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Zanim 13 stycznia br. 
skorzystałem z zapro-
szenia do okazałej sie-

dziby Spółdzielni Spożywców 
MOKPOL na warszawskiej 
Sadybie przy ul. Konstanciń-
skiej 2, przejrzałem jej stro-
nę internetową i facebooka. 
Podobnie czynią to zwykli 
klienci, odwiedzający m.in. 
sztandarowe Delikatesy spół-
dzielni, mieszczące się na par-
terze.  Wiadomo, że obecność 
w mediach społecznościowych 
to dla każdej firmy wyraz jej 
wiarygodności, a jej wizeru-
nek w internecie jest tego mia-
rą. 

Od razu widać przebudowę 
strony internetowej Mokpo-
lu i odnowiony od 10 grudnia 
ubr. profil na facebooku. Teraz 
są one bardziej przejrzyste, 
a treści bardziej komunika-
tywne i szybkie. Np. w okresie 
przedświątecznej sprzedaży 
niemal codziennie powiadamia-
no o atrakcyjnych promocjach 
w sklepach, w tym mięsa i wę-
dlin, ryb, nabiału, soków, piwa, 
używek, przekąsek, słodyczy, 
kosmetyków, środków czysto-
ści. Te przemiany związane są 
z objęciem w listopadzie funkcji 
dyrektora ds. marketingu przez 
RAFAŁA PRZEŹDZIECKIE-

GO, którego przedstawił mi 
podczas spotkania prezes SYL-
WESTER CERAŃSKI. 

Trzeba odnotować też ogłoszo-
ne na facebooku w grudniu zbie-
ranie naklejek za zakup wyrobów 
Hortexu i Bakomy, z nagrodami 
w postaci ciśnieniomierza. Obok 
tego sprzedaż ciepłych wędlin 
w każdą środę oraz w styczniu 
przypomnienie o programie lo-
jalnościowym „Społem znaczy 
razem” i o gazetce cenowej. 

Na stronie internetowej 
Mokpolu, która znacznie wyład-
niała graficznie i kolorystycznie, 
z miejsca widzimy atuty, którymi 
nas zachęca do zakupów ta naj-
większa handlowa spółdzielnia 
społemowska w Warszawie. Prze-
suwa się stale pięć czołowych 
haseł: „zawsze świeże warzy-
wa i owoce”, „pieczywo”, „sery 
i przetwory mleczne”, „mięso 
i wędliny wyłącznie od polskich 
dostawców”, „produkty garmaże-
ryjne”. Dalej kusi „szeroki wybór 
win i alkoholi”. Tę ogólną ofertę 
uzupełniają dwutygodniowa ga-
zetka cenowa oraz wybrane pro-
mocje towarowe.  Jest też zachęta 
do sprawdzania punktów w pro-
gramie lojalnościowym oraz za-
glądania na facebooka. 

Siedziba Mokpolu w wiosennym słońcu. 

Po raz 30 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
I tym razem z darów serca Polaków zebrano pokaźna 
kwotę ponad 136 mln zł, a wciąż trwa podliczanie wyni-

ków zbiórki i aukcji w całym kraju. To największa akcja spo-
łeczna, łącząca rodaków pomimo rozmaitych prób ich skłó-
cania i dzielenia. Szlachetne idee wspierania ochrony życia 
i zdrowia obywateli szczególnie promieniują na tle niedosko-
nałej walki z pandemią i niedostatków służby zdrowia. 

Jak co roku społemowcy włączali się w tę akcję w rozmaity 
sposób. Ukazujemy trzy przykłady tego udziału. Nasz Krajowy 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem przekazał 
na aukcję specjalne serwisy porcelanowe, wyprodukowane z oka-
zji 150-lecia Społem przez renomowaną firmę ceramiczną Ćmie-
lów SA (zał. 1790 r.). Zestaw obejmuje po 6 filiżanek, spodków 
i talerzyków deserowych, imbryk, cukiernicę i dzbanek do mlecz-
ka z logo Społem.

Nasza koleżanka Danuta Bogucka opisała akcję zbiórki na 
rzecz WOŚP w dwóch sklepach WSS Śródmieście – w wilanow-
skim Sezamie i w Hali Mirowskiej. Natomiast red. Monika Kar-
powicz zrelacjonowała aukcję Spółdzielni Piekarsko-Ciastkar-
skiej na jej torciki okolicznościowe. Są to półkilogramowe torty 
mascarpone z malinami, wykonane z jasnych biszkoptów nasą-
czonych owocowym syropem na chmurce z kremu śmietanowego 
i serka mascarpone z malinową nutą!

Jak się dowiadujemy, 14 
stycznia br. Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy zare-

jestrował zmiany w  umowie 
Krajowej Platformy Handlo-
wej Społem sp. z o.o. Umożliwia 
to przekształcenie spółki 
z jednopodmiotowej, 
której jedynym 
właścicielem jest 
KZRSS Społem, 
w spółkę wie-
lopodmiotową, 
której współwła-
ścicielami będą 
też spółdzielnie 
oraz agencje han-
dlowe, zrzeszające 
spółdzielnie. Dzięki 
rejestracji sądowej, nowi 
udziałowcy będą mogli podpi-
sywać umowy o przystąpieniu 
do spółki, po dokonaniu sto-
sownych uchwał w spółdziel-
niach. 

To otwarcie na nową strate-
gię Społem było jednym z tema-
tów w dyskusji na posiedzeniu 
naszej Rady Programowej SW, 
pod przewodnictwem Anny 
Tylkowskiej, jaka zebrała się 
17 stycznia br. To posiedzenie 
zainaugurowało 60-lecie wyda-

wania naszego miesięcznika. 
Rada zaakceptowała sprawoz-
danie red. naczelnego Dariusza 
Gierycza za II półrocze ubr. 
i plan działań na I półrocze br. 
Podczas dyskusji podnoszono 

nie tylko ocenę pracy re-
dakcji, ale i aktualne 

problemy spółdziel-
ni i Związku, któ-
re powinna po-
dejmować nasza 
redakcja. 

Obok nadziei 
i planów, for-

mułowano obawy 
i troski, związane 

głównie z niepewnymi 
wydarzeniami w kolejnym 

roku pandemii, w tym z nowy-
mi trudnościami w handlu i go-
spodarce. Pozytywnie oceniono 
nasze publikacje i plany, jako 
aktualne, trafne i wzbogacające 
wiedzę, m.in. w głosach preze-
sów: Jadwigi Wójtowicz-Gar-
woła z MAH, Bogusława Ró-
życkiego z WSS Praga Południe, 
Anatola Świeżaka z Hali Wola, 
Marka Hejdy z PSS Garwo-
lin i Ryszarda Jaśkowskiego 

DARY SERCA

Więcej str. 2 u

Siedziba WSS Śródmieście w świątecznej szacie, wraz z naszą redakcją i nowym 
aparthotelem.

Fot. Sylwester Wojno 
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Rada Programowa SW

Obawy i troski
z KZRSS Społem. Podkreślano, 
że właśnie tak trzeba obecnie pi-
sać, rzeczowo, bez lukrowania, 
ukazując bolączki i trudności. 

Prezesi wskazywali na ogrom-
ny wzrost kosztów, w tym cen 
gazu (nawet 5-krotnie), energii, 
na postępującą inflację, zagro-
żenia i obostrzenia piątej fali 
pandemii. Sygnalizowano kło-
poty w zatrudnieniu (prezes Hej-
da mówił o zamknięciu z tego 
powodu pięciu sklepów), albo 
w związku z fatalnym wprowa-
dzaniem „Polskiego Ładu”, czy 
kontroli cen (prezes Różycki 
przestrzegał, że przegra drobny 
handel wobec konkurencji super-
marketów). 

Rosnące koszty gazu, ener-
gii i inflacja dotykają zarówno 
spółdzielnie handlowe, gastro-
nomiczne i produkcyjne, co 
potwierdzali prezesi: Jadwiga 
Studzińska z PSS Otwock, Gra-
żyna Gąstał z PSS Grodzisk 
Maz. i Józef Idzikowski z Hal 
Banacha, jak i Martyna Ga-
lant z Warszawskiej Spółdzielni 
Gastronomicznej Centrum oraz 
Janusz Kazimierczuk ze Spół-
dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. 
Przewodnicząca Rady, prezes 
WSS Śródmieście Anna Tyl-
kowska także nie kryła obaw 
i troski, lecz z umiarkowanym 
optymizmem twierdziła, że 
mimo niepewnych warunków 
społeczno-gospodarczych  obro-
nimy swoją pozycję na rynku, 
wykorzystując również konsoli-
dację spółdzielni. 

Prezes KZRSS Społem Ry-
szard Jaśkowski z nadzieją mó-
wił, iż mimo cienia piątej fali 
pandemii, dużej inflacji oraz ro-
snących cen, spółdzielnie i Zwią-
zek Krajowy będą skutecznie 
walczyły o swoją pozycję na 
rynku. Wspomniał o dalszej wal-
ce o wolne niedziele handlowe, 
wespół z handlową Solidarnością 
i polskimi organizacjami handlo-
wymi. Podobnie jak prezes Hej-
da i prezes olsztyńskiej PSS Sta-
nisław Tunkiewicz (na naszych 
łamach przed miesiącem), z na-
ciskiem twierdził, że konsolida-
cja spółdzielni po otwarciu dla 
nich udziałów w KPH Społem 
to „ostatni dzwonek” wejścia na 
wyższy poziom w handlu i wyż-
szą pozycję na rynku.

Prezes Jaśkowski wyraził 
przekonanie, że nowa strate-
gia handlowa Społem, to nowa 
jakość handlu. Również dzięki 
poszerzaniu sprzedaży towarów 
marki własnej i skutecznemu 
marketingowi, m.in. poprzez in-
ternet, nastąpi odbudowa sieci 
Społem. Możliwe jest też włącze-
nie do tej konsolidacji bratnich 
GS Samopomoc Chłopska. Nato-
miast nasze styczniowe przystą-
pienie do EUROCOOP pozwoli 
na dalszy awans Społem w skali 
europejskiej.

Dyskusja członków naszej 
Rady Programowej jest czę-
ścią dialogu, który inicjujemy 
i wspieramy dla rozwoju naszego 
153-letniego kooperatywnego ru-
chu konsumenckiego.
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Jak podał 2 lutego br. por-
tal handelextra.pl, Andrzej 
Gantner, dyrektor gene-

ralny Polskiej Federacji Pro-
ducentów Żywności, udostępnił 
w mediach społecznościowych 
zdjęcie ze Spółdzielni Piekar-
sko-Ciastkarskiej w Warszawie 
(SPC), która wyjaśniła klien-
tom skąd bierze się wzrost cen 
pieczywa. 

– To nie VAT jest powodem 
inflacji, zatem jego obniżenie in-
flacji nie powstrzyma. Powodem 
inflacji są drastycznie rosnące 
koszty produkcji. Producenci 
muszą podnosić ceny bo 
inaczej zbankrutują. Może 
faktycznie warto infor-
mować konsumentów, co 
jest powodem wzrostu 
cen żywności. Najlepiej tuż obok 
informacji o obniżce VAT – sko-
mentował Andrzej Gantner. 

Powyższa wypowiedź i za-
mieszczone foto obok jasno poka-
zują bolesne problemy spółdziel-
ni. O tym mówili m.in. prezesi 
spółdzielni na styczniowym po-
siedzeniu naszej Rady Progra-
mowej (p.artykuł obok). Wska-
zują na ogromny wzrost kosztów, 
skok cen gazu, energii, inflację, 
obostrzenia pandemii. Cień pod-
wyżek i inflacji, tak jak cień pią-
tej fali pandemii kładą się na per-
spektywę najbliższych miesięcy 
i całego roku.  Nasi Czytelnicy 
podnoszą coraz ostrzej w dysku-
sji te bolące kwestie.

Spróbujmy zebrać kilka 
ostatnich wypowiedzi, które 
wiążą się z naszą redakcyjną 
inicjatywą Okrągłego Stołu 
Społem, aby swobodnie, bez 
skrępowania mówić o najistot-
niejszych problemach spółdziel-
ni, ich kłopotach i nadziejach, 
zwłaszcza tych związanych z za-
powiadaną nową strategią han-
dlową Społem i odbudową pol-
skiej sieci handlowej Społem. 
GŁOSY CZYTELNIKÓW

– „Piszcie bez lukru, bez owi-
jania w bawełnę, bez „pokrze-
piania serc”. „Walcie po prostu 
kawę na ławę, bo od lat tracimy 
pozycję na rynku, wobec jego 
kolonizacji przez wielkie sieci 
zagraniczne,  wobec domina-
cji Biedronek (66 mld obrotu 
i około 30-proc. udział w ryn-
ku), Żabek, Lidlów, Auchanów 
itd.”. „Kurczy się nasza sieć 
sklepów, a od kilku lat następu-
je spadek obrotów, występują 
straty”.  „Trzeba zerwać z prze-
milczaniem regresu, z samoza-
dowoleniem”. „Należy zmienić 
narrację. Nie samouspokojenie, 
lecz bić na alarm, bo sytuacja 
jest krytyczna”. 

