak jogurty kremowe Fantasia, serki 
Danio i Danonki, jogurty pitne Acti-
via i Actimel.

Natomiast z ofert drugiego dnia 
zapamiętamy m.in. czekoladowe 
smakołyki ze znanych firm, jak 
Solidarność, Jutrzenka, Goplana, 
przecierane soki owocowe i musy 
HORTEXU, czy bezglutenowe wafle 
i ciasteczka NATURIO.      

DG

Prezesi: Iwona Sarga z KPH i Bogusław 
Kędzia z ELIS.

Od początku roku rozdaliśmy 
w konkursach i promocjach kon-
sumenckich mnóstwo nagród. 

I tak pozwolę sobie przedstawić kilka 
przykładów:
 Cztery osoby w te wakacje mogły 

się już opalać na  fajnych, zielonych 
leżakach, popijać kawę z kubków  ter-
micznych  oraz raczyć się produktami  
firmy Herbapol, siedząc na trawie na ko-
cach piknikowych.
 Dziesięć osób odjechało od nas swo-

imi nowiutkimi rowerami!
 Dwie osoby zdobyły  podwójne bi-

lety na mecz Legii z Wisłą Kraków (!), 
a kolejne dwie – vouchery do FanStore!
 Trzy osoby zostały nagrodzone 

pysznościami z Domku Roleskiego za 
konkurs „Pocztówka z wakacji”, który był organizowany  na Facebooku.
 Ponad dwieście osób uzbierało w promocji konsumenckiej naklejki,  za 

które mogli odebrać  plecaki firmy PASO z wyposażeniem dla dzieci i mło-
dzieży.
 Do końca października  około 200 osób stanie się szczęśliwymi posiada-

czami (oprócz wielu innych nagród) patelni Tefal, które również odbierają za 
uzbierane naklejki.
 Słuchawki i głośniki są jeszcze do zdobycia! Ale również tylko do końca 

października.
 A to oczywiście nie jest koniec! My się dopiero rozkręcamy w dopiesz-

czaniu naszych wspaniałych klientów coraz to nowymi niespodziankami, 
konkursami i promocjami!
 Za chwilkę, dosłownie za parę dni rusza kolejny Mokpolfest, potem szyb-

ko, ani się obejrzymy jak nadejdą Mikołajki i Święta. Nagród i prezentów 
będzie w bród! Dla każdego. Uwielbiamy wywoływać uśmiech na twarzach 
naszych klientów.

Przypominam również o stałej rubryce w gaze-
tce handlowej – „Gotuj z Mokpolem”, gdzie moż-
na znaleźć i wypróbować przepisy szefów kuchni, 
a przede wszystkim znanego, wyśmienitego ku-
charza – Tomka Jakubiaka. Zachęcam wszyst-
kich do gotowania z nami! Przepisy w gazetce, 
a produkty w sklepach Mokpol.

I tak jak mówi prezes Sylwester Cerański – 
„budowanie świadomości marki Mokpol sta-
wiam sobie za priorytetowy cel”, tak wszyscy pra-
cownicy Spółdzielni Spożywców Mokpol starają 
się jak mogą, aby ten cel realizować i im przede 
wszystkim należą się serdeczne podziękowania  
za włożony trud i ogromne zaangażowanie.

IWONA KARWOWSKA Mokpol

Sery Mlekovity polecają dziewczy-
ny ze spółdzielni mleczarskiej oraz 
Iwona Karwowska z Mokpolu (z le-
wej).

Pod hasłem „Możliwo-
ści zwiększenia sprzedaży 
w sklepach, w okresie przed 

Świętami Bożego Narodzenia i No-
wym Rokiem”, w sali im. Ireny 
Strzeleckiej w gmachu Społem 
w Warszawie, 21 października br. 
nastąpiło Spotkanie Handlowe 
Mazowieckiej Agencji Handlo-
wej Społem. Jak zwykle, świetnie 
i perfekcyjnie przygotowane, bo 
na ustawionych biesiadnie stołach, 
w wygodnych fotelach uczestnicy 
spotkania mogli swobodnie degu-
stować odpowiednio dobrane pro-
dukty, zachwalane akurat przez 
dostawców.  

Po powitaniu przybyłych przed-
stawicieli spółdzielni-właścicieli 
MAH i ich kontrahentów przez pre-
zes Jadwigę Wójtowicz-Garwoła, 
dostawcy i dystrybutorzy zaprezen-
towali swoje przedświąteczne oferty. 
Wcześniej jednak dyrektor Henryka 
Brzezicka omówiła przedświątecz-
ne akcje handlowe MAH, w tym 
sprzedaży towarów w atrakcyjnych 
świątecznych opakowaniach i upo-
wszechniania plakatów i ulotek. 

Wśród wielu ofert firm, wyróż-
niały się m.in. nowości HORTEXU 
w nowych, atrakcyjnych opako-
waniach, jak np. zupy, warzywa na 
patelnię, dania gotowe, soki prze-
tarte i tłoczone oraz napoje, poparte 
kampaniami reklamowymi w TV 
i w internecie. Podobnie degusto-
wane chętnie kabanosy TARCZYŃ-
SKI, w tym drobiowe z wieprzowiną 
i nowe parówki.  

PT DYSTRYBUCJA i Polska 
Spółka Spirytusowa przedstawiły 
wyroby alkoholowe w opakowa-
niach upominkowych, w tym wódki 
z Ukrainy. Z kolei 75-letnia OSM 
Grodzisk Maz. ukazała produkowany 
od 1993 r. ser mozzarella oraz swoje 
kefiry, maślanki i twarogi. Natomiast 
KK Polska polecała importowane 
azjatyckie i arabskie produkty, w tym 
np. piwo tajlandzkie i chińskie, wina 
japońskie, przyprawy arabskie, mle-
ko kokosowe. 

Niewątpliwie atrakcyjne oferty 
pokazała firma COLIAN, dystry-
buująca słodycze z takich firm jak 
m.in. Goplana, Jutrzenka, Solidar-
ność. Bogaty katalog czekolad, cia-
stek, karmelków, galaretek, wafli, 
batonów, żelków, bakalii, drażetek, 
poparty był degustacjami na stołach. 
Powodzeniem cieszyły się zarówno 
takie hity sprzedaży, jak np. Grześ-
ki, Jeżyki, Familijne, jak i tradycyjne 
nałęczowskie śliwki w czekoladzie, 
bombonierka „Złota wiśnia”, czy pu-
dełko „Złoty orzech”. 

Na święta firma przygotowała ze-
stawy słodyczy na tekturowe, firmo-
we regały. W konkursie dla klientów 

MAH Społem można będzie wygrać aż 2 miliony 
popularnych wafli Grześków, o sma-
kach kakaowym, toffi, orzechowym 
i waniliowym. Niewątpliwie na pre-
zenty chętnie będą kupowane „ku-
ferki Solidarności”. I chyba słodycze 
mają obecnie najbardziej atrakcyjne 
opakowania. Na ich przykładzie co-
raz bardziej widać, że klient w skle-
pie kupuje najczęściej „oczami”, 
choć i zapach (np. mielonej kawy, 
odpiekanych bułek, czy grillowa-
nych kurczaków) oraz tło muzyczne 
również wzmagają chęć ich posiada-
nia. Degustacje to teraz nieodłączna 
część promocji.

Podczas spotkania, jego uczest-
nicy mogli nie tylko degustować 
produkty przy stołach, ale i korzy-
stać z ciekawej oferty GARMOND 
PRESS. Z dwóch regałów moż-
na było wybrać sobie czasopisma 
i książki. Z czasopism spółdziel-
cy najczęściej brali pisma kobiece 
i hobbystyczne oraz historyczne. 
Natomiast z książek popularne kry-
minały i biografie oraz poradniki. 

Pożyteczne były też oferty, zapre-
zentowane w wystąpieniach przedsta-
wicieli firm i na regałach: 15-letniej 
marki FOXY polecającej papiery to-
aletowe i higieniczne, m.in. z Włoch 
oraz FREDPOLL z krajowym obu-
wiem domowym, w tym z kapciami 
ze skory naturalnej. 

Przy wejściu na salę swoje wypieki 
polecała firma ARIZTA. Były to ser-
wowane prosto z pieca ciepłe bagietki, 
hotdogi, croissanty, paszteciki. Nato-
miast obok mieliśmy kawę i herbatę, 
serwowaną przez organizatorów. 

Pod koniec spotkania właści-
ciel Chłodni Mazowsze Zbigniew 
Sarnowski w ciepłych słowach po-
dziękował za owocną współpracę 
grupie wyróżnionych przez nie-
go spółdzielców. Podobnie prezes 
MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwo-
ła dziękując wszystkim za udział 
w spotkaniu, polecała przed świę-
tami sprzedaż towarów marki wła-
snej Społem. 

DARIUSZ GIERYCZ   

Przed świętami

Na stronie internetowej i w sklepach WSS Praga Południe ulotki rekl-
amują nową promocję dla klientów. Oto jej hasło brzmi: „ZBIERAJ NA-
KLEJKI i KUP Z MEGA RABATEM 50% TANIEJ”. Obejmuje kupno 
artykułów gospodarstwa domowego marki CASANOVA w trzech skle-
pach spółdzielni:  sklepie nr 79 – Warszawa, ul. Grochowska 207  I piętro 
(Universam dla Ciebie i dla domu), sklepie nr 71 – Warszawa, ul. Niekłańska 
41 i sklepie nr 48 – Warszawa, ul. Patriotów 172. Po letnich, wakacyjnych 
akcjach promocyjnych, także z okazji 150-lecia SPOŁEM i konkursie para-
gonowym to kolejna akcja marketingowa. 

KART–PAK s.c. 
 Robert Piotr Drągowski,  
Marek Paweł Drągowski 

ul. Billewiczówny 20 
05-402 Otwock 

NIP 532-000-23-39 
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l ”Społem” wczoraj, dziś i  jutro  l 
KZRSS Społem

Pamięć o Żeromskim

Z kart historii spółdzielczości spożywców

F a n i  S p o ł e m

KDS W mrokach okupacji

Już od 1869 r. warszawskie spół-
dzielnie spożywców zaskarbiły 
sobie wielu sympatyków i fanów. 

Najpierw w środowisku publicystów 
ekonomicznych, przemysłowców 
i społeczników. Warto przypomnieć 
również nazwiska, szczególnie ludzi 
kultury. W wieku XIX wiernymi ki-
bicami pierwszej spółdzielni konsu-
menckiej – „Merkury” byli ówcześni 
felietoniści: Bolesław Prus i Alek-
sander Świętochowski. Byli krytycz-
ni, ale zawsze życzliwi i z dobrymi 
życzeniami. 

Podobnie było na przełomie wie-
ków XIX i XX. Autorem nazwy cza-
sopisma w 1906 r., a potem Związku 
i spółdzielni „Społem” był Stefan Że-
romski. Propagował on potem Spo-
łem w swoich odczytach. W czaso-
piśmie „Społem” pisywali tak znani 
autorzy, jak m.in. najczęściej Maria 
Dąbrowska, Stanisław Thugutt, po-
eci Edward Szymański i Konstanty 
Ildefons Gałczyński, którzy ukła-
dali wiersze na cześć „Społem”.  
W „Młodym Spółdzielcy”, wydawa-
nym przez Związek „Społem”, dla 
dzieci i młodzieży pisywali m.in. – 
Janusz Korczak, Gustaw Morcinek, 
Ewa Szelburg-Zarębina. 

Właśnie w październiku mijają 
rocznice urodzin: 6-tego – 130 Marii 
Dąbrowskiej i 14-tego – 155 Stefana 
Żeromskiego.    

