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Tylko integracja

Od 25 lat udana integracja spółdzielni społemowskich, im-
ponujące efekty i bilans ekonomiczny, znakomite konfe-
rencje z kontrahentami i ekspertami, różnorodne akcje 

marketingowe i konkursy, wyraziste reklamy i promocje kra-
jowe i regionalne, w tym bilboardy na stacjach warszawskiego 
metra. To wszystko to przymioty Mazowieckiej Agencji Han-
dlowej Społem sp. z o.o. Stanowi ona obecnie wyjątkowy wzór 
konsolidacji spółdzielni i posiada bezcenny bagaż doświadczeń 
dla innych struktur integracji społemowskiej. 

Radzie Nadzorczej oraz charyzmatycznej Pani Prezes JA-
DWIDZE WÓJTOWICZ-GARWOŁA, która od 25 lat tak 
owocnie i dzielnie kieruje Agencją i jej świetnemu, zgranemu 
Zespołowi serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałego 
dorobku! Niechaj dalej przyczyniają się do rozwoju naszych 
spółdzielni i chwały marki SPOŁEM! REDAKCJA 

Zasłużeni Jubilaci 25-lecia MAH Społem

Dorobek i uznanie

Rada Nadzorcza i Zarząd MAH Społem. Od lewej: Bogusław Różycki, Grażyna Gąstał (sekretarz Rady), Sylwester Cerański, 
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła (prezes Zarządu), Anna Tylkowska (przewodnicząca Rady) i Janusz Szczękulski. 

Zgodnych, bajkowych Świąt!
Latarnie polskości

Rozmowa z 
wicemarszałkiem 
Sejmu – PIOTREM 

ZGORZELSKIM

– Podczas uroczystości 
150-lecia jednej z najstarszych 
spółdzielni społemowskich, 
płockiej „Zgody”, określił Pan 
pięknie, że w czasach zaborów, 
niewoli, była „latarnią polsko-
ści”. Podobnie jest i dzisiaj, gdy 
polski handel utrzymuje już 
zaledwie 20-procentowy udział 
w rynku spożywczym, wobec 
postępującej jego kolonizacji 
przez przebogate zagraniczne 
sieci handlowe. Jak zatem rato-
wać polski handel? Czy poprzez 
rządową politykę wyrównywa-
nia szans, czy poprzez konsoli-
dację polskich firm w silne kra-
jowe organizacje gospodarcze?

– Powiem więcej, takich latarni 
polskości było bardzo dużo. Przy-
pomnę tylko, że w 1914 roku na 
terenach polskich pod zaborami 
funkcjonowało 3400 spółdzielni 
z 2 milionami członków. Wśród 
nich było wiele spółdzielni spo-
żywców. Tylko w Kongresów-
ce działało 770 stowarzyszeń 
spożywczych ze 110 tys. człon-
ków. Jeszcze dziś ok. 50 z nich 
ma ponad 100-letnią tradycję, 
a oprócz „Zgody” ponad 150-let-
nią historią mogą się pochwalić 
jeszcze spółdzielnie spożywców 
w Warszawie i Radomiu. To pięk-
na tradycja wiele mówiąca o roli 
i znaczeniu systemu spółdziel-

czego tak dla państwa jak i jego 
obywateli. 

Niestety, fatalnie się stało, że 
po zmianach ustrojowych nowe 
władze nie chciały zrozumieć od-
mienności spółdzielni od spółek 
kapitałowych, w szczególności 
ich celu i istoty działania. Nie 
podjęta została także próba kapi-
tałowego wsparcia spółdzielczo-
ści spożywców. Reformowaniu 
spółdzielczości przyświecało je-
dynie hasło demonopolizacji ryn-
ku. 

To było jednak hasło fałszywe. 
Był to w efekcie ukryty sposób na 
rugowanie spółdzielni z systemu 
społeczno-gospodarczego. Spół-
dzielczość straciła bezpowrotnie 
budowany przez dziesięciolecia 
potencjał gospodarczy w postaci 
hurtowni, wspólnego transportu, 
zakładów inwestycyjnych, zakła-
dów przetwórczych, central han-
dlu zagranicznego. 

Więcej str. 3 u

16 listopada br. w siedzi-
bie KZRSS Społem 
w Warszawie odbyło 

się spotkanie informacyjne za-
rządów Związku i Krajowej 
Platformy Handlowej Społem 
sp. z o.o. z przedstawicielami 
spółdzielni i agencji handlo-
wych, które złożyły ofertę kup-
na udziałów KPH. Spotkanie 
prowadzili prezes Zarządu 
KZRSS Społem Ryszard Jaś-
kowski i prezes Zarządu KPH 
Społem Iwona Sarga. 

Obecnie obok jedynego 
udziałowca KPH jakim jest 
KZRSS, nowymi udziałowcami 
Spółki będzie 30 podmiotów, 
w tym 28 spółdzielni społe-
mowskich oraz dwie regional-

ne agencje handlowe Społem 
– Mazowiecka Agencja Handlo-
wa i Małopolska Agencja Han-
dlowa. 51 proc. udziałów KPH 
zachowa KZRSS, a 49 proc. 
obejmą nowi wspólnicy. Doce-
lowo wśród nowych, zdeklaro-
wanych wspólników KPH będą 
duże, średnie i małe spółdziel-
nie z różnych regionów kraju.

Rozpoczął się proces reje-
stracji w KRS zmian zapisów 
w umowie Spółki, przyjętych 23 
listopada, zgodnych z oczeki-
waniami wspólników. Pozwoli 
to, po przyjęciu przez nowych 
wspólników umów, na wybór 
Rady Nadzorczej KPH i powo-

Nowa strategia

Przemawia pełnomocnik Michał Sadecki. Z lewej siedzą prezesi: Ryszard 
Jaśkowski z KZRSS Społem i Iwona Sarga z KPH Społem, z prawej – wiceprezes 
Karolina Strząska i gł. specjalista Radoslaw Ziomski z WSS Śródmieście. 

Więcej str. 2 u

„Największym kapitałem każdego państwa są ludzie. Zwłaszcza 
aktywni, budujący jego siłę i działający na rzecz dobra polskiego 
społeczeństwa. A tacy właśnie są społemowcy”.

Z okazji 25-lecia Mazowieckiej Agencji Handlowej Spo-
łem, publikujemy zdjęcie Załogi MAH wraz z jej Prezes. 
Od lewej stoją: prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, Marta 
Wierzchoń, dyrektor Henryka Brzezicka, Justyna Malczew-
ska, Maciej Filipowicz. 

Z wyrazami uznania i sympatii – Redakcja.
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Nowa strategia

łanie Grupy Konsultacyjnej, która z udziałem przedstawicieli spół-
dzielni wypracuje wspólne rozwiązania, wynikające z nowej strategii 
handlowej Społem. Jej założenia przygotuje zespół roboczy Związku 
i KPH, z udziałem pełnomocnika Zarządu KZRSS ds. strategii handlo-
wej Społem Michała Sadeckiego. 

Podczas zebrania wysłuchano informacji m.in. o zmianach umowy 
spółki KPH i propozycji uproszczonej umowy sprzedaży udziałów 
KPH, o nowej strategii handlowej dla sklepów Społem, o wynikach 
finansowych KPH i planach na 2022 rok. 

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat strategii dotyczącej 
produktów marki Społem i nowych obszarów działalności KPH. Poru-
szono m.in. kwestie aktywnego udziału spółdzielni w ogólnopolskich 
promocjach organizowanych przez KPH, obszaru wspólnych zakupów 
i dystrybucji oraz oczekiwań wspólników. 

Na zakończenie spotkania prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard 
Jaśkowski wyraził nadzieję, że obecni na sali przyszli wspólnicy 
KPH, jak również ci którzy przystąpią później, w pełni zaangażują 
się w realizację nowej strategii handlowej Społem. Jest przekonany, 
iż jest to historyczne przedsięwzięcie i realizacja jednej z kluczowych 
uchwał 50 Zjazdu Delegatów Społem. 

Obecnie KPH Społem organizuje wspólne zakupy dla 195 spół-
dzielni, które posiadają 1800 sklepów. Zamawia towary marki 
własnej u 60 producentów i dostarcza 250 produktów marki wła-
snej poprzez 59 dystrybutorów.

(red.)

Przed miesiącem ogłosili-
śmy naszą inicjatywę re-
dakcyjną, aby w formule 

Okrągłego Stołu Społem otwar-
cie i szczerze wypowiedzieli się 
prezesi spółdzielni, Krajowego 
Związku i innych organizacji 
społemowskich oraz zaprzy-
jaźnieni eksperci i doradcy na 
temat pilnych, aktualnych pro-
blemów spółdzielni. W szcze-
gólności, aby odpowiedzieli so-
bie wzajemnie na pilne pytania 
– jak zatrzymać postępujący od 
30 lat regres w handlu i produk-

cji, jak odrobić straty, zwłasz-
cza na tle dotkliwych spadków 
obrotów w okresie pandemii. 

Pisaliśmy też, że potrzeb-
na jest „porywająca iskra”, 
aby wreszcie nastąpił przełom 
w myśleniu i działaniu w kie-
runku konsolidacji krajowej 
spółdzielni. Tę intencję celnie 
uchwycił popularny portal 
branżowy wiadomosciohandlo-
we.pl obszernie cytując 22 listo-
pada nasz artykuł. 

Przypomnijmy, że przytoczyli-
śmy alarmujące dane. Między III 
Zjazdem KZRSS Społem w 2003 
r., a VII Zjazdem (liczonym od za-
łożenia Związku 50-tym) w 2019 
r., czyli w ciągu 16 lat, o połowę 
zmniejszyła się liczba sklepów 
(z 5 do 2,5 tys.), jeszcze bardziej 
ilość zakładów produkcyjnych – 
z 500 w 2003 r. do 186 w 2019. 
W tym czasie ze Związku ubyło 
82 spółdzielnie (z 320 do 238). 

Ten regres nastąpił na tle 
ogromnej dominacji rynku spo-
żywczego przez zagraniczne kon-
cerny, tj. stopniowo z 20, 50 pro-
cent do 80 procentowego udziału 
obecnie, a sama portugalska Jero-
nimo Martins zdobyła aż 26 proc. 
rynku! 

Tymczasem Związek Rewi-
zyjny, od 1991 r. pozbawiony 
uprawnień gospodarczych, mimo 
ogromnych wysiłków i inicja-
tyw nie mógł skutecznie odbu-
dować ani krajowego hurtu, ani 
krajowej organizacji handlowej. 
Dotkliwe porażki w latach 90. 
Krajowej Agencji Handlowej 
i Banku Społem są tego dowo-
dem. Dlatego tak ważne i pilne 
jest, abyśmy szczerze i otwarcie 
powiedzieli sobie o przyczynach 
niepowodzeń w krajowej inte-
gracji i wnioskach, aby wreszcie 
przełamać ten impas.

