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150 lat SPOŁEM

 Wielkanoc + wiosna = radość i nadzieja  

MAH Społem

Warsztaty Handlowe

KZRSS Społem

Przed 50 Zjazdem Krajowym

Zapraszamy do obejrzenia nagrania konfe-
rencji prasowej, poświęconej jubileuszowi 
150-lecia spółdzielczości spożywców SPOŁEM 

i jej aktualnościom, która odbyła się 14 marca 2019 r. 
w siedzibie KZRSS Społem. Wystarczy na komputerze 
włączyć kanał You Tube i wyklikać hasło „150 lat Spo-
łem”. Wtedy po pół minuty włączy się film, trwający 
69 minut, nagrany przez APOStudio. 

Na konferencji, którą prowadził redaktor naczelny 
Społemowca Warszawskiego DARIUSZ GIERYCZ, 
wystąpili w kolejności: prezes najstarszej spółdzielni 
społemowskiej – WSS Śródmieście ANNA TYLKOWS-
KA oraz prezes KZRSS RYSZARD JAŚKOWSKI. 
Odpowiadali oni na pytania dziennikarzy z prasy oraz 
z najbardziej popularnych branżowych portali hand-
lowych, spółdzielczych i lokalnych.

Przedmiotem ich zainteresowania były nie tylko bo-
gate dzieje spółdzielczości spożywców, ich tradycje oraz 
misja. Pytano również o aktualne problemy handlu i spół-
dzielczości, w tym o kondycję spółdzielni, o stanowisko 
Związku w sprawach rynkowych, także dotyczących han-

dlu w niedziele, o konsolida-
cję zakupów i marketingu, 
perspektywy rozwojo-
we.  

Po konferencji, 
zaledwie w ciągu 
trzech dni ukazało 
się siedem artyku-
łów, które cytuje-
my w obszernych 
fragmentach na 
str. 4–5. W każdym 
z nich zamieszczono 
aktualne dane o poten-
cjale Społem.

 Po raz pierwszy, od dłuższego czasu, w mediach 
ukazało się jednocześnie tak sporo obiektywnej in-
formacji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
Społem. Krzywdzące i szkodliwe stereotypy, głównie 
w internecie, zostały obalone.   

Więcej str. 4–5 u

Z okazji 150 urodzin prof. Stanisława Wojciechowskie-
go, pierwszego prezesa Związku Społem w latach 
1908-1920, a potem Prezydenta RP w latach 1922-

1926, 15 marca br. na Cmentarzu Powązkowskim, w Alei 
Zasłużonych, hołd jego pamięci i kwiaty złożyli społemow-
cy oraz jego prawnuczka, wicemarszałek Sejmu Małgorza-
ta Kidawa-Błońska. 

W skład delegacji Społem weszli: prezes Zarządu 
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, jego z-ca Szymon 
Fabisiak i dyr. Danuta Mioduszewska oraz prezes Zarzą-
du WSS Śródmieście Anna Tylkowska i red. SW Jolan-
ta Jędrzejewska. Na zdjęciu chwila zadumy nad grobem 
St.Wojciechowskiego – stoją M.Kidawa-Błońska i R.Jaś-
kowski.  Fot. Dariusz Gierycz

Hołd Prezydentowi Spółdzielcy

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” umiejętnie wkompono-
wała w zakres swych działań element, pozwalający bezpośrednio 
konfrontować ofertę producentów z oczekiwaniami i potrzebami 

społemowskich spółdzielni. Organizowane, od szeregu lat z powodzeniem, 
warsztaty handlowe, to miejsce bezpośrednich spotkań. Znani już społe-
mowcom dostawcy pokazują nowości ofertowe, zaś debiutujący starają 
się zachęcić do podjęcia współpracy z nimi. Prezentacja multimedialna 
jest tu równie istotna, co degustacja produktów. Niewątpliwie cenną dla 
firm biorących udział w warsztatach jest informacja o aktualnych pre-
ferencjach klientów, uzyskana bezpośrednio od spółdzielczych placówek 
handlowych.

Tegoroczna wiosenna edycja Warsztatów odbyła się 5 marca br. w siedzibie 
KZRSS Społem. Prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, witając uczest-
ników spotkania, nawiązała do jubileuszu 150-lecia polskiej spółdzielczości 
spożywczej, wskazując, że dzisiejsze Społem to partner nie tylko z ogromny-
mi tradycjami, ale też wysoko ceniona, solidna, a zarazem nowoczesna orga-
nizacja handlowa. 

Nasi dostawcy
  Naturalne przekąski

Po prezentacji popularnej Chłodni Mazowsze z Sochaczewa, 
przedstawiamy kolejnego, czołowego dostawcę MAH Społem – 
rodzinną firmę HEBAR z Sękocina Nowego k/Warszawy przy 

ul. Handlowej 6. Jej właścicielami są: Józef Pych (ojciec) oraz Konrad 
Pych i Kacper Pych (synowie). Powstała jako spółka z o.o. w 2015 r. 
i przedmiotem jej działalności jest sprowadzanie, konfekcjonowanie 
i sprzedaż bakalii: suszonych owoców, orzechów, pestek, ziaren. 

W branży bakaliowej na polskim rynku, marka Hebar istnieje od 1993 
roku. Do roku 2015 funkcjonowała jako działalność gospodarcza p. Hen-
ryka Ostrowskiego. Właśnie w 2015 roku firma HEBAR Sp. z o.o. prze-
jęła ponad 20-letnią tradycję i doświadczenia w branży jej poprzedniego 
właściciela. Jak podkreśla prezes Józef Pych, w firmie szczególną uwagę 
przywiązuje się do jakości produktów, opakowań i przystępnych cen, 
a także do profesjonalnej i sprawnej obsługi.  

Więcej na str. 3 u Józef Pych poleca orzechy z Hebaru. 

Jak już informowaliśmy przed 
miesiącem, Zarząd KZRSS 
„Społem” w Warszawie zapro-

sił prezesów i członków zarządów 
spółdzielni na kolejne, dwudniowe 
wiosenne konferencje „SPOŁEM 
2019”. Ich celem jest przedstawienie 
strategicznych założeń działalności 
spółdzielni spożywców „Społem” 
w zmieniających się warunkach spo-
łeczno-gospodarczych naszego kraju. 
W programie konferencji znalazły się 
m.in.: spotkanie z Zarządem KZRSS 
„Społem” na Sali Konferencyjnej im. 
I. Strzeleckiej, a następnie spotkanie 
z dr Aleksandrą Bilewicz pt. „Trady-
cje polskiego kooperatyzmu, 150 lat spółdzielczości spożywców na zie-
miach polskich”

Następnego dnia przewidziano tematy: „Uwarunkowania działalności go-
spodarczej spółdzielni w 2018 r. – nowe parametry prawno-ekonomiczne”, 
spotkanie z prof. Witoldem Modzelewskim pt. „Podatkowe aspekty działal-
ności gospodarczej w 2019 r.” oraz informacje dotyczące możliwości skorzy-
stania z dotacji unijnych na rozwój spółdzielni, elektronizację i rozwiązania 
przyjazne środowisku; zamierzeń i rozwoju w 2019 r. KPH Społem. Terminy 
konferencji zaplanowano w dniach: 25–27 marca i 10–12 kwietnia 2019 r. 

Podczas pierwszej, marcowej konferencji obecni byli m.in. liderzy spół-
dzielni z Białegostoku, Poznania, Krakowa, warszawskiej Spółdzielni Piekar-
sko-Ciastkarskiej, Mińska Maz., Bytomia, Kalisza itd. Debatowano na tematy 
historyczne i aktualne. Tym samym rozpoczęto dyskusję przed jubileuszo-
wym 50 Zjazdem Krajowym Społem, jaki zaplanowano w dniach 20-21 
listopada br. Będzie ona kontynuowana podczas przewidzianych na jesieni 
spotkań regionalnych delegatów na Zjazd, których wybiorą wiosenne Zebra-
nia Przedstawicieli spółdzielni.

Będziemy je śledzili i opisywali na naszych łamach, zapraszając też do 
wypowiedzi wszystkich naszych Czytelników.  REDAKCJA  

150 LAT

W przodującym sklepie przemysłowym nr 22 PSS w Wołominie przy ul. 
Fieldorfa 11. Stoją od lewej: z-ca kier. sklepu Beata Balcerzak, prezes 
Zarządu Wiktoria Wierzba i kier. sklepu Lidia Sulejewska. O ambitnym 
handlu PSS w Wołominie, która w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 
70-lecie, piszemy na str. 3. 

PSS Wołomin

Sklepy osiedlowe

Przemawia J.Wójtowicz-Garwoła.  Fot. Jarosław Żukowicz

W prezydium siedzą od lewej: R. Jaśkowski, A. Tylkowska i D. Gierycz.  Fot. Mieszkaniec, Adam Rosiński
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Zofia Piotrowska 
1944–2019

MAH Społem
 Warsztaty Handlowe

Z wielkim smutkiem 
i głębokim żalem Zarząd 
Społem WSS Praga Południe 

powiadomił o śmierci b. wielolet-
niej wiceprezes spółdzielni ZOFII 
PIOTROWSKIEJ, dnia 10 mar-
ca br. w Warszawie. Pożegnano 
w niej „wspaniałego człowieka 
i przyjaciela”. Jednocześnie Rada 
Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
WSS przekazali wyrazy głębokie-
go współczucia rodzinie zmarłej. 
Jej pogrzeb nastąpił 19 marca br. 
na Cmentarzu Bródnowskim, po-
przedzony mszą św. w miejscowym 
kościele. 

Panią Zofię Piotrowską zapa-
miętamy dobrze, jako nie tylko 
pełną zaangażowania, oddaną 
spółdzielni, sumienną wiceprezes, 
ale także jako niezwykle otwartą, 
ciekawą świata osobę. Jej pas-
ją były m.in. jazda samochodem 
i wycieczki dalekie i bliskie. Na te 
tematy czasem rozmawialiśmy po 
zakończeniu różnych społemows-
kich konferencji. 

Podobnie opisywała jej postać, 
drogę zawodową i życiową, 
red. Elżbieta Jędrych-Pordes, 
w rubryce „Zasłużeni działacze 
WSS” na łamach kwietniowe-
go Społemowca Warszawskiego 
w 2011 r. Poznała ją bliżej jako 
działaczka praskiej spółdzielni, 
a obecnie jako sekretarz Rady 
Nadzorczej. Teraz wspomina: „To 
była rozmowa jaką przeprowadziłam 
z Panią Prezes w 2011 roku. Wiosną 
roku ubiegłego Pani Prezes zdecy-
dowała się zakończyć swoją działal-
ność zawodową i z dniem 30 czerw-
ca 2018 roku przeszła na emeryturę, 
zgłaszając jednocześnie akces do 
pracy w Kole Spółdzielców i Grupie 
Rejonowej Grochów Centralny. Pod-
czas uroczystego pożegnania było 
wiele wspomnień, życzeń, a nawet 
łez, bo trudno nam było myśleć, że 
oto już nie będziemy się z Nią witać 
każdego dnia i nie siądzie za swo-

im biurkiem. Czy mogliśmy przy-
puszczać, że nie upłynie nawet rok, 
a będziemy Ją żegnać na zawsze? 
Cześć Jej pamięci!”

Na koniec tamtej rozmowy, Zofia 
Piotrowska powiedziała: „– W ży-
ciu zawodowym osiągnęłam to co 
mogłam – mówiła – i nie zazdro-
szczę tym, co mają więcej ode mnie. 
Uważam, że w życiu najważniejsze 
są trzy rzeczy: zdrowie, przyjaźń 
i szczęśliwa rodzina. Po moich kło-
potach ze zdrowiem, które, dzięki 
Bogu, zakończyły się sukcesem, 
przede wszystkim rzuciłam pale-
nie, no i bardzo teraz dbam o siebie 
i moją rodzinę, zwłaszcza, że mam 
wspaniałą córkę, ukochaną wnucz-
kę, a od niedawna jeszcze wnuka. 
Oni dają mi tyle satysfakcji i siły, 
że nie myślę jeszcze o zakończeniu 
kariery zawodowej. A jeśli chod-
zi o marzenia, których jeszcze nie 
udało mi się zrealizować, to mam 
jedno – pojechać w daleką podróż, 
gdzieś na Borneo, Jawę czy Su-
matrę i zobaczyć tamten kolorowy, 
bajkowy świat.”

I tylko pozostaje nam smutek 
i żal, że przeżyła tylko 75 lat i nie 
możemy już wysłuchać jej relacji 
z wymarzonych podróży, gdzieś 
tam hen w „kolorowy, bajkowy 
świat”… DG

Wspomnienie
Zofia Piotrowska

Część ofertową warsztatów rozpo-
częło wystąpienie firmy Garmond 
Press. Krótkie i bardzo treściwe, bo 
przedstawicielka firmy po prostu za-
prezentowała stoisko z ofertą tytułów 
prasowych. Z kolei Nestle Waters 
wskazało, że zaraz po dyskontach 
największą dynamikę wzrostu sprze-
daży wykazują sklepy średnie. Nestle 
szacuje, że prognozy wzrostowe na 
ten rok sięgną nawet 5% i spodziewa 
się, iż najlepiej będą sprzedawały się 
wody gazowane i delikatnie gazo-
wane w małych opakowaniach do 1 
litra.

Krajowa Platforma Handlowa 
Społem oceniła miniony rok jako 
bardzo dobry, zwłaszcza w sektorach 
sprzedaży napojów i lodów. Właśnie 
lody wykazały czterokrotnie większy 
wzrost sprzedaży w porównaniu do 
całego koszyka spożywczego. Ogól-
nopolskim liderem w  sprzedaży lo-
dów jest PSS Gniezno, ale już na dru-
gim miejscu plasuje się WSS Praga 
Południe – największy udziałowiec 
MAH Warszawa. 

PHU Mateo – producent mrożonek 
kulinarnych, warzyw i owoców, zapre-
zentowała linię produktów bezglute-
nowych oraz zapraszała do degustacji 
pierogów, kartaczy, które wpisują się 
w trend produktów do szybkiego przy-
gotowania w domu. Chłodnictwo, ale 
w wersji na słodko, pokazała firma 
Ice Mastry. Polecano lody wegańskie 
o smaku truskawkowym i czekolado-
wym tzw. lody INNE.

 Kolejny reprezentant sektora mro-
żonek, Chłodnia Mazowsze, promu-
jąc ogromną, bo zawierającą ponad 

700 pozycji ofertę lodów, zwracała 
jednak przede wszystkim uwagę na 
od lat wysoką jakość swoich usług. 
Podkreślono, że opinie odbiorców 
spółdzielczych pozwalają właściwie 
sterować dystrybucją dostaw i szybko 
kierować większe partie tam, gdzie 
pojawia się, czy nagle wzrasta popyt.

