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MAH Społem

Warsztaty Handlowe

Jak podano w Biuletynie In-
formacyjnym KZRSS Spo-
łem nr 2/2022, w dniach 

23-26 marca br. delegacja 
KZRSS Społem, w składzie: 
prezes Zarządu Ryszard Jaś-
kowski i dyrektor Zespołu Or-
ganizacji i Promocji Agniesz-
ka Wroniewicz, wzięła udział 
w spotkaniu Zarządu organiza-
cji Euro Coop w Sofii. Gospoda-
rzem spotkania był Centralny 

Związek Spółdzielczy – Bułga-
ria (CCU). Spotkanie zostało 
połączone z posiedzeniem Rady 
Spółdzielni Europejskich (Co-
operatives Europe), z udziałem 
prezesa polskiej KRS Mieczy-
sława Grodzkiego, co umożliwi-
ło wspólne kontakty. 

Podczas spotkania polska de-
legacja miała możliwość zapre-
zentowania KZRSS Społem, 

jako organizacji pretendującej do 
członkostwa w Euro Coop. Za-
rząd Euro Coop zaprosił KZRSS 
Społem na obrady Zgromadzenia 
Ogólnego Euro Coop w Sewilli 
w dn. 21-22 czerwca br., podczas 
których oficjalnie zostanie 20 peł-
noprawnym członkiem tej organi-
zacji. 

Euro Coop działa od 1957 r., 
zrzesza spółdzielcze organizacje 
krajowe i bierze udział w pro-
cesach legislacyjnych instytucji 
Unii Europejskiej, jako promo-
tor spółdzielni konsumenckich 
w Europie. Jej potencjał to: 7 tys. 
przedsiębiorstw spółdzielczych, 
94 tys. punktów sprzedaży, 750 
tys. pracowników, 30 mln konsu-
mentów, roczne obroty w wyso-
kości ok. 65 mld euro. 

Polska delegacja rozmawia-
ła roboczo z przedstawicielami 
CCU Bułgaria i Jednota Sloven-
sko, popierając m.in. ideę wy-
miany towarów marki własnej 
oraz inicjatywę bułgarską, aby 
utworzyć spółdzielnię turystycz-
ną, promującą hotele spółdzielcze 
w Bułgarii, Polsce, Rumunii, Sło-
wacji i Węgrzech.

25 kwietnia br. w Sali im. Ireny Strze-
leckiej w gmachu Społem w Warsza-
wie, po dwuletniej przerwie, wywoła-

nej pandemią, odbyły się Warsztaty Handlowe 
MAH Społem. Głównym ich tematem były dwa 
tegoroczne programy, przygotowane dla Spół-
dzielni Grupy MAH: LODOMERIA 2022, wraz 
ze współorganizatorami – Oreco, Koral i KPH 
oraz LATO 2022, wraz ze współorganizatorami 
– Coca Cola, Flesch, Nałęczów Zdrój, Danone, 
Nestle i Frito Lay.

Poza tym wiodącym tematem zaprezentowano 
programy wsparcia sprzedaży: pakietu urządzeń 
do wyposażenia placówek handlowych firm – Iglo-
otechnika, Winterhalter Gastronom Polska i Ze-
roQs oraz Hortino, Faktorii Win, Polmlek, Forte 
Sweden. 

W czasie Warsztatów zorganizowano również de-
gustację produktów z prezentowanych ofert kontra-
hentów. 

Pierwsi od lewej: dyrektor Agnieszka Wroniewicz i prezes Ryszard Jaśkowski pod-
czas obrad Zarządu Euro Coop. 

Więcej str. 5 u

Jak poinformowano w komu-
nikacie Centrum Europej-
skiego Uniwersytetu War-

szawskiego, jego dyrektor dr hab. 
Kamil Zajączkowski, spotkał się 
31 marca br. w Warszawie z pre-
zes Zarządu „Społem” Warszaw-
skiej Spółdzielni Spożywców 
Śródmieście Anną Tylkowską. 
W trakcie spotkania w siedzibie 
Spółdzielni omawiano możliwo-
ści współpracy. Pani prezes wska-

zywała na istotę szer-
szego włączenia się 
przedstawicieli spół-
dzielczości we współ-
pracę akademicką 
z CE UW. Zadekla-
rowała jednocześnie 
wsparcie finansowe 
obchodów 30-lecia 
istnienia Centrum. 
Dyrektor CE podzię-
kował za to wsparcie, 
zaznaczając, że ma 
nadzieję na długo-
trwałą współpracę. 
Należy zaznaczyć, że 
prezes Anna Tylkow-

ska jest członkiem Rady Interesa-
riuszy na kierunku europeistyka 
na UW w kadencji 2020-2024.

4 kwietnia br. w Warszawie, 
po długiej chorobie zmarła 
prezes Społem WSS Żoli-

borz JADWIGA ROWICKA. 
Urodzona 12 lipca 1957 r. w Ro-
wiskach, w gminie Korytnica, 
od 1975 r. pracowała w WSS Żo-
liborz, kierując m.in. Halą Ma-
rymoncką i DH Merkury, a od 
2014 r. jako prezes spółdzielni. 
Została pochowana 7 kwietnia 
br. na cmentarzu w Korytnicy.

Przez swoje bliskie koleżanki, 
z którymi długo współpracowa-
ła, m.in. prokurent WSS Elż-
bietę Fudała, przewodniczącą 
Rady Nadzorczej Barbarę Bec-
ker i nową prezes WSS Ewę 
Prokop, jest serdecznie wspomi-
nana ze smutkiem i żalem. Do-
ceniono ją jako doświadczonego 
handlowca, osobę bezkonflikto-
wą, powszechnie lubianą i sza-
nowaną, jako dobrego organiza-
tora, troskliwą o pracowników 
i placówki, dbającą o potrzeby 
klientów. 

Pamiętamy, że była zawsze spo-
kojna i rozważna, skromna, szu-
kająca rozwiązania problemów 
w dialogu z innymi. Angażowała 
się w akcje społeczne, szcze-
gólnie wspierając bar mleczny 
Sady, służący od lat niemajętnym 
mieszkańcom Żoliborza. Dzięki 
jej ofiarnej pracy spółdzielnia żo-
liborska od szeregu lat osiągała 
dobre wyniki finansowe, co kwi-
towano kwiatami podczas corocz-
nych bilansów. Wtedy pojawiał 
się jej niezapomniany, nieśmiały 
uśmiech… DG 

Społem WSS Śródmieście zaprasza do nowo otwartego sklepu Se-
zam Zdrowie! W sklepie znajdziemy wyłącznie zdrową żywność, 
m.in produkty bio, vege, bez laktozy a także bez glutenu! Sklep 

znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, u zbiegu ze Święto-
krzyską, przy stacji metra, na poziomie -1 i jest czynny od poniedziałku 
do soboty w godzinach 7-21, a w niedziele handlowe od 8 do 18.

Pożegnanie
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Zmarł Przyjaciel

Nowa prezes

Rada Nadzorcza Społem WSS Żoliborz, pod 
przewodnictwem Barbary Becker, wybrała 

nową prezes jednoosobowego Zarządu spółdzielni 
EWĘ PROKOP, dotychczasową kierowniczkę Me-
gasamu Żoliborskiego. W dalszym ciągu prokuren-
tem spółdzielni jest Elżbieta Fudała. WSS Żoliborz 
zrzesza 260 członków, zatrudnia 222 osoby, prowa-
dzi 6 supermarketów, bar mleczny Sady i targowi-
sko Wolumen. 

Walne zebranie 

Walne Zebranie Społem PSS Sochaczew 29 mar-
ca br., pod przewodnictwem Janusza Miłkow-

skiego, za roczny ponad 103-tysięczny zysk brutto, 
udzieliło absolutorium Zarządowi, na czele z ustę-
pującym prezesem Józefem Chocianem, Podzięko-
wano mu za ofiarne 54 lata pracy dla spółdzielni. 
Do podziękowań dołączyli goście: prezes KZRSS 
Społem Ryszard Jaśkowski, burmistrz Sochaczewa 
Piotr Osiecki i starosta sochaczewski Jolanta Gonta. 
Przyjęto uchwałę o przystąpieniu do KPH Społem.  

Nową prezes została AGNIESZKA STRZEL-
CZYK, dotychczasowa główna księgowa i członek 
Zarządu. PSS Sochaczew zrzesza 126 członków, 
prowadzi 14 sklepów, piekarnię i cafe bar.   

Wielkanocne spotkanie

W WSS Śródmieście tradycją Wielkiego Tygo-
dnia są świąteczne spotkania. Zainaugurowało 

je w Wielki Wtorek – 12 kwietnia br. spotkanie Koła 
Spółdzielców. Życzenia pełne nadziei, spokoju, zdro-
wia, radości i wzajemnej życzliwości na nadchodzą-
ce Święta Wielkiej Nocy skierowały do zebranych 
i ich rodzin prezes Zarządu Anna Tylkowska, wi-
ceprezes Karolina Strząska, przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Cecylia Przedpełska i przewodnicząca 
Koła Spółdzielców Anna Markowska. 13 kwietnia 
w Wielką Środę, na zaproszenie Zarządu spotkali się 
kierownicy placówek handlowych i działów admi-
nistracji Spółdzielni. Tym razem do życzeń pełnych 
wiary i optymizmu dla wszystkich obecnych, ich ro-
dzin i współpracowników dołączyli jeszcze dyrektor 
Bogusław Pieńkowski i Anna Szymborska prze-
wodnicząca NSZZ. Każdemu spotkaniu towarzyszy-
ła miła i rodzinna atmosfera, były też drobne upomin-
ki od Wielkanocnego Zajączka.

DANUTA BOGUCKA

Zjazd KZRS SCh

7 kwietnia br. w warszawskim hotelu „Dom 
Chłopa” obradował XIV Zjazd Krajowego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni “Samopomoc 
Chłopska”, z udziałem 31 delegatów. Zjazd za-
twierdził sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu 
Związku za lata 2019-2021, przyjął program działa-
nia na lata 2022-2023 oraz wybrał nową Radę Nad-
zorczą na kadencję 2022-2025, której przewodni-
czącym został ponownie Marek Kowalski – prezes 
GS SCh w Szadku. 

W sprawozdaniu prezes Zarządu KZRS SCh Ane-
ty Englot, podano m.in. że obecnie działa 555 gmin-
nych spółdzielni. Serdeczne pozdrowienia i życze-
nia dla Zjazdu przekazał prezes KZRSS Społem 
Ryszard Jaśkowski, zachęcając do współpracy 
GS SCh, z których 19 z powodzeniem sprzedaje 
towary marki Społem. 

Spotkanie Seniorów

Jak się dowiadujemy, Zarząd KZRSS Społem 
organizuje po raz pierwszy w swojej siedzibie, 

w dniach 12-20 maja br. Spotkanie Seniorów Spo-
łem, z udziałem emerytowanych, zasłużonych pre-
zesów spółdzielni z różnych stron kraju. 

Pomoc uchodźcom

W Biuletynie Informacyjnym KZRSS nr 2/2022 
przypomniano numer konta Polskiego Czer-

wonego Krzyża, na który można wpłacać środki pie-
niężnej pomocy dla uchodżców z Ukrainy: 16 1160 
2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „Ukraina”. 

Był naszym przyjacielem, przyjacielem polskiej spółdzielczo-
ści i Społemowca Warszawskiego. Do naszej redakcji miał 
szczególny sentyment, gdyż w latach 1980-81, pamiętnych 

latach rozkwitu Solidarności, pracował w redakcji Społemowca, 
zaraz po ukończeniu podyplomowego Studium Dziennikarskiego 
UW, a wcześniej dawnego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Han-
dlowej). 

Była to jego pierwsza praca dziennikarska. Potem pisywał m.in. 
na łamach tygodnika konsumenckiego Veto oraz Tygodnika Po-
wszechnego, Rzeczpospolitej, Newsweeka, Wprost, Gazety Wy-
borczej i Pulsu Biznesu. 

