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Uratujmy świat!

Drużyna dziękuje

Gala Stulecia

Spotkania świąteczne

Więcej piękna, dobra, mądrości w 2020 r.! 

Jak zwykle, w grudniu ubr. od-
były się uroczyste, przedświą-
teczne spotkania spółdzielców 

spod znaku Społem. Była to okazja 
do podsumowania dorobku całego 
roku, wzajemnych podziękowań 

i wyrazów uznania za pracę oraz 
serdecznych życzeń w poszczegól-
nych spółdzielniach, w Mazowiec-
kiej Agencji Handlowej Społem 
i Krajowym Związku. W wyjąt-
kowej, ciepłej, przyjacielskiej at-

mosferze dzielono się opłatkiem, 
śpiewano kolędy, wymieniano się 
drobnymi upominkami, czasem 
biesiadowano przy wigilijnych po-
trawach, prowadzono bezpośred-
nie, swobodne rozmowy o różnych 
sprawach społecznych, rodzin-
nych, kulturalnych. Goszczono na-
szych partnerów gospodarczych, 
zasłużonych pracowników i człon-
ków, wspominano tych którzy 
odeszli. Takie spotkania utrwala-
ją braterską więź społemowców, 
ich poczucie solidarności i dumy 
z przynależności do wielotysięcz-
nej, tradycyjnej, od ponad 150 lat 
„rodziny społemowskiej”. 

Relacje z tych spotkań, na które 
nas zaproszono, zamieszczamy na 
str.3.

4 grudnia ubr. na pierwszym 
posiedzeniu nowej Rady Nad-
zorczej KZRSS Społem, po jej 

wyborze na listopadowym 50 Zjeź-
dzie Krajowym Związku, wybrano 
Prezydium i Komisję Rewizyjną. 

Nową przewodniczącą Rady 
została MARIA WAWRZASZEK-
GRUSZKA – prezes Społem PSS 
Robotnik w Zamościu (Jej spół-
dzielnia świętowała w ubiegłym 
roku swoje stulecie, co opisali-
śmy w numerze listopadowym). 
W skład Prezydium Rady weszli 
ponadto: jako zastępca przewodni-
czącej Robert Michalkiewicz – pre-
zes PSS w Dobrym Mieście i jako 
sekretarz Wiesław Sznaza – prezes 
PSS w Elblągu. 

Komisja Rewizyjna została 
wybrana w składzie: przewodni-
czący Krzysztof Chojnacki – pre-
zes PSS Zgoda w Płocku, zastęp-
ca przewodniczącego Wiesława 
Chwieduk – prezes PSS Mazur 
w Łęczycy, członkowie: Hieronim 

Kobus – prezes PSS w Garwolinie, 
Małgorzata Dybaś – prezes Pod-
wawelskiej Spółdzieln i Spożyw-
ców w Krakowie, Mirosława Ber-
lak – prezes Zarządu PSS Zgoda 
w Wejherowie.

Przewodniczącej oraz wybra-
nym członkom Prezydium i Komi-
sji Rewizyjnej serdecznie gratulu-
jemy i życzymy owocnych działań 
(pełny skład Rady Nadzorczej zamie-
ściliśmy w numerze grudniowym). 

Podczas Spotkania Wigilijnego MAH Społem w Zajeździe Staropolskim 
w Konstancinie 9 grudnia ubr. Przemawia przewodnicząca RN Anna Tylkowska; 
od lewej stoją: dyr. Henryka Brzezicka i prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła. 

Komisja Certyfikacyjna kon-
kursu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” doko-

nała oceny nadesłanych wniosków. 
Konkurs organizowany jest przez 
NSZZ „Solidarność” pod patrona-
tem prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Wyłoniono 17 firm, które wkrótce 
otrzymają certyfikat XII edycji 
konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Wśród zwycięz-
ców znalazły się dwie spółdzielnie: 
Społem PSS Zgoda w Płocku oraz 
Społem PSS w Katowicach.

Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają się 
w stosowaniu dobrych praktyk w za-
kresie przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki or-
ganizacyjne „Solidarności”. Otrzy-

manym certyfikatem można się po-
sługiwać przez okres trzech lat.

Przybliży on wiedzę społeczną, 
że Społem PSS Zgoda w Płocku jest 
jedną z trzech najstarszych Spół-
dzielni Spożywców w Polsce, działa 
nieprzerwanie od 1870 roku i w roku 
2020 obchodzi swoje 150-lecie! Pro-
wadzi działalność w zakresie handlu 
detalicznego, produkcji pieczywa 
i wyrobów półcukierniczych. 26 
sklepów „Zgody” funkcjonuje we 
wszystkich osiedlach, dobrze służąc 
mieszkańcom Płocka. Oferuje sze-
roki asortyment artykułów spożyw-
czych i chemii gospodarczej. 

Spółdzielnia katowicka także nale-
ży do jednej z najstarszych spółdzielni 
spożywców w Polsce i nierozerwalnie 
związana jest z dziejami Śląska i Ka-
towic. Do roku 1881 powstało tam 27 
stowarzyszeń, spośród których swój 
rodowód wywodzi katowicka spół-
dzielnia, której założenie pod nazwą 
Stowarzyszenie „Konsum Roździeń-

Szopienice” – spółdzielnia zarejestro-
wana z nieograniczoną odpowiedzial-
nością, uchwaliło grono robotników 
i urzędników Towarzystwa Kopalni 
Georg von Giesche na zebraniu, które 
odbyło się 6 lutego 1881 roku w ce-
chowni huty Wilhelmina w Szopie-
nicach. Obecnie sieć placówek de-
talicznych „Społem” w Katowicach 
systematycznie rozwija się, dosto-
sowując swoją ofertę do oczekiwań 
klientów i wymogów rynku. 

Warto także podkreślić, że pre-
zesi dwóch wyróżnionych spółdziel-
ni – Krzysztof Chojnacki i Wacław 
Słaby – zostali wybrani podczas 
niedawnego 50. Zjazdu Krajowe-
go KZRSS Społem do nowej Rady 
Nadzorczej. Panom prezesom gra-
tulujemy i obiecujemy, że w „Społe-
mowcu Warszawskim” zamieścimy 
także relacje z przyznania statuetek 
laureatom. Uroczysta gala ma od-
być się już w marcu w Pałacu Pre-
zydenckim, a zwycięzcom konkursu 
nagrody wręczać będzie sam prezy-
dent RP Andrzej Duda.

MARCIN KOZIESTAŃSKI

Drodzy Czytelnicy!

Nowy Rok 2020 zaczynamy 
z nowymi nadziejami, ma-
rzeniami i oczekiwaniami 

na lepsze. W chwilach refleksji 
warto wrócić do wyjątkowych 
dni, związanych z wręczeniem 
w Sztokholmie przez króla Szwe-
cji Karola XVI Gustawa naszej 
sławnej polskiej pisarce Oldze To-
karczuk nagrody Nobla w dziedzi-
nie literatury. Jej mowa noblow-
ska wywołała wielkie wrażenie 
w kręgach kulturalnych w całym 
świecie. Poruszyła bowiem celnie 
problemy tego świata, zagrożone-
go nie tylko niszczącymi wojnami 
i zagładą nuklearną, ale coraz 
bardziej odczuwalną globalną ka-
tastrofą klimatyczną. 

19 grudnia ubr. podczas 
uroczystego spotkania 
w siedzibie WSS Praga 

Południe w Universamie, Rada 
Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
pożegnali odchodzącego na zasłużo-
ną emeryturę dyrektora ds. handlo-
wych Mieczysława Szumiło. Prezes 
Bogusław Różycki wręczył dyrekto-
rowi Szumiło pamiątkowy grawer-
ton z serdecznymi podziękowaniami 
za 16 lat pełnienia tej funkcji /p. 
foto/. Zebrani zgotowali mu owa-
cję, a szczególnie ubrani w koszulki 
z napisem „Drużyna Mieczysława” 
pracownicy działu handlu.  

Więcej na str. 2. u 

Maria Wawrzaszek-Gruszka podczas wręczania jej statuetki Lidera Spóldzielczości 
Polskiej przez prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysława Grodzkiego. Fot. 
Krs.org.pl 

Nowa Przewodnicząca

Przyjaźni pracodawcy

Więcej str. 2 u

Od lewej stoją: prof. Lech Królikowski, Stefan Zajączkowski, Anna Tylkowska. 
Po raz kolejny członkowie Spółdzielczego Stowarzyszenia Kulturalnego im. 
Stanisława Staszica i ich goście spotkali się 5 grudnia ubr. w warszawskiej ka-
wiarni Literatka, aby wręczyć dyplomy-grawertony uznania dla zasłużonych 
w popularyzacji idei spółdzielczej. Tym razem z rąk członków Kapituły – mi-
strza Wiesława Ochmana, prof. Lecha Królikowskiego i prezesa red. Stefana 
Zajączkowskiego dyplomy otrzymali: wałbrzyski poseł Marek Dyduch, pre-
zes Anna Tylkowska w imieniu najstarszej 150-letniej spółdzielni Społem 
WSS Śródmieście, przewodniczący RN SM Energetyk Janusz Gajda i prezes 
I Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Antoni Chełmiński. W miłej przedświą-
tecznej atmosferze, przy lampkach wina i przekąskach, rozmawiano o proble-
mach spółdzielczych i społecznych. 

SSK im St. Staszica

Uznanie dla Jubilatki

Na stronie 5 zamieszczamy 
korespondencję naszej 
specjalnej wysłan-

niczki Jolanty Jędrze-
jewskiej, która rela-
cjonuje piękną galę 
jubileuszową Stu-
lecia Poznańskiej 
Spółdzielni Spożyw-
ców Społem w histo-
rycznym gmachu Ba-
zaru Poznańskiego. 
Poprzednio pisaliśmy 
o jubileuszu poznańskiej 
spółdzielni dwukrotnie: 
w numerze wrześniowym o pik-
niku nad jeziorem Malta i w nume-
rze grudniowym o historii i teraź-
niejszości spółdzielni. 

Podczas gali uhonorowano 
zasłużonych społemow-

ców, w tym Złotym 
Krzyżem Zasługi 

prezes Grażynę 
Raniewicz-Lis . 
Wiele ciepłych 
słów Jubilatom 
przekazali m.in. 
wojewoda wiel-
kopolski Łukasz 

M i k o ł a j c z y k 
i arcybiskup po-

znański Stanisław 
Gądecki (podczas 

dziękczynnej mszy św.)
oraz prezes KZRSS Społem Ry-
szard Jaśkowski i wielu prezesów 
bratnich spółdzielni. 
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Od Redakcji: Publiku-
jemy poniżej dysku-
syjny głos eksperta, 

redaktora naczelnego Poradnika 
Handlowca w latach 2016-2018. 
Zachęcamy tym do dyskusji na-
szych Czytelników, mając na uwa-
dze realizację bogatego programu 
50 Zjazdu Krajowego KZRSS Spo-
łem na lata 2020-2023, jaki uchwa-
lono w listopadzie ubr. 

Udział rodzimego kapitału 
w handlu detalicznym systema-
tycznie spada. Kolejne sieci bądź 
upadają, albo przechodzą w ręce 
zagranicznego kapitału. Tylko 
w ciągu dwóch ostatnich lat znik-
nęły takie marki jak Marcpol, 
Małpka Express czy Piotr i Paweł, 
a Lewiatan oraz Stokrotka trafi-
ły w obce ręce. Dlaczego tak się 
dzieje? Jakie są największe bo-
lączki rodzimego handlu? Można 
wyliczyć siedem jego „grzechów”. 
Nie wszystkie bezpośrednio obcią-
żają naszych handlowców, niemniej 
z pewnością decydują o obliczu ro-
dzimego kupiectwa. 

1. Niedostatek kapitału. Trud-
no obwiniać handlowców za to, że 
dopiero od trzech dekad mogą pro-
wadzić swe sklepy na wolnorynko-
wych zasadach (a tym samym się 
bogacić), skoro w handlu najszyb-
ciej rozpoczął się proces pierwotnej 
akumulacji kapitału. Od łóżek polo-
wych, popularnych szczęk zaczynał 
się nowy ustrój. Handlarze uliczni 
stali się pionierami rodzimego ka-
pitalizmu. Z niedorozwiniętego han-
dlowo kraju Polska szybko stała się 

prymusem w regionie, a ci najbar-
dziej operatywni z czasem zaczęli 
tworzyć pierwsze krajowe sieci skle-
powe. W latach 90. mieli ułatwione 
zadanie, ponieważ międzynarodowy 
kapitał zaledwie sondował możliwo-
ści inwestowania nad Wisłą. Trudno 
jednak, by handlowcy in gremio 
w ciągu kilkunastu lat na tyle okrze-
pli, by z otwartą przyłbicą stawić 
czoła konkurencji, dysponującej 
niemal nieograniczonymi środkami 
na inwestycje. Wprawdzie rynek 
usług finansowych mamy całkiem 
dobrze rozwinięty; na przedsiębior-
ców czekają banki, firmy leasingo-
we, itp., ale na zaciągnięcie nowych 
zobowiązań wielu handlowców po 
prostu nie stać. Widać to szczegól-
nie w małych miejscowościach i na 
wsi, gdzie ciągle zbyt dużo skle-
pów wystrojem przypomina lata 80. 
ubiegłego wieku, a tego, że czasy 
się zmieniły dowodzą jedynie inne 
towary na półkach. 

2. Niechęć do ryzyka. Część 
właścicieli sklepów boi się zaciągać 
kredyty. Pieniądze mogliby przezna-
czyć na doinwestowanie placówek 
– kupić nowe, atrakcyjne meble do 
sklepu, wykonać remont elewacji 
czy nabyć nowy sprzęt, ułatwiają-
cy pracę, a tym samym obniżają-
cy koszty funkcjonowania sklepu. 
Niestety czasami handlowcy nie 
doceniają roli inwestycji w kształ-
towaniu wizerunku sklepu – bazują 
wyłącznie na lokalizacji i spraw-
dzonym asortymencie. Tymczasem 
dobrze zainwestowane pieniądze 
pomogą w zwiększeniu obrotów, 
a tym samym rentowności. Han-

dlowcy wola myśleć: po co mam ry-
zykować, skoro póki co biznes jakoś 
się kręci i udaje się związać koniec 
z końcem. A właśnie wtedy trzeba 
pomyśleć o kroku do przodu. Gdy 
sklep przestaje przynosić zyski, na 
zmiany z reguły jest już za późno.

