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Zgodnie ze statutem Krajo-
wego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Spożywców 

Społem, delegaci na jego VI Zjazd 
Krajowy, który odbył się w 2015 
r., spotkali się w październiku 
br. na ośmiu zebraniach regio-
nalnych. Ostatnie z nich, odbyło 
się 25 października w siedzibie 
Związku w Warszawie. Zapro-
szono delegatów z 47 spółdzielni 
z województw: mazowieckiego 
i łódzkiego. Obok okresowego 
sprawozdania i aktualnych in-
formacji Zarządu, jednym z jego 
wątków było nadchodzący w 2019 
r. doniosły Jubileusz 150-lecia 
Społem oraz planowany w końcu 
roku VII Zjazd Krajowy KZRSS. 

Jak zauważyliśmy, wśród dele-
gatów panowała opinia, że ten jubi-
leuszowy i zjazdowy rok, to najlep-
sza okazja do szerokiej społecznej 
promocji całego społemowskiego 

handlu oraz do zawarcia trwałego porozumienia w sprawie budowy centralnej 
i regionalnych struktur Polskiej Sieci Sklepów Społem COOP. Jak podkreślał 
prezes KZRSS Ryszard Jaśkowski, będzie to wtedy jakościowe przejście 
handlu społemowskiego z tradycyjnego w nowoczesny. Jak mówił: „Nie 
wolno nam dłużej tracić czasu! Konsultowany obecnie szeroko projekt 
skonsolidowania centralnych zakupów, to ostatnia szansa skutecznego 
przeciwstawienia się niesamowicie silnej konkurencji”. 

Rozdrobnienie spółdzielni, bez centrali handlowej, jak w Polsce i w Cze-
chach, jest powodem systematycznego spadku ich udziałów w obrotach ryn-
kowych w kraju (w Polsce z 6 do poniżej 2 proc.). Tymczasem, tam gdzie 
centrale spółdzielcze działają, sieci spółdzielcze są potężnymi wiceliderami 
rynku – Magyar COOP za Tesco i Slovakia COOP za Lidlem-Schwarz. Dlate-
go polecamy korespondencję z Węgier naszego wysłannika red. Jarosła-
wa Żukowicza na str. 2. 

Jak oficjalnie podała PKW, już 
w pierwszej turze glosowania, 
21 października br., RAFAŁ 

TRZASKOWSKI uzyskał 56,67 
proc. głosów w wyborach na prezy-
denta m.st. Warszawy. 22 listopada 
obejmie swój urząd. 

3 października br., jako kandy-
dat na prezydenta m.st.Warszawy, 
Rafał Trzaskowski odwiedził spo-
łemowską Halę Mirowską i targo-
wisko obok. Wcześniej, 20 września, 
jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze, spotkał się w siedzibie 
najstarszej blisko 150-letniej spół-
dzielni Społem – WSS Śródmieście 
z liderami warszawskich spółdzielni 
spożywców. Znając go poprzednio, 
jeszcze jako europosła, poparli oni 
jego kandydaturę w wyborach samo-
rządowych 21 października. Nato-
miast poseł zadeklarował wówczas, 
jako jedyny spośród wszystkich kan-
dydatów, swoje poparcie dla rozwoju 
spółdzielczości, w tym handlu społe-
mowskiego. 

W zabytkowej Hali Mirowskiej 
z 1901 roku, najpierw spotkał się 
z grupą pracowników hali, która jest 
pieczołowicie rewitalizowana przez 
WSS Śródmieście, przy wsparciu 
dotacji od władz stolicy. Tam m.in. 
oświadczył, iż „macie we mnie 
sojusznika”, wyrażając wysokie 
uznanie dla pracy społemowców 
na rzecz warszawiaków. 

Tuż po wizycie w hali i na bazar-
ku, na swoim facebooku, obecny pre-
zydent elekt napisał: „Bazarki, hale, 
takie jak Hala Mirowska, w której 
dziś byłem, są dla warszawiaków 
bardzo ważne – budują więź społecz-

ną, która często zanika w czasach za-
kupów online. To bardzo miłe mieć 
poparcie od tak licznej grupy, jaką są 
w Warszawie spółdzielcy. Dziękuję! 
#Trzaskowski2018”. 

W naszym przekonaniu, oba spo-
tkania przedwyborcze warszawskich 
społemowców z obecnym prezyden-
tem-elektem Warszawy, są znako-
mitym przykładem zawarcia poro-
zumienia, czy swoistego kontraktu 
o wzajemnym wspieraniu działań. 
Będziemy, jako wyborcy, życzliwie 
odnotowywali rezultaty tej współpra-

cy dla dobra warszawiaków i w tym 
spółdzielców. 

Jak zapowiedział prezydent-elekt 
w pierwszym wywiadzie dla Onetu 
31 października br.: „Na 100 procent 
będzie też więcej spotkań branżo-
wych, podobnych do tych, które mia-
łem w kampanii, czyli spotkam się na 
przykład ze spółdzielcami, przedsię-
biorcami, z seniorami, pielęgniarka-
mi czy kierowcami i innymi grupami 
interesu, by rozmawiać o ich potrze-
bach”.

Podczas zwiedzania Hali Mirowskiej, od lewej: Anna Tylkowska, Bogusław 
Pieńkowski i Rafał Trzaskowski.  Fot. Marcin Obara PAP, facebook. 

„Macie sojusznika”

Nasza koleżanka Jolanta 
Jędrzejewska donosi, że 
w konkursie zorganizowa-

nym przez Lożę Warszawską Bu-
siness Centre Club pn. „Pracownik 
Roku” 2018, zwycięzcami zostali 
m.in. społemowcy z WSS Śródmie-
ście. Kapituła konkursu przyzna-
ła nagrodę specjalną dyrektorowi 
Hali Mirowskiej BOGUSŁAWO-
WI PIEŃKOWSKIEMU „za dłu-
godystansowe wychowanie kadr, 
mistrzostwo oraz autorytet wśród 
pracowników” oraz „wyróżnienie 
w kategorii Mentor”. Tytuł „Pra-
cownika Roku” 2018 w kategorii 
Długodystansowiec otrzymała kier. 
stoiska spożywczego w Hali Mirow-
skiej BOŻENA WOŚ. 

Zwycięzczyni Bożena Woś w otoczeniu 
finalistów kategorii Długodystansowiec 
– Jacka Krzywosza i Marka Kuczera. Więcej na str. 3 u

22 października br. 
w Sali Konferencyj-
nej im. Ireny Strze-

leckiej, w historycznym gmachu Społem w Warszawie 
przy ul.Grażyny, odbyły się kolejne Warsztaty Han-
dlowe Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem. Swo-
je oferty zaprezentowali kolejno przedstawiciele firm: 
CEDC – Twoja winiarnia; Eurocash – Faktoria Win; 
SOKOŁÓW; Chłodnia Mazowsze – Mateo, Agram; 
Krajowa Platforma Handlowa Społem, Coca Cola, 
Danone, Kraft Heinz, WAWEL. 

Na wstępie prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Gar-
woła powitała serdecznie wszystkich przybyłych, w tym 

19 października br. w dwóch sztandarowych sklepach SS Mokpol 
– Megasamie na Ursynowie i w Delikatesach na Konstancińskiej 
zainaugurowano Dni Mokpolfest. Nawiązując do tradycyjnego 

święta piwa, promowano różne mięsne i niemięsne przekąski oraz zakup 
piw na wynos. 

specjalnego gościa warsztatów – prezesa KZRSS Spo-
łem Ryszarda Jaśkowskiego. Poinformowała o dobrych 
efektach ekonomicznych współpracy MAH ze spółdziel-
niami oraz dobrych wynikach finansowych Agencji za 
blisko 10 miesięcy br.

Wraz z wysłuchaniem ciekawych ofert i propozycji 
kontrahentów MAH, uczestnicy spotkania mieli sposob-
ność degustować różne wyroby spożywcze i napoje na 
bogato zastawionych stołach. W szczególności do smacz-
nego pieczywa jasnego i razowego warszawskiej SPC, 
można było wybierać z półmisków m.in. świeżutkie, 
pachnące wędliny z Sokołowa (w tym znakomite paszte-
towe, ozorkowe, szynkowe), ciepłe pierogi z Mateo i zupę 
grzybową z Agramu. 

Warsztaty Handlowe

KZRSS Społem 150 lat Społem 
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Wicelider rynku
Od naszego węgierskiego korespondenta

COOP Hungary

Rozśpiewana Polanica

Po środkowoeuropejskim 
okresie transformacji ustro-
jowej, węgierska spółdziel-

czość handlowa całkiem dobrze 
dała sobie radę w nowych wa-
runkach rynkowych. Co praw-
da, pierwsza faza konfrontacji 
z wielkimi europejskimi graczami 
w branży handlowej przyniosła 
dotkliwe straty, ale z czasem udało 
się je odrobić, głównie za sprawą 
odbudowy i rozbudowy sieci skle-
pów, wprowadzenia nowoczesnych 
systemów zarządzania sprzedażą 
oraz stworzenia centrum zakupów 
hurtowych, bezpośrednio od pro-
ducentów. Dzisiaj w ramach sieci 
COOP funkcjonuje ponad 5000 
sklepów, co stawia ją na drugim 
miejscu (po Tesco) w rankingu sie-
ci detalicznych w kraju. Sklepy ze 
znakiem COOP, np. w sieci katego-
rii uniwersalnych sklepów COOP 
Szuper, są widoczne i rozpoznawal-
ne, a jednocześnie lubiane przez 
klientów.

Kecskemet to liczące sobie trochę 
ponad 100 000 mieszkańców miasto, 
leżące 60 kilometrów na południe od 
Budapesztu. Jest to centrum regionu 
słynącego z sadownictwa i produkcji 
znanej w świecie owocowej wódki 
palinka, ale też siedziba wielkiej fa-
bryki samochodowej Mercedes. Jego 
centrum, to stare miasto z licznymi 
perełkami architektury wielu minio-
nych epok i stylów. W tymże centrum 
ulokowała się też duża hala targowa, 
mieszcząca sklep spółdzielczy w na-
rodowych czerwono-biało-zielonych 
barwach. 

Na pokaźnej powierzchni stwo-
rzono tu część samoobsługową, 
osobno rozlokowując stoiska z wę-
dliną, mięsem, serami i garmażerką, 
obsługiwane przez jednolicie ubrane 
ekspedientki. W ofercie dominu-
je asortyment spożywczy, choć, co 
prawda w niewielkiej ilości, obecne 
są środki czystości i artykuły gospo-
darstwa domowego. Między regała-
mi pozostawiono dużą przestrzeń, 
toteż nie ma problemu z wymijaniem 
innych kupujących. Witryny są cał-
kowicie zasłonięte, ale dobre ledowe 
doświetlenie, z właściwie dobraną 
barwą światła sprawia, że się tego 
właściwie nie zauważa.

Oferta wyeksponowana jest nale-
życie, jak w każdym dobrym sklepie, 

„MEDUZA” 
to przede wszystkim R Y B Y,
ale także PRODUKTY MROŻONE

Jesteśmy typową hurtownią dystrybucyjna zajmującą się od prawie  
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 • PIZZY • FRYTEK •• PRODUKTÓW MĄCZNYCH • LODÓW •
Dostawy realizujemy w ciągu 24 godzin. 

Naszymi Klientami opiekują się 
doświadczeni Przedstawiciele Handlowi. 

Dodatkowych informacji udzieli Państwu nasz Dział Sprzedaży 
pod numerami telefonów: 

tel.: 22 893 81 91 ● kom.: 600 973 066
fax: 22 612 70 83 

email: biuro@meduza.waw.pl
 zamowienia@meduza.waw.pl

Na sezon jesienny 2018 r. przygotowaliśmy dla 
Państwa wiele nowych, ciekawych i innowacyjnych 

produktów rybnych, polecanych przez firmy:

ale dział z owocami i warzywami 
to już wyższa szkoła jazdy. Obsłu-
ga dba, by wszystko było tu świeże, 
wykładając towar stopniowo w mia-
rę jego znikania w koszykach klien-
tów. Przy takim systematycznym 
uzupełnianiu, nic nie więdnie, nic 
nie wygląda na sort drugiej świeżo-
ści. Na uwagę zasługuje też wielki 
wybór wędlin. Pięknie pokrojone 
szynki, paprykowe kiełbasy, barw-
ne od dodatków mortadele, dobrze 
nabite tłuszczykiem serdelki, czy na 
brunatno wędzone boczki, wyglądają 
niezwykle apetycznie, a już pierwsze 
kęsy w pełni potwierdzają ich sma-
kowitość. 

Sporo jest przetworzonych pro-
duktów rolnych. To marynowane 
na różne sposoby papryki, kiszone 
mieszanki warzywne, sałatki, pasty 
paprykowe i czosnkowe, mało u nas 
znany kiszony czosnek w główkach, 
czy też kiszone papryki nadziewane 
ciętą kapustą. Pieczywo, rzekłbym 
w stylu europejskim, ale już niektóre 
wyroby cukiernicze trzymają trady-
cyjny tutejszy sznyt, charakteryzu-
jący się, cytując znany polski film, 
„większą zawartością cukru w cu-
krze”. 

Sklep nie jest samotną wyspą han-
dlową w śródmieściu. Całkiem nie-

daleko umiejscowił się supermarket 
Aldi, a do Lidla czy SPAR też nie 
jest daleko. Największa konkurencja 
wyrasta jednak tuż pod bokiem. To 
hala bazaru, gdzie sprzedaje się nie 
tylko owoce i warzywa ale też ryby, 
wędliny, mięso, pieczywo i przetwo-
ry. Mając takie sąsiedztwo, trzeba 
naprawdę dobrze się starać o jakość 
towaru i poziom cen. Jak widać, tu-
tejszym spółdzielcom udaje się to 
z powodzeniem.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Do udziału w XIX Między-
narodowym Festiwalu 
Spółdzielczych Zespołów 

Artystycznych Tęcza Polska w Pola-
nicy Zdroju, którego organizatorem 
i mecenasem jest Krajowa Rada 
Spółdzielcza, a patronat w tym 
roku sprawowali: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warsza-
wy i Burmistrz Polanicy-Zdroju, 
zakwalifikowane zostały 24 zespoły 
w tym jeden zza wschodniej gra-
nicy Zespół Pieśni i Tańca „Niwa” 
z Wiercieliszek (Białoruś).

W dniach 28-30 września br. naj-
liczniej reprezentowane były tu wo-
jewództwo lubuskie i śląskie (po pięć 
zespołów). Ponadto o nagrody i wy-
różnienia ubiegały się zespoły z wo-
jewództwa dolnośląskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, małopolskiego, pod-
laskiego, pomorskiego oraz wielko-
polskiego.

Na scenie Teatru Zdrojowego im. 
Mieczysławy Ćwiklińskiej prezen-
towały się zespoły z różnorakim do-
świadczeniem tj. od 3 do 55 lat mające 
w swoim repertuarze piosenki ludowe, 
biesiadne, popularne, kabaretowe, woj-
skowe, kościelne, autorskie, poetyckie, 
a także widowiska obrzędowe i pol-
skie tańce narodowe. Działają m.in. 
przy Spółdzielniach Mieszkaniowych, 
Domach Kultury, Gminnych Spół-
dzielniach „Samopomoc Chłopska”, 
Kołach Gospodyń Wiejskich . Swoimi 
występami uświetniają imprezy lokal-
ne, gminne, wojewódzkie, a także te 
organizowane przez miasta partnerskie 
poza granicami Polski.

Konferansjerkę prowadzili : Emi-
lia Janowska i Robert Woźniak 
podtrzymujący festiwalową tradycję 
włączania widzów we wspólne śpie-
wanie znanych i lubianych utworów 
ludowych i piosenki związanej z po-
lanickim festiwalem :”Polanica jaka 
piękna/Gdzie jest taki drugi raj/Tu 
przeżyjesz chwile cudne/Tu odnaj-
dziesz życia maj”.