NOWA STRATEGIA
Na szczęście w ostatnim cza-

sie nasz Krajowy Związek, 
wspólnie z Krajową Platformą 
Handlową zainicjował prze-
kształcenie KPH ze spółki, 
której 100-procentowym wła-
ścicielem jest tylko Związek 
w spółkę otwartą dla wszyst-
kich spółdzielni. Akces do niej 
złożyło już 28 spółdzielni i dwie 
regionalne agencje handlowe, 
o czym piszemy obok. 

Jednocześnie, jak poinformo-
wał prezes KZRSS Społem Ry-
szard Jaśkowski , nową strategię 
handlową Społem ma przygo-
tować znany menedżer i ekspert 
Michał Sadecki, były prezes 
Polskiej Grupy Supermarketów, 

a obecnie pełnomocnik Zarządu 
KZRSS Społem. 

Dlatego naszą inicjatywą Okrą-
głego Stołu Społem pragniemy go-
rąco wesprzeć te zasadnicze dzia-
łania. Uważamy, że obecnie przy 
wykorzystaniu dobrych doświad-
czeń naszych agencji handlowych, 
na czele z 25-letnią Mazowiecką 
Agencją Handlową Społem, grup 
zakupowych, 15 lat Porozumienia 
SDH Eleganza i oczywiście 10 lat 
KPH Społem, można i trzeba bu-
dować nową strategię. 

OTWIERAMY ŁAMY
Nasze łamy Społemowca 

Warszawskiego otwieramy 
szeroko na dyskusję, właśnie 
na taki Okrągły Stół Społem! 
O wypowiedzi prosimy naszych 
liderów – spółdzielni i Związku. 
Liczymy na wypowiedzi przed-
stawicieli spółdzielni, nowych 
wspólników KPH, jak np. PSS
-y w Olsztynie, Rzeszowie, Ka-
towicach, Poznaniu, Zamościu, 
WSS Śródmieście oraz PSS-y 
w Turku, Śremie, Gnieźnie, 
Białej Podl., Wyszkowie, Do-
brym Mieście.

Zapraszamy członków Rady 
Nadzorczej i Zarządu KZRSS 
Społem, prezesów spółdzielni, 
zaprzyjaźnionych ekspertów. Je-
stem już umówiony z kilkoma 
prezesami, w tym nowymi, któ-
rzy objęli swe funkcje niedawno. 

Chcemy wiedzieć, tak jak i nasi 
Czytelnicy, dlaczego i jak jedno-
czyć się w jedną, silną, OGÓLNO-
POLSKĄ SIEĆ SPOŁEM? Czego 
oczekujemy od nowej strategii?

Część naszych spółdzielni 
już używa takiej nazwy. Np. do 

swojego logo z napisem Spo-
łem, PSS w Częstochowie do-
daje „Polska Sieć Handlowa” 
i podobnie czyni PSS w Gnieź-
nie. Z kolei bardzo aktywna 
w internecie PSS Zawiercie 
dodaje „Polska Sieć Sklepów”, 
tak tłumacząc poniekąd trady-
cyjny skrót PSS. 

Przypominaliśmy już, a za nami 
portal wiadomoscihandlowe.pl, że 
już pięć lat temu prezes Ryszard 
Jaśkowski postulował odbudowę 
krajowej sieci w postaci: „Polska 
Grupa Handlowa COOP Spo-
łem”, akcentując w ten sposób 
związek z międzynarodowym 
znakiem spółdzielczym COOP. 
Pozwoliłoby to na przystąpienie 
polskiej sieci do EuroCOOP, do 
którego należą już spółdzielcze 
sieci spożywcze z Czech, Słowa-
cji, Ukrainy, Estonii, Węgier, Nie-
miec, Francji, W.Brytanii, Włoch, 
Szwecji, Bułgarii… 

Chcemy, aby w nowej stra-
tegii Społem, w powiększonym 
KPH było nie tylko 30, 60, 100, 
ale i dwieście spółdzielni z dwo-
ma tysiącami sklepów, a nasza 
sieć była tak mocna jak w la-
tach 30-tych XX wieku, jak za 
Wojciechowskiego, Mielczar-
skiego i Rapackiego. To by było 
zwieńczeniem 110-lecia Związ-
ku Społem i w tym obecnego 
30-lecia KZRSS Społem. 

DARIUSZ GIERYCZ

Okrągły Stół Społem
l PILNE PYTANIA l

Wypoczynek w górach

Jak już pisaliśmy w nume-
rze 8/2020 SW, Zarząd 
„Społem” WSS Śródmie-

ście podjął decyzję o zakupie 
na cele wynajmu krótkoter-
minowego cztery apartamenty 
w Szczyrku i Zakopanem. Wte-
dy też przedstawiliśmy naszym 
czytelnikom ofer-
tę wynajmu. 

Teraz pora na 
przybliżenie ko-
lejnej inwesty-
cji śródmiejskiej 
Spółdzielni, czyli 
trzech Aparta-
mentów „Pod Sto-

kiem”. Ich położenie w kame-
ralnej i cichej okolicy, jednak 
w samym sercu Szczyrku, po-
zwoli na miły pobyt o każdej 
porze roku, a nowoczesny i funk-
cjonalny wystrój zaspokoi nawet 
najbardziej wymagających gości. 

Do pobytu we 
wszystkich, teraz sied-
miu już apartamentach 
stanowiących znakomi-
te miejsce do relaksu 
i wypoczynku ZAPRA-
SZA Zarząd śródmiej-
skiej Spółdzielni. 

Apartamenty „Pod Stokiem” w Szczyrku. 

Więcej str. 5 u
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Jak mi wiadomo, dziś, udział 
spółdzielni społemowskich 
w rynku spożywczym sięga nie-
spełna 3%, a udział całej spół-
dzielczości w tworzeniu PKB 
spadł do niespełna 1 % tj. ponad 
dwunastokrotnie. Tymczasem 
w krajach UE spółdzielnie wy-
twarzają ok. 6 % PKB. 

Jak zatem ratować polski han-
del i zapewnić jego dużo szerszy 
udział w rynku spożywczym?

Nie ma innej drogi jak podjęcie 
co najmniej kilku skoordynowa-
nych działań. Po pierwsze, pod-
niesienie świadomości społecz-
nej, ale także wśród polityków, że 
żywność jest polskim dobrem na-
rodowym. Musimy zadbać wszy-
scy o rolnictwo i żywność, gdyż 
każdy z nas 

37 mln Polaków jest konsu-
mentem. 

Po drugie, odwrócić fałszy-
wą tezę, że kapitał nie ma naro-
dowości. Owszem ma, dlatego 
tak jak Francuzi, Niemcy, czy 
Holendrzy dbają o swoje firmy 
tak my musimy zadbać o pol-
skie firmy i spółdzielnie. Chodzi 
o większy udział polskiej przed-
siębiorczości i zwiększenie po-
czucia współgospodarzenia we 
własnym kraju. 

Uważam, że należy zdecydo-
wanie zwiększyć potencjał go-
spodarczy spółdzielczości. Stąd 
potrzeba spójnych działań rzą-
du i organizacji spółdzielczych 
w zakresie chociażby wdrażania 
Zaleceń nr 193 (dotyczące pro-
mowania spółdzielczości) Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP). Rządy wg zaleceń po-
winny m.in. promować politykę 
zmierzającą do tworzenia w spół-
dzielniach właściwych rezerw, 
z których przynajmniej część by-
łaby niepodzielna oraz funduszy 
solidarności. 

Służyć temu powinny takie 
środki jak przywileje podatko-
we, pożyczki, granty, ułatwienia 
w dostępie do programów robót 
publicznych i specjalne przepi-
sy dot. rynków publicznych. Na 
drodze do poprawy warunków 
prawnych i ekonomicznych dla 
spółdzielni nie stoją przeszkody 
prawne lecz polityczna wola rzą-
dzących. A zgodnie z Zalecenia-
mi MOP państwa członkowskie 
powinny przyjąć specyficzne 
ustawodawstwo i regulacje doty-
czące spółdzielni, które oparte są 
na wartościach i zasadach spół-
dzielczych. 

Ważna rola przypada tak-
że dla samych spółdzielni jak 
i ich organizacji. Muszą one 
przykładać większą wagę do 
jakości pracy spółdzielni, pro-
mowania spółdzielczych zasad 
i wartości, szkolenia kadr spół-

dzielczych i członków. Trzeba 
również pracować nad budowa-
niem spółdzielczej świadomości 
w szerokiej opinii społecznej. 
Dopiero połączenie wysiłków 
państwa i samych spółdzielców 
może przynieść pozytywne re-
zultaty. Ciekawym przykładem 
ekspansji i sukcesów na forum 
międzynarodowym są działania 
niektórych polskich spółdzielni 
mleczarskich.

 Jak Pańskim zdaniem 
polscy politycy powinni propa-
gować patriotyzm gospodarczy, 
w tym zakupowy, aby to było 
korzystne dla naszej gospodar-
ki i obywateli, podobnie jak 
czynią to np. w krajach skandy-
nawskich i zachodniej Europy? 

– Patriotyzm gospodarczy po-
winien stanowić ważny element 
tak polityki gospodarczej jak i po-
lityki informacyjnej. Jednak szer-
mowanie li tylko hasłami: „kupuj 
polskie”, „dobre bo polskie”, to 
o wiele za mało. Prawdziwa eks-
plozja patriotyzmu może nastąpić, 
gdy mocno podniesiemy świado-
mość społeczną, zaś społeczeń-
stwo polskie będzie przekonane, 
że troska o polską spółdzielczość, 
to nasz wspólny interes. 

Politycy powinni z jednej 
strony dbać o właściwy sys-
tem prawny, jak chociażby nie 
zamykać oczu na luki prawne 
sprzyjające kombinatorom, two-

rzyć korzystne warunki prawne 
dla rozwoju firm rodzimych, 
głównie rodzinnych i wspólno-
towych, czy też kształtowanie 
właściwego prawa o przetar-
gach publicznych. 

Z drugiej strony powinni wpły-
wać na budowanie społecznej 
świadomości o korzyściach pły-
nących z praktycznej realizacji 
patriotyzmu patriotycznego. Pa-
triotyzm to świadome i odpowie-
dzialne decyzje, mające znaczący 
wpływ na rozwój kraju i poziom 
życia ludzi. Niestety dziś tyl-
ko około połowy konsumentów 
przy wyborze produktu kieruje 
się miejscem jego wytworzenia, 
podczas gdy cena jest ważna 
dla ponad 80%. Dla Francuzów 

i Niemców kupowanie produktów 
krajowych jest oczywistością.

