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Obawy i nadzieje

PSS Śrem Nowy pawilon

SPOŁEM 2022
Wielkanocnego spokoju i otuchy

l sonda redakcyjna l 

Na tle narastających 
trudności dla spółdziel-
ni społemowskich, wy-

nikających m.in. z powodów 
rosnącej inflacji, znacznych 
podwyżek cen paliw, energii, 
gazu, zbóż oraz skutków wojny 
na Ukrainie i napływu olbrzy-
miej fali uchodźców, przepro-
wadzamy SONDĘ REDAK-
CYJNĄ pod hasłem „Obawy 
i nadzieje”. Dotyczy ona za-
równo aktualnej sytuacji spół-
dzielni, jak i całego Społem 
w skali kraju. 

Na stronach 2 i 3 zamieszcza-
my pierwsze trzy wypowiedzi 
naszych prezesów. Oto ich frag-
menty:

WIESŁAW DEPA  
– prezes PSS Rzeszów

– W obecnej sytuacji trzeba 
odłożyć wygórowane, jednost-
kowe ambicje na bok. One są 
szkodliwe, durne i chore. Należy 
przełamać klątwę „integracji”. 
Łączyć się w krajową sieć KPH 
nie kilkudziesięciu spółdzielni, 
ale stu, dwustu, bo wtedy będzie 
odpowiedni potencjał zakupów. 
Podobnie łączyć się w większe 
spółdzielnie, bo słabe wypadną 
z rynku. 

DANUTA SZAFRAŃSKA 
– prezes PSS Śrem

– „Społem to jest taka kula, co 
trzech pcha… a reszta hula!!”. 
Tak kiedyś celnie powiedział 
popularny prezes Mietek Zapał 
z Lublina, nawiązując do histo-
rycznego znaku siłaczy pchają-
cych kule ziemską, To właśnie 
jest obraz naszej „integracji” 
o której mówimy na zjazdach 
i konferencjach od ponad 30 lat, 
po specustawie z 1990 która nas 
rozbiła. Jej efekty, odmienianej 
słownie jako „koncentracja”, czy 
teraz „konsolidacja” są wciąż mi-
zerne i słabe, bo każdy ciągnie 
tylko w swoją stronę. 

JÓZEF CHOCIAN  
– prezes PSS Sochaczew

Dużo racji ma prezes Marek 
Hejda z PSS Pruszków, który 
mówi, że „tak źle jak teraz , to 
nigdy jeszcze nie było…”. I rze-
czywiście, takich trudności nie 
przeżywałem podczas całej mojej 
pracy zawodowej 54 lat w Spo-
łem, w tym 32 jako prezes socha-
czewskiej spółdzielni. Owszem, 
bywały różne ciężkie chwile, trud-
ne warunki, reorganizacje, ogra-
niczenia, ale takich spiętrzonych 
problemów, to jeszcze nigdy nie 
było. Kłopoty rosną I kumulują 
się, a środków na ich pokonanie 
nie starcza. 

Więcej str. 2 i 3 u

Na marcowej konferencji SPOŁEM 2022 siedzą od lewej prezesi: Wiesław Depa 
z PSS Rzeszów, Danuta Szafrańska z PSS Śrem, Ireneusz Durda z PSS Mińsk Maz. 
i Leszek Gawryś z PSS Sokołów Podl.

Zarząd KZRSS „Społem” w Warszawie zapro-
sił prezesów i członków zarządów spółdzielni 
na kolejne, wiosenne konferencje „SPOŁEM 

2022”. Do wyboru były dwa ich terminy: 16–18 mar-
ca br. i 5-7 kwietnia br. 

W programie marcowej konferencji przewidzia-
no m.in. spotkanie z Zarządem KZRSS „Społem” 
na temat podsumowania i perspektyw działania 
Związku w 2021 i w 2022 r. Poza tym uczestnicy 
konferencji mogli zapoznać się z aktualną ofertą Krajowej Plat-
formy Handlowej Społem, a także Spółki Społem Broker Ubezpie-
czeniowy oraz firm Iglootechnika i INSOFT. Otrzymali również 
informacje na temat parametrów prawno-ekonomicznych w 2022 
i zmian przepisów w Polskim Ładzie, jako wyzwania w działalności 
spółdzielni. Podsumowano też działania w ramach Projektu Spół-
dzielnia. 