W 1987 r. założył i został redaktorem naczelnym czasopisma „Kon-
frontacje”, domagającego się reform, wydawanego przez RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch” na zlecenie Rady Krajowej PRON. W 1985 r. zo-
stał członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą 
w Brukseli. 

Podczas uroczystego posiedzenia naszej Rady Programowej, z oka-
zji 50-lecia Społemowca Warszawskiego, w odnowionej sali konfe-
rencyjnej Hali Mirowskiej, 21 stycznia 2013 r. ze wzruszeniem wspo-
minał swe pierwsze kroki w pracy dziennikarskiej w Społemowcu 
i potem w latach 80. w publicystyce. Jak mówił z dumą, na fali soli-
darnościowych reform zakładał wtedy komitet odnowy spółdzielczo-
ści społemowskiej. W Hali Mirowskiej wręczył nam dyplom z podzię-
kowaniem za owocną współpracę, bo w latach 2011-2013 był naszym 
ekonomicznym felietonistą. 

Zawsze wysoko cenił wartości i zasady spółdzielcze, propagując je 
jako od 1991 r. prezes Business Centre Clubu w formie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W ramach tzw. „gabinetu cieni BCC”, na 
którego stanął czele, w 2012 r. powołał m.in. ministra spółdzielczości 
w osobie prezesa KRS Mieczysława Grodzkiego, który przewodniczy 
Komisji ds. Spółdzielczości BCC. 

W skład Komisji wchodzą prezesi, należących do BCC, m.in. MAH 
Społem i WSS Śródmieście, której prezes Anna Tylkowska w 2009 r. 
z rąk prezesa Marka Goliszewskiego, na dorocznej gali BCC w Te-
atrze Wielkim, odebrała Złotą Statuetkę „Lider Polskiego Biznesu”, 
za „konsekwentnie przeprowadzoną restrukturyzację, wysoką jakość 
świadczonych usług i niezwykłą hojność wobec potrzebujących”. 

Marek Goliszewski od 1979 r. był związany z Polskim Towarzy-
stwem Ekonomicznym. Był założycielem Forum Dialogu 1996 r. oraz 
Rady Przedsiębiorczości RP – 2002 r., wiceprzewodniczącym Trój-
stronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych – 2002-2008. 

Zapamiętamy Go z pewnością, jako charyzmatycznego, z wiel-
ką klasą lidera polskich przedsiębiorców i ekspertów-ekonomi-
stów, surowego, ale rzetelnego krytyka gospodarczego kolejnych 
rządów, rzecznika silnej gospodarczo Polski oraz jej zjednoczenia 
z Unią Europejską. Człowieka dialogu i porozumienia, wrażliwego 
społecznie.   

Zmarł po długotrwałej chorobie 30 kwietnia br. W licznych kon-
dolencjach wspominamy Go m.in. jako „charyzmatycznego lide-
ra”, „oddanego społecznika”, „promotora dialogu społecznego”, 
„uważnego rozmówcę”, „niezawodnego kolegę”, „szlachetnego 
człowieka”. DG

Koło Historyczne przy 
Redakcji Społemowca 
Warszawskiego, z okazji 

60-lecia wydawania Społemow-
ca Warszawskiego, serdecznie 
zaprasza na dwugodzinną pre-
lekcję red. Dariusza Gierycza pt. 
„Sensacyjna historia Społem”. 
Omówione zostaną przełomowe 
momenty z historii Społem oraz 
sylwetki jego przywódców. 

Prelekcja odbędzie się  
23 maja br. (poniedziałek), 
w sali konferencyjnej  
WSS  
Śródmieście 
na II.p.,
przy ul. 
Nowy Świat 53
(wjazd windą). 
Wstęp wolny. 

Zaproszenie na prelekcję

MAREK GOLISZEWSKI
10.11.1952–30.04.2022

Marek Goliszewski przemawia 21 stycznia 2013 w Hali Mirowskiej, podczas uroczy-
stego posiedzenia Rady Programowej z okazji 50-lecia Społemowca Warszawskiego. 

Prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski prezentuje stoisko 
Społem podczas Konferencji Poland and CEE Retail Summit 
2022 w Warszawie 7 kwietnia br. 

Nowa dyrektor Zespołu Organizacji i Promocji KZRSS Społem 
Agnieszka Wroniewicz. 
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Jak zapowiadaliśmy, na po-
czątku wiosny, w dwóch 
terminach: 16-18 marca 

i 5-7 kwietnia br. w sali im. Ireny 
Strzeleckiej, w siedzibie KZRSS 
Społem odbyły się Konferen-
cje SPOŁEM 2022, na które za-
proszono przedstawicieli spół-
dzielni zrzeszonych w Związku. 
W pierwszym dniu Konferencji 
Zarząd KZRSS Społem omawiał 
przedsięwzięcia zrealizowane 
w 2021 roku oraz plany na rok 
2022. 

Prezes Ryszard Jaśkowski na 
wstępie omawiał obecną struktu-
rę organizacji pod względem licz-
by spółdzielni zrzeszonych, ilości 
pracowników i sklepów w spół-
dzielniach. I tak, obecnie Zwią-
zek zrzesza 
225 spółdziel-
ni; dwie nowe 
to PSS Olesno 
i PSS Mosina; 
cztery są w li-
kwidacji – PSS Hajnówka, PSS 
Dęblin, PSS Ostrów Maz., PSS 
Nowe Miasto Lub.; trzy wykre-
ślono – PSS Ząbkowice Śl., PSS 
Dębno, PSS Jastrzębie.

Spółdzielnie zrzeszone liczą 
41 tys. członków, zatrudniają 
25 tys. pracowników, prowadzą 

2,1 tys. sklepów o pow. 404 tys. 
mkw., w tym 49 Spółdzielczych 
Domów Handlowych, 14 sa-
lonów odzieżowych Eleganza, 
93 punkty gastronomiczne, 33 
barów mlecznych, 154 piekar-
ni i 30 ciastkarni, 6 hoteli i 4 
ośrodki wypoczynkowe. Wartość 
sprzedaży rocznej spółdzielni to 
7,2 mld zł.  

Prezes Jaśkowski omówił nie-
dawne inwestycje m.in. w WSS 
Śródmieście, PSS Bochnia, PSS 
Poznań i PSS Śrem. Poinformo-
wał, że w programie lojalnościo-
wym „Społem znaczy razem” bie-
rze udział 75 spółdzielni, a 1041 
sklepów korzysta z aplikacji mo-
bilnych. W 2021 r. było milion 
uczestników i 33 mln transakcji. 

Następnie przekazał uczestnikom 
informacje na temat prac koordy-
nujących projekty rządowe zwią-
zane ściśle z branżą handlową 
m.in. prace nad uszczelnieniem 
przepisów ustawy o zakazie han-
dlu w niedzielę i święta, projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarce opakowaniami i odpa-

dami opakowaniowymi oraz usta-
wy o odpadach. 

Lider Związku mówił też 
o udziale delegacji KZRSS Spo-
łem w posiedzeniu Zarządu Eu-
rocoop w Sofii. Zaproszono ją do 
udziału w Zgromadzeniu Ogól-
nym Eurocoop w Sewilli w czerw-
cu br., gdzie nasz Związek Społem 
zostanie oficjalnie przyjęty jako 20 
członek tej organizacji. 

Prezes zachęcił spółdzielnie do 
wspierania pomocy dla uchodź-
ców z wojny na Ukrainie, poprzez 
wpłaty na konto PCK. Omówił 
też przygotowania do Kongresu 
Spółdzielczości i społemowskie-
go zjazdu przedkongresowego 
w październiku br. 

Zastępca Prezesa Szymon Fa-
bisiak w obszernej prezentacji 
przedstawił działania KZRSS 
„Społem” w zakresie pomocy 
zrzeszonym spółdzielniom w Pro-
jekcie SPÓŁDZIELNIA (Projekt 
Rozwojowy, Projekt Korzyści 
i Projekt IT). Omówił też działania 
Zespołu Organizacji i Promocji. 

Z uwagą wysłuchano infor-
macji o Krajowej Platformie 
Handlowej Społem. Prezes KPH 
Iwona Sarga oraz pełnomocnik 
Zarządu KZRSS ds. strategii han-
dlowej Michał Sadecki omówili 
m.in. osiągnięte wyniki KPH za 
rok ubiegły, założone plany na 
rok bieżący, jak i ważne zmiany 
w strukturze własnościowej spół-
ki. 

Obecnie KPH ma w sprze-
daży 288 produktów marki 
Społem, w tym 45 nowych. 
Sprzedaje je 198 spółdzielni. 
W rankingu sprzedaży dla jed-
nego sklepu za rok 2021 wygra-
ły spółdzielnie: 1. PSS Boch-
nia, 2. PSS Wyszków, 3. TSS 
Tarnów, 4. LSS Lublin, 5. Hala 
Wola Warszawa. 

 W planach na rok 2022 są 
m.in. centralne promocje pro-
duktów Wedla, Prymatu (gril-
lowanie w kwietniu-maju), Go-

barto (grill-majówka 
– kurczak, polędwica, 
szynka, pasztet) oraz 
lodów marki Społem. 
Plakaty KPH będą 

reklamowały markę Społem 
oraz wyroby m.in. Herbapolu, 
Carlsberga, Mokate, Korala, So-
kołowa, Coliana, Maspexu. 

 
Jak zapowiedziano, KPH po 

przyjęciu nowych udziałowców, 
będzie zwiększał przychody 
z tytułu współpracy z producen-
tami, zwiększał rozpoznawalność 
i wiarygodność marki własnej 
Społem, optymalizował dystry-
bucję i rozwijał program lojalno-
ściowy. W przemyślanym planie 
działania uwzględnione zostaną 
starania o pozyskanie młodszych 
pokoleń klientów. 

Obie konferencje obejmowa-
ły też omówienie kwestii para-
metrów prawno-ekonomicznych 
w 2022 roku i przepisów Polskie-
go Ładu oraz prezentacje firm 
Społem Broker Ubezpieczenio-
wy, Iglootechnika, Dawtona i In-
soft. 

DG

Prezes PSS Bochnia Tomasz Pławecki z dyplomem za pierwsze miejsce w sprze-
daży marki własnej. 

Po dwóch latach prze-
rwy pandemicznej, znów 
przedstawiciele spółdziel-

ni-właścicieli MAH Społem 
uczestniczyli w Warsztatach 
Handlowych MAH 25 kwietnia 
br. w Sali im. Ireny Strzeleckiej 
KZRSS Społem. 

Warsztaty prowadziła prezes 
MAH Jadwiga Wójtowicz-Gar-
woła, a o jej dwóch programach 
mówiła dyrektor Henryka 
Brzezicka. Te programy to: LO-
DOMERIA 2022, we współpracy 
z ORECO, Koral i KPH Społem 
oraz LATO 2022 z MAH, we 
współpracy z firmami Coca Cola, 
Flesch, Nałęczów Zdrój, Danone, 
Nestle, Frito Lay. 

Poszczególne firmy, kontra-
henci MAH zaprezentowały 
swoje oferty. Na początku ciepło 
przyjęto wystąpienie wielolet-
niego partnera MAH od 25 lat, 
właściciela Chłodni Mazowsze 
i obecnie firmy ORECO Zbignie-
wa Sarnowskiego. Rozszerzyła 
ona swoją ofertę od dostaw lo-
dów i mrożonek, do produktów 
suchych, piekarniczych, dla ga-
stronomii i eko-produktów. Zapo-

wiada duży nowy 
katalog ofertowy 
dostaw z nowe-
go centrum lo-
g i s t y c z n e g o 
w Ożarowie.

Hortino, to 
firma która pod 
marką Poltino 
sprzedaje wy-
roby ze swego 
zakładu prze-
twórczego w Le-
żajsku – mrożone 
owoce i warzywa 
na patelnię, mie-
szanki warzyw-
ne, zupy i dania 
gotowe. Poza 
tym soki, syropy, 
koncentraty. Ich 
wyroby idą w 70 proc. na eksport. 