Podczas okupacji niemieckiej, 
Związek i spółdzielnie pomagały fi-
nansowo i paczkami żywnościowymi 
wielu ludziom kultury, takim jak np.: 
Edmund Osmańczyk, prof. Remi-
giusz Bierzanek, Xawery Dunikow-
ski, Jerzy Zawieyski, Ludwik Solski 
i Leon Szyller, Kornel Makuszyński, 
Witold Balicki, Wiktor Zechenter. 
Osoby ścigane ukrywano, wydawa-
ne fałszywe Arbeitskarte, chroniące 
przed łapankami. Natomiast w latach 
PRL stałymi klientami społemow-
skich sklepów byli np. aktorzy: Zofia 
Kucówna, Irena Kwiatkowska, Bar-
bara Kraftówna, Irena Eichler, Tade-
usz Pluciński, Emilia Krakowska.    

Obecnie, w nowszych czasach, 
warto wspomnieć takich sympaty-

ków „Społem”, jak w latach 90. np. 
ówczesny premier Waldemar Paw-
lak, który przyjął Kartę Klienta nr 
1, wicepremier Grzegorz Kołodko, 
gość Zjazdu Społem, prof. Zbigniew 
Religa, biskup Tadeusz Pieronek, 
marszałkowie Wiesław Chrzanow-
ski i Adam Struzik, Jan Rokita, prof. 
Lech Kaczyński, którzy na łamach 
miesięcznika „Społem” deklarowa-
li swoje poparcie i życzliwość dla 
„Społem”.  Jeden ze sklepów na Mo-
kotowie otwierała Irena Szewińska.  

Ostatnio dowody sympatii i wspar-
cia poprzez miesięcznik „Społe-
mowiec Warszawski”, spółdzielcy 
otrzymali m.in. od prof. Urszuli Kło-
siewicz-Góreckiej, wicemarszałek 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, sen. 
Grzegorza Biereckiego, prezydenta 
Warszawy Rafała Trzaskowskiego.   

Z okazji 150-lecia WSS Śródmie-
ście i całego „Społem”, patronat na-
rodowy nad obchodami na Zamku 
Królewskim 12 września br. objął 
prezydent RP Andrzej Duda. Wy-
stosował list gratulacyjny, w którym  
wyraził uznanie dla wielkiego dorob-
ku społemowców i serdecznie życzył 
im sukcesów. Podobnie uczynił mar-
szałek Senatu Stanisław Karczewski 
oraz osobiście szef Krajowej Sekcji 
Handlu NSZZ Solidarność Alfred 
Bujara, który zadeklarował dalszą 
ścisłą współpracę w obronie polskie-
go handlu.     

Maria Dąbrowska.  Fot. sciaga.pl

3 października br. w gościn-
nej Sali Muzeum Historii 
Spółdzielczości, na kolej-

nym zebraniu Klubu Działaczy 
Spółdzielczych, prelekcję 
o spółdzielczości polskiej w okresie 
II wojny światowej wygłosił dr 
Adam Piechowski. Zebraniu prze-
wodniczył prezes Klubu Bogdan 
Augustyn. 

Jako zawodowy historyk 
spółdzielczości, prelegent naw-
iązał na początku do tegorocznych 
obchodów 80 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, a faktycznie 
do 80 rocznicy napaści III  Rzeszy 
Niemieckiej na odzyskane po latach 
niewoli Państwo Polskie. Zaznaczył 
przy tym, że wciąż jest mało źródeł 

do opisywania działalności 
spółdzielczości w okresie 
wojny i wciąż pozostają 
„karty niezapisane”. 

Mówca jasno podkreślił, 
iż polska spółdzielczość 
w 1939 r. była ogromnym 
ruchem społeczno-gosp-
odarczym. W niepodległej 
Polsce działało aż 14 tys. 
spółdzielni. Ich siłą były 
centrale gospodarcze 
i hurt, z których najsil-

niejszą była „słynna” hur-
townia „Społem”. Dlatego odegrała 
tak ważną rolę podczas okupacji nie-
mieckiej. 

Dr Piechowski omówił akty-
wność podczas wojny bliskich 
mu spółdzielni mieszkaniowych, 
a zwłaszcza warszawskiej WSM, 
mimo że pod nadzorem i ostrymi 
rygorami komisarzy niemieckich. 
Szczególnie jednak wyróżnił centrale 
i związki spółdzielni „Społem” i rol-
niczych, którym okupant pozwolił 
działać, choć w mocno restrykcy-
jnych warunkach. Pomimo terroru 
niemieckiego, spółdzielcy nagminnie 
oszukiwali komisarzy, kierując się 
zasadami „solidarności, samopomo-
cy i zaufania”. 

Najwybitniejszym spółdzielcą 
okresu wojny był prezes Związku 

„Społem” Marian Rapacki, który 
zgodnie z przyjętym konspiracyjnym 
„katechizmem okupacyjnym”, kier-
ował spółdzielcami „dla ochrony sił 
biologicznych narodu”. Dla ratowan-
ia Polaków przed głodem i niedoży-
wieniem w tzw. Generalnej Guberni, 
organizował z narażeniem życia, 
nielegalne zaopatrzenie w żywność 
oraz tzw. „lewe kasy” dla pomo-
cy ruchowi oporu, ratowania dzieci 
Zamojszczyzny, pomoc ludziom kul-
tury, ściganym uciekinierom, Żydom, 
wspierania RGO i PCK.

W dyskusji, jaka rozwinęła się 
po prelekcji, podnoszono m.in. 
zasadniczą kwestię upowszech-
nienia wiedzy o spółdzielczoś-
ci w społeczeństwie i kręgach 
opiniotwórczych. Często bowi-
em występują rażące, ogromne 
obszary niewiedzy i kłamliwe stere-
otypy. Krajowa Rada Spółdzielcza 
i związki spółdzielcze muszą więc 
uruchomić odpowiednie środ-
ki i instrumenty, aby przełamać 
obojętność i niechęć wobec 
spółdzielczości. Ukazać jej zawsze 
mocne związki z siłami ocalenia 
i odrodzenia narodowego oraz ro-
zwoju silnej Rzeczypospolitej.    

DARIUSZ GIERYCZ

Bogdan Augustyn i Adam Piechowski.

14 października br. w 155 
rocznicę urodzin Stefana 
Żeromskiego, na jego gro-

bie na cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim w Warszawie kwiaty 
złożyła delegacja KZRSS Społem, 
na czele z prezesem Ryszardem 
Jaśkowskim. Nasz wielki pisarz 
narodowy był gorącym orędown-
ikiem spółdzielczości spożywców 
i członkiem Towarzystwa Kooper-
atystów. To on był twórcą nazwy 
„Społem”. 

Jako „ojciec chrzestny” ruchu 
społemowskiego, jeszcze w okresie 
zaborów, 28 sierpnia 1915 roku, pod-
czas swojego odczytu w Zakopanem, 
tak wspominał narodziny czasopis-
ma, a potem potęgi spółdzielczości 
„Społem”: 

„…Podczas rozgwarów roku 
1905 byłem obecny w małym poko-
ju na ulicy Chmielnej w Warszawie, 
gdzie czterej panowie, mniej wyk-
wintnie ubrani, zakładali redakcję 
„SPOŁEM!” z zamiarem szerzenia 
w kraju ruchu kooperacyjnego. Dzi-
siaj – ci sami jegomoście mają poza 
sobą ogromne społeczne zjawisko, 
kilkaset zorganizowanych kooper-
atyw spożywczych, sklepy i skład-

nice centralne. Mają nade wszystko 
zastępy fanatycznych zwolenników 
wśród ludu, robotników, drobno-
mieszczaństwa i uświadomionej in-
teligencji, to znaczy – nową zorgan-
izowaną siłę narodową.”

Ci czterej panowie „mniej wyk-
wintnie ubrani”, to grono przyja-
ciół Żeromskiego, doświadczonych 
wcześniej antycarskich konspira-
torów. To bliski współpracownik 
w PPS Józefa Piłsudskiego, późnie-
jszy drugi prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski oraz także towarzysze 
walki o niepodległość – ekonomis-
ta Romuald Mielczarski, filozof 
i psycholog Edward Abramowski 
i szwagier Żeromskiego, lekarz 
psychiatra Rafał Radziwiłłowicz. 
Stanowili trzon Tow. Kooperatystów, 
a Wojciechowski i Mielczarski zos-
tali pierwszymi prezesami Związku 
Społem.

Panowie ci, często ścigani przez 
rosyjskiego zaborcę, aresztowani 
i zsyłani, czasem spotykali się na 
emigracji w Londynie, Paryżu, 
Zurichu, m.in. na zjazdach PPS. 
W szwajcarskim Rapperswilu nawet 
wymieniali się w pracy, jak Żer-
omski z Mielczarskim w 1896 r. 
w Muzeum Narodowym Polskim. 

Obaj poznali się w wieku gimnazjal-
nym w Warszawie. 

Edward Abramowski, to 
pierwowzór postaci Szymona Gajow-
ca w powieści „Przedwiośnie”, wol-
nomularz. Zetknęli się z Żeromskim 
w Szwajcarii, a potem pisarz z jego 
inspiracji zainicjował Uniwersytet 
Ludowy i kursy rzemieślnicze. Rafał 
Radziwiłłowicz, psychiatra, to jeden 
z mistrzów masonerii polskiej. Pomagał 
w symulacji choroby psychicznej 
przez Józefa Piłsudskiego podczas 
jego więzienia w Cytadeli w 1900 
roku. Podobno Radziwiłłowicz był 
pierwowzorem postaci doktora Judyma. 

Mało kto wie, że pod koniec 1908 
roku Żeromski i Radziwiłłowicz 
(jego siostra Oktawia została żoną 
Żeromskiego) złożyli propozycję 
Józefowi Piłsudskiemu wstąpienia do 
wolnomularstwa, lecz on delegował 
wtedy tylko kilku swoich oficerów 
do tej organizacji.  DG

Z okazji 150-lecia spółdziel-
czości spożywców w Polsce, 
Zarząd KZRSS Społem 

zorganizował 22 października br. 
kolejną konferencję popularno
-naukową. Tym razem jej ramo-
wy program obejmował temat: 
„Przyszłość kooperatyzmu kon-
sumenckiego w Polsce i Europie”. 
Na wstępie gości powitał i otwo-
rzył konferencję prezes Zarządu 
Związku Ryszard Jaśkowski. 

Przypomniał, że w ramach 
obchodów jubileuszu 150-lecia 
SPOŁEM Związek zorganizował 
w tym roku: w marcu konferen-
cję prasową, w kwietniu wystawę 
jubileuszową w Muzeum Historii 
Spółdzielczości, w maju konferen-
cję historyczną, w czerwcu konfe-
rencję o społecznej roili SPOŁEM, 
we wrześniu galę jubileuszową na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 

Jednocześnie uczczono pamięć 
o wybitnych społemowcach na ich 
grobach – twórców Stowarzyszenia 
Spożywców Merkury Aleksandra 

Makowieckiego i Wiktora Magnusa, 
pierwszego prezesa Związku i póź-
niejszego prezydenta RP Stanisława 
Wojciechowskiego, prezesa Związku 
w okresie II Rzeczypospolitej i oku-
pacji niemieckiej Mariana Rapackie-
go oraz wielkiego pisarza i autora na-
zwy SPOŁEM Stefana Żeromskiego.

W programie konferencji znalazły 
się wystąpienia pięciu panelistów. Dr 
Adam Piechowski ze Spółdzielcze-
go Instytutu Badawczego Krajowej 
Rady Spółdzielczej, który prowadził 

konferencję, zreferował pomyślny 
stan obecny i rozwojowe perspekty-
wy spółdzielczości konsumenckiej 
w Europie i świecie. Prezes Związku 
Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Ja-
nusz Paszkowski omówił pozytyw-
ne trendy rozwojowe spółdzielczości 
pracy w kraju i w Europie. Natomiast 
prezes Krajowego Związku Spół-
dzielni Mleczarskich Waldemar 
Broś mówił o swojej branży mle-
czarskiej, która ze wszystkich branż 

spółdzielczych konsoliduje się naj-
bardziej i ma dlatego świetne wyniki 
i jasne drogi rozwoju.