Zapowiadając przed miesiącem obie konferencje, pisaliśmy że: „…
odbędą się w nadzwyczajnej sytuacji. Liczymy, że społemowcy prze-
dyskutują pilne problemy w obliczu wojny na Ukrainie i jej skutków 
dla naszego kraju i naszych spółdzielni”. Niestety, niewiele z nich 
znalazło czas podczas marcowej konferencji, mimo iż w programie 
umieszczono skądinąd ciekawe wystąpienie czołowego polskiego al-
pinisty. 

Mimo bogatych, pożytecznych informacji, część prezesów spół-
dzielni mówiło nam, że poczuli niedosyt, bo chętnie wysłuchaliby 
głosu ekonomisty, prawnika, lub dziennikarza nt. obecnych dra-
matycznych zagrożeń. 

We wtorek, 8 marca br., 
w Międzynarodo-

wym Dniu Kobiet, Społem 
PSS w Śremie otworzyła swój 
nowy, 20 sklep ogólnospożyw-
czy w wybudowanym 400-me-
trowym pawilonie w pobliskim 
Mechlinie, przy ul. Śremskiej 
9, wraz z parkingiem na po-
nad 30 miejsc. Obok sklepu, 

To nie było zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Społem PSS 
w Sochaczewie. Tym razem 

oficjalnie i uroczyście żegnano 
i dziękowano odchodzącemu na 
bardzo zasłużoną emeryturę pre-
zesowi JÓZEFOWI CHOCIANO-
WI. Ogromne bukiety pąsowych róż, 
grawertony i listy pochwalne, prze-
kazano bohaterowi wieczoru w spo-
łemowskim Cafe Barze. Doceniono 
i uhonorowano jego 32 lata prezesu-
ry oraz aż 54 lata pracy zawodowej. 

Przemówienia gości – prezesa 
KZRSS Społem Ryszarda Jaśkow-
skiego, burmistrza Sochaczewa Pio-
tra Osieckiego i starosty sochaczew-
skiego Jolanty Gonta przerywane 
były oklaskami i owacjami na cześć 
zasłużonego Prezesa. Wzruszeniom 
i łzom nie było końca, a sam wychwa-
lany Lider nie mógł mówić z głębokiej 
emocji.

Do serdecznych podziękowań i ży-
czeń dołączyłem też nasze redakcyj-
ne, bo nasz przyjaciel, Józek Cho-
cian jest również od lat cenionym 
członkiem Rady Programowej SW, 
wieloletnim radnym, bezgranicznie 
oddanym ludziom społemowcem, 
znakomitym organizatorem i pro-
pagatorem idei spółdzielczych. 

Ze świetnym dorobkiem ponad 
pół wieku ofiarnej pracy przeszedł 
do historii swojej 93-letniej PSS 
w Sochaczewie i całego 153-letnie-
go Społem. To była epoka Chocia-
na! Chcemy nadal czerpać warto-
ści z Twojego autorytetu i dorobku 
życiowego, Drogi Józku. Zdrowia 
i szczęścia! 

O przebiegu i wynikach Walnego 
Zgromadzenia 29 marca br. napiszemy 
szerzej w następnym numerze.  

 DARIUSZ GIERYCZ

w tej zgrabnej, bordowej bryle 
budynku znajdzie się również 
myjnia samochodowa i punkty 
usługowe.

Podczas otwarcia sklepu du-
żym powodzeniem cieszyły się 
artykuły promocyjne, jak np. ma-
jonez Winiary, olej rzepakowy po 
7,99 zł, filet z kurczaka, albo cu-
kier po 2,40 zł. Obok podstawo-
wych produktów, jak pieczywo, 
mięso i wędliny, nabiał, owoce 
i warzywa, klienci chętnie kupują 
m.in. artykuły higieniczne, che-
mii gospodarczej, czy gospodar-
stwa domowego. 

Załoga pawilonu liczy 13 
osób, w tym kierowniczka Wio-
letta Bręgiel  i  jej zastępcy – Be-
ata Cieślak i Michał Dworczyń-
ski. Godziny otwarcia sklepu to 
6-21 w dni powszednie i soboty 
oraz 9-18 w niedziele handlowe.