Występy oceniało profesjonalne 
jury: przewodniczący Jan Karpiel- 
Bułecka – muzyk, tancerz, populary-
zator folkloru góralskiego, architekt 
– orędownik zachowania i konty-
nuacji regionalnego stylu podha-
lańskiego, laureat Nagrody Oskara 

Kolberga w 2007 roku, uznawany za 
najbardziej wszechstronnego arty-
stę współczesnego Podhala, Justyna 
Kuban dyrektor Teatru Zdrojowego 
– Centrum Kultury i Promocji w Po-
lanicy Zdroju, Ewa Miś-Krzemińska 
kierownik artystyczny i choreograf 
Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda, 
członek kolegium sędziowskiego Pol-
skiej Sekcji Międzynarodowej Rady 
Stowarzyszeń Folklorystycznych, 
Festiwali i Sztuki Ludowej, oraz Ża-
neta Żardecka specjalista ds. Folklo-
ru w Fundacji Cepelia Polska Sztuka 
i Rękodzieło.

Przy wyróżnieniach ocena dotyczy-
ła m.in. interpretacji folkloru górno-
śląskiego przez Stanisława Wodnic-
kiego, udanego debiutu (Iłowianie), 
podtrzymywania tradycji (Zespół 
Folklorystyczny Jaworznik), pasji 
i piękna prezentacji scenicznej (Ze-
spół Śpiewaczy Uciechowianki). 

Przyznane puchary przewodniczą-
cego Zgromadzenia Ogólnego KRS, 
burmistrza Polanicy-Zdroju, prezesa 
Zarządu KRS, przewodniczącego jury 
oraz nagroda specjalna burmistrza 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
i burmistrza Polanicy-Zdrój przypa-
dły w udziale zespołom za ekspre-
syjne wykonanie (Zespół Kotlina), 
wyjątkowe aranżacje i poruszające 
wykonanie melodii ludowych (Zespół 
Folklorystyczny Centrum Wila-
nów), za oryginalny scenariusz (Wrę-
czynki), za popularyzowanie tradycji 
mało znanego regionu Polski (Ro-
gozanki), za całokształt twórczości 
artystycznej (Sądeczanie). Nagrodę 
publiczności otrzymała Przodkow-
ska Orkiestra Dęta, którą uzupełniła 
słodkim upominkiem „Społem„ WSS 
Śródmieście.

Pierwszą nagrodę przyznano 
Zespołowi Pieśni i Tańca Świercz-
kowiacy z Tarnowa, (woj. małopol-
skie), dwie drugie otrzymali Zespół 
Folklorystyczny Kurpiowszczyzna 
z Myszyńca( woj. mazowieckie) i Ze-
spół Pieśni i Tańca „Niwa” z Biało-
rusi, trzecią zabrał ze sobą Zespół 
Ludowy „Ćwikliczanie” (woj. dol-
nośląskie).

Wszystkie zespoły roztańczone 
i rozśpiewane zaprezentowały się 
w promieniach wrześniowego słońca 
w kolorowym korowodzie na polanic-
kim deptaku.

Gośćmi honorowymi Festiwalu 
byli: Mieczysław Grodzki prezes Za-
rządu KRS, przedstawiciele Zgroma-
dzenia Ogólnego KRS: Piotr Huzior 
(prezes Zarządu Związku Rewizyj-
nego Banków Spółdzielczych im. F. 
Stefczyka) i Tadeusz Libor (wice-
przewodniczący Komisji Samorządu 
i Promocji KRS oraz prezes Zarządu 
Związku „Samopomoc Chłopska” 
we Wrocławiu), Tadeusz Derenow-
ski członek Zgromadzenia Ogólne-
go KRS, pełnomocnik KRS na woj. 
dolnośląskie oraz redaktor naczelna 
miesięcznika „ Tęcza Polska” Kle-
mentyna Zygarowska. Miasto Pola-
nica-Zdrój reprezentowali: burmistrz 
Jerzy Terlecki i wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Mateusz Jelin oraz 
Anna Stępek, przewodnicząca Komi-
sji Edukacji Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej Polanicy –Zdrój.

Sponsorzy to: KRS, Urząd Wila-
nów m.st. Warszawy, Miasto Pola-
nica Zdrój, UNIOQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń, Rolnicza Spółdzielnia 
w Rakowie, KZRSS „Społem” w War-
szawie, ZR Banków Spółdzielczych 
im. F. Stefczyka, w Warszawie, ZR 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Gdańsku, „Społem” WSS Śródmie-
ście, „Społem” PSS w Białej Podla-
skiej, Banki Spółdzielcze w Piasecznie 
i w Niemcach, Międzyzakładowa SM 
„Energetyka” w Warszawie, GS „Sa-
mopomoc Chłopska„ w Żukowie, peł-
nomocnicy KRS na woj. dolnośląskie, 
opolskie, mazowieckie, małopolskie.

Patronatem medialnym Festiwal 
objęli : miesięcznik „Tęcza Polska”, 
Radio Wrocław, „Panorama Ziemi 
Kłodzkiej”, „Express Miejski” oraz 
„Społemowiec Warszawski„. Organi-
zatorzy na zakończenie tegorocznego 
spotkania zaprosili na dwudziestą ju-
bileuszową edycję Festiwalu w roku 
2019.

 JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Zwycięzcy konkursu – Zespół Pieśni 
i Tańca Świerczkowiacy.
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KZRSS Społem

„Macie sojusznika”
150 lat Społem

25 p a ź d z i e r -
nika br. 
w siedzibie 

Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Spożywców Społem 
w Warszawie, spotkanie delegatów 
z 47 spółdzielni z województw: ma-
zowieckiego i łódzkiego zakończy-
ło cykl październikowych ośmiu 
zebrań regionalnych. Delegaci na 
VI Zjazd Krajowy, który odbył się 
w 2015 r., spotkali się, aby wysłu-
chać okresowego sprawozdania 
i aktualnych informacji Zarządu 
KZRSS. Jednym z wątków zebra-
nia był nadchodzący w 2019 r. do-
niosły Jubileusz 150-lecia Społem 
oraz planowany w jego końcu VII 
Zjazd Krajowy KZRSS. 

Na początku 
jednogłośnie wy-
brano przewod-
niczącą zebrania 
– delegatkę Annę 
Tylkowską z WSS Śródmieście. 
Następnie obszerne sprawozdania 
i informacje wygłosili m.in. człon-
kowie Zarządu – prezes Ryszard 
Jaśkowski i wiceprezes Szymon 
Fabisiak oraz dyr. Biura Doradz-
twa i Promocji Danuta Miodu-
szewska i prezes spółki Społem 
Broker Ubezpieczeniowy Katarzy-
na Mazgaj. 

Prezes Ryszard Jaśkowski naj-
pierw uzupełnił bogate, szczegółowe 
sprawozdanie Zarządu na piśmie. 
Omówił osiągnięcia Związku w za-
kresie realizacji zadań statutowych; 
szkoleń, lustracji i doradztwa. Wzy-
wał m.in. do zachowania konsumenc-
kiego charakteru Społem, dotarcia 
do masy młodszych klientów poprzez 
aktywność internetową (facebook, 
sklep internetowy), aplikacje mobil-
ne, nowe techniki handlu, nośne filmy 
na You Tube. Potem w osobnym wy-
stąpieniu położył wyjątkowy nacisk 
na aktualne prace i konsultacje, do-
tyczące budowy systemu wspólnych 
zakupów i marketingu.

O dorobku i osiągnięciach 8-let-
niej Krajowej Platformy Handlowej 
Społem mówił wiceprezes Zarządu 

W najbardziej gorącym 
okresie samorządowej 
kampanii wyborczej, 3 

października br., jako kandydat na 
prezydenta m.st.Warszawy, Rafał 
Trzaskowski odwiedził społemow-
ską Halę Mirowską i targowisko 
obok. Było to drugie spotkanie 
przedwyborcze ze społemowcami, 
bo wcześniej, 20 września, jak infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze, 
spotkał się w siedzibie najstarszej 
blisko 150-letniej spółdzielni Spo-
łem – WSS Śródmieście z liderami 
warszawskich spółdzielni spożyw-
ców. Znali go wcześniej, jeszcze jako 
europosła i poparli oni jego kandyda-
turę w wyborach samorządowych 21 
października. Natomiast poseł zade-
klarował wówczas, jako jedyny spo-
śród wszystkich kandydatów, swoje 
poparcie dla rozwoju spółdzielczo-
ści, w tym handlu społemowskiego. 

W niewielkiej sali zabytkowej 
Hali Mirowskiej z 1901 roku, naj-
pierw spotkał się z grupą pracow-
ników hali, która jest pieczołowicie 
rewitalizowana przez WSS Śród-
mieście, przy wsparciu dotacji od 
władz stolicy. Tam m.in. oświadczył, 
iż „Macie we mnie sojusznika od 
lat”, wyrażając wysokie uznanie 
dla pracy społemowców na rzecz 
warszawiaków. 

O hali i targowisku na wstępie 

poinformowali gościa prezes WSS 
Śródmieście Anna Tylkowska i dyr. 
hali Bogusław Pieńkowski, któ-
rzy po spotkaniu oprowadzali go 
po sklepach, stoiskach i kioskach. 
Rozmawiał ze sprzedawcami 
i klientami. Kupował m.in. rydze 
i śledzie, wspominając że „To dla 
mnie wyjątkowe miejsce, od dziec-
ka robiłem tu zakupy”, a wraz 
z żoną ze Śląska docenia ofiarną 
pracę w handlu. Z sentymentem 
przypomniał o korzystaniu z punk-
tów napraw w Hali, kiedy potrze-
bował pilnie zacerować podarte 
spodnie. 

Tuż po wizycie w hali i na bazar-
ku, na swoim facebooku, obecny pre-
zydent elekt napisał: „Bazarki, hale, 
takie jak Hala Mirowska, w której 
dziś byłem, są dla warszawiaków 
bardzo ważne – budują więź społecz-
ną, która często zanika w czasach za-
kupów online. To bardzo miłe mieć 
poparcie od tak licznej grupy, jaką są 
w Warszawie spółdzielcy. Dziękuję! 
#Trzaskowski2018”. 

Ze sporym echem spotkał się 
dwuminutowy film ekipy kandy-
data, z jego wizyty w Hali Mirow-
skiej, prezentowany błyskawicznie 
na facebooku. Sprawnie zmonto-
wany, przedstawiał rozmowy posła 
Trzaskowskiego ze spółdzielcami, 
kupcami i klientami oraz ich wypo-

wiedzi. Ta pokazana internautom 
autentyczna więź z warszawiakami, 
też w pewnym stopniu, wpłynęła na 
zwycięstwo wyborcze w I turze 21 
października. 

W naszym przekonaniu, oba spo-
tkania przedwyborcze warszawskich 
społemowców z obecnym prezyden-
tem-elektem Warszawy, są znako-
mitym przykładem zawarcia poro-
zumienia, czy swoistego kontraktu 
o wzajemnym wspieraniu działań. 
Będziemy, jako wyborcy, życzliwie 
odnotowywali rezultaty tej współpra-
cy dla dobra warszawiaków i w tym 
spółdzielców. 

Przypomnijmy, że przed mie-
siącem naszym Czytelnikom Rafał 
Trzaskowski zadeklarował m.in.: 
„…Warszawa powinna prowadzić 
odpowiednią politykę czynszo-
wą i handlową, tak by wspierać 
tradycyjne formy handlu, małe 
sklepy i punkty usługowe. Warsza-
wiacy chcą móc robić codzienne 
zakupy w sklepach blisko domu, 
w miejscach, które znają. Skle-
py spółdzielcze doskonale się w tę 
wizję wpisują, warszawiacy mają 
do nich zaufanie. Dzięki takim lo-
kalnym sklepom ulice Warszawy 
żyją…”

22 listopada obejmie urząd prezy-
denta Warszawy. DG 

KZRSS Szymon Fabisiak. Promo-
wana przez nią marka Społem, obej-
muje 255 produktów z logo Społem. 
Jest elementem strategii, wizerun-
kiem jedności, znakiem jakości spół-
dzielni i podnosi ich rentowność. 
Spośród 170 spółdzielni, w sprze-
daży wyróżniają się głównie: PSS 
Kalisz, WSS Praga Południe, PSS-y 
w Turku, Gnieźnie, LSS Lublin, PSS
-y w Bochni, Rzeszowie, Zamościu, 
WSS Śródmieście, PSS Szczecin.

Delegaci wysłuchali również in-
formacji o funkcjonowaniu karty 
lojalnościowej „Społem znaczy ra-
zem”, którą na slajdach objaśniała 
dyr. Danuta Mioduszewska. Slajdy 
wykorzystali też prezes Jaśkowski, 
prezentując projekt jednolitej wizu-
alizacji sklepów oraz prezes Katarzy-
na Mazgaj, zachęcająca do ubezpie-

czeń zbiorowych i indywidualnych. 
Do przyszłorocznego, doniosłego 

jubileuszu 150-lecia niezawodnego 
Społem nawiązywali prezesi Tyl-
kowska i Jaśkowski oraz redaktor 
Społemowca Dariusz Gierycz, przy-
pominający o Apelu w tej sprawie 
Koła Historycznego WSS o powoła-
nie m.in. Komitetu Promocji Społem. 

Jak odnotowaliśmy, wśród de-
legatów panowała opinia, że ten 
jubileuszowy i zjazdowy rok 2019, 
to najlepsza okazja do szerokiej 
społecznej promocji całego społe-
mowskiego handlu oraz do zawarcia 
trwałego porozumienia w sprawie 
budowy centralnej i regionalnych 
struktur Polskiej Sieci Sklepów 
Społem COOP. Jak podkreślał 
prezes KZRSS Ryszard Jaśkow-
ski, będzie to wtedy jakościowe 
przejście handlu społemowskie-
go z tradycyjnego w nowoczesny. 
Jak mówił: „Nie wolno nam dłu-
żej tracić czasu! Konsultowany 
obecnie szeroko projekt skonsoli-
dowania centralnych zakupów, to 
ostatnia szansa skutecznego prze-
ciwstawienia się niesamowicie sil-
nej konkurencji”. 

DG

Pracownik Roku 2018

„Długodystansowcy”
„Gdy praca, którą wykonujesz  
nie daje ci radości, 
a tylko pieniądze, to jesteś  
śmiertelnie ubogi”.

 (Phil Bosmans)

Uwzględniając powyższe sło-
wa flamandzkiego pisarza 
i kapłana, Loża Warszawska 

Business Centre Club i jej Grupa 
HR w porozumieniu z 4 Business & 
People sp. z. o., która jest partnerem 
merytorycznym i wykonawczym, 
po raz pierwszy w tym roku ogłosili 
konkurs Pracownik Roku 2018. 

Celem konkursu Pracownik 
Roku jest wyróżnienie najlepszych 
pracowników za ich wyjątkowy 
wkład w funkcjonowanie firm, za ich 
codzienną pracę, inicjatywę, aktywn-
ość, dzielenie się wiedzą z innymi, 
ale także pozapłacowe ich moty-
wowanie. 

Pracodawcy, członkowie Loży 
Warszawskiej BCC do której należy 
m.in. „Społem” WSS Śródmieście 
zgłosili do konkursu pracowników 
bez względu na zajmowane przez 
nich stanowisko i formę zatrudnie-
nia w trzech kategoriach: Mentor, 
Długodystansowiec, Inicjator. 
W pierwszej kategorii brano pod 
uwagę osoby, które dzielą się swoim 
doświadczeniem, wiedzą, inspirują 
do rozwoju umiejętności zawodo-
wych innych pracowników. Długo-
dystansowiec to pracownik, który 
każdego dnia buduje wartość firmy 
dzięki odpowiedniemu podejściu do 
wykonywanej pracy i długofalowe-
mu zaangażowaniu. Do trzeciej ka-
tegorii zaliczani są pracownicy wno-
szący nowe pomysły i rozwiązania 
służące rozwojowi firmy.