Ważną rolę w kształtowaniu 
patriotyzmu gospodarczego mogą 
odegrać spółdzielnie, jeśli zbudo-
wany zostanie dla nich odpowied-
ni system prawny. Potwierdza to 
historia i tradycja spółdzielcza. 
Pracownicy i członkowie spół-
dzielni są bowiem jednocześnie 
producentami, dostarczycielami 
produktów i usług oraz ich kon-
sumentami. W spółdzielczych 
sieciach handlowych łatwiej jest 
zadbać o miejsce dla produktów 
polskich, w tym od producentów 
lokalnych. 

W moim przekonaniu wszyst-
kie struktury państwowe, samo-
rządowe, gospodarcze i społeczne 
powinny ze sobą w pełni współ-
pracować, kierując się dobrze 
rozumianym interesem państwa. 
I w tym kontekście racjonalna 
współpraca polskich spółdzielni 
z polskim samorządami sprzyja-
łaby i polskiemu handlowi i zna-

komicie działała na rzecz patrio-
tyzmu gospodarczego.

Jako członek płockiej 
„Zgody” czy jest Pan za odbu-
dową jednolitej, krajowej, sil-
nej sieci sklepów „Społem”? 

– Zdecydowanie i bezwzględ-
nie, tak! Żyjemy w czasach otwar-
tej, rynkowej gospodarki, a ta 
wymaga jak nigdy współpracy 
i współdziałania. Tej świadomo-
ści zabrakło chyba reformatorom 
spółdzielczości. Ustawa o zmia-
nach w organizacji spółdzielczo-
ści doprowadziła do zburzenia 
zbudowanego wielkim wysiłkiem 
spółdzielców zaplecza logistycz-
nego w postaci magazynów, hur-

towni, przetwórni, transportu. Ta 
ustawa zaskutkowała rozbiciem 
ruchu spółdzielczego i w rezul-
tacie redukcją jego udziału w go-
spodarce. 

Rozproszeniu uległa także je-
dyna po zmianach ustrojowych 
sieć handlowa zdolna do kon-
kurencji na wolnym rynku, jaką 
była spółdzielczość spożywców 
„Społem”. Odbudowa tej sieci 
na zasadzie partnerstwa jest nie-
zbędna, jeśli chcemy zachować 
system spółdzielczy jako jedną 
z form działalności handlowej. 
Nie jest to zadanie łatwe, ale re-
alistyczne i możliwe do wykona-
nia. 

 Jakie życzenia świątecz-
ne i noworoczne kieruje Pan do 
społemowców?

– Największym kapitałem każ-
dego państwa są ludzie. Zwłasz-
cza aktywni, budujący jego siłę 
i działający na rzecz dobra pol-

skiego społeczeństwa. A tacy 
właśnie są społemowcy. 

Chciałbym w imieniu własnym 
i Prezydium Sejmu przekazać 
wszystkim członkom i działa-
czom spółdzielczości społemow-
skiej życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. Niech święta Bo-
żego Narodzenia będą rodzinne 
i radosne, a Nowy Rok przyniesie 
radość z dokonań, których bę-
dziecie aktywnymi uczestnikami. 
Niech realizują się Wasze plany 
i zamierzenia, zarówno osobiste 
jak i zawodowe. 

Dziękuję jednocześnie za dzia-
łania na rzecz budowania społecz-
nego i ekonomicznego potencjału 
spółdzielczości. W szczególności 
dziękuję tym, którzy pozostają 
wierni spółdzielczym ideałom, 
wartościom i zasadom. Warto 
dochowywać wierności szlachet-
nym wartościom spółdzielczym, 
nawet jeśli to trudne. Niech to co 
robicie, będzie owocne, dostrze-
gane i nagradzane.

 Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Rozmawiał:  
DARIUSZ GIERYCZ

uDokończenie ze str. 1

Latarnie polskości
Rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu – PIOTREM ZGORZELSKIM

„Największym kapitałem każdego państwa są ludzie. Zwłaszcza 
aktywni, budujący jego siłę i działający na rzecz dobra polskiego 
społeczeństwa. A tacy właśnie są społemowcy”.

SPROSTOWANIE
W poprzednim, listopadowym numerze Społemowca informowali-
śmy o konferencji wyjazdowej Rady Nadzorczej, Zarządu i przed-
stawicieli spółdzielni członkowskich KZRSS Społem w Bułgarii. 
Była ona zorganizowana, w celu wymiany doświadczeń, wspólnie z 
bułgarskim Centralnym Związkiem Spółdzielczym. Jego prezes PE-
TAR STEFANOV wręczył Złoty Medal Honorowy na ręce liderów 
naszego Związku. Niestety, w komunikacie pomyłkowo nazwisko 
bułgarskiego lidera zostało zniekształcone, za co uprzejmie prze-
praszamy. (red.) 

Choinka w Sejmie.
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Nie tylko znane supermar-
kety o zagranicznym ka-
pitale, czy nowoczesne 

marki używające do zakupów 
jedynie aplikacji ściąganych na 
urządzenia mobilne, ale także 
nasz rodzimy polski Społem 
może pochwalić się możliwością 
zrobienia zakupów bez koniecz-
ności wstawania z fotela!

Ograniczenia wprowadza-
ne na wielu rynkach w związku 
z trwającą pandemią COVID-19 
spowodowały, że konsumenci zo-
stali z dnia na dzień zmuszeni do 
zmiany wielu swoich zachowań. 
Stąd coraz popularniejsze stają 
się zakupy przez internet lub te-
lefon. 

Online lub telefonicznie
Największym z nowych tren-

dów konsumenckich, związanych 
z pandemią koronawirusa, jest 
coraz szersze przejście tradycyj-
nego handlu do internetu. Pod-
czas kolejnych lockdownów skle-
py internetowe stały się bowiem 
dla wielu klientów ostatnią deską 
ratunku. Nie dziwią więc wzrosty 
sprzedaży w tym segmencie. Na 
całym rynku e-commerce zaku-
py produktów z kategorii FMCG 
(w tym żywności) przed marcem 
2020 r., czyli przed wybuchem 
pandemii, stanowiły zaledwie 1 
proc. rynku. 

W najbliższych pięciu latach 
udział ten, według prognoz insty-
tutów badawczych, wzrośnie do 5 
proc. „Na skutek globalnej pan-
demii ludzie utknęli w domach. 
Dla wielu osób zamawianie on-
line było jedynym sposobem, by 
zapewnić sobie dostęp do podsta-
wowych dóbr” – komentuje Sas-
cha Stockem z agencji badawczej 
Nethansa.

Eksperci uważają, że wiele 
firm przetrwało czas pandemii 
tylko dzięki przeniesieniu bizne-
su do sieci. Potwierdzeniem tego 
jest raport Facebooka, z którego 
wynika, że 28 proc. rodzimych 
przedsiębiorstw co najmniej po-
łowę sprzedaży realizuje już 
w formie cyfrowej. Także sieci 
spożywcze wchodzą szeroko do 
internetu. Eksperci uważają, że 
zakupy spożywcze przez internet 
przed pandemią praktycznie nie 
istniały. 

– Pandemia zrewolucjonizo-
wała podejście konsumenta do 
zakupów, który szybko odnalazł 
się w świecie wirtualnym i ku-
puje w sieci czy korzysta z usług 
cyfrowych, a to dlatego, że jest to 
dostępne. Przed pandemią zaku-
py spożywcze przez internet były 
dostępne tylko w Warszawie. Te-
raz można ich dokonać na terenie 
całej Polski. Sklepy, które mają 
udostępnioną sprzedaż interneto-
wą, dostosowują się pełni do po-
trzeb konsumenta względem do-
stawy, płatności cyfrowych oraz 
obsługi, która znacznie się popra-
wiła – mówi w rozmowie z porta-
lem Brief.pl Patrycja Sass-Stani-

szewska, prezes Izby Gospodarki 
Elektronicznej.

W Polsce działa już kilka e-su-
permarketów. O ile jeszcze rok 

temu można było jedynie usłyszeć 
o marce Frisco, tak pod koniec 
2021 roku, zakupy przez inter-
net oferują nam mobilne aplika-
cje, takie jak Barbora, czy Lisek, 
a także Glovo, które dotychczas 
dowoziło jedynie jedzenie z re-
stauracji. Niedawno jednak mar-
ka ta rozszerzyła swoją ofertę na 
zakupy z supermarketów, czy na-
wet apteki. 

E-handel żywnością rozwijają 
też sieci stacjonarne, lecz bar-
dziej jako dodatek niż gros swojej 
działalności. I tak mamy e-skle-
py funkcjonujące przy Auchanie, 
Carrefourze czy Biedronce. Na-
przeciw klientom wyszło także 
Społem. Już w kilku miastach 
spółdzielnie mają bowiem w swo-
jej ofercie zakupy przez internet, 
czy telefon. 

Zachęta dla WSS
Już od dłuższego czasu WSS 

Śródmieście zachęca swoich 
klientów do dokonywania za-
kupów przez telefon. W kilku 
sklepach, chociażby w Hali Mi-
rowskiej i na stronie internetowej 
spółdzielni znajduje się specjalne 
ogłoszenie: „Zadzwoń do wybra-

nego sklepu i złóż zamówienie 
do godz. 13, a otrzymasz je tego 
samego dnia do godz. 16”. Mi-
nimalna kwota zamówienia to 
50 zł. Płacić można tradycyjnie 
lub zbliżeniowo. Zamówienia 
realizowane są w promieniu 3 
km od wybranego sklepu. Skle-
py, które mają w ofercie zakupy 
przez telefon to: Sezam Wilanów, 
Sezam Marszałkowska i Hala Mi-
rowska. W tak ciężkich czasach, 
gdy szczególnie starsi ludzi mają 
obawy przed wyjściem do sklepu, 
gdzie mogą zarazić się koronawi-

rusem, takie rozwiązanie wydaje 
się wręcz idealne. 

Również Mokpol oferuje za-
kupy pod drzwi swoich klientów. 

W tym celu podjął nawet współ-
pracę z platformą TrafiSzop. 
„Zrób zakupy nie wychodząc 
z domu! Zakupy przez internet 
naprawdę są proste i bezpieczne. 
Zamów online na www.trafiszop.
pl lub telefonicznie pod numerem 
(+48) 123 000 377” – zachęca 
Mokpol na specjalnie przygoto-
wanej grafice reklamowej. 