Nowa placówka znajduje się 
przy Nowym Osiedlu, obok 
przystanku autobusowego. Jej 
klientami są okoliczni mieszkań-
cy, także z sąsiednich wsi oraz 
przyjezdni z pobliskiego Śremu 
i Wielkopolski, gdyż w tutejszym 
zabytkowym Dworze Antonówka 
organizowane są obozy jeździec-
kie i tenisowe, a turyści bywają tu 
w Parku Krajobrazowym „Łęgi 
Mechlińskie”, pobliskich lasach 
i w starorzeczu Warty. 

DG 

PODZIĘKOWANIE
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WIESŁAW DEPA –
prezes PSS Rzeszów

– Rzeszów to teraz mia-
sto prawie przyfronto-

we. Ciągły huk lądujących 
i startujących z pobliskiego 
lotniska w Jasionce cięż-
kich, olbrzymich samolotów 
transportowych każe miesz-
kańcom myśleć o bliskiej 
wojnie na Ukrainie. Do tego 
dochodzi obecność żołnierzy 
i baterii rakiet amerykańskich 
oraz napływ wielkiej masy 
uchodźców, w tym kobiet 
z dziećmi. Naturalnie więc 
nasze obawy odnoszą się do 
negatywnych skutków wojny, 
krótko i długofalowych dla 
naszego kraju i naszych spół-
dzielni.

Z potrzeby serca pomagamy 
uchodźcom jak możemy. Nasze 
wyroby piekarnicze i ciastkar-
skie, w tym drożdżówki, rozda-
jemy uciekinierom wojennym 
na dworcu w Rzeszowie, skąd 
podróżują oni dalej w głąb kra-
ju i na zachód Europy. Wspie-
ramy zbiórki na ich rzecz. 

Dręczy nas jednak niepew-
ność jutra, bo nie wiadomo 
co będzie dalej; kiedy woj-
na na wschodzie się skończy, 
albo nie daj Boże, rozszerzy 
się. Tymczasem trudności 
dla spółdzielni wciąż się pię-
trzą i kumulują. Wiadomo, że 
mamy rosnąca inflację, sko-
kowy wzrost cen surowców, 
paliw, energii, gazu, a także 
żywności i przetworów.  

Uważam, że warto przewidy-
wać podwyżki. Pandemia dała 
nam się mocno we znaki, nastą-
pił spadek obrotów o 8-10 proc., 
ale wyszliśmy bez strat. Zysk 
był niewielki, ale jednak był, 
a teraz za styczeń i luty osią-
gnęliśmy dynamikę 111 proc. 
Korzystne okazały się 3-4-let-
nie umowy na dostawy gazu 
i energii. 

Przewidywaliśmy wzrost cen, 
ale w lutym przeżyliśmy szok 
cenowy, bo surowce poszły 
w górę aż o 140 proc. Dotyczy 
to mąki, co ma wpływ na pro-
dukcję dwóch piekarni i ciast-
karni oraz produkcję garmaże-
ryjną i gotowych dań restauracji 
Klimat w 90 proc. kierowaną do 
sieci sklepów. Natomiast rynek 
jest czuły na wzrost cen i nie 
można podnosić ich zbyt wyso-
ko.  

Nasi sprzedawcy widzą 
jak obecnie klient codzien-
nie chodzi z reklamówką po 
sklepach, szukając promocji 
i atrakcyjnego towaru. On nie 
jest anonimowy, jak w obcych 
supermarketach, bo nasze 
załogi go znają. Jego koszyk 
zakupowy jest może mniej-
szy, ale za to bywa w sklepie 
regularnie i trzeba go umie-
jętnie zachęcić do dokonania 
wyboru. 

Naszym atutem są dobre 
lokalizacje naszych 43 placó-
wek handlowych, w tym trzech 
SDH – Hetman, Pionier i Relax 
oraz dwanastu 800–1000-me-
trowych pawilonów osiedlo-
wych. Bolączką tylko jest brak 
parkingów. Dodam, że w 2023 
roku chcemy uruchomić nowy 
obiekt sklepowy, zakupiony 
od miasta, o 350-metrowej po-
wierzchni. 