WSS Śródmieście zgłosiła w ka-
tegorii Mentor – dyrektora Hali Mi-
rowskiej Bogusława Pieńkowskie-
go, Bożenę Woś kierownika stoiska 
spożywczego w Hali Mirowskiej 
w kategorii Długodystansowiec, 
a w kategorii Inicjator Magdalenę 
Lis Koordynatora Sieci Sklepów. 

15 czerwca br. w siedzibie BCC 
odbyła się uroczysta gala, na której 
ogłoszono wyniki konkursu (p.foto 
na str. 1). 

Kapituła konkursu w składzie: 
przewodnicząca Katarzyna Lorenc, 
ekspert BCC ds. zarządzania efek-
tywnością pracy; Marek Goliszew-
ski, założyciel i prezes BCC; Mag-
dalena Chabińska-Rossakowska, 
dyrektor ds. personalnych ING Bank 
Śląski; Witold Moszyński, prezes 
Zarządu Fundacji „My Obywatele 
Unii Europejskiej – Fundacja im. 
Wojciecha B. Jastrzębowskiego”; 
Maciej Owczarek, przewodniczą-
cy Konwentu BCC; Jerzy Zieliński, 
wiceprezes Zarządu BCC, kanclerz 
Loży Warszawskiej, przyznała – na-
grodę specjalną Bogusławowi Pień-
kowskiemu „za długodystansowe 
wychowanie kadr, mistrzostwo oraz 
autorytet wśród pracowników” oraz 
„wyróżnienie w kategorii Mentor”. 

Tytuł „Pracownika Roku” 2018 
w kategorii Długodystansowiec 
otrzymała Bożena Woś. Najlepszym 
Inicjatorem został Marcin Nowo-
rzyń, pracownik spółki Atmoterm, 
a Mentorem Aleksander Seman 
z Thales Polska sp. z o.o. Gratuluje-
my wyróżnionym i tym wszystkim 
pracownikom, zgłoszonym przez 
pracodawców.

 JOLANTA JęDRZEJEWSKA

„WYBIERAM POLSKIE” „SPOŁEM” 
to najstarsza, blisko 150-letnia polska 
marka handlowa, funkcjonująca na ryn-
ku od 1869 r. Powstała jako spółdzielnia 
w czasie kiedy Polski nie było na mapie 
świata i działa nieprzerwanie, w czasach 
wojen, kryzysów, zmian ustrojowych 
i wolnego rynku. Już poprzez trzy wieki 
dostarcza żywności i inne produkty Pola-
kom w kraju i za granicą. 

Spółdzielczość spod znaku „SPO-
ŁEM”, którego autorem był Stefan Że-
romski, buduje od pokoleń zaufanie 
Polaków. Wniosła do odbudowy państwa 
polskiego setki spółdzielni konsumenc-
kich, a pierwsi prezesi związku „SPO-
ŁEM” – późniejszy prezydent RP prof. 
Stanisław Wojciechowski i ekonomista 
Romuald Mielczarski byli bliskimi współ-

pracownikami Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. 

„SPOŁEM” dziś, to blisko 300 samo-
dzielnych spółdzielni spożywców, z czego 
245 zrzeszonych jest w Krajowym Związ-
ku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców 
SPOŁEM, który od 1992 r. kontynuuje 
idee spółdzielcze poprzednich związków. 

Spółdzielnie posiadają ponad 3,5 tys. 
sklepów w całej Polsce, których obroty 
roczne sięgają 7 mld zł. netto. Od prawie 
trzech dekad Związek prowadzi szko-
lenia, doradztwo i audyty. Spółdzielnie 
jednocześnie modernizują i informaty-
zują swoje placówki i restrukturyzują 
handel detaliczny w regionach. Ponadto 
KZRSS pomaga im organizując funkcjo-
nowanie programów lojalnościowych, 
ekologicznych, energetycznych, ubez-

pieczeniowych, a także patronując Kra-
jowej Platformie Handlowej SPOŁEM Sp. 
z o.o. w propagowaniu marki „SPOŁEM” 
i budowie systemu krajowego zakupów, 
marketingu i reklamy. 

Dalsze śmiałe i ambitne plany rozwo-
ju poszczególnych spółdzielni i Związku 
zmierzają w kierunku dalszego budowa-
nia sieci sklepów „SPOŁEM”, wdrożenia 
systemu informacji i promocji w mediach 
internetowych i innych, współpracy ze 
spółdzielczością konsumencką za gra-
nicą, wspierania polskiego handlu oraz 
propagowania zdrowego i tradycyjnego 
odżywiania. 

ZuZanna PawełcZyk
Rzeczpospolita

z dnia 4 września 2018

Prezes MAH J. Wójtowicz-Garwoła 
wręcza gościowi R. Trzaskowskiemu 
statuetkę 20-lecia MAH.

Rafał Trzaskowski w Hali Mirowskiej
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l Społemowcy dla odzyskania niepodległości  l

POZYTYWIŚCI

Po moim ar-
tykule pt. 
„Społemow-

cy dla odzyskania 
n i epod leg łośc i 
– Koledzy Pił-
sudskiego”, który 

ukazał się w naszym tegorocznym, 
kwietniowym numerze Społemow-
ca, wielu Czytelników domagało się 
kontynuowania historycznej publi-
cystyki. Również tego, aby opisać 
działania prekursorów ruchu spo-
łemowskiego w XIX stuleciu, po-
zytywistów, podobnie zasłużonych 
dla odzyskania niepodległości, co 
opisywani wcześniej romantycy 
w końcu XIX i na początku XX 
wieku. 

I faktycznie, jednakowo zasłużyli 
się dla narodowej sprawy, zarówno 
towarzysze walki i pracy Marszałka 
Piłsudskiego, działający w konspi-
racji PPS i odbudowie państwa, jak 
i pozytywiści, tworzący wcześniej 
pierwsze spółdzielnie spożywców, 
w wyjątkowo ciężkich warunkach, 
pod zaborami. Te dwa pokolenia 
spółdzielców-pionierów wniosły dla 
niepodległej Polski ogromną siłę 
narodową i ekonomiczną, w postaci 
setek polskich spółdzielni, prawdzi-
wej szkoły polskiej zaradności, sa-
morządności, solidarności.

Co ciekawe, podobnie jak w przy-
padku utworzenia Towarzystwa Ko-
operatystów i setek spółdzielni, gdy 
ich zaczynem była grupa entuzja-
stów skupionych wokół utworzonego 
w 1906 r. dwutygodnika „Społem!”, 
tak w przypadku stworzenia pierw-
szej spółdzielni spożywców w 1869 
r., jej prekursorzy to redaktorzy i pu-
blicyści miesięcznika „Ekonomista” 
i jego dodatku „Merkury”, od które-
go nazwy pochodziła nazwa „Stowa-
rzyszenia Spożywczego „Merkury””. 
Obecnym spadkobiercą tego stowa-
rzyszenia jest Społem WSS Śródmie-
ście, a wraz z nią warszawskie spół-
dzielnie spożywców, które w roku 
2019 obchodzą jubileusz 150-lecia. 

Idea „Merkurego”
Rok 1869 na ziemiach polskich 

w okresie zaborów, to okres wielkiej 
narodowej traumy, smutku i głębo-
kich carskich represji po upadku ko-
lejnego powstania – styczniowego 
1863. Przywódców powstania po-
wieszono na stokach warszawskiej 
Cytadeli, innych powstańców roz-
strzeliwano. Masowe zsyłki na Sybir 
objęły 200 tys. Polaków, a konfiskaty 
1660 majątków ziemskich. Panował 
zakaz organizowania towarzystw 
oświatowych i kulturalnych oraz 
ostra cenzura i tępienie polskości. 
Polacy mogli zrzeszać się tylko np. 
w organizacje gospodarcze, charyta-
tywne, sportowe.

W czasie żałoby i przygnębienia, 
romantyczne idee zastępowano po-
zytywistyczną ideą pracy u podstaw, 
pracy organicznej. Stąd rodowód 
ruchu spółdzielczości spożywców 
w Polsce można określić właśnie na 
rok 1869, zaledwie kilka lat po upad-
ku powstania. Wtedy to w Warszawie 
grupa światłych pozytywistów, spo-
łeczników założyła Stowarzyszenie 
Spożywcze „Merkury”. Rok wcze-
śniej, w 1868 r. jeden z głównych 
założycieli Stowarzyszenia, Aleksan-
der Makowiecki (1840-1907), wydał 
książkę „Spółki spożywcze”, która 
propagując doświadczenia angiel-
skie, stała się ich inspiracją. 

Wspomniani inspiratorzy i organi-
zatorzy polskiej spółdzielczości spo-
żywców nawiązywali do idei pierw-
szej spółdzielni w świecie, czyli do 
utworzonego w 1844 roku „Stowa-
rzyszenia Sprawiedliwych Pionie-
rów” spośród miejscowych tkaczy 
w Rochdale, na przedmieściach Man-
chesteru w Anglii i powstałych tam 
tzw. zasad roczdelskich, wprowa-
dzających reguły m.in. demokratycz-
nego zarządzania, równego udziału, 
neutralności światopoglądowej. Za-
sady te propagował Aleksander Ma-
kowiecki i jego koledzy w książkach, 
artykułach publicystycznych i pre-
lekcjach. 

Po nieudanym Powstaniu Stycz-
niowym chodziło im faktycznie tak-
że o odrodzenie ducha zaradności 
i budzenie gospodarki narodowej, 
w pozytywistycznym duchu pracy 
organicznej. Na ziemiach polskich 
również o obronę przed nieuczciwy-
mi praktykami handlu niemieckiego, 
rosyjskiego i żydowskiego, przed 
lichwą i spekulacją.

Makowiecki, jako publicysta mie-
sięcznika „Ekonomista”, włączył do 
tej inicjatywy swych najbliższych 
kolegów, redaktorów i publicystów 
czasopisma: Antoniego Nagórnego 
(1821–1896), Juliana Statkowskiego 
(1814–1874), oraz leśnika i prze-
mysłowca Wiktora Magnusa (1833–

1912). Zainspirowali oni również 
powstanie w tym samym roku 1869 
w zaborze rosyjskim – Stowarzy-
szenia Spożywczego „Oszczędność” 
w Radomiu, a w rok później podob-
nego w Płocku o nazwie „Zgoda”. 

„Merkurym” w latach 1869–1912 
kierowali kolejno: krótko w 1869 r. 
Antoni Nagórny, potem Julian Stat-
kowski, Aleksander Makowiecki 
i najdłużej Wiktor Magnus. 

Ta grupa światłych Polaków, 
warszawiaków, doskonale zdawała 
sobie sprawę z warunków i ryzyka 
tworzenia takich nowatorskich jak 
na tamte czasy polskich organizacji 
gospodarczych, spółdzielni. Starała 
się wykorzystać wszystkie możliwo-
ści działania, mimo ogromnej siły 
represyjnej znienawidzonego caratu. 
Unikali więc, aby nie narażać swych 
dzieł, walki konspiracyjnej z zabor-
cami. Do końca życia pozostali wier-
ni swym zasadom pozytywistycznej 
pracy, choć przekazali następnemu 
pokoleniu spółdzielców i odrodzo-
nej Rzeczypospolitej pokaźne wiano, 
w postaci działających spółdzielni. 
Stworzyli trwałe podstawy ruchu 
społemowskiego.

Pionierzy spółdzielczości spożyw-
ców spotykali się w swojej redakcji 
przy ul. Nowy Świat 16. Obecnie, 
niedaleko pod numerem 49 znajduje 
się siedziba Polskiego Tow. Ekono-
micznego i jego redakcja „Ekono-
misty”. Podobnie niedaleko mieści 

się pod numerem 53 siedziba WSS 
Śródmieście i jej Delikatesy. Konty-
nuują one tradycje jednego z trzech 
pierwszych sklepów „Merkurego” 
przy Nowym Świecie, powstałych 
w 1869 r. 

Duchowy przywódca
Kim był Aleksander Mako-

wiecki, ideowy lider przyszłego 
ruchu społemowskiego? Był war-
szawiakiem, urodzonym w miesz-
czańskiej rodzinie, a jego ojciec 
był właścicielem kamienicy. Żył 
w latach 1840–1907. Był słucha-
czem Szkoły Głównej i już w 1863 
r. zaczął publikować rozprawy na 
tematy społeczno-ekonomiczne, 
dotyczące głównie poprawy poło-
żenia rzemieślników. Miał zdolno-
ści do języków obcych, bo w swych 
licznych artykułach wykorzysty-
wał doświadczenia w tworzeniu 
nowatorskich organizacji społecz-

no-gospodarczych, w tym samopo-
mocowych, w zachodniej Europie, 
głównie w Niemczech i w Anglii. 

Na jego skromnym kamieniu na-
grobnym na Powązkach widnieje na-
pis: „prezes, dyr. Tow.Kredytowego 
m. Warszawy”, ale dla potomności 
zapisał się jako publicysta społecz-
no-ekonomiczny, znany i szanowany 
działacz społecznym i gospodarczy. 
Mimo, że za swój cel obrał organizo-
wanie spółdzielczości wśród drobno-
mieszczaństwa, to był jednym z zało-
życieli tanich kuchni, przytułków dla 
ubogich wychodzących ze szpitala. 

Zajmował się także organizowa-
niem odczytów popularnych, a tak-
że organizował i redagował „Gazetę 

Przemysłowo-Rzemieślniczą”. Był 
też współzałożycielem, wraz z Le-
opoldem Kronenbergiem, powstałej 
w 1870 r. Kasy Pożyczkowej Prze-
mysłowców Warszawskich. Jego do-
robek publicystyczny jest ogromny, 
bo redagował czasopisma i publi-
kował artykuły i rozprawy w takich 
tytułach, jak m.in. Rodzina, Opiekun 
Domowy, Tygodnik Ilustrowany, 
Przegląd Tygodniowy, Kurier War-
szawski, Gazeta Rolnicza, Tygodnik 
Ilustrowany, Gazeta Polska, Ekono-
mista, a także w licznych broszurach 
i kalendarzach. 

Propagował w nich, a także w licz-
nych odczytach, poprawę warunków 
życia i pracy rzemieślników, rol-
ników, kobiet. Działał w zarządzie 
Warszawskiego Tow. Dobroczyn-
ności, był wiceprezesem Warszaw-
skiego Muzeum Rzemiosł. W 1870 
r. wraz z ks. Janem Tadeuszem Lu-
bomirskim i Franciszkiem Rozma-
nithem zorganizował w Wiskitkach, 
Kutnie i Grójcu towarzystwa zakła-
dowo-wkładowe. Jako wzór banków 
zaliczkowych propagował zasady 
banków typu Schulzego z Delitz-
sch. Pod koniec jego życia, te idee 
zakładania w zaborze rosyjskim kas 
pożyczkowych przemysłowców, to-
warzystw wzajemnego kredytu, czy 
towarzystw pożyczkowo–oszczędno-
ściowe i kredytowych, przejął rów-
nie wybitny pionier spółdzielczości 
społemowskiej, młodszy od niego 
Edward Abramowski. 

Życzliwa krytyka
W „Kurierze Warszawskim” z 30 

marca 1876 roku, Bolesław Prus, 
który pisywał tam stałe felietony, 
zajął się Stowarzyszeniem Spożyw-
czym „Merkury”. Pozytywista Prus, 
z zasady przychylny inicjatywom 
społecznym, kilkakrotnie krytycz-
nie pisał o Merkurym. Nie znaczy to 
jednak, że był mu przeciwny. Z życz-
liwością, ale jednak z dociekliwą, 
uważną obserwacją. 