 Z innych ciekawych, aktu-
alnych ofert trzeba wyróżnić te 
z Coca Coli, która oferuje obok 
popularnych napojów i wody 
Kropla Beskidu, także kawę Co-
sta i organizowanie kącików ka-
wowych. Z kolei Nestle propo-
nuje wody w butelkach dla dzieci 
i młodzieży, a Polmlek obok mle-
ka, serów, soków także soki wie-

lowarzywne, któ-
re chętnie kupuje 
np. PSS Szczecin 
i Grupa MAH. 

Firma Koral li-
czy na dalszy suk-
ces swych lodów 
Ekipa oraz sku-
teczną promocję 
internetową i TV 
lodów tego lata. 
Faktoria Win, 
która działa już 8 
lat, poleca wina 
musujące (regały 
w 5400 sklepach). 

U c z e s t n i c y 
Warsztatów mo-
gli na stołach 
z d e g u s t o w a ć 
niektóre produkty. 

Np. na ciepło warzywa na pa-
telnię oraz tortellini z Hortino, 
wody mineralne półlitrowe, takie 
jak Mazowszanka (wapń, mag-
nez), Cisowianka – niegazowana 
i lekkogazowana, Perlage musu-
jąca 300 ml w eleganckich ciem-
noniebieskich butelkach. Poza 
tym świetne lody Koral, desery 
Polmleku: „Poezja” – wyśmien-
ity deser orzechowy z bitą śmi-
etaną, serek truskawkowy, serek 
stracciatella, śmietankę 18proc., 
jogurt z owsianką, a obok czipsy 
Bugles - smaki paprykowe i se-
rowe. 

Wyposażenie sklepów, to dom-
ena i pakiet propozycji: Winterh-
alter Gastronom Polska – zmywar-
ki do naczyń i ZeroQs. Natomiast 
Iglootechnika poleca swoje regały 
i wyposażenie wnętrz, podobne 
do takich jakie zastosowały WSS 
Wola i WSS Śródmieście (ich 
aranżacje). Forte Sweden zachę-
cała do sprzedaż ich kosmetyków 
oraz mydeł w płynie, które były 
pierwsze na rynku,

Oferty wzbogacało stoisko 
Garmond Press z bogatą propozy-
cją czasopism, książek, porad-
ników, pism hobbystycznych.

DG

Prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i prezes ORECA 
Zbigniew Sarnowski. 

Od lewej: prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, pre-
zes PSS Biała Podl. Eugeniusz Mazur i prezes PSS Otwock 
Jadwiga Studzińska.

MAH Społem Warsztaty Handlowe

Konferencje SPOŁEM 2022
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Na taką właśnie nazwę zasłu-
guje celowo i świadomie 
zorganizowana, przez przy-

wódców Związku SPOŁEM, działal-
ność spółdzielni, w tym warszawskich, 
w okresie krwawej II wojny światowej 
i okrutnej okupacji niemieckiej. Jeszcze 
przed nieuchronnym najazdem III Rze-
szy Niemieckiej na Polskę, na Zjeździe 
Krajowym „Społem” w 1938 r. w Gdy-
ni, kierownictwo Związku „Społem”, 
na czele z charyzmatycznym prezesem 
Marianem Rapackim, podjęło decyzje 
o gromadzeniu zapasów żywnościowych 
i pomocy, w razie wojny, prześladowa-
nym Polakom. 

O potędze Związku świadczył jego po-
tencjał w końcu 1938 r. Wówczas należało 
do niego 1776 spółdzielni, zrzeszających 
405 tys. członków, które prowadziły 3401 
sklepów i zatrudniały 7487 osób. Spół-
dzielnie posiadały 93 piekarnie, 104 ma-
sarnie i rzeźnie, a także ciastkarnie, ja-
dłodajnie, betoniarnie, magle, mleczarnie, 
młyny i in. wytwórnie. Związek w 1938 
r. miał 73 oddziały i składnice hurtowe, 
z których 19 dysponowało własnymi bocz-
nicami kolejowymi. Oprócz tego posiadał 
siedem zakładów przemysłowych, zatrud-
niających 1569 osób, o wartości produkcji 
9,3 mln zł rocznie. Działalność Związku 
i spółdzielni od roku 1930 wspierał Bank 
Społem. O znacznym prestiżu organizacji 
świadczy fakt przybycia na Zjazd Krajowy 
„Społem” w 1936 r. prezydenta RP Ignace-
go Mościckiego. 

Przygotowania do wojny 

Rolę i zakres działalności, także konspi-
racyjnej, „Społem” po utracie niepodległo-
ści, w realiach okupacji kraju – zakreślono 
jeszcze przed wybuchem wojny. Przygoto-
wania do ewentualnej wojny obejmowały 
magazynowanie na dużą skalę produktów 
żywnościowych i innych tzw. pierwszej 
potrzeby, w celu stworzenia ich odpo-
wiedniego zapasu – z myślą o niezbędnym 
zaopatrzeniu ludności w wypadku woj-
ny. Celowi temu służyło także zakupienie 
przez „Społem” kombinatu przetwórstwa 
owocowo-warzywnego w Dwikozach k/
Sandomierza w 1938 r. 

Marian Rapacki na ostatnim przedwo-
jennym XXVII Zjeździe „Społem” ZSS 
RP w Warszawie 4 czerwca 1939 r. przed-
stawił referat pt.: „Rola i zadania spółdziel-
czości w obronie Państwa”. Zawierał on 
praktyczne zalecenia na wypadek wojny: 
gromadzenie zapasów i rozbudowę sieci 
spółdzielni oraz przygotowanie kadr za-
stępczych w handlu poprzez szkolenia. 

Zjazd ten w przyjętej rezolucji stwier-
dził, że w przypadku wojny spółdziel-
nie spożywców oddadzą do dyspozycji 
Państwa na cele aprowizacji ludności 
i na potrzeby wojska „cały swój aparat 
gospodarczy i wszystkie zasoby ludzkie 
i materialne.” Na zakończenie obrad 
Zjazdu społemowcy przekazali uroczy-
ście Wojsku Polskiemu na Placu Saskim 
13 samochodów sanitarnych, ufundowa-
nych z zebranych składek.

Podczas oblężenia Warszawy

We wrześniu 1939 r., podczas oblę-
żenia Warszawy, Związek i spółdzielnie 
„Społem” oddały swe magazyny i sklepy 
z zapasami oraz transport, dla utworzone-
go przez prezydenta Stefana Starzyńskie-
go Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego. 
Pracowników „Społem” przekazano do 
dyspozycji MZA, którym kierował delego-
wany ze Społem Felicjan Jabłoński. Pomi-
mo bezustannych bombardowań i ostrzału 
artyleryjskiego, sprawnie funkcjonowała 
cała sieć sklepów, magazyny i transport, 
troskliwie nadzorowane przez kierownic-
two „Społem”. Tuż przed kapitulacją War-

szawy, cywilny komisarz obrony, prezy-
dent Starzyński, za ofiarność i bohaterstwo 
odznaczył w podziemiach ratusza prezesa 
Mariana Rapackiego Krzyżem Niepodle-
głości z Mieczami. 

Jednak zasadnicze określenie miejsca 
i roli „Społem” w strukturach konspiracyj-
nych rodzącego się podziemnego Państwa 
Polskiego i jego głównych zadań, nastąpiło 
podczas długiej narady oficerów, jaka od-
była się pod kierownictwem gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego, wyzna-
czonego z pełnomocnictwa rządu dowódcą 
konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Pol-
ski (poprzedniczki Armii Krajowej). Było 
to w noc przed kapitulacją stolicy 27/28 
września 1939 r. 

Mało kto wie, że poza ścisłą grupą woj-
skowych, obecny był tam także prezydent 
Warszawy, mjr Stefan Starzyński oraz za-
proszony… cywilny lider „Społem” Ma-
rian Rapacki. Poznał on wtedy, zaprzysię-
żony, przyszłego dowódcę Armii Krajowej 
płk. Stefana Roweckiego. Zatem już wte-
dy „Społem” weszło w struktury państwa 

podziemnego i stałą współpracę z konspi-
racyjnym ruchem oporu, podległym rządo-
wi emigracyjnemu w Paryżu i Londynie. 

Kodeks postępowania

Na ostatnim Zjeździe „Społem” przed 
najazdem niemieckim, w czerwcu 1939 
r., prezes Marian Rapacki stwierdził 
w przemówieniu, iż nowoczesna wojna 
„…to nie tylko wojna dwóch armii, to 
przede wszystkim wojna dwóch narodów, 
wojna społeczeństw”. I dalej: „Można po-
wiedzieć, że wojnę nowoczesną prowadzą 
na froncie cywile w mundurach, a poza 
frontem żołnierze w cywilu”.

Te słowa stały się podstawą opracowania 
konspiracyjnego planu działania i postępo-
wania wobec okupanta. Zastępca Rapac-
kiego, Józef Jasiński tak przypomniał te 
zasady w swej książce „Z dziejów polskiej 
spółdzielczości spożywców podczas II 
wojny światowej” (Warszawa, CRS 1965): 

Jesteśmy osamotnieni i zdani na łaskę wro-
ga. Musimy więc sami organizować obronę 
i pomoc wzajemną, celem współdziałania 
w ochronie sił biologicznych narodu. 

Nie możemy zapominać, że jesteśmy 
Polakami i że nadal jesteśmy gospodarza-
mi kraju, a Niemców traktujemy jako oku-
pantów, którzy obezwładnili nas siłą i z tej 
pozycji dyktują nam swe prawa.

Zarządzenia okupacyjne nas nie wiążą. 
Powinny one być wykonywane o tyle,, 
o ile to konieczne i z tendencją do ich ob-
chodzenia we wszelki możliwy sposób. 

Interes ogólnoludzki musi dominować nad 
interesem grup i organizacji. Przepisy statu-
towe nie powinny przekreślać lub hamować 
działalności nie przewidzianej w tych statu-
tach. Przekroczenie uprawnień będą skwito-
wane po wojnie we właściwej drodze,. 

Kontakty z Niemcami powinny być 
utrzymywane tylko w granicach stosunków 
urzędowych. W celu uzyskania poprawy 
położenia instytucji polskiej, przydziałów 
dla ludności lub wykorzystania ich celem 
interweniowania w sprawach poszkodowa-
nych Polaków. 

To były swoiste zasady w służbie oca-
lenia narodowego, głównie przed głodem 
i niedożywieniem, często z narażeniem 
życia. We współdziałaniu z całym ruchem 
oporu i legalnym rządem emigracyjnym. 

W mrokach okupacji

Jak pisał w numerze 10/2013 Społemow-
ca Warszawskiego, w artykule „Niezwykłe 
dzieje wojenne Społem” Cezary Bunikie-
wicz – „Klęska wrześniowa spowodowa-

ła początkowo osłabienie bazy „Społem”. 
Z 1893 spółdzielni zrzeszonych w Związ-
ku, w Generalnej Guberni – do terenu któ-
rej ograniczyli Niemcy działalność „Spo-
łem”– pozostało ich niecałe 50 proc. Te, 
które istniały na terenach przyłączonych 
do Rzeszy, przejęli Niemcy. Jedna trzecia 
stanu znalazła się natomiast pod okupacją 
sowiecką. Jednakże w rękach „Społem” 
władze okupacyjne pozostawiły rozdziel-
nictwo towarów reglamentowanych i za-
opatrzenie ludności. 

Centrala dysponowała też nadal swoimi 
zakładami produkcyjnymi: w dystrykcie 
radomskim (w Kielcach i Dwikozach) oraz 
w dystrykcie warszawskim (Sokołów). 
Do 1943 r. siedzibą Centrali pozostawała 
nadal Warszawa, jednak pod naciskiem 
Niemców utworzono Delegaturę w «sto-
łecznym» Krakowie, którą kierował Józef 
Górniak. Część biur i ważnych jednostek 
organizacyjnych, wraz z kierownictwem 
w osobach M. Rapackiego i Stanisława 
Dippla, pozostało nadal w Warszawie.