Takie piszą do nas maile 
i pobudzają telefonami nasi stali 
Czytelnicy, jak inicjator dysku-
sji redakcyjnych Czesław Ja-
niak z Gdańska, czy bystrzy 
obserwatorzy rynku Łukasz 
Jeleniewski, Marek Grabow-
ski, Piotr Witkowski, Barbara 
Jagas, Bogdan Kowalik z War-
szawy). Ostatnio do grona sta-
łych Czytelników dołączają eme-
rytowani liderzy, np. popularny 
Mieczysław Zapał z Lublina, 
czy dyr. Mieczysław Szumi-
ło z WSS Praga Południe. Obaj 
panowie uważają, że  „brakuje 

bodźca, który przekonałby do 
późniejszych jeszcze odważniej-
szych działań”, takiego „strzału 
przełomowego”, czyli zaku-
pu masowych towarów (cukru, 
mąki, cytrysów) „dla wszystkich 
spółdzielni w kraju”.  

Czytelnicy postulują, aby 
o konsolidacji pisać, ale wyja-
śniać DLACZEGO jest koniecz-
na? Jako wzór wskazują wypo-
wiedź prezesa olsztyńskiej PSS 
Stanisława Tunkiewicza w stycz-
niowym Społemowcu. Uważają 
też, że trzeba „przyspieszać kon-
solidację, by się nie rozmyła po 

paru miesiącach”. Potrzebna jest 
ofensywa w mediach i internecie, 
pokazy nowości marki własnej, 
nowe inwestycje, inicjatywy.  
AKCESY SPÓŁDZIELNI

Warto przypomnieć frag-
ment wywiadu prezesa PSS 
Olsztyn Stanisława Tunkiewi-
cza sprzed miesiąca: „– Rzeczy-
wiście, na ofertę KZRSS Społem 
i KPH zareagowaliśmy błyska-
wicznie, głęboko przekonani, że 
jest to ostatni dzwonek, aby od-
budowa krajowej sieci Społem się 
wreszcie dokonała i była tak silna 
jak w czasach Rapackiego, Woj-
ciechowskiego, Mielczarskiego 
i Strzeleckiej. Musimy dokonać 
przełomu i przezwyciężyć atomi-
zację spółdzielni. Potrzebne  nam 
jest nie „towarzystwo wzajemnej 
adoracji”, ale organizacja bizne-
sowa. Mimo sloganów o integra-
cji na każdym zjeździe związku 
rewizyjnego, każdy ciągnie tylko 
w swoją stronę i „rzepkę sobie 
skrobie”. Tymczasem następuje 
kolosalna konsolidacja na rynku, 
a silniejsze koncerny wypychają 
z niego słabszych. 

Otwarcie KPH to próba zjed-
noczenia wysiłków, tak jak przy 
wspólnej, korzystnej moderniza-
cji SOW Zorza w Kołobrzegu. 
Aby tylko nie popełnić błędów 
upadłej w 2006 r. wskutek braku 
dyscypliny płatniczej spółdzielni, 
czyli faktycznie windykacji i roz-
dawnictwa – Krajowej Agencji 
Handlowej. 

Bardzo wysoko cenię starania 
prezesa Związku Ryszarda Jaś-
kowskiego i prezes KPH Iwony 
Sarga, za rozwój marki własnej 
i dążenia do scentralizowanych, 
a więc najkorzystniejszych zaku-
pów. Podobnie prace pełnomocni-
ka Zarządu Michała Sadeckiego, 
świetnego menedżera i znawcę 
rynku nad nową strategią handlo-
wą Społem. Mają trudne zadania 

i trzeba im pomóc i wspierać ze 
wszystkich sił. 

Sądzę, że przy odbudowie kra-
jowej sieci, ważne jest zarówno 
budowanie silnej centrali zakupo-
wej i marketingowej, jak i silnych 
jej ogniw, regionalnych spółdziel-
ni. Rozumiał to dobrze twórca 
potęgi Społem w II Rzeczypo-
spolitej Marian Rapacki, który 
skutecznie przekonywał liderów 
spółdzielni, że w jedności siła, że 
umowy centralne z producentami 
i dyscyplina płatnicza pod silną 
ręką to gwarancja zysków. Sta-
ła analiza regionalnych rynków, 

naszych słabych i silnych 
stron, to właściwy kierunek 
nowej strategii.            

Uważam, że na ryn-
ku spożywczym będą się liczyć 
głównie silni gracze. Na to jed-
nak potrzeba obok mocnej cen-
trali zakupowej także mocnych, 
zdyscyplinowanych, większych 
ogniw regionalnych, z poten-
cjałem 1 miliarda zł sprzedaży 
rocznej każdy. Mamy bogate do-
świadczenia ostatniego 30-lecia, 
aby uniknąć błędów i pomyłek. 
Szanse mimo trudności są duże 
i niepowtarzalne”.  

Opinie i poglądy prezesa 
Tunkiewicza w pełni popierają 
m.in. prezesi Sylwester Cerań-
ski z Mokpolu (p. artykuł na 
str. 3) i Marek Hejda z Prusz-
kowa oraz prezes Związku Ry-
szard Jaśkowski. Podobnie za 
konsolidacją spółdzielni w roz-
szerzonej KPH i nową strategią 
opowiadają się liderzy ok. 60 
spółdzielni, jak np. WSS Śród-
mieście, PSS Poznań, PSS Rze-
szów, PSS Katowice, które już 
zgłosiły swój akces do KPH in-
dywidualnie, lub poprzez agen-
cje handlowe: Mazowiecką AH 
i Małopolską AH.  

Co ciekawe, do rozszerzonej 
KPH zgłosiły akces PSS-y ambit-
nej piątki z pierwszej w rankingu 
rocznym 20-tki, które uzyskały 
najlepsze wyniki mimo pandemii, 
tj. podniosły obroty roczne, jak 
Olsztyn (o rekordowe ponad 11 
mln zł), Zamość, Bochnia, Śrem 
i Turek.  Są wśród nich spółdziel-
nie, które współpracują też z PSD 
Gama, Chortenem i in., ale szyldy 
Społem traktują jako priorytetowe.    

Na koniec należy przypomnieć 
głosy liderów Związku i KPH, 
konsekwentnie propagujących 
konsolidację spółdzielni. I tak, 
w wydaniu specjalnym SPO-
ŁEM! z grudnia ubr. prezes Za-
rządu KZRSS Społem Ryszard 
Jaśkowski i przewodnicząca 
RN Maria Wawrzaszek-Grusz-
ka zdecydowanie wzywali do 
wspierania „koniecznej kon-
solidacji zakupów, marketin-
gu, reklamy, wspólnej polityki 
cenowej”. Podobnie czyniła to 
prezes KPH Iwona Sarga w licz-
nych wypowiedziach oraz peł-
nomocnik Zarządu Związku ds. 
nowej strategii Społem Michał 
Sadecki.

Lutowe posiedzenie Rady 
Nadzorczej Związku i stycz-
niowa sądowa rejestracja prze-
kształceń KPH to nowe bodźce 
dla jednoczenia sił Społem.     

REDAKCJA
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W SKLEPIE
Bogatszy o wiadomości z in-

ternetu, wkraczam do okazałej 
siedziby Mokpolu, zbudowanej 
w 2008 r.  u zbiegu Konstan-
cińskiej i św. Bonifacego, ze 
z daleka widocznym charakte-
rystycznym logo. Mimo lekkiej 
mżawki, widać likwidujący się 
narożny bazarek, a po chwili 
kolorowy banner reklamowy 
Mokpolu z cenowymi promo-
cjami oraz szyld nad wejściem 
do sztandarowych delikatesów, 
które opisywaliśmy wcześniej 
kilkakrotnie, Znowu wita nas, 
jak na gazetkach cenowych,  
żółto-niebieskie logo z hasłem: 
”Po prostu Twój sklep”. 

Po wejściu do środka, w holu, 
gdzie dawniej odbywały się nie-
kiedy imprezy promocyjne z mu-
zyką i występami artystów, po 
prawej w boksie ulokowano nowy 
„Przystanek Piekarnia”, wynajęty 
salon piekarniczy z ofertą piekar-
sko-ciastkarską.  

Natomiast u samego wejścia na 
dużą salę sklepową bije w oczy po 
prawej wyspa owocowo-warzyw-
na. Jest szczególnie bogata, bo 
wraz z likwidowanym bazarkiem 
obok, pojawiły się np. atrakcyjne 
truskawki i borówki amerykań-
skie, są wyśmienite cytrusy, bana-
ny, winogrona, warzywa. Dalej są 
rozmaite regały, na których znaj-
duję reklamowane w internecie 
grupy towarów. Kusi wszystko 
i trudno wybrać coś specjalnego 
dla siebie. Jednak czasem wpada 
w oko jakaś przyprawa, słoik dże-
mu, pudełko słodyczy, sałatka, 
czy eko-produkt. 

Na końcu sali można wy-
brać napoje i wyroby nabiałowe 
z chłodziarek oraz podstawowe 
pieczywo. Trudno przejść obojęt-
nie koło Faktorii Win, efektownie 
prezentującej wina z różnych kra-
jów. To „oczko w głowie” preze-

sa Cerańskiego i nawet jeśli nie 
kupujemy wina, to przynajmniej 
przeglądamy etykiety. 

Pośrodku sali zawsze oblegana 
przez kilkuosobową kolejkę wyspa 
mięsno-wędliniarska, gdzie można 

kupić też rozmaite sery. I tutaj spo-
tyka nas zapowiadana w internecie 
oferta sprzedaży ciepłych wędzo-
nek w każdą środę oraz – oferta 
sprzedaży mięsa po zamówieniu 
telefonicznym (steki wołowe).        

Przy kasie, mimo kilkuoso-
bowej kolejki, sprawnie i szyb-
ko obsługuje kasjer-mężczyzna 
i potem można przepakować 
towar wygodnie na ławeczce 
u wejścia. Przy osobnym sto-
isku alkoholowym także moż-
na zapłacić za zakupy w całym 
sklepie.

ROZMOWY
Po wjeździe windą do biur 

spółdzielni spotkałem się z pre-
zesem Sylwestrem Cerańskim, 
który zapoznał mnie z nowym 
dyrektorem ds. marketingu Ra-

fałem Przeździeckim i z-cą kier. 
działu handlu Agnieszką Zych. 
Po drodze płyny do dezynfekcji 
i napisy przypominają o potrze-
bie zabezpieczenia się przed 
pandemią. A jeszcze pamiętam 
liczne tu spotkania samorządo-
we, w tym znakomite uroczy-
stości świąteczne i dni seniorów, 
bez maseczek…

Dyrektor Przeździecki potwier-
dza moje spostrzeżenia, że obec-
nie spółdzielnia chce odświeżyć 
i odmłodzić  swój wizerunek. Dla-
tego dotychczasowe formy pro-
mocji, akcje marketingowe będą 
sukcesywnie wzbogacane o nowe 
formy oddziaływania, aby posze-
rzać grono klientów. Obok sta-
łych, starszych, pozyskiwać tych 
z młodszych pokoleń, młodych ro-

dzin, zmieniających swoje 
potrzeby w dobie pande-
mii, otwartych na internet, 
trendy prozdrowotne, pro-
ekologiczne. 

Jak mówi dyr. Przeź-
dziecki, „Ten rok 2022 
będzie stał pod znakiem 
wielu wyzwań dla han-
dlu detalicznego. Bacznie 
obserwujemy rozwój ko-
lejnej fali pandemii CO-
VID19, ale również lawi-
nowy wzrost inflacji, cen 
energii elektrycznej, gazu, 
czy zmian podatkowych. 
Analizujemy w jakim stop-
niu wspomniane podwyżki 
wpłyną na rentowność 
prowadzenia działalności. 
Rosnąca fala zachorowań 
i obowiązujący reżim sa-
nitarny maja negatywny 
wpływ na działanie han-

dlu stacjonarnego. Ograniczona 
jest jednorazowa ilość klientów 
w placówkach handlowych, a han-
dlowcy nie mogą zaproponować 
pełnego wachlarza promocji lu-
bianych prze klientów, takich jak 
chociażby degustacje produktów 

w miejscu sprzedaży”.         

Dyr. Przeździecki 
zapowiada, że w tym 
roku wyzwań i wielu 
niepewnych zdarzeń, 
ważna będzie ofen-
sywa marketingowa,  
aby sprostać konku-
rencji. Ważne jest 
to, aby wsłuchiwać 
się pilnie w potrzeby 
klienta, który w pande-
mii i dobie rosnących cen kupuje 
z rozmysłem i ołówkiem w ręku. 

Wraz z działem handlu i kie-
rownikami sklepów zamierza re-
alizować kalendarz promocji na 
cały rok. Oczywiście będzie on 
obejmował szczyty handlowe 
przed świętami, koniec i początek 
roku szkolnego, sezon grillowy 

i wakacje, różne szczególne dni, 
jak Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, 
Walentynki itd.  W terminie 7-12 
lutego planowany jest tygodnio-
wy festiwal pizzy, z okazji przy-
padającego na 9 lutego międzyna-
rodowy dnia pizzy.  

Nowy dyrektor ukończył m.in. 
podyplomowe studia SGH z za-
kresu komunikacji marketingo-
wej w internecie i szczególnie 
docenia np. upowszechnienie 
aplikacji mobilnej programu lo-
jalnościowego „Społem znaczy 
razem” oraz innych form interne-
towej interakcji z klientem. 