Bakoma wystąpiła z niezwykle 
szeroką ofertą. Reagując na rozwi-
jające się zainteresowanie sektorem 
bio, przygotowała serię jogurtów 
pitnych „7 zbóż”. Nie zawierają one 
konserwantów, barwników i aroma-
tów. W dziale żywności zachwalano 
pierwsze na polskim rynku masowo 
produkowane dżemy bio, a także 
wyroby pierwszej w Polsce fabryki 
świeżych makaronów, wytwarza-
nych z pszenicy durum, gdzie na 
każdy kilogram makaronu używa się 
trzech jaj.

Waldipol przedstawił się jako fir-
ma rodzinna, zajmująca się importem 
win na rynek polski, z przeznacze-
niem dla sektora średnich sklepów 
z rejonu Warszawy. Waldipol prze-
konywał, że znając światowe mody 
i rynki, jest w stanie skorelować je 
z polskimi potrzebami, a mając przy 
tym na uwadze zasobność portfela 
rodaków, przygotować ciekawą ofer-
tę dla sklepów

 Grupa Żywiec skierowała uwagę 
na kategorię non alco twierdząc, że 
w porównaniu do rynków europej-
skich wykazuje ona ogromne możli-
wości rozwoju. Tu też moda na zdro-
wy tryb życia spowodowała zmiany 
w popycie. Z tego też powodu Grupa 
Żywiec rozwija tzw. strefę zero (piwa 
bezalkoholowe) i piwa niskokalo-
ryczne. Ciekawa jest oferta wyposa-
żenia sklepów w innowacyjne i ener-
gooszczędne lodówki, zwłaszcza 
że piwo w temperaturze pokojowej 
sprzedaje się coraz słabiej.

Następnie prezentowała się fir-
ma Gobarto z propozycją mięsa 
i wędlin z dziczyzny. Namawiając na 
mięso dzika, jelenia, sarny i muflo-
na zwracano uwagę na jego walory 
zdrowotne. Green Factory, znany 
polski dostawca zieleniny, oprócz 
monoproduktów takich jak sałaty, 
szpinak jarmuż, rukola, czy roszpon-
ka, proponował produkty bio, mie-
szanki, warzywa cięte dla gastrono-
mii i lunch boxy. Co ważne, do ich 

wytwarzania używane są produkty 
pochodzące od certyfikowanych do-
stawców, dodatkowo audytowanych 
przez Green Factory. 

Segment spożywczy zamknęła fir-
ma Look Food, działająca na polu 
żywności naturalnej, niskoprzetwo-
rzonej. Zaoferowała duży asorty-
ment olejów tłoczonych na zimno, 
zamienniki cukru, czyli niskokalo-
ryczne słodziki, naturalne przyprawy 
i odżywcze superfoods, a także zioła, 
soki, błonniki pokarmowe oraz mąki 
z licencjonowanym certyfikatem 
żywności bezglutenowej.

AMA z grupy Delko SA, wiodą-
cego dystrybutora chemii gospodar-
czej, kosmetyków oraz artykułów 
higieny osobistej, przedstawiła nowe 
marki: przeznaczoną dla higieny 
dziecka Biały Miś oraz skierowaną 
do ogrodników i działkowców serię 
Pan Ogrodnik. Bardzo różnorodną 
ofertę pokazała firma Intermedia, 
wprowadzająca na rynek polski pro-
dukty hiszpańskie i tekstylia z Por-
tugalii. Ich oferta spożywcza może 
być łakomym kąskiem dla sklepów 
mających stoiska z towarami klasy 
premium. 

Degustacja była integralną częścią 
warsztatów. Można było skosztować 
knedli z morelą i pierogów szpinako-
wych Mateo, świeżych makaronów 
Bakomy, lunch boxów Green Facto-
ry, czy soków Look Food. Kapitalne 
był wędliny i przepyszna duszona 
sarnina  z Gobarto. Na zakończenie 
zaś, dla ochłody i osłody, smaczne 
lody z Ice Mastry.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

uDokończenie ze str. 1

Tegoroczny Tłusty Czwartek 
był okazją do zorganizowania 
przez członków Spółdzielni 

Uczniowskiej „Pychotka”, działają-
cej przy Zespole Szkół Specjalnych 
nr 105, imprezy karnawałowej.

W programie znalazły się m.in. 
rozstrzygnięcie chełmińskiego kon-
kursu walentynkowego, wybory 
Miss i Mistera Szkoły, gry i zabawy 
oraz wieńcząca tegoroczny karna-
wał dyskoteka. Imprezę patronatem 
objęła „Społem” WSS Śródmieście. 
Oczywiście była to okazja do tra-
dycyjnego pączkowego szaleństwa. 
Uczniowie, pracownicy szkoły i go-
ście mogli spróbować przepysznych 
pączków z różnym nadzieniem po-
darowanych przez społemowskich 
partnerów: Spółdzielnię Piekarsko
-Ciastkarską, Cukiernię Bon Bon 

Realizując jeden z wnio-
sków członkowskich 
w roku 2017, Społem 

WSS Śródmieście zorganizo-
wała drugą edycję zajęć „Sklep 
przyjazny osobom niesłyszą-
cym”. Mają one na celu naukę 
nazewnictwa produktów żyw-
nościowych oraz podstawo-
wych zwrotów w języku migo-
wym. Udział wzięli pracownicy 
trzech śródmiejskich placówek: 
sklepów nr 7 i 8 przy ul. Wiej-
skiej 20 oraz sklepu nr 22 przy 
ul. Nowy Świat 53. Pomysł zajęć 
zrodził się stąd, że dzieci i mło-
dzież z Instytutu Głuchoniemych 
im. ks. Jakuba Falkowskiego 
mieszczącego się przy placu 
Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, 
są stałymi klientami społemow-
skich placówek. 

Mimo zalewu informacji, tak-
że internetowej, nic nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu sprze-
dawcy z klientem. W trakcie spo-
tkań uczestnicy pod okiem Agaty 
i Kamila Porazińskich, Klary 
Porazińskiej i Marka Kubiaka 
poznawali kolejne słowa i gesty 
oraz utrwalali wcześniej poznane 
znaki. Druga edycja zakończyła 
się w miłej atmosferze 4 marca 
br. uzyskaniem przez wszystkich 
jej uczestników dyplomów. Ko-
lejny już sklep – Delikatesy przy 
Nowym Świecie można oznako-
wać hasłem: „Sklep przyjazny 
osobom niesłyszącym”. Pamię-
tajmy zatem, że głuchoniemi 
żyją w nieco innym świecie, ale 
tuż obok nas.

DANUTA BOGUCKA

Tuż obok nas

i Firmę Cukierniczą Janczewscy. Na 
zakończenie imprezy ogłoszono wy-
niki wyborów Miss i Mistera szkoły. 

To Joanna Nienaltowska i Hubert 
Wójcik, obydwoje z klasy 1f. GRA-
TULACJE! D.B.

Karnawał na Długiej
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PSS Społem

Po dwóch latach znowu od-
wiedzam siedzibę PSS przy 
ul. Mickiewicza. Już za rok 

obchodzą 70-lecie. Rozmawiamy 
o tym z prezes Wiktorią Wierzbą, 
która spokojnie mówi, że spół-
dzielnia, mimo rosnącej konku-
rencji zagranicznych sieci, powi-
ta jubileusz w dobrej kondycji. 
Optymizmem napawa fakt, iż PSS 
Wołomin osiągnęła 350 tys. zł zy-
sku brutto za rok 2018. Zrzesza 
obecnie 207 członków, zatrud-
nia 55 osób, posiada 10 sklepów, 
w tym 5 spożywczych i 5 przemy-
słowych – w Wołominie, Zielonce 
i Ząbkach. Największe obroty są 
w spożywczych – nr 21 w Woło-
minie przy ul. Piłsudskiego, nr 
31 w Ząbkach, nr 32 w Ząbkach, 
a wśród przemysłowych, woło-
mińskie – nr 20, nr 17 i nr 22. Tyl-
ko dwa sklepy pozostały jeszcze 
do modernizacji.

Pani prezes wskazuje na bardzo 
silną konkurencję. W Wołominie 
działa rozległe 17-hektarowe Cen-
trum Handlowe, z wielkimi parkin-
gami. Są supermarkety Kauflanda, 
Tesco i Lidla, Dwie dyskontowe 
Biedronki, portugalskiego bogacza 
Jeronimo Martins kuszą klientów 
agresywną reklamą i dumpingowymi 
cenami w Wołominie, trzy w Zielon-
ce i trzy w Ząbkach.

Jednak wołomińskie Społem 
walczy z konkurencją poprzez po-
mnażanie zaufania klientów od po-
koleń, od blisko 70 lat utrzymując 
wysoką jakość towarów i indywi-
dualnej obsługi. Umiejętnie wpro-
wadza ułatwienia i udogodnienia 
w handlu, zaspokaja różnorodne gu-
sty. Środki na konieczne moderniza-
cje placówek uzyskuje m.in. z dzier-
żaw kilkunastu obiektów, gruntów 
i budynków. Dla realizacji strategii 
PSS, ogromne znaczenie ma dobra, 
ścisła współpraca Zarządu (obok 
prezes Wierzby w jego skład wcho-
dzi gł. księgowa Barbara Piłsyk) 
z Radą Nadzorczą na czele z Janem 
Prusem.

Jednak prawdziwą udręką jest 
trwający aż 12 lat proces sądowy 
z miastem o uwłaszczenie sporego 
gruntu przy ul. Wileńskiej, gdzie 
przed laty spłonął w niewyjaśnio-
nych okolicznościach społemowski 

Megasam. Mimo, że sprawa była już 
w Sądzie Najwyższym, to dalej trwa 
ta przewlekła i kosztowna batalia.

Prezes Wierzba wskazuje, iż do-
bre efekty przynosi od lat współ-
praca z MAH Społem, dzięki ko-
rzystnym umowom z dostawcami 
oraz sprzedaż marki Społem. Aż 
70 proc. obrotów spółdzielnia osiąga 
dzięki tym umowom. Dobre wyniki 
daje też sprzedaż towarów renomo-
wanych i regionalnych firm. Klienci 
poszukują m.in. mięsa i wędlin ze 
Stanisławowa, Sokołowa, mrożonek 
z Chłodni Mazowsze, w tym lodów 
marki Społem, alkoholi z Eurocash 
i nabiału z Alpanu. 

Wizyta w placówkach 
Dzisiaj, pierwszego dnia wiosny 

odwiedzamy dwie wołomińskie 
placówki, które w ubiegłym roku 
zmodernizowano. Najpierw przy-
jeżdżamy na ul. Matejki 23, gdzie 
obok dużego miejskiego targowi-
ska, stoi nieduży blaszak z lat 80 
o powierzchni 144 mkw. Po moder-
nizacji w 2018 r., ten sklep spożyw-
czy nr 11 zyskał nowe oświetlenie, 
nowe regały, okna antywłamaniowe, 
lodówki i kamery

Załogę stanowią dwie panie: 
kierowniczka Dominika Cichoc-
ka z 25-letnim stażem i jej za-
stępczyni Małgorzata Kazulo 
z 12-letnim stażem. Obie chwalą 
lepsze warunki handlu po ubie-

głorocznym remoncie, i dla klien-
tów i dla załogi. Największe za-
kupy klienci robią w dni targowe, 
w czwartki i w soboty. Połowa 
z nich to stali klienci, czasem aż 
z trzech pokoleń. 

Poszukują głównie znanych, 
sprawdzonych produktów, np. na-
biału z Piątnicy, Garwolina i Kosowa 
(sery żółte i białe), napojów z Grupy 
Coca Cola, Grupy Żywiec, soków 
Tymbark, Hortex, oranżady Hellena 
(cały rok), piw Żubr, Królewskie, Ta-
tra, wędlin – Stanisławów, Sokołów, 
JBB, pieczywa – z piekarni Osiński 
z z Wołomina, ciast Banasiak z oko-
lic miasta, drobiu z firmy King spod 
Wołomina. Dodatkowo zakupują 
chemię gospodarczą, kosmetyki, ga-
zety z Kolportera. Ogromnie nęci za-
pach kurczaków, karkówki, boczku 
z rożna.

Niezwykłym powodzeniem cie-
szą się tutaj ryby – tusze, filety, 
kostki. Chętnie kupowane są m.in. 
morszczuk, miruna, dorsz, tilapia. 
Ryby dostarcza miejscowa firma 
Akwen. Jak mówią sprzedawczynie, 
wśród słodyczy najczęściej ludzie 
kupują batoniki Pawełki i wyroby 
wedlowskie, często lody, w tym 
marki Społem. Wiele osób pyta 

Sklepy osiedlowe
o zdrową żywność, w tym bio – fir-
my Sante, płatki, owsianki, herbaty 
z Herbapolu. 

Każda niedziela jest wolna od han-
dlu, bo wtedy nie ma ruchu. Sklep 
jest czynny w godzinach: 6–19 od 
poniedziałku do piątku i w soboty 
do 17-tej. Z targowiskiem żyją jak 
w symbiozie, bo wzajemnie napędza-
ją sobie klientów. Nikogo nie dziwi, 
że społemowski blaszak otoczony 
jest np. meblami z prywatnych sto-
isk. Zresztą kupcy z bazaru to stali 
klienci tej placówki. Wszystko widać 
jak na dłoni z kilku kamer zainstalo-
wanych w sklepie.  

Druga z placówek, znajduje się 
na Osiedlu Lipińska przy ul. Fiel-
dorfa 11, gdzie stoi oznakowany tę-
czowymi pasami i szyldem Społem 
pawilon handlowy, a w nim sklep 
przemysłowy nr 22 o powierzchni 
sprzedaży 177 mkw. Po moderniza-
cji we wrześniu 2018 jest tutaj jasne 
oświetlenie kasetowe, klimatyzacja, 
kaloryfery, nowa posadzka, c.o., za-
instalowano kamery i szyby antywła-
maniowe. 

Pracują tu dwie panie: kierownicz-
ką jest Lidia Sulejewska z 30-letnim 
stażem, a jej zastępczynią, córka 
pani Lidii – Beata Balcerzak. Za-

tem panuje tu rodzinna atmosfera, 
która udziela się klientom. 

Połowa z nich to stali klienci, 
mieszkańcy pobliskiego osiedla. Za-
wsze usłyszą dobrą, fachową radę 
i pomoc, zwłaszcza gdy zastanawiają 
się nad kupnem np. pościeli, sprzętu 
AGD, żakietu, czy bluzeczki na wio-
snę, albo piżamy, koszulek, obrusa, 
ceraty, dywanika, koca. Osobny wy-
bór dotyczy szkła i porcelany, czajni-
ka, garnków itd. 

Teraz przed świętami poszuki-
wane są środki czyszczące, chemia 
gospodarcza, ręczniki, papierowe 
serwetki itp. Czasem trudno roze-
znać się i wybrać coś potrzebnego, 
pożytecznego z ponad 30 grup towa-
rowych i aż 10 tys. pozycji asorty-
mentowych, jakimi dysponuje sklep. 
Nasze sprzedawczynie muszą zatem 
bardzo dobrze właściwości towa-
rów, dobierając je pod zmienne gusta 
klientów. W Wołominie, mimo że 
sklep jest nieduży, ma ugruntowaną 
sławę. 