Co mnie niepokoi, to sła-
ba aktywność członków spół-
dzielni i brak dopływu nowych 
w wieku produkcyjnym. Trzeba 
odmładzać szeregi członkow-
skie i dbać o kadry, aby nie mar-
twić się o następców. Wyrazem 
naszej troski był tytuł Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom, 
jaki nasza PSS zdobyła w 2019 
roku. 

Jednocześnie nie powinni-
śmy tracić doświadczonych 
emerytów, których warto dalej 
zatrudniać na pół, czy ćwierć 
etatu, aby dalej przekazywali 
swoją bezcenną wiedzę i prak-
tyczne doświadczenia młod-
szemu pokoleniu. Oni najlepiej 
znają zmienne potrzeby i cha-
raktery klientów.  

Jestem prezesem od 1990 r. 
a 27 lutego minęło 56 lat mojej 
pracy zawodowej. I chcę propa-
gować wśród młodych bliskie 
mi postawy służby, powołania 
w zawodzie handlowca, zamiast 

postawy roszczeniowej, która 
czasem dominuje. 

150-letnia tradycja Społem, 
które skutecznie działało w cza-
sie różnych kryzysów i wojen, 
zobowiązuje. W przypadku 
rzeszowskiej spółdzielni to hi-
storia od 1938 roku i ogromny 
dorobek pokoleń, który należy 
pomnażać. Cieszy mnie dobra, 
harmonijna współpraca Zarzą-
du z Radą Nadzorczą. Różnica 

zdań często jest potrzebna, ale 
nie może prowadzić do we-
wnętrznych tarć. 

Jak wspomniałem, mamy 
teraz piętrzące się trudności, 
zwłaszcza zabójcze dla małych, 
słabszych spółdzielni. W na-
szym regionie dobrze dają so-
bie radę PSS-y w Stalowej Woli 
i Leżajsku, a reszta pozostaje na 
krawędzi. 

Dlatego konsolidacja spół-
dzielni w jednolitą grupę za-
kupową jest pilnie potrzebna. 

Potrzebna narażonym na upadek 
małym i średnim spółdzielniom, 
ale również i dużym, w konfron-
tacji z bogatymi sieciami, które 
drapieżnie opanowują rynek.  

W obecnej sytuacji trzeba 
odłożyć wygórowane, jednost-
kowe ambicje na bok. One 
są szkodliwe, durne i chore. 
Należy przełamać klątwę „in-
tegracji”. Łączyć się 
w krajową sieć KPH 

Obawy

ç
We   wtorek 29 marca 

br.  Jacek Sasin, 
wicepremier i mi-

nister aktywów państwowych 
oraz Henryk Kowalczyk, wice-
premier i minister rolnictwa, 
ogłosili powołanie Krajowej 
Grupy Spożywczej, która ma 
służyć wzmocnieniu bezpie-
czeństwa Polski na rynkach rol-
no-spożywczych.

Holding Krajowa Grupa Spo-
żywcza (KGS), ma być spółką 
zbudowaną na bazie Krajowej 
Spółki Cukrowej. Resort akty-
wów wybrał wariant konsolida-
cji, polegający na tym, że zostaną 
wyemitowane akcje, które zosta-
ną objęte przez Skarb Państwa. 
W skład holdingu mają wejść 
spółki takie jak: Elewarr, Dan-
ko, Małopolska Hodowla Roślin, 

Poznańska Hodowla Roślin, Kut-
nowska Hodowla Buraka Cu-
krowego, Pomorska-Mazurska 
Hodowla Ziemniaka, Hodowla 
Zwierząt i Nasiennictwa Roślin 
Polanowice i Kombinat Rolny 
Kietrz.

„Krajowa Grupa Spożywcza 
będzie budowana w oparciu 
o Krajową Spółkę Cukrową. 
Kolejnym etapem tego działa-
nia będzie przedłożenie Radzie 

Ministrów stosownego pro-
jektu uchwały i w ciągu 7 dni 
Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych taki projekt uchwa-
ły przedłoży. Rada Ministrów 
podejmie decyzję i będziemy 
mogli powiedzieć, że Krajowa 
Grupa Spożywcza stała się fak-
tem” – powiedział na konferen-
cji prasowej wicepremier i mi-
nister aktywów państwowych 

Jacek Sasin. Sasin dodał, że 
bezpieczeństwo żywnościowe 
i wsparcie polskiego rolnictwa 
to fundamenty polityki rzą-
du. Stwierdził, że napaść Rosji 
na Ukrainę i wynikające z niej 
zmiany pokazały, jak bardzo 
ważne jest możliwość zapew-
nienia bezpieczeństwa gospo-
darce.