O problemach zależności współ-
pracy i samodzielności mówił, nie-
kiedy anegdotycznie, prof. Tomasz 
Rostkowski z Zakładu Zarządzania 
Kapitałem Ludzkim Szkoły Głównej 
Handlowej. Po jego przemówieniu 
obejrzano 10-minutowy film przy-
gotowany przez Krajową Platformę 
Handlową Społem o historii marki 
„Społem”.

Kierunek: konsolidacja!

Dla społemowców chyba najbar-
dziej interesujące było wystąpienie 
członka Rady Nadzorczej KZRSS 
Społem i prezesa Społem PSS 
w Olsztynie Stanisława Tunkie-
wicza. Z zapałem przekonywał on, 
że konsolidacja i połączenie kilku 
spółdzielni społemowskich w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim 
od 2003 r. to była jedyna skuteczna 

metoda na rozbicie spółdzielczości 
po słynnej, niszczącej specustawie 
z 1990 r. i wejściu na rynek bogatych 
koncernów zagranicznych. Tylko 
połączenie osłabionych potencja-
łów w jeden silny, uratowało Spo-
łem w tym regionie. Z 32 miejsca 
w rankingu krajowym, zjednoczona 
olsztyńska PSS przesunęła się na 4-5 
miejsce. 

Jak mówił prezes Tunkiewicz, 
efekt dużej skali i połączenia spół-
dzielni pozwala na pomnażanie 
obrotów, podnoszenie rentowności 
sklepów, śmiałe inwestycje. Jego 
zdaniem, budowa systemu wspól-
nych zakupów, marketingu i rekla-
my to pilna konieczność spółdzielni 
Społem. 50 Zjazd Krajowy Związku 
powinien przyspieszyć ten nieunik-
niony proces, pokazać realne korzy-
ści wynikające z konsolidacji.      

Warto przypomnieć tezy listu in-
tencyjnego olsztyńskich spółdzielni, 
które połączyły się w 2003 r. Jego 
autorzy, przewodniczący rad nadzor-
czych i prezesi zarządów wówczas 
czterech spółdzielni, pisali m.in.: 
„…Działania w ramach „Społem” 
mimo, że prowadzone od kilku lat, 
nie doprowadziły do integracji, skon-
solidowania zakupów, prowadzenia 
wspólnej polityki handlowej spół-
dzielni. Tylko współpraca pomiędzy 
podobnymi spółdzielniami, wspólne 
zakupy, koncentracja funduszy in-
westycyjnych, pozwoli nam PRZE-
TRWAĆ na mapie handlowej Polski.

W pełni rozumiemy uwarun-
kowania w jakich przyszło nam 
prowadzić działalność gospodar-
czą. Uważamy, że dalsze trwanie 

w dotychczasowej formule musi 
się skończyć znacznym ogranicze-
niem zakresu działalności naszych 
spółdzielni, a może nawet ich upa-
dłością. Dlatego postanowiliśmy 
dążyć do polączenia naszych spół-
dzielni, w jedną dużą spółdzielnię 
z dniem 2004.01.01. ABY PRZE-
TRWAĆ TRZEBA BYĆ RAZEM, 
BO PRZYSZŁOŚĆ JEST TYLKO 
DLA DUŻYCH SILNYCH EKO-
NOMICZNIE I PRZEWIDUJĄ-
CYCH JEDNOSTEK. Prowadze-
nie przez spółdzielnie działalności 
gospodarczej w dotychczasowej 
formule narusza bezpieczeństwo 
dalszego, samodzielnego istnie-
nia…” (podkr.red.) .        

Jak bardzo słowa te są wciąż ak-
tualne! 

Wystarczy porównać potencjały 
spółdzielczości spożywców w roku 
2003 i obecnie. Otóż, w 2003 r. 
w okresie III Zjazdu Związku, liczył 
on 314 spółdzielni, które zrzeszały 
200 tys. członków, zatrudniały 68 tys. 
osób w 5 tys. sklepach oraz prowa-
dziły 500 zakładów produkcyjnych 
(p.wywiad prezesa B.Bubaka dla 
Poradnika Handlowego). Obecnie, 
w roku VII (50) Zjazdu nasz Zwią-
zek oficjalnie liczy 240 spółdzielni, 
które zrzeszają 44 tys. członków, za-
trudniają 26 tys. pracowników w 2,5 
tys. sklepów oraz prowadzą 186 za-
kładów produkcyjnych. 

Jak wiadomo, co roku udział pol-
skich firm handlowych w rynku spo-
żywczym gwałtownie, o kilka tys. 
sklepów spada i obecnie szacuje się 
na 25–30 procent. W 2003 roku był 
ponad 60-procentowy… 

DARIUSZ GIERYCZ  

O przyszłości
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12 października br. swo-
je 100-lecie obchodziła 
„Społem” Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców „Robot-
nik” w Zamościu. Zamojska Spół-
dzielnia swoje początki odnotowu-
je od organizowania jesienią 1918 
roku stowarzyszenia pod nazwą 
Kooperatywa „Robotnik” w Za-
mościu. W styczniu 1919 r. zare-
jestrowanego je jako Robotnicze 
Stowarzyszenie Spożywców „RO-
BOTNIK”, którego nazwa uległa 
ponownej zmianie na Zamojskie 
Stowarzyszenie „Robotnik”. Statut 
tego ostatniego podpisuje pionier 
spółdzielczości ówczesny Minister 
Spraw Wewnętrznych – Stanisław 
Wojciechowski, późniejszy Prezy-
dent RP. 

Domeną prowadzonej działalności 
Stowarzyszenia był handel w pierw-
szej fazie prowadzony w jednym 
lokalu udostępnionym przez Straż 
Pożarną. W pięć lat później została 
uruchomiona pierwsza ręczna pie-
karnia. Mechaniczna piekarnia przy 
ul. Sienkiewicza, która funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego, została urucho-
miona w 1928 r.

Przez wiele lat zmieniały się wa-
runki, w których ta spółdzielcza or-
ganizacja przechodziła liczne zmiany 
nie tylko wiązane z nazwą, ale stop-
niem zależności od innych podmio-
tów. Po wielu latach wystąpiły moż-
liwości uzyskania samodzielności, 
samorządności i samofinansowania, 
które zapewniała ustawa „Prawo 
Spółdzielcze” ( 01.01.1982 r.). 

Z tej okazji skorzystała powsta-
ła w 1983 r. Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców „Robotnik” 
w Zamościu. Usamodzielnienie się 
tej organizacji było początkiem jej 
gospodarczego rozwoju. Co prawda 
lata 90-te przyniosły walkę o lokalny 
rynek z zagranicznymi sieciami, ale 
mimo trudności Spółdzielnia 
radziła sobie z panującymi 
uwarunkowaniami.

Rok 2004 był zdecydo-
wanym rokiem przełomu 
zarówno w zmianach orga-
nizacyjnych, kadrowych, jak 
i w wyznaczeniu nowych 
kierunków inwestowania.

Od tego roku Spółdziel-
nią kieruje prezes Maria 
Wawrzaszek-Gruszka przy 
wsparciu Rady Nadzorczej, 
której przewodniczy od roku 
2012 Ryszard Jedut.

Misją Spółdzielni jest 
wysoka jakość gospoda-
rowania – jakość produk-
tów, wysoki poziom obsługi 
klientów oraz jakość za-
rządzania . 

Realizacja postawionych 
celów sprawia, ze Spół-
dzielnia jest firmą nowo-
czesną, dynamicznie roz-
wijającą się na lokalnym 
rynku, a przede wszystkim 
przyjazną pracownikom 
i klientom. Wysoka jakość 
produktów, stosowanie naj-
wyższych standardów za-
równo w obsłudze klientów 

jak i w dbałości o personel z jed-
noczesnym wzrostem przychodów 
sprawiają, że PSS jest jedną z naj-
większych firm w Zamościu. Uzy-
skiwane przychody dają spółdzielni 
1. miejsce w województwie i 15. 
w krajowym Rankingu Spółdzielni 
„Społem”. 

 
 Na dzień dzisiejszy 

Spółdzielnia zrzesza 
342 członków i za-
trudnia 370 pracowni-
ków. Głównym pro-
filem działalności 
jest handel w 19 
nowoczesnych 
sklepach branży 
spożywczej pod 
szyldem LUX 
i LUX-mini, z cze-
go dwa funkcjonują 
w Tomaszowie Lu-
belskim. Artykuły bran-
ży przemysłowej prowadzi 
sklep „Nela”.

Spółdzielnia od lat inwestuje w in-
frastrukturę, realizując szereg uda-
nych inwestycji. Jedną z ostatnich, 
rozpoczętych w roku jubileuszu jest 
budowa nowego sklepu w Żdanowie 
w gminie Zamość .

Podstawą działalności PSS-u poza 
handlem jest produkcja piekarska 
i ciastkarska. Tradycje w piekarskie 
są jedynie pięć lat młodsze od deta-
lu. Spółdzielnia jest wiodącym pro-
ducentem pieczywa i ciast na swoim 
terenie. Piekarnie produkują ponad 
100 asortymentów pieczywa chle-
bowego i drobnego oraz ponad 180 
rodzajów wyrobów ciastkarskich. 

 
Władze Spółdzielni w szczególny 

sposób dbają o swoich pracowników. 
Niejednokrotnie w jubileuszowej 
prezentacji dokonań spółdzielni, 
prezes Maria Wawrzaszek-Gruszka 
zwracała uwagę na zasługi trzy – po-
koleniowej załogi.

To dzięki zaangażowaniu 
i niesamowitej więzi pracowników 
wszystkich szczebli, a także człon-
ków, możliwy jest dynamiczny roz-
wój spółdzielni, a osiągane rezulta-
ty niejednokrotnie nagradzane. 

Do otrzymanych wyróżnień należy 
m.in. Odznaka Honorowa Ministra 
Gospodarki za zasługi dla rozwoju 
gospodarki Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Odznaka Marszałka „Zasłużo-
ny dla Województwa Lubelskiego”, 
Medal Prezydenta „Zasłużony dla 
Zamościa”, „Medal Wojewody Lu-
belskiego”. Inne to: Gazele Biznesu, 
Gepardy, Certyfikaty: „Solidna Fir-
ma” i „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
oraz Wojewódzki Orzeł Biznesu.

 
Spółdzielnia podczas Jubileuszo-

wej Gali została wyróżniona najwyż-

szym odznaczeniem spółdzielczym, 
jakim jest „Złoty Laur Spółdziel-
czości„ przyznany przez Kapitułę 
Nagród Krajowej Rady Spółdziel-
czej oraz odznaczenie „Symbol 
Spółdzielczości 2019” przyznane 
przez Kapitułę Monitora Biznesu ga-

zety „Rzeczpospolita”. 

Uczestnikami Gali byli 
pracownicy i członko-

wie Jubilatki, zapro-
szeni przedstawicie-
le władz – Gminy, 
Miasta i Powiatu 

Zamojskiego oraz 
Wojewody Lu-
belskiego i Urzę-
du Marszałkow-
skiego w Lublinie. 
Swoją obecnością 

zaszczycili imprezę 
poseł Sławomir Za-

wiślak i senator Jerzy 
Chróścikowski.

Obecna była również liczna gru-
pa prezesów społemowskich spół-
dzielni z ponad 20 miast oraz prezes 
Zarządu Krajowego Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Spożywców 
„Społem” w Warszawie Ryszard 
Jaśkowski i jego zastępca Szymon 
Fabisiak. Dopisali również partnerzy 
biznesowi. Wśród zaproszonych był 
również kapelan Spółdzielni ks. kan. 
J.J. Dudek, celebrujący w kościele 
pw. Św. Michała Archanioła mszę 
w intencji spółdzielców.