Z tak doświadczonym persone-
lem, zaangażowanymi załogami 
i pod roztropnym kierownictwem 
spółdzielnia wołomińska śmiało 
otworzy następne dekady rozwo-
ju. Oby na 70-lecie spełniły się 
wszystkie ambitne plany.

DARIUSZ GIERYCZ  Witryna sklepu przemysłowego nr 22 przy ul. Fieldorfa 11.

Witryna sklepu spożywczego nr 11 przy ul. Matejki 23.

Nasi dostawcy – HEBAR Naturalne przekąski

Pych senior zdobywał handlo-
we doświadczenie w latach 
90. w słynnym podwarszaw-

skim PGR Mysiadło. Z jego szklar-
ni zaopatrywał w owoce i warzywa 
m.in. społemowski Sezam, Super-
sam oraz inne sklepy spółdzielni 
warszawskich. Podobne doświad-
czenia handlowe, tylko z lat póź-
niejszych w innych firmach, posia-
da obecny dyr. handlowy Hebaru 
Robert Lisowski.  

Spółka działała najpierw w pod-
warszawskich Jankach, a od 2016 
r. działa w Sękocinie Nowym przy 
ul. Handlowej. Stały zespół liczy 12 
osób, plus zatrudniane sezonowo, bo 
sprzedaż wzrasta zwykle na jesie-
ni i w okresach przedświątecznych. 
Gdy przybywam do siedziby firmy, 
wita mnie idealna czystość i porzą-
dek, zarówno na parkingu wśród 
pięknych iglaków, jak w środku, na 
hali produkcyjnej, w magazynach 
i w biurze. 

Jak podkreśla szef Hebaru Józef 
Pych, celem nadrzędnym firmy jest 
dostarczanie produktów najwyż-
szej jakości i zgodnie z zamówie-
niami klientów oraz wychodzenie 
naprzeciw wymaganiom rynku. Ich 
atutem są transparentne, przezroczy-
ste opakowania, aby klient dostrze-
gał czysty wyrób, „nie kupował kota 
w worku”. By widział on w biodegra-
dowalnej folii towar bez zanieczysz-

czeń, np. rodzynki, orzechy włoskie 
i brazylijskie (bez cholesterolu), 
suszone owoce, daktyle, żurawinę, 
morele, śliwki, ziarna słonecznika, 
płatki migdałowe. Te nieszkodliwe 
bakalie, polecane dla cukrzyków, za-
wierają dobre, nienasycone tłuszcze, 
np. omega 3. To zdrowe, naturalne 
przekąski. 

Od 2016 r. posiadają znak ja-
kości HACCP, zaś od 2017 r. cer-
tyfikat na mieszankę kompotową 
(suszone jabłka, śliwki, gruszki), 
przy wsparciu Min. Rolnictwa. 
W II połowie br. zdobędą certyfikat 
na orzech włoski z Polski. Od 2017 
r. oferują w sprzedaży tylko polskie 
– łuskane ziarna dyni, orzech włoski, 
śliwki, mieszankę kompotową, a ich 
okres trwałości obejmuje od pół do 
półtora roku. 

Od 2019 r. wprowadzono nowe, 
„stojące” saszetki-torebki z boczną 
fałdą. Przestrzegają przy tym sys-
temu bezpiecznej żywności, aby do 
czystego towaru nie dostały się żadne 
nieczystości. Opakowania od 60 g do 
kilograma. Ekspediowane w krótkich 
partiach, elastycznie pod potrzeby 
klienta. Są otwarci na propozycje, 
chwalą współpracę z MAH Społem. 

Czerwone logo Hebaru pojawi się 
na nowych etykietach w II półroczu 
br., razem ze „stojącymi” torebkami 
na półce. Oferta obejmuje ponad 70 
pozycji asortymentowych, pakowa-
nych i odważanych przez cztery ma-
szyny pakujące. Nowa hiszpańska, 
marki Packworld, wielogłowicowa, 

z naważarką, czeka na rozruch po 
świętach wielkanocnych. 

Reklama ich wyrobów pojawia się 
w gazetkach cenowych i bilbordach 
MAH, w Radio dla Ciebie, prasie lo-
kalnej. W II półroczu br. ruszy sprze-
daż internetowa. W planach mają 
poszerzenie obszaru sprzedaży poza 
Mazowsze i Podlasie. Chcą pomyśl-
nie rozwijać współpracę ze Społem, 
w tym m.in. swój udział w progra-
mie „Lato z MAH”, sprzedaż pod 
marką Społem. 

Mimo, że wciąż rozszerzają sprze-
daż krajowych bakaliów, to jednak 
imponująca jest lista importowanych. 
To takie kraje jak: Argentyna, Austra-
lia, Azerbejdżan, Bułgaria, Boliwia, 
Brazylia, Chile, Czechy, Francja, Fi-
lipiny, Gruzja, Holandia, Indonezja, 
Indie, Iran, Irak, Kanada, Mozambik, 
Mołdawia, Rosja, Tajlandia, Turcja, 
Ukraina, USA, Węgry, Wietnam.  

DARIUSZ GIERYCZ

Wesołych

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

Podczas otwarcia hurtowni 
Społem na Mokotowie w 1913 
r., w obecnej siedzibie KZRSS 

Społem przy ul. Grażyny 13/15, 
ówczesny pierwszy prezes Związku 
Społem STANISŁAW WOJCIE-
CHOWSKI powiedział m.in.: 

„Aczkolwiek, zwiedzając te 
składy, ujrzycie tylko artykuły 
spożywcze, śledzie, pieprz, kasze, 
to jednak nie one wypełniają treść 
wewnętrzną podjętej pracy spo-
łem. Związek nasz nie jest tylko 
przedsiębiorstwem handlowym, 
on jest instytucją społeczną. 

Celem Związku jest prze-
prowadzanie zasady sprawie-
dliwości, uczciwości i porządku 
w wymianie i produkcji artykułów 
spożywczych: ma on być w organi-
zmie społecznym nowym organem 
opanowującym bezład sił ekono-
micznych i skierowującym je na 
drogę celowego służenia dobru 
powszechnemu… 

/…/ Związek nasz jest owocem 
dobrze pojętej idei solidarności, 
która nakazuje przy pracy szukać 
punktów wspólnych, nie wysuwać 
na front różnic często błahych. 
Mamy wśród siebie ludzi różnych 
warstw i partii, jesteśmy organiza-
cja krajową, nie partyjną – i to jest 
nasz największy tryumf. Polacy 
jednak mogą i umieją pracować 
społem!”

Cyt. za „Historia spółdzielczości 
polskiej do 1914 roku” Stanisława 
Wojciechowskiego, nakładem Spół-
dzielczego Instytutu Naukowego, 
Warszawa 1939, str.251–252 (pod-
kr.od red.) 

W 1913 r. Związek liczył 274 
spółdzielnie z ponad 40 tys. człon-
ków. Ich obrót roczny wyniósł 8,4 
mln rubli, a zysk brutto 10,4 proc. 

REDAKCJA  

Ku dobru powszechnemu
Stanisław Wojciechowski.  Fot. wikipedia

1.WIADOMOŚCI HANDLOWE 
14.03.19, PAWEŁ JACHOW-

SKI „Społem świętuje 150-lecie. 
Spółdzielcy łączą siły zakupowe 
i powalczą o młodego klienta”.

„Społemowcy chcą walczyć z opi-
nią, że ich sklepy dedykowane są 
tylko starszemu pokoleniu Polaków. 
Na czwartkowej konferencji zorga-
nizowanej z okazji 150-lecia Spo-
łem spółdzielcy zapowiedzieli walkę 
o przyciągnięcie do swoich placówek 
młodej generacji konsumentów. Za-
mierzają modernizować sklepy 
zgodnie ze współczesnymi standar-
dami, a także zwiększyć wysiłek 
w kierunku budowania siły zaku-
powej.

– Spółdzielczość nie jest postrze-
gana dziś jako postępowa. Jest po-
strzegana jako niedzisiejsza i nie-
modna – mówiła Anna Tylkowska, 
prezes Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców Społem Śródmieście. 
Jak tłumaczyła, spółdzielcy od lat 
starają się walczyć z takim wize-
runkiem i powoli zaczyna się to 
udawać. Dowodem na to mają być 
nowoczesne sklepy uruchamiane pod 
szyldem Społem w różnych miastach 
Polski. Placówki te w niczym nie 
przypominają dawnych, pamiętają-
cych jeszcze PRL Społemów.

Spółdzielczość spożywców Spo-
łem stanowi dziś 300 samodzielnych 
spółdzielni. Większość z nich (240) 
zrzeszona jest w Krajowym Związku 
Rewizyjnym Spółdzielni Spożyw-
ców Społem. Spółdzielnie wchodzą-
ce w skład KZRSS mają dziś łącznie 
44 tys. członków, 26 tys. pracow-
ników i 2,5 tys. sklepów, których 
łączna powierzchnia sprzedażowa to 
ponad 400 tys. mkw. Należy do nich 
także 49 domów handlowych i 15 sa-
lonów z ubraniami Eleganza.

Jednak Społem nie tylko han-
dlem stoi. Spółdzielcy posiadają 80 
restauracji i barów, 157 zakładów 
piekarskich, 29 zakładów ciastkar-
skich, trzy hotele i siedem ośrodków 
wypoczynkowych. Sprzedaż roczna 
Społem to ok. 7 mld zł. W zestawie-
niu największych sieci handlowych 
w Polsce, sieć Społem – gdyby była 
jednym bytem, a nie niezależnymi 
od siebie spółdzielniami – plasowa-
łaby się w czołowej dziesiątce, z ob-
rotami, o jakich inne polskie sieci 
takie jak Piotr i Paweł, Polomarket, 
czy Topaz mogłyby tylko pomarzyć.

Walka z wielkim rozdrobnie-
niem handlu spółdzielczego to 
jedno z głównych wyzwań, przed 
jakimi stoi Społem. Spółdzielnie 
działające na własną rękę nie są 
w stanie konkurować pod względem 
potencjału zakupowego, oferowa-
nych cen, czy możliwości marke-
tingowych z doskonale zorganizo-
wanymi, zarządzanymi z poziomu 
jednej centrali, sieciami zagraniczny-
mi – Biedronką, Lidlem, czy Carre-
fourem. Owszem, część spółdzielni 
jest mocna lokalnie – przykładem 
choćby PSS Społem w Białymstoku 
– jednak wiele podmiotów ma zbyt 
małą skalę działalności, aby prze-
trwać na coraz bardziej konkuren-
cyjnym rynku.

Spółdzielcy po zmianie ustroju 
gospodarczego w Polsce przez wiele 
lat próbowali się podnieść i zewrzeć 
szyki. Projekty takie jak Krajowa 
Agencja Handlowa, a następnie 
Krajowa Platforma Handlowa po-
wstawały po to, by konsolidować 
siły zakupowe, jakimi dysponowały 
poszczególne Społemy rozsiane po 
kraju. W ostatnich latach z sukcesem 
udało uruchomić wspólne zakupy 
wyrobów pod marką własną Społem.

Jak zdradził w czwartek pytany 
przez portal wiadomoscihandlowe.pl 
Ryszard Jaśkowski, prezes KZRSS 
Społem, aktualnie trwają rozmowy 
na temat wspólnego zaopatrywania 
się przez ok. 100 spółdzielni w marki 
producenckie – na początek wyroby 
mleczarskie. Z czasem wspólne za-
kupy mogłyby objąć kolejne katego-
rie produktów brandowych.

– Bardzo chcielibyśmy nie tylko 
trwać na tym rynku, ale również się 
rozwijać – podkreśla Jaśkowski. – 
Jednak my budujemy nowe sklepy 
za to, co zarobimy. Nas nie wspiera 
żaden EBOR, żaden bank zagranicz-
ny – dodał. Była to oczywista aluzja 
do taniego kredytu, jaki na rozwój 
w Polsce otrzymały sieci Lidl i Ka-
ufland.

Prezes KZRSS Społem podczas 
konferencji ubolewał nad – jak to 
określił – stanem patriotyzmu go-
spodarczego w Polsce. – Nie zawsze 
pierwszym wyborem Polaków jest 
polski sklep. Problemem jest szcze-
gólnie dotarcie do młodszej gene-
racji klientów, ale próbujemy to 
robić, nadganiamy nasze zaległości 
– dodał.

Jak podkreślił Jaśkowski, w 2018 
r. spółdzielniom Społem zrzeszonym 
w KZRSS „S” udało się zwiększyć 
przychody, które w ostatnich latach 
utrzymywały się na podobnym po-
ziomie. Nie zdradził jednak, o ile 
wynik ten został poprawiony.

Szef KZRSS Społem w trakcie 
konferencji zaapelował do władz 
państwowych o przygotowanie 
„prawdziwej ustawy o handlu”, 
która miałaby wesprzeć polskich 
graczy na rynku. – Inaczej będzie 
nam naprawdę trudno utrzymać 
się na poziomie, na którym jeste-
śmy – zaznaczył.

Pytany o wpływ zakazu handlu 
w niedziele na działalność Społem, 
Jaśkowski zauważył, że wiele skle-
pów należących do spółdzielców 
już przed uchwaleniem ustawy było 
zamkniętych w niedziele. Jaśkow-
ski ocenił ograniczenie niedzielne-
go handlu dość pozytywnie, jednak 
wyraził żal, że przepisy nie weszły 
w życie w kształcie przewidzianym 
w obywatelskim projekcie ustawy. 
Przypomnijmy, Społem aktywnie 
angażowało się w zbiórkę podpi-
sów pod projektem, a prezes KZRSS 
Społem był nawet zastępcą pełno-
mocnika komitetu inicjatywy usta-
wodawczej (czyli Alfreda Bujary 
z „Solidarności”).

– W naszym projekcie było prze-
widzianych 19 wyłączeń od zakazu. 
Nie proponowaliśmy zamknięcia 
całego handlu w niedziele. Później 
posłowie wprowadzili kolejne wy-
łączenia, których liczba wzrosła do 
32 – komentował Jaśkowski. Wy-
raził przy tym opinię, że ustawa 
w obowiązującym kształcie „wyma-
ga doprecyzowania” w kwestii dzia-
łalności placówek pocztowych i po-
mocy członków rodziny w niedziele 
w sklepie. – Trzeba wprowadzić lex 
Żabka i zamknąć dyskusję o ograni-
czeniu handlu – zaapelował.”

2.FAKT 15.03.19, JAN BOLA-
NOWSKI „Nikt w tym kraju 

nie ma takiej historii”.

„Społem obchodzi w tym roku 
okrągły jubileusz. Polska spółdziel-
czość spożywcza kończy 150 lat, 
licząc od otwarcia pierwszego skle-
pu spółdzielczego w Warszawie 
w 1869 r. Spółdzielcy podkreślają, 
że receptą na przetrwanie tylu lat 
wśród zmiennych kolei losu i wa-
runków rynkowych była spółdziel-
cza forma własności.