Warto wiedzieć, że w Mokpolu 
szczególnie doceniają rodzimych 
dostawców, których cenią też 
wysoko klienci. I tak np. ciepłe 
wędliny (kiełbasy, szynka, bo-
czek, kaszanka), co środę są do-
starczane z rodzinnej firmy ZM 
GETMOR z miejscowości Chrza-
nowo koło Pułtuska (zał. w 1991 
r.).  Powodzeniem cieszą się rów-
nież dania gotowe marki Kuchnia 
Gessler, w tym gołąbki i pierogi 
wegańskie, czy piwa kraftowe. 

Natomiast poszukiwane wyro-
by garmażeryjne, jak podaje zca 
kier. działu handlu Agnieszka 
Zych, pochodzą od trzech regio-
nalnych, mazowieckich dostaw-
ców – Smaczne Jadło z Toma-
szowa Maz., znana rodzinna 
ART-FOOD z  Warszawy i Gama 
Bis z Łukowa.     

OPINIE
W gabinecie prezesa Cerań-

skiego wisi szabla w gablocie, 
którą w 2008 r. współinwesto-
rzy tego budynku podarowa-
li na znak dobrej współpracy 
i przyszłych osiągnięć prezesowi 
Mokpolu. Jak pamiętam gościły 
tu znane osobistości, m.in. mar-
szałek Sejmu Małgorzata Ki-
dawa-Błońska, wnuczka pierw-
szego prezesa Związku Społem 
i prezydenta RP Stanisława 
Wojciechowskiego, czy prezes 
BCC Marek Goliszewski i pre-
zes KRS Alfred Domagalski. 
A dzięki sportowym zamiłowa-
niom prezesa jeden ze sklepów 
otwierała niegdyś niezapomnia-
na Irena Szewińska.

Prezes łączy w sobie niespożytą 
energię i empatię. Uprawia tenis 
i sporty zimowe. Znany jest z cie-
płego stosunku do ludzi, czego 

byliśmy świadkami 
podczas różnych spo-
tkań spółdzielczych 
w siedzibie Mokpolu. 
Teraz w okresie pan-
demii otacza szcze-
gólną troską załogi 
17 sklepów i admini-
strację spółdzielni. 

Kiedy w styczniu 
rozmawiamy o han-

dlu społemowskim, 
prezes nie kryje obaw przed pię-
trzącymi się trudnościami, ale 
stanowczo twierdzi, że jednak 
damy im radę. Inflacja, rosnące 
ceny paliw, energii, żywności, 
piąta fala pandemii oraz w związ-
ku z tym rosnące wymagania 
klientów, zmuszają do aktywne-
go, skutecznego marketingu, do 
bardziej efektywnego handlu, 

zbijania kosztów, konsolidacji 
spółdzielni. 

Prezes w pełni podziela i popiera 
poglądy i opinie prezesa olsztyń-
skiej PSS Stanisława Tunkiewi-
cza, wyrażone w styczniowym 
wywiadzie naszego Społemowca 
Warszawskiego. Tak samo uważa, 
że bije „ostatni dzwonek” dla od-
budowy jednolitej sieci handlowej 
i marketingowej Społem. Wierzy 
w nową strategię Społem i otwar-
cie KPH na wszystkie spółdziel-
nie. Docenia wysiłki prezesów 
Związku i Platformy oraz nowego 
pełnomocnika ds. strategii Michała 
Sadeckiego. Chodzi bowiem o sku-
teczną walkę z konkurencją, w tym 
z najbardziej dokuczliwą Żabek, 
Biedronek, Lidla, Auchana. 

Prezes Cerański sądzi, że na-
leży kontynuować sprawdzone 
działania społemowskie, jak upo-
wszechnianie programu lojalno-
ściowego „Społem znaczy ra-

zem” i sprzedaży marki własnej, 
ale jednocześnie należy wprowa-
dzać nowe metody pozyskiwania 
klientów, w tym młodszych po-
koleń poprzez aplikacje telefo-
niczne, facebooka, czy Tik Toka, 
o czym mówił niedawno w wy-
wiadzie prezes Związku Ryszard 
Jaśkowski. 

Mokpol będzie nadal korzystał 
z umów negocjowanych przez 
Mazowiecką Agencję Handlo-
wą, a przypomnijmy, że zdobył 
pierwsze miejsce za realizację 
Programu Jubileuszowego MAH 
w 2021 r.  Dostawy z Eurocashu 
i Specjału także ocenia jako ko-
rzystne, podobnie jak od regio-
nalnych producentów. 

Główne zadania w tym roku to 
utrzymanie i poszerzenie grona 
klientów oraz zatrzymanie wła-
snej, doświadczonej kadry, która 
jest atutem spółdzielni. Dlatego 
prezes chce wynagradzać pra-
cowników poprzez premie stałe 
i doraźne, od poziomu sprzedaży.

Moja wizyta w Mokpolu 
utwierdza mnie w przekonaniu, 
że spółdzielnia mokotowska po-
kona trudności, bo wychodzi 
naprzeciw wyzwaniom zmie-
niającego się rynku. Bacznie 
śledzi wydarzenia i szybko na 
nie reaguje. Jednocześnie widzi 
siebie w „rodzinie społemow-
skiej”, gdzie w jedności siła. 

DARIUSZ GIERYCZ

uDokończenie ze str. 1

Naprzeciw wyzwaniom

Sylwester Cerański.
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Przez najbliższych współ-
pracowników nazywany 
był prawdziwym tytanem 

pracy, bo angażował się w sprawy 
społeczne bez reszty, nawet kosz-
tem zdrowia. Tak było, gdy  już 
jako  19-latek został aresztowany 
i skazany przez władze carskie 
za ulotki 1-majowe. W młodości 
poznał Stefana Żeromskiego, po 
którym na emigracji w Szwaj-
carii przejął bibliotekę polską 
w Rapperswilu, a potem współ-
tworzył w 1906 r. wraz ze Sta-
nisławem Wojciechowskim 
i Edwardem Abramowskim Tow. 
Kooperatystów i tygodnik „Spo-
łem”. Wraz z Wojciechowskim 
byli pierwszymi współdyrekto-
rami i współprezesami kolejnych 
związków spółdzielni spożywców.

Urodzony 5 lutego 1871 r. 
w Bełchatowie, gdzie jego ojciec 
Szymon był naczelnikiem poczty. 
Uczęszczał do szkół w Bełchato-
wie, Radomsku, Częstochowie. W  
1885 r. przeniósł się do Warszawy 
do gimnazjum państwowego. Po-
znał wtedy Stefana Żeromskiego. 
Współpracował wówczas m.in. 
z Bolesławem Jędrzejowskim, 
Stanisławą Motz-Abramowską 
i Marcinem Kasprzakiem w kół-
kach rewolucyjnych, w tzw. II 
Proletariacie.

Przed samą maturą, w 1890 
r. został aresztowany za przy-
gotowywanie ulotek pierwszo-
majowych i osadzony w war-
szawskiej Cytadeli. Sąd carski 
skazał go na dwa lata ciężkiego 
więzienia w Petersburgu, bez 
prawa zamieszkania w Króle-
stwie Polskim. Dlatego wyjechał 
za granicę, do Berlina, Zurychu 
i Antwerpii, gdzie studiował na 
Akademii Handlowej.  Tam zo-
stał założycielem belgijskiej 
sekcji Związku Zagranicznego 
Socjalistów Polskich, współpra-
cując m.in. z Józefem Piłsudskim 
i Władysławem Grabskim.  

Po ukończeniu studiów w 1896 
r. przejął po Żeromskim posadę 

bibliotekarza w Muzeum Naro-
dowym Polskim w szwajcarskim 
Rapperswilu. Pracował tam do 
1900, pisząc pod pseudonimem 
Jan Wierzba artykuły w piśmie 
PPS „Światło” oraz propagan-
dowe broszury dla chłopów pol-
skich.   

Gdy wrócił do kraju, natych-
miast władze carskie zatrzymały 
go i przewiozły do Petersburga, 
gdzie więziły przez osiem miesię-
cy. Po wyjściu z więzienia praco-
wał w kopalni w Tyflisie (Tbilisi) 
i w handlu hutniczym w Charko-
wie. 

Po rewolucji i amnestii w 1905 
r. powrócił do Warszawy. Tutaj 
początkowo pracował w firmach 
Siemens i Urania.    

PRZYWÓDCA SPOŁEM

Od tego roku poświęcił się 
całkowicie zakładaniu spół-
dzielni spożywców i ich związ-
ku, a nawet staje się jednym 
z pierwszych przywódców ru-
chu społemowskiego. W 1906 r. 
współtworzy Towarzystwo Ko-
operatystów i  tygodnik SPO-
ŁEM, wraz z gronem przyja-
ciół, których poznał wcześniej 
w antycarskiej konspiracji i na 
emigracji: filozofem Edwar-
dem Abramowskim, później-
szym prezydentem Stanisła-
wem Wojciechowskim, naszym 
wielkim pisarzem Stefanem 
Żeromskim, psychiatrą Rafa-
łem Radziwiłłowiczem.  Towa-
rzystwo miało ogromne, decy-
dujące znaczenie dla rozwoju 
ruchu spółdzielczego w Polsce. 
Początkowo działało nawet taj-
nie. 

Pasja i zaangażowanie Mielczar-
skiego oraz entuzjazm kolegów 
przynoszą szybko nadzwyczaj-
ne efekty. Oto w ciągu zaledwie 
dwóch lat, 1906-1907 inicjują za-
łożenie w zaborze rosyjskim kil-
kuset stowarzyszeń spożywczych. 
To rezultat ich ogromnej pracy 

propagandowo-odczytowej i orga-
nizacyjno-instruktażowej.  

W 1908 r. Towarzystwo po-
wołało  „Biuro Informacyjne 
Stowarzyszeń Spożywczych 
przy Towarzystwie Kooperaty-
stów”, jako zalążek przyszłego 
krajowego związku  i centralnej 

hurtowni. Po uzyskaniu zgody 
władz carskich, 27-31 paździer-
nika 1908 r. odbył się w War-
szawie I Zjazd Stowarzyszeń 
Spożywczych, z udziałem dele-
gatów z 248 stowarzyszeń z za-
boru rosyjskiego. Na sekretarzy 
Biura Informacyjnego powoła-
no największych aktywistów: 
Romualda Mielczarskiego (ds. 
organizacyjnych i handlowych) 
i Stanisława Wojciechowskie-
go (ds. propagowania ruchu). 
W 1908 r. Mielczarski opubliko-
wał podręcznik rachunkowości 
dla stowarzyszeń spożywczych, 
który do 1945 r. miał 15 wydań.  

Dzięki ich staraniom, 18 stycz-
nia 1911 r. carski minister spraw 
wewnętrznych w Petersburgu za-
twierdził statut Warszawskiego 
Związku Stowarzyszeń Spożyw-
czych (na przymiotnik „Polski” 
nie wyraził zgody). I Zjazd odbył 
się 10-11 czerwca 1911 r. z udzia-
łem delegatów ze 140 stowa-
rzyszeń. Na dwóch dyrektorów 
Związku  powołano znów Miel-
czarskiego i Wojciechowskiego. 
Wkrótce otworzyli hurtownię, 
a w 1913 r., zaledwie w ciągu 6 
miesięcy, wybudowali dla niej 
okazały, znany budynek przy ul. 
Grażyny 13, do chwili obecnej 
siedzibę KZRSS Społem.

W 1915 r. w swoim odczycie 
w Zakopanem, Stefan Żeromski 
tak oceniał wyniki pracy swoich 
kolegów: „Podczas rozgwarów 
roku 1905 byłem obecny w ma-
łym pokoju na ulicy Chmielnej 
w Warszawie, gdzie czterej pa-
nowie, mniej wykwintnie ubra-
ni, zakładali redakcję Społem! 
z zamiarem szerzenia w kraju 
ruchu kooperacyjnego. Dzisiaj 
– ci sami jegomoście mają poza 
sobą ogromne społeczne zjawi-
sko, kilkaset zorganizowanych 
kooperatyw spożywczych, sklepy 
i składnice centralne. Mają nade 
wszystko zastępy fanatycznych 
zwolenników wśród ludu, ro-
botników, drobnomieszczaństwa 
i uświadomionej inteligencji, to 
znaczy – nową zorganizowaną 
siłę narodową”.

Trzeba podkreślić, że Miel-
czarski i Wojciechowski two-
rzyli znakomity, wyjątkowy 
tandem kierowniczy. Już 
w Zarządzie Towarzystwa 
Kooperatystów dzielili się 
w ten sposób, że Mielczarski 
jako ekonomista zajmował 
się instruktażem i sprawami 
organizacji handlu, a Woj-
ciechowski propagowaniem 
spółdzielczości. Potem, po-
dobnie jako sekretarze Biura 
Informacyjnego, a następnie 
już jako dyrektorzy Związ-
ku. 

Był to duet niezwykle zgod-
ny, zgrany i pracowity. Łączyła 
ich nie tylko pasja spółdzielcza, 
społeczna, ale i bliska przyjaźń. 
Spędzali ze sobą nie tylko go-
dziny pracy, ale i wypoczynku, 
odwiedzając siebie nawzajem 
w domach, organizując wspól-
ne wycieczki i niedzielne pikni-
ki. Jak wspominali świadkowie 
epoki, podobne więzi przyjaźni 
łączyły ich następców, np. pre-

zesa Mariana Rapackiego z naj-
bliższymi współpracownikami, 
co zaowocowało szczególnie 
w okresie okupacji niemieckiej, 
gdy wzajemne zaufanie w dzia-
łaniach konspiracyjnych było 
niezbędne.   