Bolesław Prus wytykał pionierom 
z Nowego Światu, że Merkury myli 
się z dwóch powodów: 

„1. Jeżeli chce nam pomagać do 
robienia oszczędności, powinien 
sprzedawać mięso z wołów bitych 
w swej jatce, a kupionych z pierw-
szej ręki; dalej, dostarczać chleba 
i innych najważniejszych artykułów 

wyprodukowanych w sposób moż-
liwie najtańszy. Gdyby „Merkury”, 
robił to wówczas ceny jego towarów 
byłyby tańsze przynajmniej o czwar-
tą część niż u przekupniów, a sklepy 
jego byłyby jak to dziś ma miejsce 
w spółce mięsnej.

2. Jeżeli „Merkury” chce nam po-
móc do robienia oszczędności, wów-
czas nie może się ograniczać na kilku 
sklepikach, a1e musi ich mieć przy-
najmniej kilkadziesiąt, w rozmaitych 
punktach miasta.

Tylko spółka nabywająca część 
produktów z pierwszej ręki, a część 
wytwarzająca u siebie może sprze-
dawać towary po cenach znakomicie 

tańszych i tym sposobem zyskać po-
parcie u ogółu. Wszelkie zaś półśrod-
ki i ćwierćśrodeczki nie doprowadzą 
do niczego.”

Jak pisał Prus, „Dziś dyrektorem 
„Merkurego” został pan Makowiec-
ki, człowiek sumienny, wytrwały 
i posiadający zaufanie ogółu. Czy 
jednak ten sam pan M., który w spra-
wie tanich odczytów umiał, jak to 
powiadają, z piasku bicze kręcić, czy 
on da radę tej ogromnej i nieruchawej 
landarze, jaką jest „Merkury”?... Da 
radę niewątpliwie, ale wówczas, gdy 
„Merkuremu” umrze jakiś miliono-
wy wujaszek w Ameryce, który kapi-
tały swoje przeznaczy na rozwinięcie 
interesów skrofulicznego warszaw-
skiego siostrzeńca…”

Popularny pisarz, podobnie jak 
inni publicyści w ówczesnej prasie, 
słabość Merkurego w pierwszych 
latach jego działalności upatrywali 
w braku dotarcia do szerokich śro-
dowisk w mieście, w tym do robot-
ników, rzemieślników, pracowników 
najemnych oraz braku większego 
rozmachu w handlu. Nawet redaktor 
Ekonomisty Wiktor Somer, kolega 
założycieli i liderów Merkurego kry-
tykował ich za to. 

Liderzy
Wśród najbliższych współpracow-

ników Makowieckiego, wyróżniał 
się Antoni Nagórny, pierwszy pre-
zes Merkurego. Co prawda, pełnił 
swą funkcję krótko, bo tylko przez 
pierwsze półrocze 1869 r., przekazu-
jąc kierownictwo Julianowi Statkow-
skiemu, ale służył swoim niemałym 
doświadczeniem i zaangażowaniem. 

Na Uniwersytecie w Petersburgu 
studiował prawo, ekonomię i staty-
stykę. Praktykował początkowo jako 
adwokat, potem jako nauczyciel 
matematyki i nauk przyrodniczych. 
W Warszawie znalazł pracę w Naj-
wyższej Izbie Obrachunkowej Kró-
lestwa Polskiego. W 1865 r. założył 
i redagował miesięcznik Ekonomista 
i jego dodatek Merkury. Po założe-
niu, wraz z kolegami, stowarzyszenia 
Merkury, w lipcu 1869 r. objął sta-
nowisko dyrektura wydziału Banku 
Polskiego. Wraz z Leopoldem Kro-
nenbergiem i Julianem Wertheimem 
założył Bank Handlowy SA w War-
szawie, a wraz z Tadeuszem Lubo-
mirskim – Warszawskie Tow. Wza-
jemnego Kredytu. 

W następnych latach Antoni Na-
górny wchodził do władz m.in. 
Tow. Akcyjnego Starachowickich 
Zakładów Górniczych i Warszaw-
skiej Fabryki Stali. Wznowił wyda-
wanie Ekonomisty jako tygodnika, 
na wzór brytyjskiego The Econo-
mist. W ostatnich latach życia był 
m. in. wiceprezesem Kolei Fabrycz-
no-Łódzkiej, członkiem Rady Tow. 
Wzajemnego Kredytu i członkiem 
Rady Konserwatorium Muzycznego 
w Warszawie. Znany był jako wielki 
miłośnik muzyki i sam dobrze grał 
na skrzypcach. Zmarł w Grodzisku 
Maz. w 1896 r. 

Prezesem Merkurego, po Nagór-
nym, został w 1870 r., aż do swej 

śmierci w 1874 r. Julian Statkowski. 
Oprócz Merkurego był także współ-
założycielem Stowarzyszenia Spo-
żywczego Oszczędność w Radomiu, 
o czym przypominała tablica pamiąt-
kowa przy ul. Żeromskiego. Stat-
kowski był redaktorem. Ekonomisty, 
a w latach 1870-1872 redaktorem 
naczelnym Kuriera Warszawskiego. 
Tłumaczył z angielskiego i francu-
skiego „Zasady ekonomii społecz-
nej” w 1870 r. 

Obok Makowieckiego i Magnu-
sa, którzy poświęcili Merkuremu 
po 25 lat, najdłużej, bo 30 lat po-
zostawał w jego władzach Wiktor 
Magnus, leśnik i przemysłowiec, 
działacz społeczny i charytatywny, 
członek rzeczywisty Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie, fundator (1897 r.) pomnika 
Fryderyka Chopina w Dusznikach. 
Po ukończeniu w 1851 r. Instytutu 
Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego 
na Marymoncie, do 1863 r. pracował 
w rządowym leśnictwie w guberni lu-
belskiej, potem płockiej. 

Należał m. in. do Warszawskie-
go Towarzystwa Dobroczynności. 
Kierował powstałą z inicjatywy Bo-
lesława Prusa Kasą Pożyczkową dla 
Rzemieślników i Robotników i dzia-
łał w Kasie Pożyczkowej Przemy-
słowców Warszawskich. W 1890 r., 
jako właściciel dolnego Mokotowa, 
był jednym z inicjatorów budowy 
podmiejskiej kolejki do Wilanowa 
i wszedł do budującej ją spółki. 

Jak widać, pionierzy z Merkurego 
mieli silne, wyraziste osobowości, 
wyjątkową inicjatywę, pozytywi-
styczną energię. Ich aktywność spo-
łeczna i gospodarcza wyrastała wy-
soko ponad zwykłe obowiązki. Mimo 
tego, w kierowaniu stowarzyszeniem 
spożywców nie ustrzegli się błędów 
i niedoskonałości. 

Społemowski działacz i histo-
ryk Jan Żerkowski ocenił w pracy 
zbiorowej na 100-lecie WSS, że na 
przełomie XIX/XX wieku, „konser-
watyzm władz stowarzyszenia stano-
wił poważną przeszkodę w jego roz-
woju”. Jak pisał, obawiano się wtedy 
rozbudowy bazy członkowskiej, in-
westycji rozwojowych, prób budowy 
systemu wspólnych zakupów. Malał 
potencjał firmy, pojawiły się stra-
ty. Dopiero ożywienie działalności 
przyszło wraz z napływem nowych 
entuzjastów spółdzielczości i znacz-
ną poprawą warunków działania po 
rewolucji 1905 r. 

Jednakże nowe pokolenie spół-
dzielców, twórców Tow.Koope-
ratystów w 1906 r. i czasopisma 
„Społem”, nie musiało zaczynać od 
zera. Pod mickiewiczowskim, ro-
mantycznym hasłem „Razem mło-
dzi przyjaciele!”, Wojciechowski, 
Mielczarski, Abramowski, Żerom-
ski, Radziwiłłowicz przejmowali 
pałeczkę w społemowskiej sztafe-
cie. Mieli już ugruntowane filary 
spółdzielczości, utworzone przez 
ich starszych kolegów-pozytywi-
stów: Makowieckiego, Nagórnego, 
Magnusa, Statkowskiego. 

DARIUSZ GIERYCZ

AlEKsANDER MAKOWiEcKi
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Mokpolfest

SS Mokpol

Piwo jest napojem, który podbił 
serca rodaków. Co roku wzra-
sta spożycie tego złocistego, 

niskoprocentowego trunku. Szcze-
gólnie wśród młodych pokoleń, które 
poszukują nowości, piw kraftowych, 
regionalnych browarów. Starsi chwa-
lą sobie duży wybór piw na rynku, 
wspominając z humorem, że trze-
ba było dopiero zmienić ustrój, aby 
piwo jak w Czechach, Niemczech, 
było podawane zimne, z pianką. 
Z sentymentem bracia piwni wspo-
minają chyba najweselszą partię, jaka 
w latach 90. zdobyła 16 poselskich 
mandatów, a na jej czele stanął wtedy 
znany satyryk (Polska Partia Przyja-
ciół Piwa). 

Wyczuwając te sentymenty 
i potrzeby, warszawska spółdziel-
nia Mokpol, podobnie jak firmy 
gastronomiczne i niektóre handlo-
we, wykorzystała tradycje europej-
skiego święta piwa Oktoberfestu, 
by zapromować szereg przekąsek 
piwnych i samo polskie piwo. Na 

plakatach, ulotkach i w internecie 
ogłoszono, że w dniach 19 paździer-
nika – 26 listopada br. w sklepach 
spółdzielni, w ramach Mokpolfe-
stu odbywa się akcja promocyjna. 
W tym okresie klient, jeśli dokona 
zakupów za minimum 40 zł, w tym 
co najmniej jednego oznaczonego 
produktu promocyj-
nego i zbierze 8 pie-
czątek, to odbierze 
dwa kufle firmowe 
Mokpolfestu.

Jak ogłoszono na plakatach 
i ulotkach, te oznaczone produkty 
promocyjne, to są m.in. przyprawy 
firmy Prymat, znakomite golonki 
z Taurusa, kabanosy z Sokołowa 
i Meaters, czipsy Lays, prażynki 
Przysnacki i napoje Pepsi, Mirinda, 
7 up. Oczywiście w akcji promocyj-
nej nie zabrakło polskich piw, w tym 
renomowanego portera żywieckiego, 
popularnej lubelskiej Perły i niepa-
steryzowanego Kasztelana. 

Pierwszego dnia promocji, mimo 
zimna i deszczu, klienci dopisali 
w dwóch sztandarowych sklepach 

spółdzielni – w Delikatesach na 
Konstancińskiej i w Megasamie na 
Ursynowie. Już przed budynkiem 
Mokpolu od strony ulicy św.Bonifa-
cego przechodniów o akcji informo-
wał duży banner, a w środku plakaty, 
ulotki oraz postacie Bawarczyków 
z kuflami pełnymi piwa. W Delikate-
sach kilka miłych dziewczyn zapra-
szało do degustacji m.in. owocowych 
cukierków, czekoladowych wafel-
ków Lusette i pysznych kawałków 
golonki z Taurusa. Widać było jak ro-
śnie kolejka po te paczkowane próż-
niowo golonki, po atrakcyjnej cenie, 
przy stoisku mięsnym. 

Duży kolorowy banner przed ur-
synowskim Megasamem także tego 
dnia zachęcał do udziału w akcji pro-
mocyjnej. Oprócz tego, na parkingu 

przed sklepem pojawił się czerwony 
namiot z napisem: „Smaczne z natu-
ry”, propagujący przyprawy z firmy 
Prymat. Dwie wesołe dziewczyny, 
mimo dokuczliwego chłodu, zachę-
cały do udziału w kole fortuny. Moż-
na było wylosować wiele różnorod-
nych przypraw do mięs, sosów, zup, 
potraw. Ładnie zapakowane w firmo-
we torby, które można było tez wy-
korzystać na zakupy wewnątrz skle-
pu. A w środku kusiły m.in. skrzynki 
z piwem, bogate stoisko wędliniar-
skie, półki z pieczywem, lodówki 
z napojami.  DG

Jak zwykle z duża estymą Za-
rząd i Rada Nadzorcza Spół-
dzielni Spożywców Mokpol 

podejmuje na jesieni swoich za-
służonych seniorów. Przy jednym 
stole zasiadają przedstawiciele 
kilku pokoleń, ale zawsze seniorzy 
są otoczeni słowami szczególnego 
uznania, przyjaźni i troski. Tak 
było i tym razem, 23 października 
br. w sali konferencyjnej spółdziel-
ni, udekorowanej żółtymi tulipana-
mi. 

Ciepłe słowa, pełne szacunku 
i sympatii, wraz z życzeniami, skie-
rował do seniorów prezes Sylwester 
Cerański. Poinformował o niełatwej 
sytuacji mokotowskiej spółdzielni 
na rynku, który w dużym stopniu 
opanowały zagraniczne koncerny 
handlowe. Niestety, sprzyjały temu 
kolejne rządy, w tym rząd PO-PSL, 
co otwarcie wytknął na niedawnym 
spotkaniu spółdzielców z kandyda-
tem na prezydenta Warszawy Rafa-
łem Trzaskowskim. Wybrany potem 
na włodarza stolicy, poseł Trzaskow-
ski zadeklarował wtedy, że będzie 
dbał w mieście o formy tradycyjnego 
handlu. 

Jednak nie załamujemy rąk, mó-
wił prezes, lecz podejmujemy różne 

akcje marketingowe, by zahamować 
spadek obrotów. Przykładem są roz-
maite akcje promocyjne w naszych 
placówkach. Staramy się o wyso-
ką jakość naszego spółdzielczego 
handlu od świtu do nocy. O zdoby-
wanie klienta, coraz bardziej wyma-
gającego, dba doświadczona załoga 
Mokpolu, w tym jej stabilny trzon 
kadrowy. Dlatego z dumą przyjęto 
niedawną nominację Mokpolu do 
nagrody Federacji Pracodawców 
i Przedsiębiorców, za realizowanie 
zasad uczciwości, rzetelności i wia-
rygodności biznesowej (zebrani za-
poznali się z pismem w tej sprawie). 

Serdeczne życzenia dla seniorów, 
także z myślą o przyszłych świętach 
i spotkaniach z bliskimi, skierowane 
przez prezesa Cerańskiego, były kon-
tynuowane przez przewodniczącą 
Rady Nadzorczej Krystynę Reduch 
i jej zastępczynię Teresę Powałow-
ską oraz niżej podpisanego, w imie-
niu redakcji Społemowca. Miła at-
mosfera spotkania była urozmaicona 
deklamacjami okolicznościowych 
wierszy, jak zwykle niezawodnej, 
Krystyny Dobrowolskiej oraz 
smacznym obiadem, serwowanym 
przez Zajazd Staropolski z Konstan-
cina. 

 DG

Członkowie Zarządu: Sylwester 
Cerański i Elżbieta Różycka.

22 października br. w Sali 
Konferencyjnej im. Ireny 
Strzeleckiej, w historycz-

nym gmachu Społem w Warsza-
wie przy ul.Grażyny 13, odbyły 
się kolejne Warsztaty Handlowe 
Mazowieckiej Agencji Handlowej 
Społem. Swoje oferty zaprezento-
wali kolejno przedstawiciele firm: 
CEDC – Twoja winiarnia; Euro-
cash – Faktoria Win; SOKOŁÓW; 
Chłodnia Mazowsze – Mateo, 
Agram; Krajowa Platforma Han-
dlowa Społem, Coca Cola, Danone, 
Kraft Heinz, WAWEL. 

Na początku spotkania prezes 
MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwo-
ła powitała serdecznie wszystkich 
przybyłych, w tym specjalnego go-
ścia warsztatów – prezesa KZRSS 
Społem Ryszarda Jaśkowskiego. 
Obok przedstawicieli spółdziel-
ni-właścicieli MAH, członków jej 
Rady Nadzorczej, z jej przewod-

niczącą Anną Tylkowską – prezes 
WSS Śródmieście oraz przedstawi-
cieli kontrahentów. Prezes Agencji 
poinformowała o bardzo dobrych 
efektach ekonomicznych współpracy 
MAH ze spółdzielniami i kontrahen-
tami oraz dobrych wynikach finanso-
wych Agencji za blisko 10 miesięcy 
br. Stwierdziła, że warsztaty powinny 
przyczynić się do lepszego przygo-
towania handlu przedświątecznego 
i poprawy rentowności placówek 
sklepowych. 