Jubileusz uświetniła ceremonia 
wręczania odznaczeń państwowych 
i spółdzielczych.

Jak ogromnym uznaniem cie-
szą się u władz pracownicy PSS-u, 
świadczy ilość wręczonych odzna-
czeń państwowych. Medal Złoty za 
Długoletnią Służbę przyznano 17 
osobom. W tej samej kategorii Me-
dale Srebrne otrzymało 5 osób, a Me-
dale Brązowe 3 osoby. 

Odznaczeniami spół-
dzielczymi: Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdziel-
czego udekorowano 17 
osób, a Honorową Odzna-
ką „Zasłużony dla Społem” 
20 osób.

Jubileuszową Galę po-
prowadził znany aktor, 
dziennikarz i pisarz Maciej 
Orłoś.

Na zakończenie uroczy-
stości odbył się koncert 
najstarszej w Polsce Or-
kiestry Symfonicznej im. 
Karola Namysłowskiego 
z udziałem wokalistów. 
Zaprezentowany repertuar 
przypadł do gustu wszyst-
kim obecnym na sali wido-
wiskowej Klubu 3 Batalio-
nu Zmechanizowanego .

Radzie Nadzorczej, Pani 
Prezes, członkom i pra-
cownikom nasza redakcja 
składa życzenia dalszych 
sukcesów na zamojskim 
rynku, a w życiu osobistym 
zdrowia i wszelkiej po-
myślności. 

JOLANTA 
 JęDRZEJEWSKA

Zaangażowani w rozwój

100 lat PSS w Zamościu

– Co roku, pod naporem zagra-
nicznych sieci, giną tysiące polskich 
sklepów. Jakie widzi Pan szanse na 
ratowanie polskiego handlu? Czy 
ma Pan i Pańskie ugrupowanie ja-
kieś nowe pomysły i metody, które 
chcielibyście wprowadzić w nowej 
kadencji?

– Klienci podejmują decyzje 
o tym, gdzie kupują i dzisiaj wszy-
scy doskonale wiedzą o tym, jakie to 
niesie konsekwencje dla podmiotów 
handlowych. W kampanii wybor-
czej 2019 r. ten temat nie był przez 
nikogo poruszany i wyróżniany. Są-
dzę jednak, że wszyscy wiedzą, że 
w sensie technicznym Prawo i Spra-
wiedliwość zrobiło maksimum w do-
kumencie, który wytrzymał krytykę 
Sądu UE tzw. pierwszej instancji, ku 
zdumieniu wielu zainteresowanych 
i nikt nie podjął próby przepracowa-
nia lepszego rozwiązania tej kwestii.

– Na Węgrzech zastanawiano 
się nad wprowadzeniem ustawy 
o podatku od reklam, ponieważ 
duże sieci handlowe wydają masę 
pieniędzy na reklamy, które potem 
przysparzają im wielu klientów. 
Czy może jest to też pomysł, by 
w ten sposób wesprzeć małe pol-
skie firmy handlowe?

– Ta kwestia była również dysku-
towana dosyć szeroko, jednak nikt 
nie przedstawił poważnych wiążą-
cych rozwiązań. Jest wiele osób, 
które podpowiadają pomysły, ale nie 

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk, ur. 7 kwietnia 1964 w Chom-
ranicach w pow.limanowskim – polski polityk i samorządowiec. Poseł na Sejm 
VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 2016–2018 sekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów. W 1993 ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a w 2001 studia podyplomowe zarządzania finansami w PWSZ w Nowym Są-
czu[1]. Pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej i spółce „Remag”. W 2002 
i 2006 był wybierany do rady powiatu limanowskiego. Startując w wyborach 
parlamentarnych w 2007, uzyskał po raz pierwszy mandat posła na Sejm VI 
kadencji z okręgu nowosądeckiego. W tegorocznych wyborach w 2019 po raz 
kolejny uzyskał mandat poselski, zdobywając 16 305 głosów.

chcą brać odpowiedzialności za re-
gulacje, wprost nie umieją ich zapro-
ponować i przepracować, bo to jest 
o wiele trudniejsze. Polska dzisiaj nie 
blokuje żadnej regulacji w systemie 
podatkowym, która mogłaby sprzy-
jać małym podmiotom i jest w po-
wszechnym użyciu w innych krajach. 
Wprowadziliśmy wiele przepisów, 
które teraz w znacznym stopniu 
ograniczają nieuprawnione optyma-
lizacje podatkowe i wyłudzenia. 

– Chciałbym jeszcze zapytać 
o praktykę wielkich koncernów, 
jaką są wprowadzane ceny dum-
pingowe. Czy da się z tym walczyć? 
Czy nowo wybrani posłowie mają 
zamiar coś w tej kwestii zrobić?

Wkrótce ruszą prace nowego 
Parlamentu. Zobaczymy czy będzie 
wola i sensowne propozycje przepra-
cowania tego tematu. W moim od-
czuciu najprostszą formą wsparcia, 
która byłaby trudna do zakwestiono-
wania, niezmiennie pozostaje upraw-
niona pomoc publiczna dla nowych 
i małych rodzinnych firm. Z tym, że 
nie jest to łatwe technicznie rozwią-
zanie, bo wymaga szczegółowego 
monitoringu. Sądzę, że do tematu ry-
walizacji na rynku usług i handlu bę-
dziemy nieodwołalnie cały czas wra-
cać w czasie nowej kadencji Sejmu.

– Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: 

MARCIN KOZIESTAŃSKI

Temat rywalizacji
Rozmowa z WIESŁAWEM JANCZYKIEM – posłem 
Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem finansów

 Branża handlowa została ostatnio zbulwersowana zapowiedzią nowego 
podatku, ponieważ minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emile-
wicz powiedziała 29 października br. w Radiu Zet, że resort przygotowywał 
dla premiera Mateusza Morawieckiego rozwiązanie dotyczące wprowadze-
nia podatku od sklepów wielkopowierzchniowych w formule tzw. congestion 
tax. Danina miałaby być obliczana m.in. od trudności, jakie sklep wielko-
powierzchniowy tworzy w tkance miejskiej. Chodzi np. o zwiększone korki 
w okolicach centrum handlowego.

Jednak jak podaje PAP, rzecznik rządu Piotr Müller pytany 30 października 
br. w Polsat News o tę wypowiedź szefowej MPiT powiedział, że była ona 
„elementem dyskusji, które toczą się raczej na zapleczu Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii”.

„Nie to miała na myśli. W związku z tym nie ma takich planów w tej chwi-
li dotyczących wprowadzenia tego podatku. Faktycznie jest dyskusja na te-
mat podatku handlowego, ale mówimy o sklepach wielkopowierzchniowych 
i o sytuacji pewnego zawieszenia prawnego wynikającego z trwającego sporu 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tam stoimy na stano-
wisku, że taka danina powinna być możliwa” – podkreślił rzecznik rządu.

Dopytywany, czy od przyszłego roku tego podatku nie będzie Müller od-
parł, że nie. „Nie ma takich planów rządowych” – zaznaczył.

Müller powiedział, że rozmawiał z minister przedsiębiorczości i techno-
logii we wtorek na posiedzeniu rządu. „Mówiła po prostu wprost, że chciała 
powiedzieć o dyskusjach, które się toczą w zakresie różnego rodzaju sposobu 
opodatkowania. Bierzmy pod uwagę, że faktycznie otaczająca nas rzeczywi-
stość mocno się zmienia, więc też klasyczne podatki obrotowe, czy dochodo-
we czasami odchodzą w przeszłość. Natomiast w tym zakresie aktualnie nie 
toczą się prace legislacyjne na poziomie rządu” – powiedział Müller.

Na ostateczne rozstrzygnięcie czeka spór Polski i KE ws. podatku od 
sprzedaży detalicznej w Polsce. Po złożeniu w lipcu odwołania przez Bruk-
selę od korzystnego dla Polski orzeczenia sądu UE, sprawą zajmuje się 
TSUE.W maju sąd UE uznał, że Komisja Europejska popełniła błąd uzna-
jąc, że polski podatek od sprzedaży detalicznej jest niedozwoloną pomocą 
publiczną. KE we wrześniu 2016 roku wszczęła postępowanie o naruszenie 
prawa unijnego przez Polskę. Bruksela argumentowała wtedy m.in., że kon-
strukcja podatku może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane 
za pomoc publiczną. Polska nie zgodziła się z tym stanowiskiem, ale pobór 
podatku został zawieszony. Majowa decyzja sądu UE otwarła drogę do po-
nownego wprowadzenia podatku, ale nie skończyła sprawy. 24 lipca Komisja 
złożyła bowiem Trybunale Sprawiedliwości odwołanie.

Istnieją jednak szanse na odwieszenie w 2020 r. ustawy o podatku od 
sprzedaży detalicznej, o czym mówi w wywiadzie powyżej poseł Wiesław 
Janczyk. Wiele zależy od determinacji posłów. Należy podkreślić, że ustawa 
zwalnia od tego podatku firmy handlowe, które nie osiągnęły poziomu 204 
mln zł obrotu rocznie, co obejmuje też spółdzielnie handlowe.  Opr. Red. 

Z ostatniej chwili!
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Na przełomie września i paź-
dziernika br. 30-osobowa 
grupa południowopraskich 

społemowców wyruszyła do Ma-
roka. Kusiło nas przedłużenie lata 
i zwiedzania „Cesarskich Miast”, 
które na przestrzeni dziejów były 
siedzibami władców Maroka. Za-
chwycają one architekturą i bogac-
twem. 

75% powierzchni kraju zajmują 
wyżyny i góry. Dlatego z okien auto-
karu mogliśmy się cieszyć uroczym 
krajobrazem gór Atlasu, pasma gór-
skiego Ar-Rif oraz śródgórskiej rów-
niny. Przejazd atlantyckim wybrze-
żem, w blaskach słońca, z szerokimi, 
piaszczystymi plażami wywoływał 
niesamowite wrażenia. Krajobraz 
bardzo malowniczy, urozmaicony 
w oazach palmami daktylowymi. 
Kwitnące agawy i żywo-
płoty z kaktusów z owo-
cami opuncji jeszcze go 
uzupełniają. Na wyżynach 
stada pasących się kóz 
i owiec oraz osiołki i wiel-
błądy, jako zwierzęta do 
prac gospodarskich.

Góry Atlasu Wysokie-
go i Średniego pokrywa-
ją ”potargane” drzewa 
arganowe, jedynie tutaj 
rosnące na całym świecie /endemicz-
ne/, żyjące 150 lat, bardzo odporne 
na suszę. Ich korzenie sięgają ok. 
30 m. w głąb ziemi. Uprawy tych 
drzew wpisano na listę rezerwatów 
biosferycznych UNESCO. Z owo-
ców podobnych do oliwek Berberyjki 
ręcznie wytwarzają olej arganowy, 
nazywany „złotem Maroka” z uwa-
gi na właściwości lecznicze. Najpierw 
kobiety w lipcu i sierpniu wyruszają 
z osiołkami w góry i w koszach prze-
wożą owoce do domów, gdzie z pe-
stek wydobywane są migdałki, które 
są mielone w kamiennych żarnach. 

To z powstałej masy pozyskiwany 
jest olej arganowy.

Po pobycie w Agadirze, następne-
go dnia wyruszyliśmy do Marrake-
szu, który był trzykrotnie stolicą Ma-
roka. Marrakesz zwany jest miastem 
czerwonym od koloru murów. Domy 
i ogrodzenia są wymalowane w kolo-
rze ochry. Odwiedziliśmy Muzeum 
Marrakeszu, Pałac Bachia o pięk-
nych zdobieniach, Grobowce dy-
nastii Saadytów. Najstarszy jest 
meczet Koutoubija z XII wieku 
z 70– metrowym minaretem. Każdy 
meczet ma tylko jeden minaret na 
podstawie kwadratu.