Wraz z trwaniem okupacji, w sposób pa-
radoksalny, baza „Społem” rozrastała się 

z każdym rokiem bardziej. Ogółem przy-
bywa Związkowi w tym okresie 2108 no-
wych spółdzielni”. 

Na łamach „Społemowca Warszawskie-
go” pisaliśmy wielokrotnie, że „Społem” 
w okresie mrocznej okupacji niemieckiej po-
magało rodzinom profesorów krakowskich, 
podstępnie aresztowanych przez Niemców, 
rodzinom jeńców wojennych, wspomaga-
ło artystów, naukowców, pisarzy, malarzy. 
Obok Edmunda Osmańczyka, wymieniamy 
Marię Dąbrowską, prof. Remigiusza Bie-
rzanka, Gustawa Morcinka, Janusza Kor-
czaka, Xawerego Dunikowskiego, Jerzego 
Zawieyskiego, Kornela Makuszyńskiego, 
Witolda Balickiego, Wiktora Zechentera, 
Leona Schillera, Ludwika Solskiego. Część 
z nich korzystała też codziennie ze stołówki 
„Społem” w Krakowie. 

„Społem” wydawało setki „Arbeitskar-
te”, chroniąc ludzi przed wywózką na ro-
boty do Niemiec i łapankami. Ratowało też 
dzieci z Zamojszczyzny. Przez cały okres 
okupacji „Społem” wspomagało Radę 
Główną Opiekuńczą i PCK. 

Rapacki wiedział, że w strukturach pod-
ziemnego państwa musi realizować zada-
nie ocalenia narodowego, głównie przed 
głodem i niedożywieniem, ale i wspierając 
cały ruch oporu. Poszczególne spółdziel-
nie, oszukując nagminnie komisarzy nie-
mieckich, prowadziły tzw. „lewe kasy”. 
W ten sposób wygospodarowano środki 
pieniężne i żywność, nie tylko na potrzeby 
potrzebujących, uciekinierów, „spalonych” 

konspiratorów, ale i dla regularnych od-
działów głównie AK, ale i BCh, AL i GL, 
z wyjątkiem NSZ.

Brawurowe akcje

Na początku 1942 roku kilkanaście spół-
dzielni warszawskich założyło wspólną 
spółdzielnię hurtową p.n. „Wspólny Za-
kup”. Sprowadzano cukier, mąkę, kawę, 
marmoladę, tłuszcze, obuwie, itd. Jak 
wspominał jej dzielny prezes Jan Tarkow-
ski, zdecydowana większość jej transakcji 
w ciągu trzech lat była nielegalna, a za wie-
le z nich groziła tylko jedna kara – śmier-
ci. Po prostu, pula żywności była za mała, 
aby chronić milionową ludność Warsza-
wy przed głodem (p. praca zbiorowa pt. 
„100-lecie Warszawskiej Spółdzielczości 
Spożywców 1869-1969”). 

 
Spółdzielnia zaopatrywała się w towary 

legalnie z oddziałów terenowych „Spo-
łem”, u plantatorów, młynarzy, prywatnych 
dostawców oraz konspiracyjnie od „chłop-
ców z lasu” i kolejarzy, którzy zdobywali 

transporty niemieckie. Rzeczywiste dzia-
łania „Wspólnego Zakupu” były starannie 
ukrywane i nie doszło nigdy do poważnej 
wpadki! Fałszowano certyfikaty i zamó-
wienia. „Trefne” transakcje rozliczano 
błyskawicznie gotówką, wykorzystując 
fikcyjne konto w Banku „Społem”. Co-
dziennie niszczono prawdziwą dokumen-
tację księgową i pozostawiano Niemcom 
tylko fałszywą. Jadące ze wschodu do 
Rzeszy, odczepiane na węźle warszaw-
skim, wykradane Niemcom (!) wagony 
z żywnością, trzeba było rozładować na-
tychmiast i rozwieźć towar po sklepach 
w ciągu zaledwie paru godzin! 

 
Gdy w 1944 r. gestapo już deptało 

po piętach, to prowadzący dochodzenie 
w sprawie sabotażu kolejowego, szef war-
szawskiego Kripo Karol Bartel na sygnał 
alarmowy ze „Społem” został przez pod-
ziemie zlikwidowany. Jego akta przejęli 
zamachowcy. Niższych rangą agentów 
i volksdeutschów, po prostu przekupywa-
no. Trzeba było mieć zaiste stalowe nerwy, 
by tak jak prezes Tarkowski, żądać okaza-
nia legitymacji, a potem rzucać na stół dla 
gestapowskich konfidentów zwitki bank-
notów z szafy pancernej. To zaiste dobry 
temat na film sensacyjny!

 
Odwaga i brawura potrzebne też były do 

zaopatrywania ludności żydowskiej w get-
cie, co czyniła Spółdzielnia „Zjednocze-
nie”, której biura i magazyny (ul. Elekto-
ralna 27) sąsiadowały z murem getta oraz 
inne spółdzielnie. Nocami przerzucano 
setki kilogramów żywności. Gdy w 1943 
r. dogasało powstanie w getcie, kilkudzie-
sięciu Żydów uratowano, wywożąc ich 
ciężarówką na Pragę, albo zatrudniając 
w społemowskiej wytwórni toreb i kopert 
(ul. Długa 48). Jak pisał Jan Żerkowski, 
prezes Rady Nadzorczej „Wspólnego Za-
kupu”, część uciekinierów żydowskich tra-
fiła do partyzantki kieleckiej. 

Bohaterowie oporu

Podobnie jak we wrześniu 1939, rów-
nież w dniach Powstania Warszawskiego 
magazyny i zapasy „Społem” oddano na 
potrzeby władz powstańczych. Podczas 
walk i bombardowań zginęło wielu spo-
łemowców, a wśród nich prezes Centrali 
„Społem” Marian Rapacki, członek Za-
rządu Stanisław Dippel, prezes Spółdziel-
ni „Zjednoczenie” Ludwik Mikołajczyk, 
prezes Spółdzielni „Sklep Społeczny” Ste-
fan Prokulski. 

DARIUSZ GIERYCZ

Społemowski ruch oporu

Mapa sieci Społem w Kalendarzu Rolniczym 1943 r. 
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W czerwcu KZRSS „Spo-
łem” zostanie pełno-
prawnym członkiem 

organizacji Euro Coop. A już 
w marcu jego przedstawicie-
le zaprezentowali działalność 
„Społem” podczas międzynaro-
dowych obrad w Bułgarii.

23-26 marca w Sofii Centralny 
Związek Spółdzielczy-Bułgaria 
(CCU) był gospodarzem spotka-
nia Zarządu Euro Coop na czele 
z prezesem Mathiasem Fiedle-
rem i sekretarzem generalnym 
Todorem Ivanovem. Spotkanie 
było połączone z posiedzeniem 
Rady Spółdzielni Europejskich.

Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Spożywców „Spo-
łem” i zrzeszone w nim spółdziel-
nie reprezentowali prezes Za-
rządu Ryszard Jaśkowski oraz 
dyrektor Zespołu Organizacji 
i Promocji Agnieszka Wronie-
wicz. Zaproszenie polskiej dele-
gacji ma szczególne znaczenie. 
21-22 czerwca podczas obrad 
zgromadzenia ogólnego w Se-
willi (Hiszpania) KZRSS zosta-
nie pełnoprawnym, dwudziestym 
członkiem Euro Coop, czyli Eu-

ropejskiej Wspólnoty Spółdzielni 
Konsumenckich.

– Podczas prezentacji delega-
cja „Społem”, jako organizacja 
pretendująca do otrzymania sta-
tutu pełnoprawnego członka Euro 
Coop, miała możliwość przed-
stawienia się oraz zaznajomienia 
uczestników z historią, działalno-
ścią oraz planami rozwoju „Spo-
łem” w kontekście krajowym jak 
i międzynarodowym – relacjonuje 
dyrektor Agnieszka Wroniewicz.

Prezes Ryszard Jaśkowski za-
prezentował uczestnikom dłu-

gofalowe działania podejmo-
wane przez KZRSS „Społem” 
dla umocnienia pozycji polskiej 
Spółdzielczości na arenie mię-
dzynarodowej. Podziękował 
m.in. Zarządowi Euro Coop 
za wsparcie w akcesji i udział 
w obchodach 150-lecia „Spo-
łem” w 2019 roku w Warszawie. 
Agnieszka Wroniewicz w swojej 
prezentacji streściła słuchaczom 
przeszłość i współczesność „Spo-

łem”, od pierwszych spółdzielni 
w zaborze rosyjskim po aktualne 
działania Związku i spółdzielni 
wchodzących w jego skład.

Pobyt w Sofii sprzyjał roz-
mowom handlowym pomiędzy 
„Społem”, CCU Bułgaria oraz 
Jednota Slovensko, reprezento-
waną przez dyrektor Sekcji Eko-
nomicznej, Renatę Muchovą. 

– Podczas spotkania roboczego 
w siedzibie CCU Bułgaria wstęp-
nie ustalono możliwości wymiany 
towarów marki własnej „Społem” 
Coop oraz Coop Bułgaria. Profe-

sor Stefanov przedstawił nam też 
pomysł utworzenia Spółdzielni 
Turystycznej, której ideą byłaby 
promocja obiektów hotelowych 
należących do Spółdzielni z krajów 
takich jak: Polska, Bułgaria, Ru-
munia, Węgry i Słowacja – podaje 
dyrektor Agnieszka Wroniewicz.  
Prezes Jaśkowski zadeklarował 
chęć udziału „Społem” i jej wspar-
cia w przedsięwzięciu. Ustalono 
też wstępnie, iż we wrześniu 2022 

bułgarscy partnerzy odwiedzą War-
szawę.

Polska delegacja odwiedziła fla-
gowe obiekty bułgarskich gospo-
darzy: specjalistyczny szpital reha-

bilitacyjny, spółdzielczą rozlewnię 
wody „Gorna Bania” oraz super-
market i centrum logistyczne Coop. 
Poparła także Deklarację Pokoju po 
wysłuchaniu on-line dramatyczne-
go sprawozdania z Kijowa, jakie 
złożył wiceprezes Euro Coop i za-
razem prezes Coop Ukraina, Ilia 
Gorokhovskyi.

Udział w marcowym spotka-
niu wzięli członkowie organizacji 
z Czech i Moraw, Francji, Holan-

dii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, z interneto-
wym udziałem członków z Ukra-
iny, Norwegii, Włoch, Cypru, Es-
tonii i obserwatora – spółdzielni 
z Danii.

Założona w 1957 roku organiza-
cja Euro Coop bierze udział w pro-
cesach legislacyjnych Komisji Eu-
ropejskiej i innych instytucji UE, 
aby promować interesy spółdziel-
ni konsumenckich i ich członków. 
Zrzesza 19 członków krajowych, 
7 tys. przedsiębiorstw spółdziel-
czych, posiada 94 tys. punktów 
sprzedaży, 750 tys. pracowników, 
30 milionów konsumentów-człon-
ków, a rocznie generuje ok. 65 mi-
liardów euro obrotów.

MONIKA KARPOWICZ

Rozmowy akcesyjne

To pokolenie jest już od kilku 
lat obecne na rynku pracy. 
Ma pieniądze, a także wy-

robione zwyczaje konsumenckie, 
bardzo odmienne od tych, jakie 
mają jego rodzice i dziadkowie. 
Jak kupuje pokolenie Z?

Młodzi ludzie, nazywani też 
pokoleniem internetowym, uro-
dzili się po roku 1995. Nie zna-
ją świata bez internetu, dorastali 
w czasie integracji Polski z Unią 
Europejską i otwierania granic. 
Takie dzieciństwo miało na nich 
decydujący wpływ. Intuicyjnie 
przyswajają nowinki techniczne, 
dobrze odnajdują się w zawodach 
związanych z programowaniem, 
czy marketingiem internetowym. 
Dostęp do sieci sprawia zaś, że 
pracować mogą z dowolnego 
miejsca w świecie. Przy tym nie 
onieśmielają ich podróże, uży-
cie obcych języków i mieszkanie 
z dala od ojczyzny.