W pierwszej części warsztatów 
zaprezentowano ofertę win. Wśród 
siedmiu tysięcy importerów win do 
Polski, wyróżnia się firma CEDC, 
która adresuje swoje półki z winami 
„Twoja winiarnia” do najlepszych 
sklepów. Program sprzedaży obej-
muje kilka kategorii win, od tanich 

po premium. I tak np. proponowane 
są popularne, półwytrawne i półsłod-
kie wina Kadarka, a z drugiej strony 
okazyjne słodkie Carlo Rossi i czer-
wone, lekko wytrawne Frontera. 

W 5 tys. sklepów występują regały 
„Faktoria Win”, pod hasłem „Pi-
cie wina jest fajne”. Od 15 listopada 
będzie trwał konkurs, w którym do 
wygrania będzie sto zestawów win. 
W ofercie świątecznej znajdziemy 
m.in. gruzińskie wina musujące i wę-
gierskie czerwone, w tym sześć win 
w promocji. Pakowane będą w firmo-
we torebki, a prezentowane w pakie-
tach sprzedażowych i minipaletkach 
z wyselekcjonowanych winiarni (hit 
– Aviva).

Znane ZM Sokołów powiększyły 
się niedawno o ósmy zakład produk-
cyjny Gzella. Polecają też nowe linie 
produkcyjne przekąsek, snacków, 
chipsów, salami z Dębicy. Obok tego 
pasty i pasztety wege, warzywne 
„Z gruntu dobre” z Czyżewa. 

Chłodnia Mazowsze, wraz ze 
swymi dostawcami oferuje na świą-
teczne stoły m.in. pierogi, pyzy, fryt-
ki i kartacze z Mateo i zupę grzybo-
wą z Agramu. Wyroby tych firm pod 
znakiem Społem będzie też oferowa-
ła Krajowa Platforma Handlowa 
Społem. Oprócz tego 250 innych 
produktów mięsnych, warzywnych, 
mącznych, nabiałowych. Jak zapo-
wiedział jej prezes Paweł Kochań-
ski, wkrótce powołana zostanie Rada 
Nadzorcza KPH i są perspektywy 
rozwojowe spółki, poszerzenia 60 
umów handlowych, współpracy 170 
spółdzielni i 1700 sklepów. 

Atrakcyjny film o świątecznej 
sprzedaży i promocjach zaprezen-
towała Coca Cola, z tradycyjnym 
św. Mikołajem. Podczas tegorocznej 
akcji i konkursów, polecane będą tra-

dycyjne opakowania szklane, nowe 
napoje wege AdeZ oraz udział w ak-
cji „Szlachetna Paczka”. Podobne na-
poje na bazie roślin poleca Danone 
pod marką alpro (kokosowe, sojowe, 
owsiane). Mają one upowszechniać 
zdrowy, aktywny styl życia. 

Prezentacje zamykały firmy Kraft 
Heinz i Wawel. Najpierw przedsta-
wiono gamę popularnych keczupów, 
przecierów Passata, dań gotowych 
Pudliszki, a potem szeroki wachlarz 
wyrobów czekoladowych. Wawel 
na święta, obok znanych hitów jak 
Kasztanki, Malaga i Tiki taki, poleca 
m.in. nowe opakowania mieszanki 
krakowskiej i truflowej krówki. 

Podczas wysłuchania ciekawych 
ofert i propozycji kontrahentów 
MAH, kwitowanych często oklaska-
mi, uczestnicy spotkania mieli okazję 
do degustowania różnych wyrobów 
spożywczych i napojów (np. napo-
jów Alpro) na bogato zastawionych 
stołach. W szczególności do smacz-
nego pieczywa jasnego i razowe-
go warszawskiej SPC, można było 
wybierać z półmisków m.in. świe-
żutkie, pachnące wędliny z Sokoło-
wa (w tym znakomite pasztetowe, 
ozorkowe, szynkowe), ciepłe pierogi 
z Mateo i zupę grzybową z Agramu. 

Jak podkreślała prezes Agencji, 
zaprezentowane elementy sprzedaży 
w handlu przedświątecznym i dobra 
współpraca spółdzielni Grupy MAH 
z kontrahentami, mogą i powinny 
przyczynić się do podniesienia ren-
towności społemowskich sklepów. 
Zapraszała też na następne ciekawe 
spotkania.

DARIUSZ GIERYCZ 

MAH Społem

Do czołówki krajów wybie-
ranych przez Polaków na 
letnie wojaże po latach po-

wraca Bułgaria. Oprócz niewąt-
pliwych uroków czarnomorskich 
plaż czy ciekawych górskich tras, 
oferuje liczne zabytki kultury hel-
lenistycznej i bizantyjskiej. Dobra 
baza hotelowa i ciekawa kuchnia 
bałkańska przy, powiedzmy szcze-
rze, dość dla nas atrakcyjnych ce-
nach sprawiają, że warto się tam 
wybrać na letni urlop.

Nie o atrakcjach turystycznych 
czy trasach zwiedzania będziemy 

mówić. Z oczywistych zawodo-
wych powodów proponuję mały 
rzut oka na tutejsze sprawy spół-
dzielcze. Niestety nie wyglądają 
one cukierkowo. Dostępne dane 
wskazują, że od 1998 roku, gdy 
spółdzielczość była tu najliczniej-
sza, zniknęło z rynku ponad 70% 
spółdzielni rolniczych. Przyczyną 
była sytuacja gospodarcza, ofen-
sywna konkurencja, braki kadry 
menadżerskiej, złe mechanizmy 
finansowania. Udało się jednak 
utrzymać sieć ponad 700 sklepów 
spożywczych i 75 piekarni działa-
jących pod szyldem spółdzielców. 

Dzisiaj tutejsza spółdzielczość ma 
charakter przede wszystkim rolniczy. 
Są to firmy zajmujące się uprawą 
warzyw i owoców, hodowlą, bartnic-
twem, przetwórstwem spożywczym, 
a także gospodarką leśną. W ostatnim 
okresie odnotowano też rozwój spół-
dzielczości produkcyjnej zrzeszają-
cej osoby niepełnosprawne. Spół-
dzielczość wchodzi też do turystyki. 
To dobry pomysł, zwłaszcza że nie 
tylko my odkrywamy uroki Bułgarii, 
a i wewnętrzny ruch turystyczny też 
rośnie. Powstaje sieć hotelowa dzia-
łająca pod hasłem „KOOP – twoje 
miejsce na wakacje”. 

Jeden z takich obiektów znajduje 
się w małej ale niezwykle urokliwej 
miejscowości Czernomorec leżącej 
niedaleko słynnego kurortu Sozo-

pol. Tu nieopodal plaży usadowił się 
spółdzielczy hotel Briz ( pol: Bryza). 
Nazwa i logo spółdzielcze widoczne 
są już z daleka. Budynek ma wprost 
wymarzoną lokalizację. Stoi u zbie-
gu schodzącej z góry centralnej uli-
cy miasta i nadmorskiej promenady. 
Wystarczy przejść aleję i jest się na 
szerokiej plaży. Główna arteria, wol-
na od ruchu samochodowego, jest 
pełna restauracji, barów, punktów 
gastronomicznych. Można tu zjeść 
miejscowe przysmaki, ale też dania 
kuchni śródziemnomorskiej czy eu-
ropejskiej. To, zwłaszcza wieczoro-

wą porą, gdy temperatura nieco spa-
da, zwabia rzesze turystów. Tutejsi 
spółdzielcy wykorzystali tę okazję 
lokując na parterze swojego budynku 
bar szybkiej obsługi serwujący tra-
dycyjne potrawy bułgarskie i wielką 
smażalnię, gdzie można zjeść świeżo 
zdjęte z patelni lub rusztu ryby, owo-
ce morza i mięsiwa. 

Hotel nie jest wielki. Na dwóch 
piętrach pomieszczono apartamen-
ty, na poddaszu ulokowano nieco 
mniejsze pokoje. Wyposażenie stan-
dardowe – łóżka, szafa, stolik. Każ-
de pomieszczenie ma oczywiście 
klimatyzację. Nie jest to bynajmniej 
luksus, a oczywiste w tej szerokości 
geograficznej urządzenie pozwalają-
ce złapać wytchnienie w szczycie let-
nich upałów. Trzeba też przyznać, że 
architekt projektując ten hotel wyka-
zał się ogromną pomysłowością, tak 
załamując ściany i tarasy, że z każde-
go z nich widzi się morze.

Briz symbolem luksusu raczej nie 
jest. To po prostu solidny, dobrze po-
łożony hotel. Nie świeci pustkami 
i dzielnie sobie daje radę z szybko 
rosnącą konkurencją. A przy okazji – 
może warto by pomyśleć, aby i nasza 
rodzima spółdzielczość szerzej niż 
dotychczas zainteresowała się bran-
żą turystyczną. Kołobrzeska, społe-
mowska „Zorza” jest tu znakomitym 
przykładem. 

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Dzień Seniora

Ożywcza „Bryza”
Warsztaty Handlowe
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WSS Śródmieście

Spotkanie na Chmielnej

Na progu jesieni
WSS Praga Południe

Kraina Wielkich Jezior Mazur-
skich z największymi w Pol-
sce akwenami, obejmująca 

tereny północno– wschodniej części 
kraju przyciąga turystów już od po-
czątku XX wieku. Na wycieczkę 
w październiku, w piękne słoneczne, 
lecz już jesienne dni grupa południo-
wopraskich społemowców wybrała 
się na Mazury i Warmię połączoną 
z grzybobraniem. Wycieczka auto-
karowa zaprogramowana przez Biu-
ro Podróży „Janter ”, na wydłużony 
weekend. Wyjechaliśmy z Warszawy 
wczesnym rankiem w piątek. 

Przez Pułtusk, Ostrołękę, Spycho-
wo, dotarliśmy do Mrągowa, gdzie 
rozgościliśmy się w hotelu „Anek” 
na cały okres pobytu. Droga do stałej 
bazy raczyła nas pięknymi widoka-
mi zza okien autokaru. Malownicze 
polodowcowe tereny ze wzgórzami 
i dolinami stanowią piękną oprawę 
dla mozaiki ruchomych obrazów 
utworzonych przez stada pasących 
się w pełnym słońcu zwierząt gospo-
darskich – krów i gęsi Tylko puste 
bocianie gniazda i złote błyski na 
drzewach uświadamiały nam, że to 
już jesień Gdzieś w dolince można 
było dostrzec grupkę koni pojonych 
wodą ze studni z żurawiem. Również 
przejazd wśród lasów, lub alejami 
wśród klonów dębów, lip – stanowił 
o bogactwie i pięknie przyrody całe-
go mazurskiego krajobrazu.

Zapoznanie się z Mazurami roz-
poczęliśmy od Mrągowa, leżącego 
w sercu województwa warmińsko – 
mazurskiego, pomiędzy jeziorami 
rynnowymi Czos i Juro. Mrągowo 
Jest jednym z najstarszych mazur-
skich miast. Prawa miejskie dawny 
Sensburg otrzymał ok. 1404 roku. 
Mijając ozdobne kamienice z prze-
łomu XIX i XX wieku w tym jedną 
z najstarszych apteką „Pod Orłem” 
założoną w 1819 roku dotarliśmy do 
skweru Jana Pawła II, na którym 

Powakacyjne „Spotkanie 
z Cepelią na Chmielnej” mia-
ło miejsce w drugim tygodniu 

września . Fundacja Cepelia tym ra-
zem zaprosiła twórców ludowych, 
rzemieślników, rękodzielników, któ-
rzy w dwudziestu stoiskach prezento-
wali m.in. biżuterię, rzeźbę, plastykę 
obrzędową, ceramikę, naczynia użyt-
kowe . 

Wśród nich był Mariusz Bogu-
sławski wyplatający ze sznurka ka-
pelusze, czapki, torby, koszyki, pa-
ski. Nietuzinkowymi jego pracami 
są również te do wykonania których 
stosuje materiały naturalne m.in. ta-
kie jak orzechy, owoce roślin strącz-

kowych, ziarenka kukurydzy, zbóż, 
pestki, trawy, elementy drewniane, 
a niekiedy skórki pomarańczy. Po-
wstają z nich m.in. niepowtarzalne 
owady, ptaszki, ślimaki . 

Oryginalne lalki „ Motanki „ pre-
zentowała Joanna Sambor-Bieżyk 
do wykonania których wyłącznie 
używa materiałów w odpowiedni 
sposób powiązanych. W jej ofercie 
były także ceramiczne zwierzątka .

Ciekawą propozycją, ekologiczną 
były „Splotki” Elżbiety Mazurkie-
wicz do wykonania których posłu-
żyła tzw. „papierowa wiklina” czyli 
makulatura z odzysku. Wielokoloro-
we przedmioty wyposażenia i deko-
racji wnętrz, podstawki pod szklanki, 
a nawet biżuteria są połączeniem 
przyjemnego z pożytecznym . Innym 
materiałem, którym posługuje się 
Elżbieta Mazurkiewicz jest „włócz-
ka” z odzyskiwanych toreb plastiko-
wych. Odpowiednio spreparowana 
na kołowrotku baza służy do wyko-
nania toreb na zakupy, dywaników, 
a nawet dywanów.

Jedno ze stoisk zajęła Spółdzielnia 
Uczniowska „PYCHOTKA” (której 
patronem jest „Społem” WSS Śród-
mieście) z ofertą rękodzieła uczniów 
w postaci wyrobów z drewna, gliny, 
kartek z życzeniami oraz pudełek wy-
konanych przez uczniów poznających 

tajniki introligatorstwa w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 105 mieszczą-
cym się przy ulicy Długiej 9.

Opiekunom spółdzielni SU Beacie 
Boguszewskiej i Leszkowi Polkow-
skiemu pomagał jej członek, uczeń 
drugiej klasy Jan Mikołajczyk. 

Spotkaniom zwykle towarzyszy 
muzyka ludowa .Tym razem dla od-
wiedzających stoiska grały Kapele 
Kurpiowska Jana Kani z Lelisa oraz 
Kapela Grzesia z Myszyńca.

„Spotkanie…” po raz ostatni 
w tym roku otworzył prezes Fundacji 
Jan Włostowski, którego gościem 
była profesor Zofia Chyra-Rolicz, 
a nad całością imprezy podobnie jak 
i na poprzednich czuwały Krystyna 
Wódz dyrektor ds. promocji i Żane-
ta Żardecka specjalista ds. folkloru . 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA 

Elżbieta Mazurkiewicz.

Joanna Sambor-Bieżyk.

stoją dwa dęby piramidalne stano-
wiące pomniki przyrody.

Skwer kończy się molem z wido-
kiem na amfiteatr festiwalowy, znaj-
dujący się na przeciwległym brzegu 
jeziora Czos. Obecność Świątyń wielu 
religii i wyznań (synagogi, cerkwie,, 
kościoły) świadczą o wielokulturo-
wym dziedzictwie tych Ziem. Spaceru-
jąc promenadą powróciliśmy do hotelu 
na uroczystą kolację przy muzyce. 

W drugim dniu zwiedziliśmy Gi-
życko, Kętrzyn, Świętą Lipkę, Re-
szel. W Giżycku, idąc od przystani 
w kierunku zachodnim, wzdłuż brze-
gów jeziora Niegocin dotarliśmy do 
wylotu Kanału Łuczyńskiego i mo-
stu ruchomego. Stanęliśmy przed 
mostem, wyposażonym w rogatki 
niby przejazd kolejowy. 