3. Brak know-how i doświad-
czenia. Rodzimy handel funkcjonuje 
w warunkach wzmożonej konku-
rencji ze strony tzw. nowoczesnych 
kanałów dystrybucji: dyskontów, 
super, i hipermarketów, obiektów 
convenience, a ostatnio także han-
dlu internetowego. Aby skutecznie 
rywalizować nieodzowna jest wie-
dza teoretyczna i praktyczna. Tym-

czasem handlowcy mają zbyt małe 
pojęcie o współczesnych metodach 
zarządzania, marketingu, promocji 
czy merchandisingu. W związku 
z tym często lekceważą te kwestie. 
Tymczasem to przede wszystkim 
mniejsze placówki handlowe, aby 
przetrwać muszą wykazać się więk-
szą elastycznością, rozumianą jako 
umiejętność dostosowania swojej 
oferty do lokalnego rynku i oczeki-
wań klientów. Powinny skoncentro-
wać się na swoich mocnych stro-
nach, a także pozytywnie odróżnić 
od konkurencji. Mniejsze sklepy 
mogą wygrać ofertą „szytą na mia-
rę”, uwzględniającą specyficzne 
potrzeby otoczenia, w którym funk-

cjonują. Do tego jednak potrzebne 
jest fachowe wsparcie. Brak wiedzy 
i doświadczenia nieuchronnie prowa-
dzą do czasami nieodwracalnych po-
myłek. Dotyczy to także znaczących 
sieci, bo właśnie błędy w strategii 
biznesowej doprowadziły do upadku 
Piotra i Pawła czy Marcpolu.

4. Nieodpowiednia lokalizacja. 
Na tę kwestię wpływ właścicieli 
zwłaszcza mniejszych sklepów jest 
ograniczony. Okazuje się, że lokali-
zacja, która przez lata była idealna 
do prowadzenia placówki, z dnia na 
dzień staje się nieatrakcyjna, ponie-
waż nieopodal powstał obiekt han-
dlu nowoczesnego. Z badań wyni-

ka, że w bezpośrednim sąsiedztwie 
dyskonta lub supermarketu obroty 
sklepów zmniejszają się o 30 – 50%. 
W tej sytuacji przetrwają jedynie 
ci, którzy znajdą dla siebie odpo-
wiednią formułę, niszę, dzięki któ-
rej nie będą zmuszeni bezpośrednio 
konkurować z gigantami. Problem 
w tym, że „przyjaznej” dla handlu 
przestrzeni stale ubywa i będzie 
ubywać. Nowoczesne systemy dys-
trybucji ciągle się rozwijają i po 
ekspansji w dużych miastach rzuciły 
się na mniejsze miejscowości. Pod 
względem liczby placówek handlu 
detalicznego nadal jednak jesteśmy 
liderami w Europie. Dla porównania 
w Hiszpanii, podobnej do Polski pod 
względem liczby mieszkańców oraz 
powierzchni, funkcjonuje prawie 
dwukrotnie mniej sklepów. Trzeba 
się liczyć z tym, że liczba placówek 
handlowych nad Wisłą nadal będzie 
się zmniejszać.

5. Nadmierny indywidualizm. 
Niektórzy analitycy rynku używają 
nawet bardziej dosadnego określenia 
– niechęć do współdziałania. Wie-
lu handlowców nade wszystko ceni 
sobie niezależność. Ma ona przynaj-
mniej jedną niezaprzeczalną zaletę – 
dzięki niej można wykreować orygi-
nalny, niepowtarzalny model i klimat 
swoich sklepów, co w handlu deta-
licznym ma ogromne znaczenie. Naj-
pierw jednak trzeba stworzyć ten wy-
jątkowy wizerunek i przekonać doń 
jak najwięcej klientów, co nie jest 
łatwe. Wielu handlowców nie chce 
się dzielić zyskami i wolą mieć sto 
procent w niepewnym, mniej docho-
dowym przedsięwzięciu niż kilkana-
ście w pewnym, a przy tym zyskow-
nym. Reguły rynku są nieubłagane, 
dlatego coraz więcej sklepów będzie 
współpracować w ramach sforma-
lizowanych zasad. Integracja jest 
nieuchronna. Te placówki, które nie 
zdecydują się w niej uczestniczyć, 

będą miały coraz większe problemy 
z przetrwaniem.

6. Brak wizji rozwoju. Często 
handlowcy sami stają za ladą lub 
korzystają z pomocy rodziny, by 
zmniejszyć koszty działalności. Po 
prostu nie stać ich na zatrudnianie 
większej liczby pracowników. Nie-
mniej zaangażowanie wszystkich sił 
w bieżącą działalność uniemożliwia 
spojrzenie na swą firmę z szerszej 
perspektywy. To z kolei uniemoż-
liwia dostrzeżenie, a tym samym 
wykorzystanie szans, które stwarza 
rynek. Brak strategii rozwojowych 
jest prostą drogą do upadku. Pra-
widłowości, że kto się nie rozwija, 

ten się cofa doświadczają także 
najwięksi.

7. Brak następców. Rodzimy 
handel jest rozdrobniony. Często 
funkcjonuje jako firma rodzinna. 
W takim układzie nie trzeba zatrud-

niać nikogo z zewnątrz. Odpada pro-
blem z nieuczciwymi pracownikami. 
Taka samowystarczalność umożliwia 
pełną kontrolę nad wszystkimi aspek-
tami działalności. Szkopuł w tym, że 
kiedyś trzeba powiedzieć: „dość”, 
a dzieci, czyli naturalni sukcesorzy 
biznesów, nie garną się do trudnej 
pracy w handlu, wybierając inny 
model życia. Z tego powodu, że nie 
ma kto przejąć firm, upadają. Mają 
z tym problem także rodzimi poten-
taci. Wojciech Kruszewski, główny 
akcjonariusz Lewiatana, właśnie bra-
kiem następców tłumaczy tegorocz-
ną sprzedaż sieci portugalskiej firmie 
Eurocash.

Czy powyższe słabości dotykają 
Społem? Nie wszystkie i w różnym 
stopniu. Problemem z pewnością nie 
jest brak sukcesji biznesu. Spółdziel-
ców bowiem nie brakuje. Zagroże-
nie, a zarazem szansa, tkwi gdzie 
indziej. Faktem jest, że zsumowane 
obroty spółdzielni społemowskich 
w ubiegłym roku wyniosły 7,2 mld 
zł. Taki wynik plasuje Społem na 9. 
miejscu pośród największych firm 
handlu detalicznego w Polsce. Czyni 
również spółdzielnie liderem pośród 
polskich firm handlu detalicznego. 
Druga w tej kategorii sieć Dino uzy-
skała obroty 5,8 mld zł (vide zesta-
wienie Forbes). 

Niestety znana marka Społem nie 
jest w takich zestawieniach brane 
pod uwagę. Powód? Spółdzielnie są 
autonomiczne, a tym samym roz-
drobnione. Zbyt małe, by zaistnieć. 
Można i należy to zmienić. Kroki 
w tym kierunku zostały podjęte. 
Z pewnością więcej można uczynić, 
promując spółdzielnie i całą ideę 
spółdzielczości. Pokazać, że to nie 
przeżytek, jak twierdzą niektórzy, 
zwłaszcza w handlu. 

RAFAŁ BORUC

Siedem „grzechów”

Prezes Różycki 
nie szczędził 
odchodzącemu 

dyrektorowi słów 
uznania. Podkreślał, 
że przepracował on 
na swym stanowisku 
16 lat i zawsze był 
rzetelnym, uczciwym 
i ambitnym człowie-
kiem. Łamiącym się 
ze wzruszenia głosem, 
wspomniał o jeszcze 
dłuższej przyjaźni obu 
panów, gdyż od 1996 
r. pracowali razem 
w Hortexie i wtedy 
nawet krótko pan 
Mieczysław był jego 
szefem. Dziękując mu 
serdecznie za lata pra-
cy, wręczył mu pamiątkowy grawerton i uściskał 
po przyjacielsku. 

W odpowiedzi, z humorem i sentymentem, 
dyrektor Szumiło wzajemnie dziękował za 
owocną współpracę prezesowi, kierownictwu 
i załodze spółdzielni. Przede wszystkim jed-
nak swoim pracownikom pionu handlowego – 
„Drużynie Mieczysława”, którzy na tę okazję 
ubrali się w stosowne koszulki z napisem. Po-
tem już indywidualnym podziękowaniom, ży-
czeniom, kwiatom i drobnym upominkom nie 
było końca. Na końcu kolejki także w imieniu 

redakcji dołączyłem do należnych hołdów dla 
bohatera uroczystości. 

Jak mówił pan Mieczysław, pozostaną zna-
komite wspomnienia. I mimo nieraz ciężkiej 
pracy od wczesnego rana, napięć, nieprzespa-
nych nocy, to również chwile szczęśliwe, ra-
dosne, np. wspólne integracyjne wycieczki, 
imieniny, „tańce na pikniku w Garwolinie”… 
I mimo spokojniejszego trybu życia, będzie na-
dal odwiedzał spółdzielnię. Dodam od siebie, iż 
społemowcem zostaje się na całe życie i te wię-
zy przyjacielskie i koleżeńskie pozostają, także 
pielęgnowane w kołach seniorów.  DG 

Drużyna dziękuje

Wspólne zdjęcie z bohaterem uroczystości (w środku „Drużyny Mieczysława”). 

Na tle jej twórczości, która zyskała roz-
głos i nagrodę Nobla, mowa noblow-
ska Olgi Tokarczuk porusza istotne 

problemy świata i każdego z nas, mieszkań-
ców Ziemi. Warto wsłuchać  się w słowa naszej 
noblistki.    

Mówi ona np.: „…żyjemy w świecie natło-
ku informacji sprzecznych ze sobą, wzajemnie 
się wykluczających, walczących na kły i pazu-
ry”. Odczytując przeogromny zasięg internetu, 
stwierdza: „…kłamstwo stało się niebezpiecz-
ną bronią masowego rażenia”. Otacza nas „…
Zalew obrazów przemocy, głupoty, okrucień-
stwa, mowy nienawiści…” 

„Świat umiera, a my nawet tego nie zauważa-
my. Nie zauważamy, że świat staje się zbiorem 
rzeczy i wydarzeń, martwą przestrzenią, w któ-
rej poruszamy się samotni i zagubieni, miotani 
czyimiś decyzjami, zniewoleni niezrozumiałym 
fatum, poczuciem bycia igraszką wielkich sił 
historii czy przypadku. Nasza duchowość za-
nika albo staje się powierzchowna i rytualna.”

„Kryzys klimatyczny i polityczny, w którym 
dzisiaj próbujemy się odnaleźć i któremu pra-
gniemy się przeciwstawić, ratując świat, nie 
wziął się znikąd. Często zapominamy, że nie 
jest to jakieś fatum i zrządzenie losu, ale rezul-
tat bardzo konkretnych posunięć i decyzji eko-
nomicznych, społecznych i światopoglądowych 

(w tym religijnych). Chciwość, brak szacunku 
do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekoń-
czące się współzawodnictwo, brak odpo-
wiedzialności, sprowadziły świat do statusu 
przedmiotu, który można ciąć na kawałki, 
używać i niszczyć.” 

Tak precyzyjnie, z wrażliwością pisarki, 
określa nasze złe cechy, prowadzące do za-
głady. Jednak dla niej kluczem do uratowania 
świata jest – czułość. Jak mówi: „Czułość jest 
głębokim przejęciem się drugim bytem, jego 
kruchością, niepowtarzalnością, jego nieod-
pornością na cierpienie i działanie czasu”. 

Jak sądzę, tę czułość do świata, ludzi, przyro-
dy, zwierząt, powin-
ni mieć decydenci, 
ale i my, którzy tych 
decydentów wybie-
ramy i realizujemy 

ich decyzje. Co jest znamienne, z diagnozą Olgi 
Tokarczuk zbieżne są, z inspiracji papieża, po-
stanowienia październikowego Synodu Bisku-
pów dla Amazonii.  

Już na początku ich dokument wzywa do 
„integralnego nawrócenia” poprzez prosty 
i skromny styl życia na wzór św. Francisz-
ka z Asyżu, zatroskanego o „wspólny dom”, 
który jest dziełem Stwórcy. Mowa jest tak-
że o cierpieniu Amazonii wyrażającym się 
w krzyku wyniszczanej ziemi i wołaniu ubo-
gich. Osobny rozdział poświęcono „nawró-
ceniu ekologicznemu”, używając też pojęcia 
grzech ekologiczny. 

DARIUSZ GIERYCZ

Uratujmy świat! WSS Praga Południe
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Na ksylofonie grał i śpiewał 
kolędy Sławomir Głusiński 
z Megasamu. „Do szopy 

hej pasterze”, „Chwała na wyso-
kości” rozbrzmiewały w rytmie 
disco, optymistycznie i radośnie. 
A na stołach catering z konstan-
cińskiego Zajazdu Staropolskiego 
– makowiec, sernik, ciasto, ryby 
po grecku, śledzie, karpie, tuń-
czyki, tilapia, ryba faszerowana, 
zupa grzybowa z łazankami, kluski 
z makiem, wina, mrożone lampki 
wódki, sałatki z kukurydzą, kom-
pot z suszek, pierogi z kapustą 
i grzybami. Biesiada, jak wesele 
i chrzciny aż na 80 osób. 

Najpierw jednak było błogosła-
wieństwo księdza Tadeusza Jamki 
z Klarysewa, serdeczne życzenia od 
przewodniczącej Rady Nadzorczej 
Krystyna Reduch, prezesa Sylwe-
stra Cerańskiego. Potem recyto-
wany, pisany nocą wiersz Krystyny 
Dobrowolskiej, która obdarowała 
niektórych laleczkami na choinkę. 
Odczytała ona list do zmarłej nie-
dawno, 8 grudnia, koleżanki Danuty 
Rosińskiej, jakby w odpowiedzi na 
jej list pożegnalny z hospicjum. 

Tak, były chwile wzruszenia. Wte-
dy gdy uczciliśmy pamięć zmarłej 
minutą ciszy, a potem w zmienionym 
nastroju, gdy uściskom i pocałunkom 
przy łamaniu opłatkiem nie było koń-

ca. Jak zwykle, prezes Cerański nie 
szczędził miłych, krzepiących słów, 
jeszcze przed rozpoczęciem spotkania 
obchodząc stoły i witając się z każ-
dym z 80 uczestników indywidualnie! 

Na udekorowanych stołach były 
m.in. czerwone kwiaty w doniczkach 
– Gwiazdy Betlejemskie. Zapalo-
no świece, a rozmowy o sprawach 
spółdzielczych, rodzinnych, społecz-
nych, kulturalnych, ciągnęły się dłu-
go w małych i większych grupkach. 
Sięgano do wspomnień nawet z naj-
dalszych lat. 

Miałem okazję do rozmów m.in. 
z prezesem Cerańskim, przewodni-
czącą Reduch, paniami z Rady Nad-
zorczej, energiczną, pełną inicjatyw, 
Iwoną Karwowską z marketingu, 
z którą często wymieniamy infor-
macje telefonicznie, a także z orga-
nizatorkami spotkania, w tym z nie-
ocenioną szefową działu samorządu 
Ryszardą Popielską. 

Jak zwykle, w imieniu redakcji 
i naszej najstarszej WSS Śródmieście 
przekazałem mokpolanom serdeczne 
życzenia świąteczne i noworoczne. 
Wskazałem na nadzieje związane 
z Nowym Rokiem 2020. W myśl 
słów naszej noblistki Olgi Tokar-
czuk, musimy dbać o naszą planetę 
Ziemię i okazywać sobie wzajemnie 
czułość. 