Jak wynika z informacji na 
stronie WSS Praga Południe, już 
wkrótce i tam będą dostępne za-
kupy online. Inne warszawskie 
i podwarszawskie spółdzielnie 
również powinny czym prędzej 
wprowadzić podobne rozwiąza-
nia i wejść aktywnie w nowo-
czesny handel. Zakupy przez in-
ternet, czy telefon to w czasach 
pandemii złoty środek na zaspo-
kajanie potrzeb klientów. I niezły 
zarobek. Już jakiś czas temu za-
uważyły to bowiem spółdzielnie 
w różnych stronach kraju. 

Cała Polska na telefon
Z podobnym rozwiązaniem 

wyszedł chociażby PSS Olkusz, 
gdzie zakupy ze sklepu „Spo-
łem” do klientów dostarcza jed-
na z tamtejszych korporacji tak-

sówkarskich. Zakupy na telefon 
wprowadziła także „Społem” 
PSS Częstochowa. Zamówienia 
można składać w sklepie Sezam, 
przy ul. Jagiellońskiej 3/9, w go-
dzinach pracy sklepu, pod nr tel.: 
508 913 557. Odbiór odbywa się 
pod podanym przez klienta adre-
sem, w dniu złożenia zamówie-
nia, w godzinach: 12.00-21.00. 

„Zamówienie usługi dokonuje 
się poprzez połączenie telefonicz-
ne z niezastrzeżonego nr telefo-
nu, na podany numer telefonu, 
a następnie podanie listy zaku-
pów i danych kontaktowych. Zło-
żenie zamówienia telefonicznego 
jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na zawarcie umowy sprze-
daży. Kupujący zobowiązuje się 
do odbioru towaru i uiszczenia 
zapłaty za otrzymany towar wg 
rachunku z kasy fiskalnej sklepu, 
za pośrednictwem dostawcy, przy 
użyciu terminala płatniczego lub 

gotówki” – czytamy na stronie 
PSS Częstochowa.

Z kolei PSS Gniezno wpro-
wadził nową usługę „Zamów, 
Zapłać, Odbierz”. W społe-
mowskim sklepie przy ul. 
Ludwiczaka w Gnieźnie, od 
kwietnia 2020 r. można zama-
wiać zakupy przez telefon i od-
bierać je potem w specjalnej 
kasie przeznaczonej wyłącznie 
dla osób odbierających. 

Również od wybuchu pan-
demii, na stronie internetowej 
„Społem” PSS Kielce można 
odnaleźć ogłoszenie nastę-
pującej treści: „Trudne czasy 
pandemii wymagają szybkich 
i zdecydowanych decyzji, dla-

tego Społem Kielce wprowadza 
zamówienia online i dostawy 
produktów do domów Kielczan! 
To działanie jest w głównej mie-
rze podyktowane oczekiwaniami 
i wymaganiami mieszkańców 
Kielc, którzy w ostatnim czasie 

prosili o uruchomienie możliwo-
ści dostaw zakupów do swoich 
domów. Stworzenie serwisu, do-
danie produktów i zaplanowanie 
wszystkich spraw zajęło nam nie-
cały miesiąc!”. 

Dostawy zakupów realizowane 
są na terenie Kielc, a minimalna 
kwota zamówienia to 50 zł. „Za-
kupy ograniczamy maksymalnie 
do 10 kg, płatność TYLKO kar-
tą, brak możliwości zamówienia 
alkoholu i papierosów. Zamó-
wienia będziemy przyjmować do 
godziny 14:00, a dostarczać po 
16:00. Koszt dostawy: 9,50 zł.” 
– czytamy na stronie kieleckiego 
„Społem”. 

Jeszcze dalej poszedł PSS 
„Społem” Białystok, który uru-
chomił zamówienia online dań 
przygotowywanych przez prowa-
dzoną przez spółdzielnię „Biało-
stocką Gastronomię”. Specjały 
z barów „Podlasie”, „Słowiań-
ski”, „Hermes”, „Zodiak”, „Tę-
cza” i „Pogodny” można zama-
wiać przez telefon lub internet. 
Oprócz tego PSS Białystok ofe-
ruje szeroką gamę zakupów przez 
telefon, nie tylko produktów spo-
żywczych, ale też wyrobów alko-
holowych i tytoniowych. 

„Zamówienia telefoniczne 
należy składać pod numerem 
telefonu 693 503 504 od ponie-
działku do piątku w godzinach: 

8.00-17.00 z dostawą lub odbio-
rem osobistym na dzień składania 
zamówienia lub kolejny dzień 
roboczy. Warunkiem realizacji 
dostawy zamówienia na terenie 
miasta Białystok jest minimalna 
wartość zamówienia 50 zł. Zamó-
wienia o wartości niższej niż 50 zł 
przygotowane będą do osobistego 
odbioru przez klientów w sklepie 
Opałek. 

Do towarów i usług wyłączo-
nych z zamówień telefonicznych 

należą: doładowania 
telefoniczne, paysafe-
card, jednorazowe 
i wieloprzejazdowe bi-
lety komunikacji miej-
skiej oraz doładowania 
Białostockiej Karty 
Miejskiej. Produkty 
z kategorii alkohole 
oraz wyroby tytoniowe 
mogą być zamawiane 
i odbierane wyłącz-
nie przez osoby, które 
ukończyły 18 lat” – pi-
szą na swojej stronie 
przedstawiciele biało-
stockiej spółdzielni.

Inne spółdzielnie 
w kraju chcą natomiast 
wejść do internetu. Pa-
weł Stecko, nowy pre-
zes Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców 

„Społem” w Tarnobrzegu stwier-
dził niedawno, że już wkrótce uda 
mu się otworzyć miejscowy sklep 
internetowy. – „Społem” Tarno-
brzeg będzie absolutnie nowo-
czesną spółdzielnią. Mieszkańcy 
Tarnobrzega będą mogli kupić 
wszystko, co mamy w ofercie 
naszych sklepów, poprzez stronę 
internetową, wyklikując nabiał, 
pieczywo czy mięso, będą mogli 
dokonać zakupu, zapłacić przele-
wem, blikiem lub przy odbiorze 
kartą ewentualnie gotówką, a my 
ten towar do klientów dostar-
czymy. Na początku uruchomi-
my usługę z odbiorem własnym 
w punkcie, ale myślę, że bardzo 
szybko będziemy już dostarczać 
na wskazany adres – powiedział 
niedawno prezes w rozmowie 
z portalem echodnia.eu. 

W kwietniu 2020 roku ofertę 
zakupów przez telefon wprowa-
dziło także „Społem” PSS Za-
wiercie. Nie wychodząc z domu 
zakupy można zrobić w trzech 
zawierciańskich placówkach 
przy ulicach: Sikorskiego 22, 
Leśnej 10a i Oświatowej 15. 
CODZIENNIE na facebooku, 
w bardzo atrakcyjny sposób 
promują rozmaite towary jako 
PSS: „Polska Sieć Sklepów”, 
która działa od 1885 roku! 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Dostawy pod drzwi
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Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców

„Społem” Warszawska 
Spółdzielnia Spożywców 
Śródmieście ZAPRASZA do 
nowo oddanych APARTA-
MENTÓW POD STOKIEM 
w SZCZYRKU.

Na Zebraniu Przedstawicie-
li w roku 2020 prezes Zarzą-
du„Społem” WSS Śródmieście 
Anna Tylkowska informowała 
o zakupie apartamentów 
w Szczyrku i Zakopa-
nem. Wtedy były to 4 
apartamenty: 2 miesz-
czące się w kompleksie 
apartamentów „Sło-
neczna Góra” w Szczyr-
ku www.dreamapart.pl 
i 2 w Zakopanem – „Re-
zydencja Zakopiańska” 
www.rezydencjazako-
pianska.pl 

Mimo trwającej pan-
demii w sierpniu 2021 
roku wykończono i od-
dano do użytku Aparta-
menty „Pod Stokiem”. 
Jest to kolejna inwesty-
cja, którą poszczycić 
może się śródmiejska 
Spółdzielnia, i o której przy każ-
dej okazji z dumą mówi odpo-
wiedzialna za funkcjonowanie 
i wynajem wszystkich obiektów 
Karolina Strząska wiceprezes 
Zarządu.

Apartamenty „Pod Stokiem” 
to nowoczesny kompleks apar-
tamentów ze strefą SPA położo-
ny przy najpopularniejszej stacji 
narciarskiej i trasach rowero-
wych. Znajduje się w niezwy-
kle cichej i spokojnej okolicy, 
oddalonej zaledwie 300 m od 
centrum. Położenie apartamen-
tów w bezpośrednim sąsiedz-
twie tras narciarskich sprawia, 
iż jest to najlepsza lokalizacja 
w Szczyrku. Bezpośrednie są-
siedztwo tras narciarskich na 
Skrzyczne umożliwia, przy du-

żym śniegu zjazd ze stoku góry 
wprost pod drzwi apartamen-
tów. Udogodnienie to cenią so-
bie wszyscy narciarze korzysta-
jący z tras Centralnego Ośrodka 
Sportu. Wyjątkowa lokalizacja 
apartamentów gwarantuje bez-
problemowy dostęp do dolnej 
stacji wyciągu na Skrzyczne bez 
potrzeby wyjeżdżania samocho-
dem. To duża zaleta i udogod-
nienie dla osób wybierających 

się w góry na narty, rower czy 
górskie wycieczki. Warto dodać, 
że trasa Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku uzy-
skała pozytywną weryfikację 
Międzynarodowej Federacji 
Narciarskiej przyznającą sto-
sowne homologacje związane 
z właściwym i zgodnym z prze-
pisami funkcjonowaniem tras, 
co pozwala na dalszy narciarski 
rozwój Szczyrku. Oczywiście te 
odpowiednio przygotowane tra-
sy mogą użytkować także osoby 
amatorsko korzystające z możli-
wości zimowego szaleństwa na 
stokach Skrzycznego. Narcia-
rzy dzieli też bliska, zaledwie 
2,5 km odległość apartamen-
towca od Beskid Sport Arena 
oraz gondoli Szczyrk Mountain 

Resort. Szczyrk posiada 40 km 
tras narciarskich połączonych 
ze Słowacją.