Szlabany opadły i na most wszedł 
człowiek z wielką korbą, którą umie-
ściwszy w specjalnym mechanizmie 
zaczął kręcić. Prawie stutonowy 
most, niczym wskazówka gigan-
tycznego zegara, zaczął się obracać, 
aby po pięciu minutach ustawić się 
wzdłuż kanału. Droga dla oczekują-
cych statków, łodzi, żaglówek, zosta-
ła otwarta. Jest to jedyny w Polsce 
zwodzony most obrotowy, obracany 
siłą mięśni jednego człowieka. To 
zabytek techniki o wielkiej wartości.

Naprzeciw mostu, po drugiej stro-
nie Kanału stoi charakterystyczny 
ryglowy piętrowy budynek przedwo-
jennego schroniska.

Kolejna chyba największa atrakcja 
Giżycka i regionu przywitała nas po-
tężnymi czerwonymi murami. Przez 
ceglaną bramę godną średniowiecz-
nego zamku weszliśmy na teren 
Twierdzy Boyen. Jest to fortyfikacja 
z II połowy XIX wieku, niezdoby-
ta w walce, zbudowana na suchym 
przesmyku pomiędzy Jeziorami Nie-
gocin i Kisajno. Stała się symbolem 
niemieckiej obrony na Wschodzie 
w I wojnie światowej. Podczas oblę-
żenia w 1914 roku Rosjanie nie prze-
kroczyli jej bram.

Po dłuższym pobycie w Giżyc-
ku przyjechaliśmy do Sanktuarium 
Maryjnego w Świętej Lipce. Miej-
sce to już od średniowiecza przyciąga 
pielgrzymów . Przez piękną kutą bra-
mę – dzieło artystycznego kowalstwa 
i ślusarstwa – od razu weszliśmy do 
Sanktuarium na ostatni w tym dniu kon-
cert organowy. Organy z ruchomymi 
figurkami aniołów, grających na róż-
nych instrumentach zbudowane zostały 
w latach 1719-1721 przez organmistrza 
z Królewca, Jana Josue Mosengela.

Od 1983 roku kościół w Świętej 
Lipce, którym opiekują się Jezuici 
ma nadany tytuł Bazyliki Mniejszej 
Nawiedzenia NMP. Jest to perła 
późnego baroku w Polsce, zwana 
Częstochową Północy. Natomiast 
Reszel, należący już do Warmii, 
przywitał nas widokiem zamku bi-
skupów warmińskich górującego 
nad miastem. Dzień zakończyliśmy 
nad jeziorem Czos, bawiąc się i posi-
lając przy ognisku.

Rano, pełni werwy wyruszyliśmy 
na grzybobranie. W drodze do lasu 
rozmowy skupiły się na wyższości 
grzybków marynowanych nad su-
szonymi i odwrotnie. Ale Pani Jesień 
zweryfikowała nasze plany. Zamiast 
pełnych koszy grzybów obdarzyła 
nas lasem upiększonym lśniący-
mi srebrem smugami babiego lata, 
muskającego nasze twarze podczas 
przedzierania się przez gęstwiny.

Urok i piękno mazurskiego krajobra-
zu potwierdza udział tej Krainy mazur-
skiej w 2011 roku w światowym Plebi-
scycie „7 Nowych Cudów Świata”, pod 
hasłem „Mazury Cud Natury”.

JANINA ADAMKOWSKA

W dwanaście dni, przez 
dwanaście państw. Tyle 
trwała kolejna wypra-

wa podróżników ze „Społem” 
WSS Śródmieście. 12 września br. 
49-osobowa grupa wyruszyła w 
autokarową podróż, by podziwiać 
zakute w skałach piękno bałkań-
skiego szlaku. Od samego początku 
dobrym duchem wycieczki była jej 
pilotka i po części przewodniczka 
Danuta Olszak. 

Wyjeżdżając z Polski, grupa kie-
ruje się do Czech, by spędzić swą 
pierwszą noc w Brnie. Przed nocle-
giem, dla chętnych spacer po Starym 
Mieście i postój przy kuflu czeskie-
go piwa. Kolejny dzień, to przejazd 
przez Austrię, ale żeby nie było 
zbyt monotonnie, 
niespodzianka. To 
postój na Wzgórzu 
Kahlenberg, z któ-
rego to roztacza się 
panorama Wiednia. Na jego szczy-
cie znajduje się kościół św. Józefa, 
upamiętniający zwycięstwo polskie 
w Odsieczy Wiedeńskiej. Dalej prze-
jazd przez Słowenię i Alpy Julijskie. 
Wczesnym wieczorem drugiego 
dnia, społemowcy docierają do po-
łożonej w Chorwacji miejscowości 
Marija Bistrica. 

Trzeciego dnia, już z lokalną prze-
wodniczką Dominą, grupa zwiedzała 
Zagrzeb – stolicę i największe mia-
sto Chorwacji z klasycznymi fasa-
dami, bujnymi ogrodami i zachwy-
cającymi neogotyckimi budowlami. 
Jednym z symboli Zagrzebia jest 
gotycko-barokowa Katedra Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
z XIII wieku z dwoma strzelistymi 
wieżami i średniowiecznymi freska-
mi we wnętrzu. Miasto, co krok od-
krywa przed zwiedzającymi swoje 
zabytki: kamienna brama, kościół św. 
Marka, wieża Lotrščak. 

Podróż do położonego w Bośni 
i Hercegowinie miasteczka Neum 
umilają widoki na zielone góry i 
gaiki. Kolejnego dnia, przejazd do 
Czarnogóry. Po drodze krótki postój 
w zatoce Boka Kotorska, nazywa-
nej perłą Czarnogóry, której to ob-
szar, jaki i sam Kotor umieszczone 
są na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. W portowym, malowni-
czo położonym u podnóża masywu 
Lovcen Kotorze, czeka już na grupę 
Alan, miejscowy przewodnik moc-
no związany z Polską. Kotor ma 
śródziemnomorski charakter, pełne 
jest wąskich uliczek, nieregularnych 
placów, świątyń i pałaców. Pomarań-

czowe dachówki i połyskujące mar-
murowe uliczki to wizytówka miasta. 
Sekretne placyki i ukryte schody 
powodują, że można się tu zgubić i 
wcale nie mieć chęci się odnaleźć. 
Przepiękne widoki: Starówka, twier-
dza, wieża zegarowa z XV w., mury 
miejskie i fosa, i jeszcze katedra św. 
Tryfona – patrona miasta. 

W Budvie Alan oprowadza grupę 
po Starym Mieście – jednym z naj-
ładniejszych nad Adriatykiem, oto-
czonym murami obronnymi z XV w. 
Starówka to prawdziwy labirynt wą-
skich uliczek i niewielkich placów. 
Panuje tu iście śródziemnomorska 
atmosfera. Podziwiać można katedrę 
św. Jana, muzeum archeologiczne, 
cerkiew św. Trójcy, cytadelę. Na pla-
ży w Budvie spędzamy także następ-
ny dzień. 

Półmetek podróży to przejazd do 
Albanii. Szkodra – miasto położone 
nad rzeką Buna i Jeziorem Szkoder-
skim. Rozciąga się tu uroczy deptak, 
zabytkowe domy, relikty przeszłości 
i położone nieopodal siebie: meczet, 
cerkiew i kościół, co świadczyć może 
o dużej tolerancji religijnej Albanii. 
Na wapiennym wzgórzu nad Jezio-
rem Szkoderskim wznoszą się ruiny 
twierdzy Rozafa, na które wspiąć się 
trzeba po mocno wyślizganym bruku. 
Po wejściu na ostatni poziom zam-
czyska, rozpościera się przepiękna 
panorama Szkodry i okolic. 

Od początku pobytu w Albanii, 
grupie towarzyszy Szekin – Albań-
czyk o niesamowitym poczuciu 
humoru, samouk języka polskiego, 
którym doskonale zresztą włada. Ko-
lejny rodowity Albańczyk, studiujący 
w Polsce, oprowadza grupę po Kru-
je – pierwszej stolicy Albanii, gdzie 
znajduje się turecki bazar, zamek i 
muzeum etnograficzne. Zwiedzając 
muzeum śródmiejscy podróżnicy, po-
znają życie przed wiekami, obrządki, 
stroje oraz komnaty, w których czas 
się zatrzymał. Wizyta w muzeum, to 
takie rzec można przenieśliśmy się 
do przeszłości. 

Wieczorem podróżujący dociera-
ją, na najbliższe trzy noce do Durres. 
Dzień żegna grupę zachodem słońca 
nad Morzem Adriatyckim, a następny 
wita wschodem znów nad morzem, 
gdyż hotel położony jest nad samym 
jego brzegiem. Po śniadaniu wyru-
szamy na zwiedzanie stolicy Tirany 
i Durres. Tirana choć już dziś budzi 
się do życia i tętni radością, kryje 

w sobie mnóstwo bólu i cierpienia, 
zaklętego w pamiątkach po komu-
nistycznym reżimie. Bunkry, nisz-
czejące budynki minionych czasów, 
choćby piramida (niegdyś muzeum 
E.Hodży) i muzeum komunizmu. 
Jednak Tirana to również piękne i 
interesujące miasto, z uczelniami, 
bankami, mnóstwem kawiarni i klu-
bów, pomnikiem F. Chopina, placem 
Skanderbega. W drodze powrotnej 
do Durres postój w fabryce brandy, 
potem przejazd do centrum i spacer 
wzdłuż średniowiecznych murów 
miasta. Jest tu kilka zabytków, w tym 
także antycznych, jak chociażby naj-
większy rzymski amfiteatr na Bałka-
nach. 

Ósmy dzień, to dzień na odpo-
czynek i plażowanie. Wieczorem 
spontanicznie zorganizowane spo-

tkanie całej grupy 
w przyhotelowej 
kawiarni. Tańce, 
śpiewy, rozmowy. 
Właścicielka hote-

lu powiedziała, że przez cały sezon, 
nie miała tak spontanicznej i radosnej 
grupy, jak nasza. Krótka noc i w dro-
gę, do Macedonii. Tu z przewodni-
kiem Ilce – rodowitym Macedończy-
kiem, grupa zwiedza Ochryd, wpisa-
ny w 1980 roku na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. W mieście 
zachowały się liczne cerkwie, ruiny 
bazyliki św. Erazma z IV w., ruiny 
twierdzy cara Samuela i starożytny 
teatr, zabytkowe bramy miejskie, 
pomnik św. Cyryla i Metodego, port. 
Poniżej przepięknej Starówki znaj-
duje się serce miasta – promenada, 
port, mnóstwo knajpek i restauracji. 
Ze wzgórza, łodziami spływamy do 
portu, by po drodze podziwiać prze-
piękną panoramę miasta.

Kolejna noc już w Skopje, by 
rankiem wraz z przewodnikiem o 
polskich korzeniach – Dawidem 
zwiedzać miasto. Dawid mówi dużo 
i bardzo ciekawie, bo jest i o czym. 
Skopje to skarbnica historycznych 
pomników, niewielka stolica kryją-
ca prawdziwe bogactwo 
kultury. Zaczynając od 
starej części miasta, w 
której mieści się Czar-
sija – turecka dzielnica 
handlowa, z bazarkiem 
i mnóstwem lokalnych 
knajpek, zwiedzamy 
Kamienny Most, który 
łączy Stare i Nowe Mia-
sto Skopje. Głównym 
punktem miasta jest Plac 
Macedoński. Jedną zaś 
z jego atrakcji Muzeum 
Matki Teresy z Kalkuty, 

Mazurskie 

babie lato

która tu w Skopje właśnie się uro-
dziła. I tak naprawdę to tu, w Skopie 
kończy się program zwiedzania. Nie 
oznacza to jednak końca wyciecz-
ki. Jeszcze nocleg w należącym do 
Serbii mieście Nowy Sad, przejazd 
przez Węgry, Słowację, nocleg w 
Czechach i dwunastego dnia powrót 
do Polski. 

W sumie, Bałkany są czarujące, 
bo urzekają pięknem, kuszą dzikością 
wielu miejsc. Nie tylko piękne krajo-
brazy przemawiają za Bałkanami, ale 
także ich historia i ciekawa kultura, 
która najczęściej wiąże się z ciepłem 
i gościnnością wobec przyjezdnych. 
Bałkański szlak, to kolejna wyciecz-
ka na trasie śródmiejskich turystów, 
przygotowana przez Biuro Podróży 
„Janter”. Kolejny dobrze i aktyw-
nie spędzony urlop, a to za sprawą 
doskonałego programu, w przygoto-
wanie którego organizatorzy Janusz i 
Teresa wraz z pilotką wycieczki Da-
nusią Olszak, włożyli mnóstwo pracy 
i serca. Dziękujemy.

DANUTA BOGUCKA

Czarujące Bałkany

Czarnogóra – Zatoka Kotorska
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Sto dni dla rolnictwa

Zaduszki społemowskie

Niewydolność serca

Jak pisze 5 października br. 
portal Newseria.pl, na niewy-
dolność serca umiera 60 tys. 

Polaków rocznie. Dostęp do nowo-
czesnych metod leczenia i zmiana 
systemu opieki może znacznie po-
prawić te statystyki. Od 800 tys. 
do 1 mln osób choruje dziś na nie-
wydolność serca, a co roku umiera 
około 60 tys. z nich. Dla gospodar-
ki oznacza to koszty rzędu 4 mld zł 
rocznie. 

– Niewydolność serca to pro-
blem zarówno dla systemu, jak i dla 
społeczeństwa, ponieważ pacjent 
z niewydolnością serca jest obcią-
żony dolegliwościami, które często 
wyłączają go z życia społecznego 
i jest to pewien rodzaj inwalidztwa. 
Niewydolność serca ma różne po-
stacie i stopnie zaawansowania, 
poczynając od niewielkiego ograni-
czenia aktywności fizycznej pacjen-
tów, a kończąc na tym, że nie jest on 
w stanie wykonywać nawet prostych 
czynności – mówi agencji Newseria 
Biznes prof. Hanna Szwed, konsul-
tant wojewódzki z Instytutu Kardio-
logii w Warszawie.

W kolejnych latach liczba chorych 
będzie wzrastać ze względu na szybko 

starzejące się społeczeństwo. Niewy-
dolność serca powodowana jest naj-
częściej przez chorobę niedokrwienną 
serca, stan po przebytym zawale, wady 
serca oraz schorzenia wrodzone, bądź 
stany zapalne. Charakteryzuje się bar-
dzo wysoką śmiertelnością – pacjenci 
w krańcowym okresie choroby mają 
rokowania gorsze niż pacjenci chorzy 
na nowotwory. 

Pilotaż rządowego programu Sys-
temu Koordynowanej Opieki nad 

Pacjentami z Niewydolnością Serca 
(KONS) ma wystartować w najbliż-
szych miesiącach. Jego efektem ma 
być m.in. lepsza współpraca między 
kardiologami a lekarzami POZ w za-
kresie opieki nad pacjentami z nie-
wydolnością serca i wielospecjali-
styczne podejście do ich leczenia. 
W Polsce model leczenia niewydol-
ności serca opiera się głównie na po-
wtarzających się pobytach w szpita-
lach, podczas gdy powinno się raczej 
odbywać na poziomie POZ.

– To jest ogromny problem, 
że w Polsce pacjenci z niewydolno-
ścią serca kilka razy w roku trafia-
ją do szpitala. Brakuje natomiast 
odpowiedniej opieki podczas ich 
pobytu w domu, kiedy wracają do 

pracy, do rodziny. Chodzi tutaj m.
in. o wsparcie dietetyka, psychologa, 
rehabilitanta, a także wszelkie narzę-
dzia, które pozwoliłyby monitorować 
chorobę. W tym celu możemy wyko-
rzystywać telemedycynę, bo szybki 
kontakt z lekarzem jest niezmiernie 
ważny – podkreśla Beata Ambrozie-
wicz, prezes Polskiej Unii Organiza-
cji Pacjentów.