Społem obchodzi w tym roku 
150-lecie swojego istnienia. – Nikt 
w tym kraju nie ma takiej historii 
jak Społem jeśli chodzi o polski 
handel. Nie tkwimy w przeszłości. 
Staramy się iść z duchem czasu – 
mówi Ryszard Jaśkowski, prezes 
zarządu KZRSS Społem. – Marka 
Społem jest wyceniona na 550 mln 
zł. Zawsze jesteśmy w pierwszej 30 
najcenniejszych polskich marek. To 
pokazuje, że klienci wrócili i szanują 
Społem. Wyzwaniem jest dotarcie do 
młodych klientów – dodaje.

Obecnie działa w Polsce około 
300 spółdzielni pod szyldem Spo-
łem, z czego 80 proc. zrzeszonych 
jest w ramach Krajowego Związku 
Rewizyjnego. Każda spółdzielnia 
jest niezależna, dlatego Społem nie 
można uznać za typową sieć handlo-
wą, która we wszystkich sklepach 
ma te same towary i politykę ceno-
wą. Sklepy Społem z dwóch różnych 
regionów Polski mogą mieć zupełnie 
inny asortyment.

Jak podkreśla prezes Jaśkow-
ski spółdzielcy chcieliby obudzić 
wśród Polaków patriotyzm kon-
sumencki. – Dziś Polak nie wybie-
ra domyślnie sklepów polskiej sieci. 
A przecież kupując w takich sklepach 
budujemy naszą gospodarkę i naszą 
przyszłość – twierdzi.

Zrzeszone spółdzielnie posiadają 
łącznie ok. 2,5 tys. sklepów, które 
wypracowały w minionym roku 7,2 
mld zł. To wciąż jeden z większych 
graczy na rynku, choć jak mówią 
spółdzielcy ostatnie dekady były 
dla nich jednymi z najtrudniejszych 
w historii.

W kontrze do kapitalizmu
– Spółdzielcy z wielkim optymi-

zmem podeszli do przemian ustro-
jowych i powrotu do gospodarki 
wolnorynkowej. Wprowadzono jed-
nak ustawę antyspółdzielczą – roz-
wiązano wszystkie centralne związki 
spółdzielcze i bardzo ograniczono 
nasz majątek. Ustawa złamała nam 
kręgosłup. Zabrano nam centra-
lę handlową i hurt. Spółdzielcy 
w latach 90. walczyli o przetrwanie 
– wyjaśnia Dariusz Gierycz, red. 
nacz. Społemowiec Warszawski.

Na Słowacji, gdzie podobnego 
prawa nie wprowadzono, spółdziel-
cy mają największy udział w handlu. 
W Polsce Społem musiało dźwigać 
się z głębokiego upadku. – Idee spół-
dzielcze pozwoliły nam przetrwać. 
Bo dla nas pieniądz nigdy nie był 
najważniejszy – podkreśla prezes 
Jaśkowski.

– W spółce decydują pieniądze, 
a w spółdzielni ludzie. Spółdzielnie 
powstawały w XIX w. w kontrze 
do kapitalistycznego, materiali-
stycznego podejścia do świata. Dziś 
kapitał znów wzrósł w siłę, dlate-
go spółdzielczość jest postrzegana 
jako niedzisiejsza – twierdzi Anna 
Tylkowska, prezes zarządu Społem 
WSS Śródmieście. Jak mówi kiedyś 
jej spółdzielnia posiadała 400 skle-
pów w centrum Warszawy obecnie 
jest ich 20. Ale spółdzielnia w ostat-
nich latach przynosi zyski i otwiera 
nowe punkty handlowe.

Dorobek pokoleń
Spółdzielcy podkreślają, że 

sprawna działalność gospodarcza 
ma zapewnić pieniądze na realiza-
cję ważnych dla spółdzielców celów 
społecznych. Nie oznacza to jednak, 
że w sklepach Społem jest wyjątko-
wo drogo.

– Konkurencja zmusza nas do 
tego, by w naszych sklepach to-
wary były w podobnych cenach co 
u konkurencji. Nie jest prawdą, że 
w Społem jest drogo. W rankingach 
prasowych nigdy nie jesteśmy na 
szarym końcu, a zwykle w pierw-
szej połowie zestawienia. Teraz ceny 
są u nas zupełnie inne niż 10–15 lat 
temu – zapewnia prezes Ryszard 
Jaśkowski.

Od innych sklepów odróżnia za 
to podejście do klienta. – Społem 
się tym różni od innych sieci, że 
jest to dorobek pokoleń. Takie za-
ufanie buduje się przez pokolenia. 
Nasz personel ma osobisty kontakt 
z klientem. To jest nasz kapitał – 
twierdzi Dariusz Gierycz.

Historia Społem zaczęła się od 
warszawskiej spółdzielni Merkury, 
która w 1869 r. otworzyła pierwszy 
sklep na Nowym Świecie w Warsza-
wie. – Pierwsze 3 sklepy spółdzielcze 
powstały na Nowym Świecie, Pod-
walu i ul. Elektoralnej – mówi Anna 
Tylkowska, prezes zarządu Społem 
WSS Śródmieście. – W 1869 r. na 
Nowym Świecie powstały dwie zna-
czące firmy Blikle i stowarzyszenie 
spółdzielców. Jeśli chodzi o Blikle, 
to już z prywatnej, rodzinnej firmy 
pozostał tylko znak. A spółdzielnie 
wciąż trwają i są w rękach spółdziel-
ców – zaznacza.”

3. DLAHANDLU.PL 14.03.19, 
MARTA WITKOWSKA 

„Prezes KZRSS Społem: Nie 
mamy wsparcia banków, ale przetr-
wamy dzięki idei spółdzielczości”

„…– Budujemy, modernizuje-
my za to, co zarobimy. Nie mamy 
wsparcia banków takich jak EBOiR, 
wszystko musimy wypracować sami. 
Jesteśmy wierni idei spółdzielczo-
ści, ona pozwoliła nam przetrwać 
wiele trudnych momentów i dzię-
ki temu świętujemy dziś 150-le-
cie działalności. Będziemy o tym 
przypominać zwłaszcza, że dla Po-
laków polskie sklepy nie są, nieste-
ty, miejscami pierwszego wyboru. 
W dodatku, w przeciwieństwie do 
dwóch największych dyskonterów, 
nie mamy 900 mln zł rocznie, które 
moglibyśmy przeznaczyć na rekla-
mę i marketing. Działamy więc lo-
kalnie, na miarę naszych możliwo-
ści. I z sukcesem. Wartość znaku 
„Społem” jest wyceniana na 500 
mln zł, a największe spółdzielnie 
inwestują duże kwoty w swój roz-
wój – mówił prezes KZRSS „Spo-
łem”.

Zapytany o wpływ niehandlowych 
niedziel na działalność Społem, pre-
zes Jaśkowski zaznaczył, że ustawa 
o ograniczeniu handlu w ten dzień 
spełniła pokładane w niej nadzieje. 
– U nas to funkcjonuje. Spółdzielnie 
zamykały swoje sklepy w niedziele 
także przed wprowadzeniem zakazu, 
jeśli miało to uzasadnienie ekono-
miczne. Jednak przepisy nie weszły 
w życie w kształcie przewidzianym 
w obywatelskim projekcie ustawy, 
nad którym aktywnie pracowaliśmy. 
Przewidywaliśmy 19 wyłączeń od 
zakazu, nie chcieliśmy całkowicie 
zamykać handlu w niedziele. Stanęło 
na 32 wyłączeniach. Doprecyzowa-
nia wciąż wymagają takie kwestie, 
jak punkty pocztowe oraz dookre-
ślenie, kto może stać za ladą w nie-
dziele (pomoc rodzinna) – komentuje 
Ryszard Jaśkowski.

Społem chce w przyszłości zacie-
śnić współpracę z Coop (to lokalne 
kooperatywy spółdzielcze, działają-
ce w Europie – przyp. red.). Wkrótce 
przedstawiciele polskich spółdzielni 
spotkają się z kolegami z Węgier, 
Czech i Słowacji. W tym ostatnim 
kraju spółdzielnie mają mocną pozy-
cję. Nie dały się wypchnąć z rynku 
Tesco, mają scentralizowane zakupy 
hurtowe.

– To dla nas wskazówka, jak dzia-
łać skutecznie. I próbujemy to robić. 
Prowadzimy obecnie rozmowy na 
temat wspólnych zakupów dla 100 
zrzeszonych spółdzielni, zaczniemy 
od markowych wyrobów mleczar-
skich. Trzeba jednak przypomnieć, 
że w swojej historii Społem musiało 
się mierzyć z wieloma przeszkodami 
i trudnościami – po zmianie ustroju 

Znowu  Społem!
Echa konferencji prasowej    w KZRSS Społem

 – 14 marca     2019 r.
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l 150  l a t  spó łdz ie lczośc i  spożywców  l
gospodarczego w latach 90-tych zde-
centralizowano związek. W później-
szych latach próbowaliśmy konsoli-
dować się poprzez takie projekty, jak 
Krajowa Agencja Handlowa, a póź-
niej przez założoną w 2011 roku Kra-
jową Platformę Handlową. Od kilku 
lat kupujemy wspólnie wyroby pod 
marką własną Społem – mówił Ry-
szard Jaśkowski.

Jak dodał, konkurencja wymusza 
na spółdzielniach atrakcyjną cenowo 
ofertę. – Pragnę podkreślić, że sklepy 
Społem są błędnie postrzegane jako 
sklepy drogie. To nieprawda – po-
wiedział prezes KZRSS.

Jako wyzwania stojące przed 
Społem wskazał na dotarcie do 
młodszej grupy konsumentów. – 
Ukłonem w stronę młodszych po-
koleń jest aplikacja mobilna, kasy 
samoobsługowe oraz program lojal-

nościowy „Społem znaczy razem”, 
w którym uczestniczy już 640 tys. 
klientów – podsumował Ryszard Jaś-
kowski.”

4.HANDELEXTRA.PL 15.03.19, 
KATARZYNA PIERZCHAŁA 

„Społem generuje rocznie 7,2 mld 
zł sprzedaży”

„…Najstarsza sieć handlowa 
w Polsce – Społem – obchodzi w tym 
roku jubileusz 150-lecia!.. (...)Ponie-
waż pierwsza spółdzielnia powsta-
ła w Warszawie, na terenie zaboru 
rosyjskiego i ruch spożywców był 
tu silniejszy, więc za kolebkę spół-
dzielczości spożywców na ziemiach 
polskich przyjmuje się tzw. Kon-
gresówkę. W ciągu trzech wieków 
działalności Społem przeszedł wie-
le burz i wzlotów, o czym szerzej 
napiszemy wkrótce… (…) – Szczy-
cimy się naszą historią, ale zapew-
niam, że nie zostaliśmy w blokach 
startowych, tylko rozwijamy się, 
choć historia nieraz kładła nam 
kłody pod nogi – przyznaje Ry-
szard Jaśkowski, prezes zarządu 
KZRSS „Społem”.

Pokazaniu dorobku, ale i ujawnie-
niu szerokich planów rozwoju ma 
służyć obchodzony wieloetapowo 
jubileusz 150-lecia spółdzielczości 
w Polsce oraz Społem WSS Śród-
mieście, która jest bezpośrednią 
spadkobierczynią powstałego trzy 
wieki temu warszawskiego stowa-
rzyszenia spożywczego „Merkury”.

I tak już 12 kwietnia odbędzie się 
uroczyste otwarcie wystawy w Mu-
zeum Spółdzielczości w Krajowej 
Radzie Spółdzielczej a 15 maja – 
konferencja historyczna w siedzibie 
KZRSS Społem (o spółdzielczości 
konsumenckiej w Polsce od jej po-
wstania do czasów obecnych). Na 26 
czerwca zaplanowano konferencję 
„Rola społeczna spółdzielczości”, 
a w niej prezentacje spółdzielczości 
uczniowskiej, o wsparciu spółdziel-
czym dla lokalnych społeczności 
i działań charytatywnych oraz o roli 
kobiet w spółdzielczości.

Uroczyste obchody 150-lecia 
odbędą się 12 września w Zamku 
Królewskim w Warszawie. Obec-
nie trwają wysiłki, aby Prezydent 
RP objął to wydarzenie swym pa-
tronatem.

Na tym nie koniec. W paździer-
niku, a dokładnie 24, planowana 
jest konferencja popularno-naukowa 
„Kooperatyzm konsumencki w Pol-
sce i Europie” w siedzibie KZRSS 

Społem. Świętowanie zakończy 
50. – również jubileuszowy – zjazd 
KZRSS Społem, na którym spotka-
ją się przedstawiciele spółdzielni 
z całego kraju, zostaną wręczone na-
grody i statuetki. Wtedy też – 19-21 
grudnia – zostanie wybrana rada nad-
zorcza KZRSS Społem.

Pomysłodawcą nazwy „Społem” 
był Stefan Żeromski.”

5.PORTALSPOZYWCZY.PL 
14.03.19, OLIMPIA WOLF 

„Prezes KZRSS Społem: Spół-
dzielnie są osobnymi podmiotami, 
ale widzimy potrzebę wspólnych 
działań”.

„…Ryszard Jaśkowski, prezes 
Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Spożywców „Społem” 
podkreśla, że chociaż każda spół-
dzielnia jest samodzielna, to są 

obecnie pomysły na wspólne dzia-
łania zakupowe… (…) Spółdzielnie 
są osobnymi podmiotami, ale wobec 
silnej konkurencji coraz bardziej za-
uważają potrzebę wspólnych działań, 
takich jak np. wspólne zakupy, po-
wodujących zmniejszenie cen i tym 
samym wzrost konkurencyjności.

– Staramy się iść z duchem cza-
sów – mówi Ryszard Jaśkowski, 
prezes KZRSS Społem. – Obecnie 
każda spółdzielnia jest samodzielna, 
więc my nie możemy narzucać inte-
gracji, możemy ją tylko proponować 
– tłumaczy.

Dodaje, że w 2010 roku została 
powołana Krajowa Platforma Han-
dlowa „Społem” Sp. z o.o., która ma 
w ofercie produkty marki własnej dla 
sklepów „Społem”. – Teraz powinni-
śmy zrobić krok naprzód, ponieważ 
nawet duże spółdzielnie widzą po-
trzebę wspólnego działania – tłuma-
czy Ryszard Jaśkowski.

Prezes KZRSS Społem zaznacza, 
że nie mają dofinansowania i roz-
wijają się z tego, co sami wypracu-
ją. – Problemem jest dla nas kapitał, 
ale chcemy się rozwijać – mówi. 
Podkreśla, że spółdzielnie inwestu-
ją w remonty i rewitalizacje oraz 
w otwarcia sklepów, które spełniają 
nowoczesne standardy.

Ryszard Jaśkowski przypomina 
też, że „Społem” wspiera ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedzielę, 
chociaż wymaga ona jeszcze do-
precyzowania w kilku kwestiach, 
takich jak punkty pocztowe i praca 
członków rodziny w niehandlowe 
niedziele.