I wojna światowa i front roz-
dzieliła obu liderów, bo Wojcie-
chowski od 1915 r. przebywał 
wtedy w Rosji, a Mielczarski kie-
rował jednoosobowo Związkiem 
z Warszawy. Tutaj organizował 
sekcję żywnościową Komitetu 
Obywatelskiego miasta Warsza-
wy.  Tuż przed zakończeniem 
I wojny światowej, Mielczarski 
zwołał nadzwyczajny zjazd 1-4 
listopada 1918 r., z udziałem de-
legatów niezwiązkowych spół-
dzielni, podejmując próbę zjedno-
czenia spółdzielni we wszystkich 
zaborach.

Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. WZSS zrzeszał 426 
stowarzyszeń, które posiadały 70 
tys. członków. W lipcu 1919 r., 
na VII Zjeździe, WZSS zmienił 
nazwę na Związek Polskich Sto-
warzyszeń Spożywców i objął 
cały kraj. 17-18 listopada 1923 r., 
odbył się w Warszawie Kongres 
Spółdzielni Spożywców, poświę-
cony konsolidacji spółdzielni, 
w którym udział wzięli delegaci 
wszystkich związków spółdzielni 
spożywców w Polsce.

Wreszcie, podjęte usilne próby 
zaowocowały 26 kwietnia 1925 
r. na Zjeździe Zjednoczeniowym 
powstaniem Związku Spółdziel-
ni Spożywców RP. Połączyły się 
trzy krajowe związki: Związek 
Polskich Stowarzyszeń Spożyw-
ców, Związek Robotniczych Sto-
warzyszeń Spółdzielczych, oraz 
Zespół Spółdzielni Pracowników 
Państwowych.  Po zjednoczeniu, 
ZSS RP posiadał 847 spółdzielni, 
493 tys. członków i 1.652 sklepy. 
W 1926 r. do Związku przystąpi-
ła jeszcze Centrala Spożywczych 
Stowarzyszeń Spółdzielczych 
Robotników Chrześcijańskich. 
To już była potężna organizacja 
handlowa. 

Trzeba zaznaczyć, że Miel-
czarski od początku realizował 
pracowicie i z uporem różne 
nowatorskie przedsięwzięcia 
handlowe. Np. tuż po zakoń-
czeniu I wojny światowej, gdy 
doskwierał głód i nędza, w 1919 
r. uzyskał znaczną pożyczkę od 
hurtowni spółdzielczej w Man-
chesterze, którą potem spła-
cił towarami z Polski. Dzięki 
temu sprowadził sporo niezbęd-
nych towarów żywnościowych. 
Wcześniej, w 1913 przełamał 
monopol prywatnych karteli na 
import soli z Rosji. Podobnie, 
importując śledzie ze Szkocji, 
przełamał dominację handlu 
żydowskiego, a sprowadzając 
artykuły kolonialne, używki – 
dominację handlu niemieckie-
go.

Z ogromnym zapałem Miel-
czarski zbudował na Mokoto-
wie krajową hurtownię w 1913 
r., której gmach do dzisiaj jest 
siedzibą Związku Społem. Z po-
dobną energią w 1920 r. zbudo-
wał pierwszy spożywczy zakład 
produkcyjny pod nazwą „Spo-
łem” w Kielcach. W ten sposób 
stał się ojcem marki własnej 
Społem. 

Od 1925 r. kiedy pełnił funk-
cję prezesa Związku Spółdzielni 
Spożywców RP, był jednocześnie 
wykładowcą w Szkole Głównej 
Handlowej. Jego zastępcą został 
Marian Rapacki, późniejszy 
wielki przywódca Związku, któ-
ry kontynuował dzieło Mielczar-
skiego nawet podczas okupacji 
niemieckiej.   W 1923 współpra-
cował z ministrem skarbu Włady-
sławem Grabskim w rządzie gen. 
Sikorskiego jako członek ścisłego 
komitetu doradczego przy mini-
strze skarbu. Jednak w grudniu 
1923 odmówił Grabskiemu obję-
cia stanowiska ministra przemy-
słu i handlu. 

Zmarł nagle w Warszawie. 
Został pochowany na cmenta-
rzu Powązkowskim w Warsza-
wie (kwatera 172-5-15). 

O Mielczarskim tak pisał je-
den z czołowych działaczy spo-
łemowskich Stanisław Thugutt: 
„Idealista – marzył całe życie 
o Polsce i o sprawiedliwości 
społecznej, na której winna być 
oparta, a równocześnie trzeź-
wy rachmistrz, który sumiennie 
obliczał każdy krok naprzód, 
zanim go postawił. Trzeźwy ide-
alista. Osobliwy marzyciel, któ-
remu udało się wszystkie swoje 
marzenia wcielić w realne formy 
życia”.

Natomiast jego bliski przy-
jaciel i współpracownik Stani-
sław Wojciechowski o tych ma-
rzeniach pisał tak: „To, co dziś 
wydaje się takie jasne i proste 
na utorowanej przez niego dro-
dze, w początkach jego działalno-
ści uważane było niemal za uto-
pię […]. Jakże można marzyć 
przez organizację robotników 
i włościan, w połowie analfabe-
tów, nie mających żadnego poję-
cia o handlu, stworzyć w Polsce 
największą instytucję handlową? 
A jednak Mielczarski przez 17 lat 
swojej działalności […] tego wła-
śnie dokonał […]”.

Opr. DARIUSZ GIERYCZ

Tytan pracy

ROMUALD MIELCZARSKI 
5.02.1871 – 30.03.1926
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Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów 
nie odpuszcza zagra-

nicznym sieciom handlowym. 
Na liście ukaranych są już wła-
ściciele sieci Biedronka, Ka-
ufland czy Eurocash. Łączne 
kary wynoszą blisko miliard zł.

Dokładnie rok temu, na ła-
mach „Społemowca Warszaw-
skiego”, ukazał się wywiad 
z Tomaszem Chróstnym, pre-
zesem Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, pt. 
„O uczciwą konkurencję”. Czy 
przez ten miniony rok UOKiK 
faktycznie stał na straży uczci-
wych podmiotów handlowych? 
Postanowiliśmy to sprawdzić.

W wywiadzie dla naszego mie-
sięcznika prezes UOKiK podkre-
ślał, że odpowiada za eliminację 
z rynku nieuczciwych praktyk: 
„Z punktu widzenia uprawnień 
UOKiK mamy ustawę o ochronie 
konkurencji i konsumentów, któ-
ra zakazuje szkodliwych działań 
większych graczy rynkowych, 
np. posiadających pozycję domi-
nującą. Widać więc, że są prze-
pisy chroniące MŚP, choć są one 
nieco rozproszone i z pewnością 
wymagają dalszego rozwijania”. 

„Pragnę podkreślić to raz jesz-
cze, że Prezes UOKiK jako organ 
ochrony konkurencji i konsu-
mentów odpowiada za eliminację 
z rynku nieuczciwych praktyk, 
zaś za kształt i realizację polityki 
gospodarczej stosownie do usta-
wy o działach odpowiadają po-
szczególne ministerstwa” – mó-
wił nam Tomasz Chróstny.

„Sytuacja, z którą mamy do 
czynienia na rynku jest w tym wy-
padku pokłosiem zaniedbań się-
gających lat dziewięćdziesiątych. 
Kiedy sieci handlowe wchodziły 
na polski rynek nie było mecha-
nizmów prawnych, które pozwo-
liłyby rozwijać się w sposób za-
planowany i zrównoważony tak 
dużym sieciom handlowym, jak 
i mniejszym placówkom handlu 
detalicznego. Jest to przecież nie-
zbędne zarówno dla zapewnienia 

różnorodności oferty dla konsu-
mentów, jak i konkurencyjności 
rynku na poziomie sprzedaży czy 
produkcji żywności” – dodawał 
prezes UOKiK. 

Jak Tomasz Chróstny wywią-
zywał się z udzielonych nam de-
klaracji? Przede wszystkim gło-
śnym echem odbiło się nakładanie 
ogromnych kar finansowych na 
wielkie zagraniczne sieci handlo-
we. W wywiadzie podkreślana była 
największa z dotychczas nałożo-
nych kar, dotycząca polityki raba-
towej, wynosząca 723 mln zł, która 
została nałożona rok temu na sieć 
dyskontów Biedronka. Od tamtego 
czasu UOKiK jednak nie zaprzestał 

kolejnych działań. W ostatnich 12 
miesiącach nie brakowało suro-
wych nagan dla kolejnych sieci.

Kaufland ukarany
Według decyzji prezesa 

UOKIK w sprawie dwóch za-
rzutów przeciwko niemieckiej 
sieci Kaufland, firma została 
obciążona kolejno 124 miliona-
mi za nieuczciwe wykorzysty-
wanie przewagi kontraktowej 
oraz ponad 13 milionami za 
wprowadzanie klientów w błąd. 
Zdaniem prezesa Chróstnego 
markety Kaufland prowadziły 
praktyki zarówno przeciwko 
konsumentowi, jak i konkuren-
cji. Jedna z decyzji dotyczy błęd-
nego oznaczenia kraju pochodze-
nia warzyw. Według Inspektora 
Handlowego przeprowadzone 
kontrole wykazały oznaczenia 
wprowadzające w błąd klientów. 
Dochodziło do sytuacji, w któ-
rych marchew lub ziemniaki po-
chodzące z Niemiec sprzedawane 
były jako produkt Polski. Prakty-
ka była stosowana pomimo wcze-
śniejszych wskazań Inspektoratu.

Z kolei druga kara nałożona na 
Kaufland dotyczyła sposobu za-
wierania umów z kontrahentami. 
Chodziło o to, że część rolników 

i dostawców produktów spo-
żywczych podpisywała umowy 
w trakcie trwającego już roku, 
w efekcie dostawy realizowane 
przed tym okresem nie były obję-
te żadną umową. A dostawcy nie 
mieli pewności, jakich warunków 
mogą się spodziewać w przyszło-
ści. Zdarzało się, iż w nowo po-
wstałych umowach znajdowały 
się inne ceny niż te, na podstawie 
których dostawca rozliczał do-
starczone już produkty. Dodatko-
wo dzięki przewadze kontrakto-
wej sieć pobierała od niektórych 
kontrahentów rabaty, o których 
nie wspominano w umowie. We-
dług wyliczeń praktyka ta koszto-

wała przedsiębiorców ponad 65 
milionów złotych. 

Eurocash pod lupą 
Prezes UOKiK nałożył rów-

nież ponad 76 mln zł kary na 
Eurocash. Chodzi o nieuczciwe 
wykorzystywanie przewagi kon-
traktowej. Jak wyjaśniono w ko-
munikacie urzędu, „dostawcy pro-
duktów rolnych i spożywczych do 
sklepów należących do spółki mu-
sieli ponosić wiele dodatkowych 
i nieuzasadnionych opłat”. Analiza 
materiału dowodowego nie po-
zostawiła wątpliwości, że celem 
wielu pobieranych przez Eurocash 
opłat nie było rzetelne wykonywa-
nie usług, lecz pomniejszanie wy-
nagrodzenia należnego dostawcom 
produktów rolnych i spożywczych. 
Eurocash zajmuje się hurtową i de-
taliczną sprzedażą artykułów spo-
żywczych i codziennego użytku. 
Ponadto firma jest właścicielem 
największej w Polsce sieci hurtow-
ni i organizatorem licznych sieci 
sklepów, m.in.: ABC, Delikatesy 
Centrum, Lewiatan, Gama, Gro-
szek i Euro Sklep.

Jak tłumaczył Chróstny, do-
stawcy nie otrzymywali informa-
cji o kosztach i rezultatach nie-
których usług. Celem tego typu 
działań Eurocash było obniżenie 

wynagrodzenia podmiotom do-
starczającym do sklepów produk-
ty rolne i spożywcze. Określona 
w toku postępowania wartość nie-
uzasadnionej korzyści osiągnię-
tej przez Eurocash w wyniku za-
kwestionowanych praktyk wobec 
podmiotów, względem których 
spółka dysponowała przewagą 
kontraktową, wyniosła w latach 
2018-2020 ponad 43 mln złotych. 
Wśród usług, które nie były rzetel-
nie wykonywane przez Eurocash 
pomimo pobierania opłat od kon-
trahentów, było m.in. zapewnienie 
utrzymania w ofercie handlowej. 
Umowa nie gwarantowała jednak 
utrzymania sprzedaży produktów 

danego dostawcy 
przez określony 
czas i w konkret-
nych lokaliza-
cjach. Ponadto 

z informacji uzyskanych w trakcie 
postępowania wynikało, że pod-
mioty, które ponosiły opłatę za tę 
usługę, były traktowane tak samo 
jak te, które jej nie płaciły.

Opóźnienia Intermarche
UOKiK zajął się w ostatnim 

czasie także sklepami Intermar-
che. Tomasz Chróstny zobowią-
zał spółkę SCA PR Polska (Grupa 
Intermarche) do zmiany praktyk, 
które mogły stanowić nieuczci-
we wykorzystywanie przewagi 
kontraktowej, oraz do zapłaty 
zaległości wobec dostawców pro-
duktów rolno-spożywczych. Jak 
przekazał UOKiK, w kwietniu 
2020 r. prezes Tomasz Chróstny 
wszczął postępowania, w którym 
sprawdził, czy 100 największych 
podmiotów na rynku rolno-spo-
żywczym nie wykorzystuje prze-
wagi kontraktowej wobec mniej-
szych partnerów handlowych, 
w tym rolników. Jednym z przed-
siębiorców, który nie uregulował 
wówczas zaległych zobowiązań, 
była spółka SCA PR Polska, 
w ramach grupy kapitałowej od-
powiedzialna za zakupy w sie-
ci Intermarche. Dlatego prezes 
UOKiK wszczął postępowanie 
przeciwko temu przedsiębiorcy.