Współczesne metody leczenia są 
w stanie wstrzymać dolegliwości 

i zahamować rozwój choroby, jaką 
jest niewydolność serca. Dlatego tak 
ważny jest dostęp do odpowiedniego 
leczenia. Eksperci podkreślają, że 
fundamentalne znaczenie mają profi-
laktyka oraz diagnostyka, które przy-
czyniają się do zapobiegania bądź 
wczesnego wykrycia schorzenia.

Równie ważne, co samo lecze-
nie, są edukacja i wsparcie pacjen-
tów zmagających się z chorobami 
kardiologicznymi. Koalicja „Serce 
dla kardiologii” prowadzi inten-
sywne działania na rzecz chorych, 
a przez ostatnie pół roku na terenie 
całego kraju organizowała warsztaty 
edukacyjne dla pacjentów oraz ich 
bliskich.

Opr. Red.

Z dniem 1 października 2018r. 
w wyniku nowelizacji ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym 

nastąpiło zniesienie obowiązku po-
siadania przy sobie dowodu rejestra-
cyjnego i polisy OC. A więc wyru-
szając w drogę samochodem dowód 
rejestracyjny i polisę OC można zo-
stawić w domu. W razie kontroli, za 
brak przy sobie tych dokumentów, 
nie dostanie się mandatu. 

Zniesienie obowiązku posiada-
nia przy sobie dowodu rejestracyj-
nego wiąże się również ze zmianą 
dotyczącą zatrzymywania i zwrotu 
tego dokumentu. Do tej pory dowód 
rejestracyjny był zatrzymywany fi-
zycznie. Od 1 października 2018 r. 
– w przypadku, gdy pojazd nie speł-
nia wymagań ochrony środowiska, 
zagraża bezpieczeństwu lub porząd-
kowi ruchu drogowego – uprawnione 
służby odnotują zatrzymanie doku-
mentu w systemie informatycznym. 
Informacja o zatrzymaniu zostanie 
przekazana do Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, a kierujący otrzyma – po-
dobnie jak dotychczas – pokwitowa-
nie.

Zwrot dokumentu będzie mógł 
odnotować zarówno organ, który 

Bez dowodu rejestracyjnego
go wydał, jak i dowolna jednostka 
w ramach podmiotu, który go za-
trzymał. Brak obowiązku posiadania 
przy sobie dowodu rejestracyjnego 
i polisy OC nie oznacza, że w ogóle 
nie musimy ich mieć. Dowód reje-
stracyjny nadal pozostaje obowią-
zującym dokumentem niezbędnym 
przy załatwianiu formalności m.in. 
w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy 
sprzedaży auta lub wyjeździe zagra-
nicznym. Właściciele pojazdów na-
dal mają obowiązek ubezpieczenia 
OC. 

Nadal trzeba mieć przy sobie 
prawo jazdy i dowód osobisty. Po 
wejściu w życie nowych przepisów 
możemy spotkać się z pytaniem, 
kto aktualnie przechowuje dowód 
rejestracyjny pojazdu (wystarczy 
wiedzieć, że dokument w tej chwili 
znajduje się np. w siedzibie firmy, 
w domu itp.). Nadal trzeba mieć przy 
sobie dowód rejestracyjny i odpo-
wiednie ubezpieczenie, jeśli będzie 
się prowadzić pojazd, który został 
zarejestrowany poza Polską.

Brak obowiązku posiadania przy 
sobie dowodu rejestracyjnego i poli-
sy OC nie oznacza, że nie będziemy 
kontrolowani. Dane pojazdu i infor-
macje o zawartej polisie gromadzone 

są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców). Podczas 
kontroli uprawnione służby (np. Po-
licja, straż miejska, czy Inspekcja 
Transportu Drogowego) sprawdzą 
dane w jednej z baz CEPiK – Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów.

Opracowała:  
MONIKA BOBKE

Z okazji Dnia Wszystkich 
Świętych i tegorocznych za-
duszek, wspominamy i czci-

my pamięć o zmarłych w tym roku 
zasłużonych, byłych i obecnych li-
derów spółdzielni społemowskich. 

Z głębokim smutkiem i żalem 
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracow-
nicy warszawskiego Supersamu 
powiadomili w czerwcowym ne-
krologu w Gazecie Wyborczej, że 
„w dniu 4 czerwca 2018r. odszedł 
od nas GRZEGORZ MAJEWSKI, 
współzałożyciel i wieloletni Prezes 
Spółdzielni Spożywców „Super-
sam” i Supersam Spółki z o. o. 
w Warszawie. Kierując naszą fir-
mą dał świadectwo swego ogrom-
nego zaangażowania, determinacji, 
wizjonerskiego spojrzenia w przy-

szłość. Uczył nas patrzeć na świat 
pozytywnie, pobudzał do kreatyw-
nego myślenia i konsekwentnych 
działań. Był człowiekiem prawym, 
rzetelnym, otwartym na problemy 
ludzi. Żegnamy nie tylko wspa-
niałego Szefa, a przede wszystkim 
Przyjaciela”.

Zmarłego zasłużonego prezesa 
Supersamu pożegnali także w nekro-
logu, z ogromnym smutkiem i żalem, 
jego koledzy i przyjaciele ze Spół-
dzielni Hale Banacha, Spółdzielni 
Detaliczno-Handlowej Hala Kopiń-
ska i Spółki z o.o. Hala Wola, składa-
jąc kondolencje rodzinie. 

Z kolei Zarząd i Rada Dzielni-
cy Mokotów pożegnały zmarłego 
„wieloletniego Prezesa Spółdzielni 
Spożywców SUPERSAM”, następu-
jącymi słowami uznania: „W naszej 
pamięci pozostanie, jako zasłużo-
ny spółdzielca, sprawny menadżer, 
a nade wszystko człowiek o wielkiej 
kulturze osobistej, otwarty i rozumie-
jący potrzeby innych”. 

Uroczystość pogrzebowa odbyła 
się 11 czerwca br. w kościele św. 
Mikołaja w Grójcu, a następnie przy 
grobie rodzinnym. Zmarły prezes 
był członkiem znanego Towarzy-
stwa Śpiewaczego Harfa. Przeżył 
65 lat. 

Także w czerwcu br. Rada Nad-
zorcza i Zarząd KZRSS „Spo-
łem” z żalem i smutkiem powia-
domiły o śmierci Kolegi MARKA 
WOJTASIKA, byłego prezesa 
Zarządu „Społem” PSS „Jed-
ność” w Częstochowie, wielolet-
niego przewodniczącego Rady 
Nadzorczej KZRSS „Społem” 
w Warszawie. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się 22 czerwca 
2018 r. na Cmentarzu Komunal-
nym w Częstochowie.

Z żalem i smutkiem żegnali Ko-
legę Marka Wojtasika także Rada 
Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
„Społem” PSS „Jedność” w Czę-
stochowie. Z głębokim smutkiem 
przyjęła wiadomość o śmierci Marka 
Wojtasika, „wspaniałego człowieka 
i społecznika”, składając kondolen-
cje rodzinie i przyjaciołom Halina 
Rozpondek, częstochowska posłanka 
na Sejm RP. 

Warto wspomnieć, że prezes Ma-
rek Wojtasik organizował obchody 
110-lecia swojej spółdzielni w 2009 
roku. 17 stycznia tego roku w ka-
plicy Matki Bożej na Jasnej Górze, 
przed obrazem NMP, mówił m.in.: 
„We Mszy św. uczestniczą, obok pra-
cowników, działaczy i szeregu osób 
zaproszonych, delegacje spółdziel-
cze z całej Polski, od Białegostoku, 
Lublina, po Zakopane, od Rzeszowa 
po Wielkopolskę, Śląsk. Jubileusz to 
przede wszystkim zasługa naszych 
poprzedników: działaczy, pracow-
ników, którzy jeszcze pod zaborami 
tworzyli pierwsze zręby spółdziel-
czości na ziemiach częstochowskich. 
Dzisiaj to firma kontynuująca te tra-
dycje, w której jest zatrudnionych 
ponad 650 pracowników, ponad 800 
działaczy, członków spółdzielni. 

Posiadamy 59 placówek na terenie 
Częstochowy, Blachowni, Kłobucka, 
a także znani jesteśmy mieszkańcom 
z produkcji pieczywa, szczególnie 
‘Jurajskiego’ czy bułek kajzerek oraz 
szeregu innych produktów, prowa-
dzimy również działalność garmaże-
ryjną, działalność ciastkarską”.

W odpowiedzi, ordynariusz czę-
stochowski abp Stanisław Nowak, 
powiedział wtedy: -

„Bardzo serdecznie pozdrawiam 
naszych, można powiedzieć, wier-
nych działaczy społecznych, ludzi 
pracy, ludzi służby, was, którzy je-
steście od 110 lat tutaj zebrani w Po-
wszechnej Spółdzielni Spożywców 
‚Społem’. Służycie, radujecie się ze 
służby. Jakie to piękne, że chcecie 
swoją pracę, swoją służbę, swoją 
historię – nie taką małą, bo 110 lat 
– tutaj złożyć na ołtarzu Ojczyzny”.  
 
„Należycie do takiej wspólnoty, 
która wszechstronnie służy czło-
wiekowi przez swoją działalność 
– podkreślił w homilii arcybiskup. 
– Powiem tak, historie są różne, są 
brzydkie historie zła, nienawiści. 
Ale są i historie piękne, i historia 
służby człowiekowi jest piękną 
historią, dlatego kładziemy na oł-
tarzu Ojczyzny taką historię (…) 
110-lecie, historię produkcji i or-
ganizowania się, działania, pracy, 
wysiłku, mordęgi nieraz, historię 
pomysłów przeróżnych, historię 
też i radości, sukcesów, tę historię 
przede wszystkim służby drugiemu 
(…) najlepszym oczom ojcowskim 
Boga przedstawiamy”.

23 maja br. po wyczerpującej 
chorobie odszedł WITOLD RA-
DZISZEWSKI, długoletni wice-
prezes ds. produkcji – I zastępca 
prezesa PSS „Społem” w Bia-
łymstoku. Zaczął pracę jako mło-
dy chłopak od stanowiska piekarza 
jeszcze w Białostockich Zakładach 
Piekarskich we wrześniu 1969 roku. 
Po przyłączeniu tych zakładów do 
PSS „Społem” awansował kolejno 
na stanowiska kierownicze w piekar-
ni nr 5 i piekarni nr 2. W 1990 roku 
został powołany na wiceprezesa PSS 
ds. produkcji. Na emeryturę odszedł 
w 2015 r. po ponad 45 latach pracy.

Jak wspominają go koledzy, 
„Był głównym motorem innowacji 
wprowadzanych w piekarnictwie 
i ciastkarstwie w białostockiej PSS 
„Społem”. Dzięki jego inicjatywie 
i zarządzaniu tą branżą białostockie 
piekarnie i ciastkarnie to w pełni no-
woczesne, zmechanizowane i po czę-
ści zautomatyzowane fabryki. Me-
chanizację procesu produkcyjnego 
traktował jako ulżenie trudnej i cięż-
kiej pracy piekarza. Widział zagro-
żenie związane z coraz większym 
brakiem rąk do pracy w tej branży 
i poprzez wprowadzenie innowacji 
starał się zastąpić pracę ręczną. I cel 
ten osiągnął. Jakość wyrobów była 
„konikiem” Prezesa Witolda Ra-
dziszewskiego. Dzięki Jego mądre-
mu kierownictwu, zaangażowaniu 
i „zarażeniu” entuzjazmem pracow-
ników, PSS „Społem” w Białymsto-
ku w 2012 r. uzyskała Certyfikat ISO 
22000 w zakresie produkcji pieczy-
wa”. 

Red. 
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Jak podaje PAP – Te symbolicz-
ne 100 dni to dobry czas, aby 
przedstawić podejmowane 

przeze mnie do tej pory działania 
– powiedział nowy minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski podczas spotkania 
z dziennikarzami 2 października br.. 

Szef resortu rolnictwa podkre-
ślił, że jednym z podstawowych 
kierunków działania jest wspiera-
nie produkcji rolnej i zwiększanie 
jej opłacalności. Dlatego też został 
zwiększony zwrot części akcyzy za-
wartej w paliwie używanym w tej 
dziedzinie gospodarki z 86 l/ha do 
100 l/ha. Po raz pierwszy wsparcie 
to zostało przydzielone też produ-
centom bydła – 30 litrów na 1 Dużą 
Jednostkę Przeliczeniową. 

– 28 sierpnia br. podpisałem „Pro-
gram dla polskiego ziemniaka”, 
którego celem jest stopniowe wy-
kluczenie głównego problemu, czyli 
bakteriozy – poinformował minister. 
Przewidziano w nim m.in. obniżenie 
o 50% kosztów badań, stosowanie 
kwalifikowanych ziemniaków sa-

dzeniowych. – Rolnictwo wkracza 
w erę cyfryzacji – podkreślił minister, 
wskazując na nowy system rejestracji 
i identyfikacji zwierząt, uruchomiony 
29 września br. 

Kolejne działania podejmowane 
przez ministra Ardanowskiego to 
zmiany w przepisach dotyczących 
nieuczciwego wykorzystywania 
przewagi kontraktowej. Dzięki nim 
każdy będzie mógł anonimowo zgło-
sić takie działania. Wzmacniane są 

również kontrole prowadzone przez 
IJHARS w zakresie jakości produk-
tów i ich prawidłowego oznakowa-
nia. 

Zakończony został proces pro-
cedowania w Parlamencie ustawy 
o spółdzielniach rolników. – Zawarte 
w niej rozwiązania prawne i podat-
kowe powinny zachęcać rolników do 
podejmowania wspólnych przedsię-
wzięć, które wzmocnią ich pozycję 
na rynku i pozwolą na zwiększenie 
opłacalności produkcji rolnej – pod-
kreślił szef resortu. 

Kolejne rozwiązania służące 
rozwojowi produkcji zawarte są 
w rozszerzeniu możliwości sprze-
daży produktów wytworzonych 
w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to 
zarówno rolniczego handlu detalicz-

nego jak i tzw. MOLa czyli produkcji 
marginalnej, ograniczonej i lokalnej. 
– Do 40 tysięcy złotych rocznie rol-
nik będzie sprzedawał swoje wyroby 
bez podatku, a powyżej tej kwoty 
zapłaci tylko 2% podatku. Minister 
poinformował także, że liczy na po-
rozumienie stron i przyjęcie zasad 
obrotu na podstawie umów kontrak-
tacyjnych. 

Szef resortu odniósł się również 
do problemów związanych z suszą. – 
Rozwiązania dotyczące pomocy su-
szowej funkcjonują od lat, zmieniłem 
tylko to co było możliwe w ramach 
moich kompetencji – do powierzch-
ni ubezpieczonej nie są wliczane łąki 
i pastwiska – przypomniał minister. – 
Rząd premiera Morawieckiego prze-
znaczył rekordową kwotę na pomoc 
suszową w wysokości 1,5 mld zło-
tych i żaden rolnik nie zostanie bez 
pomocy – podkreślił minister. Dotąd 
wpłynęło do ARiMR ponad 106 ty-
sięcy wniosków od rolników o taką 
pomoc. 

Tegoroczny urodzaj owoców 
sprawił załamanie się rynku jabłek. 
Minister Ardanowski zapowiedział 
zdjęcie z rynku pół miliona ton jabłek 
przemysłowych i przerobienie ich na 
koncentrat, który będzie wyeksporto-
wany. Jabłka będą skupowane przez 
podmiot skupowy po 25 groszy za 
kilogram.