Za datę narodzin spółdzielczo-
ści spożywców na ziemiach pol-
skich przyjmuje się 1869 rok, 
w którym powstało Stowarzyszenie 
Spożywcze „Merkury” w Warsza-
wie i Stowarzyszenie Spożywcze 
„Oszczędność” w Radomiu. Polska 
znajdowała się wtedy pod zaborami: 
austriackim, pruskim i rosyjskim. 
Ponieważ pierwsza spółdzielnia po-
wstała w Warszawie, na terenie zabo-
ru rosyjskiego i ruch spożywców był 
tu silniejszy – stąd promieniowały 
jego idee – za kolebkę spółdzielczo-
ści spożywców na ziemiach polskich 
przyjmuje się tzw. Kongresówkę.”

6.PORADNIKHANDLOWY.
PL 15.03.19, RAFAŁ BORUC 

„150 lat Społem”.

 „…14 marca konferencja praso-
wa zainaugurowała obchody 150-le-
cia spółdzielczości konsumenckiej 

w Polsce. Wydarzenie odbyło się 
w historycznym, wybudowanym 
w 1913 r. budynku przy ul. Różanej 
w Warszawie, wciąż należącym do 
Społem. Uroczystości rocznicowe 
potrwają do trzeciej dekady paź-
dziernika. Wśród nich: konferencje, 
akademie i wystawy.

– Kiedyś spółdzielczość była 
postępowa, ale dzisiaj postrzega-
na jest jako niemodna, bo u nas 
nie rządzi kapitał, tylko ludzie. 
W spółkach myśli się o pomnaża-
niu pieniądza. My koncentrujemy 
się na rozwoju wartości między-
ludzkich. I to jest naszą siła, która 
pozwoliła nam przetrwać w naj-
trudniejszych momentach historii. 
A było ich niemało – mówiła Anna 
Tylkowska, prezes zarządu Społem 
WSS Śródmieście w Warszawie.

W warszawskiej konferencji 
uczestniczył Ryszard Jaśkowski, 
prezes zarządu KZRSS Społem, 
który m.in. zwrócił uwagę na ko-
nieczność zmiany wizerunku Spo-
łem i przekonanie do tej marki 
młodych ludzi. – Potrzebujemy też 
konsolidacji, abyśmy mogli stawić 
czoła silnej konkurencji zagra-
nicznych sieci. Nie mamy takiego 
kapitału, ale wspólnie jednocząc 
siły możemy się rozwijać. Pierw-
szym efektem łączenia jest powrót 
kolejnych spółdzielni do Związku. 
W ubiegłym roku przyłączyło się 6 
z nich, a w bieżącym kolejna – po-
wiedział prezes Jaśkowski… (…) 

15 marca delegacja spółdzielców 
oraz Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska, wicemarszałek Sejmu, złożyła 
kwiaty na Cmentarzu Powązkow-
skim w 150 rocznicę urodzin pre-
zydenta Stanisława Wojciechow-
skiego, który był także prezesem 
Spółdzielni Spożywców w latach 
1908-1920. Marszałek Kidawa
-Błońska jest jego prawnuczką.”

7.MIESZKANIEC.PL, facebook 
17.03.19, ADAM ROSIńSKI 

„Mieszkaniec” społem ze… „Spo-
łem”! 

„Szacuje się, że marka „Społem” 
(nazwa wymyślona przez Stefana 
Żeromskiego, oznacza po prostu: 
razem, wspólnie) warta jest 500 mln 
zł. Od półtora wieku spółdzielczość 
spożywców cieszy się zaufaniem 
klientów i biznesu. Mimo bardzo 
silnej konkurencji, głównie z ka-
pitałem zagranicznym, cały czas 
„Społem” jest graczem liczącym 
się na rynku marek oraz handlu…

(…) Bieżący rok upływa pod 
szyldem 150-lecia Spółdzielczości 
Spożywców w Polsce. Obchody Ju-
bileuszu mają kilka ważnych punk-
tów. Zakończą się w październiku 
50. JUBILEUSZOWYM Zjazdem 
Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Spożywców. Kulmina-
cyjnym zaś punktem obchodów bę-
dzie uroczysta akademia, którą we 
wrześniu zaplanowano na Zamku 
Królewskim.

– Zamierzamy wystąpić do pana 
prezydenta Andrzeja Dudy, aby 
objął honorowym patronatem ob-
chody naszego Jubileuszu – mówił 
na konferencji prasowej w Restau-
racji MOKOLOVE Ryszard Jaś-
kowski prezes KZRSS.

– Orędziem wsparła nasz Jubi-
leusz pani wicemarszałek Sejmu 

Małgorzata Kidawa-Błońska, któ-
ra jest w prostej linii potomkinią, 
prawnuczką prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego – podkreślił Da-
riusz Gierycz, redaktor naczelny 
Społemowca Warszawskiego. W la-
tach 1908 – 1920, późniejszy prezy-
dent RP, był pierwszym prezesem 
Związku Spółdzielni Spożywców.

– Gdy młodzi ludzie pytają, 
czemu jesteśmy spółdzielnią a nie 
spółką, to tłumaczę, że w spółce 
decydują pieniądze, a w spółdzielni 
ludzie… – o prospołecznym cha-
rakterze działalności mówiła Anna 
Tylkowska, prezes „Społem” WSS 
Śródmieście, która od 20 lat kie-

Znowu  Społem!
Echa konferencji prasowej    w KZRSS Społem

 – 14 marca     2019 r.

ruje najstarszą w Warszawie spół-
dzielnią – śródmiejską.

Wiele o historii „Społem” opo-
wiadał Ryszard Jaśkowski, prezes 
KZRSS „Społem”. – Nasz Jubileusz 
nie jest wyłącznie naszym świętem, 
ale jest świętem całej rzeszy Pola-
ków, handlowców – pokoleń, które 
naszą organizację budowały i dzia-
łały w niej… – zaznaczał prezes Ry-
szard Jaśkowski…

(…) Nazajutrz po konferen-
cji „Społemowcy” złożyli kwiaty 
na grobie prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego. 15 marca jest 
dniem urodzin byłego prezydenta 
RP i pierwszego prezesa Związku 
Społem…”

Od 150 lat spółdzielnie Społem zaopatrują Polaków w żywność 
i artykuły pierwszej potrzeby. Zawsze niezawodnie, zarówno 
w okresie zaborów, wojen i powojennej odbudowy, jak i róż-

nych kryzysów, reform, przemian ustrojowych. Już od chwili powsta-
nia w roku 1869 Stowarzyszenia Spożyw-
ców Merkury, z jego głównym przywódcą 
Aleksandrem Makowieckim, pierwsze 
spółdzielnie spożywców kierowały się za-
sadami uczciwości kupieckiej, samopomo-
cy i solidaryzmu społecznego. 

Po rewolucji 1905 r. nowe impulsy 
rozwoju przynieśli romantyczni entu-
zjaści, skupieni w Tow. Kooperatystów. 
To byli m.in. przyszły prezydent RP Stani-
sław Wojciechowski, Edward Abramow-
ski, Romuald Mielczarski. Zainicjowali 
oni budowę setek spółdzielni spożywców 
i w 1911 r. Związku Społem. Markę Spo-
łem, poprzez uruchomiony tygodnik o tej 
nazwie, nadał im Stefan Żeromski. Okre-
ślił je potem jako „nową zorganizowaną 

siłę narodową”. 

W odrodzonej Rzeczypospolitej, mimo 
kryzysu gospodarczego lat 30. Społem stało się najsilniejszą siecią han-
dlową w Polsce. Związek, jako centrala gospodarcza kierował wówczas 
handlem ponad 1700 spółdzielni w miastach i na wsi oraz ponad 3 tys. 
sklepów. Posiadał spożywcze zakłady produkcyjne w Kielcach, Włocław-
ku, Dwikozach, Gdyni, 25 składnic, prowadził znaczny import towarów, 
współpracował z Bankiem Społem. Na jego jubileuszowy zjazd w 1936 r. 
przybył prezydent RP Ignacy Mościcki.

Podczas oblężenia Warszawy w 1939 r. i Powstania Warszawskie-
go zasoby Społem oddano władzom polskim. W czasie okupacji nie-
mieckiej Związek i spółdzielnie heroicznie realizowały system kartkowy, 
potajemnie pomagały ruchowi oporu, ludziom kultury, ratowały dzieci 
Zamojszczyzny i Żydów z płonącego getta. Podczas powstania zginął cha-
ryzmatyczny prezes Związku Marian Rapacki i inni społemowcy.

W okresie powojennym, Społem ofiarnie organizowało zaopatrzenie 
podczas odbudowy kraju, w tym na Ziemiach Odzyskanych. Potem 
przechodziło różne przymusowe reorganizacje i restrykcje, tracąc swą na-
zwę w okresie stalinowskim. Mimo rozmaitych kryzysów, powrotów do 
systemu kartkowego, dotkliwej gospodarki niedoboru i pustych półek, 
Związek unowocześniał w miarę możliwości handel. W latach 1958-1972 
za prezesury Ireny Strzeleckiej obroniono handel społemowski przed 
upaństwowieniem i zbudowano sieć pierwszych w kraju placówek wiel-
kopowierzchniowych. 

Wraz z oczekiwanym powrotem do gospodarki rynkowej w 1989 r., 
niestety poważnym ciosem dla handlu społemowskiego była tzw. Spe-
custawa z 1990 r. Zlikwidowała ona nagle Związek jako centralę gospo-
darczą i hurt oraz drastycznie zredukowała majątek spółdzielni o ok. 50-70 
proc. Dla ratowania spółdzielni powołano w 1992 r. Krajowy Związek Re-
wizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, na czele z prezesem Edmun-
dem Bogdanem Bubakiem.

Związek Rewizyjny, z obecnym prezesem Ryszardem Jaśkowskim, 
kontynuuje idee poprzednich Związków. Do dziś pomaga spółdzielniom 
w doradztwie, szkoleniach i lustracji. Jednak inicjuje też wspólne zaku-
py i marketing, wspiera inwestycje i modernizację placówek. Uczestniczy 
w procesach legislacyjnych, działając w obronie polskiego handlu.   DG

Zawsze niezawodni

Drzeworyt Władysława 
Skoczylasa (1918).

 fot. ze zbiorów NAC.
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Jest jedną z możliwości regulo-
wania opłat za usługi poczto-
we. Przeważnie jest w postaci 

małego papierowego prostokąta 
z klejem i odpowiednią grafiką, 
wykonany różnymi technikami, 
na różnych rodzajach papieru. 
Wartość wykorzystanego znaczka 
zależy od rodzaju przesyłki. Na-
leży zaznaczyć, że mimo innych 
możliwości przesyłania korespon-
dencji znaczek ma wciąż swoje 
miejsce, a na jego nowe edycje 
czekają filateliści, którzy obcho-
dzą w dniu 9 października Świa-
towy Dzień Znaczka Pocztowego.

Historia znaczka pocztowego się-
ga XVII wieku kiedy to w Wielkiej 
Brytanii rozpoczęto reformę pocz-
tową dot. m.in. uproszczenia i ujed-
nolicenia opłat pocztowych .Prekur-
sorem tych zmian był Rowlan Hill, który zaproponował by opłata pocztowa 
była dokonywana z góry dzięki „małym skrawkom papieru, by na nich przy-
łożyć stempel pocztowy i pokrytych z jednej strony klejem umożliwiającym 
po zwilżeniu przylepienie do listu”.

Nowa taryfa pocztowa została wprowadzona, a wzorem dla pierwszego 
znaczka był medal z portretem młodej królowej Wiktorii wybity w 1837r. 
Znaczek ten został zabezpieczony przed fałszerstwem w postaci znaku wod-

nego, a z uwagi na jego czarny kolor został nazwany Penny Black (czarna 
jednopensówka) z jednoczesnym umieszczeniem na nim trudnych do podro-
bienia ornamentów. Po wydaniu znaczka w Wielkiej Brytanii znaczki zaczęły 
ukazywać się w wielu krajach, w tym w roku 1860 w Królestwie Polskim 
i były wykorzystywane w czasie Powstania Styczniowego. Po uzyskaniu nie-
podległości pierwsze wydania znaczków w niewielkich nakładach zaczęły 
cieszyć się zainteresowaniem polskich i zagranicznych filatelistów. W PRL 
znaczki drukowano masowo co znacznie obniżyło ich filatelistyczną wartość, 
którą przywrócono dopiero w III Rzeczypospolitej .

  
Na znaczkach pocztowych odzwierciedlane były i są m.in. wydarzenia po-

lityczne, sportowe, urodziny sławnych osób, flora i fauna, zabytki, obchodzo-
ne jubileusze. Zwykle w znaczki zaopatrujemy się w urzędzie pocztowym, 
ale Poczta Polska ma w swojej ofercie usługę indywidualną pn. „ Mój ZNA-
CZEK” umożliwiającą zaprojektowanie znaczka we własnym zakresie. Usłu-
ga polega na nadrukowaniu na koszt klienta na wzorcu znaczka opłaty poczto-
wej: zdjęcia, rysunku, tekstu, znaku towarowego itp.  Można na nim umieścić 
logo firmy, reklamę a także zaznaczyć obchodzony jubileusz. Znaczek może 
być wykorzystany do opłacenia usługi pocztowej.

Z tej propozycji Poczty Polskiej skorzystał Krajowy Związek Rewizyj-
ny Spółdzielni Spożywców „Społem”, zamawiając tę usługę dla upamięt-
nienia 150-lecia Spółdzielczości Konsumenckiej w Polsce.  J.J.

Znaczek pocztowy

Święta Wielkiej Nocy są o wiele 
bogatsze w tradycje w porów-
naniu z Bożym Narodzeniem. 

Z tygodniowym wyprze dzeniem jest 
Niedziela Palmowa. Święcone kolo-
rowe palmy symbolizują męczeń-
stwo i triumf tj. Zmartwychwstanie 
Jezusa oraz nieśmiertelność duszy 
ludzkiej. Tradycja procesji z pal-
mami jest celebrowana od dawna 
w kościołach i na dziedzińcach przy-
kościelnych. Mimo dawnego zaka-
zu kościoła, dotyczącego włączania 
w barwną procesję umieszczonej na 

platformie figury Jezusa, w niektó-
rych regionach Polski zwyczaj ten 
przetrwał do dziś.

Z Niedzielą Palmową związany 
jest inny zwyczaj tzw. pucheroki, 
(łac. puer znaczy chłopiec). Tak na-
zywano krakowskich żaków, którzy 
recytując ułożone przez siebie ry-
mowane teksty o trudach i niedoli 
studenckiego życia zbierali pienią-
dze na zakup jedzenia i piwa. W dzi-
siejszych czasach żaków zastąpiły 
grupki uczniów szkół podstawowych 
ubranych m.in. w słomiane, jak zwy-
czaj każe, czapy przyozdobione ko-
lorowymi wstążkami, nagradzane za 
swoje występy przez gospodynie cia-
stem, a do koszyczków wkładanymi 
jajkami. 

Ogólnopolską tradycją są groty 
grobowe ze zwłokami Chrystusa za-
aranżowane w bocznych nawach ko-

ściołów, które z reguły przygotowują 
parafianie. Tradycją jest, sprawowa-
nie przy nich straży m.in. przez stra-
żaków, harcerzy bądź osoby cywilne 
. 