„W trakcie postępowania 
ustaliliśmy, że spółka płaciła 
kontrahentom z opóźnieniem, 
w przypadku niejasności w czę-
ści faktury nie regulowała rów-
nież tych kwot, które nie bu-
dziły zastrzeżeń, a także zbyt 
długo wyjaśniała rozbieżności 
w fakturach. Mogła to być for-
ma kredytowania się SCA kosz-
tem dostawców produktów rol-
no-spożywczych” – wskazał 
cytowany w informacji Urzędu 
prezes Tomasz Chróstny. Według 
UOKiK, z materiału dowodowe-
go zgromadzonego przez Urząd 
wynika, że przedsiębiorca nie 
płacił na czas dostawcom pro-
duktów rolnych i spożywczych. 
Łączna wartość opóźnionych na-
leżności w latach 2019–2020 wy-
niosła kilkaset milionów zł.

Monitoring cen
Ale to nie koniec aktywno-

ści UOKiK-u w ostatnim czasie. 
Urząd nie zamierzał również po-
zostawić bez reakcji podwyżek 
cen, jakie w ostatnich dniach 
stycznia nastąpiły w Biedronce 
oraz innych sieciach handlowych. 
Ceny niektórych artykułów spo-
żywczych w Biedronce od po-
niedziałku 24 stycznia były wyż-

sze nawet o kilkanaście proc. niż 
w jeszcze poprzednim tygodniu. 
Podwyżki nastąpiły na ponad ty-
dzień przed wejściem w życie 
obniżki stawki VAT na większość 
artykułów żywnościowych.

I tak np. cena chleba tostowego 
poszła w górę z 2,99 zł do 3,49 
zł, porcja fileta z piersi z kurcza-
ka podrożała z 8,95 zł na 9,50 
zł. Zmieniła się też m.in. cena 
makaronu 12-jajecznego (z 2,99 
zł na 3,49 zł) czy sera żółtego 
w plastrach (z 6,99 zł na 7,49 zł). 
Sprawie przyglądał się UOKiK. 
„Niepokoją nas informacje o pod-
noszeniu cen przed ustawowymi 
zmianami VAT obowiązującymi 
od 1 lutego br. Jest to o tyle istot-
ne, iż nie musi to wynikać z presji 
cenowej po stronie dostawców, 
ale chęci poprawy marż. Pamię-
tajmy, że żonglerka cenami i ich 
nieuzasadnione podwyższanie po 
to, aby uatrakcyjnić następnie ich 
czasowe obniżenie, jest zacho-
waniem nieuczciwym i godzą-
cym w konsumentów” – czytamy 
w stanowisku Urzędu. 

Dlatego urzędnicy rozpoczęli 
monitoring cen wybranych artyku-
łów żywnościowych. Urząd chce 
dzięki temu sprawdzić, czy ceny 
na sklepowych półkach rzeczywi-
ście stopnieją w związku z obniż-
ką stawki VAT. Doszło nawet do 
tego, że prezes UOKiK zagroził, iż 
w razie braku współpracy ze strony 
branży handlowej zostaną wprowa-
dzone ceny urzędowe w sklepach. 
Już jakiś czas temu Węgry zdecy-
dowały się na wprowadzenie cen 
regulowanych w sklepach – oczy-
wiście ze względu na wysoką in-
flację. Limit cen dotyczy tylko czę-
ści produktów, w tym m.in. mąki 
pszennej, mleka krowiego, cukru, 
oleju słonecznikowego czy piersi 
kurczaka. Póki co w Polsce nastą-
piła jednak tylko obniżka VAT na 
żywność. Od 1 lutego stawki VAT 
wielu artykułów żywnościowych 
spadły z 5 do 0 proc.

Pozytywne efekty
– Mogę zapewnić, że każdy do-

stawca produktów rolno-spożyw-
czych, który będzie ubiegał się 
o odszkodowanie od sieci handlo-
wej za nieuczciwie pobrane raba-
ty, może liczyć na nasze wsparcie 
przed sądem. Dotyczy to nie tylko 
kontrahentów sieci Kaufland, ale 
również Biedronki, Eurocash czy 
Intermarche, których dotyczyły 
wcześniejsze decyzje organu – 
mówił ostatnio prezes UOKiK. 

Zdaniem Macieja Krausa, part-
nera w funduszu inwestycyjnym 
Movens Capital i eksperta rynku 
retail, działania UOKiK z pewno-
ścią pozytywnie wpłyną na długo-
falową sytuację polskiego retailu, 
zarówno w wymiarze prewen-
cji niepożądanych działań, jak 
i poprzez zmianę struktury same-
go rynku. – Choć wysokości kar 
nie są na tyle duże, by poważnie 
zaszkodzić sieciom handlowym, 
same w sobie działania Urzędu 
mogą pozytywnie wpływać na 
decyzje konsumentów i potencjal-
nych kontrahentów – powiedział 
Kraus portalowi dlahandlu.pl.

MATEUSZ DAMOŃSKI

1 lutego br. weszła w życie 
nowelizacja ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedzie-

le i święta, ograniczająca moż-
liwość omijania zakazu przez 
sieci, które podpisywały umowy 
z firmami kurierskimi i poczto-
wymi, umożliwiając w swoich 
placówkach odbiór przesyłek. 

Zgodnie z nowelą, w niehan-
dlowe niedziele duże sklepy za-
trudniające pracowników nie będą 
mogły działać pod pretekstem 
świadczenia usług pocztowych, 
jeśli przychody z tej działalności 
będą stanowić mniej niż 40 proc. 
przychodów ze sprzedaży danej 
placówki. Nowelizacja wprowa-
dza określenie „przeważająca 
działalność”, które oznacza ro-
dzaj przeważającej działalności 
wskazany we wniosku o wpis do 
krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki naro-
dowej, jeżeli działalność ta jest 
wykonywana w danej placówce 
handlowej i stanowi co najmniej 
40 proc. miesięcznego przychodu 
ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa wprowadzająca stop-
niowo zakaz handlu w niedziele 

weszła w życie 1 marca 2018 r. 
Przewidziano także katalog 32 
wyłączeń. Zakaz nie obejmuje 
m.in. działalności pocztowej, a po-
nadto nie obowiązuje w: cukier-
niach, lodziarniach, na stacjach 
paliw płynnych, w kwiaciarniach, 
w sklepach z prasą ani w kawiar-
niach. Za złamanie zakazu han-
dlu w niedziele grozi od 1000 zł 
do 100 tys. zł kary, a przy upo-

rczywym łamaniu ustawy – kara 
ograniczenia wolności. Od 2020 
roku zakaz handlu nie obowiązuje 
jedynie w siedem niedziel: ostat-
nią niedzielę stycznia, kwietnia, 
czerwca i sierpnia, a także w dwie 
kolejne niedziele poprzedzające 
Boże Narodzenie oraz w niedzielę 
przed Wielkanocą.

Wejście w życie nowelizacji 
o wolnych niedzielach skomen-
tował w mediach społecznościo-
wych przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda. 
Wyraził on nadzieję, że sieci 
handlowe przestaną „bawić się 
w paczkomaty” i zaczną normal-
nie przestrzegać ustawy o ograni-

czeniu handlu. – Można powie-
dzieć: nareszcie. Czekaliśmy na 
to długo, dlatego że dzisiaj, mam 
nadzieję, skończy się wreszcie 
zabawa w paczkomaty przez duże 
sieci handlowe i rozpocznie się 
normalne przestrzeganie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzie-
lę – powiedział Piotr Duda. Pod-
kreślił, że jest to bardzo ważne 
przede wszystkim dla pracowni-

ków, którzy chcą mieć wolną nie-
dzielę dla siebie i swojej rodziny.

– Z tego miejsca apeluję do 
wszystkich pracowników, ale 
także obywateli w naszym kra-
ju, którym zależy na tym, aby 
pracownicy w handlu też mieli 
odpoczynek. Jeżeli zauważą, że 
w niedzielę są otwarte sklepy czy 
sieci handlowe, by te procedery 
zgłaszali do inspekcji pracy. A te 
inspekcje pracy powinny nakła-
dać w takich wypadkach najwyż-
sze kary, czyli te po 100 tysięcy 
złotych – zaapelował przewodni-
czący Solidarności.

M.D.

Walka z nieuczciwością

Wolne niedziele
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„Przejrzyj na oczy”

Słodkie wsparcie

 l  30 Jubileuszowa WOŚP l

Pod tytułowym hasłem 
w niedzielę 30 stycznia 
br. odbył się 30. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wolontariusze w całej 
Polsce i na świecie kwestowali, 
by zebrać pieniądze na zapew-
nienie najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci. Finałowi towarzyszyły 
liczne koncerty oraz inne wyda-
rzenia kulturalne i sportowe. 

Podczas jubileuszowego Fina-
łu pieniądze zbierało 120 tysięcy 
wolontariuszy i około 1700 szta-
bów w Polsce i 29 krajach świa-
ta. „Społem” WSS Śródmieście 
dołączyła do Sztabu w Centrum 
Kultury Wilanów kierowanego 
przez Szefową Sztabu Urszulę 
Włodarską-Sęk. Po uzyskaniu 
zgody Fundacji WOŚP na prze-
prowadzenie zbiórki publicznej 
w formie Sztabowej Puszki Sta-
cjonarnej w dwóch śródmiej-
skich placówkach w grudniu 
2021 r. stanęły puszki WOŚP. 
Hala Mirowska i Sezam na war-
szawskim Wilanowie mogły, jak 
przy każdym społecznym działa-
niu na rzecz  drugiego człowie-
ka, organizowanym przez „Spo-
łem” WSS Śródmieście liczyć na 
wsparcie swoich Klientów i pra-
cowników. 

Około godz. 20:00 w sztabie 
przy ul. Kolegiackiej 3 pojawiła 
się liczna grupa wolontariuszy 
z puszkami, których z minuty 
na minutę przybywało, a wśród 
nich opiekunka akcji z ramienia 
śródmiejskiej Spółdzielni. Ko-
misyjne, dwukrotne przeliczenie 
zawartości puszek na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy wy-

kazało łączną kwotę 1 642,75 zł 
plus drobna waluta.  

Pieniądze zebrane podczas ju-
bileuszowego Finału WOŚP, któ-
remu od 30 lat dyryguje Jurek 
Owsiak pozwolą po raz kolejny 
zrealizować wszystkie cele, któ-
re co roku ambitnie stawia przed 
sobą Fundacja. W tym roku jest 
to zbudowanie nowoczesnej 
okulistyki dziecięcej. Wzrok to 
najważniejszy zmysł człowieka. 
Jakiekolwiek problemy z nim 
związane wpływają na ogólny roz-
wój i poznawanie świata, dlatego 
tak ważne jest szybkie stwierdze-
nie ewentualnych nieprawidłowo-
ści i podjęcie leczenia, zaś czynni-
kiem niezbędnym do prawidłowej 
diagnozy i wdrożenia terapii jest 
nowoczesny sprzęt.

Finał WOŚP to za każdym ra-
zem zaskakujące aukcje, porywa-
jące koncerty, niecodzienne hap-
peningi, kwestowanie na ulicach 
wbrew kapryśnej styczniowej 
pogodzie, a przede wszystkim 
niesamowici ludzie, rozsyłający 
dobrą energię. To wszystko po-
woduje, że nie bacząc na potęgę 
każdego Finału, wieść o Orkie-
strze dociera coraz dalej i coraz 
głośniej, a opady śniegu z desz-
czem i niezwykle silny wiatr, ja-
kie towarzyszyły tegorocznemu 
kwestowaniu dały się we znaki 
jakoś mniej. 

„Światełko do Nieba” zwień-
czyło 30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Według de-
klaracji na koncie fundacji na ko-
niec finałowego dnia znalazło się 
ponad 136 mln zł. Jednak liczenie 
wciąż trwa, a datki nieustannie 
spływają na konto. Ostatecz-
ną kwotę zebraną podczas 30. 
Finału WOŚP uwzględniającą 
trwające jeszcze aukcje i zbiór-
ki poznamy 30 marca.

Do zobaczenia za rok. I tak 
do końca świata i o jeden dzień 
dłużej!

DANUTA BOGUCKA

Spółdzielnia Piekarsko
-Ciastkarska wystawiła na 
aukcje internetowe pięć tor-

cików. Dochód z ich sprzedaży 
zasili zbiórkę obchodzącej w tym 
roku 30. jubileusz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Uczestnicy aukcji mogli sku-
sić się na półkilogramowe torty 
mascarpone z malinami, wyko-
nane z jasnych biszkoptów nasą-
czonych owocowym syropem na 
chmurce z kremu śmietanowego 
i serka mascarpone z malinową 
nutą. Torty wieńczył nadruk kolo-
rowego logo WOŚP, zaprojekto-
wanego przez Jerzego Owsiaka, 
który nie tylko dyryguje najwięk-
szą krajową akcją charytatywną, 
ale jest z zawodu twórcą witraży. 
Zwycięzcy mogą zamówić inny 
nadruk: zdjęcie ukochanej osoby, 
czy postaci z bajki, a następnie 
odebrać i opłacić słodkie trofea 
w jednym ze sklepów SPC. Mają 
na to miesiąc od finału aukcji.