Historyczną medynę (starówkę) 
i bazar (suk) tworzą wąskie uliczki 

pełne straganów, rzemieśl-
ników szyjących wyroby ze 
skór, ubrania i wykuwają-
cych wyroby z metalu. Stra-
gany ze sprzedażą oliwek ba-
nanów, granatów, fig, daktyli 
i migdałów misternie poukła-
danych, tworzą wielobarwne 
przestrzenie. Przejeżdżające 
wózki i rowery po wąskich 
uliczkach nie pozwalały na 
przyśpieszenie kroku. Ulicz-

ki często zadaszone chroniły nas 
przed upalnym słońcem.

Będąc w Marrakeszu nie sposób 
byłoby nie znaleźć się na placu 
Dżamaa el Fna, który jest wpisany 
na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. To magiczne miejsce. 
Życie tam tętni przez całą dobę. 
Mieszkańcy się bawią, grają w róż-
ne gry. Plac jest pełen gwaru i tło-
czących się ludzi. Treserzy małp, 
połykacze ognia, zaklinacze węży, 
wykazują się swoimi umiejętno-
ściami. 

Sprzedawcy zachęcają przed stra-
ganami do zakupów. Jest wiele stoisk 
z artystycznie ułożonymi owocami, 
świeże soki z pomarańczy, przenośne 
garkuchnie i jadłodajnie pod gołym 
niebem, gdzie je się rękami, a sosy 
z ozdobnych mis wybiera chlebem. 
Są tam potrawy z całego świata. Je 
się oczami, bo to uczta dla wszyst-
kich zmysłów. 

Kolejnym miejscem gdzie można 
się przenieść w czasy średniowiecza, 
to otoczona murem medyna w Fezie. 
Znajdujące się tu 9000 krętych uli-
czek, po których chodziliśmy już pod 
opieką miejscowego przewodnika 
z uwagi na labirynt wąskich uliczek. 
Fezka medyna w 1981r. została wpi-

sana na listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO

Dominującym elementem zdob-
niczym w architekturze Maroka 
są przepiękne mozaiki ceramiczne. 
Mieliśmy okazję zwiedzić pracownię 
ceramiczną, w której oprócz zdobnych 
naczyń pracownicy z mozołem przy-
gotowują wielobarwne elementy cera-
miczne. Z ręcznie wykonywanych ele-
mentów powstają różnorodne obrazy, 
blaty do mebli, stoły i inne przedmioty 
wyposażenia wnętrz. Odbiorcami wy-
robów są klienci z całego świata. 

Mogliśmy się też przenieść się do 
III w. n.e. do ruin miasta Volubilis 
zbudowanego na wzgórzu przez Rzy-
mian. Zobaczyć tu można ruiny bazyli-
ki, łuk triumfalny, pozostałości domów 
z doskonale zachowanym mozaikami 
na posadzkach i wewnętrznych dzie-
dzińcach. Miejsce to zostało docenione 
i w 1997 r. wpisane na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. 

Najbardziej w stylu europejskim 
i najbardziej uprzemysłowionym, 

Miasta Maroka
kulturalnym, a także największym 
portem morskim i ośrodkiem gospo-
darczym w Maroku jest Casablan-
ka. System komunikacji w mieście 
usprawniają tramwaje, które dostrze-
gliśmy też w Rabacie. 

Bardzo ciekawe miejsce w Casab-
lance to plac Muhammeda V, zapro-
jektowany przez Francuzów i stanowi 
mieszankę architektury mauretańskiej 
i Art Deco. Na największą uwagę za-
sługuje olbrzymi Meczet Hasana II, 
zbudowany w 1993 r. nad Oceanem 
Atlantyckim. Jest drugim co do wiel-
kości meczetem świata o wys. 200 m, 
z najwyższym minaretem o wys. 210 
m. W głównej Sali modlitewnej może 
się zmieścić 25 tys. Muzułmanów, 
a na jego rozległym dziedzińcu dalsze 
80 tys. Zbudowany z białego marmu-
ru z zielonym płytkami ceramicznym, 
zachwyca mistrzowskim wykona-
niem. Na jego 20-tys. powierzchni 
znajduje się 2500 kolumn i 50 we-
neckich żyrandoli. Dach Meczetu jest 
ruchomy, sterowany elektronicznie. 
Bardzo piękne jest położenie Meczetu 

na wybrzeżu Oceanu, bo fale rozbijają 
się u jego murów.

Nie sposób nie wspomnieć 
o ludziach w Maroku, którzy są mili, 
uśmiechnięci i otwarci na turystów. 
Wszędzie można spotkać sprzedaw-
ców ozdób i wyrobów z drzewa cedro-
wego lub tujowego. Koloryt ludności 
podkreślają ich charakterystyczne 
stroje, a kobiety nie zasłaniają twarzy. 
Ulubionym napojem Marokańczyków 
jest zielona herbata ze świeżą miętą, 
rytualnie parzona w czajniczkach z al-
paki i podawana bardzo słodka w ma-
łych szklaneczkach.

Każde miasto miało swój spe-
cyficzny urok, ale łączyło je jedno 
– wszechobecne koty. Nie unikają 
ludzi i zajmują wszelkie zakamarki.

Przygodę z Marokiem zakończy-
liśmy w Agadirze. Spacer nad brze-
giem oceanu i spojrzenie na wzgórze 
z napisem „Bóg Ojczyzna Król ” 
pozostaną na zawsze w naszej pa-
mięci. WSZYSTKIM bardzo dzię-
kujemy.

 JANINA ADAMKOWSKA

Województwo lubelskie to popularny cel wyjazdów, nawet jeśli jest 
to wyjazd tylko na jeden dzień. Tym razem śródmiejscy Społe-
mowcy wybrali, jako cel podróży Kazimierz Dolny i Nałęczów. 

Ilekroć razy zwiedzać by piękne zakątki tych miast, tylekroć znaleźć moż-
na coś nowego, albo świeżym spojrzeniem ogarnąć znajome już widoki, 
zabytki, wąwozy. 

Poranek 18 września br., tak naprawdę nie nastrajał do podróży i zwiedza-
nia, padał deszcz i wiał wiatr, ale na miejsce zbiórki stawiła się w komplecie 
51.osobowa grupa. Lista sprawdzona, można ruszać. Po drodze jeszcze pada. 
To dobry czas na integrację, rozmowy i wspólne śpiewanie. Docierając do Ka-
zimierza Dolnego, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki deszcz ustępuje 
miejsca słońcu.

Znakiem rozpoznawczym Kazimierza Dolnego są wiekowe zabytki i zie-
lone wzgórza. Na urok tego miasta składają się stare kamieniczki, roman-
tyczne zakątki, wspaniałe punkty widokowe i artystyczna atmosfera. Jed-
nym z najbardziej rozpoznawalnych i urokliwych miejsc w Kazimierzu 
jest niewielki, renesansowy rynek, który z trzech stron otaczają urokli-
we kamienice. W sercu rynku wznosi się studnia z czarnym, drewnianym 
daszkiem. W programie wycieczki: Kościół Farny, Klasztor Ojców Fran-
ciszkanów, ruiny zamku i baszta. Spacer w ruinach gotycko-renesansowe-
go zamku pozwala na podziwianie ze wzgórza malowniczego krajobrazu. 
Chwila odpoczynku i wolnym krokiem spacer nad Wisłą, gdzie na grupę 
czeka już kapitan statku. Rejs w górę Wisły, obok zamku w Janowcu, do 
Męćmierza i z powrotem odkrywa kolejne piękne widoki i pozwala na po-
dziwianie miasta z perspektywy wody. Po obiedzie czas na spacer najpo-
pularniejszym punktem wszystkich wycieczek – lessowym wąwozem zwa-
nym Kazimierzowym Dołem.

W drodze do Warszawy krótki postój w położonym nad rzeką Bystrą Nałę-
czowie. Czas na spacer i wizytę w Pijalni Wód połączonej z Palmiarnią. Park 
Zdrojowy położony w sercu miasta jest oazą ciszy i spokoju. Przystrojony 
rzeźbami i pomnikami, różnorodnym drzewostanem i najcenniejszymi zabyt-
kami architektonicznymi Nałęczowa zachwyca wycieczkowiczów. 

Program wycieczki przygotowało i o opiekę przez pilota wycieczki Artura 
Jakubowskiego zadbało Biuro Podróży „Janter”. DZIęKUJEMY!

DANUTA BOGUCKA

Kazimierz i Nałęczów

Park Zdrojowy w Nałęczowie

WSS Śródmieście
WSS Śródmieście Rosyjska duszaPodobno Moskwę kocha się 

od pierwszego wyjrzenia. 
Czy tak było w przypadku 

44 osobowej grupy spółdzielców ze 
„Społem” WSS Śródmieście, która 
3 września br. się do niej wybrała?

Moskwa to serce i dusza rosyj-
skiego imperium, miasto tętniące 
życiem niezależnie od pory dnia 
czy nocy. Wrzesień to piękny czas 
na zwiedzanie Moskwy, a w dodat-
ku jeśli przemierza się ją z Natalią 
Romaniv – „pozytywnie zakrę-
conym przewodnikiem” nic nie 
umknie uwadze. Nawet nie ma 
prawa umknąć, od rana do póź-
nego wieczora, nawet w czasie na 
wypoczynek, był czas na zwiedza-
nie. Hotel Kosmos, z którego okiem 
roztaczał się widok na przepiękny 
kompleks Ogólnorosyjskiego Cen-
trum Wystawowego (WDNCh), był 
tylko przystankiem na szybki sen.

Moskwa to ogromne miasto. Spo-
sobów na poznanie i poruszanie się 
po nim jest wiele, ale zdecydowanie 
najlepszym środkiem transportu jest 
metro. Plątanina podziemnych kory-
tarzy przypomina muzealne wnętrza. 
Nie ma dwóch identycznych stacji. 
Każda zaskakuje przepychem. Pra-
wie wszystkie z nich są bogato ude-
korowane, marmurowe ściany, so-
crealistyczne płaskorzeźby i rzeźby, 
bogate żyrandole.

Pierwsze kroki skierowane wie-
czorem na Plac Czerwony, lody 
w GUM – słynnym domu towaro-
wym, nocny spacer cudownie oświe-
tloną ulicą Nikolskaya, aż zapiera 
dech w piersiach. Nocą niepowta-
rzalnych wrażeń dostarcza widok 
położonej nieopodal cerkwi Wasyla 
Błogosławionego, gdy oświetlenie 
sprawia atmosferę baśniowej sceno-
grafii. Dziesięć kopuł różnego kształ-
tu i kolorów góruje nad placem, 
tworząc całość, a pod każdą kopułą 
kryje się osobna cerkiewka. Jedyny 
pomnik, który stoi na Placu Czerwo-
nym przed samym Soborem Wasyla 
to pomnik Minina i Pożarskiego. 
I jeszcze Park Zarjadje, a w nim 
most w formie litery „V” z dużym 

zewnętrznym przedłużeniem nad 
wodą. Góruje nad nasypem i wydaje 
się unosić nad rzeką Moskwą, rozpo-
ściera się z niego malowniczy widok 
na Kreml. 