Z kolei Wielka Niedziela to bardzo 
uroczysty dzień zarówno w wymo-
wie religijnej jak i w tradycji spo-
żywania dań oraz zabaw takich jak 
np. toczenie jaj z górki czy szukanie 
przez dzieci wiosennych zajączków, 
koszyczków ze słodyczami, barw-
nych pisanek lub innych prezentów. 

Również Poniedziałek Wielka-
nocny jest dniem zabaw, zalotów, 
psot i żartów. W niektórych rejo-
nach tradycją jest paradny objazd 
pól zakończony wyścigiem konnym. 
Najważniejszym i najbardziej popu-
larnym wydarzeniem jest oblewanie 
się wodą. W tym dniu jedną z naj-
bardziej celebrujących ludowe zaba-
wy jest południowa Polska. Jest tam 
m.in. dzień „Siudej Baby – zgodnie 
z tradycją mężczyzna przebrany za 
kobietę w podartym ubraniu, z usmo-
loną twarzą i rękami w sadzy i zapa-
sem czernidła czyha na swoje ofiary 
w towarzystwie Cygana strzelające-
go z bata oraz młodych mężczyzn 
w krakowskich strojach.

Mieszkańcy Krakowa i  turyści 
tradycyjnie w lany poniedziałek 
spotykają się na odpuście zwanym 
Emaus od nazwy biblijnej miej-

scowości w Izraelu, do której szedł 
z dwoma uczniami Zmartwychwsta-
ły Chrystus. Kramy z dewocjonalia-
mi  sercami z piernika, pańską skór-
ką, chlebkami świętojańskimi a także 
zabawkami charakterystycznymi dla 
stolicy Małopolski tj. drewnianymi 
figurkami mieszczan, dorożkarzy, 
przekupniów, Żydów w tradycyjnych 
strojach, od lat przyciągają tłumy. 

Kraków w poświąteczny wtorek 
celebrował kiedyś jedyny w swoim 
charakterze zwyczaj rękawki, której 
miejscem był Kopiec Kraka, według 
legendy – mogiła króla Kraka, usypa-
na z ziemi przynoszonej w rękach lub 
rękawach przez mieszkańców grodu. 
W przeszłości Kopiec był miejscem 
rzucania z góry jabłek, jajek lub resz-
tek święconego dla ubogich i rów-
nocześnie rozdawania datków. Dziś 
rękawka została włączona w emau-
sowy odpust. 

Oprac. J.J.

Wielkanocne tradycje

Kenia to państwo położone 
we wschodniej Afryce nad 
Oceanem Indyjskim, które 

w pierwszej dekadzie marca było 
celem wojażu spółdzielców z WSS 
Śródmieście. Jej położenie na równi-
ku sprawia, że jest uważana za naj-
cieplejszy kraj na tym kontynencie. 
Miejscem pobytu społemowców był 
Hotel Southern Palms przy piasz-
czystej plaży Diani Beach, z pełną 
infrastrukturą w otoczeniu palm, 
kwitnących pnączy bugenvilli, alo-
esów, palm kokosowych, pełzają-
cych krabów, odwiedzin sprytnych 
małpek. Do dyspozycji restauracje, 
bary, bufety, baseny oraz bogata 
oferta czynnego wypoczynku m. in. 
siłownia, korty tenisowe, tenis stoło-
wy, siatkówka, aerobik. Każdy mógł 
wybrać sobie aktywności według 
własnego uznania. Dla nurkujących 
możliwość poznania podwodnego 
świata raf koralowych, czemu rów-
nież nie mogli się oprzeć niektórzy 
społemowscy.

Wieczory wypełnione muzyką, 
występami m.in. Masajów prezentu-
jących ich rodzimy folklor. Młodzi 
mężczyźni przedstawiciele ludno-
ści zamieszkującej pogranicze Ke-
nii i Tanzanii prezentowali się m.in. 
w tańcach wojowników swojej grupy 
etnicznej. 

Wspaniały odpoczynek po dłu-
gim dziesięciogodzinnym locie nie 
zagłuszał ciekawości wzięcia udzia-
łu w„bezkrwawych łowach „...Aby 
w nich uczestniczyć trzeba było  po-
konać po raz drugi odległość z nad 
oceanu do Mombasy – drugiego co 
do wielkości miasta Kenii, którego 
symbolem są gigantyczne stalowe 
kły słonia górujące nad ulicą imienia 
prezydenta Arpa-Mai, który walczył 
z kłusownikami. 

Miasto leży w większości na kora-
lowej wyspie w poszerzonym lejko-
watym ujściu rzek i aby dotrzeć na 

ląd trzeba skorzystać z promu. Krót-
ka podróż tym środkiem dla turystów 
jest kolejnym obrazem z życia Ke-
nijczyków. Prom dla pasażerów jest 
bezpłatny, koszty ponoszą jedynie 
właściciele pojazdów. Pasażerowie 
różnią się kolorem skóry, sposobem 
ubierania, wielkością bagażu niekie-
dy niesionego na ramionach lub na 
głowie.

 Anglicy Mombasę uważali za 
pierwszą stolicę swoich kolonii. Ta 
przeszłość miasta jest widoczna cho-
ciażby w postaci zachowanej archi-
tektury w stylu kolonialnym wymie-
szanej z budynkami obecnej doby . 
Rozmaite style architektoniczne, 
niszczejące budynki, szałasy, hałdy 
śmieci, kurz, klaksony przejeżdża-

jących „tuk tuków” ( trójkołowych 
pojazdów w wersji zmotoryzowanej 
rikszy), pełniących rolę taksówek.

Budynki Starego Miasta, wąskie 
uliczki i  Fort Jezus na którym wid-
nieje tablica upamiętniająca 20 ty-
sięcy Polaków (w większości dzie-
ci) umieszczonych tam po powrocie 
z Syberii, to nieliczne miejsca historii 
tego miasta, które można scharakte-
ryzować jednym zdaniem …„afry-
kańskie miasto ogromnych kontra-
stów, gdzie bieda i brud miesza się 
z nowoczesnością”.

Podróży do Kenii twierdzą – „być 
w Kenii i nie wybrać się na safari to 
stracony czas”. 

„Każdy słysząc słowo safari ma 
własne wyobrażenia jak może wy-
glądać, znamy przecież doskonale 
zwierzęta sawanny z filmów doku-
mentalnych. Należy jednak przy-
znać, że doświadczenie gorąca 
Afryki na własnej skórze przechodzi 
najśmielsze oczekiwania i wyobra-
żenia. Emocje towarzyszące nam 
podczas tej przygody były niezwykle 
silne i zaskakujące. Wyczekiwanie 
w napięciu na każde następne zwie-
rzę czekające na nas tuż za zakrętem 
i dziecięca wręcz radość wypisana 
na twarzach wszystkich odkryw-
ców w chwili dostrzeżenia nowego 
ulubieńca pozwoliła nam rozbudzić 
w sobie nieposkromioną ciekawość 
świata. Od przewodnika o imieniu 
Sami, dowiedzieliśmy się, że nie każ-
demu jest dane zobaczyć lwy, stada 
słoni, impale, zebry, bawoły, stru-
sie, a nawet guźca zaledwie w ciągu 

24 godzin, jednak nam dopisało to 
niebywałe szczęście. Mogliśmy po-
czuć się jak prawdziwi podróżnicy, 
a żadne trudy podróży, wszechogar-
niający czerwony pył i żar lejący się 
z nieba nie mogły zniechęcić nas do 
kontynuowania tej wyjątkowej przy-
gody”. Tak podsumowała tę eskapa-
dę jej uczestniczka Magda.

Powyższe doznania towarzy-
szyły chyba wszystkim bez wyjąt-
ku podczas przejazdu przez jeden 
z największych Parków Narodo-
wych Kenii Tsavo East, założonym 
w roku 1948, położonym przy dro-
dze z Mombasy – do stolicy Nairo-
bi. Samochód z otwartym dachem 
umożliwił fotograficzną penetrację 
terenu w poszukiwaniu mieszkań-

ców Parku. Obrazki były różne, 
ale prawie wszystko wyzwalało 
niesamowite emocje. Np. widok 
kilku żyraf z wyciągniętymi szyja-
mi skubiącymi liście, jeszcze wyż-
szych od nich akacji, słoniątka po-
silającego się mlekiem matki, stada 
czerwonych słoni, których skóra 
zmieniła barwę od tarzania się po 
ziemi w tym kolorze, „baraszkują-
cych” lwów w krzakach sawanny, 
budzących zdziwienie pasiastych 
zebr, przebiegających przed maską 
samochodu, czy wreszcie czerwo-
nych wysokich i bajecznych kop-
ców termitów. W tym naturalnym 
środowisku mieszkają liczne gatun-
ki ptaków,  od strusi, myszołowów, 
czapli, zimorodków, dzioborożców, 
po wikłacze. Te ostanie budują 
ogromnych rozmiarów zwisające 
z drzew gniazda, które są wyjątko-
wą ozdobą bezlistnych drzew w po-
rze suchej.

Co można powiedzieć o Kenii ? 
Oto jedna z opinii … „ jest to państwo 
bardzo różnorodne z luksusowymi 
hotelami z pełną infrastrukturą przy 
piaszczystych plażach, z egzotyczny-
mi parkami narodowymi, a z drugiej 
strony, bieda, brak porządku, pro-
wizoryczne domostwa, prymitywne 
punkty „przydomowej gastronomii”, 
uliczny handel, ale pozostawiające 
niezapomniane wrażenia z safari, 
jak również niesamowite doznania 
w postaci „nocnej muzyki” z odgło-
sami zwierząt i ptaków  podczas noc-
legu na sawannie.

JOLANTA JęDRZEJEWSKA 

Spółdzielcze safari
Każdy z nas ma dokładnie 24 go-

dziny na dobę. Ani więcej ani 
mniej. Czasu nie można mieć 

na własność, pożyczyć go albo zaosz-
czędzić. Te dwie, zdaniem autorów, fundamentalne prawdy o czasie rozpoczy-
nają rozprawę Pameli Dodd i Douga Sundheima „Zarządzaj swoim czasem”. 
Dalej przekonują nas oni, że wszyscy chcemy być bardziej produktywni, ale 
też chcemy mieć więcej frajdy i bardziej cieszyć się z życia. I, co najważniej-
sze, cele te wcale nie wykluczają się wzajemnie. Wszystko zaś sprowadza się 
do czasu, a w zasadzie do tego jak z niego korzystamy.

Pod pojęciem zarządzania czasem kryje się w rzeczywistości zarządzanie 
wydarzeniami w naszym życiu. Warto przy tym zrozumieć, że to my sami je-
steśmy punktem centralnym postrzegania czasu. To nie jest tak, że zarządzanie 
czasem zmienia, jak się powszechnie mniema, otoczenie zewnętrzne. Odwrot-
nie – zmienia ono nas samych i nasz stosunek do otoczenia. 

Wprowadzający nas w tajniki sztuki panowania nad czasem autorzy oma-

wianej książki są ludźmi o bogatym doświadczeniu. Pamela Dodd od ponad 
20 lat zajmuje się procesami dynamiki grup zawodowych oraz efektywno-
ścią zawodową. Ma tytuł licencjata Uniwersytetu Pensylwanii z zarządzania 
personelem, magistra Uniwersytetu Marywood oraz doktora psychologii or-
ganizacyjnej Uniwersytetu Michigan. Jest członkiem m.in. amerykańskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Doug Sundheim jest konsultantem z branży 
rozwoju organizacyjnego i coachem kadry zarządzającej. Z jego konsultacji 
korzystają takie firmy i instytucje jak Bertelsmann, MetLife, HSBC Bank 
USA, Prudential Douglas Elliman czy Uniwersytet Chicago.

Wykład jaki dają ma bardzo przejrzystą strukturę. Są to obszary powiązane 
z sobą sekwencją przyczynowo-skutkową. Zaczynamy od rozdziału, w któ-
rym musimy sami określić co jest dla nas ważne, a autorzy jedynie podpo-
wiadają nam metodę pozwalającą osiągnąć cel. Druga część opowiada jak 
najlepiej zarządzać planami, by otrzymywać to o co nam chodzi. Kolejny roz-
dział prezentuje efektywne metody kierowania przestrzenią życiową i zawo-
dową. Następny opowiada o skutecznych sposobach zarządzania działaniami. 

Wszystko wieńczy opisanie pożytków, wynikają-
cych z dążenia do stałej poprawy.

Książka jest nieprzegadana, wręcz odwrotnie – 
niektóre kwestie podane są jakby w formie recepty, 
czy prostego schematu, albo zestawu pytań. Zawie-
ra przy tym wtrącenia w postaci cytatów, króciut-
kich anegdot i odwołań do historii. Autorzy sugeru-
ją, że można lekturę tej pozycji potraktować bardzo 
indywidualnie – czytać od początku do końca, albo 
skupić się na wybranych elementach całości. Wy-
chodząc z założenia, że żaden system zarządzania 
czasem nie jest odpowiedni dla wszystkich bez wy-
jątku, podsuwają wiele opcji, by każdy mógł dopa-
sować do siebie najodpowiedniejszą,

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Zarządzanie czasem

BiBlioteczka
handlowca

Fot. Lovepolanddesign.pl

WSS Śródmieście
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Dla 65 proc. Polaków patrio-
tyzm przejawia się w kupo-
waniu krajowych produk-

tów. Wybory przy sklepowych 
półkach mają przełożenie na go-
spodarkę, pisał 14 marca br. portal 
newseria.pl. 

Rodzime pochodzenie produktu 
staje się dla wielu konsumentów 
istotnym kryterium przy zakupie. 
To dlatego na promowanie pol-
skości stawia coraz więcej produ-
centów i sprzedawców. Przykła-
dem może być działająca od roku 
platforma Polpol.pl. W tym czasie 
pomysłodawcom portalu groma-

dzącego produkty polskich wy-
twórców z różnych kategorii udało 
się przyciągnąć ponad sto takich 
podmiotów. – Naszym celem jest 
przede wszystkim podnoszenie 
świadomości konsumentów, w jaki 
sposób ich wybory wpływają na 
polską gospodarkę – podkreślają 
pomysłodawcy Polpol.pl.

– Chcemy wzbudzić świadomość 
wśród polskich konsumentów, aby 
zwiększyć możliwości polskiej gospo-
darki, ponieważ pieniądze, które są 
wydawane na polskie produkty, naj-
częściej zostają w kraju. Przez po-
datki i inne wydatki finalnie trafiają 
na to, żeby chodniki wyglądały lepiej, 
żebyśmy mieli lepsze ławki w parku 
i żeby nasza edukacja lepiej kształci-
ła przyszłe pokolenia – mówi agen-
cji informacyjnej Newseria Biznes 
Przemysław Pawlak, przedstawiciel 
i pomysłodawca platformy Polpol.pl.