„Społem” WSS Śródmie-
ście zaprasza do wypoczynku 
w jednym z trzech właściciel-
skich apartamentów – szczegó-
łowe informacje na stronie www.
dreamapart.pl Apartamenty 
I1, I2 i I3 każdy o powierzchni 
55 m², to idealny wybór dla 4 lub 
5 osobowej rodziny, czy grona 
przyjaciół. Położenie aparta-
mentów w jednym segmencie to 
doskonała alter natywa dla więk-
szej grupy, chcącej być w bliskim 
sąsiedztwie. Przestronne aparta-
menty z pięknym widokiem na 
panoramę gór, roztaczającą się 
z dużych okien, nadają miejscu 
niezwykły klimat. Do dyspozycji 
Gości każdego z apartamentów 
jest: salon z wyjściem na taras 
czy balkon lub okno z rzymskim 
balkonem z przepięknym wido-
kiem na góry, aneks kuchenny 

w pełni wyposażony, sypial-
nia, łazienka z prysznicem, wc 
i suszarką do włosów. Do każ-
dego z apartamentów przynale-
ży garaż lub miejsce postojowe 
w cenie wynajmu. Goście apar-
tamentów w cenie pobytu mogą 
skorzystać z jednorazowego 
wejścia do znajdującej się w czę-
ści Aparthotelowej strefy SPA 
(sauna, jacuzzi) oraz za dodat-
kową opłatą wykupić śniadania 
w formie bufetu. 

Do apartamentu „Pod Sto-
kiem” prowadzi płaski dojazd, 
nie ma potrzeby używania łańcu-
chów w sezonie zimowym. Do-
skonała lokalizacja sprawia, że 
zarówno w sezonie zimowym, 
jak i letnim obiekt stanowi ideal-
ne miejsce wypoczynku. 

DANUTA BOGUCKA

Wypoczynek w górach

uDokończenie ze str. 1

Małgorzata Prusak od 
roku 1976 jest człon-
kiem Społem WSS Pra-

ga Południe . W latach 1987-2019 
pełniła funkcję kierownika Dzia-
łu Rachuby Płac, kierując wielo-
osobowym zespołem . 

Częstym zjawiskiem w struk-
turach handlu jest fakt konty-
nuowania związków pokolenio-
wych z tą dziedziną gospodarki. 
I tak jest w przypadku rodziny 
Małgorzaty Prusak. Mama pra-
cowała w ówczesnym Miejskim 
Handlu Detalicznym, zarówno 
siostra pani Małgorzaty oraz jej 
dzieci pozostają pracownikami 
handlu, podobnie jak córka pani 
Małgorzaty – Magdalena, któ-
ra pracuje także w Społem WSS 
Praga Południe w Dziale Księ-
gowości. Syn Marcin dzieli się 
swoją wiedzą z innymi, będąc 
wykładowcą na Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.

Małgorzata Prusak będąc 
uczennicą Szkoły Handlowej, po 
incydencie z klientką, podczas 
odbywanej praktyki zawodu, 
rezygnuje z pracy w obsłudze 
klienta na rzecz ekonomii. Koń-
czy Technikum Ekonomiczne 
i definitywnie zamienia przyszłą 
pracę w obsłudze klienta na rzecz 
ekonomii: początkowo w nalicza-
niu płac w Fabryce Samochodów 
Osobowych, następnie emery-
tur i rent w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych i ostatecznie 
w Dziale Rachuby i Płac Społem 
Warszawskiej Spółdzielni Spo-
żywców Praga Południe, która 
staje się Jej miejscem pracy przez 
kolejne 32 lata.

Jak twierdzi zarówno swój roz-
wój jak i podległych jej pracowni-
ków zawdzięcza Zarządowi Spół-
dzielni, który ceni za jego troskę 
o pracowników m.in. w zakresie 
podnoszenia ich kwalifikacji, jak 
i atmosferę utrwalającą więzi, co 
daje każdemu zatrudnionemu po-
czucie bezpieczeństwa. Podczas 
pracy w Dziale wdraża nowocze-
sne programy. 

Przekazując kierowanie Dzia-
łem Rachuby i Płac jednej ze swo-
ich pracownic Małgorzata Prusak 
zwróciła uwagę przede wszystkim 
na prawidłową organizację pra-
cy i dbałość o podwładnych, 
a także na tworzenie przyja-
znego środowiska, którego 
wsparcia niejednokrotnie do-
znała podczas swojej wielo-
letniej pracy w Społem. 
O związkach z miejscem 
pracy mówi tak: „Każdy 
powinien w danym środowi-
sku być akceptowa-
nym, przystosowując 
się jednocześnie do 
reguł w nim obowią-
zujących”. Doskona-
lenie wiedzy pra-
cowników jak 
najbardziej, ale 
równocześnie 
praca nad 
ich spójno-
ścią z zakładem pracy.

W czasie tej rozmowy wy-
brzmiała kolejna dewiza Małgo-
rzaty Prusak „czasu i słów wypo-
wiedzianych nie można cofnąć”.

W spółdzielczości to nie tylko 
zawodowe spełnianie się, to także 
praca na rzecz środowiska W roku 
2021 Małgorzata Prusak zalicza 
czterdziestopięcioletni staż bycia 
członkiem Społem WSS Praga 
Południe. Była delegatem na Ze-
brania Przedstawicieli Spółdziel-
ni, Członkiem Rady Nadzorczej, 
od lat udziela się w jednej z Re-
jonowych Grup Członkowskich, 
które zostały powołane w WSS 
Praga Południe w miejsce Komi-
tetów Członkowskich. 

Posiada spółdzielcze odzna-
czenia :”Zasłużony dla Społem” 
oraz „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego”. 

Od pracy zawodowej najlep-
szym odpoczynkiem były, ulu-
bione zajęcia i zainteresowania, 
które stara się realizować również 
teraz, będąc na emeryturze. Ode-
rwaniem się od codzienności była 
i jest dla pani Małgorzaty działka 
pracownicza „Perkun” , na któ-
rej królują drzewa, krzewy, ale 
przede wszystkim kwiaty. 

Zdradza również swoją fa-
scynację utworami publicysty, 
historyka, wydawcy, działacza 
społecznego – Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, z uwagi na za-
warte w jego powieściach opisy, 
ale nie stroni od utworów innych 
autorów. Wiele radości dostar-
czają pani Małgorzacie córeczki 
syna Marcina: ośmioletnia Lenka 

i młodsza o dwa lata Pau-
linka.

JOLANTA  
JęDRZEJEWSKA

Małgorzata 
Prusak
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SU Pychotka Zmiany osobowe

„ Prawdziwi przyjaciele są zawsze obecni, choć oddaleni ”

MIRA SOWIŃSKA
05.01.1937 – 28.09.2021

We wrześniu 2021r. pożegnaliśmy Mirę Sowińską, Prezesa 
Zarządu „Społem” PSS w Legionowie w latach 1981-1989. 
Pod jej kierownictwem legionowska PSS „Społem” rozpoczęła 

działalność jako samodzielna jednostka wydzielona z PSS w Nowym Dworze Mazowieckim, 
znacząc coraz więcej na handlowej mapie Legionowa. Po przejściu na emeryturę 
pracowała społecznie w Radzie Nadzorczej, między innymi jako Przewodnicząca Rady  
w latach 1991-1999 i zastępca Przewodniczącego w latach 2005-2014. 
Za działalność społeczną i zawodową otrzymała liczne odznaczenia społemowskie oraz 
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Motto jakie obowiązywało w spółdzielni „Zawsze 
blisko” Mira Sowińska realizowała każdego dnia, będąc blisko ludzi i dla ludzi, inteligentnie 
i z rozwagą rozwiązując problemy. Zasłużyła na dobre wspomnienie. 

Cześć Jej Pamięci !
Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy

oraz koleżanki i koledzy ze 
„Społem” PSS w Legionowie 

Z końcem roku szkolnego 2020/2021 mury ZSS nr 105 im. Ka-
zimierza Kirejczyka opuściła część uczniów, a wśród nich 
kolejni liderzy Spółdzielni Uczniowskiej PYCHOTKA.

Taka sytuacja zgodnie z zasadami spółdzielczymi wymaga zwołania 
Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem posiedzenia w dniu 25 paździer-
nika było: wybranie przewodniczącego i sekretarza zebrania, powoła-
nie komisji skrutacyjnej, wybór Zarządu, wybór Rady Nadzorczej oraz 
sprawy różne. Nowym prezesem Spółdzielni w tajnym głosowaniu zo-
stała Katarzyna Berkieta, zastępcami Klaudiusz Nowicki i Tomasz 
Górski, na przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano Aleksandrę 
Sosnówkę, zastępcy to Weronika Stasiuk oraz Magdalena Jahn. 
Wyborcze spotkanie, było okazją do podsumowania minionej kadencji 
oraz zainicjowaniem planowanych działań na rok szkolny 2021/2022. 
Nowo wybrane organa Spółdzielni Uczniowskiej zaproponowały, by 
w najbliższym czasie uczcić 5. URODZINY PYCHOTKI.

Niestety, zaplanowane na 10 listopada jubileuszowe uroczystości, 
ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną zostały odwołane. 
Zaproszeni przedstawiciele „Społem” WSS Śródmieście – patrona SU 
PYCHOTKA przekazali na ręce dyrektor Elżbiety Kostrzewy oraz 
opiekunów SU Beaty Boguszewskiej i Leszka Polkowskiego dy-
plomy: „Z najlepszymi życzeniami powodzenia w pracy zawodowej, 
jak również w kształtowaniu spółdzielczych postaw nie tylko, wśród 
Członków Spółdzielni Uczniowskiej PYCHOTKA, ale w całej szkolnej 
społeczności. Oczywiście członkowie PYCHOTKI też mają swój dy-
plom: „...za zaangażowanie i znakomitą atmosferę wspólnych działań 
na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka” oraz współpracę ze 
„Społem” WSS Śródmieście”.

DANUTA BOGUCKA

Beata Boguszewska i Leszek Polkowski – opiekunowie SU „Pychotka”. . 

17 listopada br. 37 delegatów reprezentujących aktual-
nych członków Społem WSS Praga-Południe wybrało 
i zatwierdziło nowy skład Rady Nadzorczej. Zgodnie 

ze statutem składa się ona obecnie z trzech przedstawicieli pra-
cowników i sześciu przedstawicieli działaczy-konsumentów.

Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady, które odbyło się tego sa-
mego dnia, dokonano podziału funkcji. Przewodniczącą jednogłośnie 
wybrana została Wanda Żegnałek, długoletnia, a obecnie już eme-
rytowana pracownica działu ekonomicznego spółdzielni. Funkcję 
sekretarza powierzono ponownie Elżbiecie Jędrych. Ponownie też, 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Danuta Nedwidek. Po-
zostali członkowie Rady to, z grona pracowników: Iwona Chrobak, 
Katarzyna Rzygalińska, Bożena Siłka, a spośród działaczy: Anna 
Krasuska, Ewa Królik i Maria Strzelecka. 