„Zamierzamy w przyszłości 
dokonywać akwizycji do pol-

skiego holdingu spożywczego” 
– zapowiedział wicepremier Sa-
sin. „Mamy zamiar pozyskiwać 
do tego holdingu nowe podmio-
ty, w tym zagraniczne, bo dziś 
takie możliwości są” – dodał. 
Przypomniał, że rząd Zjedno-
czonej Prawicy buduje polskie 
duże podmioty, którym już się 
staje Krajowa Grupa Spożyw-
cza. „Takim podmiotem będzie 

też powiększony Orlen i zaraz 
będziemy mówić o nowych kon-
solidacjach w gospodarce” – za-
powiedział. Jak podkreślił, nie 
ma inne drogi, jeśli Polska chce 
zachować suwerenność i bezpie-
czeństwo w kluczowych sekto-
rach gospodarki.

Z kolei minister rolnictwa 
Henryk Kowalczyk pytany był 
o przykłady wykorzystywania 
grupy spożywczej. Wicepremier 

odpowiedział, że KGS może 
być np. pośrednikiem w sprze-
daży nawozów. Podkreślił, że 
w ostatnim czasie ceny nawo-
zów bardzo mocno wzrosły na 
skutek wzrostu cen gazu. „Grupa 
będzie miała taką możliwość, by 
być pośrednikom sprzedaży na-
wozów, by rolnicy mieli stabil-
ne ceny. Może być podmiotem 
o znacznym kapitale, by zajmo-

wać się zbiorowym zaopatrze-
niem w nawozy” – powiedział 
minister rolnictwa.

Kowalczyk wskazał też na rolę 
grupy spożywczej przy zabezpie-
czeniu dostaw żywności. „Choćby 
teraz mamy bardzo duże potrzeby 
przy zabezpieczeniu żywności na 
cele humanitarne. Rola grupy spo-
żywczej byłaby tu więc ogromna. 
Mamy wtedy i sprawność prze-
twórstwa, szybkość dostaw i moż-

liwość szybkiego reagowania. 
Grupa spożywcza byłaby wyko-
rzystywana na niespokojne czasy” 
– zauważył. Pytany o to, jak spra-
wić, by ceny dla konsumentów 
były niskie, a dla producentów 
w skupie wysokie, Kowalczyk od-
parł, że bardzo dużo zależy tu od 
liczby pośredników.

„Krajowa Grupa Spożyw-
cza, mam nadzieję, będzie miała 
mniej pośredników. Będzie jed-
nym z ważniejszych podmiotów 
przetwórczych i handlowych 
i będzie dawać godziwe wyna-
grodzenie rolnikom za produkty 
rolne. Chodzi o to, by różnica 
między ceną produktów rolnych 
a ceną finalną na półkach w skle-
pie była jak najmniejsza. To jest 
możliwe, jeśli jest koncentracja, 
jest jak najmniej pośredników 
i można przeciwdziałać zmowom 
cenowym” – podkreślił szef re-
sortu rolnictwa. Kowalczyk dodał 
także, że dla rolników najwięk-
szą trudnością są zmowy cenowe 
podmiotów, które wykorzystują 
przejściowe problemy na rynku.

MATEUSZ DAMOŃSKI

Powstanie Krajowa Grupa Spożywcza

Z ostatniej chwili
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nie kilkudziesięciu spółdziel-
ni, ale stu, dwustu, bo wtedy 
będzie odpowiedni potencjał 
zakupów. Podobnie łączyć się 
w większe spółdzielnie, bo sła-
be wypadną z rynku. 

Regionalne agencje i gru-
py zakupowe to za mało. Do-
piero potencjał krajowej sieci 
Społem ustabilizuje pozycje 
naszych spółdzielni na rynku. 
Korzystne transakcje zakupu 
u producentów np. m ąki, cukru, 
makaronów, kaszy, konserw, 
przetworów mogą przynieść od-
powiednie efekty. 