Z badań CBOS przeprowadzonych 
pod koniec 2017 roku wynika, że choć 
dla konsumentów wciąż najważniej-
szymi kryteriami wyboru produktu są 
cena (81 proc.) oraz jakość (76 proc.) 
i wartości te w ciągu półtora roku 
od poprzedniego badania nie uległy 
zmianie, to polskie pochodzenie pro-
duktu znalazło się na trzecim miejscu, 
z 46 proc. wskazań. Ta cecha odnoto-
wała wzrost o 13 pkt proc. Polskim 
pochodzeniem produktu częściej kie-
rują się starsi konsumenci, mieszkań-
cy dużych miast, respondenci mający 
wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
ankietowani z gospodarstw domo-
wych o wyższych dochodach per 
capita, identyfikujący się z prawicą 
i zaangażowani w praktyki religijne – 
komentuje CBOS.

Jednocześnie z badań tej samej 
firmy dokonanych już w 2018 roku 

wynikło, że na pytanie, czy patrio-
tyzm polega na kupowaniu przede 
wszystkim polskich produktów, 41 
proc. udzieliło odpowiedzi „raczej 
tak”, 24 proc. – „zdecydowanie tak”. 
Na nie było znacznie mniej osób – 24 
proc. badanych odpowiedziało, że 
„raczej nie”, a 7 – „zdecydowanie 
nie”. 5 proc. wahało się z wyborem 
odpowiedzi. W 2016 roku w podob-
nej ankiecie głosów na tak było wię-
cej: 67 proc., w tym 30 proc. – zde-
cydowanie.

– Wzięliśmy sobie za cel stwo-
rzenie takiego miejsca w internecie, 
gdzie każdy z łatwością mógłby na-
być polski produkt bez sprawdzania, 
skąd dokładnie pochodzi, ponieważ 
my gwarantujemy pochodzenie pro-

duktu na naszej platformie – mówi 
Przemysław Pawlak.

Obecnie na stronie zarejestrowa-
nych jest 101 wytwórców, oferują-
cych swoje wyroby w kategoriach 
„dom i biuro”, „zdrowie i uroda”, 
„dziecko”, „moda”, „zainteresowa-
nia” oraz „okazje”. Można tam zna-
leźć nie tylko produkty masowe, lecz 
także rzemieślnicze. Twórcy platfor-
my sami wyszukują polskie firmy 
w sieci, proponując współpracę, ale 
przedsiębiorcy mogą się także zgło-
sić sami.

– Zasady działania są bardzo pro-
ste, opierają się na sprzedaży bez-
pośredniej, czyli takiej, która budzi 
największe zaufanie klientów, szcze-
gólnie w internecie. Produkty wysta-
wione u nas na platformie trafiają do 
klientów ostatecznych bezpośrednio 
od producenta – zapewnia Przemy-
sław Pawlak.

Polpol.pl, który powstał w mar-
cu 2018 roku w Poznaniu, nie tylko 
gromadzi w jednym miejscu polskich 
producentów, ale ma także ambicję 
promowania ich oferty. Przykładem 
takiej akcji była kampania „Ubieram 
się w polskie”, która ruszyła w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Włączyły 
się w nią m.in. autorki blogów Ku-
pujePolskieProdukty.pl i Stylowa-
Misja.blogspot.com, które stworzyły 
jesienne stylizacje złożone wyłącznie 
z ubrań polskich marek.

– Produkty i producentów weryfi-
kujemy na podstawie danych, które 
są dostępne publicznie w internecie, 
oraz na zasadzie oświadczeń ze stro-
ny producentów, ponieważ nie chce-
my też tworzyć atmosfery jakiegoś 
przesadnego sprawdzania. Działamy 
na zasadzie wzajemnego zaufania 
– mówi pomysłodawca platformy 
Polpol.pl.

Opr. Red.

Kupuję polskie

HANDEL 2019

Ewidencjonowanie czasu pracy
Od 1 stycznia 2019 r. obowią-

zuje nowe rozporządzenie 
dotyczące prowadzenia do-

kumentacji pracowniczej. Regulu-
je ono nie tylko zasady prowadze-
nia akt osobowych pracownika, 
ale również innej dokumentacji 
wytworzonej w związku z zatrud-
nieniem. Należy do niej m.in. doku-
mentacja związana z ewidencjono-
waniem czasu pracy, której zakres 
od 1 stycznia br. został znacznie 
rozszerzony. 

Od dnia wejścia w życie rozpo-
rządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie do-
kumentacji pracowniczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2369), dokumentacja 
dotycząca ewidencjonowania czasu 
pracy została znacznie rozbudowana. 
Obok karty ewidencji czasu pracy – 
określanej w nowym rozporządzeniu 
jako ewidencja czasu pracy – pra-
codawca musi również gromadzić 
określone dokumenty, wnioski i zgo-
dy pracownika. Razem z ewidencją 
czasu pracy składają się one na doku-
mentację dotyczącą ewidencjonowa-
nia czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy zawierają-
ca następujące informacje: 
– liczbę przepracowanych godzin 

pracy, także wpisywania godzin 
rozpoczęcia i     zakończenia pracy,

– liczbę godzin przepracowanych 
w porze nocnej,

– liczbę godzin nadliczbowych,
– dni wolne od pracy, z oznaczeniem 

tytułu ich udzielenia, 
– liczbę godzin dyżuru oraz godzinie 

rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, 
ze wskazaniem     miejsca jego peł-
nienia,

– rodzaj i wymiar zwolnień od pra-
cy,

– rodzaju i wymiarze innych uspra-
wiedliwionych nieobecności 
w pracy,

– wymiarze nieusprawiedliwionych 
nieobecności w pracy,

– czasie pracy pracownika młodo-
cianego przy pracach wzbronio-
nych młodocianym,   których wy-
konywanie jest dozwolone w celu 
odbycia przez nich przygotowania 
zawodowego.   

Wprowadzono obowiązek wpisy-
wania w liście obecności i karcie pra-
cy godzin rozpoczęcia i zakończenia 
pracy.

Ponadto do dokumentacji pracow-
niczej związanej z ewidencja czasu 
pracy należą i będą przechowywane 
wnioski pracownika dotyczące:
– udzielenia zwolnienia od pracy 

w celu załatwienia spraw osobi-
stych,

– ubiegania się i korzystania ze 
zwolnienia od pracy w przypad-
ku wychowywania przynajmniej 
jednego dziecka w wieku do 14 
lat 

– ustalenia indywidualnego rozkła-
du czasu pracy, w ramach systemu 
czasu pracy, którym 

– pracownik jest objęty 
– stosowania systemu skróconego 

tygodnia pracy 
– stosowania systemu czasu pracy, 

w którym praca jest świadczona 
wyłącznie w piątki, soboty, nie-
dziele i święta 

– stosowania rozkładu czasu pracy 
przewidującego różne godziny roz-
poczynania pracy w dniach, które 
zgodnie z tym rozkładem są dla 
pracownika dniami pracy

– stosowania rozkładu czasu pracy 
przewidującego przedział cza-
su, w którym pracownik decydu-
je o godzinie rozpoczęcia pracy 
w dniu, który zgodnie z tym roz-
kładem jest dla   pracownika dniem 
pracy, oraz dokumenty związane:

– ze stosowaniem systemu zadanio-
wego czasu pracy 

– z uzgodnieniem z pracowni-
kiem terminu udzielenia innego 
dnia wolnego od pracy w zamian 
za wykonywanie pracy w dniu 
wolnym od pracy wynikającym 
z rozkładu czasu pracy przecięt-
nie pięciodniowym tygodniu pra-
cy, 

– z wykonywaniem pracy 
w godzinach nadliczbowych lub 
pozostawaniem poza normalnymi 
godzinami pracy gotowości do wy-
konywania pracy,

– pracownika opiekującego się 
dzieckiem do ukończenia przez 
nie 4 roku życia na wykonywanie 
pracy w systemach czasu pracy 
przewidujących przedłużenie do-
bowego wymiaru czasu pracy na 
zatrudnianie w godzinach nadlicz-
bowych, w porze nocnej, w sys-
temie przerywanego czasu pracy 
i delegowanie poza stałe miejsce 
pracy

– pracownicy w ciąży na delegowa-
nie poza stałe miejsce pracy i za-
trudnianie w systemie przerywane-
go czasu pracy .

Dokumenty związane z ewiden-
cją czasu pracy będą przechowywa-
ne przez Pracodawcę przez okres 10 
lat.

Opracowała: 
MONIKA BOBKE

Jak podaje 15 marca br. popu-
larny portal Newseria.pl, ponad 
połowa słodyczy sprzedawa-

nych w Polsce to produkty o wadze 
do 50 gramów – wynika z danych 
Nielsena. Jedzenie mniejszych por-
cji to dobra metoda kontrolowania 
konsumowanych kalorii, dlatego 
producenci coraz częściej w ten spo-
sób ułatwiają świadome zarządzanie 
codziennym bilansem kalorycznym 
bez wyrzeczeń. To o tyle istotne, że 
konsumenci zwracają na ten aspekt 
coraz większą uwagę. Na małe por-
cje – o wartości odżywczej poniżej 
130 kalorii – stawia także Ferrero, 
producent m.in. Kinder Bueno czy 
Kinder Chocolate.

– Na rynku słodyczy w Polsce do-
minują tradycyjne duże kategorie. 
Numerem jeden są ciastka, w dal-
szej kolejności czekoladowe tablicz-
ki, pralinki, cukierki i batony. Dalej 
mamy już mniejsze kategorie, jak np. 
bardzo intensywnie rozwijająca się 
kategoria batonów musli i specjali-
stycznych. Wbrew pozorom jesteśmy 
bardzo tradycyjni pod tym względem 
– podkreśla w rozmowie z agencją 
informacyjną Newseria Biznes Joan-
na Rogalska, client director w Nie-
lsen Polska.

Z danych Nielsena wynika, że 
mimo coraz popularniejszego tren-
du eko i zdrowego odżywiania na 
polskim rynku słodycze – zwłaszcza 
te czekoladowe – wciąż dobrze się 
sprzedają. Konsumenci traktują je 
przede wszystkim jako produkt, któ-
ry ma dostarczyć radości i przyjem-
ności, bez względu na skład i kalorie.

Raport Nielsena „Convenient 
Snacking, Confectionery market in 
Poland” wskazuje, że wartość rynku 
słodyczy w Polsce w 2018 roku wy-
niosła 12,3 mld zł. Polacy kupili 4,2 
mld słodkich produktów, a ponad po-
łowę stanowiły produkty o wadze do 
50 gramów.

– Małe porcje słodyczy są wła-
ściwym sposobem kontrolowania 
konsumpcji. Jeżeli mówimy o słody-

czach, mamy na myśli przyjemność. 
Lubimy czekoladę, jej smak, słodycz. 
Jednak ważne jest kontrolowanie 
spożywanych kalorii. Małe porcje są 
odpowiedzią na potrzebę zrównowa-
żonej i rozsądnej konsumpcji – prze-
konuje Enrico Bottero, dyrektor ge-
neralny Ferrero Polska Commercial.

Nielsen podaje, że dla 25 proc. 
konsumentów to właśnie niewielkie 
porcje są dobrym sposobem na kon-
trolę nad liczbą spożywanych kalorii. 
Mniejsze porcje wpisują się w trend 
reformulacji produktów żywienio-
wych.

– Reformulacja to takie działa-
nie producenta, które ma za zada-
nie zmodyfikować skład tak, żeby 
produkt nie stracił swoich walorów 

użytkowych i smakowych, ale żeby 
był w pełni dopasowany do zaleceń 
żywieniowych dotyczących odpo-
wiedzialnej konsumpcji. Czyli żeby 
zawierał mniej tłuszczu, soli i cukru, 
oczywiście w granicach akcepto-
walnych potem finalnie przez konsu-
menta – tłumaczy Andrzej Gantner, 
dyrektor generalny Polskiej Federacji 
Producentów Żywności.

W przypadku niektórych słodyczy, 
np. czekolady, modyfikacja składu 
nie jest możliwa, ponieważ zmienia 
się wówczas sam produkt. Rozwią-
zaniem są właśnie niewielkie por-
cje. W przypadku Grupy Ferrero już 
83 proc. całości sprzedaży stanowią 
porcje poniżej 40 gramów. Nieco po-
nad połowa produktów jest dostępna 
dla konsumentów w porcjach o gra-
maturze poniżej 15 gramów. Mniej-
sze porcje to znacznie mniej dostar-
czanych kalorii.

– Reformulację bardzo chętnie sto-
sują producenci słodyczy, ale ten pro-
ces dotyczy także takich produktów 
jak zupy w proszku czy wędliny. To 
daje efekt. W niektórych produktach 
udało się ograniczyć zawartość cu-
kru nawet o 20–30 proc., a w innych 

produktach zawartość soli nawet 
o 60 proc. To ma znaczenie dla do-
brze zbilansowanej diety – przekonu-
je Andrzej Gantner.

W porównaniu z 2017 rokiem 
uśredniona kaloryczność pojedyn-
czych porcji produktów Ferrero się 
zmniejszyła. 68 proc. produktów 
koncernu jest dostępnych w porcjach 
o kaloryczności mniejszej niż 100 
kcal. Ponad 80 proc. ma niski indeks 
glikemiczny, ten zaś ma ogromne 
znaczenie dla cukrzyków czy osób 
z insulinoopornością.

– Jednorazowe sięgnięcie po pro-
dukt powoduje, że zjadamy go mniej, 
niż gdyby to była większa porcja. 
Mniej marnujemy, nie mamy też od-

ruchu, że skoro zostało coś jeszcze 
w paczce, to musimy to dokończyć. 
Ponadto małe porcje produktów pa-
kowane np. w jakiejś większej paczce 
pozwalają nam się łatwiej dzielić tym 
produktem z innymi użytkownikami – 
wymienia Andrzej Gantner.

– Małe przyjemności są bardzo 
ważne w życiu. Jednak jak człowiek 
przesadza, to może się przejeść 
i w związku z tym nie będzie doceniał 
tego, co jest smaczne. Jestem bardziej 
za tym, żeby jeść małe porcje, żeby to 
była mała przyjemność, a dodatkowo 
musi być aktywność fizyczna – ocenia 
Pascal Brodnicki, kucharz i prezenter 
telewizyjny.

Jak podkreślają przedstawiciele 
marki Ferrero, mniejsze porcje wpi-
sują się w społeczną odpowiedzial-
ność biznesu. To jednak nie jest jedy-
ny aspekt edukowania konsumentów. 
Koncern stawia na czytelne etykiety 
tak, by ułatwić klientom świadomą 
konsumpcję. Promuje także aktyw-
ny styl życia, m.in. poprzez program 
Kinder+Sport, który ma objąć 5 mln 
dzieci z 30 krajów.

Opr. Red. 

Mniejsze porcje

CO PISZĄ INNI?