Nas zaś interesuje najbardziej, 
jak przedstawiciele pokolenia 
Z kupują. To przecież oni jako 
klienci są przyszłością handlu.

Okazuje się, że młodzi ludzie to 
idealiści. Nad pieniądze przedkła-
dają w życiu kontakty z rodziną 

i przyjaciółmi oraz zdrowie. Są 
zaangażowani w ratowanie plane-
ty i uprawiają wolontariat, choć-
by w sąsiedzkiej skali. Wybierają 
więc te sieci handlowe i te firmy, 
które zadeklarują, że są tak samo 
zaangażowane i że wspierają fi-
nansowo cele społeczne i proeko-
logiczne. Ponieważ młodzi do-
rastali w świecie łatwo dostępnej 
informacji, są przyzwyczajeni do 
jej sprawdzania, krytycznie pod-
chodzą więc do takich deklaracji, 
gdy nie mają one pokrycia w fak-
tach. W sieci „Zet” szukają też tre-
ści edukacyjnych i ciekawostek. 
Jeśli więc mamy stronę interneto-

wą, warto na niej łączyć opisy pro-
duktów z takimi treściami.

Generacja Z masowo spędza 
czas w sieci. Agencja Accenture 
podała w 2021 r., że tylko 3 proc. 
badanych nie korzysta z mediów 
społecznościowych. Nie używają 
jednak Facebooka jak ich rodzice, 

preferują Instagram, You Tube, Tik
-Tok. Na zakupy stacjonarne idą, 
nie oczekując porady od sprze-
dawcy. Są zorientowani w tym, 
jaki towar i jakiego producenta 
chcą kupić. 57 proc. z badanych 
zaznajamia się on-line z promocja-
mi i porównuje ceny w wielu skle-
pach. Decyzje zakupowe „Zet” 
lubią skonsultować z rodziną lub 
przyjaciółmi, na żywo lub przez 
smartfony. Odmiennie od pokole-
nia swoich dziadków, młodzi są za 
to mniej skłonni do pogawędek ze 
sklepową obsługą.

To pokolenie przyzwyczajone 
do wielozadaniowości. Jednocze-

śnie kupują, słuchają i rozmawia-
ją, trudno więc zwrócić ich uwagę 
i skupić ją na dłużej. Cenią sobie 
szybkie załatwianie codziennych 
spraw, do tego stopnia, że mniej 
niż pokolenie rodziców wahają 
się przed przekazywaniem swo-
ich danych firmom w internecie, 
gdy pomoże to przyspieszyć usłu-
gi i dopasować ofertę do klienta. 
Przedstawiciele pokolenia Z pre-
ferują też płatności zbliżeniowe 
i zakupy przez internet, choć 
badanie w 2021 r. pokazało, iż 
w pandemii tęsknili oni za stacjo-
narnymi sklepami. Jednak pobyt 
w sklepie powinien według nich 
wiązać się z przyjemnym zasko-
czeniem i ciekawymi doznania-
mi, np. częstymi zmianami wy-
stroju, niespodziankami, czymś, 
co można sfilmować i pokazać 

znajomym w „społecznościów-
ce”.

Co równie ważne, dla 29 proc. 
badanych jednym z kluczowych 
czynników przy zakupach jest 
opinia o produkcie, jaką wyrażają 
w sieci influencerzy, czyli popu-
larni twórcy internetowych fil-
mików, czy wpisów blogowych. 
Większość z nas słyszała o lodach 
„Ekipa”, które pobiły rekordy 
sprzedaży, bo wizerunku użyczy-
ła im grupa młodych YouTube
-rów, uwielbianych przez poko-
lenie Z. Współpraca producenta 
lub sieci handlowej z dobrze do-
branym internetowym celebry-
tą może zdziałać cuda i zwrócić 
z ogromną nawiązką koszty jego 
honorarium.

MONIKA KARPOWICZ

trendy
zakupowe

Generacja Z

Klienci szukają produktów 
o czystym składzie i mają 
swoje ulubione smaki. 

Zauważa i docenia to stołeczna 
Spółdzielnia Piekarsko-Ciast-
karska. Od marca w sklepach 
SPC trwa kampania 
„Prosty skład”, pro-
mująca smakowite 
bochny na wagę. 
Wśród wypieków 
SPC jest wiele pro-
duktów przygoto-
wywanych na natu-
ralnych zakwasach, 
według receptur 
sprzed 50-60 lat, 
czego przykładem 
może być dobrze 
znany warszawia-
kom chleb balto-
nowski SPC.

– Mając na względzie preferen-
cje konsumentów oraz trendy na 
rynku, postanowiliśmy wyróżnić 
naszą nową grupę chlebów i zbu-
dować wokół nich komunikację, 
pokazując ich prosty skład – 

mówi dyrektor Działu 
Sprzedaży i Marketin-
gu Edyta Kwasowska.

Akcja zaplanowana 
została długofalowo. 
Najpierw klienci skle-
pów SPC mogli otrzy-
mywać próbki

– kromki nowo 
w p r o w a d z a n e g o 
chleba w firmowej 
torebce z logo SPC. 
Oprócz udostępnienia 
materiałów reklamo-
wych w sklepach, ak-
cję przeprowadzono 

również na bardzo szeroką skalę 
w mediach społecznościowych. 
Informacje o tym, że można do-
stać próbki, pojawiły się na pro-
filach SPC Smacznego Warszawo 
– Facebook i Instagram.

Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Po serii degu-
stacji, w którą z dużym zaanga-
żowaniem włączył się personel 
sklepów, chleby są w regularnej 
sprzedaży i cieszą się popularno-
ścią. W ten sposób do rąk kon-
sumentów trafiły cztery rodzaje 
bochnów: żytni z siemieniem, 
staropolski i żytni z maślanką 
(wszystkie w cenie 11,99 zł/kg), 
oraz żytni z pestkami dyni (16,99 
zł/kg). 

Przykład prostego składu chle-
ba SPC? W staropolskim znaj-
dziemy mąki: żytnią i pszenną, 
płatki ziemniaczane, drożdże, 

SPC Bochny na zdrowie

Dokończenie na str. 7 u



Str. 6                   SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 5 (663) 

 l  WIELKANOC 2022 l

Będąc w Zakopanem trud-
no nie odwiedzić Starego 
Cmentarza na Pękso-

wym Brzyzku. Niedzielny pora-
nek 6 marca, podczas krótkiego 
pobytu w Zakopanem to była 
dla mnie samotna chwila na za-
dumę i zatrzymanie się, oddech 
od tłumu na Krupówkach. 

Niedaleko dolnych Krupó-
wek przy ulicy Kościeliskiej 
znajduje się Stary Kościółek 
obok, którego mieści się cmen-
tarz na Pęksowym Brzyzku. 
Jest to jedna z najsłynniejszych 
nekropoli polskich, która po-
wstała ok. 1850 roku. Grunty 
pod cmentarz ofiarował wła-
ściciel terenu Jan Pęksa. Pier-
wotnie był miejscem pochów-
ku mieszkańców Zakopanego 
i okolic. W roku 1889 została na 
cmentarzu pochowana osoba 
sławna – niezwykle zasłużony 
dla Zakopanego, powszechnie 
znany i darzony wielkim powa-
żaniem lekarz dr Tytus Chału-
biński. W 1931 r. wojewódzki 
konserwator uznał cmentarz za 
zabytek narodowy. 

Początkowo powierzchnia 
cmentarza była większa, jednak 

w czasie okupacji hitlerowskiej 
Niemcy zmniejszyli go, tworząc 
drogę prowadzącą do dolnej sta-
cji kolejki na Gubałówkę. Obok 
bramy wykonanej z kuźnickiego 
żelaza, wiszą tablice. Pierwsza ze 
znamiennym napisem: „Ojczyzna 
to ziemia i groby. Narody tracąc 
pamięć, tracą życie. Zakopane pa-

mięta 1848-1944”. Druga ku czci 
kurierów tatrzańskich z lat 1939-
1944. Przez cmentarz przebie-
ga jedna aleja, po której bokach 
w kilku rzędach 
usytuowane są 
groby. Znaczna 
część nagrobków 
to wspaniałe dzie-
ła sztuki powstałe 
w pracowniach 
okolicznych arty-
stów. 

Miejsce wiecz-
nego spoczynku 
znaleźli tu m.in. 
Helena Marusa-
rzówna i Stanisław 
Marusarz, Kornel 
Makuszyński, Jan 
Długosz, Stanisław 
Gąsienica-Byrcyn, 

Józef Krzeptowski, Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Władysław 
Hasior. Obecnie na terenie Stare-
go Cmentarz chowa się osoby za-
służone dla Zakopanego, Podhala 
i Polski oraz zmarłych, którzy 
mają tu rodzinne grobowce. 

To jest czas, by w ciszy pomo-
dlić się o pokój na Ukrainie, za 

ofiary tej wojny, a także za po-
kój w Polsce i na świecie. 

DANUTA BOGUCKA

Na Pęksowym Brzyzku

Po raz kolejny „Społem” WSS 
Śródmieście zaprosiła uczniów 
zaprzyjaźnionych placówek do 

udziału w konkursie plastycznym 
WIELKANOCNE TRADYCJE. Do 
przygotowania prac w technice pła-
skiej przystąpiły: Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 
12/14 i Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci Sła-
bowidzących nr 8 przy ul. Koźmiń-
skiej 7. 

W dniu 5 kwietnia, jury wyłoni-
ło zwycięzców konkursu. Komisja 
w siedmioosobowym składzie, pod 
przewodnictwem prezes Zarzą-
du Anny Tylkowskiej, wiceprezes 
Karoliny Strząska i przewodni-
czącej Rady Nadzorczej Cecylii 
Przedpełskiej bardzo wysoko oce-
niła wszystkie konkursowe prace. 
Ponieważ poziom był niezwykle 
wyrównany wyłoniono 2 pierwsze 
miejsca: Kacper Woiński z ZSS nr 
85 i Kajetan Żurawski ze SOSW 
nr 8. Oczywiście wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy 
i upominki. Śródmiejska Spółdziel-
nia znów mogła liczyć na nagro-
dowe wsparcie w postaci książek 
i albumów od jednego ze swoich 

handlowych partnerów Garmond 
Press. Prace młodych artystów 
obejrzeć można było w gablocie 
wystawowej siedziby śródmiejskiej 
Spółdzielni przy ul. Nowy Świat 53.

„Społem” WSS Śródmieście 
dziękuje wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie i gratuluje wspa-
niale wykonanych prac. Podzięko-
wania za aktywne wsparcie podczas 
realizacji projektu należą się również 
koordynującym konkurs nauczyciel-
kom: Dominice Soleckiej-Nowak 
z ZSS nr 85 oraz Ewie Kowalskiej ze 
SOSW nr 8.

 DANUTA BOGUCKA

Tradycje

Kiermasz

Już po raz kolejny, ale tym ra-
zem po przeszło dwuletniej 
pandemicznej przerwie, 7 

kwietnia 2022 r. w Hali Mirowskiej 
odbył się świąteczny kiermasz, 
prowadzony przez członków Spół-
dzielni Uczniowskiej PYCHOTKA 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 
105 przy ul. Długiej 9. 

Świąteczne stoisko było skarbni-
cą własnoręcznie wykonanych przez 
młodzież wielkanocnych ozdób, stro-
ików, pudełek, ręcznie zdobionych 
jajek i świątecznych kartek. Do zaku-
pu tych wyjątkowych prac klientów 
i pracowników obiektu, a wśród nich 
dyrektora Bogusława Pieńkow-
skiego gorąco zachęcali uczniowie: 
Kasia i Martyna, wspierani przez 
nauczycieli będących jednocześnie 
opiekunami SU PYCHOTKA: Beatę 
Boguszewską i Leszka Polkowskie-
go. Kiermasz był doskonałą okazją 
do zrobienia przedświątecznych za-
kupów.