Rekordowa suma, za jaką 
sprzedano jeden z tortów, to 114 

zł, dwukrotność jego ceny w han-
dlu. O dekorowany wypiek wal-
czyło siedem osób. Wszystkie 
kwoty trafią na konto WOŚP. 
SPC wspiera w ten sposób tego-
roczną zbiórkę, z której dochód 
ma być przeznaczony na okuli-
stykę dziecięcą.

– Wspieramy WOŚP od kilku 
lat. W zeszłym roku zaoferowa-
liśmy śniadania o wartości kilku-
nastu złotych, wylicytowane za 
ponad sto złotych. To bardzo miłe, 
że ludzie mają taki gest. W tym 
roku wykorzystaliśmy naszą no-
woczesną drukarkę do wykony-
wania nadruków na żelu lub masie 
cukrowej, która pięknie odwzo-
rowuje kolory. Postanowiliśmy 
to wykorzystać i ozdobić torciki 
przeznaczone na aukcje – mówi 
Edyta Kwasowska, dyrektor Dzia-
łu Sprzedaży i Marketingu SPC.

W ten sposób przyjemne łączy 
się z pożytecznym, a charytatyw-
ne z promocją wyrobów stołecz-
nej spółdzielni.

MONIKA KARPOWICZ

23 grudnia ub. r. zaczę-
ła obowiązywać cał-
kowicie nowa ustawa 

z 17 listopada 2021 r. o przeciw-
działaniu nieuczciwemu wyko-
rzystywaniu przewagi kontrak-
towej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi, która 
zastąpiła dotychczasową usta-
wę o tej samej nazwie. 

Wykorzystywanie przewagi 
kontraktowej jest nieuczciwe, 
jeżeli jest sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i zagraża istotnemu 
interesowi drugiej strony. Za-
uważyli to w końcu nasi usta-
wodawcy, którzy postanowili 
zmienić obowiązujące przepisy.

Co się zmieniło?
Nowy akt prawny rozszerza 

krąg podmiotów objętych oddzia-
ływaniem ustawy – to m.in. efekt 
zmian w definicji przewagi kon-
traktowej. W konsekwencji no-
wym regulacjom mogą podlegać 
nie tylko wielkie sieci sklepów, 
lecz także sieci stacji paliw czy 
sklepów sportowych, które mają 
w ofercie produkty spożywcze 
(chociażby batoniki), jak również 
lokalne sieci sklepów kupujące 
produkty od drobnych rolników 
lub niewielkich przetwórni. Dla 
tych, którzy już do tej pory byli 
objęci przepisami, istotne może 
być to, że zmienił się też zakres 
produktów objętych oddziały-
waniem oraz katalog praktyk 
zakazanych – po zmianach jest 
szerszy niż w dotychczasowej 
polskiej ustawie. Ustawa umoż-
liwia też interwencje Prezesa 
UOKiK w segmentach rynku rol-
no-spożywczego, które nie były 

dotychczas badane w kontekście 
przewagi kontraktowej. Przykła-
dem może być rynek sprzeda-
ży pasz, ziaren i nasion, czy też 
kwiatów.

Producenci na słabszej 
pozycji

Dyskusja na temat potrzeby ob-
jęcia ochroną producentów pro-
duktów rolnych i spożywczych 
rozpoczęła się w Unii Europej-
skiej już wiele lat temu. W wielu 
krajach członkowskich zaobser-
wowano bowiem niekorzystne 
skutki dysproporcji między do-
stawcami a nabywcami produk-
tów rolnych lub spożywczych. 
Wytworzenie tych wyrobów 
obarczone jest dużą dozą niepew-
ności. Nie tylko z powodu zależ-

ności od warunków pogodowych 
oraz procesów biologicznych, 
lecz także dlatego, że produkty 
te szybko się psują i są sezono-
we. Ponadto producenci rolni są 
grupą bardzo rozdrobnioną. To 
wszystko sprawia, że w zestawie-
niu z nabywcami tych produk-
tów – zazwyczaj dużymi sieciami 
handlowymi – mają mniejszą siłę 
przetargową i już na starcie może 
to przesądzić o ich słabszej pozy-
cji negocjacyjnej.

Uchwalenie europejskiej 
dyrektywy

Efektem wieloletniej dyskusji 
było uchwalenie dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
nr 2019/633 z 17 kwietnia 2019 
r. w sprawie nieuczciwych prak-
tyk handlowych w relacjach mię-
dzy przedsiębiorcami w łańcu-
chu dostaw produktów rolnych 
i spożywczych. Wprowadziła ona 
minimalne standardy ochrony 

przed nieuczciwymi praktykami 
handlowymi, jakie powinny obo-
wiązywać we wszystkich krajach 
członkowskich. Ma to przyczy-
nić się do ograniczenia narzuca-
nia niekorzystnych warunków 
współpracy przez większe i sil-
niejsze podmioty tym mniejszym 
i słabszym. Kraje unijne były zo-
bowiązane implementować dy-
rektywę 2019/633 zgodnie z usta-
lonym harmonogramem. Do 1 
maja 2021 r. Polska powinna była 
przyjąć i opublikować przepisy 
nowej ustawy, a najpóźniej od 1 
listopada 2021 r. zacząć je sto-
sować. Implementacji służyć ma 
właśnie uchwalona 17 listopada 
br. ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej.

UOKIK stworzył portal
Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów utworzył nawet 
specjalną stronę internetową prze-
wagakontraktowa.uokik.gov.pl, 
gdzie np. można złożyć zawia-
domienie w sprawie podejrzenia 
nieuczciwego wykorzystywania 
przewagi kontraktowej. Czytamy 
tam, że: „Pisemne zawiadomienie 
dotyczące podejrzenia stosowania 
praktyk nieuczciwie wykorzy-
stujących przewagę kontraktową 
należy zgłosić do Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów – 
Departamentu Przewagi Kontrak-
towej (pl. Powstańców Warszawy 
1, 00-950 Warszawa). Zawiado-
mienie można złożyć również dro-
gą elektroniczną na elektroniczną 
skrzynkę podawczą UOKiK”. 
Zawiadomienie może złożyć każ-
dy, kto posiada informacje o sto-
sowaniu wobec podmiotów do-
starczających bądź nabywających 
produkty rolno-spożywcze prak-
tyk nieuczciwie wykorzystujących 
przewagę kontraktową.

MATEUSZ DAMOŃSKI

Przewaga kontraktowa

haNdEL2022

Wśród kolekcjonerów 
numizmatów krążą 
wytarte od używania 

nietypowe monety. To walu-
ta spółdzielni wojskowych z lat 
międzywojennych. Ich zadaniem 
była produkcja i handel artyku-
łami spożywczymi, prowadzenie 
kasyn, szycie mundurów, organi-
zowanie rozrywki kulturalnej dla 
żołnierzy.

Spółdzielnie tego typu działa-
ły już w XIX wieku w armii car-
skiej. W wolnej Polsce zaczęły 
masowo powstawać na podstawie 
uchwalonej 29 października 1920 
roku Ustawy o spółdzielniach. 
Rok później Mieczysław Pie-
trzak opublikował broszurę „Jak 
założyć i prowadzić spółdzielnię 
żołnierską”, wydaną nakładem In-
spektoratu Spółdzielni Wojskowej 
2 Armii. Istnienie owego organu 
kontrolnego wyraźnie wskazuje, że 
działanie społem wśród żołnierzy 
nie było już rzadkością. Jak podaje 
Piotr Karczewski, autor wystawy 
„Wojsko chce jeść. Aprowizacja 
wojskowa 1914-1945” w Muzeum 
Wojska w Białymstoku, w 1923 
roku istniało już 289 takich 
spółdzielni.

W latach 20. zaczę-
ły one bić pieniądze 
zastępcze, za które 
oficer lub podoficer 
mógł kupić np. żyw-
ność, papierosy i za-
pałki na kredyt, zanim 
otrzymał kolejny żołd. 
Owe złotówki i monety 

groszowe były honorowane tylko 
w spółdzielczych sklepach i loka-
lach, także w tych, które na zle-
cenie wojska prowadzili prywatni 
właściciele. Za bicie większości 
monet odpowiadały Zakłady Prze-
mysłowe w Łodzi, które masowo 
wytwarzały także mundurowe gu-
ziki i medale.

Spółdzielnię i walutę miał tak-
że 24 Batalion Korpusu  Ochrony 
Pogranicza „Sejny”, podlegający 
pod Brygadę KOP „Grodno”. Jego 
cztery kompanie stacjonowały przy 
granicy z Litwą (obecnie jeden 
z tych garnizonów, miasteczko Ka-
lety, leży na Białorusi). W pamięci 

mieszkańców Sejn ci pierwsi po-
granicznicy wyryli się, jako dzia-
łający ożywczo na życie społeczne 
i kulturalne tego kilkutysięcznego 
miasteczka. Angażowali się w li-
kwidację analfabetyzmu, wznieśli 
remizę strażacką, stadion, a także 
Dom Ludowy, gdzie organizowali 
zabawy dla ludności. W podmiej-
skim lesie usypali wał strzelniczy 
do ćwiczeń, znajdując i upamięt-
niając przy tym zapomnianą mo-

giłę powstańca styczniowego, 
Henryka Wroczyńskiego.

Żołnierze KOP pro-
wadzili w ramach 
spółdzielni spożyw-
ców własny sklep 
oraz kasyno, którego 

bale dobroczynne i stroje pań ofice-
rowych przeszły niemal do legen-
dy. To w tych placówkach płacili 
monetami, osiągającymi dziś na 
aukcjach ceny 40-100 zł za egzem-
plarz. Kres działalności batalionu 
w Sejnach położyła wojenna mo-
bilizacja 1939 roku. We wrześniu 
wycofujący się żołnierze stoczyli 
tragiczne walki z sowietami, cze-
go dowodem są dziś pomniki we 
wsiach Giby i Budwieć – ta druga 
leży przy obecnym trójstyku granic 
Polski, Litwy i Białorusi.

Trzeba przyznać, że jeśli cho-
dzi o działalność spółdzielczą, 
to pogranicznicy nie byli jej pre-

kursorami w Sejnach. Niemal od 
początku XX wieku działało tu 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Społeczno-Spożywcze „Gospo-
darz” z prezesem rady nadzorczej 
Janem Gustawem Mittagiem. Gdy 
został on w 1915 roku wywiezio-
ny w głąb Rosji i wcielony do 25. 
Pułku Syberyjskiego, doświadcze-
nie wykorzystał jako kwatermistrz 
w Zarządzie Spółdzielni Wojsko-
wych Frontu Południowo-Zachod-
niego I Wojny. Po powrocie do oj-
czyzny został wybrany pierwszym 
burmistrzem miasteczka w odra-
dzającej się Rzeczpospolitej.

Historia ta pokazuje, że na Kre-
sach RP, w czasach najbardziej 
niespokojnych działano razem. Nie 
ma bowiem lepszego sposobu na 
przetrwanie, jak organizowanie się 
we wspólnoty.

MONIKA KARPOWICZ

Społem żołnierze!

Z kart
h i s t o r i i

Fot. z aukcji Antykwariatu 
Dawid Janas: rewers mo-
nety 24 Baonu KOP Sejny
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Na portalu wiasdomosci-
handlowe.pl red. Łu-
kasz Rawa wyjaśnia 26 

grudnia ubr. aktualne i obec-
nie, w lutym br. trendy zaku-
powe Polaków w okresie pan-
demii i wysokiej inflacji. Oba 
czynniki uznał za „zabójczy 
duet”, który mocno zmienia 
zachowania konsumentów.

Jak zaznaczył, pandemia cały 
czas wywiera silny wpływ na 
zwyczaje zakupowe Polaków 
oraz ich oczekiwania wobec 
producentów i detalistów. Dy-
namicznie rosnąca inflacja do-
datkowo odbija się na tym w co, 
jak i gdzie zaopatrują się kon-
sumenci. Wartość przeciętnego 
koszyka zakupowego nadal ro-
śnie, ale dzieje się to kosztem 
częstotliwości wizyt w skle-
pach.

Przyczyną zmian w zachowa-
niach zakupowych polskich go-
spodarstw domowych, oprócz 
zwiększającej się liczby zachoro-
wań na COVID-19, jest obecnie 
równie szybko rosnąca inflacja. 
Dla przeciętnego Kowalskiego jest 
ona coraz bardziej odczuwalna. 
Wskaźnik Nastrojów Konsumenc-
kich monitorowany przez agencję 
GfK jasno pokazuje, że obecnie do 
optymizmu Polakom daleko.

– Coraz gorzej oceniamy za-
równo przyszłą sytuację finan-
sową naszych gospodarstw do-
mowych, jak i gospodarki całego 
kraju. Ma to bezpośredni wpływ 
na to co, gdzie oraz jak kupujemy 
– komentuje Michał Maksymiec, 
dyrektor ds. współpracy z siecia-
mi detalicznymi w Panelu Gospo-
darstw Domowych GfK Polonia.