Polecam też zakup poszu-
kiwanych przez klientów 
produktów regionalnych, jak 
np. wyroby Taurusa, czy fir-
my Dobrowolscy z okolic 
Mielca. 

Jestem optymistą i sądzę, że 
i tym razem, czyli społem damy 
radę. 

DANUTA 
SZAFRAŃSKA –
prezes PSS Śrem

– „Społem to jest taka 
kula, co trzech 

pcha… a reszta hula!!”. Tak 
kiedyś celnie powiedział po-
pularny prezes Mietek Za-
pał z Lublina, nawiązując 
do historycznego znaku si-
łaczy pchających kule ziem-
ską, To właśnie jest obraz 
naszej „integracji” o której 
mówimy na zjazdach i kon-
ferencjach od ponad 30 lat, 
po specustawie z 1990 któ-
ra nas rozbiła. Jej efekty, 
odmienianej słownie jako 
„koncentracja”, czy teraz 
„konsolidacja” są wciąż mi-
zerne i słabe, bo każdy cią-
gnie tylko w swoją stronę. 

Uważam, że najważniejsze 
teraz to wziąć się do roboty! 
Nie gadać i konferować o dru-
gorzędnych sprawach, bo z tego 
nic nie wynika, ale – działać 
rozważnie, oszczędnie, ade-
kwatnie do zmiennej sytuacji. 
Szybko reagować na nawet nie-
przewidziane zmiany. Koniecz-
ne są inwestycje, modernizacje, 
ofensywny marketing. Jak za-
wsze w naszej ponad 150-letniej 
historii, musimy być gotowi na 
lata tłuste i chude. Musimy li-
czyć na siebie. Wymagać od 
siebie i od innych. 

Dobre przykłady zaradności 
to PSS-y Leżajsk, Bochnia, któ-

re mają dobre wyniki w stosun-
ku do liczby mieszkańców. To 
prawda, że wciąż mamy rosną-
ca konkurencję wielkich sieci 
handlowych, w tym dyskontów 
Biedronka, Dino, Lidl, itd. Ale 
trzeba mieć własną strategię 
i wizję rozwoju. Trzeba przygo-
tować się na najgorsze warunki, 
na przyszłość. 

Wzrastająca fala uchodź-
ców to nie jest największy 
problem. W pracy sprawdzają 
się od lat, są solidni i adaptu-
ją się dość szybko. Będą na-
szymi też klientami, których 

potrzeby trzeba uwzględniać 
w ofercie. 

Nowa strategia handlowa 
Społem, która teraz powstaje 
głównie poprzez rozszerzanie 
Krajowej Platformy Handlo-
wej Społem to dobry kierunek 
ale o 30 lat za późno. Wraz 
z innymi spółdzielniami złoży-
liśmy do niej akces. Najpierw 
jednak trzeba pokazać efek-
ty konsolidacji i współpracy. 
Wolę konkretne efekty, za-
miast szumnych zapowiedzi. 

Uważam, że należy mówić 
i działać PROSTO Z MOSTU, 
nie lukrować rzeczywistości, 
czarować się nawzajem. Nie 
unikać trudnych problemów, nie 
zamazywać trudnych tematów, 
nie przemilczać regresu, strat, 
braków i niedostatków. 

Zawsze byłam i jestem czło-
wiekiem pracy, nie oglądam 
się na innych, nie narzekam, 
lecz mobilizuję i inspiruję ze-
społy. Myślę, że inflacja, skoki 
cen paliw, energii, żywności, to 
faktycznie trudne warunki dla 
wszystkich na rynku. Ale musi-
my być tacy jak czołowi gracze 
na rynku. Skupić się na nowo-
czesnym marketingu, przemy-
ślanych promocjach, aplika-
cjach mobilnych, zamówieniach 
na telefon dla klientów itd. 

Nie możemy odstawać od 
konkurencji, lecz propagować 
produkty regionalne, świe-
że, nade wszystko warzywa 
i owoce, zdrową żywność, pro-
dukty eko. 