Opr. Red.
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Rozpoczął się sezon na dynie. Po-
trawy z dynią często pojawiają 
się na naszym stole. Najlepsze 

przepisy na dania z dynią, to te, 
które można szybko i smacznie 
przygotować w zaciszu kuchni.
Zupa Z dyni 

● 50 dag po-
krojonego w kost-
kę, oczyszczone-
go miąższu dyni 
● cebula ● 2 mar-
chewki ● 800 ml bulionu warzyw-
nego ● sok z jednej pomarańczy ● 
łyżka masła ● kawałek świeżego im-
biru ●150 ml niesłodzonego mleczka 
kokosowego ● 2 łyżki oliwy ● łyżka 
posiekanej kolendry ● sól, świeżo 
mielony pieprz

1. Cebulę i marchewki obrać, po-
kroić w kostkę. Imbir obrać, opłu-
kać, drobno posiekać. 2. W garnku 
na rozgrzanej oliwie zeszklić cebu-
lę, dodać dynię, masło, marchewkę, 
część imbiru i 2 łyżki soku z poma-
rańczy. Smażyć około 5–7 minut. Za-
lać bulionem, przykryć, gotować do 
miękkości jeszcze około 15 minut. 3. 
Zdjąć z ognia, dodać pozostały imbir, 
sok z pomarańczy, mleczko kokoso-
we i dokładnie zmiksować. Doprawić 
do smaku solą oraz pieprzem, dobrze 
wymieszać. 4. Garnek z zupą z dyni 
ponowie postawić na gazie. Gotować 
jeszcze ok. 4 minut na małym ogniu. 
Przed podaniem posypać kolendrą. 5. 
Zamiast mleczka kokosowego moż-
na użyć śmietany i podać zupę np. 
z kawałkami wędzonego łososia lub 
pokruszonymi włoskimi orzechami.
Kotlety 
dyniowe 

● 1/3 szklan-
ki (80 ml) kaszy 
jaglanej ● 300 g 
kawałek surowej dyni (waga nieobra-
nej) ● 2 łyżki oliwy extra vergine ● 
1 średnia cebula ● 1 ząbek czosnku 
● 2 łyżeczki startego imbiru ● 100 
g szpinaku ● 1 jajko ● przyprawy: 
1 łyżeczka curry w proszku, 1/2 ły-
żeczki kurkumy ● bułka tarta, ma-

sło klarowane lub olej kokosowy do 
smażenia

1. Kaszę jaglaną ugotować i ostu-
dzić, następnie rozgnieść widelcem 
lub krótko zmiksować w rozdrab-
niaczu, przełożyć do miski. 2. Dynię 
obrać i oczyścić z pestek. Miąższ 
zetrzeć na tarce. Cebulę pokroić 
w kosteczkę, czosnek zetrzeć na 
małej tarce. 3. Na łyżce oliwy ze-
szklić cebulę, dodać starty czosnek 
i chwilę razem podsmażać. Dodać 
startą dynię, pozostałą łyżkę oliwy 
i mieszając smażyć przez ok. 2 mi-
nuty. Na koniec dodać drobno starty 
imbir, doprawić solą, curry w prosz-
ku i kurkumą, smażyć jeszcze przez 
chwilę. 4. Dodać opłukany i osuszo-
ny szpinak, odstawić z patelni i przez 
chwilę mieszać aż szpinak zwiędnie. 
Przełożyć składniki do rozdrabniacza 
lub mini melaksera i przez chwilę 
miksować aż się trochę rozdrobnią. 
Jeśli nie mamy rozdrabniacza może-
my posiekać składniki na desce. 5. 
Przełożyć je do kaszy i wymieszać. 
Dodać jajko, 2 łyżki bułki tartej oraz 
sól. Wymieszać i uformować 4 ko-
tlety, następnie obtoczyć je w bułce 
tartej i usmażyć (po ok. 3,5 minuty 
z każdej strony).
SerniK 
dyniowy

● 300 g ciastek 
Oreo lub Neo ● 
70 g masła ● 350 
g pieczonej dyni ● 
1 kg zmielonego twarogu ● 250 ma-
scarpone ● drobno starta skórka z 1 
pomarańczy ● 200 g cukru ●1 cukier 
wanilinowy ● 2 łyżki mąki ziemnia-
czanej ● 1 budyń wanilinowy ● 3 jaj-
ka. Polewa: ● 50 g białej czekolady 
● 3 łyżki jogurtu

1. Upiec dynię wg przepisu i od-
mierzyć potrzebną ilość, dokładnie 
zmiksować blenderem. Dodać drob-
no startą skórkę z pomarańczy i wy-
mieszać. Zmiksować ze zmielonym 
twarogiem i serkiem mascarpone. 
2. Dodać cukier, cukier wanilinowy, 

mąkę ziemniaczaną, budyń (proszek) 
oraz jajka i ponownie zmiksować na 
jednolitą masę. 3. Ciasteczka dokład-
nie zmielić w melakserze, następnie 
dodać roztopione masło i ponownie 
dokładnie zmiksować. Wyłożyć na 
spód i boki tortownicy o średnicy 24 
cm. 4. Masę serową wyłożyć na spód 
z ciasteczek i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni C (góra 
i dół bez termoobiegu) i piec przez 
ok. 60 minut (w większej tortow-
nicy, np. 26 cm, sernik będzie goto-
wy wcześniej). Wyjąć, ostudzić. Po 
ostudzeniu zdjąć obręcz i schłodzić 
w lodówce. 5. Polewa czekoladowa: 
czekoladę połamać na kosteczki, roz-
topić, wymieszać ze stopniowo do-
dawanym jogurtem. Polać lub zrobić 
wzorki na serniku.

Z sezonowego kalendarza – 
PAŹDZIERNIK

Warzywa: brokuły, brukselka, bu-
raki, cykoria, dynia, fenkuł, jarmuż, 
kalafior, kapusta, marchewka, pie-
truszka, por, roszponka, rukola, seler, 
szpinak, ziemniaki.

Owoce: gruszki, jabłka, pigwa.
TARTINKA 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–12 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) on… i główka, to 
szkolna wymówka, 5) ostra przypra-
wa, 8) potomkowie białych ojców 
i Indianek, 9) żona Sokratesa, 10) po-
prawa wzroku, 11) bardzo silna truci-
zna, 13) osiadła postać jamochłonów,  
16) przeciwieństwo rewersu, 20) 
afisz, 23)spolszczone imię Mozarta, 
24) Bohdan 1897–1965 polski archi-
tekt, przedstawociel modernizmu, 
25) szczypce do chwytania drob-
nych przedmiotów, 26) stolica Turcji,  
27) miasto w Hiszpanii (Katalonia).

Pionowo: 1) przy rowerze, 2) czę-
sto spotykane określenie dziecka przez 
rodzica, 3) biała kura wyhodowana 
w Anglii, 4) topiona w pierwszy dzień 
wiosny, 5) dźwięk powstający podczas 
uderzenia o coś płaskiego, 6) pochodny 
fenolu, 7) pracuje dla radia i TV, 12) 
mała Urszula, 14) mieszkaniec stolicy 
polskiej piosenki, 15) duża skrzynia, 
17) Jan Szkot filozof i teolog średnio-

wieczny poch. irlandzkiego, 18) cier-
pienie, zgryzota, 19) chabeta, 21) pisze 
nią uczeń na tablicy, 22) rozmiar ciała, 
zwykle duży, 23) ważne w sądzie dla 
uniknięcia kary.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 11 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 listopada br. Prawi-
dłowe rozwiązanie będzie premiowane 
w drodze losowania nagrodą ufundowaną 
przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„JBB” Bałdyga.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/18
Poziomo:1) lakierek,5) tapeta,8) tartan, 

9) traktory, 10) realista,11) tralka,13) mał-
pa,16) Amman, 20) hazuka, 23) pomidory, 
24) jaskinia, 25) modrak, 26) baskak, 27) 
akademik. Pionowo: 1) litera,2) karnawał,3) 
emalia, 4) kotwa, 5) trakt, 6) patka,7) terako-
ta, 12) rota, 14) ambasada, 15) Alek, 17) mo-
nogram,18) Witold, 19) wyskok, 21) uskok, 
22) Asnyk, 23) plaża.

 HASŁO: MARKA PRIMUS TO 
JEST TO

Nagrodę ufundowana przez Hurtow-
nię Spożywczą Żywności Ekologicznej 
i Konwencjonalnej „PRIMUS” otrzymu-
je Cecylia Przedpełska z Warszawy.
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Do ulicy Brackiej mam szcze-
gólny sentyment, bo tutaj 
przed laty często bywałem, 

gdy stawiałem pierwsze kro-
ki w zawodzie dziennikarskim. 
Niedaleko obok, w historycznym 
gmachu Banku Gospodarstwa 
Krajowego mieściła się wówczas 
siedziba Polskiej Agencji Praso-
wej. To była świetna szkoła pisa-
nia zwięźle i krótko, a z ostatnie-
go piętra rozciągał się wspaniały 
widok na cały Nowy Świat. Dzi-
siaj, pod numerem 6/8 na Brac-
kiej, mieści się centrala PAP, 
wraz z jej Centrum Prasowym, 
gdzie odbywają się ciekawe kon-
ferencje prasowe.

Na parterze tego budynku, tuż 
przy Centrum Prasowym PAP 
działa PESTKA ORGANIC 
BISTRO, przyjemny niedu-
ży lokal, w którym spotykają się 
głównie dziennikarze i pracowni-
cy PAP, ich goście oraz bywalcy 
konferencji prasowych. Po konfe-
rencji często uczestniczący w nich 
dziennikarze są zapraszani przez 
organizatorów na mały poczęstu-
nek – kawę, herbatę, soki, kanapki 
i ciastka. Zwykle te małe kanapki, 
zwane ptifurkami, cieszą się nie-
bywałym powodzeniem. Świetnie 
przybrane i treściwe, np. z szyn-
ką, serem, łososiem, pomidorem 
i ogórkiem, papryką. Gdy się koń-
czą, to panie z bufetu przynoszą 
nowe półmiski. 

Poza konferencjami, bez pośpie-
chu można tu spokojnie usiąść na 

rozmowy, korzystając ze stałego 
menu. Można polecić ich specjal-
ności bio z produktów certyfiko-
wanych, np. zupy krem warzywne, 
makarony bezglutenowe, naleśniki 
razowe, orkiszowe, gryczane, pie-
rogi z soczewicą, ciecierzycą, sa-
łatki, warzywne koktajle i soki wy-
ciskane, nawet z czarnej porzeczki. 
W lecie działa pod markizami nie-
wielki ogródek uliczny. 

Vis a vis pod numerem pią-
tym znajdujemy DOMOWY 
OKRUSZEK. Byłem tu znów 
po remoncie w 2016. W pełni za-

sługują na swą nazwę. Rzeczywi-
ście atmosfera domowa, rodzinna 
i jakość dań tradycyjna. Wszystko 
świeże i smaczne, np. świetne pie-
rogi z pieczarkami i ruskie, kotle-
ciki z kopytkami i buraczkami, 
śląskie, gołąbki, bigos, ciasta do-
mowe. Ceny umiarkowane, a dania 
można brać na wynos. Próbowali-
śmy też placków ziemniaczanych 
i były OK, chrupiące i przypieczo-
ne na bokach. Przed remontem na 
szybie była cała oferta i reklama, 
że dostawy są trzy razy dziennie. 
Lokal nieduży, ma tylko taborety, 
stale zapełniony, ale miły.

Jeszcze do niedawna, obok pod 
numerem trzecim, bywaliśmy cza-
sem w BEER STREET, gdzie ra-

czyliśmy się jednym z wybranych 
piw, zwykle beczkowym tyskim, 
albo butelkową Perłą. Niestety 
jedzenie nie było OK, zbyt mdłe, 
niezbyt gorące, a zupy podawane 
były w niewygodnych modnych 
słoikach. Teraz to już RESTAU-
RACJA ERYWAŃ z kuchnią 
kaukaską. Jednak znowu wrażenia 
pozostają słabe. Podano nam zbyt 
ciężkostrawne manty ze śmietaną 
i szczypiorkiem. Zbyt grube, nie-
smaczne ciasto i mdły farsz. Sie-
dem pierogów za 26,90 zł. Do tego 
był zimny butelkowy cydr lubelski 
za 10 zł. Zniecierpliwiło nas długie 

czekanie i wyszli-
śmy niezadowoleni. 
A tak pięknie zachę-
ca karta i napisy, by 
korzystać z przy-
smaków Armenii, 

Iranu, Gruzji. Niestety, nawet wnę-
trze zostało po staremu i mało 
przypomina Kaukaz. 

Pocieszeniem jest znajdująca 
się nieco dalej, pod numerem je-
den GALERIA WYPIEKÓW 
LUBASZKA. Tutaj wita nas 
zwykle duża kolejka, bo czekają 
pyszne drożdżówki z rabarbarem 
i jagodzianki. Do domu zabieramy 
paszteciki z różnym nadzieniem, 
bułki razowe, a niekiedy nieziem-
ski torcik serowy. To nic, że trzeba 
odstać swoje, bo warto. Jeśli mamy 
więcej czasu, to można posiedzieć 
przy jednym ze stoliczków na ze-
wnątrz i delektować się zakupami. 

SMAKOSZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 11 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na Brackiej

Baran 21.III-20.IV
Wiele pomysłów na spę-
dzenie wolnego czasu. 
Zdecydowanie powinny po- 
prawić się twoje relacje 
z otoczeniem. Zmiany warte 
przemyślenia.
Byk 21.IV-21.V
Musisz zwolnić w załatwia-
niu spraw wymagających 
dużo czasu. Zmęczenie 
może dać o sobie znać. Czas 
pomyśleć o odpoczynku.
BlIźnIęta 22.V-21.VI
Okazjonalne spotkania 
w tym miesiącu będą na po-
rządku dziennym. Czekają 
cię liczne związane z nimi 
wydarzenia i przyjemności.
rak 22.VI-22.VII
Nadarzy się okazja, aby wy-
kazać się kreatywnością nie-
malże w każdej dziedzinie 
życia. Zaniechaj wszelkich 
działań związanych z twoim 
ego.
lew 23.VII-22.VIII
Najmniejsze kłopoty powi-
nieneś w tym miesiącu wy-
kluczyć. Podjęcie nowych 
rozwiązań wymaga spokoj-

nej głowy.
Panna 23.VIII-22.IX
Należy zająć się sprawami 
rodzinnymi, aby powróci-
ły dawne relacje. Wspólne 
dobro wymaga zbliżenia się 
do siebie.

waga 23.IX– 23.X
Nie musisz się zastanawiać 
co załatwić wcześniej. Po 
prostu realizuj sprawy wg 
ważności. Przygotuj się na 
niespodziewaną wizytę.
SkorPIon 24.X-22.XI
Mniej ważne sprawy mogą 
poczekać . Postaraj się czas 
wolny wykorzystać racjo-
nalnie. Zwróć większą uwa-
gę na stosunki z rodziną.
Strzelec 23.XI.-23.XII
Jeden z lepszych miesię-
cy dla ciebie w tym roku. 
Pokłady energii i entuzja-
zmu wykorzystaj racjonal-
nie i sukcesywnie. 
kozIorożec 24.XII-20.I
Spodziewaj się konieczno-
ści podjęcia ważnych decy-
zji.W sprawach osobistych 
kieruj się doświadczeniem 
i wybieraj stosowne rozwią-
zania.
wodnIk 21.I-20.II
Nie opuści cię skuteczność 
w działaniu. Poprawione 
relacje rodzinne utrzymuj 
jak najdłużej.Wykorzystaj 
w tym celu każde możliwe 
bycie ze sobą razem.
ryBy 21.II-20.III
Jesienna aura powinna ci 
sprzyjać mimo wszystko, co 
nie oznacza, że kolejne mie-
siące będą takie same. Więcej 
optymizmu nie zaszkodzi.

Przysłowia listopadowe
Listopad marcowi za rodzica służy 
i marcowe psoty wróży.

Deszcz w połowie listopada, tęgi 
mróz w styczniu zapowiada.

Kiedy zima w listopadzie, jeszcze 
w kwietniu zimno się kładzie.

Jaki listopad, taki będzie marzec, 
prorokuje stuletni starzec.

Gdy w listopadzie wody się pod-
noszą, to snadź w zimie deszcze 
roszą.

Dwudziesty pierwszy listopada 
pogodę zimy zapowiada.

JeSienne waRzywO