DARIUSZ GIERYCZ 

Kolędowo

Podobnie, jak w roku ubiegłym, tegoroczne spotka-
nie opłatkowe członków Koła Spółdzielców WSS 
„Społem” Praga Południe, odbyło się w nowej sie-

dzibie Zarządu, czyli w wieżowcu przy Rondzie Wia-
traczna. Były piękne, świąteczne dekoracje, mnóstwo 
serdecznych życzeń, wspaniała atmosfera, a także do-
skonałe potrawy wigilijne, przygotowane i serwowane 
przez fachową firmę kateringową . Gdy już podzieli-
śmy się opłatkiem i posmakowaliśmy znakomitych dań 
przyszła pora na kolędy, a także gratulacje i upominki 
dla jubilatów, którzy ostatnio obchodzili swoje okrągłe 
urodziny. Warto tu wspomnieć, że świąteczne przyję-
cie to prezent od Zarządu Spółdzielni, zaś upominki dla 
jubilatów szykują zawsze sami członkowie, ze swoich 
składek.

Stało się już tradycją, że podczas 
spotkania organizowana jest zbiórka 
na cel charytatywny. W tym roku ze-
brane 360 zł przekażemy do Fundacji 
‘TIP-TOP” w Warszawie, a ponieważ 
wśród składanych życzeń były i te, 
pozwalam sobie przekazać je również 
czytelnikom „Społemowca”: 

* Spędzaj więcej czasu z rodzi-
ną i przyjaciółmi, jedz ulubione 
potrawy, odwiedzaj miejsca, które 
kochasz. * Nie unikaj niczego, co 
przynosi uśmiech i zadowolenie. * 
Nie trzymaj niczego na wyjątkową 
okazję, ponieważ każdy dzień jest 
wyjątkową okazją. * Powiedz swojej 
rodzinie i przyjaciołom jak bardzo 
ich kochasz. Pamiętaj, że: * Życie 
jest łańcuchem momentów przyjem-
ności, a nie tylko walką o przeżycie 
i nawet to, co odeszło, nie zawsze 
musi być zupełnie stracone.

ELżBIETA JęDRYCH

Jeszcze w adwentowej atmosferze, 10 grudnia 2019 r. śródmiejskie 
Koło Spółdzielców spotkało się, by wspólnie kolędować, przełamać się 
opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Życzenia skierowały do 

zebranych przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska, przewod-
nicząca Koła Spółdzielców Anna Markowska oraz Anna Szymborska prze-
wodnicząca NSZZ przy „Społem” WSS Śródmieście. Stół nakryty białym obru-
sem, na nim wigilijne potrawy, pachnące gałązki cisu, dymiące świece tworzyły 
świąteczny nastrój; były też wspomnienia o tych, których wśród nas już nie ma. 
O Spółdzielcach pamiętał Święty Mikołaj z podarkami.   D.B.

Przy świecach

Od wielu lat współpracuje-
my z Fundacją „ Dziecięcy 
Kolorowy Świat Marzeń”. 

W kilkunastu sklepach WSS Praga 
Południe przy kasach posiadamy 
ustawione skarbony, gdzie wspar-
cia udzielają też nasi klienci dla 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej, osieroconej,, dla chorych, ro-
dzin wielodzietnych znajdujących 
się w trudnej sytuacji material-
nej – podopiecznych tej Fundacji. 
Pozyskane Fundusze pozwalają 
przywracać dzieciom i młodzieży 
normalne funkcjonowanie w życiu 
codziennym.

Wobec stałego wspierania Stowa-
rzyszenia Rodziców i Opiekunów 

Wiara i nadzieja

CODZIENNIE OD PONAD 70 LAT 
PIECZEMY CHLEB NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

W OPARCIU O NASZE TRADYCYJNE RECEPTURY

SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO – CIASTKARSKA W WARSZAWIE

życzenia na Nowy Rok

Zajazd Staropolski w Kon-
stancinie, to od szeregu lat 
miejsce spotkań przedświą-

tecznych przedstawicieli spółdziel-
ni-właścicieli Mazowieckiej Agen-
cji Handlowej Społem oraz ich 
kontrahentów handlowych. Jest 
to okazja do podsumowania roku 
współpracy, wzajemnych podzię-
kowań i życzeń świątecznych i no-
worocznych. Niepowtarzalna jest 
znakomita, przyjacielska atmos-
fera tych spotkań, pełnych życzli-
wości, uśmiechów, radości, zwia-
stujących spotkania rodzinne przy 
wigilijnym stole. 

Jak zwykle, z pieczołowitością 
i starannością załoga MAH z jej pre-
zes Jadwigą Wójtowicz-Garwoła 
przygotowują każde spotkanie. Zło-
to-zielona sala z lampami art. deco, 
udekorowana jest choinką z bombka-
mi. Stoły zawsze elegancko, uroczy-
ście udekorowane czekają na gości. 
Obok wigilijnych przekąsek z ryb, 
grzybów, warzyw, owoców, królują 
czerwone kwiaty – Gwiazdy Betle-
jemskie. Zapalane są świece. 

Doświadczona załoga Zajazdu 
niezwykle sprawnie i szybko obsłu-
guje gości i błyskawicznie reaguje na 
ich potrzeby. Nad wszystkim czuwa 
czujne oko właścicielki Zajazdu Sta-
nisławy Cieśłak, która w tym roku 
otrzymała specjalną nagrodę MAH. 
Piaseczyńscy taksówkarze, którzy tu 
nieraz podwożą gości ze stacji kole-

jowej, potwierdzają, że pod kierow-
nictwem „pani Stasi” ten lokal słynie 
z najlepszej kuchni w okolicy. I fak-
tycznie, jej pieczeń cielęca, kaczka, 
stek, befsztyk, bitki, ryby, przekąski, 
nie mają sobie równych.

9 grudnia ubr. , jak zwykle ser-
decznie witała gości prezes Jadwi-
ga Wójtowicz-Garwoła. Szczegól-
nie z atencją gościa honorowego 
prof.Urszulę Kłosiewicz-Górecką, 
Zarząd KZRSS Społem w osobach 
– prezesa Ryszarda Jaśkowskiego 
i wiceprezesa Szymona Fabisiaka 
oraz nowego dyrektora zespołu lu-
stracji Rafała Płoskiego. Następ-
nie wręczono nagrody i dyplomy 
dla spółdzielni i ich prezesów, któ-
rzy w roku 2019 osiągnęli najlep-
sze wyniki w sprzedaży produk-

tów (ich lista w bieżącej wkładce 
MAH Społem).  

W Spotkaniu Wigilijnym w dniu 
9 grudnia ubr. uczestniczyli przed-
stawiciele 19 firm: Alpan, AMA 
– Program LATO 2019 z MAH, 
Bakoma – Program LATO 2019 
z MAH, Chłodnia Mazowsze – Pro-
gram LATO 2019 z MAH, Coca 
Cola – Program LATO 2019 z MAH, 
EUROCASH Alkohole, Flesch, 
FRONERI – Program LATO 2019 
z MAH, Gobarto, Hebar – Program 
LATO 2019 z MAH, Hortex, Ice Ma-
stry– Program LATO 2019 z MAH, 
Innogy, JBB – Program LATO 2019 
z MAH, Koral – Program LATO 
2019 z MAH, Mateo, Pro Detal, PT 
Dystrybucja, Sokołów.

DG 

      Wigilijnie

Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną „Wiara i Nadzieja”, jak 
co roku przygotowaliśmy 30 świą-
tecznych paczek z produktami spo-
żywczymi/słodyczami dla Stowa-
rzyszenia Na uroczystości wigilijnej 
paczki uczestnikom Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej osobiście wręczali: 
Bogusław Różycki– prezes Zarzą-
du „Społem”WSS Praga Południe, 
Mieczysław Szumiło– dyrektor ds. 
handlu, Sławomir Muchowski– 
przedst. f. DUO-TES . W bardzo 
miłej i wzruszającej atmosferze dar-
czyńcy i obdarowani życzyli sobie „ 
Wesołych Świąt”.

Popieramy wszelkie działania na 
rzecz osób słabszych bo „Małe ra-

dości i drobne gesty życzliwości, są 
najpiękniejszymi iskierkami naszej 
codzienności”.

JANINA ADAMKOWSKA 
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W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 r. Białowieża stała się 
miejscem obrad Zarządu, przedstawicieli Związku Zawodowego, 
pracowników administracyjnych oraz reprezentantów Rady Nad-

zorczej „Społem” WSS Śródmieście w Warszawie. W trakcie wyjazdowej 
konferencji szeroko dyskutowano o bieżącej sytuacji, strategii rozwoju Spół-
dzielni oraz planach na rok 2020. Wyjazd był także czasem integracji. Społe-
mowcy zwiedzili z przewodnikiem największe atrakcje Białowieży: Muzeum 
Przyrodniczo-Leśne w Białowieskim Parku Narodowym, Cerkiew św. Miko-
łaja Cudotwórcy i Rezerwat Żubrów. Uwieńczeniem wyjazdu były Andrzej-
ki w Hotelu Białowieskim, połączone z licznymi atrakcjami.

D.B. 

Klub Działaczy Spółdziel-
czych, działający od ponad 
30 lat przy Krajowej Radzie 

Spółdzielczej, skupia zasłużonych 
nestorów spółdzielczości różnych 
branż. Pełnili oni rozmaite funk-
cje nie tylko w spółdzielniach, ale 
i związkach spółdzielczych. Można 
powiedzieć, że stanowią oni taki 
Areopag Spółdzielców, radę star-
szych mędrców, o bardzo bogatym 
doświadczeniu. 

Na jego czele stoi obecnie prezes 
Bogdan Augustyn, który był pre-
zesem Związku Społem w latach 
1981-1990. Pełnił więc tę funkcje 
w latach przełomowych, najpierw 
jako prezes „Spolem” Centralnego 
Związku Spółdzielni Spożywców 
do roku 1989, a potem w latach 
1989-1990 prezes „Społem” Związ-
ku Spółdzielni Spożywców. Do-

piero sławetna antyspółdzielcza 
specustawa z 1990 r. zlikwidowała 
Związek i dopiero w 1992 r. spół-
dzielnie utworzyły obecny „ratun-
kowy”, tylko rewizyjny KZRSS 
Społem, lecz pozbawiony funkcji 
gospodarczych.    

I wydaje się, że w obecnym 
2020 roku, kiedy przypada 30 
rocznica uchwalenia tej nieszczę-
snej specustawy, która rozgromiła 
w znacznym stopniu całą polską 
spółdzielczość, właśnie Klub może 
i powinien zorganizować specjal-
ną sesję poświęconą tym drama-
tycznym wydarzeniom 1990 roku. 
Wtedy to spółdzielnie i ich związki 
straciły pokaźny majątek, zosta-
ły osamotnione na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku, zwłaszcza 
wobec agresywnej ekspansji zagra-
nicznych koncernów. 

Wiem, że dawni działacze nie-
chętnie wypowiadają się na temat 
ogromnych, bezpowrotnych strat 
w wyniku specustawy. Są to sprawy 
dla nich zbyt bolesne, by powracać 
do tych często niegodziwych, nieza-
winionych szykan. Ale czas otrzą-
snąć się z psychicznych urazów, 
dokonać rzeczowego bilansu strat, 
nie dla jakiejś „zemsty”, czy wy-
równania rachunków krzywd, ale 
dla następnych pokoleń spółdziel-
czych i sprawiedliwego osądzenia 
tej historii przez Krajową Radę 
Spółdzielczą, a także organy pań-
stwowe i samorządowe.     

13 grudnia ubr. w sali owalnej Mu-
zeum Historii Spółdzielczości członko-
wie Klubu Działaczy Spółdzielczych 
spotkali się z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 2020. 
Składali sobie wzajemnie serdeczne 
życzenia, a także dla Krajowej Rady 
Spółdzielczej, na ręce przybyłego dy-
rektora Zespołu Samorządu I Promocji 
Mieczysława Kurka.   DG

Klub Działaczy Spółdzielczych Areopag

Przed ponad 30 laty, zwycię-
stwo Solidarności i powrotu 
do gospodarki rynkowej, któ-

re nastąpiły w 1989 r., z wielkimi 
nadziejami zostały przyjęte przez 
spółdzielców, którzy stracili nieza-
leżność w poprzednim systemie go-
spodarki nakazowo-rozdzielczej. 
Niestety, nagle wskutek tzw. spe-
custawy o zmianach w organizacji 
spółdzielczości z 20 stycznia 1990 
r. nagle zlikwidowano wszystkie 
związki-centrale gospodarcze spół-
dzielni i hurt.

W 150-letniej historii spółdziel-
czości spożywców, był to dla niej 
najcięższy cios. Bowiem, na tak 
radykalne unicestwienie związ-
ków gospodarczych spółdzielni nie 
zdecydowały się nawet, ani okupa-
cyjne władze niemieckie w okresie 
obu wojen światowych, ani władze 
stalinowskie po II wojnie świato-
wej.  

Jak pisał jeden z nielicznych ko-
mentatorów Piotr Frączak, w marcu 
2011 r. na portalu ngo.pl: „W ten 
sposób ‚przetrącono kręgosłup’ spół-
dzielczości, utraciła ona możliwość 
organizowania obrony własnych in-
teresów. Pozwoliło to w następnych 
fazach ‚zabrać się’ za rozmontowy-
wanie i działalność destrukcyjną 
w samych spółdzielniach”.

Po raz pierwszy w historii, ta an-
tyspółdzielcza ustawa spowodowała 
prawdziwy pogrom spółdzielczości 
spożywców, bo spółdzielnie te utra-
ciły wówczas 50-70 proc. majątku 
i sklepów. Musiały wypłacać hor-
rendalne odprawy pracownikom i re-
montować opuszczone lokale. Były 
rugowane z przetargów, banki od-
mawiały im kredytów, a pozbawione 
centrali pozostały rozbite i osamot-
nione. 

Skutki tego regresu spółdzielnie 
odczuwają aż do dzisiaj. Osłabione, 
z trudem od 30 lat odpierają agre-
sywną ekspansję zagranicznych kon-
cernów, które korzystały z ulg podat-
kowych.

Moim zdaniem, oprócz material-
nych równie psychologiczne skutki 
specustawy z 1990 r. są dotkliwe 
i trwałe. Spowodowała ona m.in. 
uraz wśród kierownictw i preze-
sów spółdzielni, którzy w obawie 
przed pogłębianiem regresu, ma-
sowo wstrzymują się przed kredy-
tami bankowymi i inwestują tylko 
ze środków własnych, co znacznie 
ogranicza możliwości rozwoju. 
Mimo, że w gospodarce z reguły 
firmy budują w oparciu o dobrze 
wynegocjowane umowy kredy-
towe. Poza tym w dalszym ciągu 
panuje niechęć do „centralizacji” 
działań oraz w znacznym stopniu 
tendencja do bardziej zachowaw-
czych decyzji, a mniej ryzykow-
nych działań. 

Walka o przetrwanie 
Dla ratowania spółdzielni spożyw-

ców, grupa 122 spółdzielni utworzy-
ła w 1992 r. nowy Krajowy Związek 

Rewizyjny Spółdzielni Spożyw-
ców Społem, niestety pozbawiony 
uprawnień gospodarczych. Mimo 
tego, Związek inicjował integrację 
spółdzielni. Niestety, nie udało się 
utrzymać ani Banku Społem, ani kra-
jowej agencji zakupowej. Z trudem 
odpierano antyspółdzielcze ustawy 
o przekształceniu spółdzielni w spół-
ki /obalane dopiero wskutek dwóch 
veto prezydentów Wałęsy i Kwa-
śniewskiego/.