Warto przypomnieć, że klienci 
Hali Mirowskiej chętnie wspierają 
wszelkie akcje charytatywne i spo-
łeczne mające miejsce w placówce. 
Dochód z kiermaszu przeznaczony 
zostanie na rozwój plastyczny ar-
tystycznie uzdolnionej młodzieży. 
DZIĘKUJEMY!

DANUTA BOGUCKA

Prowadzący kiermasz w towarzystwie 
dyr. B. Pieńkowskiego

Tradycją Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 85 przy ul. Elek-
toralnej 12/14 w Warszawie 

są świąteczne przedstawienia. Po 
długiej przerwie związanej z pan-
demią udało się powrócić do trady-
cji Poranków Wielkanocnych. 13 
kwietnia br. uczniowie wraz z na-
uczycielami przedstawili wydarze-
nia Triduum Paschalnego w formie 
teatru cieni. Aktorzy za pomocą 
gestów i muzyki odegrali sceny 
z ostatnich dni życia Jezusa. 
Widowisko stało się punktem 
wyjścia wielkopostnej reflek-
sji, stanowiącej wstęp do cze-
kającej wszystkich radości ze 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Dostarczyło każdemu wielu 
wzruszeń i pozwoliło na chwi-
lę zadumy nad tajemnicą męki 
i zmartwychwstania Jezusa. 
Grę aktorów podziwiali, zapro-
szeni goście i cała społeczność 
szkolna. Dyrektor Agnieszka 
Tymińska złożyła wszystkim 
świąteczne życzenia, uczniom 
i nauczycielom podziękowała 
za przygotowanie tego wyjąt-
kowego przedstawienia. 

Po spektaklu wszyscy ro-
zeszli się do klas, by małych 
kameralnych gronach podzie-
lić się jajkiem – symbolem 

życia i spożyć przygotowany przez 
uczniów poczęstunek.

Ps. WSS Śródmieście od lat 
współpracuje z placówką przy 
Elektoralnej, toteż z radością przy-
jęłam zaproszenie na Poranek 
Wielkanocny, gdzie podczas powi-
tania nazwano mnie „przyjacielem 
szkoły”. Wizyta w placówce była 
również okazją do wręczenia dyplo-
mów i upominków uczniom, którzy 
wzięli udział w wielkanocnym kon-
kursie plastycznym zorganizowanym 
przez śródmiejską Spółdzielnię.

DANUTA BOGUCKA

Poranek

Tegoroczne zebrania grup 
członkowskich w dniach 
25, 26 i 27 kwietnia br. 

zapoczątkowały rok wyborczy 
w „Społem” WSS Śródmieście. 
Zebrania grup odbyły się w sie-
dziby Spółdzielni oraz w SDH 
Hala Mirowska. 

We wszystkich zebraniach 
uczestniczyły prezes Zarządu 
Anna Tylkowska, wiceprezes 

Zarządu ds. finansowych Karo-
lina Strząska, przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Cecylia Przed-
pełska oraz pozostali członkowie 
Rady Nadzorczej.

Zebrani wysłuchali sprawozda-
nia z działalności Spółdzielni za 
rok 2021 składanego przez wice-
prezes Zarządu oraz przedstawio-
nego przez przewodniczącą Rady 
Nadzorczej sprawozdania z dzia-
łalności Rady Nadzorczej. Podczas 
zebrań członkowie Spółdzielni 
wybrali 30 delegatów na tegorocz-
ne Zebranie Przedstawicieli, które 
wybierze nową Radę Nadzorczą.

W trakcie dyskusji nad spra-

wozdaniami pozy-
tywnie oceniono 
śródmiejskie in-
westycje – zakup 
i aranżację aparta-
mentów w Szczyrku 
i Zakopanem oraz 
adaptację poddasza 
na Aparthotel w bu-
dynku przy ul. Nowy 
Świat 53. Prezes A. 
Tylkowska i wice-
prezes K. Strząska 

podkreślały, że wszystkie obiekty 
cieszą się dużym powodzeniem, 
a wpływy z ich wynajmu niosą 
nadzieję na polepszenie sytuacji 
finansowej Spółdzielni. Zapra-
szały też do wypoczynku w gór-
skich apartamentach, które dla 
członków i pracowników śród-
miejskiej Spółdzielni dostępne są 
na preferencyjnych warunkach. 

Zabierający głos członkowie 
śródmiejskiej Spółdzielni, m.in.: 
redaktor naczelny SW Dariusz 
Gierycz, Ryszard Jaśkow-
ski – prezes KZRSS „Społem” 
w swych wypowiedziach odnosili 
się do bieżącej sytuacji gospo-

darczej kraju wywołanej m.in. 
pandemią, która ma znaczący 
wpływ na działalność i kondycję 
wszystkich społemowskich spół-
dzielni. Danuta Mioduszewska 
prezes SOW „Zorza” zachęcała 
do wypoczynku w Kołobrzegu. 
Szczególne słowa uznania, za 
utrzymania Spółdzielni w dobrej 
kondycji, mimo szalejącej pande-
mii dla Rady Nadzorczej, Zarzą-
du, szefów placówek i pracow-
ników – skierowała w imieniu 
spółdzielców Leokadia Chro-
stek – członek Rady Nadzorczej, 
co odnotowano również w proto-
kole Komisji Wnioskowej. 

DANUTA BOGUCKA

Wyborcze zebrania
Zebranie przy Nowy Świecie.

WSS Śródmieście

Kartka z Zakopanego

 „Każdą inną miłość trzeba zdo-
bywać, na nią zasługiwać, pokonując 
stojące na jej drodze przeszkody, tyl-
ko miłość matki ma się bez zdobywa-
nia i zasług”. H. Auerbach.

„Jest jedyna miłość, która nie li-
czy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 
płacze a przebacza, odepchnięta 
wraca, to miłość macierzyńska" J. I. 
Kraszewski 

Miesiąc Maj to nie tylko 
słońce i kolory wiosen-
nych kwiatów, to przede 

wszystkim Dzień Matki w Polsce 
obchodzony 26 dnia tego miesiąca, 
ale w znacznie zróżnicowanych ter-
minach w innych krajach. Początki 
tego święta sięgają czasów starożyt-
nych. Grecy i Rzymianie oddawali 
cześć symbolom płodności i uro-
dzaju, którymi były matki – bogi-
nie. Czasy cesarstwa rzymskiego to 
okres zaniechania oddawania czci. 

W wieku XVII zwyczaj odno-
towany został w Anglii pod nazwą 
Niedziela Matki i był dniem wol-

nym od pracy, a w kościołach na 
mszach gromadzili się wierni. Już 
wtedy kwiaty i słodycze były wrę-
czane rodzicielkom jako upominki, 
w zamian za błogosławieństwo. 

W roku 1858 amerykańska na-
uczycielka Ann Maria Reeves Jarvis 
ogłosiła Dzień Matczynej Pracy, 
a od roku 1872 Dzień Matek dla Po-
koju proponowała Julia Ward Howe. 

W roku 1905 
córce wspomnianej 
nauczycielki – An-
nie Marie Jarvis 
udało się ustanowić Dzień Matki, 
a Kongres Stanów Zjednoczonych 
uznał drugą niedzielę maja świętem 
narodowym. Tak więc tradycja Dnia 
Matki w czasach nowożytnych ma 
117 lat.

W Polsce tradycja sięga czasów 
przedwojennych, nie było jednak 
ustalonej konkretnej daty. Organiza-
cją tego święta zajmowały się Koła 

Młodzieży Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

W świecie zróżnicowany jest za-
równo miesiąc jak i dzień obcho-
dzonego Dnia Matki począwszy od 
marca przez kwiecień, maj, sierpień, 
październik, listopad aż do grudnia.

W większości państw preferowa-
ny jest miesiąc maj, a święto najpóź-
niej obchodzone jest w Indonezji 22 
grudnia.

Wraz z życzeniami, Mamy w tym 
Dniu obdarowywane są kwiatami, 
słodyczami lub innymi prezentami. 
Najmłodsi wręczają własnoręcznie 
wykonane laurki. Preferowane są 
również specjalnie na tę okazję ku-
powane kartki, które podobnie jak 
te z okazji Walentynek, Dnia Dziec-
ka, Dnia Ojca mają swoją tradycję 
w krajach anglosaskich.  J.J.

Dzień Matki
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Liczni politycy w swych 
programach deklarują, że 
jest źle gdy bogaci mają 

zbyt wiele, a biedni za mało. Gdy 
odrzucimy całą fałszywą retory-
kę owijającą to bredzenie o po-
trzebie równości, zostanie nam 
prymitywna zasada zalecająca 
zabieranie bogatym i dawanie 
biednym. Z faktu, że taka mowa 
jednak działa, wnioskować nale-
ży, iż wielu wyborców się tego 

domaga. Dzieje się tak zapewne 
dlatego, że chowanie się za takimi 
frazesami zmniejsza ich poczucie 
winy z powodu życia na koszt 
pracujących w pocie czoła sąsia-
dów. Bo lepiej stworzyć pozory 
i udawać, iż nasz sąsiad zasługu-
je na wyzysk niż przyznać się do 
zachłanności. A teraz przenieśmy 
się na plac zabaw dla dzieci. Czy 
słyszeliście kiedykolwiek by ro-
dzice mówili swym pociechom, 
że dobre jest odbieranie zabawek 
dzieciom, które mają ich więcej. 
Tym bardziej nie da się usłyszeć, 
że jeśli jakieś dziecko ma więcej 
zabawek to reszta powinna utwo-
rzyć rząd i przegłosować odebra-
nie mu tychże.

Nigdy tak nie myśleliście? – 
No to zacznijcie, bo efekty mogą 
mocno skorygować wasze patrze-
nie na rzeczywistość, nie tylko 
ekonomiczną zresztą. Zapewne 
nie będzie łatwo opanować sztu-
kę krytycznego podejścia do zja-
wisk, które do tej pory uznawa-
liśmy za oczywiste i naturalne, 
ale pomoże nam w tym Steven E. 
Landsburg. To amerykański eko-
nomista, profesor Uniwersytetu 
Rochester, publicysta topowych 
magazynów biznesowych i au-
tor bestsellerowych pozycji wy-
dawniczych. I właśnie do jednej 
z jego książek nawiązuje nasze 

dzisiejsze spotkanie. Rzecz nosi 
tytuł „ Fair Play” opatrzony za-
ciekawiającym podtytułem „Cze-
go mogą nauczyć nas własne 
dzieci”. Zastosowany przez au-
tora zabieg jest prosty. Sięga po 
funkcjonujące w naszym życiu 
ekonomicznym uznane szablony 
myślowe zamknięte w wyświech-
tanych frazesach i przekornie po-
patruje na nie oczyma dziecka. 
Dziecko jest do cna uczciwe, 
posiada jasną, nieskażoną hierar-
chię moralnych wartości i… nie-
ustannie się dziwi. Dziwi się bo 
nie rozumie jak możemy akcep-

tować bezkrytycznie wszystko to 
czym nas bombarduje uwikłane 
w schematy otoczenie. 

Zaczynamy od roli autoryte-
tów w naszym uczeniu się świata 
i zaraz natykamy się na protest 
wobec dążenia szkoły do tego 
by dzieci porzuciły wszelkie 
myślenie o naturze praw i obo-
wiązków zastępując je bezmyśl-
ną uległością wobec wartościu-
jących opinii wyrażanych przez 
nauczycieli. Później dowiaduje-
my się dlaczego książki typu Jak 
dyskutować i zawsze wygrywać 
pozbawiają nas szans intelek-
tualnego wzbogacenia. Anali-
zując uprzedzenia kulturowe 
dostrzegamy, że intelektualne 
samozadowolenie niektórych 
prominentów podparte naduży-
wanymi przez nich w mowie 
wyświechtanymi frazesami po-
winno co najwyżej skłonić nas 
do wyśmiania tych polityków, 
dziennikarzy, ekonomistów 
i nauczycieli, którym kultu-
rowe ikony zastąpiły nawyk 
myślenia. Poznajemy też moc-
no ugruntowany w społeczeń-
stwach całego świata sofizmat 
dziadka polegający na akcep-
towaniu specjalnych przywi-
lejów takich jak na przykład 
niskie podatki tylko dlatego, 
że istnieją od długiego czasu. 