Dotychczasowy, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zbi-
gniew Dejtrowski, z uwagi na obecny stan zdrowia, nie startował 
w tegorocznych wyborach. Podziękowano mu serdecznie za wyjątko-
wy wkład pracy jakim się już zapisał w dziejach spółdzielni. Obiecał 
on, że, w miarę możliwości, nadal będzie służył swoim doświadcze-
niem, współpracując z nowymi władzami. 

ELŻBIETA JęDRYCH 

Nowa Rada

Można tu posłuchać 
puszczyka i kwakania 
kaczek, czasem jed-

nego z łabędzi pływających po 
stawie zdrojowym. Muzyka jest 
w ciszy i spadających liściach. 
Nie ma jej w Pałacu Małachow-
skich, który tętnił życiem jesz-
cze do niedawna, a na koncerty 
waliły tłumy. Remont budynku 
po prostu się przeciąga. 

Tak czy inaczej, 
Nałęczów, a ra-
czej Park Zdrojowy 
w nim, gdzie skupia 
się życie kuracjuszy, pozostaje 
nieco w stanie uśpienia. Jedynie 
z głośników przejeżdżających 
melexów przerobionych na sta-
re samochody, którymi można 
zwiedzić całe miasteczko i oko-
lice, docierają przeboje „Czer-
wonych Gitar”. Podobny klimat 
odnajdziemy wieczorem w klubie 
„Atrium”. Można wtedy zatań-
czyć na dansingu, żywcem prze-
niesionym z Peerelu. 

Masaż klasyczny, hydromasaż 
w wannie, gimnastyka w base-
nie, kąpiel kwasowęglowa ga-
zowa, łóżko rekondycyjne, gim-
nastyka kardiologiczna, okłady 
z borowiny, to tylko wycinek 
tego, co może zaoferować dzi-
siejsze sanatorium „Rolnik”. Po-
wstało w latach 70. ze składek 
chłopów, skupionych w kółkach 
rolniczych. 

Dawniej mówiło się, że „Rol-
nika” okupują sami biznesmeni 
z Lubelszczyzny, teraz jest ich 

mniej. Raczej trafili tu na reha-
bilitację w ramach NFZ chorzy 
z całego kraju, a także bogatsi 
seniorzy – dla podreperowania 
zdrówka. W innych placówkach 
jest więcej osób młodych, po-
nieważ tam trzeba wychodzić na 
zabiegi, które są rozmieszczone 
w różnych punktach Parku Zdro-
jowego. W przypadku „Rolnika” 
wszystko jest na miejscu. 

Po nabraniu sił warto jeszcze 
przejść się alejkami Parku Zdro-
jowego. Został on zaprojektowa-
ny przez czwórkę znakomitych 
lekarzy: Fortunata Nowickiego, 
Wacława Lasockiego, Konrada 
Chmielewskiego i Władysława 
Sipniewskiego, którzy powrócili 
tu w 1877 z Syberii, by wskrze-
sić nałęczowskie uzdrowisko. 
I tak, niezwykłe powietrze, ja-
kim uraczymy swój organizm za-

wdzięczamy mieszance katalpów, 
skrzydłoorzechów chińskich, tu-
lipanowców amerykańskich z na-
szymi rodzimymi dębami, kaszta-
nowcami, jesionami i lipami. 

Wytwarzane przez tę niezwy-
kłą kompozycję drzew olejki 
dobroczynnie wpływają zwłasz-
cza na układ krwionośny i serce. 
Wiedzieli to dawniejsi lekarze. 
Uplasowali jeden z najlepszych 
szpitali kardiologicznych właśnie 
w tym miejscu.

A kiedy już napijemy się że-
lazistej wody z tutejszej pijalni 
wód, to możemy odpocząć na ła-
weczce obok Prusa, rzeźby wyko-
nanej przez dwóch miejscowych 
artystów Stanisława i Zbigniewa 
Strzyżyńskich, ojca i syna. Może 
poczujemy wtedy przypływ sił 
witalnych jak owe damy, opisy-
wane przez pana Bolesława, któ-
re przyjeżdżały do wód mizerne, 
a opuszczały je rumiane. 

BARBARA JAGAS

Koi i orzeźwia

Właśnie ojciec kiwa na matkę, 
Że już wzeszła Gwiazda na niebie,
Że czas dzielić się opłatkiem,
Więc wszyscy podchodzą do siebie
I serca drżą uroczyście,
Jak na drzewie przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie, 
Na szczycie cherubin fruwa…
A z kąta z ust brata płynie 
Kolęda na okarynie:
Lulajże Jezuniu. 

Cytowany wiersz K.I. Gał-
czyńskiego „Przed zapa-
leniem choinki” odzwier-

ciedla polski obrzęd dzielenia się 
opłatkiem, który z okazji świąt 
Bożego Narodzenia ma stałą 
tradycję w polskich domach od 
XVIII wieku . Zapoczątkowany 
na szlacheckich dworach przy-
jął się w zarówno 
w miastach jak i we 
wsiach. 

Tradycja łama-
nia się opłatkiem 
wykazuje pewne podobieństwo 
ze zwyczajami starochrześci-
jańskimi, kiedy podczas mszy 
świętej konsekrowano płaskie 
chleby ofiarne i płytki chlebo-
we, które łamano i podczas ko-
munii podawano wiernym. Był 
też zwyczaj wymieniania się 
chlebami niekonsekrowanymi 
między wspólnotami religijny-

mi na znak miłości chrześcijań-
skiej i braterstwa.

W połowie IX wieku, za pa-
nowania Karola Wielkiego 
w kościołach Europy zachodniej 
podczas mszy zaczęto używać 
pieczywa sakralnego, przypomi-
nającego dzisiejsze opłatki.

Na stałe w obrządku łacińskim 
opłatek pojawił się po rozłamie 
Kościoła od roku 1054 roku. 

W wiekach średnich opłat-
ki produkowano w klasztorach. 
Największe zasługi w tym za-
kresie miało opactwo benedykty-
nów we francuskim mieście Clu-
ny(Burgundia).

W Polsce pieczeniem opłat-
ków trudniły się osoby związane 

z Kościołem :zakonnice, zakon-
nicy, wikariusze, organiści, a tak-
że osoby postronne. Największe 
zasługi w tym zakresie ma zakon 
ss. sakramentek.

Technologia była wszędzie po-
dobna: żelazne formy napełniano 
ciastem, a następnie wkładano je 
na kilka minut do żaru. Gotowe 
z odciśniętymi scenami Bożego 
Narodzenia tuż przed świętami 
księża lub organiści roznosili je do 
domów parafian, składając przy 
tym świąteczne życzenia. Dziś wy-
piekaniem opłatków zajmują się 
wyspecjalizowane w tym zakresie 

piekarnie rzemieślnicze używające 
elektrycznych form i krajalnic.

W Polsce wierzono, że opłat-
kiem nie tylko trzeba się podzie-
lić z żywymi, ale także z tymi 
których nie ma wśród nas, stąd 
m.in. zwyczaj odkładania części 
opłatka na postawiony na stole 
dodatkowy talerz. Zwyczajem na 
polskiej wsi od lat było dzielenie 
się opłatkiem ze zwierzętami ho-
dowlanymi. Wierzono, że opłatek 
przynosi pomyślność, zapewnia 
harmonię, zgodę, szczęście ro-
dzinne.

JOLANTA
 JęDRZEJEWSKA

OPŁATEK
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To trudne, bo prze-
cież trwa ona zarówno 
w naszych sklepach, jak 

i w domach. Nasi klienci chcą 
mieć piękne, dostatnie i spo-
kojne święta. My także! Warto, 
abyśmy w tym czasie spojrzeli 
wyrozumiale na nich i na sie-
bie, aby móc przeżyć Boże Na-
rodzenie w poczuciu zgody ze 
sobą i ze światem.

Bez gorączki w domu
Prośmy o wsparcie – w sprzą-

taniu, przyniesieniu zakupów, 
ubraniu choinki. Nie jest to ozna-
ka, że nie dajemy rady, a jedynie, 
że chcemy wspólnie z członkami 
rodziny zadbać o wspólną prze-
strzeń. Nic lepiej nie scala ro-
dziny, jak dokładanie kolejnych 
„cegiełek” do tego, co już razem 
zbudowaliśmy. Mamy w domu 
uparciucha, który mimo próśb nie 
chce pomóc? Może dobrze jest 

spróbować metody faktów do-
konanych i nie wyręczać tej oso-
by, mimo że bardzo nas to kusi. 
Widok niewytrzepanego dywa-
nu, czy nieodłożonych do szafy 
ubrań w trakcie świątecznych dni 
może zadziałać na upartego lepiej 
niż rózga pod choinką, bo przy-
pomni tej osobie, że wyłamała się 
z rodzinnych przygotowań.

Lepsze jest wrogiem dobre-
go – dodajmy: wystarczająco 
dobrego, by przynieść satys-

fakcję. Przedświąteczny czas to 
doskonała „głęboka woda” do 
ćwiczenia się w odpuszczaniu 
sobie i innym. Może nie zdąży-
my sprzątnąć kurzu z górnych 
powierzchni mebli, ani wynieść 
do piwnicy kosza, który czeka 
na to od lata. I co z tego? Jeśli 
zdążymy za to porozmawiać 
z bliskimi, albo zobaczymy 

poradnik
sprzedawcy

w ich oczach autentyczną radość 
z prezentów, czy nie będzie to 
wystarczający znak, że święta są 
udane?

 
Czasy się zmieniają – bywa, że 
nasze najdawniejsze wspomnie-
nia, albo też wyobrażenia ideal-
nych świąt datują się z czasów, 
gdy Boże Narodzenie szykowało 
się po trochu przez cały rok, bo 
w domu gromadzono zapasy po 
letnich żniwach, zbiorach owo-
ców i warzyw. Dziś nie trzyma-

my stale w domu produktów na 
święta, a zakupy zostawiamy na 
kilka przedświątecznych tygodni. 
Nic dziwnego, że napięcie ro-
śnie, skoro czasu jest mniej, a my 
przecież łączymy przygotowania 
z zawodową pracą. Współcze-
sność niezbyt sprzyja tradycjom, 
ale przecież robimy, co możemy, 
by je zachować.

Przetrwać gorączkę

Bez gorączki w pracy
Poszukiwacze zaufanych pro-

duktów – badania pokazują, że 
klienci sklepów, robiąc zakupy 
przedświąteczne, sięgają po pro-
dukty, które dobrze przetestowali. 
Nic tak nie psuje humoru, jak ciasto 
upieczone na ostatnią chwilę, które 
okazuje się mieć zakalec z powodu 
składnika, użytego po raz pierwszy! 
Weźmy pod uwagę, że niejeden 
klient będzie szukał sprawdzonych 
marek, więc pośpiech i nerwowość 
może wzrosnąć.