Jednakże, z dużą determinacją 
spółdzielnie społemowskie, przy 
wsparciu swojego Związku, grun-
townie zmodernizowały swój handel 
i placówki w XXI wieku. Powsta-
ły galerie handlowe, unowocze-
śnione pawilony osiedlowe, m.in. 
w Białymstoku, Szczecinie, Pozna-
niu, Krakowie, Częstochowie, Olsz-
tynie, Wrocławiu, Zamościu, Śremie, 
Tarnowie i in. 

W Warszawie zbudowano nowe 
galerie i sklepy, np. otwarte nie-
dawno – Universam, Sezam oraz 

zmodernizowano ponad sto placó-
wek. Stale przybywa ilość sklepów 
firmowych, w połączeniu z bistro – 
Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. 
Sklepy WSS Praga Południe, Śród-
mieście, Wola, Żoliborz i SS Mokpol 
mają wielu stałych klientów, bo Spo-
łem buduje ich zaufanie od pokoleń, 
w każdych warunkach burzliwej hi-
storii stolicy, od 150 lat.

Warszawiacy od szeregu lat mogą 
korzystać z udogodnień sklepowych, 
promocji, konkursów, degustacji. 
Życzliwie reagują na reklamę społe-
mowskiego handlu na stacjach metra, 
w gazetkach cenowych i w interne-
cie. Dzięki działaniom Mazowieckiej 
Agencji Handlowej Społem i Krajo-
wej Platformy Handlowej Społem 
korzystają z towarów marki własnej 
Społem i wielu promocji.

Potrzeba bilansu
Niestety, mimo upływu 30 lat, 

wciąż brakuje udokumentowanego 
pełnego bilansu strat i negatywnych 
skutków, jakie wywołała specusta-
wa z 1990 r. Taki bilans potrzebny 
jest nie tylko dla udokumentowania 
niespotykanej skali zniszczeń ruchu 
spółdzielczego w Polsce, a w szcze-
gólności spółdzielczości spożywców 
Społem. Chodzi głównie o zgroma-
dzenie argumentów i danych do walki 
w obronie spółdzielczości, bo nieste-
ty, takie tendencje antyspółdzielcze, 
jak w latach 90., choć z innym nieco 
natężeniem, występują nadal.  

To zadziwiające, że pomimo po-
wszechnego potępienia w środo-
wisku spółdzielczym nieszczęsnej 
specustawy z 1990 r., do tej pory 
nie powstała żadna „Czarna Księ-
ga” bilansu strat, ani w Krajowej 
Radzie Spółdzielczej, ani w związ-
kach branżowych, które od 1990 r. 
nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej, lecz tylko rewizyjną. 

Przez to w żaden sposób nie można 
rozwinąć jakiejkolwiek kampanii 
wyjaśniającej regres spółdzielczo-
ści po roku 1990. Nie można od-
działywać skutecznie poprzez me-
dia, internet na opinię publiczną, 
w tym na młode pokolenia, w któ-
rym wciąż tkwią szkodliwe stereo-
typy kojarzące spółdzielczość wy-
łącznie z okresem PRL. 

Nieszczęśliwe losy
Przegląd internetowych zasobów 

wskazuje, że w ciągu 30 lat nie odby-
ły się żadne konferencje poświęcone 
negatywnym skutkom specustawy 
z 1990 r. Chyba jedynym takim przy-
padkiem jest spotkanie prof. Zofii 
Chyra-Rolicz, wybitnej historyk 
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach, która 
w listopadzie 2018 r. wygłosiła pre-
lekcję w Zespole Starszych Dzienni-
karzy SDRP pt. „Losy spółdzielczo-
ści w Polsce w okresie transformacji 
– niewykorzystana szansa rozwoju”. 

W relacji red.Hanny Świeszcza-

kowskiej, „…sektor spółdzielczy 
ogromnie się rozwinął w Polsce Lu-
dowej. Obejmował wszelkie dzie-
dziny wytwórczości i usług, w jego 
ramach prowadzono szeroką działal-
ność oświatową, społeczno-wycho-
wawczą, wydawniczą, kulturalną. 
U schyłku PRL istniało 15 tys. spół-
dzielni zrzeszających ponad 15 mln 
członków, spółdzielnie zatrudniały 
prawie dwa miliony pracowników, 
w tym połowę kobiet, i to zarówno 
w środowisku miejskim, jak i wiej-
skim.

Ten dorobek w okresie transfor-
macji został zakwestionowany, ostro 
skrytykowany, a w konsekwencji 
radykalnych zmian prawnych –  za-
przepaszczony. Antyspółdzielcza 
„specustawa” rządu premiera Tade-
usza Mazowieckiego z 20 stycznia 
1990 r. postawiła w stan likwida-
cji wszystkie związki spółdzielni, 
a ich majątek miał zostać podzielony. 
Spółdzielnie utraciły swój majątek, 
a ludzie pracę i źródło utrzymania. 
Zlikwidowano tym samym spółdziel-
czą lustrację (kontrolę rewidentów), 
którą miała pełnić  państwowa NIK, 
do czasu odbudowy ponadpodsta-
wowych struktur spółdzielczych. 
Wielką stratą intelektualną była li-
kwidacja spółdzielczych ośrodków 
badawczo-rozwojowych razem z ich 
oddziałami terenowymi i wydawnic-
twami naukowymi.

Proces likwidowania majątku spół-
dzielczego trwał latami i był źródłem 
ogromnych konfliktów. Odbywał się 
w atmosferze instytucjonalnego cha-
osu, poczucia niepewności i niespra-
wiedliwości członków spółdzielni 
oraz pracowników. Kto mógł, prze-
chodził na emeryturę, wielu dotknęło 
bezrobocie.  Spółdzielnie próbowały 
organizować się w inny sposób, w in-
nej formule prawnej, by chronić swój 
majątek. Tworzyły izby gospodarcze, 
porozumienia, fundacje.

Za co krytykowano spółdziel-
czość? Twierdzono – co znajdowało 
odbicie w środkach przekazu – że 
spółdzielnie stały się biurokratycz-
nymi molochami, oddzielonymi od 
swoich członków i pracowników. 
W rezultacie nie mieli oni świado-
mości, czy pracują w zakładzie spół-
dzielczym, czy państwowym. Koron-
ny zarzut – przypomniała profesor 
– polegał na tym, że spółdzielczość 
nie nadaje się do gospodarki wolno-
rynkowej, jest reliktem i balastem 
realnego socjalizmu. Próbowano ją 
nawet przedstawiać jako organizację 
niemal przestępczą, mafijną, której 
majątek pochodził ze złego źródła, 
z nielegalnych transakcji. Niewiele 
zmienił fakt, że w lutym 1991 r. Try-
bunał Konstytucyjny uznał „specu-
stawę” za niekonstytucyjną, godzącą 
w prawo do stowarzyszania się, gdy 
podział majątku nabrał rozpędu.

Nowe prawo spółdzielcze, 
uchwalone w 1994 r., powróciło do 
przedwojennej definicji spółdzielni, 

zgodnie z którą dysponuje ona pry-
watnym majątkiem swoich człon-
ków, użytkowanym zbiorowo. Po 
rozwiązaniu ogólnokrajowych, re-
gionalnych i branżowych związków 
spółdzielni dopiero po 1,5 roku po-
zwolono im na zrzeszanie się w tzw. 
związkach rewizyjnych, które jednak 
nie mają prawa do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. W rezultacie 
wiele spółdzielni pozostało poza 
tymi strukturami, niektóre zaś prze-
kształciły się w spółki prawa handlo-
wego. – Oznacza to prymat kapitału 
nad członkostwem – komentuje prof. 
Chyra-Rolicz – bo w spółdzielniach 
jeden członek ma jeden głos, w spół-
kach wpływ na decyzje zależy od 
udziałów czyli posiadanych akcji.

Z powodu braku rzetelnych sta-
tystyk, które skończyły się wraz 
z likwidacją własnych ośrodków 
badawczych, trudno powiedzieć, ile 
jeszcze działa spółdzielni. Według 
znacznie zawyżonych, zdaniem na-
szego gościa, statystyk, pozostało 
ok. 8 tys. spółdzielni. Obronną ręką 
z transformacji wyszły spółdzielnie 
mleczarskie, które bardzo szybko 
zorganizowały się w Krajowe Poro-
zumienie SM i pod jego parasolem 
zachowały majątek. 

/…/ Spółdzielczość spożywców 
ciągle sobie nieźle radzi (pozostało 
300 spółdzielni z 390 istniejących na 
początku transformacji), jednak jako 
branża przegrywa z międzynarodo-
wymi sieciami handlowymi, które 
przez lata korzystały ze zwolnień 
podatkowych i były lokowane w do-
brych punktach. O takich przywile-
jach polscy spółdzielcy mogli tylko 
marzyć”.

W ocenie pani profesor, spółdziel-
czość starzeje się i kurczy, nie widać 
dopływu młodych. Ma na to wpływ 
brak prospółdzielczej polityki pań-
stwa, zostawienie spółdzielni samym 
sobie. 

Surowe oceny 
Warto też przywołać dalsze trafne 

oceny prof. Chyra-Rolicz, zawar-
te w jej pracy pt. „Polityka wobec 
spółdzielczości w latach II RP i po 
1989 r.”, zamieszczone na portalu  
niv.gov.pl:

„…tzw. „specustawa” z dn. 20 
stycznia 1990 r. O zmianach w or-
ganizacji spółdzielczości postawiła 
polską spółdzielczość na przegra-
nej pozycji w rywalizacji rynko-
wej. Została ona zdezorganizowa-
na i poważnie osłabiona poprzez 
demontaż ponadpodstawowej 
organizacji – struktury związków 
spółdzielni: centralnych, woje-
wódzkich, branżowych, krajowych 
oraz prawnie usankcjonowany po-
dział ich majątku. Ustawa naru-
szała konstytucyjne prawo do wol-
ności zrzeszania się i spowodowała 
liczne protesty środowisk spółdziel-
czych. 

„Spółdzielczość zepchnięta do 
skali zainteresowań lokalnych, 
zniknęła z dyskursu publicznego. 
Wciąż nie stanowi partnera w dia-
logu społecznym strony rządowej, 
pracodawców i pracowników. Szan-
sę odrodzenia spółdzielczości upa-
trywać można by w tzw. ekonomii 
społecznej, której spółdzielczość jest 
istotnym, wypróbowanym kompo-
nentem.”

„W minionym ćwierćwieczu 
transformacji ustrojowo-gospo-
darczej nastąpił poważny regres 
ideowy i materialny, upadek idei 
spółdzielczej, bardzo poważne 
zmniejszenie się roli spółdzielczo-
ści (zdanej tylko na własne siły, nie 
korzystającej z żadnych zwolnień 
podatkowych, udogodnień kredy-
towych) w gospodarce narodowej, 
marginalizacja, znaczne skurczenie 
się bądź zanik prowadzonej wcze-
śniej działalności społeczno – wy-
chowawczej, kulturalnej.”

„Straty zadane spółdzielczo-
ści okazały się bardzo dotkliwe 
i głębokie. Wprawdzie różne bran-
że przetrwały w lepszej lub gorszej 
kondycji, jednak wciąż nie udało się 
osiągnąć stanu z przełomu lat 80/90 
ubiegłego wieku i nie wiadomo czy 
uda się to w przewidywalnej przy-
szłości… wciąż nie został przezwy-
ciężony lansowany od dawna (co 
najmniej od 4 dekad) w środkach 
masowego przekazu negatywny wi-
zerunek spółdzielczości adresowany 
do masowego odbiorcy, co skutku-
je nieprzezwyciężonym kryzys idei 
spółdzielczej, a przynajmniej jej od-
biorem społecznym.” 

Konieczny dialog
Biorąc pod uwagę siłę faktów, 

argumentów i jednoznacznie nega-
tywnych ocen specustawy z 1990 r., 
muszą one stanowić podstawę do 
dialogu z przedstawicielami władz 
państwowych o ochronie i rozwoju 
spółdzielczości, w tym o ratowaniu 
polskiego handlu i rozwoju spół-
dzielczości konsumenckiej w Pol-
sce. 

Opr. DARIUSZ GIERYCZ 

30 rocznica specustawy

Z kart
historii

Konferencja w Białowieży
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Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywcówJubileuszowa Gala 100 –lecia 

„Społem” Poznańskiej Spół-
dzielni Spożywców była ostat-

nią z obchodzonych  w roku 2019 
uroczystości  powiązanych z po-
wstaniem w Polsce spółdzielczości 
spożywców w 1869 r. Jubileusz  
odbył się w murach historycznego 
obiektu,  jakim jest  Bazar Poznań-
ski. Obiekt powstał z inicjatywy 
lekarza i społecznika Karola Mar-
cinkowskiego w celu gospodarczej 
aktywizacji Polaków w zaborze 
pruskim. Obiekt  szybko stał się ich 
centrum życia politycznego i kultu-
ralnego. Przebywali w nim  przed-
stawiciele świata polityki, biznesu, 
teatru, literatury, muzyki. Nocował 
tu m.in. Ignacy Jan Paderewski, 
którego przemówienie w 1918 r. 
było impulsem  do wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. 

Uroczystości jubileuszowe w dniu 
10 grudnia ub. roku  zainauguro-
wane zostały  mszą św. w Farze Po-
znańskiej, której  przewodniczył 
arcybiskup Stanisław Gądecki, Me-
tropolita Poznański. Msza odpra-
wiona została w podziękowaniu za 
lata obecności poznańskiej spółdziel-
ni na rynku  i z prośbą o potrzebne 
łaski na kolejne lata jej działalności .

Po mszy zaproszonych gości  w foy-
er  Sali Białej Bazaru  powitali: prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Danuta 
Rybczyńska, prezes Zarządu Grażyna 
Raniewicz – Lis oraz wiceprezesi Pa-
weł Konieczny i Michał Paszkowiak. 
Po zajęciu  miejsc został wprowadzo-
ny sztandar spółdzielni i odśpiewany 
hymn spółdzielców, przy akompania-
mencie Wind Cameral Orchestra pod 
batutą Pawła Joksa.

Dziękując zebranym za przyby-
cie prezes Grażyna Raniewicz-Lis  
w swoim wystąpieniu nakreśliła hi-

storię spółdzielni, odwołując  się do 
osób tworzących jej stuletnią historię. 
Zaznaczyła niełatwe etapy w funkcjo-
nowaniu spółdzielni, ale  ich pokony-
wanie było i jest możliwe dzięki zaan-
gażowaniu członków, pracowników, 

działaczy, kontrahentów i partnerów 
biznesowych. Wielokrotnie podkreśli-
ła, że  „Spółdzielnia to związek ludzi, 
a nie kapitałów”. Życzyła dostojnej 
jubilatce, aby rosła w siłę, a wszelkie 
niedogodności i przeciwności losu ją 
omijały, aby w oczach społeczeństwa 
była zawsze bastionem dobrego i rze-
telnego polskiego handlu. 