Niewątpliwym symbolem Mo-
skwy jest Kreml, gdzie grupa zwie-
dza zbrojownię z kolekcją obejmu-
jącą najcenniejsze zbiory carskiego 
skarbca, kolekcją koron carskich, ja-
jek Faberge, arcydzieł sztuki jubiler-
skiej, broni, tronów i karoc carskich. 
Na Kremlu zachwyca największy na 
świecie Dzwon carski oraz sobór 
Uspieński Zaśnięcia Matki Bożej – 
zbudowany w przepięknym stylu ar-
chitektury staroruskiej, połączonym 
z elementami włoskiego renesansu. 
Niesamowite wrażenie na wszystkich 
turystach robi zmiana warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Lista miejsc wartych odwiedze-
nia w Moskwie jest bardzo długa. 
Bo przecież Moskwa to nie tylko 
Plac Czerwony i Kreml. Podczas 
wycieczki do Moskwy nie zabrakło 
zwiedzania Galerii Trietiakowskiej 
– największego i zarazem najbardziej 
znaczącego zbioru sztuki rosyjskiej, 
spaceru słynnym Arbatem– zwanym 
„twórczą duszą artystów”, na którym 
najlepiej poczuć można klimat mia-
sta, była też chwila na zadumę przy 
siedzibie KGB na Łubiance. 

W tej moskiewskiej podróży 
trudno pominąć wizytę w cerkwi 
Chrystusa Zbawiciela, klasztorze 
Nowodziewiczym i na cmentarzu 
Nowodziewiczym, gdzie pochowa-
nych jest wiele znanych osobistości.

Panoramę Moskwy najlepiej po-
dziwiać z tarasu widokowego na 
wieży telewizyjnej Ostankino, skąd 
ujrzeć można Moskwę jak na dłoni, 
w pełnej krasie. O minionej epoce 
socrealizmu w Moskwie najlepiej 
świadczy „siedem sióstr Stalina”, 
czyli siedem budynków mniej lub 
więcej przypominających swoją 
kuzynkę – nasz warszawski Pałac 
Kultury i Nauki. Symbolem archi-
tektonicznego renesansu Moskwy są 
wznoszone w ostatnich latach nowo-

czesne wieżowce „Moskwa – City”. 
Moskwa to także miasto majesta-
tycznych pomników, pięknych, mon-
strualnych, a za każdym z nich stoi 
jakaś historia.

Aby na chwilę oderwać się od mo-
skiewskiego gwaru, grupa pojechała 
do położonego 70 km od Moskwy 
Siergijew Posad – największego 
klasztoru w Rosji „rosyjskiej Często-
chowy”. To ważny ośrodek religijny, 
istniejący od XIV w., skupiony wo-
kół Troicko-Siergijewskiej ławry. 

Moskwa swą kontrastowością, 
plątaniną starego z nowym, mon-
strualnymi budowlami i rozmachem, 
z jakim miasto zostało zbudowa-
ne, daje odczuć potęgę tego kraju, 
to miasto luksusu i przepychu. Jak 
mówią sami Rosjanie – państwo 
w państwie. I jeśli ktoś nie pokochał 
Moskwy od pierwszego wrażenia, 
to w ciągu sześciu dni pobytu mógł 
to nadrobić, krok po kroku, ulica po 
ulicy, budynek po budynku. Nasza 
Natalia – przewodniczka z pasją, 
niebywałą wiedzą i zaangażowaniem 
nie dała grupie czasu na nudę, choć 
nogi bolały, chciało się iść dalej i da-
lej, do pozaprogramowego Muzeonu, 
na rejs statkiem i jeszcze dużo wię-
cej. Natalia zawsze była z grupą i dla 
grupy. 

Za tą niesamowitą „podróż 
w czasie i przestrzeni” uczestnicy 
dziękują Zarządowi Biura Podró-
ży JANTER, które od 20 lat spełnia 
nasze turystyczne marzenia.

DANUTA BOGUCKA

Moskwa nocą – widok z mostu w Parku 
Zarjadje
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Nawet 80 proc. decyzji zaku-
powych zapada w miejscu 
sprzedaży, a 70 proc. z nich 

ma charakter impulsowy. Blisko 
połowa milenialsów podczas robie-
nia zakupów przemierza cały sklep, 
a decyduje się na ten produkt, który 
najbardziej się wyróżnia. To wła-
śnie opakowanie, a nie reklama, 
jest najskuteczniejszym narzędziem 
promocji. Konsumenci zwracają 
uwagę nie tylko na kwestie wizual-
ne, lecz także dużą wagę przywiązu-
ją do idei zero waste i przyjaznych 
środowisku opakowań.

– Zarówno dla konsumentów, jak 
i dla marketerów opakowania mają 
znaczenie fundamentalne w samym 
procesie podejmowania decyzji za-
kupowej. To opakowanie często decy-
duje o tym, czy konsument podejmie 
taką bądź inną decyzję zakupową. 80 
proc. decyzji zapada dopiero w miej-
scu sprzedaży, a 70 proc. z nich ma 
charakter impulsowy – podkreśla 5 
września br. w rozmowie z agencją 
Newseria Biznes Maciej Olipra, pre-
zes Global Shopper Marketing.

Na decyzje zakupowe wpływa 
aranżacja sklepu, światło, muzyka 

w tle czy nawet temperatura panu-
jąca w sklepie. Nieoceniona jest zaś 
przede wszystkim rola opakowania. 
Badanie Stowarzyszenia Strategii 
Opakowań wskazuje, że opakowa-
nie jest sześciokrotnie efektywniej-
szym środkiem promocji niż rekla-
ma. Jak wynika z badania DS. Smith, 
niemal połowa milenialsów przed 
wyborem produktu przemierza cały 
sklep i ostatecznie decyduje się na 
ten produkt, który przyciągnie jego 
uwagę.

– Klienci w opakowaniach szu-
kają pewnej wiarygodności. Jest to 
element tzw. brand experience, czy-
li doświadczenia marki. W świecie, 
który jest już bardzo mocno zdigita-
lizowany, coraz mniej bodźców jest 

realnych, a opakowanie jest jednym 
z ostatnich, który daje realny kontakt 
konsumenta z produktem. Działa na 
szereg zmysłów, oddziałuje na nasze 
emocje, zapach, dotyk. To, jak skom-
ponowane jest opakowanie, decyduje 
o tym, jak odbieramy produkt – tłu-
maczy Maciej Olipra.

Świadomość konsumentów stop-
niowo ewoluuje. Opakowanie, które 
zdecyduje o wyborze danego produk-
tu, nie musi być kolorowe i krzykli-
we. Coraz więcej osób przywiązuje 
wagę do proekologicznych zacho-
wań. Już badanie Cone Communica-

tions i Ebiquity Global z 2015 roku 
pokazuje, że konsumenci czują się 
odpowiedzialni za rozwiązywanie 
problemów związanych ze środowi-
skiem.

– Nie tylko jakość samego opa-
kowania, lecz także sposób pakowa-
nia odgrywa znaczenie. Wyzwaniem 
jest nie tyle ideologia zero waste, co 
fundamentalna potrzeba człowieka 
w kontekście przetrwania, zaczyna 
mocno oddziaływać również na rynek 
opakowań. Kto wie, czy za moment 
równie istotnym elementem proce-
su decyzyjnego naszego shoppera 
nie będzie wygląd opakowania, tylko 
to, czy ma ono sens – ocenia prezes 
Global Shopper Marketing.

DS Smith podaje, 
że dla mniej więcej 
połowy konsumentów 
odpady opakowaniowe 
stanowią problem eko-

logiczny i ważna jest dla nich dba-
łość o przyjazne środowisko. Ponad 
80 proc. twierdzi, że jeśli mają wy-
bór, wolą opakowania kartonowe niż 
plastikowe. Producenci dopasowują 
się do wymagań konsumentów – je-
den ze skandynawskich start-upów 
wysyła kosmetyki w opakowaniach 
wielokrotnego użytku, a kiedy pro-
dukt się skończy, wysyła uzupełniacz 
w formie kostki (szampon) lub pasty-
lek (pasta do zębów). Zupy można 
już kupić w kubkach upieczonych 
z mąki, a napoje – w jadalnych opa-
kowaniach z wodorostów.

Opr. Red. 

Opakowanie bije reklamę

HANDEL 2019

„Dz i ę k u j e m y 
wszystkim po-
m a g a j ą c y m . 

Jesteście kochani i nie-
zastąpieni. Zapraszamy 
wszystkich do współpracy 
z nami oraz niesienia po-
mocy innym”. Te słowa 
od ludzi potrzebujących 
pomocy skierowane są 
do darczyńców Żolibor-
skiego Stowarzyszenia 
Dom-Rodzina-Człowiek. 

Prezesem organizacji jest od początku jej założenia tj. od 2007 roku Zofia 
Korzeniecka-Podrucka. 

Darczyńcami są grupy osób wspierających, osoby prywatne, przedsiębior-
stwa, uczniowie. We wszelkich przedsięwzięciach pomagają koordynatorzy: 
w Białej Podlaskiej Helena Skoczeń, w Czaplinku Agnieszka Chrościcka, 
w Siedlcach Ewa Maciejak, w Wyszkowie Lucyna Wilczyńska. 

Wśród przedsiębiorstw współpracujących ze Stowarzyszeniem jest m.in. „Spo-
łem” WSS Śródmieście. Zbierane w sklepach i w siedzibie spółdzielni nakrętki 
stanowią wkład najstarszej spółdzielni spożywców w Polsce w pozyskanie fundu-
szy na zakup m.in. wózków inwalidzkich. Wśród pracowników prowadzona jest 
także zbiórka używanej odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, książek, 
zabawek. Przedświąteczne zbiórki artykułów spożywczych w sklepie SEZAM 
w dzielnicy Wilanów, stanowią zaopatrzenie wielu domów beneficjentów Stowa-
rzyszenia z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. 

Zwykle odbiór paczek i innych zgromadzonych artykułów odbywa się 
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Dymińskiej 9. Pod koniec września od-
biór używanej odzieży zorganizowany został, dzięki proboszczowi ks. kmdr. 
Januszowi Bąkowi w sali konferencyjnej przy Katedrze Wojska Polskiego 
NMP Królowej Polski. Powiadomieni o tym miejscu podopieczni Stowarzy-
szenia przybyli, aby wybrać dla swoich członków rodzin odzież. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się ubranka dla dzieci. W dokonywaniu wyboru 
pomagały m.in. Ewa Maciejak i Krystyna Makuch. Spotkanie zakończyło 
się udziałem w mszy świętej. Modlono się o powrót do zdrowia, wspierają-
cych Stowarzyszenie panów Bogdana Bednarka i Adama Goneta. 

Już w tym dniu, tj. 28września br. rozważano terminy przedświątecznych 
zbiórek artykułów spożywczych i środków czystości w społemowskiej pla-
cówce na Wilanowie.  J.J.

W pierwszą niedzielę paź-
dziernika w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej im. 

Michała Oczapowskiego w Warsza-
wie odbyło się XVII Warszawskie 
Święto Chleba. Biblioteka zorgani-
zowała tę imprezę przy współpracy 
z ogólnopolską organizacją branży 
spożywczej SIT SPOŻ., Warszaw-
skim Cechem Piekarzy i z Fundacją 
„Moje Wojenne Dzieciństwo”. Wzię-
li w niej udział nie tylko przedstawi-
ciele branży piekarniczej, ale także 
właściciele pasiek, producenci wędlin, przetworów owocowych, serów, 
twórcy ludowi, osoby parające się rzemiosłem artystycznym. W stanowi-
skach spożywczych na dziedzińcu Biblioteki oferowano również regional-
ne potrawy. 

To wyjątkowe święto poprzedzone zostało mszą św. w kościele O.O. Kapu-
cynów pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej, na której poświęco-
ne zostały wieńce i chleby obrzędowe. Wielobarwny korowód poprowadziły 
marżoretki, maszerujące przed najstarszą, polską Orkiestrą Dętą Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Mszczonowa.

W arkadach frontowych biblioteki w okazjonalnych stoiskach piekarze za-
prezentowali szeroką gamę swoich wypieków. Wśród nich nie mogło zabrak-
nąć reprezentanta spółdzielczości – Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej.