Targi Reklamy

Korzystając z zaproszenia firmy Lava Group, przedstawiciele 
„Społem” WSS Śródmieście wzięli udział w Międzynarodowych 
Targach Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2019 w połowie 

lutego br.  15. jubileuszowa edycja targów była areną wymiany cennych do-
świadczeń i prezentacji najnowszych osiągnięć, produktów oraz technologii. 
To największa impreza wystawiennicza z branży reklamy i druku, budząca 
duże zainteresowanie. Dla społemowców szczególnie w jubileuszowym roku 
150-lecia Społem, poszukiwanie ciekawych i nowoczesnych rozwiązań pro-
mujących firmę jest niezbędne. Trzeba dbać o społeczny wizerunek. Dlatego 
obecność na targach i kontakty ze specjalistami, mogą zaowocować nowymi 
pomysłami np. na upominki biznesowe oraz pozwalają zbudować skuteczne 
rozwiązania w marketingu i sprzedaży. 

D.B.
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Nadchodzące święta zapowiada-
ją się z wyjątkowo. Dlaczego? 
Bo specjalnie dla Was drodzy 

czytelnicy „Społemowca Warszaw-
skiego” przygotowałam przepisy na 
obiad. Wszak wiadomo, że Wielka-
noc to przede wszystkim jajka, bia-
ła kiełbasa, barszcz, pieczone mięsa 
i ciasta, a wśród nich mazurki. Niech 
te przepisy przyczynią się do przy-
gotowania pysznych świąt. Wasza 
Tartinka.

Barszcz chrzanowy
● 1 kg białej kiełbasy ● 15 dag 

wędzonki ● 25 dag włoszczyzny ● 

2 jajka na twardo ● 5 łyżek startego 
chrzanu ● 4 ząbki czosnku ● łyżka 
mąki ● ½ szklanki śmietany ● liść 
laurowy ●ziele angielskie ● majera-
nek ● natka ● sól ● pieprz

Warzywa obrać, opłukać. Białą 
kiełbasę zalać 2 litrami wody. Do-
dać włoszczyznę oraz liść laurowy 
i ziele angielskie, ugotować wywar. 
Przecedzić, dodać starty chrzan, po-
krojoną wędzonkę i czosnek roztarty 
z solą. Gotować na małym ogniu, aż 
wędzonka będzie miękka. Następnie 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–28 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) polskie miasto z metrem, 
5) najliczniejszy rząd pajęczaków, 8) 
miejscowość i gmina w środkowych Wło-
szech, 9) popyt nie wzrastający, wręcz 
przeciwnie 10) złapał Kozak Tatarzyna, 
a ...za łeb trzyma, 11) mały Amor, 13) po-
mieszczenie,16) wódz węgierski dynastii 
Arpadów, 20) Dubaj – jeden z siedmiu 
Państwa Arabskiego, 23) szable z autono-
miczną rękojeścią, 24) inaczej wynik, 25) 
Haesaet – trener AFC Ajax, 26) należy 
do gryzoni, 27) miasto w kraju związko-
wym Meklemburgia – Pomorze Przednie 
w Niemczech. 

Pionowo: 1)…a niekiedy upadki, 2) 
obraźliwe określenie katolika przez pro-
testanta, 3) konflikt, 4) stolica Jordanii, 
5)na jednym z rond w Warszawie,6)mą-
drzejsze od kury, 7) może być gazowa, 
12) Milena dla znajomych, 14)przyrząd 
pomiaru rezystencji, 15) poranna w ko-
ściele, 17) może być intelektualna, 18) 
górnicze miasto, 19) ciasto na święta, 21) 

określenie stanu lekkiego podchmielenia, 
22) przekąska w postaci surowego mięsa, 
23) …+ ulta, to machina miotająca poci-
ski.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 4 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 kwietnia 2019 r. Pra-
widłowe rozwiązanie będzie premiowane 
w drodze losowania nagrodą ufundowa-
ną przez Wytwórczą Spółdzielnię Pracy 
Społem w Kielcach.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2
Poziomo:1) ślizgacz, 5) węgiel, 8)

Imiela, 9) Norwegia, 10) narkotyk, 11)
Imatra,13) gotyk 16) dieta, 20) termos, 
23) leksykon, 24) Carewicz, 25) chicle, 
26) szkoła, 27) kwadrans.

Pionowo: 1) ściana, 2) imigrant) 3)
gulgot,4) zanik, 5) wargi, 6) greka,7)
emigrant,12) miód 14) toster,15) koło,17) 
edukacja, 18) wschód,19) indeks,21) mle-
ko, 22) suita, 23) luzak.

 HASŁO: DWADZIEŚCIA DWA 
LATA MAH. Nagrodę ufundowaną przez 
Mazowiecką Agencje Handlową Społem 
otrzymuje Beata Traczyk z Warszawy.
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Tym razem pierwsze dni wio-
sny spędziliśmy w królewskim 
mieście Krakowie. I znowu 

pokazało się, że najlepsze lokale 
gastronomiczne znajdują się pod 
Wawelem. Wyróżnia je nie tylko 
smakowita, różnorodna kuchnia 
galicyjska. Także niepowtarzalna 
atmosfera, urok nie zniszczonych 
przez wojnę kamienic i zaułków, 
słynnego rynku i dawnej żydow-
skiej dzielnicy Kazimierz, zakola 
Wisły. 

Oto na przykład hejnał z wie-
ży Kościoła Mariackiego, słynne 
Sukiennice, ratusz, pomnik Mic-
kiewicza, kolejka pięknych bia-
łych karet, zaprzężonych w czte-
ry konie. A wokół rynku słynne 
restauracje i kawiarnie z czasów 
królewskich i c.k. Austrowęgier – 
Wierzynek, Hawełek, Noworol-
ski oraz nowsze – Bonerowska, 
Europejska, Pod Baranami, 
Dobra Kasza Nasza. W tej ostat-
niej polecamy zapiekanki z kaszy 
gryczanej z pieczarkami, cebulą, 
mięsem, a w razie chłodu gorące 
herbaty w Pod Słońcem, lub cze-
koladę w pijalni Wedla. 

W pobliżu, na Gołębiej war-
to polecić kurczaki, sztukę mięs 
w Koko, albo na św.Tomasza – 
U Jożina czeskie piwo Litovel 
z przekąskami, czy specjały kuchni 
łemkowskiej w Gościnnej Cha-
cie na Sławkowskiej. Na placu 
Szczepańskim, jeśli wybieramy się 

do Teatru Starego, lub Pałacu Sztu-
ki, to warto wcześniej wpaść na 
specjały góralskie do Morskiego 
Oka. 

Odrębny dzień trzeba poświęcić 
na Kazimierz, gdzie stare mury, 
okna, dachy, bruki mówią… Błą-
kają się tu duchy dawnych miesz-
kańców. Wśród synagog, cmenta-
rza żydowskiego, szkoły-chederu, 
w blasku świec w tajemniczym 
Singerze przy ul. Izaka, przy ka-
wie i likierze. Albo w starej stajni 
– Kolanko przy ul. Józefa, gdzie 

serwują znakomite żeberka na 
miodzie. Wreszcie na Szerokiej, 
gdzie co roku tłum ludzi bawi się 
na Festiwalu Kultury Żydowskiej. 

Tutaj nie można ominąć dawnej 
pracowni krawieckiej Szymona 
Kaca, pełnej autentycznych akce-
soriów, w tym koronkowej sukni 
ślubnej, maszyn do szycia, pieca 
na kółkach, manekinów, obrazów, 
sprzętów domowych. Dzisiaj ser-
wują tu np. rewelacyjne siekane 
wątróbki, zupę czosnkową, paschę. 
Obok jest pomnik Jana Karskie-
go, słynnego kuriera z Warszawy; 
kamień pamiątkowy ku czci po-
mordowanych Żydów, a w per-
spektywie największa krakowska 

synagoga – Stara Bożnica z XV 
wieku. 

Pod numerem 1 mieści najstar-
sza knajpa Klezmer Hois, którą 
założył zmarły 12 marca br. stu-
letni Leopold Kozłowski, słynny 
żydowsko-polski muzyk. Do dziś 
niedościgniona jest tu zupa grzy-
bowa i inne specjały galicyjskie. 
Konsumpcja na koronkowych ob-
rusach, obowiązkowo przy świe-
cach. 

A na koniec, jakby na deser, na-
leży spojrzeć z góry na dostojny 
Wawel i Kopiec Kościuszki, z ta-

rasu społemowskiego domu han-
dlowego Jubilat. Tu znajduje się 
restauracja Vidok, z salą do tańca 
i na bankiety, gdzie piętrowe pu-
chary lodowe umilają zachód słoń-
ca… 

Słynne bary mleczne Krakow-
skiej Sp. Gastronomicznej, 
eleganckie retro-obiady w Hote-
lu Francuskim, barki na Wiśle, 
Halę Targową, Cepeliady, go-
spodę Przy Rogatce koło cm. 
Rakowickiego, Golonkarnię na 
ul. Kościuszki i sieć Przystanek 
Pierogarnia, pozostawiamy na 
następne wizyty…      

SMAKOSZ 

dOmOwe dania krzyżówka Nr 4 z hasłem

SmaKi KRaKOwa  

Galicyjska kuchnia

24 kwietnia
imieniny Jerzego 

i Wojciecha

Baran 21.III-20.IV
Jeśli połączysz święta 
Wielkanocne z kilkoma dnia-
mi odpoczynku nabierzesz 
siły i wigoru do dalszych po-
czynań. Warto zwolnić.

Byk 21.IV-21.V
Nie będziesz narzekał na nudę 
. Rozbudzisz w sobie impulsy 
do zwiększonej aktywności.
Warto odświeżyć dotychcza-
sowe znajomości.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne powinny być dla ciebie 
motywacją do odpoczynku.
Warto wrócić do dawnych 

przyzwyczajeń.

rak 22.VI-22.VII
Nadszedł czas na daleko-
siężne plany. Nie zapominaj 
tylko o tych codziennych 
zobowiązaniach. Jeśli coś 

trzeba poprawić, to pomyśleć 
o sobie.

lew 23.VII-22.VIII
Święta miną, ale niezała-
twione sprawy pozostaną. 
Musisz się na nich skoncen-
trować, aby coś nie umknęło 

uwadze.

Panna 23.VIII-22.IX
Doceń swoje możliwości. 
Potrafisz więcej niż ci się 
wydaje. Możesz zwolnić. Nie 
ma presji czasu. Skorzystaj 

z wiosennej aury.

waga 23.IX– 23.X
Warto a nawet trzeba zadbać 
o siebie na wiosnę. Pielęgnuj 
własne ideały, a unikniesz 
konfliktów z otoczeniem.

SkorPIon 24.X-22.XI
Zapowiada się okres spokoj-
ny i ustabilizowany. W zdro-
wiu nie powinno być niespo-
dzianek. Nie rozpraszaj się 
drobiazgami. 

Strzelec 23.XI.-23.XII
Jest szansa na spełnienie 
twoich planów. Ogarnie cię 
pozytywna fala energii, która 
wykorzystaj również na sto-
sowny relaks.

kozIorożec 24.XII-20.I
Dobry humor nie zostanie 
niczym zmącony. Czas po-
myśleć również o wiosennym 
zregenerowaniu sił. 

wodnIk 21.I-20.II
Zapomnij trudy przygoto-
wań świątecznych. Pomyśl 
o sobie. Przede wszystkim  

korzystaj z aktywności na świeżym po-
wietrzu

ryBy 21.II-20.III
Wiosenna aura nie powin-
na cię zaskoczyć, ale należy 
o niej pamiętać. Może być 
ci potrzebna regeneracja sił.
rzyć twój biorytm.
 

J.J.

Wielkanocny obiad
zabielić barszcz śmietaną rozmiesza-
ną z mąką. Zagotować i doprawić 
solą, pieprzem i majerankiem. Na ta-
lerzach ułożyć obrane i przekrojone 
na pół jajka oraz kawałki białej kieł-
basy. Wlać barszcz. Przybrać natką.

Indyk nadzIewany owocamI

● 1,3 kg fileta z indyka ● szklanka 
białego wytrawnego wina ● 10 dag 
suszonych moreli ● 10 dag suszonej 
żurawiny ● 5 dag suszonych śliwek 
● zioła prowansalskie ● 2 łyżki ma-
sła ● słodka mielona papryka ●sól ● 
pieprz

Mięso opłukać i osuszyć. Naciąć 
w środku niemal przez całą długość. 
Skropić winem, natrzeć solą, pie-
przem, ziołami prowansalskimi i pa-
pryką. Wstawić na noc do lodówki. 
Suszone owoce dokładnie wypłukać. 
Śliwki i morele zalać lekko pod-
grzanym winem, pozostawić na 10 
minut. Dokładnie osączyć, wino za-
chować. Nacięcie w mięsie napełnić 

śliwkami, morelami i żurawiną. Za-
szyć lub spiąć wykałaczkami. Mięso 
z farszem obwiązać bawełnianym 
sznurkiem, tak by pieczeń miała ład-
ny kształt. Mięso umieścić w brytfan-
nie. Polać stopionym masłem. Piec 
ok. 30 minut w temp. 200°C, a potem 
temperaturę obniżyć do 180°C i piec 
jeszcze godzinę, polewając winem. 
Pieczeń podawać z ulubionymi do-
datkami.

mazurek makowo 
-kajmakowy

Ciasto: ● 20 dag suchego maku ● 
10 dag cukru ● 60 ml mleka ● 3 jaj-
ka ● 1 łyżka mąki ziemniaczanej ● 1 
łyżka bułki tartej ● ¼ łyżeczki sody 
oczyszczonej ● szczypta soli

Dekoracja: ● 40 dag masy kajma-
kowej ● 5 dag czekolady gorzkiej

Do rondelka wsypać mak, zalać 
zimną wodą i gotować przez 20 mi-
nut. Odsączyć na sicie pozostawiając 
go tak na kilka godzin, aby z maku 

całkowicie pozbyć się nadmiaru 
wody. Suchy mak trzykrotnie zmie-
lić. Żółtka utrzeć z cukrem na puszy-
stą masę. Dodać zmielony mak, mąkę 
ziemniaczaną, bułkę tartą i mleko. 
W osobnej misce ubić białka ze 
szczyptą soli na sztywną pianę. Ubitą 
pianę i sodę dodać do ciasta mako-
wego i delikatnie wymieszać. Formę 
do pieczenia wyłożyć papierem do 
pieczenia. Ciasto przełożyć, wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 180°C 
i piec przez 30-35 minut. Na spodzie 
makowym rozprowadzić równo kaj-
mak. Czekoladę rozpuścić w kąpieli 
wodnej i przy pomocy pędzla malo-
wać wzór deski na wierzchu ciasta.

TARTINKA

Jak na Jerzego rosa,
 nie każdej łąki chwyci się kosa.

Kiedy Jerzy skryje wronę w życie,
będzie zboża obficie.

Chcesz mieć kęs płótna dobrego, 
siej len w św. Jerzego. 

Na święty Jerzy trawa się pierzy.

Kiedy grzmi na święto Wojciecha, 
rośnie rolnikom pociecha.

Gdy przed Wojciechem grzmi, 
długo jeszcze zima śni.

Po świętym Wojciechu  
trzeba wszystko trzymać jak 
w miechu.

Święty Wojciech sieje, Marek się 
z niego śmieje.

Gdy na Wojciecha rano plucha, 
do połowy lata będzie ziemia sucha.