Niedawno, 8 marca br. uru-
chomiliśmy, kolejny sklep, 
nowy czerwono – grafitowy 
pawilon handlowy w Mechlinie 
przy ul. Śremskiej 9 oraz myj-
nię samochodową dwustanowi-
skową. Rok wcześniej rozbu-
dowaliśmy zakład produkcyjny 
ciastkarnię. 

Jak wiele Spółdzielni, 
oprócz handlu prowadzimy 
działalność produkcyjną i ga-
stronomiczną.

JÓZEF CHOCIAN –
prezes PSS Sochaczew

Żyjemy w coraz bardziej nie-
pewnych, nieprzewidywalnych 
czasach. Decyzje jakie trzeba 
dziś podejmować są bardzo 
ryzykowne, jak nigdy dotąd. 
Jesteśmy nadal pod presją pan-
demii, ponieważ pracownicy sa 
na zwolnieniach lekarskich i za-
łogi sklepów są tylko obsadzone 
w części. Występują dotkliwe 
problemy z utrzymaniem ciągło-
ści sprzedaży. Do tego dochodzi 
spirala inflacji, skoki cen energii, 
paliw, gazu, też żywności oraz 
skutki wojny na Ukrainie /zdro-
żeją zboża, nawozy, paliwa/. 

O tym jak są ryzykowne de-
cyzje, przekonały nas nieprze-
widziane skoki i ruchy cen. Np. 
oleju opałowego i gazu. Do 2021 
r. zdecydowanie droższy był olej 
opałowy, dlatego kilka lat temu 
podjęliśmy decyzje o zmianie 
sposobu ogrzewania pieców pie-
karniczych na gaz. 

Dziś zastanawiamy się czy 
nie powrócić do ogrzewania 
olejowego, ponieważ ceny gazu 
w ciągu ostatnich dwóch lat 
wzrosły trzy, a nawet czterokrot-
nie. Spółdzielnie, które miały 
zagwarantowane ceny jeszcze 
tego tak mocno nie odczuwają, 
ale w tym roku na pewno tę pod-
wyżkę zauważą. 

Mocno odczuwamy skoki ce-
nowe surowców, np. mąki i do-
datków piekarniczych. Bywa, 
że każda następna dostawa jest 
droższa o 10-15 procent. Na po-
czątku 2021 r. cena mąki do wy-
robu chleba oscylowała w grani-
cach 1 zł, dziś to nawet 2,50 zł. 
Fachowców na rynku brak, dla-
tego jest nacisk na zwiększenie 
płac. Ceny pieczywa nie można 

podnosić w nieskończoność, bo 
klient wtedy nie kupi towaru. 
Chleb jest towarem pierwszej 
potrzeby. Jednak ze względu na 
podwyżkę cen już widzimy, że 
klienci kupują go znacznie mniej. 

Dużo racji ma prezes Marek 
Hejda z PSS Pruszków, któ-
ry mówi, że „tak źle jak teraz 
, to nigdy jeszcze nie było…”. 
I rzeczywiście, takich trudności 
nie przeżywałem podczas całej 
mojej pracy zawodowej 54 lat 
w Społem, w tym 32 jako pre-
zes sochaczewskiej spółdzielni. 
Owszem, bywały różne ciężkie 
chwile, trudne warunki, re-
organizacje, ograniczenia, ale 
takich spiętrzonych proble-
mów, to jeszcze nigdy nie było. 
Kłopoty rosną I kumulują się, 
a środków na ich pokonanie nie 
starcza. 

Powstaje zasadnicze pytanie 
– jak ratować spółdzielnie i całe 
Społem? Uważam, że najlepszym 
i chyba jedynym wyjściem jest 
konsolidacja naszych spółdziel-
ni. Nie ma innego wyboru! Na 
najbliższym Walnym Zebraniu 
podejmiemy uchwałę o przystą-
pieniu do rozszerzonej Krajowej 
Platformy Handlowej Społem, 
która odbuduje taką krajową, pol-
ską sieć handlową Społem. Już te-
raz towary marki własnej Społem, 
które promuje KPH są umiarko-
wane cenowo i wysokiej jakości. 
Nasze dżemy, przetwory, lody, są 
lepsze – tak uważam – niż innych 
znanych firm. 