 Bułki, chleby formowe m.in. z różnymi dodatkami przyciągały wielu 
kupujących. Właściwego wyboru pieczywa każdy mógł dokonać, oglądając 
imponującą jego prezentację. Dookoła roznosił się zapach odpiekanych w sto-
isku kajzerek, podgrzanych bułek z parówką czy zapiekanek.

Organizatorzy imprezy zadbali również o strawę duchową, a to za sprawą m.in. 
wspomnianej Orkiestry Dętej oraz marżoretek, dających kilkuminutowe pokazy 
układów choreograficznych, czy występów zespołów regionalnych.  JJ.

W pewnym sensie nie ma 
odrębnego zarządzania 
czasem, gdyż każde za-

rządzanie jest nieodłącznie zwią-
zane z gospodarowaniem czasem. 
Zarządzanie polega przecież na 
decydowaniu o tym, co musi być 
zrobione, dopilnowaniu wykonania 
tego przez innych i przemyśleniu 
nabytych doświadczeń tak aby udo-
skonalony cykl planowanie – zarzą-
dzanie mógł się zacząć od nowa. 

Chodzi więc o to by umieć wy-
bierać uzasadnione cele i prioryte-
ty, stosować odpowiednie metody 
motywacji tak aby zadania zostały 
wykonane. Taką tezę stawia Ted 
Jones – autor książki „Doskonałe 
zarządzanie czasem” zaopatrzonej 
w wiele mówiący podtytuł -„wszyst-
ko czego potrzebujesz, aby udało ci 
się za pierwszym razem”. 

Trzeba tu dodać, że autor był dyrek-
torem Wydziału Zarządzania Kadra-
mi w Business School przy Thames 
Valley University oraz redaktorem 
naczelnym Sundridge Park Menage-
ment Reviev. Przez wiele lat kierował 
firmą The Prosper Consortium, a do 
jego klientów należały takie koncerny 
jak Philips Electronics, Unilever, Bri-
tish Aerospace czy SmithKline. Jest 
więc nie tylko dociekliwym teorety-
kiem, ale też skutecznym praktykiem 
w swej dziedzinie. 

Wykład zaczyna się od wskazania 
po co w ogóle zajmować się zarzą-
dzaniem czasem. Nie panując nad 
nim stajemy się nieudolni zawodo-
wo i nieskuteczni, a to może ozna-
czać pozbawienie awansu lub wręcz 
utratę pracy. Uświadomiwszy to nam 
autor przechodzi do przedstawienia 
podstawowych założeń dotyczących 
zarządzania czasem. 

Pierwsze i najważniejsze z nich 
stwierdza, że zarządzanie czasem 
jest możliwe, drugie wykazuje, że 
pracę można skumulować aby uwol-
nić niedostępny dotąd czas, kolejne 
mówi o tym, że nasza efektywność 
zależy od tego czy jesteśmy postrze-
gani jako pracownik efektywny, 
a nie od tego, czy rzeczywiście je-
steśmy skuteczni, ostatnia zaś pod-
sumowuje wszystko tezą, że sekret 
polega na tym by pracować mądrzej 
a nie ciężej.

biblioteczka
handlowca

Przegląd typowych zagadnień 
związanych z zarządzaniem czasem 
uzupełniony jest szerokim zbio-
rem rozwiązań i środków zarad-
czych. Dowiadujemy się co robić 
gdy mamy zbyt dużo materiałów do 
przeczytania, co zaś, gdy odczuwa-
my niedobór informacji. Otrzymuje-
my receptę na pokonanie zbyt dużej 
ilości kryzysów, zbyt wielu rozmów 
telefonicznych, zbyt wielu przerw 
spowodowanych bezpośrednimi 
rozmowami. Widzimy wreszcie do 
czego prowadzi brak umiejętności 
delegowania uprawnień, przecenia-
nie swoich sił, odwlekanie wyko-

nania zadania czy brak 
jasnych celów. 

Kolejne rozdziały roz-
wijają te skatalogowane 
wyżej tematy. Warto je 
uważnie poznać bo znaj-
dziemy tam sposoby na 
radzenie sobie z osoba-
mi przeszkadzającymi 
w pracy i metody takiego 
wyszkolenia personelu 
by właśnie on w pracy 
nam nie przeszkadzał. 
Przedstawione zostają 
nam tajniki dobrego de-
legowania uprawnień ale 
też zasady sztuki radze-
nia sobie z szefem. 

Końcowa część przeznaczona jest 
na analizę stylu własnego. Szereg 
pytań, na które sami musimy bardzo 

szczerze odpowiedzieć pozwoli nam 
odkryć błędy i, co ważniejsze, wy-
pracować techniki pozwalające ich 
unikać. 

Autor zachęca nas do tego powo-
łując się na fakt, że co prawda więk-
szość ludzi twierdzi, że wie na co 
przeznacza czas, lecz w rzeczywisto-
ści mają oni o tym dość mgliste poję-
cie. Niemal zawsze istnieje ogromna 
różnica między naszym mniemaniem 
a rzeczywistością. 

Wyniki badania naszego wyko-
rzystania czasu wprowadzają nas na 
ogół w zakłopotanie, gdyż uświada-
miają nam, jak potrafimy sami siebie 
oszukiwać . Nie oszukujmy się zatem 
dalej tylko surowo poddajmy bada-
niu wedle kanonu Teda Jonesa. Mo-
żemy na tym wiele zyskać. Możemy 
zyskać czas.

Książka ta, to pozy-
cja zdecydowanie warta 
polecenia, zwłaszcza że 
napisana lekkim piórem 
i klarownie usystema-
tyzowana. Ale uwaga! 
Już we wstępie autor 
przestrzega nas, że zu-
pełnie czym innym jest 
czytanie o zarządzaniu 
czasem, a zupełnie czym 
innym właściwe robienie 
tego. Więc jeśli oprócz 
przyjemności lektury 
ciekawej książki chce-
my zyskać, jako wartość 
dodaną, umiejętności 

w niej zaprezentowane, musimy za-
cząć je trenować samemu. 

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Nie oszukujmy się

Dla potrzebujących

Święto Chleba

Rok 2019 to rok, w którym Instytut Kardiologii w Aninie świętu-
je 40-lecie utworzenia. Przez 40 lat swojego istnienia stał się pla-
cówką naukową i szpitalem na najwyższym światowym poziomie, 

którego działalność wpływa na całą polską kardiologię i kardiochirurgię. 

W tym jubileuszowym roku pod hasłem: „Zwiększenie świadomości do-
tyczącej chorób układu sercowo-naczyniowego oraz promowanie zdro-
wego trybu życia” w dniu 7 września w Instytucie Kardiologii odbył się 
IV Dzień Pacjenta „Serce w ruchu”. 

W ramach inicjatywy przeprowadzono szeroką akcję oświatową na temat 
chorób serca, chorób towarzyszących oraz możliwości zapobiegania i lecze-
nia w połączeniu z badaniami przesiewowymi dla mieszkańców Warszawy.

Organizatorzy umożliwili odwiedzającym tego dnia Instytut Kardiologii, 
przeszło 300. osobom wykonanie bezpłatnych badań EKG, pomiary ciśnienia 
tętniczego, badania poziomu cukru, cholesterolu i kwasu moczowego, pomia-
ry masy i składu ciała, ocena wieku serca oraz spirometria.

Aby zwiększyć medyczną wiedzę, pacjenci mogli wysłuchać wykładów 
ekspertów z Instytutu Kardiologii na temat aktywności fizycznej oraz zasad 
zdrowego żywienia. Ponadto specjaliści z dziedziny kardiologii, fizjoterapii, 
dietetyki, psychologii oraz farmaceuci konsultowali zainteresowanych.

Organizatorzy przygotowali również warsztaty z zakresu pierwszej pomo-
cy, przygotowywania indywidualnych planów treningowych oraz pokazy róż-
nych form aktywności fizycznej stosowanych u pacjentów kardiologicznych 
– nordic walking, treningi wytrzymałościowe, oporowe itp. 

„Społem” WSS Śródmieście, także miało swój udział w tegorocznym 
projekcie, zapewniając wodę mineralną, świeże owoce i warzywa oraz 
wyśmienite pieczywo, m.in. za sprawą Spółki BURY dostawcy owoców 
i warzyw oraz Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej.

DANUTA BOGUCKA

Dzień Pacjenta
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Wyjazd do Moskwy zobowią-
zuje, by oprócz wspomnień 
przywieźć z smaki prawdzi-

wej Rosji. Jakie dania kojarzą się 
z Rosją? Kuchnia rosyjska jest 
przebogata, a niektóre jej dania 
słyną na cały świat: zupa ucha, 
solianka, boeuf Stroganow, bliny, 
pielmieni czy sałatka szuba. Tra-
dycyjne dania rosyjskie, to często 
potrawy warzywne oraz produk-
ty zbożowe – kasze, mąki, ziarna. 
Takiej podstawie często towarzy-
szą różne gatunki mięsa. Rosja-
nie uwielbiają także ryby. Są one 
jedzone jako główny składnik po-
traw, ale także farsz do pierożków, 
kulebiaków czy dodatek do zup. 

Solianka 
P y s z n a 

zupa z kuchni 
w s c h o d n i e j . 
Dostępna jest 
w każdej ro-
syjskiej, gru-
zińskiej czy 
ukraińskiej re-
stauracji. 

● plaster wieprzowej karkówki ● 
plaster wołowiny z udźca ● wędzona 
kiełbasa ● 2 cebule ● 2 ogórki kiszo-
ne ● 100 g koncentratu pomidoro-
wego ● 5 ząbków czosnku ● 100 ml 
białego wytrawnego wina ● cytryna ● 
pół kostki masła ● pół słoika oliwek 
zielonych lub czarnych ● pół słoicz-
ka kaparów ● trzy łyżki oleju ● sól ● 
pieprz● śmietana kwaśna do smaku 

Mięso pokroić w paski. Cebulę 
posiekać, dodać do mięsa i pod-
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-23 utworzą hasło.

Poziomo: 1) zastąpiły onuce, 2) Jan 
założyciel 2. kompanii „RUDY”, II plu-
tonu „ALEK”, 8) nazwisko Jana Chryzo-
stoma, polskiego rzeźbiarza  XVIII wie-
ku, twórcy rzeźby rokokowej, 9) pinczer 
miniaturowy, 10) zamrożone np. owoce, 
11) jeden z wielu w zestawie Lego, 13) 
opowiadany w towarzystwie, 16) pań-
stwo w Azji Płd. nad Oceanem Indyj-
skim, 20) Las …. miasto na Wyspach 
Kanaryjskich, 23) gatunek jadowitego 
pająka, 24) chronią stopy, 25) zręczny 
ruch, 26) potwierdza ją atest, 27) ma pro-
blemy z oddychaniem.

Pionowo: 1) pozostaje po ranie, 2)
Igor (1941-2006) radziecki i rosyjski 
dyplomata, 3) postać z komedii Dell’ar-
te,  4) rasa piesków, 5) Witold dla zna-
jomych, 6) lustro bardziej dostojnie, 7) 
podrząd raków dziesięcionogich, 12) bra-
ki np. w wykształceniu, 14) samowystar-
czalność gospodarcza, 15) na niej dużo 
trawy, 17) jest nim paszport, 18) materiał 

palny w miotaczach ognia, 19) po ponie-
działku, 21)  imię Polo weneckiego kup-
ca i podróżnika, 22) liczba poprzedzająca 
siedem, 23) okrągły, pofałdowany koł-
nierz popularny w XVI i XVII wieku. 