Wzrost koszyka

Jedną z wyraźnych zmian 
w zwyczajach konsumenckich, 

jaką można dostrzec na przestrze-
ni ostatnich dwóch lat, jest wzrost 
wartości przeciętnego koszyka 
zakupowego. Według badania 
Panelu GfK za okres 12 miesię-
cy kończący się na październiku 
2021 r. wartość koszyka zwięk-
szyła się o 6 proc. w porówna-
niu do analogicznego okresu 
w poprzednim roku, natomiast na 

przestrzeni ostatnich 24 miesięcy 
jest już to wzrost o aż 26 proc.

– Ta zmiana dotyczy wszyst-
kich kanałów oferujących pro-
dukty spożywcze, zarówno skle-
pów wielkopowierzchniowych, 
jak i obiektów małoformatowych. 
Jednocześnie zmniejsza się liczba 
wizyt w sklepach. Obecnie prze-
ciętny Polak odwiedza je 322 razy 
w ciągu roku, co oznacza spadek 
o 3 proc. rok do roku i o 13 proc. 
na przestrzeni dwóch lat. Ostatnio 

obserwujemy jednak stopniowe 
spowolnienie tych zmian – wyja-
śnia Michał Maksymiec.

Dyskonty liderami

Obecnie jedynym kanałem, 
w którym widoczny jest wzrost 
częstotliwości wizyt, są dyskonty, 
takie jak: Biedronka, Lidl, Netto 

i Aldi. Na tym ich sukcesy się 
nie kończą. W okresie skumulo-
wanym od listopada 2020 r. do 
października 2021 r. ich udział na 
rynku FMCG wyniósł ponad 38,3 
proc., a w samym tylko paździer-
niku br. było to już 39,5 proc.

– Obiekty tego typu zawłasz-
czają część rynku, która dotych-
czas należała głównie do skle-
pów małoformatowych, a także 
zaczynają skutecznie przechwy-
tywać udziały hipermarketów. 

Ta tendencja będzie się utrzymy-
wać, a jej skutki są już widocz-
ne. Mali przedsiębiorcy coraz 
chętniej zrzeszają się w grupach 
zakupowych lub dołączają do 
franczyz – zauważa Michał Mak-
symiec.

Bezpieczeństwo 

Jak twierdzi red. Rawa, jednym 
z głównych oczekiwań konsu-
mentów wobec sklepów, zwłasz-
cza w dobie zwiększonej liczby 
zachorowań na COVID-19, pozo-
staje zapewnienie odpowiednich 
standardów bezpieczeństwa. Dla-
tego podczas tzw. remodelingu 
sklepów detaliści zwracają szcze-
gólną uwagę na szerokość alejek 
oraz możliwe ograniczanie kole-
jek, np. dzięki wprowadzaniu kas 
samoobsługowych. Dla blisko 
połowy badanych (48 proc.) prio-
rytetem nadal jest maksymalne 
skrócenie czasu przeznaczanego 
na robienie zakupów.

Opr. Red. 

Nowy rok, podwyżki cen, 
wieści o kolejnych wa-
riantach koronawirusa. 

Nasza rzeczywistość skrzeczy 
i nic dziwnego, że można ulec 
niepokojowi. Czy jednak war-
to? Oczywiście, że nie. Do tego 
przyda się wiedza, jak ograni-
czyć ciągłe zamartwianie.

Niepokój powoduje, że skupia-
my się na przetrwaniu tu i teraz. 
Chcemy jak najszybciej poczuć 
się bezpiecznie, znowu pokładać 
ufność w losie. Jednak zamar-
twianie się zawęża pole świado-
mości i przestajemy dostrzegać 
rozwiązania swoich problemów, 
które być może byłyby całkiem 
blisko, dostępne od ręki, gdyby 
nie wisząca nad nami chmura nie-
pokoju.

Troski o byt, o zdrowie swoje 
i bliskich nie da się całkowicie 
wyeliminować. Jednak warto 

spróbować ją ograniczyć na tyle, 
by móc we w miarę spokojnej 
atmosferze poszukać rozwiązań 
i dostrzec je, gdy same się nasu-
wają. Bazę porad, jak to zrobić, 
dają specjaliści z sieci klinik Psy-
chomedic.

Zaakceptuj fakt, że jest ci 
trudno. Nasza własna akceptacja 
będzie miała dla nas największe 
znaczenie – psychologowie twier-
dzą bowiem, że to jej brak stoi za 
poczuciem porażki, smutkiem czy 
zamartwianiem się. Bunt, złość, 
poczucie skrzywdzenia przez los, 
rządzących czy otoczenie, narze-
kanie i szukanie winnych mocno 
angażują naszą uwagę. Odwrot-
nie zaś, zgoda na przeżywanie 
trudności uwalnia całą energię, 
potrzebną do poszukania konkret-
nych rozwiązań: „co mogę zro-
bić, by sobie pomóc?”

Zaufaj ruchowi – niepokój 
i lęk sprawiają, że zastygamy 
w bezruchu w oczekiwaniu na 
nadejście zagrożenia. Ale gdy 

owym zagrożeniem są zwięk-
szone wydatki na życie i rosną-
ca kupka rachunków, bezruch 
nic nam nie pomoże. Przeciw-
nie, trzeba starać się przejść na 
świeżym powietrzu, rozluźnić 
ręce i nogi, a zwłaszcza mięśnie 
karku. Gdy świadomie obniżymy 
w ten sposób napięcie w ciele, 

otrzyma ono informację od na-
szego mózgu, że wszystko jest 
w porządku i odpowie dalszym 
spadkiem napięcia.

Zaufaj autorytetowi – aby 
wyjść z kręgu myśli typu „nie 
dam sobie rady”, warto przekie-
rować uwagę na kogoś, kto na co 
dzień stanowi dla nas wzór opa-
nowania i zaradności. Może to 
kierowniczka sklepu, w którym 
pracujemy, albo koleżanka, któ-
rą podziwiamy za umiejętności 
przetrwania? „Co ona zrobiłaby 
na moim miejscu?” – odpowie-

dzi na to pytanie powinny pomóc 
nam w opanowaniu zamartwiania 
się. Skoro może coś zrobić nasz 
autorytet, możemy także my. 
A wzorowanie się na najlepszych 
nie tylko nie jest ujmą, jest tym, 
co najcenniejszego możemy wy-
nieść z przyjaźni lub stosunków 
służbowych.

Dbaj o porządek w domu 
i miejscu pracy – to zadziwia-
jące, jak utrzymanie ładu w oto-
czeniu działa na ład w myślach 
i uczuciach. Być może to przy-
kład dość radykalny, ale dla nie-
jednego bezdomnego wyjście 
z życiowego kryzysu zaczę-
ło się od ogolenia, umycia się 
i uprania ubrań. Zajęcie się po-
rządkiem i higieną daje natych-
miastowe poczucie sprawczo-
ści: „jestem gotowa/y zadbać 
o siebie, a dzięki temu następnie 
mogę spróbować wpłynąć na 
dalsze otoczenie, znaleźć roz-

wiązanie swoich problemów, 
poszukać pomocy” itp.

Unikaj ludzi o negatywnym 
nastawieniu – w miarę możli-
wości, bo w naszej pracy trudno 
jest wyeliminować całkowicie 
kontakty ze zdenerwowanymi, 
czy roszczeniowymi klientami, 

których musimy należycie obsłu-
żyć. Tym bardziej warto wyklu-
czyć takie osoby z prywatnego 
życia. Może nam się wydawać, że 
dyskusje z kimś wulgarnym czy 
niemiłym dowodzą, iż jesteśmy 
silni, bo umiemy poradzić sobie 
z każdym. Ale w praktyce naraża-
ją naszą wrażliwość i na dłuższy 
czas pozostawiają nas w nega-
tywnej atmosferze. Borykając się 
z realiami współczesnego życia 
lepiej więc postawić na kontakty 
z ludźmi optymistycznie nasta-
wionymi.

MONIKA KARPOWICZ

Gdy dręczy niepokój

Trendy zakupowe

poradnik
sprzedawcy

Steve Wozniak nie był czło-
wiekiem motywowanym 
przez pieniądze. Budu-

jąc swoje komputery chciał, by 
dzięki nim pojedynczy człowiek 
mógł mierzyć się z dużą korpo-
racją. Wierzył, że upowszech-

nienie tych urządzeń wyrówna 
szanse ich posiadaczy w  kon-
kurowaniu z wielkimi firmami. 
Trafił na Setve Jobsa, który oka-
zał się doskonałym handlowcem. 
Ich firma Apple sprzedając tylko 
jeden produkt zarobiła w pierw-
szym roku działalności milion 
dolarów. W drugim roku obroty 
sięgnęły 10 milionów, po sześciu 
latach firma była warta miliard 

dolarów. Jobs i Woz-
niak nie byli jedynymi 
uczestnikami rewolucji 
komputerowej, ale to 
oni stali się jej symbo-
lem.

Jest jeszcze wiele po-
dobnych historii. Po-
jawiają się w nich tacy 
ludzie jak Martin Lu-
ter King czy J.F. Ken-
nedy albo firmy jak 
Disney i Harley David-
son. Wszystkich ich, 
bez względu na to czy 
są to pojedynczy ludzie 
czy firmy, organizacje 
lub instytucje, łączy 
jedna wspólna cecha. 
Wszyscy oni myślą, 
działają i komunikują 
się z otoczeniem zupeł-
nie inaczej niż pozosta-

li ludzie. Oni pomijają utarte 
schematy. 

Każdy człowiek i każda or-
ganizacja mogą wyjaśnić CO 
robią. Niektórzy potrafią po-
kazać CZYM różnią się od in-
nych. Jednak tylko nieliczni 

są w stanie jasno wyłuszczyć 
DLACZEGO robią to co robią. 
Owo DLACZEGO nie ma nic 
wspólnego z finansami i zyska-
mi. DLACZEGO jest tym co in-
spiruje ciebie i twoje otoczenie.

Autorem tej tezy jest Simon Si-
nek. Wyjaśnia ją w ciekawie i lek-
ko napisanej książce pod bijącym 
od razu w sedno tytułem „Zaczy-
naj od dlaczego” z podtytułem 
„Jak wielcy liderzy inspirują in-
nych do działania”. Sinek słynie 
z tego, że inspiruje ludzi do tego 
co ich inspiruje. Jest praktykiem 
i teoretykiem. Wykłada komu-
nikację strategiczną na Uniwer-
sytecie Columbia, współpracuje 
z RAND Corporation. Warto więc 
poznać jego receptę na sukces, 
tym bardziej, że jak sam pisze, 
jego książka przeznaczona jest 

dla tych, którzy chcą inspirować 
innych i dla tych, którzy szukają 
kogoś kto by ich zainspirował. 

Jak wspomniałem, pracę Sinka, 
dzięki ogromnej ilości pomiesz-
czonych w niej anegdot czy opi-
sów ciekawych wydarzeń, czyta 

się lekko. Ale nie jest to, 
wbrew pozorom, pozy-
cja łatwa. Autor prowa-
dzi swój wywód bardzo 

logicznie i ściśle. Niemożliwo-
ścią byłoby więc choćby tylko 
opisanie struktury całej pozycji. 
Pozwolą sobie zatem przytoczyć 
jedną tylko, z licznie przytacza-
nych przez autora,  historyjkę 
z morałem.

Otóż, na budowie pracuje 
dwóch kamieniarzy. Jeden jest 
zniechęcony, znudzony i znużo-
ny, bo od dawna buduje ten mur 
i nawet nie wie kiedy się to skoń-
czy. Narzeka więc na byle jaką 
pracę, którą wykonuje tylko dla-
tego by zdołać opłacić rachunki. 
Drugi też dostrzega trud, ale jest 
go w stanie ponosić bo wie, że 
buduje katedrę. No to teraz czas 
na wnioski. 

Kamieniarzy nie różni to co ro-
bią. Różni ich to, że tylko jeden 

ma poczucie celu. On przychodzi 
do pracy, bo ma świadomość, że 
tworzy, że uczestniczy w czymś 
więcej niż robota jaką wykonu-
je. On odkrył własne DLACZE-
GO. Przy tym to CO robi staje się 
mniej ważne. I szersza konstata-
cja – firmy z mocnym poczuciem 
DLACZEGO są w stanie inspiro-
wać swoich pracowników, dzięki 
czemu stają się oni bardziej inno-
wacyjni wydajniejsi. No to teraz 
zastanówcie się czy znacie już 
swoje DLACZEGO, a jakby co, 
to chyżo do poradnika Simona 
Sinka.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Dlaczego?

BiBlioteczka
handlowca
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-30 utworzą hasło.

Poziomo: 1) niemiecka rasa psów 
obronnych, 5) dońscy lub uralscy, 8) wino 
musujące, 9) miasto Warsa i Sawy, 10) 
krótkie utwory muzyczne o nieokreślonej 
ściśle konstrukcji zwykle polifoniczne np. 
Inwencje J.S. Bacha, 11) ozdabia pasek, 
13) rodzaj nadajnika radiowego pozwala-
jącego na ustalenie położenia w sytuacji 
zagrożenia, 16) nie kropki, 20) chrząszcz, 
szkodnik drzew iglastych, 23) składane 
jubilatom, 24) kult szatana, 25) nakrycie 
głowy, 26) trzcinowa lub buraczana, 27) 
przestarzale karierowicz, człowiek który 
świeżo zdobył stanowisko. 