Czas świąt jest wyjątkowy 
– to przerwa w biegu, chwila na 
rozkoszowanie się atmosferą. Być 
może dlatego w święta wszyscy 
potrzebujemy odrobiny luksusu. 
To okres, w którym klient chęt-
niej wrzuci do koszyka rzeczy, 
jakich zwykle nie kupuje przez 
cały rok. Może warto podsunąć 
mu dodatkowe praliny w ozdob-
nym pudełku, czy kolorowe po-

sypki do ciast? Czasem niewiele 
wystarczy, aby święta wydały się 
obfitsze. Przecież raz się żyje!

Doroczny egzamin – to ten, 
który zdają nasi klienci, dbając 
o przygotowanie Bożego Naro-
dzenia. Przymknijmy więc cza-
sem oko na nieuprzejmość, czy 
podenerwowanie kupującego. 
Może mąż, robiąc zakupy, po raz 
pierwszy pomaga żonie i jest za-
gubiony? Może narzeczona chce 
dobrze wypaść przed przyszłymi 
teściami? Może nasi klienci stara-
ją się, aby wypadło perfekcyjnie, 
bo nie chcą zawieść bliskich, zu-
pełnie tak jak my?

Zawsze warto pamiętać, że 
gorący przedświąteczny okres 
w końcu minie. I cieszyć się, gdy 
spędzimy go w zdrowiu, zacho-
wując nadzieję oraz ufność w nad-
chodzący Nowy, Dobry Rok.

MONIKA KARPOWICZ

Dzisiaj na półkę naszej bi-
blioteczki trafia książka dość 
szczególna, jeśli idzie o źródła 
jaj powstania. „Od pomysłu do 
sukcesu”, której autorami są De-
nis Waitley i Robert B. Tucker 
to efekt wielogodzinnych pry-
watnych rozmów i wywiadów 
z czołowymi amerykańskimi 
milionerami, przedsiębiorcami, 
naukowcami, członkami rad nad-
zorczych wielkich korporacji. 
Właśnie z ich doświadczeń au-
torzy wyciągają swój fundamen-
talny wniosek, że to co błędnie 
przypisuje się łutowi szczęścia 
czy pomyślnemu zbiegowi oko-
liczności, tak naprawdę jest po 

prostu metodą działania, którą 
odkryli i posiedli ludzie sukcesu. 

Czy owa tajemna wiedza może 
być dla nas dostępna? – Jak naj-
bardziej, jeśli zaczniemy syste-
matycznie zgłębiać jej tajniki. 
Lektura ich pracy, jak zapewniają 
Waitley i Tucker, pozwoli nam 
porzucić puste marzenia i zacząć 
konsekwentnie realizować nowe 
pomysły, pozbyć się nawyków 
myślenia, które paraliżują twór-
cze procesy, odkrywać i tworzyć 
przełomowe idee. Przerzućmy 
zatem kilka kartek, by nabrać 
apetytu na całość.

Po krótkim opisie realiów 
współczesnego świata biznesu 
od razu przechodzimy do pozy-

cjonowania siebie w tym oto-
czeniu. Za motto służy myśl Se-
neki – jeśli nie wiesz do jakiego 
portu żeglujesz, żaden wiatr nie 
jest dobry. Musimy więc na po-
czątku ustalić swoją dominują-
cą postawę życiową. Oby to nie 
była postawa nieudacznika, któ-
ry rozpamiętuje przeszłość i ma 
tysiąc usprawiedliwień na swoje 
porażki. Nie lepsza jest postawa 
zachowawcza. Gdy wyznajesz 
zasadę, że nie ma co ulepszać 
produktu, skoro się sprzedaje, 
to już przegrałeś. Marzycielstwo 
jest dobre, ale nie w biznesie. Co 
prawa marzyciel ma głowę pełną 
pomysłów, tyle że nie chce mu 
się pracować nad ich wprowa-
dzeniem w życie. Nowator nato-
miast potrafi z wielu pomysłów 

wyselekcjonować najlepszy 
i przyłożyć się solidnie do jego 
realizacji. 

Nowatorskie idee nie są wyni-
kiem bezpiecznego działania, nie 
wpadają nam do głowy gdy poru-
szamy się znaną, przetartą drogą. 
Wymagają, by rzucić wyzwa-
nie utartym sądom, przeskoczyć 
dawne ograniczenia i być goto-
wym na ryzyko. Jednym słowem 
musimy uwolnić nasze myślenie 
od przesądów. Bo to one ogra-
niczają naszą wizję, każąc nam 
koncentrować się na tym co już 
istnieje, nie zaś na tym co może 
się stać. Czy jesteśmy wolni od 
przesądów? Tu autorzy podrzu-
cają nam test pomocny w uzy-
skaniu tej wiedzy. Nie przytoczę 
wszystkich pytań, ale pomyślcie 
nad tym, czy wolicie raczej po-
znać prawdę, niż wykazać, że 
macie rację, albo czy słuchacie 
ludzi nie stawiając żadnych wa-
runków wstępnych.

Wiemy już, że chcemy my-
śleć niestandardowo, że gotowi 
jesteśmy porzucić okowy kon-
wencjonalnego i stadnego my-
ślenia. Tylko jak wpaść na no-
watorski pomysł? I o tym 
właśnie traktuje kolejny 
rozdział. Nie dajmy wiary 
temu, że jak cierpliwie po-
czekamy, to coś samo wpad-
nie nam do głowy. Samo z sie-

bie nic się nie dzieje. Nowator 
to człowiek twórczy, ponieważ 
ciągle poszukuje nowych roz-
wiązań. Nie zadowala go jednak 
samo wyszukiwanie nowości, 
bowiem tak najbardziej intere-
suje go zmienienie ich w rzeczy-
wistość. Wywiady z tuzami w tej 
dziedzinie pozwoliły autorom na 
stworzenie syntetycznego katalo-
gu metod pracy nad pomysłami. 
Nie zdradzając wszystkich jego 
punktów powiem tylko, że za-
cząć należy od inspekcji własnej 
„fabryki pomysłów”, a skończyć 
na stworzeniu swoistej siatki na 
motyle, czyli sposobu utrwalania 
ulotnych czasem idei wpadają-
cych nam na sekundę do głowy.

Kolejne strony prowadzą nas 
przez kwestie rozwijania intuicji, 
postrzeganej tu jako wynik sze-
rokiej i wielozakresowej wiedzy; 
wykształcenia w sobie umiejęt-
ności dostrzegania szans w zmia-
nach, okiełznania niebezpie-
czeństw związanych z podjęciem 
ryzyka. Niezwykle ważna wy-
daje mi się ostatnia uwaga, aby 
traktować porażkę tak samo 
jak sukces. Autorzy twierdzą, 
że umiejętność zdystansowania 
się od sukcesu i porażki oraz 
ustalenia dlaczego miały miej-
sce, jest jednym z najtrudniej-
szych zadań stawianych nam 
przez życie. A po lekturze książ-
ki trudno się z nimi nie zgodzić.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Pomysł na pomysł

BiBlioteczka
handlowca
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–20 utworzą hasło.

Poziomo: 1) przytulane przez dzie-
ci, 5) solona ikra z jesiotrowatych, 8) 
mieszka w niej Mikołaj, 9) konie Mi-
kołaja, 10) wyczekiwana w wigilię, 11) 
śpiewane podczas grudniowych świąt, 
13) puszysty, biały, 16) florystyczna 
lub do makijażu, 20) iglak, 23) w śre-
dniowieczu nazwa wszystkich Arabów, 
24) stop miedzi, manganu i niklu, 25) 
melodia wygrywana przez mechanizm 
w zegarze, 26) zimą na stoku narciar-
skim, 27) dziedzina biologii.

Pionowo: 1) dostojeństwo, 2) od 
św. Mikołaja, 3) wśród znaków drogo-
wych, 4) nazwisko rumuńskiego histo-
ryka, polityka, poety, dramaturga – Ni-
colae, 5) staropolska nazwa naszyjnika, 
6) cienkie ciasto przełożone masą, 7) 
dba o ogród, 12) rosyjskie imię męskie 
pochodzenia holenderskiego, 14) brak 
wiary, 15) hałas, harmider,17) miotana 
broń myśliwska w kształcie wygiętego 
kawałka drewna, 18) imię wybitnego 
językoznawcy, autora Słownika języka 

polskiego, 19) szkolna ocena, 21) imię 
Poe amerykańskiego poety, nowelisty, 
krytyka literackiego epoki romanty-
zmu, 22) morski, polny lub na biegu-
nach, 23) pojazd Mikołaja.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 12 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Prawidłowe rozwiązanie będzie pre-
miowane w drodze losowania nagrodą 
ufundowaną przez koncern Coca-Cola.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/21
Poziomo: 1) miligram, 5) handel, 8) 

drzewo, 9) ratownik, 10) Lewandów, 
11) rokiet 13) arkan, 16) Tolek, 20) 
kołacz, 23) Guliwera, 24) wisielec) 25) 
paczki, 26) Pilawa 27) kuczbaja.

Pionowo: 1) medale, 2) luzownik,3) 
Gowino, 4) Mirów, 6) Nowak, 7) epi-
demie, 12) ocet, 4) rulonik, 15) niec, 
17) laleczka, 18) pilarz, 19) Janina, 21) 
Alina, 22) Zulka, 23) gacek

Hasło: STO DWADZIEŚCIA LAT 
HALI MIROWSKIEJ

Nagrodę otrzymuje Piotr Jóźwiak 
z Sochaczewa.
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Magia, smaki świąt, 
szczególnie i wyjątkowo 
Bożego Narodzenia roz-

wijają się w nas przez całe ży-
cie. I chyba najbardziej mocno 
odczuwane są w dzieciństwie. 
Bo te święta, najbardziej ro-
dzinne w roku, bo to przecież 
narodziny bożego Dzieciątka, 
organizują nasi najbliżsi, ro-
dzice, dziadkowie. 