Karty pocztowe  z dopiskiem Krzy-
żówka nr 11 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 listopada 2019 r. 
Prawidłowe rozwiązanie będzie premio-
wane w drodze losowania nagrodą ufun-
dowaną przez  firmę ANDREA.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 /2019
Poziomo: 1) muzykant, 5) strofa, 8) 

dialog, 9) proteina, 10) muzykant,  11) 
abakan, 13) Jazon, 16) atlas, 20) dyplom, 
23) kumoszka, 24) pomocnik 25) ma-
razm, 26) dandys, 27) Szyszkin. Piono-
wo: 1) madame, 2) zraszacz, 3) klocki, 
4) tupet, 5) stopa, 6) rzeka, 7) Fundacja, 
12) beza, 14) Agrykola, 15) Nemo, 17) 
Lidzbark, 18) romans, 19) jaśmin, 21) 
Lloyd, 22) minus, 23) kokos. 

HASŁO:  STO  JEDENAŚCIE 
LAT NA  RYNKU. Nagrodę ufundo-
waną przez Społem Garwolin otrzymuje  
Bolesław Kubicki z Łodzi.
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Dawno nie odwiedzana BABO-
OSHKA przy ul. Oboźnej 9, 
z wejściem od ul. Karasia na ty-

łach Teatru Polskiego, to ciasny bar 
z tradycyjną kuchnią rosyjską. Kie-
dy weszliśmy z dawnym kumplem, 
to od wejścia powitało nas dobrze 
znajome, rosyjsko-ludowe wnętrze. 
Jednak panuje tu duchota niesamo-
wita, bo brak wentylacji. Chociaż 
zapachy z kuchni nie docierają. 

Moje ulubione syberyjskie piel-
mieni, niestety niezbyt gorące, 
bo podane bez bulionu, tylko na 
płaskim talerzu. Dawniej bywały 
gorące w misce z pokrywką. Ze 
śmietaną jak dawniej, ale tracą na 
smaku, bo tylko letnie. Cena 25 
zł. Za to kwas litewski za 8 zł OK. 
Obsługa średnia, bez entuzjazmu 
i ogólnie ledwo trója. 

W ZIELONEJ GĘSI przy Al. 
Niepodległości 177, też dawno nie 
byłem. To przestronny duży pub, 
z różnymi zakątkami, gdzie można 
w dzień spokojnie porozmawiać 
przy piwie i przekąskach. Wraz ze 
starym mecenasem polecamy duże 
szaszłyki drobiowe po 25 zł, a do 
tego wodę mineralną za 6 i sok wy-
ciskany za 13, bo piwa akurat nie 
pasowały nam. Mocna trójka. 

Nie lubimy modnych krafto-
wych, ani koncernowych. W oko 
wpadła nam zwinna, ładna kelner-
ka, brunetka z końskim ogonem, 
która z uśmiechem serwowała da-
nia. Dodajemy plus. 

Wraz ze starszym bratem od-
wiedziliśmy OGRÓD SMAKU 
przy Elektoralnej 23. To dawne 
Corso, z niezmienionym eleganc-
kim wnętrzem i spokojnym tłem 
muzycznym. Przy nowym wła-
ścicielu nieco podrożał lunch do 
19,90, ale pozostała tradycyjna 
kuchnia. Otrzymaliśmy świetną 
zupę cebulową z grzanką oraz dwa 
różne dania do wyboru: szynkę 
pieczoną w sosie własnym z ziem-
niakami i surówką z buraków i ry-

dze w śmietanie z kotletem z ziem-
niaków i surówką ze świeżych 
warzyw.

Ładnie podane i wyborne w sma-
ku. W tle łagodne tło muzyczne 
i troskliwa opieka sympatycznej 
kelnerki. Na deser koktajl za 13, 
kawy americano po 7 podwyższają 
naszą ocenę na 5. 

DUŻA-MIHA przy Złotej 3, 
to popularny, pełen młodzieży 
barek wietnamski naprzeciwko 
Domu Pod Orłami. Po odwiedze-
niu wystaw w Muzeum Spółdziel-
czości, usiedliśmy z żoną, aby po-
silić się gorącą zupą Pho oraz tanią 
i sporą porcją wołowiny. W ciepły 
dzień w ogródku smakowało nam 
wszystko. Cztery minus. 

Prawdziwym odkryciem dla 
mnie i starego przyjaciela, po so-
botnich zakupach, stał się nowy 
lokal przy al. Jana Pawła II 52/54. 
Dawny Furkot to teraz restau-
racyjne bistro ZACNY PYR-
KOT. Powitała nas od progu 
przesympatyczna, troskliwa Ukra-
inka. Dziewczyna doradzała nam 
i charakteryzowała najlepsze da-
nia. Umiarkowane ceny zachęcały. 
I faktycznie – było pysznie, dużo 
i tanio. 

Dla zgłodniałych wilków ideal-
ne okazały się spora pieczona go-
lonka z kopytkami na życzenie za 
34 zł i klasyczny wielki schabowy 
z kapustą i frytkami za jedyne 24. 
Do tego tonik za 6 dla przyjaciela 
i… mój najbardziej ulubiony cze-
ski Litovel po 9, w dwóch wer-
sjach – lekki, orzeźwiający jasny 
leżak i ciemny, głęboki dark pils. 
Szóstka. 

W sumie jesienny październik, 
w którym przeważały ciepłe dni 
i ogródki nadal były czynne, zapi-
sał się nam pozytywnie. Na pew-
no zapamiętamy Zacny Pyrkot, 
ze znakomitą i tanią kuchnia oraz 
kapitalną obsługą przemiłej dziew-
czyny ze Wschodu. 

SMAKOSZ

dOmOwe dania krzyżówka Nr 11 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Jesienne obiady

Baran 21.III-20.IV
Mimo jesiennej aury Two-
je plany nabiorą rumień-
ców. Realizuj je zgodnie 
z uprzednio przyjętym har-
monogramem.

Byk 21.IV-21.V
W sprawach małych i du-
żych powinieneś bardziej być 
opanowanym. Twoje wypo-
wiedzi powinny być wywa-
żone i bez emocji. 
BlIźnIęta 22.V-21.VI
W tym miesiącu mogą po-
jawić się nowe perspekty-
wy na poprawienie sytuacji 
materialnej. Jesienna aura 
wymaga zwrócenia uwagi 
na zdrowie.
rak 22.VI-22.VII
Najbliższe dni mogą być 
sprzymierzeńcami w nawią-
zywaniu nowych znajomo-
ści lub wznowieniu dotych-
czasowych.
lew 23.VII-22.VIII
Być może w tym miesiącu 
ogarnie cię zaduma i re-
fleksja. Do mało istotnych 
spraw podchodź z odpo-
wiednim dystansem. 
Panna 23.VIII-22.IX
Jesień sprzyja posumowa-
niu spraw wcześniej rozpo-
czętych i poczynienia pew-
nych planów na przyszłość. 
Nie zapominaj o swoim 
zdrowiu.

waga 23.IX– 23.X
Jeśli do tej pory nie wszyst-
ko jest poukładane, masz 
szansę na uporządkowanie 
tego co dla ciebie jest naj-

ważniejsze.

SkorPIon 24.X-22.XI
Być może w ostatnim kwar-
tale tego roku możesz liczy 
na poprawę warunków ma-
terialnych. Osoby pracujące 
czekają niewielkie zmiany.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Czeka cię więcej niż do tej 
pory spotkań z przyjaciółmi 
i nie tylko. Poruszane tema-
ty w ożywionych dyskusjach 
będą wielowątkowe.

kozIorożec 24.XII-20.I
Jeśli masz sprawy do zała-
twienia w kręgu najbliższych 
postaraj się o ich ponowne, 
ale skuteczne załatwienie.

wodnIk 21.I-20.II
Czas na wyjście z domu 
i podejście do kolejnych 
spraw z większą dozą opty-
mizmu. Nie trać kontaktu 
z przyjaciółmi.

ryBy 21.II-20.III
Warto przyspieszyć, aby 
przed końcem roku wszyst-
kie plany zostały zrealizowa-
ne. Sprawy trudne konsultuj 
z oddanymi ci osobami.
 J.J.

smażyć na oleju. To samo zrobić 
z kiełbaską. Wszystko przełożyć do 
garnka, zalać 10 szklankami wody 
i gotować 20 minut. W tym czasie 
podsmażyć na patelni na połowie 
masła koncentrat pomidorowy, do-
prawić go rozdrobnionym lub wy-
ciśniętym przez praskę czosnkiem, 
winem, solą i pieprzem. Następnie 
ogórki pokroić w kostkę lub paski, 
podsmażyć na pozostałej porcji ma-
sła, dolać pół szklanki wody i dusić 

kilkanaście minut. Ogórki i koncen-
trat dodać do zupy i wymieszać. Do 
talerza lub wazy wrzucić kapary, 
pokrojone w plastry oliwki, cytrynę 
i wlać zupę. Na koniec dodać łyżkę 
śmietany i posypać natką pietruszki.

Boeuf Stroganow

Bardzo wy-
kwintne danie, 
niestety niezbyt 
tanie. Ale war-
to je przyrzą-
dzić – podbija 
serca i żołądki 
b ies iadników. 

Polędwica wołowa przygotowana 
w ten sposób rozpływa się w ustach. 
Boeuf Strogonow to idealne danie na 
rodzinną uroczystość. 

● polędwicy wołowej ● 3 łyżki 
masła ● 200 ml wywaru z mięsa ● 
1 łyżka mąki ● 1 łyżka koncentratu 
pomidorowego ● 1 cebula ● 25 dag 
pieczarek ● 150 ml śmietany ● sól 

● pieprz ● sproszkowana papryka do 
smaku 

Mięso umyć, oczyścić z błon, 
pokroić na plasterki, a następnie na 
paski. Oprószyć pieprzem. Pieczarki 
umyć, obrać i pokroić na plasterki. 
Cebulę obrać, posiekać, przesmażyć 
na maśle, dodać mięso, a gdy się zru-
mieni, włożyć pieczarki. Gdy płyn 
odparuje, oprószyć mąką, wlać śmie-
tankę i wywar, doprawić solą, pie-
przem, papryką i koncentratem po-

midorowym. Dusić na małym ogniu 
przez 10 minut. Podawać z kluskami 
kładzionymi, obsmażonymi kartofla-
mi lub frytkami. UWAGA! Do sosu, 
jak ktoś lubi, można dodać łyżeczkę 
musztardy.

Sałatka SzuBa ze śledziem 
Jedną z najcie-

kawszych, a przy 
tym efektownych 
sałatek jest war-
stwowa szuba. 

● 6–8 śledzi 
matiasów ● 2 
średniej wielkości 

buraki ● 2 nieduże cebule ● 4 śred-
niej wielkości ziemniaki ● 4 średniej 
wielkości marchewki ● 6 jaj ● majo-
nez ● sól ● pieprz ● natka pietruszki 
lub groszek zielony do ozdobienia 

Wszystkie warzywa, oprócz ce-
buli ugotować bez obierania, czyli 
w tzw. „mundurkach”. Ugotować 
także jajka. Śledzie pokroić w dość 
drobną kostkę. Drobno pokroić cebu-
lę. Obrane ugotowane warzywa naj-
lepiej zetrzeć na drobnej tarce, wte-
dy sałatka będzie bardziej puszysta. 
Wszystkie składniki podzielić na pół. 
Kolejność warstw: buraki, śledzie, 
cebula, ziemniaki, marchewka, jajka, 
sól z pieprzem, majonez. Następnie 
powtarzamy układanie warstw. Od 
góry szubę ozdobić można natką pie-
truszki lub zielonym groszkiem albo 
plasterkiem cytryny. Tak przyrządzo-
na sałatka powinna postać przynaj-
mniej kilka godzin. Możemy ją także 
zrobić dzień wcześniej.

TARTINKA

Gdy św. Andrzej ze śniegiem przybieży,
Sto dni śnieg na polu leży.

Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, 
Cały rok nie w porę moczy, suszy.

Na św. Andrzeja dziewkom w wróżby nadzieja.

30 l i s t opada
–  im i en i ny  Andrze ja

Rosyjskie smaki