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych. 
Wśród nich m.in. poseł na Sejm Bar-
tłomiej Wróblewski, wojewoda wiel-
kopolski Łukasz Mikołajczyk, prze-
wodniczący Rady Miasta Poznania 
Grzegorz Ganowicz, wiceprezydent 
Poznania Katarzyna Kierzak-Ko-
perska. Z gratulacjami przybył także 
Wojciech Kruk, prezydent Wielko-
polskiej Izby Przemysłowo-Handlo-

wej. Władze kościelne 
reprezentował  ks.prałat 
Jan Stanisławski.

Podczas gali wojewo-
da wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk wręczył 
odznaczenia państwowe  
nadane postanowieniem 
Prezydenta RP. Złotym 
Krzyżem Zasługi zosta-
ła odznaczona prezes 
Grażyna Raniewicz-Lis, 
a Srebrnymi Krzyżami  
przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Danuta Ryb-
czyńska oraz prezes 
bratniej PSS w Śremie 
Danuta Szafrańska. Pra-
cownikom i działaczom 

samorządowym wręczono Złote 
i Srebrne Medale za Długoletnią 
Służbę, Odznaki Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego  oraz Zasłużo-
ny dla Społem. Wyjątkową statuetką  
WZOROWY  SPÓŁDZIELCA, jedy-
ną w swoim rodzaju, została uhonoro-
wana przez Zarząd Spółdzielni  prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Danuta 
Rybczyńska. 

W  jubileuszowej gali uczestniczyli  
przedstawiciele Społem, a wśród nich: 
przewodnicząca Rady Nadzorczej 
KZRSS Społem Maria Wawrzaszek-
Gruszka, zastępca prezesa Zarządu 
Krajowej Rady Spółdzielczej i prezes 
Zarządu KZRSS Ryszard Jaśkowski, 
wiceprezes Zarządu Związku Szymon  
Fabisiak, Danuta Mioduszewka  
z SOW „ZORZA”, Elżbieta Jasiń-
ska-Czajka sekretarz techniczny RN 
KZRSS. Przybyli też reprezentanci 
spółdzielni  z Białegostoku, Gniezna 

, Głogowa, Kalisza, Puław, Puszczy-
kowa, Śremu, Środy Wielkopolskiej, 
Turka, Warszawy, Wrześni, Zamo-
ścia.  Gastronomicznej Spółdzielni 
Spożywców w Poznaniu i Spółdzielni  
Handlowej „BAZAR”. Gośćmi gali 
byli również kontrahenci biznesowi, 
seniorzy, pracownicy, związkowcy.

Jubileuszową Galę poprowadził  
aktor poznańskiego Teatru Nowego 
Zbigniew Grochal. W podróż mu-
zyczną z najpiękniejszymi utworami 
stulecia  zabrała uczestników Wind 
Cameral Orchestra  pod batutą trę-
bacza, kameralisty Pawła Jaksa. Na 
zakończenie występu  muzycy wyko-
nali   znany przebój brytyjskiego ze-
społu rockowego Queen – „We are the 
Champions”. Urodzinowy tort i lamp-
ka szampana była zwieńczeniem ofi-
cjalnej części  obchodzonego Stulecia.

Klamrą, a raczej przysłowio-
wą „wisienką na torcie” był występ 
gwiazdy wieczoru Katarzyny Pako-
sińskiej. Kontakt z publicznością, 
dowcip i perlisty śmiech aktorki, były  
potwierdzeniem tytułu spektaklu  – 
„Dobry wieczór z Pakosińską” .  

Radzie Nadzorczej, Zarządowi, 
członkom oraz pracownikom gratulu-
jemy wysokiej pozycji na poznańskim 
rynku. Życzymy podejmowania w  
kolejnych latach trafnych decyzji, aby 
cytując słowa prezes Grażyny Ranie-
wicz – Lis „nadal móc legitymować 
się ogromnym poszanowaniem prze-
szłości, ubogacaniem teraźniejszości 
i śmiałym patrzeniem w przyszłość”.

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

100 lat PSS w Poznaniu

Gala Stulecia

Dzisiaj poznamy Sekrety wiel-
kich handlowców. Spokojnie, 
to nie żadne szczególne wta-

jemniczenie dostępne tylko wybrań-
com. Autor – Jeffrey J. Fox – upewnia 
nas w tym już na samym początku, bo 
swoją pracę dedykuje gazeciarzom, 
pracownikom myjni samochodo-
wych, barmanom, mechanikom, gra-
czom w rugby oraz mamom i nianiom, 
a generalnie wszystkim, którzy mogą 
zostać rainmakerami (zaklinaczami 
deszczu) czyli ludźmi, dzięki którym 

kręci się biznes, gdyż to właśnie oni 
znajdują nowe źródła przychodów, 
nowych klientów, sprzedają nowe 
zastosowania, nowe produkty. To 
oni sprowadzają deszcz pieniędzy do 
kasy firmy. Różnica między rainma-
kerem a zwykłym handlowcem pole-
ga na tym, że on po prostu generuje 
większe wpływy niż ktokolwiek inny. 
Jak nim zostać opowiada nam autor.

Jeffrey J. Fox to postać znana 
w świecie biznesu nie tylko z sukce-
sów w zarządzaniu wielkimi firmami 
czy nagród przyznawanych przez 
prestiżowe magazyny ekonomicz-
ne, ale przede wszystkim jako autor 
światowych bestsellerów z zakre-
su funkcjonowania w środowisku 
biznesowym. Jego praca Jak zostać 

CEO została przebojem dystrybuto-
ra Amazon.com. Był to też numer 1 
w Turcji, Singapurze, Rosji i Hong-
kongu. Jest publikowana w ponad 
trzydziestu językach. Jak zostać 
wielkim szefem to pozycja wymagana 
lub zalecana w wielu wielkich korpo-
racjach na świecie. Dollarization zo-
stała wybrana jako jedna z „Trzydzie-
stu najlepszych książek biznesowych 
roku” w 2005 roku. Nie wysyłaj CV 
jest kultową pozycją wśród osób po-
szukujących pracy. Sekrety wielkich 
handlowców zostały umieszczone 
w kanonie 100 najlepszych książek 
biznesowych wszechczasów. 

Zabierzmy się zatem za lekturę. 
Książka liczy 44 rozdziały. Bez 

obaw jednak – cała jej 
objętość to 150 stron, 
więc rozdziały są zale-
dwie kilkustronicowe. 
Wiedza w nich zawarta 
to koncentrat koncentra-
tu i sedno sedna sprawy. 
Klarowne wyjaśnienie, 
przejrzystość narracji, 
końcowe punktowanie 
najistotniejszych tez 
podane z widoczną eru-
dycją ale też ujmującą 
prostotą sprawiają, że 
niepostrzeżenie zaczy-
namy wszystko chwytać 
niemal w lot i już nie 
możemy oderwać się od 
kolejnych stron.

Zaczynamy od krótkiej histo-
ryjki o żółtodziobie, który został 
mistrzem, a dowiedziawszy się 
jak to zrobił poznajemy jednocze-
śnie podstawowe zasady pracy nad 
osiągnięciem sukcesu. Uczymy się, 
dlaczego nie wolno atakować kon-
kurencji Poznawszy motta wielkich 
ludzi biznesu dowiadujemy się dla-
czego jeśli klienci nie przychodzą 
trzeba do nich pójść samemu. Ale to 
zupełnie nic w porównaniu z wie-
dzą jak z sześciu guzików zrobić 
60 tysięcy dolarów. Dalej czeka nas 
recepta na umówienie spotkania, 
prawidłowe rozpoczęcie spotkania 
i prawdziwy sekret proszenia o za-
mówienie. Zdziwić może rozdział 
kończący się tezą – zarzucaj wędkę 
tam, gdzie są ryby, ale daje nam tu 
autor mocny przykład skuteczności 
sprzedaży.

 Czasem szan-
są na sukces może 
okazać się słówko 
gratis. Warto ko-
rzystać ze zdoby-
czy psychologii 
w walce o pozy-
skanie kontrahenta. 
Otrzymujemy więc 
pytania – klucze do 
sprzedaży, uczymy 
się jak sprawić by 
rozmówca czuł się 
zobowiązany, jak 
i po co sprowadzać 
rozumowanie do 
absurdu, czemu nie 
rezygnować z ostat-
niego spotkania 
i wreszcie dlaczego 

trzeba wytyczać cele. Odwołanie 
do słynnej kwestii z filmu Ojciec 
chrzestny o ofercie nie do odrzuce-
nia, jak się okazuje, może być sto-
sowane w rozmowach handlowych 
i wcale nie chodzi tu o groźbę uży-
cia siły. 

Milczenie jest złotem – przy-
pomina nam Fox i ujawnia, że 
jednym z sekretów wielkich han-
dlowców jest to, że podczas każde-
go ich spotkania 80 procent tekstu 
wypowiada rozmówca. Słuchanie 
z kolei wymaga też zadania świet-
nych pytań, bo sztuka słuchania 
rozpoczyna się od sztuki pytania. 
Tu przydają się kolejne pytania – 
klucze, które zachęcają klienta by 

sprecyzował swoje potrzeby, ich 
wagę i przeznaczony na nie bu-
dżet. Następujące w dalszej części 
książki uwagi o przeprowadzaniu 
analizy potrzeb, przygotowaniu 
prezentacji, budowaniu archiwum 
klientów to logistyczna podbudo-
wa wcześniejszych tez. Ostatnia 
wskazówka autora wydaje mi się 
szczególnie cenna i godna zastoso-
wania nie tylko w sferze interesów. 
Na zakończenie pozwolę sobie ją 
zacytować: „Zawsze bądź miły dla 
każdego. To nic nie kosztuje. Bycie 
miłym obniża ciśnienie krwi. To se-
kret sprzedawania”.

JAROSŁAW żUKOWICZ

Sekrety ujawnione

biblioteczka
handlowca

Jubileusz 150-lecia „Społem” War-
szawskiej Spółdzielni Spożyw-
ców Śródmieście był świętem 

wszystkich pracowników. Dla Doroty 
Mirosz był czymś więcej. Właśnie 
w tym roku minęło 50 lat jej pracy 
w spółdzielni. W obecnych czasach 
nie często zdarza się, a raczej jest to 
mało prawdopodobne, aby podjęta 
praca po ukończeniu nauki była tą na 
całe życie. 

Dorota Mirosz od najmłodszych 
lat była zainteresowana „sprzedawa-
niem”. Jako dziecko zachęcała są-
siadów do kupowania jabłek z przy-
domowego stoiska. Innym razem 
czekając z mamą na dojście do lady 
w sklepie mięsnym wyliczała wy-
eksponowane gatunki wyrobów ma-
sarskich : podwawelską, zwyczajną, 
toruńską. Późniejsze lata utwierdzi-
ły ją w przekonaniu podjęcia nauki 
w trzyletniej Zasadniczej Szkole 
Handlowej przy ul. Karola Wójcika 
na warszawskiej Pradze. Zarówno na-
ukę jak i praktykę zawodu w sklepie 
Społem ukończyła z wynikiem 
bardzo dobrym, a w opinii 
profesora – opiekuna 
„na rzymską piątkę”.

Swoje kwalifi-
kacje zawodowe 
podnosiła na wielu 
kursach organizo-
wanych w „Spo-
łem”. Dumą napawa 
ją fakt ukończenia, 
w nieco późniejszym 
czasie, Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych 
z dobrymi wynikami również z przed-
miotów humanistycznych.

Pracę w zawodzie rozpoczęła 
w charakterze sprzedawcy, mając tak-
że doświadczenie w obsłudze kasy. 
Szybko awansowała na zastępcę kie-
rownika, a od roku 1986 powierzono 
jej kierownictwo w sklepie przy ul. 
Solec 66 na warszawskim Powiślu. 

Władze spółdzielni, doceniając 
umiejętności kierownicze, organiza-
cyjne i predyspozycje powierzały Do-
rocie Mirosz prowadzenie placówek 
o nienajlepszych wynikach. Dzię-
ki znakomitemu wyczuciu potrzeb 
klientów, podejmowaniu szybkich 
i trafnych decyzji, umiejętnemu po-
dejściu do pracowników oraz dobrej 
współpracy z partnerami handlowymi 
udało się je poprawić. W roku obcho-
dzonego jubileuszu 50-lecia pracy 
minęło 12 lat od objęcia kierownictwa 
w sklepie przy ul. Wiejskiej, nieopo-
dal siedziby Sejmu RP.

Wysokie kwalifikacje, odpowie-
dzialność, stwarzanie niepowtarzalnej 
atmosfery wśród współpracowników 
mają swoje odbicie również w wy-
chowaniu przyszłej kadry kierowni-
czej. Kilku sprzedawców obecnie 
jest kierownikami lub zastępcami 
w sklepach WSS Śródmieście. Będąc 
ich byłą przełożoną utrzymuje z nimi 
stały kontakt, niekiedy wspiera ich 
nie tylko w sprawach zawodowych, 
ale także w osobistych. Stanowiska 
kierownicze jej byłych pracowników 
w pełni znajdują potwierdzenie, jak 
ważne jest rozpoczęcie pracy w zawo-

dzie pod kierunkiem „odpowiedniej 
osoby”.

Placówki handlowe prowadzo-
ne przez Dorotę Mirosz są nie tylko 
rentowne, ale także zaangażowane 
w nowe trendy. Wprowadzane przez 
Spółdzielnię nowości były i są nie-
kiedy „poligonem doświadczalnym” 
w jej sklepach. Takim był wdrażany 
przed laty społemowski, ogólnopolski 
Program ekologiczny, polegający na 
utworzeniu regałów z certyfikowany-
mi artykułami rolnictwa ekologiczne-
go oraz wprowadzeniu w tym samym 
czasie toreb wielokrotnego użycia. 
Inną nowością, będącą udogodnie-
niem dla klientów, ale i sposobem ich 
pozyskania była Karta Klienta Spo-
łem, w ostatnich latach zamieniona 
na Program lojalnościowy „Społem 
znaczy Razem”. 

W podejmowaniu działań na rzecz 
innych Dorota Mirosz ma szeroko 
otwarte serce. 

Z ochotą przyjmuje do swoich 
placówek skarbonki organizacji non 
profit. Zebrane od klientów fundusze 
są wsparciem statutowej działalności 
Fundacji. Cenną inicjatywą podjętą 

przez załogę sklepu była nauka 
języka migowego. Znajo-

mość podstaw którego jest 
pomocna w obsłudze 
klientów z istniejącego 
w sąsiedztwie Instytutu 
Głuchoniemych.

 
Pani Dorota Mirosz 

z 50-letnim stażem pra-
cy w jednej organizacji 

handlowej ma swoje zda-
nie dotyczące niełatwej pracy 

w handlu: „ Zawód handlowca 
wymaga odpowiedniego stosunku 
zarówno do pracowników, klientów 
jak i kontrahentów. Ja kocham ludzi, 
lubię swoją pracę, lubię rozmawiać, 
doradzać, sugerować. Dlatego też nie 
rezygnuję z pracy mimo, że mogłaby 
już od niej odpocząć”.

Wypełniając obowiązki służbowe 
Dorota Mirosz włącza się również 
w działalność społeczno-samorzą-
dową. Od roku 1989 jest członkiem 
Spółdzielni. Jako delegat pracowni-
ków detalu od roku 2002 reprezentuje 
ich na Zebraniach Przedstawicieli. 