Niestety najczęściej każda próba 
ich korygowania kończy się za-
atakowaniem jej jako czynu nie-
sprawiedliwego, mimo iż racje 
ekonomiczne temu przeczą.

Kolejne rozdziały prowadzą 
nas przez kwestie podatku do-
skonałego, arytmetykę długu 
rządowego, ochronę przyrody. 
Autor rozgrywa wszystko na tle 
licznie przytaczanych wydarzeń 
i sytuacji z kręgu współczesnej 
polityki i ekonomii, odwołuje 
się do historii, korzysta z wła-
snych doświadczeń i podaje ca-
łość w formie dowcipnej, lekkiej 
czytanki, która nawet laikowi 
pozwoli zrozumieć o co w tym 
całym ekonomicznym zgiełku 
naprawdę chodzi. Na koniec do-
stajemy serię cennych myśli. Za-
cytujmy choćby tylko dwie spo-
śród wielu cytowania wartych. 
No więc – strzeżmy się ludzi, 
którzy mówią nam, że jedzenie 
naturalnej żywności jest zdrowe. 
Czy oni nigdy nie słyszeli o mu-
chomorach. I druga porada – na-
ucz się myślenia lustrzanego. Je-
śli ktoś mówi ci, że sprzedawcy 
postępują niemoralnie poszuku-
jąc nabywców gotowych zapła-
cić najwyższą cenę, zapytaj go 
czy moralne jest poszukiwanie 
najniższych cen przez kupują-
cych.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Do bani z frazesami

BiBlioteczka
handlowca

Zanim zaczęliśmy wpadać 
w pułapki kryzysu pan-
demicznego, inflacyjnego 

i związanego z wojną, klienci 
byli gotowi zapłacić więcej, aby 
go tylko doświadczyć. Dziś wie-
lu z nich jest zmuszonych kiero-
wać się przy zakupach głównie 
cenami produktów. Czy muszą 

z niego rezygnować? Czym jest 
to pozytywne doświadczenie za-
kupowe?

Składają się na nie szybkość, 
wygoda oraz pomocna i przyja-
zna obsługa. Łatwo stwierdzić, jak 
wiele z tych składowych zależy 
od nas i od tego, jak obsłużymy 
klienta w naszej placówce. Wie-
my, że gdy przy kasie uformuje się 
„ogonek”, część kupujących po-
winna jak najszybciej być „prze-
jęta” przez drugiego kasjera (to 
szybkość). Wiemy, że gdy klient 
nie ma przy sobie torby na zakupy, 
powinien przy kasie móc dokonać 
wyboru, czy zabierze produkty 
w plastikowej siatce, czy też do-
płaci za ekologiczną torbę, przez 

co jego sumienie pozostanie czy-
ste, a torba przyda mu się jeszcze 
niejeden raz (to wygoda). 

Wiemy wreszcie, że nawet naj-
bardziej zdenerwowany, czy roz-
trzęsiony kupujący zasługuje na 
cierpliwość, pomoc w ustaleniu 
czego potrzebuje i znalezieniu 
tego na półce (to przyjazna ob-
sługa).

Są też aspekty, na które wpły-
wu nie mamy. Jeśli np. w kon-

serwie klient znajdzie muchę, 
może „dopisać” to negatywne 
doświadczenie do odczuć, jakie 
ma w związku z naszym skle-
pem, bo zakupu dokonał tutaj. 
Mimo że przecież nie czuwamy 
nad procesem produkcji kon-
serw, musimy wówczas przejąć 
na siebie odpowiedzialność za 
ich jakość i zniwelować niezado-
wolenie tej osoby. Naszym celem 
będzie sprawić, żeby mimo przy-
krego incydentu klient uznał, iż 
doświadczenie zakupowe było 
dostatecznie dobre.

W 2019 roku na Zachodzie fir-
ma Walker badała konsumentów, 
stwierdzając, że 86 proc. z nich 
wyżej ceni dobre doświadczenie 
podczas zakupów niż np. ko-

rzystną cenę czy jakość towaru! 
Prognozowała, że w 2020 roku 
waga tego pozytywnego do-
świadczenia całkowicie zastąpi 
cenę i cechy produktu, jako pod-
stawowy wyróżnik marki, skle-
pu lub sieci sklepów. Wszystko 
wskazywało na to, że ludzie co-
raz chętniej będą płacili raczej 
za swój komfort i poczucie bycia 
rozpieszczanym niż za dobrą ja-
kość towaru i zadowolenie, że nie 
uszczuplili nadmiernie portfela.

Dziś wiemy już, że w 2020 
roku i później w naszej gospodar-
ce krajowej zadziało się dosta-
tecznie wiele, by taką tendencję 
zastopować i na powrót skupić 
zainteresowanie większości ku-
pujących na niskich cenach. Czy 
jednak jesteśmy w sytuacji, gdy 
klienta interesuje wyłącznie zdo-
bycie jak najtańszej żywności 
i rezygnacja z dobrych doświad-
czeń? Raczej nie. Praktyka życio-
wa wielu z nas pokazuje, że jest 
przeciwnie. 

W kryzysie, jakiego doświad-
czaliśmy np. w latach 80., ludzie 
byli dla siebie nieraz życzliwsi 
i bardziej chętni do współdzia-
łania niż w obecnych czasach. 

Podobnie może być teraz. Trudne 
czasy zbliżają ludzi, sprawiają, że 
to w grupie poszukujemy otuchy, 
wzmocnienia i potwierdzenia, że 
cokolwiek się nie zadzieje, jakoś 
to będzie.

Izba Gospodarki Elektronicz-
nej badała w tym roku klientów 
(nie tylko sklepów interneto-
wych). Stwierdziła np. że wśród 
seniorów 33 proc. badanych po-
lega na opinii o produkcie, jaką 
wydał członek rodziny lub ktoś Pozytywne doświadczenie

poradnik
sprzedawcy

wodę i sól. Taką listę kupujący 
mogli zobaczyć w mediach spo-
łecznościowych i na estetycz-
nych, atrakcyjnych kolorystycz-
nie plakatach w placówkach 
handlowych.

Akcji towarzyszył konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami w posta-
ci tac śniadaniowych oraz dwóch 
hulajnóg, co ważne – takich do jaz-
dy z użyciem siły mięśni.

– Chciałyśmy, żeby było rodzin-
nie, a jednocześnie, aby nagrody 
w postaci hulajnóg budziły skoja-
rzenie ze zdrowym stylem życia, 
bo nasza akcja dotyczy chlebów 
o prostym składzie, wpisującym 
się w trend zdrowego odżywiania 
– zaznacza Edyta Kwasowska.

Uczestnicy konkursu mie-
li za zadanie wymyślić przepis 
na potrawę z wykorzystaniem 
bochnów, przygotować ją, sfoto-
grafować i przesłać zdjęcie wraz 
z przepisem, zachowując dowód 
zakupu pieczywa. Wynik konkur-
su ucieszył i zarazem zaskoczył 
ogromną kreatywnością zespół 
ds. sprzedaży i marketingu.

Klienci włożyli wiele pomysło-
wości i pracy w to zadanie. 1 msc. 
zajęła pani Anna z tostami francu-

skimi z bochna żytniego z maślan-
ką, polanymi czekoladą, podanymi 
z truskawkami i fiołkami. 2 msc. 
należy do pani Bożeny, autorki 
międzynarodowej uczty śniadanio-
wej z chleba żytniego z maślanką, 
z szynką prosciutto crudo pastore-
llo czy korycińskim serem. 3 msc. 
zajęła pani Elżbieta i jej wesołe 
kanapki z domowym masłem orze-
chowym na bochnie staropolskim.

– Ideą konkursu było zwró-
cenie uwagi na produkty, wzbu-
dzenie zaangażowania klientów 
i zdobycie ciekawych treści. 
Dzięki ciekawym inspiracjom 
naszych laureatów stworzymy 
kolejny etap kampanii reklamo-
wej, która ma ściśle konsumencki 
wymiar. Nasi konsumenci będą 
inspirować innych, podsuwając 
gotowe rozwiązania dań – mówi 
o akcji Justyna Kręcicka, koordy-
nator ds. marketingu i PR w SPC.

Kampania „Prosty Skład” bę-
dzie kontynuowana, w jej ramach 
do sklepów trafią kolejne rodzaje 
bochnów. Twórczynie kampanii 
widzą bowiem zapotrzebowanie 
konsumentów na produkty z czy-
stym składem i chcą na tę potrze-
bę odpowiedzieć.

MONIKA KARPOWICZ

znajomy. Aż 29 proc. zaś kieruje 
się przy zakupach poradą sprze-
dawcy. Preferuje bowiem rozmo-
wę na żywo z kimś, kto produktu 
sam próbował, albo dużo o nim 
wie, bo handlując nim, zbiera 
oceny innych konsumentów.

I tutaj, czyli w podtrzymywaniu 
dobrych relacji z klientami, jest 
wciąż miejsce na naszą przewagę 
w czasach kryzysu.

MONIKA KARPOWICZ

SPC Bochny na zdrowie
Dokończenie ze str. 5 u
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–21 utworzą hasło 

Poziomo: 1) Dawid, ros. skrzypek, je-
den z najwybitniejszych wirtuozów XX 
wieku, 5) mieszka obok, 8) bukolika, idy-
lla, pastorałka, 9) nieszczęśnik, biedac-
two, 10) określenie drobnej kobiety, 11) 
nie pół, 13) duży dom, a mały to… 16) 
pozwala określić stan układu krążenia, 
20) mały Cezary, 23) o takiej lali śpiewa-
ła Karin Stanek, 24) Kamila, nazwisko 
agentki ubezpieczeń we Wrocławiu, 25) 
pierwszy człon nazwy japońskiego pro-
ducenta aparatur m.in. do obrazowania 
graficznego, 26) Piotr dr habilitowany 
pracownik Wydziału Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, 27) placówka dyplo-
matyczna.

Pionowo: 1) osiedle typu miejskiego 
na Ukrainie, 2) miejsce urodzin Jana III 
Sobieskiego, 3) przeciwieństwo postępu, 
4) mała Hanna, 6) wieś w woj. pomor-
skim w powiecie malborskim, 7) część 
wyrazu po dodaniu „tyk”, określa wier-
szowany utwór o tematyce biesiadnej 
sławiącej uroki życia, 12) nazwisko Ja-
mesa – szkockiego inżyniera i wynalazcy, 

14) hodowcy owiec,15) architektoniczny 
indyjski element zdobniczy w kształcie 
łuku, 17) jeden z narządów układu odde-
chowego, 18) nazwisko Wojciecha aktora 
filmu i teatru – m.in. CK Dezerterzy, 19) 
słynna tancerka – Loda, 21) po nocy, 22) 
trel słowika, 23) popularna marka czeko-
lady cukiernika Philippe Sucharda.

Karty pocztowe z hasłem i dopiskiem 
Krzyżówka nr 5 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 maja 2022 roku. Pra-
widłowe odpowiedzi drogą losowania będą 
premiowane nagrodą ufundowaną przez 
Mazowiecką Agencję Handlową Społem 
Sp. z o.o.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 3 /2022
Poziomo: 1) Garbusek, 5) kajaki, 8) ra-

dion, 9) idealizm, 10) lamperia, 11) kłamca, 
13) proso, 16) erzac, 20) sokoły, 23) horo-
skop, 24) eskadron, 25) limbus, 26) robaki, 
27) rozmaryn. Pionowo: 1) górale,2) Ra-
domsko,3) urobek, 4) klita, 5) kleik,6) Jol-
ka, 7) Kozaczka, 12) łoże,14) Radomsko, 
15) opał, 17) Zanzibar, 18) medium,19) Po-
wsin,21) obawa, 22) yorki, 23) honor. 

HASŁO: HOTEL ZORZA ZAPRA-
SZA DO KOŁOBRZEGU. 