Te wspomnienia z dziecię-
cych świąt są zwykle kanwą 
obecnych świąt, które teraz 
organizujemy dla 
swoich dzieci i wnu-
ków. Jednak aura ich 
była o wiele inna 
niż obecnie. Pamię-
tam, że w moim daw-
nym mieszkaniu w starej, 
czynszowej kamienicy, gdzie 
były jeszcze piece węglowe, 
w małym pokoju, przy okrą-
głym stole, zasiadaliśmy do 
Wigilii z rodzicami i bratem, 
z jednym wolnym miejscem 
„dla wędrowca”. Pod obrusem 
było sianko, obok żywa, świer-
kowa choinka z prawdziwymi 
świeczkami, watą, „włosa-
mi anielskimi”, girlandami, 
bombkami i sztuczne ognie…

Kiedyś od takiego ognia 
zapaliła się wata na choince 
i pożar zdusił kołdrą z mo-
jego łóżka mój bystry ojciec 
chrzestny. To było pierwszego 
dnia świąt, kiedy było gwarno, 
bo przychodzili ciotki i wuj-

kowie z dziećmi. Oczywiście, 
śpiewaliśmy kolędy, był opła-
tek, życzenia, prezenty. Sma-
kowaliśmy wigilijne potrawy. 
Wszyscy mili, radośni, wese-
li. ZGODNI. Milkły wszelkie 
spory, oddalały się smutki, 
troski, budziły nadzieje i ro-
dzinne plany. 

Po często gwarnej i obfitej 
kolacji szło się na pasterkę. 
Często był szczypiący mróz 
i skrzypiący śnieg, a oświe-
tlony kościół rozbrzmiewał 

kolędami. Nie zapomnę nigdy 
śpiewanej solo, a capella, bar-
dzo silnym głosem kolędy „Oj 
Maluśki” przez młodą góralkę 
w Pewli Małej na Żywieccyź-
nie. Właśnie góralskie paster-
ki ze śpiewem żywiołowym na 
cały głos mają cudowny urok. 
Tam, wtedy gdy byliśmy gość-
mi, była ta bajkowa sceneria 
świąt, jak sanki, kuligi, dzwon-
ki, oszronione góry i lasy. 

Podobnie było u moich ku-
zynów w mazowieckim Płoń-
sku, gdzie przy jednym stole 
zbierało się chyba 30 osób. 
Gdy zaśpiewali „Do szopy hej 
pasterze”, to trzęsła się cała 
chałupa. I były tam prawdziwe 
bitwy dzieciaków na śnieżki. 

Boże Narodzenie to ude-
korowane ulice i wystawy, 
barwne jarmarki, szopki kra-
kowskie, wielkie choinki na 
placach. Ale i rytualne przy-
gotowania, jak kręcenie na 
maszynce maku, pasztetu, 
ubieranie choinki, zakupy… 
A dawniej w PRL-u trzeba 
było „upolować” szynkę, kar-
pia, cytryny, zająca. Pamię-
tam te upojne zapachy wypie-
ków i dekoracje domów, kiedy 
wieczorem szedłem uliczka-

mi mojej Saskiej 
Kępy, wśród snu-
jących się dymów 
z komina. 

Ciepło domowe-
go ogniska tak na-

prawdę ogarnia nas i przytula 
szczególnie w te święta. Je-
steśmy sobie nawzajem bar-
dzo bliscy. Mimo różnic wie-
kowych, rozmaitych poglądów, 
religii, stanu majątkowe-
go. I opłatek, puste miejsce 
przy wigilijnym stole jest 
dla każdego, zwłaszcza dla 
samotnego, nieszczęśliwe-
go sąsiada. Ale i pomyślmy 
o tych, co na morzu, na grani-
cy (po obu stronach), w szpi-
talach, więzieniach, domach 
opieki. 

Nie przypadkowo spółdziel-
cy nazwali swe spółdzielnie 
ZGODA – płocka, mikołowska, 
krakowska, wejherowska… 

DERWISZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 12 z hasłem

smaki życia  

Ciepło świąt

Baran 21.III-20.IV
Pod koniec roku mogą być 
potrzebne porady lekarza. 
Nienajlepsze samopoczucie 
możesz zlikwidować wy-

poczynkiem w postaci snu.

Byk 21.IV-21.V
Przyjmij pomoc bliskich 
w sytuacji która będzie ci 
spędzać sen z powiek. Do-
brych rad nigdy za dużo.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Końcówka roku bez kompli-
kacji. Trzeba mieć optymi-
stycznie nastawienie, a nie-
pokoje pójdą sobie precz.

rak 22.VI-22.VII
Wahania nastroju koniecz-
ne do opanowania, choć być 
może nie będzie to łatwe. 
Istnieje możliwość wsparcia 

ze strony Ryby.

lew 23.VII-22.VIII
Nie komplikuj prostych 
spraw, a osiągniesz zamierzo-
ny cel. Zwracaj więcej uwagi 
na otaczający cię świat. 

Panna 23.VIII-22.IX
Każdy rok wymaga pod-
sumowania, aby w kolejny 
wejść z nowymi pomysłami 
.Nadszedł więc czas. Re-

asumpcja potrzebna.

waga 23.IX– 23.X
Porzuć złe nastroje , któ-
re być może zdarzyły się 
w dobiegającym końca 
roku. Spojrzyj w przyszłość 

z większą dozą optymizmu.

SkorPIon 24.X-22.XI
Postaraj się nie ujawniać 
swoich zamiarów co kolej-
nych jeszcze nie skrystali-
zowanych do końca decy-

zji, które przez najbliższych mogą być 
uznane za kaprys.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Więcej luzu, więcej uśmie-
chu choć mogą być trud-
ne momenty. Nie zawsze 
wszystko układa się po na-

szej myśli.
kozIorożec 24.XII-20.I
Jeśli rok nie należał do najła-
twiejszych, ale mija i trzeba 
z większą dozą optymizmu 
spojrzeć w ten nadchodzący.

wodnIk 21.I-20.II
Jeśli rok nie należał do najła-
twiejszych, ale mija i trzeba 
z większą dozą optymizmu 
spojrzeć w ten nadchodzący.

ryBy 21.II-20.III
Zadbaj o lepsze relacje 
z dalszą z rodziną. Przyjmij 
ich pojmowanie otaczającej 
rzeczywistości, a będzie ci 

łatwiej nawiązać kontakt. Warto.  

Na wigilijnym stole królują zwykle tradycyjne 
potrawy, pięknie ubrana choinka, biały obrus 
z opłatkiem, puste miejsce przy stole, wspólne 

kolędowanie. Oto z myślą o Świętach Bożego Naro-
dzenia kilka sprawdzonych przepisów na wigilijny 
stół: 

Zupa Z susZonych podgrZybków
● 100 g suszonych podgrzybków 
● 2 cebule ● po łyżce masła i ole-
ju ● cytryna ● pęczek włoszczy-
zny ● ziele angielskie ● 2 l bulio-
nu ● 150 g makaronu np. łazanki, 
wstążki ● tymianek ● sól ● pieprz 
czarny i ziołowy ● śmietana 

Grzyby zalać szklanką wody, 
zagotować. W osobnym garnku 

rozgrzać masło z olejem. Przesmażyć posiekaną cebu-
lę, dodać 8 liści laurowych, kilka ziaren ziela i łyżecz-
kę suszonego tymianku, smażyć 2-3 minuty. Grzyby 
odsączyć (wywar pozostawić), pokroić, dodać do 
składników w garnku. Wrzucić pokrojoną włoszczy-
znę. Dodać szczyptę pieprzu ziołowego, bulion wa-
rzywny i przecedzony przez sitko wywar grzybowy. 
Zupę gotować na małym ogniu ok. 30 min. Doprawić 
solą, cytryną i czarnym pieprzem. Podawać z ugotowa-
nym makaronem. Udekorować gałązką natki i odrobi-
ną śmietany (wg uznania).

pstrąg Z nadZieniem piecZarkowym
● pstrąg tęczowy ● cytryna ● 
masło ● świeże pieczarki ● ce-
bula ● bułka tarta ● natka pie-
truszki ● świeży tymianek ● sól 
● kminek ● pieprz czarny mie-
lony ● olej 

Cebulę pokroić w drobną ko-
steczkę, zeszklić na oleju, chwi-
lę podsmażyć i dodać pokrojone 
pieczarki. Posolić, przyprawić, 
dodać kminek i smażyć około 10 

min. Następnie dodać natkę pietruszki, tymianek, po-
sypać dwiema łyżkami stołowymi drobnej bułki tartej 
i smażyć jeszcze kilka minut. Pozostawić do lekkiego 

ostygnięcia. Pstrąga obmyć, osuszyć, posolić (także 
w środku), napełnić nadzieniem i włożyć do piekarni-
ka lub naczynia żaroodpornego. Nadzienie, które zo-
stanie, ułożyć obok ryby. Pstrąga wraz z nadzieniem 
pokropić cytryną, następnie nałożyć na niego plasterki 
masła i piec w piekarniku nagrzanym do temperatu-
ry 180°C przynajmniej 10 minut. Następnie należy 
zwiększyć temperaturę i piec kolejne 5 minut. 

kapusta Z grochem
● 1 kg kapusty kiszonej ● 40 dag 

grochu ● 2 cebule ● olej, masło 
do podsmażenia ● liść laurowy 
(kilka) ● ziele angielskie (kilka) 
● ½ łyżeczki kminku ● sól ● 
pieprz do smaku

Groch przebrać, umyć pod bie-
żącą wodą, zalać go wodą w garn-
ku i odstawić na kilka godzin. 
W tym czasie groch napęcznieje 

i wody ubędzie. Należy dodać wody i ugotować groch 
do miękkości. Kapustę odcisnąć, poszatkować, zalać 
wodą, dodać kminek, liść laurowy, ziele angielskie 
i gotować. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i podsma-
żyć na maśle z olejem. Dodać do gotującej się kapusty. 
Do miękkiej kapusty dodać ugotowany, miękki groch. 
Podczas gotowania, w razie potrzeby do gotowania 
można dolewać przegotowanej wody. Część grochu 
można przetrzeć przez sito, choć tego nie robiłam. 
Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Podawać na go-
rąco. TARTINKA

Przysłowia na Boże Narodzenie
l  Gdy w pełni księżyca Gody przypadają, 

Łagodną resztkę zimy z tego wysuwają.
l  Gdy na Boże Narodzenie pola są zielone  

Na Wielkanoc będą śniegiem 
przyprószone.

l  Gdy w św. Barbarę gęś chodzi po lodzie 
To Boże Narodzenie będzie po wodzie.

l  Ile tygodni przed Bożym Narodzeniem 
marzną kałuże, 
Tyle tygodni po Godach bydełko w oborze.

Horoskop Społemowiec War-
szawski (grudzień 2021)

Baran 21.III-20.IV

Byk 21.IV-21.V

Bliźnięta 22.V-21.VI
Rak 22.VI-22.VII
Lew 23.VII-22.VIII
Panna 23.VIII-22.IX
 Waga 23.IX– 23.X
Skorpion 24.X-22.XI
Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
Ryby 21.II-20.III

w i g i l i a