Posiada odznakę „Zasłużony dla 
Społem” a w roku 2019 na Jubile-
uszowej Gali odebrała odznaczenie 
państwowe „Złoty Medal za Długo-
letnią Służbę”.

Prywatnie jest babcią dwóch wspa-
niałych wnuków Mateusza i Kuby, 
o których mówi „super chłopcy”. 
Będąc pracoholikiem nie ma za dużo 
czasu na własne przyjemności. Naj-
częściej uczestniczy w spotkaniach 
z najbliższymi. Lubianym sposobem 
na spędzanie wolnego czasu i rege-
nerację sił jest udział w organizowa-
nych przez Spółdzielnię krajowych 
i zagranicznych wycieczkach. Wy-
jazdy te są nie tylko odpoczynkiem, 
ale zwykle też umożliwiają wymianę 
doświadczeń z koleżankami z innych 
placówek, jak również są okazją do 
obserwacji handlu zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami. 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Dorota Mirosz

Grażyna Raniewicz-Lis.  Fot. epoznan.pl

Od lewej: Michał Paszkowiak, Łukasz Mikołajczyk, 
Paweł Konieczny.  Fot. Epoznan.pl 
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Andrzejki z Pychotką

Uczniowskie ozdoby

Andrzejki to wieczór wróżb. Wróżki Mariola i Danusia przybyły 
28 listopada 2019 r. do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. 
Długiej 9, by przenieść młodzież w magiczny świat wróżb i zabaw 

andrzejkowych. Impreza połączona była z 3. urodzinami PYCHOTKI, dla-
tego też prezes „Pychotki” – Jan Mikołajczyk oraz zastępca Martyna 
Chmielewska zaprezentowali działalność spółdzielni uczniowskiej. Jako, 
że „Społem” WSS Śródmieście jest patronem SU „Pychotka” w uro-
czystości uczestniczyły prezes Anna Tylkowska, Jolanta Jędrzejewska 
i Danuta Bogucka. W trakcie andrzejkowego wieczoru panie wręczyły 
nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy wzięli udział w konkursie „150-le-
cie Społem, które dało początek innym spółdzielniom w Polsce”. Dyrektor 
Elżbieta Kostrzewa i nauczyciele byli dumni, gdy uczniowie zaangażowani 
w tworzenie jubileuszowych makiet odbierali nagrody. Andrzejki zakończyła 
dyskoteka, a rozbawione towarzystwo, tylko na chwilę zeszło z parkietu, by 
posilić się pyszną pizzą oraz słodkim poczęstunkiem, o który zadbała Cukier-
nia Raj-Plus. 

W dniach 16 i 17 grudnia 
2019 r. w Hali Mirow-
skiej, już po raz kolej-

ny odbył się świąteczny kiermasz 
prowadzony przez członków Spół-
dzielni Uczniowskiej PYCHOTKA 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 
105 przy ul. Długiej 9. Tym razem 
do akcji dołączyli uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 85 przy 
ul. Elektoralnej 12/14.

Ś w i ą t e c z -
ne stoisko było 
skarbnicą wła-
snoręcznie wy-
konanych przez 
młodzież bożo-
narodzeniowych 
ozdób, stroików, 
pudełek, drze-

wek czy świątecznych kartek. Do za-
kupu tych wyjątkowych prac klien-
tów gorąco zachęcali uczniowie: 
Janek, Adrian, Emilka, Kasia, Jarek 

i Sebastian, wspierani przez nauczy-
cieli: Beatę Boguszewską, Leszka 
Polkowskiego, Dominikę Solecką-
Nowak i Ewę Ochtera. Kiermasz był 
doskonałą okazją do zrobienia przed-
świątecznych zakupów. Klienci Hali 
Mirowskiej chętnie wsparli tę akcję 
w ich ulubionej placówce. Dochód 
z kiermaszu przeznaczony będzie na 
rozwój plastyczny młodzieży. DZIę-
KUJEMY!!!

„Przyjaciele są jak…”, to 
hasło ubiegłorocznego VI 
Ogólnopolskiego Konkursu 

Uzdolnionych Ludzi Artystycznie 
Różnorako, którego organizatorem 
od 2014 roku jest warszawski Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci Słabowidzących 
nr 8 im. dr Zofii Galewskiej i powo-
łana tam Fundacja Pomocy Dzieciom 
Słabowidzącym i Niewidomym. 
Celem konkursu jest promocja za-
interesowań, pasji i talentów dzieci 
i młodzieży z wadami wzroku przy 
jednoczesnym nawiązywaniu kon-
taktów, mających wpływ na podwyż-
szanie samooceny jego uczestników. 
Konkursowe zmagania odbywają 
się w pięciu kategoriach: literackiej, 
plastycznej, fotograficznej, filmowej 
i scenicznej. Prace 
w czterech pierwszych 
są oceniane przez jury, 
a wyniki ogłaszane 
podczas koncertu fina-
łowego. 

Na tym koncercie w Muzycznym 
Studio im. Agnieszki Osieckiej pre-
zentują się finaliści kategorii scenicz-
nej, których wykonanie ocenia festi-
walowe jury oraz publiczność.

W ubiegłorocznej edycji jurorami 
byli Marcelina Kopyt wokalistka, 
uczestniczka programów The Voice 
of Poland i Bitwy na Głosy, Ma-
riusz Moćko pedagog, wokalista, 
animator kultury, Martyna Sabak 
–wokalistka lubelskiego zespołu B6, 
Agnieszka Lepianka instruktorka 
MDK „Łazienkowska” oraz znany 
już festiwalowej widowni z poprzed-
niej edycji Festiwalu mistrz Polski 
w beatboxie Karol Dyttus.

Jury w kategorii scenicznej najwy-
żej oceniło Kingę Kasprzyk uczen-

nicę kl. I LO w Dąbrowie Górniczej 
za przepiękne wykonanie piosenki 
z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego 
– „Lubię wracać, tam gdzie byłem”. 
Zarówno wykonaniem utworu jak 
i grą na fortepianie Kinga zaskarbiła 
sobie uznanie nie tylko jurorów, ale 
także publiczności. 

Dla uczestników oraz festiwalo-
wych gości wystąpili w duecie Mar-
celina Kopyt i Mariusz Moćko oraz 
zespół B6.

W ubiegłorocznej edycji konkursu 
O.K.U.L.A.R. udział wzięli przed-
stawiciele Ośrodków z Bydgoszczy, 
Dąbrowy Górniczej, Lasek, Lublina, 
Owsińska k/Poznania i z Warszawy. 

We wszystkich kategoriach sło-
wa: przyjaciel, przyjaciele, przyjaźń 
itp. odmieniane były wielokrotnie. 

„Przyjaciele są jak rodzina”, „Przy-
jaciel to skarb”, „Przyjaciel jest jak 
cukierek”, „Przyjaciele są jak gałę-
zie jednego drzewa”, „Mój przyja-
ciel jest jak anioł”. Prezentowane na 
wiele sposobów różnymi środkami 
wyrazu, w zależności od wybranej 
przez uczestnika konkursowej kate-
gorii miały, zróżnicowany wymiar. 
Na uwagę zasługują przekazy we 
wszystkich kategoriach. Staranność 
przygotowanego repertuaru budzi za 
każdym razem podziw u wszystkich 
oglądających finały.

Patronat nad imprezą objął Polski 
Związek Niewidomych, patronat me-
dialny Redakcja Czasopism Szkol-
nych Polskiego Związku Niewido-
mych Światełko. 

Wśród sponsorów był m.in. Urząd 
Miasta Warszawy, Wydawnictwo 
RM, Fundacja Polskich Niewido-
mych i Słabowidzących TRAKT, 

„Społem” WSS Śródmieście, 
a także jej partner handlowy 
Piekarnia Pawełek z Wołomi-
na, która zapewniła słodki po-
częstunek w postaci pączków.

 Gratulujemy organizatorom 
oraz nagrodzonym i do zobaczenia za 
rok. 

J.J.
Przyjaciel, jest jak…

największy świata skarb.
O przyjaciela trzeba
Bardzo mocno dbać.
Przyjaciel nie zostawi
Cię w potrzebie, 
Przyjaciel bardzo mocno
lubi ciebie.
On Ci pomoże w bardzo dużej  
biedzie, 
Przyjaciel … Cię nigdy
Nie zawiedzie. 
Bo przyjaciel, to jest
Jedna pewna rzecz, 
 przyjaciela zawsze powinieneś  
mieć! 

6 x O.K.U.L.A.R

Fajerwerkami, toastami, zabawą 
mieszkańcy kuli ziemskiej po-
witali 2020 rok. Ostatnia noc 

odchodzącego starego roku ma swoją 
przeszło tysięczną tradycję. Według 
proroctwa Sybili w 999 roku miał na-
stąpić koniec świata. Sprawcą zagła-
dy miał być uwięziony przez papie-
ża Sylwestra I w lochach Watykanu 
skrzydlaty, ognisty smok Lewiatan. 
Kiedy zbliżał się ten rok wszyscy 
w krajach chrześcijańskich oczeki-
wali kataklizmu. Ze strachu ukrywali 
się w domach. Gdy wybiła północ 
zapowiedź się nie spraw-
dziła, a przerażenie zmie-
niło się w radosne święto-
wanie. Rzymianie wylegli 
na place i ulice weseląc się 
palili pochodnie, śpiewali, tańczyli, 
pili wino. Papież Sylwester II udzielił 
błogosławieństwa urbi et orbi (mia-
stu i światu).

Z czasem w Polsce powitanie No-
wego Roku stało się również zwycza-
jem. Chociaż jeszcze w II połowie 
XIX wieku należało do rzadkości. 
Urządzano je głównie w miastach 
i tylko w najzamożniejszych domach.
Dłuższą tradycją w tym względzie 
mogą poszczycić się w chrześcijań-
skiej Europie kraje śródziemnomor-
skie.

 Obecnie w tę ostatnią noc odcho-
dzącego roku cały świat bawi się na 
placach miast, w restauracjach, klu-
bach, kinach, teatrach i na tak zwa-
nych „domówkach”. Sylwestrowe 
toasty wznoszone są musującym 
winem przy akompaniamencie ude-
rzeń zegara i głośnych fajerwerków. 
Życzenia zawierają różną treść, ale 
najważniejsze są te, aby rok nadcho-
dzący był lepszy od tego który jest 

żegnany. Aby takim był Hiszpanie 
stoją na lewej nodze, by w Nowy Rok 
wejść prawą nogą. Ponadto wszyscy 
świętujący w tym kraju przed półno-
cą muszą zjeść 12 winogron i pomy-
śleć taką samą ilość życzeń. Zwyczaj 
ten ma ponad 100 lat i został 
wprowadzony przez właścicie-
li winnic szukających zbytu 
na swoje owoce. 

 Duńczykom szczę-
ście zapewniają rozbite 
przez przyjaciół na ich 
d r z w i a c h 

t a l e r z e , 
a Grekom przy-
niesione przez 
uczestników syl-
westrowej zaba-
wy kamienie. 
M i e s z k a ń c y 
kraju Greka 
Zorby toast o c z y -
wiście wznoszą s z a m p a -
nem, w którym na szczęście za-
tapiają złoty kolczyk lub pierścionek. 

O pomyślność w Nowym Roku 
nie musi martwić się również Grek, 
który w porcji „ciasta św. Bazylego”, 
znajdzie ukrytą tam monetę. W Mek-
syku w noc sylwestrową nikogo nie 
dziwią osoby z walizką, która ma być 
zapowiedzią licznych wojaży i przy-
gód. 

 Największy rozmiar przybiera 
Sylwester w USA na Times Square 
Square w Nowym Yorku, gdzie bawi 
się ok. miliona osób. Tradycją jest 
opuszczana w tym dniu na jednym 
z wieżowców świecąca kula. Powita-

nie Nowego Roku uświetniają liczne 
imprezy z udziałem znanych gwiazd. 

 Z ilością uczestników na Man-
hattanie konkuruje brazylijska pla-
ża Copacabana w Rio de Janeiro. 
Bawi się tu blisko 2,5 miliona osób. 
Świętującym szczęście przyniesie 
ich biały strój oraz kwiaty wrzucane 
do oceanu dla bogini mórz Yemanji. 
Jak w wielu krajach kulminacyjnym 

momentem są sztuczne ognie. 
 W niektórych państwach po-

trawy, owoce, ciasta mają rów-
nież znaczenie 

jaki będzie 
ten nad-

c h o d z ą c y 
rok. Liderami 

w tym względzie 
są Chińczycy. I tak 

spożywane w tym cza-
sie pierogi i ryby zwięk-
szają dozę pomyślności 
w interesach, dobrobyt 
i zdrowie, ryż z sałatką 
może przyczynić się 
do narodzin, kacz-
ka sprzyja miłości 
i harmonii, a ryżowe 

ciastecz- ka symbolizują radość. 
Włochom i Hiszpanom szczęściu 
będą sprzyjać konsumowane dania 
z soczewicy oraz owoce morza.

Noworoczne życzenia zgodnie 
z dawną, polską tradycją dotyczą 
zwrotu Do Siego Roku! Zwrot ten 
może oznaczać „tego właśnie roku” 
lub w innej dość popularnej interpre-
tacji to życzenie długowieczności, 
doczekania w zdrowiu sędziwych lat 
czyli „wieku dosiego”.

Oprac. 
JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Do Siego Roku!

Chwile radości, zapomnienia o chorobie i uśmiech na twarzach 17 
grudnia 2019 r. podarowali podczas wizyty w Szpitalu dla Dzie-
ci przy ul. Kopernika w Warszawie, małym pacjentom aktorzy 

„Teatru za jeden uśmiech” z Krakowa. Dzieci wraz z rodzicami obejrzeli 
spektakl teatralny „Niezwykłe przypadki niesfornej Agatki, czyli spotkanie 
ze Świętym Mikołajem”. Krasnal Wincenty, kiedy od Śnieżynki czytającej 
listy dowiedział się, że autorka jednego z nich – niesforna Agatka nie wierzy 
w Świętego Mikołaja, postanowił odwiedzić dziewczynkę i zabrać ją na wy-
cieczkę do fabryki prezentów. Po spektaklu Mikołaj, który pojawił się w bajce 
rozdał dzieciom upominki, także tym którzy pozostali na szpitalnych oddzia-
łach. W tajemnicy powiedział im, że w przygotowaniu spotkania i prezentów 
dla dzieci pomagali mu przyjaciele z kilku firm, w tym ze „Społem” WSS 
Śródmieście.  D.B

W siedzibie „Społem” 
WSS Śródmieście w MI-
KOŁAJKI 6 grudnia 

2019 r. stanęła wyjątkowa choinka, 
udekorowana filcowymi ozdobami 
wykonanymi przez dzieci i młodzież 
z zaprzyjaźnionych ze śródmiejską 
Spółdzielnią placówek oświatowych. 
Różnorakie ozdoby, m.in: bałwanki, 
gwiazdki, renifery, anioły, pingwinki, 
serduszka, domki, mikołaje to prace 
młodych artystów z: Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoral-
nej 12/14, Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 105 przy ul. Długiej 9, SOSW dla 
Dzieci Słabowidzących przy ul. Koź-
mińskiej 7, Przedszkola nr 41 „Wiśla-
na Kropelka” i Szkoły Podstawowej 
nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12 b. 
Za te piękne ozdoby powędrowały 
do młodzieży podarunki od samego 
Świętego Mikołaja . D.B.