Nagrodę ufundowaną przez Społem 
SOW Zorza w Kołobrzegu otrzymuje 
Jerzy Dudek z Warszawy.
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Moi Czytelnicy proszą o kon-
tynuowanie tematyki za-
grożenia wojennego, które 

jest teraz wielką troską polskich 
rodzin, w związku z trwającymi 
działaniami zbrojnymi za naszą 
wschodnią granicą. Chcą, aby pi-
sać rzeczowo, bez propagandy, 
w oparciu o fakty i opinie eksper-
tów. 

Wojna na Ukrainie nie tylko 
spowodowała znaczne zniszcze-
nia i ofiary ludzi, exodus uchodź-
ców, ale przybliża widmo zagłady 
nuklearnej świata, w wyniku wy-
wołania III atomowej wojny świa-
towej. Niestety, młode pokolenia 
utraciły wyobraźnię o możliwym 
końcu świata, czyli życia na Zie-
mi. Nie mają w pamięci kryzy-
sów światowych, np. berlińskiego 
1961, kubańskiego 1962, gdy tyl-
ko godziny i minuty dzieliły nas od 
wybuchu nuklearnej pożogi. 

Już w latach 70., kiedy specja-
lizowałem się w PAP w sprawach 
zbrojeń i rozbrojenia, wiadomo 
było, że jeden ładunek termoją-
drowy, wynoszony przez bombo-
wiec strategiczny, może zniszczyć 
obszar np. Nowego Jorku, Mo-
skwy, Paryża, Londynu, lub nawet 
jednego kraju, czy części konty-
nentu.  

W teorii wojskowej, w przypad-
ku wybuchu wojny nuklearnej, 
w pierwszym etapie strony wal-

czące wymienią się wzajemnie 
pierwszym uderzeniem rakieto-
wym i bombowym, a następnie 
jedynie ocalałe atomowe okręty 
podwodne mają możliwość zada-
nia odwetowego, tzw. „wtórnego 
uderzenia”. Oczywiście, wtedy 
i tak ginie wszystko i nie ma zwy-
cięzców. 

Jak twierdzą eksperci, Rosja 
posiada czynnych 12 atomowych 
okrętów podwodnych SSBN, zdol-
nych do „wtórnego uderzenia”, 

czyli do całkowitego zniszczenia 
przeciwnika i faktycznie unice-
stwienia świata. Siła ognia jedne-
go z nich, np. Kniazia Władimira 
K549 jest niewyobrażalna – na 
16 rakietach balistycznych Buła-
wa 96 głowic termojądrowych, 
każda nawet o sile ok. 100-150 
kiloton. Skutki ich odpalenia, to 
spalenie i zburzenie celów w pro-
mieniu wielu kilometrów, skaże-
nie promieniotwórcze ogromnych 
obszarów i w rezultacie tzw. noc 
nuklearna, czyli zanik życia po 
zaciemnieniu chmurami całej at-
mosfery wokół Ziemi.

Według raportu sztokholm-
skiego SIPRI, Rosja posiada 6255 
głowic nuklearnych, USA – 5550, 

Chiny – 350, Francja – 290, W.Bry-
tania – 225, Pakistan – 165, Indie 
– 156, Izrael – 90 i Korea Płn. – ok. 
50. 

Obecna wojna na Ukrainie, to 
faktycznie wojna na wyniszczenie. 
Nie można ulegać łatwej propa-
gandzie wojennej. Eksperci woj-
skowi, jak płk. Piotr Lewandowski, 
płk Markus Reisner w Onet i Die 
Welt przestrzegają, że Rosja zmie-
nia taktykę, polepszyła dowodze-
nie i uzupełnia zasoby. 

Nasz korespondent wojenny 
Marcin Wyrwał z Kramatorska 5 
maja br. rano mówił w Onet: „To 
była niebezpieczna noc, ataki się 
nasilają. Jak czytam ukraiński in-
ternet — ale te informacje przedo-
stają się też na Zachód — to wy-
gląda na to, że Ukraińcy rozwalają 
co chwilę rosyjski sprzęt, a Rosja-
nie to banda głupków — tak nie 
jest.” 

Oby ta wojna nigdy nie prze-
kształciła się w wojnę światową. 
Trzeba dążyć do deeskalacji, za-
miast do eskalacji. Nie wolno dać 
się wciągnąć do wojny. Najlepiej, 
by została zamrożona, jak wojny 
na Bliskim Wschodzie, czy na Bał-
kanach, poprzez zawieszenie bro-
ni i rozdzielenie stron walczących 
przez siły pokojowe ONZ. Tym 
bardziej docenimy wtedy smak 
pokoju. 

DERWISZ  

domowe dania KrzyżówKa nr 5 z hasłem

smaKi życia  

Widmo

Baran 21.III-20.IV
Marazm i stagnacja odej-
dą bezpowrotnie. Korzystaj 
z uroków wiosny jakie by one 
nie były. Ten miesiąc może 

być zapowiedzią tylko dobrych dla ciebie 
momentów.

Byk 21.IV-21.V
Dokończ rozpoczęte w dzia-
łania, przygotowując się na 
najlepsze chwile bez trosk i za-
wirowań. Znacznej poprawie

 ulegnie Twoje samo poczucie. 
BlIźnIęta 22.V-21.VI
Musisz uporządkować zaległe 
sprawy, aby zapanował po-
rządek i ład. Zaplanuj czas na 
spędzanie wolnych dni, które 

pobudzą cię do dalszego działania. 
rak 22.VI-22.VII
Pozytywne rozwiązania do-
dadzą ci skrzydeł, a sprawy 
trudnie nie zniechęcą cię do 
ich usuwania. Sukcesy pomo-

gą przetrwać najgorsze. 

lew 23.VII-22.VIII
Wiosna do ostatnich swoich 
dni przynosi nadzieję i opty-
mizm. Majowe dni to ulga 
i zadowolenie. Niemoc zosta-

nie pokonana, a świat będzie postrzegany 
bardziej przychylnie.

Panna 23.VIII-22.IX
Zmęczenie i stres mocno 
dadzą ci się we znaki. Mimo 
wszystko może to być dobry 
czas na podjecie właściwych 

rozwiązań. Kilkudniowy wyjazd pozwoli 
na pozyskanie sił na dalsze działania.

waga 23.IX– 23.X
Wraz z wiosenną aurą po-
winny powrócić porzucone 
niegdyś plany . Spełnij swo-
je marzenie o odpoczynku. 

Wprowadź nowe zasady spędzania wolne-
go czasu i doboru towarzystwa.

SkorPIon 24.X-22.XI
Optymizm i pogoda ducha 
będą ci wciąż towarzyszyć.
Więcej cierpliwości w realiza-
cji zamierzeń w walce o lep-

szą formę .
Strzelec 3.XI.-23.XII
Przyda się realizacja kreatyw-
nych rozwiązań .Powinna cię 
do tego skłaniać dobra forma 
fizyczna oraz otaczająca cię 

przyjazna atmosfera .
kozIorożec 24.XII-20.I
W tym miesiącu trochę zamie-
szania w podejściu do spraw 
codziennych, co może spowo-
dować słabszy nastrój .Pomie-

szanie szyków, pokrzyżowanie planów. 

wodnIk 21.I-20.II
Znaczny spadek aktywności. 
Zawirowania, kłopoty zaata-
kują cię z większą niż do tej 
pory siłą. Powinna się udać 

odbudowa układów towarzyskich .Wyjdź 
im na spotkanie.

ryBy 21.II-20.III
Czeka cię zdecydowane przy-
spieszenie .Zawalczysz zdecy-
dowanie o to co ci się należy. 
Nastąpi zdecydowana popra-

wa samopoczucia i lepszy kontakt z oto-
czeniem. J.J.

Majówka – piknikowanie i grillowanie przed 
nami. Oby tylko pogoda dopisała. Zebra-
łam kilka przepisów do wykorzystania 

podczas plenerowych spotkań. Podstawowym 
kryterium była łatwość ich przygotowania. Do 
picia polecam soki ze świeżych owoców i wodę 
mineralną.

SzaSzłyki z kurczaka 
z dymką i cytryną

● 500 gramów piersi z kurczaka ● 4 
ząbki czosnku ● 1 łyżka oregano ● 1 
pęczek cebulki dymki ● 3 cytryny ● 4 
łyżki oliwy ● sól i pieprz ● dodatko-

wo – patyczki bambusowe do szaszłyków lub szpadki
Cytryny dokładnie myjemy. Przygotowujemy 

marynatę: z jednej ocieramy skórkę, w misce mie-
szamy skórkę, sok wyciśnięty z jednej cytryny, 4 
ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, sól i pieprz 
do smaku i oliwę. Piersi z kurczaka myjemy, osu-
szamy, wycinamy błonki i kroimy na kęski. Doda-
jemy mięso do marynaty i na godzinę odstawiamy. 
Dwie cytryny kroimy na plasterki, dymkę kroimy na 
kawałki długości 4-5 centymetrów. Nadziewamy na 
patyczki na przemian mięso, plasterki cytryny zło-
żone na pół i dymkę. Układamy na grillu lub patelni 
grillowej, polewamy pozostałą marynatą. Piecze-
my z obu stron aż mięso będzie gotowe. Z przepisu 
wychodzi 5-6 szaszłyków w zależności od długości 
szpadek. 

 

Kofty z indyKa z młodą 
Kapustą 
● ½ kg mięsa mielonego z indy-
ka ● ½ szklanki bułki tartej ● 2-3 
ząbki czosnku przeciśnięte przez 
praskę ● 1 łyżka oregano ● 1 łyżka 

ziół prowansalskich ● ½ łyżeczki papryki chilli 
W misce wyrabiamy na gładką masę mięso, buł-

kę tartą i przyprawy. Formujemy podłużne kieł-
baski, które nabijamy na patyczki do szaszłyków. 
Grillujemy ze wszystkich stron na patelni grillowej 
lub na grillu. Podajemy z sosem jogurtowo-czosn-
kowym (w miseczce mieszamy jogurt naturalny 
z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, pieprzem 
i solą, można też dodać odrobinę posiekanego ko-
perku).

surówKa z młodej Kapusty
● ½ główki kapusty ● sól i pieprz ● ocet winny ● ½ 
łyżki oliwy ● ½ pęczka szczypioru 

Kroimy cienko kapustę, solimy do smaku ugnia-
tając ją jednocześnie dłonią, by puściła sok, kropi-
my octem, dodajemy pieprzu do smaku i mieszamy 
z posiekanym szczypiorkiem.

KoperKowa sałatKa do 
grilla z ziemniaKami
● ziemniaki ● długie zielone 
ogórki ● ząbek czosnku ● pęczek 
koperku ● śmietana 18% ● ma-
jonez ● musztarda ● sól i pieprz

Ziemniaki myjemy, ale nie obieramy ze skór-
ki. Gotujemy w mundurkach, w osolonej wodzie. 
Ugotowane i ostudzone ziemniaki kroimy w pla-
sterki lub w większą kostkę. Umyte ogórki kroimy 
w cienkie plasterki. Wszystkie warzywa wrzucamy 
do pojemnej miski. Naczynie musi być odpowied-
nio duże, by z łatwością można było wymieszać 
w nim składniki. Dodajemy pęczek posiekanego ko-
perku oraz przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. 
Dodajemy również parę łyżek śmietany, majonezu 
i musztardy – takie dodatki sprawią, że sałatka na-
bierze doskonałego smaku. Na koniec doprawiamy 
danie solą i pieprzem, mieszamy i wstawiamy do 
lodówki, by przed podaniem do grillowanych dań 
było lekko schłodzone. 

TARTINKA

MajówKa w PlEnErzE

o mamie
Bóg nie może być wszędzie,
dlatego stworzył matkę.  M. Arnold

Każdą inna ludzką miłość trzeba zdobywać,
trzeba na nią zasługiwać,
pokonując istniejące na drodze przeszkody,
tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez 
zasług.

H. Auerbach
Mama to miękkie serce. Mama to melodyjny głos, 
to chuchanie na uderzone miejsce.
Mama to samo dobro i sama przyjemność. 
Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia
koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.

M. Wańkowicz