Pionowo: 1) Robert, polski aktor, dra-
maturg autor monodramu „Cisza” czyli 
„żart filozoficzny”2) inaczej prawdziwki, 
3) doświadczenie, 4) osada w woj. wiel-
kopolskim, powiat pilski, 5) zamyka bu-
telkę, 6) mała Zuzanna, 7) po środzie, 12) 
włóczęga, 14) badania wstępne przygoto-
wujące do badań zasadniczych, 15) ina-
czej bokobrody, 17) techniczny plan m.in. 
przedstawienia teatralnego na podstawie 
scenariusza, realizowany przez reżysera, 

18) na kwaśną zupę z jajkiem, 19) imię 
Harris wiceprezydent Stanów Zjednoczo-
nych, 21) gatunek antylopy, 22) osoby 
działające w ścisłym gronie, 23) ci + … 
to rodzaj obuwia o wydłużonych noskach 
popularny w Europie w XVw.

Karty z dopiskiem Krzyżówka nr 2 
prosimy przesłać na adres redakcji do 
dnia 28 lutego 2022 r. Prawidłowe roz-
wiązanie będzie premiowane w drodze 
losowania nagrodą ufundowaną przez 
Przedsiębiorstwo Handlowe „AMA” 
sp. z o.o.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 12 /21
Poziomo 1) pluszaki, 5) kawior, 8) 

wioska, 9) renifery10) gwiazdka, 11) ko-
lędy, 13) śnieg, 16) gąbka, 20) świerk, 23) 
Saraceni, 24) manganian, 25) kurant, 26) 
ratrak, 27) ekologia

Pionowo: 1) powaga, 2) upominki, 
3) zakazy, 4) Iorga5) kanak, 6) wafel, 
7) ogrodnik, 12) Oleg, 14) niewiara, 15) 
gwar, 17) bumerang, 18) Samuel, 19) 
piątka, 21) Edgar, 22) konik, 23) sanie.

HASŁO:. PODZIEL SIĘ MAGIĄ 
ŚWIĄT. Nagrodę ufundowaną przez 
koncern Coca-Cola otrzymuje Magda-
lena Sitek z Warszawy. 
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Życie studenckie – to były 
smaki życia! Niestety, 
w moim przypadku było 

to bardzo dawno temu. Jeśli 
przypominam sobie te lata, to 
jednak same zajęcia uczel-
niane, jak wykłady, ćwiczenia, 
kolokwia, egzaminy, są jakby 
tłem dla bardziej barwnych 
przeżyć poza nauką. Chodzi 
o niezwykle urozmaicone spo-
soby zagospodarowania czasu 
poza zajęciami naukowymi.

Oczywiście, podczas tych 
zajęć wiele było ciekawych, 
nieraz zabawnych momentów, 
które wspominamy teraz jako 
fajne anegdoty, w tym o spe-
cyficznych osobowościach 
naszych wykładowców i eg-
zaminatorów. Słynny np. prof. 
Koranyi podczas egzaminu na 
Wydziale Prawa wpisywał nie-
kiedy do indeksu BWK, czyli 
„bardzo wielki kombinator”…   

Część studentów była 
bardzo pilna i ogranicza-
ła się tylko do nauki, ale 
chyba większość korzystała 
z innych uroków życia. Licz-
ne były w latach 70-80. klu-
by studenckie, z hucznymi 
dyskotekami, ale i różnymi 
imprezami kulturalnymi, jak 
festiwale piosenki, kabarety, 
letnie obozy. 

Można było wybierać też 
rozliczne imprezy turystycz-
ne, w tym tanie albo darmowe 
obozy letnie i zimowe, albo 
i wycieczki Juventuru, PTTK. 

Poza uczelnią działały też 
duszpasterstwa akademickie 
i otwarte na młodzież organi-
zacje, jak PCK, Liga Ochrony 
Przyrody itd.  

Działały liczne organi-
zacje studenckie. Obok ZSP 
– Zrzeszenia Studentów Pol-
skich, inne organizacje mło-
dzieżowe, w tym moje bliskie 
Studenckie Stowarzyszenie 
Przyjaciół ONZ i koła nauko-
we. Dzięki temu bywaliśmy 
w ośrodkach akademickich 
w całym kraju, bo np. słynne 

były bale noworoczne w Łodzi, 
organizowane przez „mój” 
SSP ONZ, czy zloty turystycz-
ne w górach. Niezapomniane 
były to spotkania i ich wyjąt-
kowo radosna atmosfera. 

Podczas studiów „zaliczy-
łem” też moją pierwszą spół-
dzielnię, czyli spółdzielnię 
studencką „Żaczek”. Obok 
„Plastusia”,  „Maniusia” 
i „Universitasu” wykonywała 
prace porządkowe, dekoracyj-
ne, opiekuńcze, remontowe, 
albo przeprowadzki. Obok 
korzyści materialnych przy-
sparzała innych cennych do-
świadczeń.

Nie zapomnę pewnej prze-
prowadzki, pewnego upalnego 

lata, gdzieś z jakiegoś urzędu 
z okolic Placu Starynkiewi-
cza do magazynów na Pragę. 
Wieźliśmy stare, zużyte biur-
ka, szafy, krzesła, aby przy-
gotować pokoje do remontu. 
Siedzieliśmy we trzech „na 
pace”, na stercie połamanych 
częściowo mebli, wśród ru-
pieci, koszy, wieszaków, ob-
razów. 

Na tej stercie jechaliśmy 
długą trasą W-Z przez most 
Śląskodąbrowski na Targową, 
powoli za sznurem samocho-

dów, z licznymi przystan-
kami w korku. Byliśmy 
nieco zmęczeni targaniem 
ciężkich mebli, a przed 
nami był jeszcze wyładu-
nek. 

W ten upał owiewał nas 
wiatr znad Wisły i w pewnym 
momencie od portretu Gomuł-
ki, który trzymałem w rękach 
odkleiła się następna warstwa 
i ukazał się Bierut, a kierow-
cy za nami aż stanęli jak wry-
ci. U kolegi natomiast spod 
portretu łysego Cyrankiewi-
cza „wyszedł” z medalami 
Rokossowski… Nie koniec na 
tym, bo po nich ukazali się 
kolejno – pożółkły prezydent 
Mościcki i wąsaty marszałek 
Piłsudski, a u kolegi Rydz
-Śmigły!

Taka to była krótka lekcja 
historii w PRL, od której nie 
sposób było uciec.                

DERWISZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 2 z hasłem

smaki życia  

Na pace

Baran 21.III-20.IV
Z dnia na dzień powinno być 
lepiej. Potrzeba pozytywnych 
zmian – zyska zadecydowa-
ne przyspieszenie. Korzystaj 

z możliwości, aby zawalczyć o awans 
i podwyżkę.

Byk 21.IV-21.V
Najlepszy miesiąc na podej-
mowanie trudnych przedsię-
wzięć. Nie zaszkodzi zadbać 
o zdrowie, aby nie było nie-

spodzianek.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
W domowych pieleszach daj 
wsparcie najbliższym, aby od-
zyskali wiarę w siebie i w ota-
czający ich świat.

rak 22.VI-22.VII
Zdobywasz pozytywna ener-
gię i optymizm. Utrwalaj 
dobre nawyki. Dotychczaso-
we niepowodzenia zostaw za 

sobą i do nich nie wracaj.

lew 23.VII-22.VIII
Czeka cię w tym miesiącu 
dawka pozytywnej energii. 
Czas popracować nad słabo-
ściami. Zaaplikuj sobie co-

dzienną porcję aktywności  na świeżym 
powietrzu.

Panna 23.VIII-22.IX
Czas na odbudowanie energii 
i pozytywnego nastawienia 
do ludzi. Ustal priorytety, aby 
nie tracić czasu i energii na 

sprawy nie mające w przyszłości większe-
go znaczenia.

waga 23.IX– 23.X
Zmęczenie i wyczerpanie 
mogą dać o sobie znać. Zwol-
nij obroty, aby zyskać siły. 
Masz szanse pokonać ewen-

tualne trudności.

SkorPIon 24.X-22.XI
W tym miesiącu przypływ 
pozytywnej energii. Cierpli-
wość w dochodzeniu do coraz 
lepszej formy będzie widocz-

na. Powodzenia. 

Strzelec 3.XI.-23.XII
O sprawach ważnych dla sie-
bie sam podejmij decyzje, aby 
nie mieć do nikogo pretensji 
w razie niepowodzenia.

kozIorożec 24.XII-20.I
Wiele aktywności czeka cię 
w tym miesiącu. Poradzisz 
sobie ze wszystkimi przeciw-
nościami. Zajmij się sobą. 

wodnIk 21.I-20.II
Miesiąc dość spokojny w wy-
darzenia. Miniony okres mógł 
wpłynąć na twoje dalsze plany. 
Przeanalizuj za i przeciw, aby 

utrwalić się w przekonaniu o prawidłowej 
decyzji.

ryBy 21.II-20.III
Lepsze samopoczucie. Zwróć 
uwagę na swoje potrzeby. 
Nie ulegaj niepowodzeniom. 
Uwierz w możliwość osią-

gnięcia celu.
J.J.

Niezależnie od tego, czy Walentynki spędzamy 
z ukochanym, czy z przyjaciółką, warto tego 
dnia podać coś specjalnego. Miłość powinno 

się okazywać codziennie, ale to nie znaczy, że tego 
jednego dnia nie można się postarać trochę bar-
dziej. Co zatem warto podać? 
KaczKa z sosem malinowym

● 2 piersi kacze ● 4 łyżki świe-
żych lub mrożonych malin ● 
100 ml czerwonego wytrawnego 
wina ● 1 łyżka płynnego miodu 
● 1 łyżeczka przyprawy pierni-
kowej ● sól i pieprz

Piekarnik rozgrzać do tempera-
tury 200oC. Kaczkę wyjąć z lodówki, aby nabrała 
temperatury pokojowej. Naciąć skórę kaczki ostrym 
nożem (tak by nie uszkodzić mięsa), tworząc dużą 
kratkę. Mięso posypać solą i pieprzem. Ułożyć na 
rozgrzanej patelni bez tłuszczu skórą do dołu. Ze 
skóry wytopi się spora ilość tłuszczu. Kaczka po-
winna się smażyć od 12 do 15 minut w zależności 
od wielkości kawałka i grubości skóry. Następnie 
przełożyć piersi na drugą stronę i smażyć jedynie 
2 minuty. Jeśli patelnia nadaje się do używania 
w piekarniku nie trzeba zmieniać naczynia, a jedy-
nie wstawić kaczkę do piekarnika na patelni. Jeśli 
nie, nagrzać naczynie żaroodporne wraz z piekarni-
kiem i włożyć do niego kaczkę skórą do góry. Piec 
przez 8 minut, po czym wyjąć z piekarnika i od-

staw na 5 minut aby odpoczęły. W czasie piecze-
nia i odpoczywania przygotować sos. Do garnuszka  
włożyć maliny, miód, czerwone wino i przyprawę 
piernikową. Podgrzewać, aż sos nieco zgęstnieje. 
Kaczkę pokroić w plasterki i ułożyć na talerzach, 
polać sosem i podawać z ulubionymi dodatkami.
Koperty z ciasta francusKiego  
z KurczaKiem i pomidorami

● opakowanie ciasta francu-
skiego ● garść pomidorków 
koktajlowych ● pierś z kur-
czaka ● garść szpinaku ● 50 
g startego sera mozzarella ● 
szczypta soli ● szczypta pieprzu 
● szczypta chili 

Opakowanie ciasta podzielić 
na 4 części. Następnie przełożyć  podsmażoną pierś 
z kurczaka (pokrojoną w kawałki) na ciasto i dopra-
wić solą, pieprzem i chili. Szpinak posiekać, pokro-
ić drobno pomidorki koktajlowe. Ułożyć warzywa 
na piersi z kurczaka, posypać startą mozzarellą. Zło-
żyć ciasto w kształt koperty i przełożyć na blachę 
wyłożoną papierem do pieczenia. Zapiekać przez 25 
minut w temperaturze 180ºC. 

wiśniowy mus czeKoladowy
● 200 g gorzkiej czekolady (70%) 
●  puszka wiśni bez pestek w syro-
pie (400g) ● 200 ml kremówki ● 4 
jajka ● 2 łyżki cukru trzcinowego

Czekoladę roztrzepać w kąpieli 
wodnej, zdjąć znad ognia i studź 
przez 10 minut. W międzyczasie  
w rondelku zagotować wiśnie w sy-

ropie na średnim ogniu, aż sok się zagęści. Ubić 
śmietanę na miękką pianę. Oddzielić żółtka od bia-
łek. Żółtka dodać do śmietany z cukrem i wymie-
szać. Do białek dodać szczyptę soli i ubić na pia-
nę. Wymieszaj schłodzoną czekoladę ze śmietaną, 
a potem delikatnie wmieszaj łopatką piankę z bia-
łek. Rozdziel mus na 6 szklaneczek, przekładając 
wiśniami w syropie.  

TARTINKA

Przysłowia na luty
l Po świętej Agacie widać muchy w chacie.
l  Na św. Walentego mróz, chowaj sanie, 

szykuj wóz.
l Kiedy luty schodzi człek po wodzie brodzi.
l  Dzionki mroźne i dni pluty,  

słowem zwykły miesiąc luty.
l  W lutym śnieg i mróz stały 

czynią w lecie upały. 

WaleNtyNkOWa  kOlacja