Kiermasz w Hali

Uśmiech z Krakowa
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Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.
l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Sejm przyjął w czwartek no-
welizację ustawy o podatku 
od sprzedaży detalicznej, 

która zawiesza pobór tzw. podatku 
handlowego do 1 lipca 2020 r. Za no-
welą głosowało 429 posłów, nikt nie 
był przeciw, wstrzymało się trzech.

13, grudzień 2019, Katarzyna 
Pierzchała, handelextra.pl 

Przyjęte przepisy przedłużają za-
wieszenie tego podatku do 1 lipca 
2020 r. Zgodnie z dotychczasowym 
prawem miał on zacząć obowiązy-
wać od 1 stycznia.

Zawieszona ustawa zakłada, że 
podatek będą płacić sprzedawcy, 
którzy osiągnęli w danym miesiącu 
przychód ze sprzedaży detalicznej 
ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie 
stawki podatku: 0,8% od nadwyżki 
przychodu powyżej 17 mln zł do 
170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% 
od nadwyżki przychodu ze sprze-
daży ponad 170 mln zł miesięcznie. 

Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez 
internet.

Podatek od sprzedaży detalicz-
nej miał obowiązywać od września 
2016 r., jednak Komisja Europejska 
wszczęła postępowanie o naruszenie 
prawa unijnego przez Polskę w związ-
ku z jego wprowadzeniem. Bruksela 

argumentowała wtedy, że jego kon-
strukcja może faworyzować mniejsze 
sklepy, co może być uznane za pomoc 
publiczną. Stwierdziła następnie, że 
podatek został wprowadzony w spo-
sób niezgodny z prawem. Wydała też 
nakaz zawieszenia jego stosowania do 
czasu zakończenia jego analizy przez 
urzędników w Brukseli.

Polska nie zgodziła się z tym sta-
nowiskiem, ale pobór podatku został 
zawieszony. Na przełomie listopada 
i grudnia 2016 r. skierowała do Try-
bunału Sprawiedliwości UE skargę 
na decyzję KE. Przekonywano w niej, 
że KE dokonała błędnej kwalifikacji 

podatku, jako pomocy państwa. Oce-
niono też, że wydany przez Komisję 
nakaz niezwłocznego zawieszenia 
stosowania podatku w Polsce narusza 
unijne prawo. Resort finansów argu-
mentował wówczas, że reakcja KE 
może być uznana za dyskryminację 
Polski w kontekście podobnych po-

datków funkcjonujących we Francji 
i Hiszpanii.

W połowie maja br. Polska w Są-
dzie Unii Europejskiej wygrała spra-
wę przeciwko Komisji Europejskiej 
dotyczącą podatku od sprzedaży 
detalicznej. Zdaniem sądu KE po-
pełniła błąd, uznając ten podatek 
za niedozwoloną pomoc publiczną. 
W lipcu Komisja odwołała się od 
tego wyroku. Rozstrzygnięcie spo-
ru przewidywane jest na połowę 
przyszłego roku. Właśnie dlatego 
konieczne było zawieszenie poboru 
podatku do 1 lipca 2020 r.

Opr.red. 

Podatek zawieszony

HANDEL 2020

„18 grudnia handlowa So-
lidarność złożyła pisma 
do Marleny Maląg, 

minister Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej oraz do przewodni-
czącego Klubu Parlamentarnego 
PiS Ryszarda Terleckiego. Apeluje 
w nich o pilne uszczelnienie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele.

18, grudzień 2019, Katarzyna 
Pierzchała 

Inicjatywa związku zawodowego 
jest reakcją na „obchodzenie” ograni-
czeń w niedzielnym handlu przez kolej-
ne sieci. Proceder polega na przyjmo-
waniu przez sklepy statusu placówek 
pocztowych, które zgodnie z ustawą 
mogą być czynne w niedziele. Dzięki 
umowom z firmami kurierskimi w ta-
kich sklepach oprócz zrobienia zaku-
pów można odebrać lub nadać paczkę. 
Tak od dawna funkcjonują w niedziele 
niektóre sklepy sieci „Żabka”. Pod ko-
niec listopada zamiar rozszerzenia pro-
filu działania swoich sklepów o usługi 
pocztowe ogłosiła również sieć Abc, 
a z informacji handlowej Solidarności 
wynika, że szykują się do tego kolejne 
sieci handlowe.

– Sieci, które omijają przepisy, 
śmieją się w twarz nie tylko swo-
im pracownikom, którzy po raz kolej-
ny zostali pozbawieni prawa do nie-
dzielnego odpoczynku i normalnego 
życia rodzinnego. Te sieci kpią sobie 
również z powagi państwa polskie-
go, pokazując, że ich polskie prawo 
nie dotyczy – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego Sekreta-
riatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”.

Jego zdaniem dlatego potrzeb-
na jest szybka nowelizacja. – Za-
proponowaliśmy dwa warianty. 

Liczymy na szybkie działania le-
gislacyjne w tej sprawie. W prze-
ciwnym razie ustawa stanie się 
martwa – uważa Alfred Bujara. 
Handlowa „Solidarność” propo-
nuje więc całkowite wykreślenie 
placówek pocztowych z zapisanej 
w ustawie listy typów placówek, 
których nie dotyczą ograniczenia 
w niedzielnym handlu. Alternatywne 
rozwiązanie miałoby polegać na do-
precyzowaniu, że chodzi o placówki, 
w których świadczenie usług pocz-
towych jest przeważającą działalno-
ścią.

W ustawie o ograniczeniu han-
dlu w niedzielę przewidziano 

kilkadziesiąt wyjątków, w któ-
rych można prowadzić sprzedaż 
detaliczną w niedziele i święta. 
Chodzi przede wszystkim o małe 
sklepy pod warunkiem, że za ladą 
stanie ich właściciel, a także m.in. 
piekarnie, apteki, sklepy zlokalizo-
wane na dworcach, czy właśnie pla-
cówki pocztowe.

– Tego ostatniego wyjątku nie było 
w naszym obywatelskim projekcie 
ustawy. Został dopisany w trakcie 
prac parlamentarnych. Od początku 
ostrzegaliśmy, że skutki tego rozwią-
zania będą opłakane i to się potwier-
dziło – podkreśla Alfred Bujara.

Ustawa o ograniczeniu han-
dlu w niedziele obowiązuje od 1 
marca 2018 r. Zgodnie z jej za-
pisami w zeszłym roku wolne od 
pracy w handlu były dwie nie-
dziele w miesiącu – pierwsza 
i ostatnia. W 2019 roku sklepy są 
czynne tylko w ostatnią niedzielę 
w miesiącu, a od 2020 r. wszyst-
kie niedziele będą wolne od pracy 
w handlu, poza siedmioma wyjąt-
kami (przed świętami Bożego Na-
rodzenia oraz w ostatnie niedziele 
stycznia, kwietnia, czerwca i sierp-
nia, czyli podczas sezonowych wy-
przedaży). Pod obywatelskim pro-
jektem ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele, którego inicjatorem była 
handlowa „Solidarność”, podpisało 
się ponad pół miliona osób.

Red.

Solidarność nadal walczy

WARTO WIEDZIEć

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w spr awie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2020 r. ogłoszonego 
w Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1778. mini-
malne wynagrodzenie w 2020 roku bę-
dzie wynosić 2600 zł i będzie wyższe 
o 350 zł od wynagrodzenia obowiązu-
jącego w 2019 roku.

Podwyższenie płacy minimalnej 
spowoduje podwyżkę składników jako 
pochodne wynagrodzenia minimalne-
go np. procentowo, albo jako wielo-
krotność minimalnego wynagrodzenia. 
Taką pochodną jest np. dodatek za pracę 
w nocy wypłacany pracownikom pracu-
jącym w nocy. Pracującym w nocy jest 
pracownik, którego rozkład czasu pracy 
obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 
godziny pracy lub którego co najmniej 
¼ czasu pracy w okresie rozliczenio-
wym przypada na porę nocną. Pora 
nocna obejmuje 8 godzin między 21.00 
a 7.00. Zgodnie z art. 1518 k.p. pracują-
cym w nocy pracownikom przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia za każdą go-
dzinę pracy w porze nocnej w wysoko-
ści 20% stawki godzinowej wynikającej 
z minimalnego wynagrodzenia. 

Za czas przestoju w pracy przysłu-
guje pracownikowi wynagrodzenie 
wynikające z jego osobistego zaszere-

gowania, określonego stawką godzino-
wą lub miesięczną, jednakże nie niższe 
od wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

Stosownie do art.129 §5 Kp je-
żeli w danym miesiącu, ze względu 
na rozkład czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, pracownik 
nie ma obowiązku wykonywania pra-
cy, przysługuje mu wynagrodzenie 
w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę. W przypadku 
pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy wysokość 
tego wynagrodzenia ustala się propor-
cjonalnie do tego wymiaru.

Ponadto przy potrącaniu: 
1) sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych na pokrycie 
należności innych niż świadczenia ali-
mentacyjne –wolna od potrąceń jest 
kwota minimalnego wynagrodzenia, 
po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz zaliczki na podatek do-
chodowy, 

2) zaliczek pieniężnych udzielonych 
pracownikowi –wolna od potrąceń jest 
kwota w wysokości 75% minimalnego 
wynagrodzenia, 

3) kar pieniężnych z tytułu odpo-
wiedzialności porządkowej –wolna od 
potrąceń jest kwota w wysokości 90% 
minimalnego wynagrodzenia (art. 871 
k.p.). 

Od minimalnego wynagrodzenia 
zależy też maksymalna wysokość od-
prawy dla pracownika z tytułu rozwią-
zania stosunku pracy w ramach tzw. 
zwolnień grupowych i wynosi maksy-
malnie 15-krotność minimalnego wy-
nagrodzenia obowiązującego w dniu 
rozwiązania stosunku pracy,tj.39 000zł

Zgodnie z art.45 ust.1. ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej 
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 645 z późn.zm.) 
podstawa wymiaru zasiłku chorobowe-
go z tytułu pracy w pełnym wymiarze 
czasu pracy nie może być niższa od 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, (z wyłączeniem młodocianych) 
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 
13,71% tego wynagrodzenia, tj. 2600 
zł –356,46 zł (13.71% z przeznacze-
niem na składki ubezpieczeniowe) = 
2243,54zł.. W przypadku pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy kwota ta ulega zmniejsze-
niu proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy.

Płaca minimalna stanowi wskaźnik 
bazowy przy ustalaniu grzywny kwoto-
wej za wykroczenia skarbowe i stawki 
dziennej kary grzywny przy przestęp-
stwach. 

Opr. 
MONIKA BOBKE

28 listopada 2019 w Wiado-
mościach Handlowych red. 
Paweł Jachowski napisał: 

„W sieci Społem trwają prace nad 
stworzeniem pełnoprawnego, ogól-
nopolskiego e-sklepu z żywnością 
–dowiedział się portal wiadomosci-
handlowe.pl. Z naszych informacji 
wynika, że uruchomienie testowej 
wersji projektu powinno nastąpić już 
za kilka tygodni”.

Jak pisze autor –warto podkreślić, 
że niektóre spośród 240 spółdzielni 
spożywców zrzeszonych w KZRSS 
Społem posiadają już własne, lokalne 

sklepy internetowe –przykładem jest 
PSS Społem Bielsko-Biała. Jednak 
każda spółdzielnia zaangażowana 
w tego typu działalność organizu-
je e-sklep na własną rękę, swoimi 
siłami. Teraz ma się to zmienić, 
gdyż centrala Społem przygotowuje 
sklep internetowy, którego zadaniem 
będzie „spinanie” sprzedaży prow-
adzonej online w różnych regionach 
kraju, przez różne spółdzielnie.

W e-sklepie, którego wersja testo-
wa jest już praktycznie na ukończeniu, 
klienci po wpisaniu swojego kodu 
pocztowego będą zapoznawać się 
z ofertą produktów dedykowaną ich 
regionowi. Asortyment będzie moc-
no zróżnicowany w poszczególnych 
miastach, podobnie jak zróżnicowana 
jest oferta w sklepach stacjonarnych 
Społem. Klienci będą mogli kupować 
przez internet głównie żywność 
–w tym produkty sprzedawane pod 
marką własną spółdzielców –ale także 
asortyment przemysłowy.

Jak dowiedział się portal wiado-
moscihandlowe.pl, pilotaż e-sklepu 
Społem obejmie co najmniej 
Warszawę i Wrocław. Do projektu 
początkowo przystąpią minimum 
trzy spółdzielnie. Publiczne tes-
ty przewidziane są na rok 2020. 
Później, po pełnoprawnym starcie, 
do sklepu internetowego Społem 
będą mogły przystępować kole-
jne spółdzielnie z całej Polski. 
Wiele z nich już teraz zgłasza chęć 
dołączenia do projektu.

Rozwój e-sklepu to jeden z celów, 
jakie wyznaczone zostały zarządowi 

KZRSS Społem na lata 2020-2023 
podczas listopadowego, 50. ogólnop-
olskiego zjazdu spółdzielców. Zarząd 
KZRSS zobowiązany został do po-
szukiwania możliwie najszerszego 
grona partnerów chętnych do włącze-
nia się w ten projekt.

Uruchomienie sklepu internetowe-
go to element strategii Społem, która 
zakłada mocniejsze otwarcie się na 
młodszego konsumenta. Dziś typowy 
klient sklepów Społem ma powyżej 
40 lat; potrzeba poszukiwania młod-
ych konsumentów jest więc ogromna. 
W przyciąganiu młodych Polaków 
do sklepów nie pomaga wizerunek 
sieci dedykowanej osobom starszym, 
dorastającym w okresie PRL. Społem 
zamierza więc poszukać nowego 

grona klientów tam, gdzie owi klien-
ci bardzo często przebywają –czyli 
w sieci.

Społem rozwijając się na rynku 
e-grocery chce wykorzystać atut, 
którego brakuje niektórym innym 
graczom działającym w tym kanale. 
Spółdzielnie spożywców rozrzucone 
są po całej Polsce; sklepy Społem 
można znaleźć również w śred-
nich i mniejszych miejscowości-
ach, w których zrobienie zakupów 
spożywczych przez internet graniczy 
z cudem. Przedstawiciele Społem 
są przekonani, że nawet tam znajdą 
się Polacy chętni do składania zam-
ówień online, jeśli tylko udostępni 
się im taką możliwość. Wierzą też, że 
będzie to opłacalne.

Istotnym wyzwaniem dla 
spółdzielców będzie wypracowanie 
odpowiedniego modelu logistyki. 
Jak dowiedział się portal wiado-
moscihandlowe.pl od osób zaznajo-
mionych z tematem, w grę wchodzą 
dostawy zakupów do domu, odbi-
eranie przez klienta w sklepie zam-
ówień skompletowanych wcześniej 
przez pracowników placówki, 
a nawet dostawy zakupów do maszyn 
paczkowych przystosowanych do 
przechowywania żywności, takich 
jak coolomaty, czy lodówkomaty. 
Sposób dostaw najprawdopodob-
niej będzie zróżnicowany regional-
nie, gdyż nie wszystkie spółdzielnie 
Społem są przystosowane i chętne do 
obsługi dostaw z e-sklepu w różnych 
modelach.

Opr. Red. 

Sklep internetowy

CO PISZĄ INNI?
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Karnawał roku 2020 to 51 dni 
pysznej zabawy. Proste, szyb-
kie w przygotowaniu, ale jakże 

kuszące przekąski będą doskonale 
się prezentowały i smakowały pod-
czas karnawałowych domówek. 

NadziewaNa przekąska 
z cukiNii

● nieduża cu-
kinia ● 15 dag 
obranej dyni ● 
4 pieczarki ● ¼ 
czerwonej pa-
pryki ● sól ● 
pieprz ● oregano 
do posypania ● 

10 dag startego żółtego sera ● oli-
wa z oliwek ● papier do pieczenia.

Cukinię pokroić w plasterki oko-
ło 2 cm, polać oliwą, posypać solą 
i pieprzem i odłożyć na dwie godzi-
ny. Następnie z plasterków cukinii 
wyciąć kieliszkiem środki. Cebulę, 
pieczarki oczyścić drobno posie-
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–27 utworzą hasło.

Poziomo: 1) jednostka wagi, 5) hist. 
dzielnica Polski położona między No-
tecią, Gopłem i Wisłą, 8) najemni pra-
cownicy, 9) przodków podobizny na 
ścianie, 10) Aleksander (1862–1938) 
prawnik, polityk, kardynał, 11) skrzy-
dlica – glon mórz północnych, 13)
wulkaniczna, bezludna wyspa na O. 
Indyjskim, 16) ozdobny gwóźdź, 20)
Żeromski, Prus, 23) cesarz rzymski, 
despota, 24) synonim abnegata, 25)
nowe wiadomości, 26) najstarsza i naj-
większa miejscowość wypoczynkowa 
w Rumunii nad Morzem Czarnym, 27)
naczynie włosowate.

Pionowo: 1) należy do nich bażant, 
2) m. i gł. port Syrii nad Morzem Śród-
ziemnym, 3) pracownik lasu, 4) m. nad 
Nigrem (Mali), 5) ogół instytucji za-
rządzających kościołem, 6) okrągły na-
miot u ludów tureckich i mongolskich, 
7) uwodnione siarczany niektórych 
metali np. żelaza, miedzi, 12) opada 

jesienią, 14) dbałość o środowisko, 15)
fochy, 17) konieczna dla cukrzyka, 18)
lotnicy, 19) imię pochodne od Marii, 
21) ptak złodziejka, 22) zakrywa właz, 
23) mały kot.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 1 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 stycznia 2020 r. 
Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą ufun-
dowaną przez Mazowiecką Agencję 
Handlową Społem. 

 Rozwiązanie Krzyżówki nr 11/19
Poziomo: 1) skarpety, 5) Wuttke, 

8) Redler, 9) ratlerek, 10) mrożonki, 
11) klocek, 13) kawał, 16) Indie, 20) 
Palmas, 23) karakurt 24) skarpety, 
25) manewr, 26) jakość, 27) astmatyk. 
Pionowo: 1) szrama, 2) Andropow, 3)
pierot,4) Yorki, 5) Witek, 6) tremo, 7)
krewetki, 12) luki, 15) łąka, 17) doku-
ment,18) napalm, 19) wtorek, 21) Mar-
co, 22) sześć, 23) kryza.

HASŁO: NASZĄ DOMENĄ WY-
SOKA JAKOŚć
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Poprosili mnie przyjaciele, 
aby z okazji Nowego Roku, 
zamiast Smaków Warszawy 

przedstawić pięć moich ulubio-
nych, smakowitych zakątków 
w największych miastach Polski. 
Po głębszym namyśle, wybrałem 
pięć takich miejsc.

Na pierwszej pozycji stawiam 
zawsze SINGERA na krakowskim 
Kazimierzu. W tym niesamowi-
tym pubie-kafejce, bo serwują tu 
tylko w samoobsłudze kawę, piwo 
i alkohole, panuje wciąż półmrok, 
gdyż okna są na wpół zasłonię-

te grubymi kotarami. Na stołach, 
przerobionych ze starych maszyn 
do szycia Singer, palą się zawsze 
białe świece na białych talerzy-
kach. Nastrój czynią też stare po-
pękane lustra, bordowe kinkiety, 
autentyczny falisty sufit i stara 
podłoga z desek, bo była tu nie-
gdyś duża żydowska pracownia 
krawiecka. 

Z dyskretnych głośników sączy 
się znakomicie dobrana nastrojo-
wa muzyka; trochę klasycznego 
jazzu, ballady, klezmerzy, nieco 
bluesa na trąbce, gitarze, pianinie, 
skrzypcach. W święta jest muzy-
ka świąteczna, echa kolęd, folk. 
Można tu siedzieć przy kawie i li-
kierze godzinami, czasem leniwie 
gawędząc i chłonąc ten nastrój, 

wciąż podziwiając obraz z galopu-
jącymi końmi, które zamiast racic 
mają czerwone damskie szpilki… 
A gdy wychodzimy na Plac Nowy, 
pochłaniają nas grupki turystów 
i targowisko staroci, owoców i wa-
rzyw. Mury, dachy i okna starych 
kamienic opowiadają dawne dzie-
je. 

Potem, nad ukochanym zakrę-
tem Motławy w Gdańsku, trudno 
obecnie coś polecić, gdyż przy 
panującej tu horrendalnej drożyź-
nie, jakość potraw, a nawet obsłu-
gi pozostawia wiele do życzenia. 
Odradzam więc np. najstarszą pol-

ską knajpę z 1918 r., albo tawerny 
i karczmy nad samą rzeką, mimo że 
widoki są cudowne – na Żuraw, fil-
harmonię, kładkę zwodzoną, odno-
wione kamieniczki, spichrze, statki 
i łodzie na wodzie. Tylko w bocz-
nej ul. Świętojerskiej polecam JA-
COBSENA, z miłą właścicielką 
i smacznymi przekąskami, a dalej 
na Straganiarskiej MESTWINA 
z dobrą kuchnią kaszubską.

Słynna łódzka Piotrkowska, zna-
komicie odrestaurowana, szczyci 
się ławkami-pomnikami Tuwima 
i Rubinsteina, pięknymi kamieni-
cami, w tym Pod Gutenbergiem 
pod numererm 86 oraz zabytko-
wym GRAND HOTELEM. Tam 
znajdziemy secesyjną, przeszklo-

ną restauracyjną Salę Malinową, 
z tradycyjnymi daniami polskimi 
i świetną obsługą. Prawie dorów-
nują artystom-kelnerom z Hotelu 
Francuskiego w Krakowie.

A na wrocławskim rynku pole-
cam KARCZMĘ LWOWSKĄ, ze 
wspaniałymi galicyjskimi przy-
smakami, jak np. pieczeń cielęca 
a‘la Dzieduszycki, lwowskie klu-
ski smażone, pierogi, makowiec 
z czekoladą. Obok wiele atrakcji; 
jarmarki, pokazy teatralne, zespoły 
muzyczne i grajkowie, społemow-
ski dom handlowy Feniks. 

Wracamy jednak zawsze do 
domu, do Warszawy. A tu trudny 
wybór. Jednak sentyment z dzieciń-
stwa pozostał do Starówki i Freta. 
A tam mamy wiele fajnych, zacisz-
nych kafejek i knajpek. Odpocząć 
można na uroczym Rynku Nowego 
Miasta, na ławce obok zabytko-
wej studni, z widokiem na okrągły 
kościół SS Sakramentek. W lecie 
ogródek przy ogródku, rozbrzmie-
wa muzyka, a czasem stukot kopyt 
końskich ciągnących dorożki.

Najlepiej usiąść POD SAMSO-
NEM, gdzie w lot doświadczona 
obsługa chwyta w lot życzenia 
starego warszawiaka. To może być 
np. zestaw przekąsek z karpiem po 
żydowsku, łososiem i sałatkami, 
tradycyjne zrazy z kaszą, polędwi-
ca w grzybach, kaczka, cielęcina, 
befsztyk do zmrożonej wyborowej. 
Ceny przyjazne. Na zdrowie!

SMAKOSZ 

dOmOwe dania 
krzyżówka Nr 1 z hasłem

SmaKi POlSKi  

Pięć zaułków

Baran 21.III-20.IV
Zima nie jest okresem przez 
ciebie lubianym ale i w niej 
można upatrywać dobrych 
stron. Wygospodaruj więcej 

czasu dla siebie.

Byk 21.IV-21.V
Czas na podsumowanie mi-
nionego roku, ale też pod-
jęcie planów na ten rozpo-
częty. Możesz osiągnąć dużo 

więcej przy wsparciu najbliższych.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Czas na odnowienie relacji 
z dawnymi znajomymi. Jeśli 
będą zawirowania, możesz 
liczyć na pomoc najbliższych.

rak 22.VI-22.VII
Styczeń może cię skłonić do 
refleksji z kim ci po drodze. 
Rozważ spokojnie za i prze-
ciw. Wykorzystaj wolny czas 

na sprawdzenie swojego stanu zdrowia. 

lew 23.VII-22.VIII
Spodziewaj się większej 
ilości obowiązków, które 
będziesz musiał rozsądnie 
zaplanować. W wirze spraw 

pamiętaj o odpoczynku.

Panna 23.VIII-22.IX
Zakończenie spraw ubiegło-
rocznych spowoduje zaan-
gażowanie w nowe bardziej 
intratne. Będzie potrzebny 

czas ale i rozważne działania.

waga 23.IX– 23.X
Czasem zmiana obrane-
go kierunku wychodzi na 
dobre. Zwróć uwagę na 
ewentualną poprawę relacji 

rodzinnych.

SkorPIon 24.X-22.XI
Nie spodziewaj się rady-
kalnych zmian. Niewielkie 
mogą zaistnieć, ale będą one 
w sumie korzystne nie tylko 

dla ciebie. 

Strzelec 3.XI.-23.XII
Nie wykluczone, że nowy rok 
przyniesie wzrost dochodów, 
co w znacznym stopniu po-
prawi domowy budżet. 

kozIorożec 24.XII-20.I
Niewielkie trudności poko-
nasz śpiewająco. Przy braku 
długotrwałych znacznych 
efektów, musisz podjąć ich 

weryfikację. 

wodnIk 21.I-20.II
W życiu czasem trzeba za-
walczyć o swoje. Ważne, aby 
nie dać ponieść się emo-
cjom. Przy natłoku spraw 

konieczne planowanie.

ryBy 21.II-20.III
Dobre relacje z rodziną 
nastawią cię pozytywnie 
do ewentualnych zmian. 
Będziesz przygotowana na 

każdą ewentualność.
 J.J.

kać i przysmażyć na oliwie, dodać 
pokrojoną drobno paprykę i dynię, 
nakryć i udusić do miękkości. Zama-
rynowaną cukinię ułożyć w naczyniu 
żaroodpornym wyłożonym papierem 
do pieczenia posmarowanym oliwą. 

Wycięte środki z cukinii przekroić 
wzdłuż i wyłożyć każdy krążek cu-
kinii. Na górę ułożyć przygotowany 
farsz, posypać startym serem i po-
sypać suszonym oregano. Na samą 
górę położyć po plasterku dyni. Piec 
w temperaturze 180oC przez około 
30 minut.

wykwiNtNa przekąska 
z łososiem

● 1 cebula ● 300 g 
wędzonego łososia 
● koperek ● łyżka 
kaparów ● łyżecz-
ka soku z cytryny 
● łyżeczka oliwy ● 
sól ● pieprz ● 16 

waflowych jajek. 
Cebulę i koperek posiekać, dodać 
pokrojonego na małe kawałki łoso-
sia, sól, pieprz oraz odsączone kapa-
ry. Pokropić niewielką ilością soku 
z cytryny i oliwą. Nadzienie nakła-
dać do wafelków. 

pierożki z ciasta 
fraNcuskiego

● 1 opakowanie 
francuskiego cia-
sta ● 30 dag mięsa 
pieczonego lub go-
towanego ● 2 jaj-
ka ● 2 łyżki gęstej 

śmietany ● 1 łyżka tartej bułki ● 
1 łyżka posiekanej natki pietrusz-
ki ● sól i pieprz do smaku ● czar-
nuszka do posypania.

Mięso zmielić, wbić jajko, dodać 
natkę pietruszki, bułkę tartą i śmie-
tanę. Doprawić do smaku solą i pie-
przem, dokładnie wymieszać. Cia-
sto rozłożyć na stolnicy, wycinać 

szklanka kółka, kłaść farsz, zlepić 
brzegi i docisnąć widelcem. Ułożyć 
na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia, posmarować rozmąco-
nym jajkiem i posypać czarnuszką. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200oC i piec na złoty kolor przez 
20 minut. 

Bruschetta z truskawkami 
i miętą

● pełnoziarnista 
bagietka ● oliwa 
z oliwek ● oregano 
● truskawki ● list-
ki mięty ● otarta 
skórka z cytryny 
● świeżo mielony 

pieprz, sól morska. 
Bagietkę pokroić wzdłuż, polać 

oliwą, oprószyć oregano i zapiec 
w piekarniku w temp. 100-120oC, 
tak by skórka była chrupiąca, a śro-
dek dość miękki. Truskawki pokroić 
w ćwiartki, doprawić solą i pierzem, 
skropić oliwą i wymieszać z posieka-
ną miętą. Ułożyć na bułce i oprószyć 
startą skórką z cytryny. 

pikaNtNe chipsy z dyNi 
hokkaido

● dynia hokkaido – 
dowolnej wielkości 
● odrobina oliwy 
do posmarowania 
●świeżo zmielony 
pieprz 

Dynię pokroić w cienkie plastry, 
wyciąć wnętrze z pestkami. Hokka-
ido nie trzeba obierać ze skóry. Pla-
stry pokroić na mniejsze kawałki, po-
smarować cieniutko oliwą i posypać 
grubo mielonym pieprzem. Rozłożyć 
na blasze na papierze do pieczenia 
i piec w piekarniku z termoobiegiem 
nagrzanym do 200oC przez ok. 10 
minut. Wyłączyć piekarnik, przewró-
cić chipsy na drugą stronę i zosta-
wić w piekarniku, przy uchylonych 
drzwiczkach do ostygnięcia. Po wy-
jęciu przesypać na papier kuchenny 
i pozwolić im trochę przeschnąć. 
Będą chrupiące. 
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Św. Maciej zimę traci albo 
ją bogaci.
Po Macieju Apostole, widno 
w polu i w stodole.
Na św. Maciej lody wróżą 
długie chłody,
a gdy płyną już strugą to i 
zimy niedługo.
Na św. Macieja, prędkiej 
wiosny nadzieja.
Mróz na Macieja, dla zimy 
niedobra nadzieja.
Jeśli mróz w święto Macieja, 
40 dni tegoż nadzieja.

30 stycznia – 
imieniny Macieja

imprezowe przekąski