Chodzi jednak o to, aby ta 
nasza konsolidacja „nie rozlazła 
się „po kościach”. Aby na prze-
szkodzie znowu nie stanęły róż-
norakie, wygórowane ambicje 
liderów. Aby nie zawiodła dys-
trybucja i regularność dostaw. 

Krajowa sieć Społem po-
winna większą skalą zakupów 
przynosić większe korzyści, niż 
regionalne agencje handlowe. 
Konieczne są duże transakcje na 
towary masowe i poszukiwane, 
jak mąka, cukier, kasze, maka-
rony, przetwory, środki higieny. 
Chciałbym, żeby nasza krajowa 

sieć przynosiła większe zyski dla 
spółdzielni, niż np. współpraca 
naszej PSS z polskim Chorte-
nem, czyli dodatkowo ponad 200 
tys. zł zysku rocznie z bonifikat.  

Moim zdaniem, w walce 
z konkurencją ważne jest pro-
pagowanie patriotyzmu zaku-
powego. Szereg lat temu rzuciłem 
w naszych sklepach hasło: „Ko-
cham co polskie”. Przekonywali-
śmy klientów, że kupując polskie 
towary w polskich sklepach wspie-
rają polską gospodarkę, a polskie, 
regionalne produkty są często lep-
szej jakości niż zagraniczne.

Trzeba również zadbać 
o młodszych klientów, bo oni 
codziennie sięgają po internet, 
aplikacje mobilne, są coraz 
bardziej wymagający. O na-
szej solidności i niezawodności 
w trudnych warunkach wiedzą 
od rodziców i dziadków, ale chcą 
się o tym przekonać sami i teraz. 

Przypomnę, że jesteśmy 
najstarszą (istniejącą od 1929 
roku) i największą siecią han-
dlowo-produkcyjną na lokal-
nym rynku. Nasza Spółdzielnia 
posiada 14 placówek handlo-
wych (12 z branży spożywczej 
i 2 z przemysłowej), jadłodajnię 
Cafe&Bar oraz piekarnię. Po-
wierzchnia handlowa naszych 
sklepów to 1735 mkw. Zatrud-
niamy 140 osób.

Odchodząc po 32 latach z funk-
cji prezesa i jako wieloletni radny 
miasta i powiatu mam tę wielką 
satysfakcję, że mieszkańcy doce-
niają moją pracę. Często mówią, 
że idą po zakupy „do Chociana”, 
a niektórzy nawet „do Józka”, bo 
utożsamiają tak jak i ja PSS Spo-
łem z moją osobą.

 To była przez tyle lat moja 
druga rodzina, której poświęca-
łem nielimitowany czas. Życzę 
moim koleżankom i kolegom, 
aby nadal czuli się taką „rodziną 
społemowską”, pracującą z od-
daniem dla ludzi, bo wtedy oto-
czeni będą wzajemną życzliwo-
ścią i szacunkiem.   

i  nadzieje
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Podzielam poglądy historyków, któ-
rzy uważają, że poniżający szereg 
klęsk armii rosyjskiej w wojnie ro-

syjsko-japońskiej na Dalekim Wschodzie 
w latach 1904-1905, w ogromnym stopniu 
przyczynił się do niezadowolenia społecz-
nego w Rosji i był główną przyczyną re-
wolucji w 1905 roku. W wyniku tej wojny 
Japonia zatrzymała ekspansję Rosji w Azji 
i uniemożliwiła przejęcie Mandżurii, a Ro-
sja straciła blisko 200 tys. żołnierzy.  

Natomiast w wyniku rewolucji i strajków 
1905 r. w Rosji i w Królestwie Polskim, 
władze carskie poluzowały rygorystyczne 
przepisy, dotyczące m.in. oświaty, stowa-
rzyszeń, tolerancji religijnej. Dzięki temu 
powstały zdecydowanie lepsze warunki do 
tworzenia kooperatyw-spółdzielni. 

Wyjście z konspiracji

Niewątpliwie przełomowe, epokowe 
znaczenie dla rozwoju ruchu spółdziel-
czego pod zaborami miało utworzenie 
w Warszawie Towarzystwa Kooperaty-
stów. Zostało ono zarejestrowane przez 
carskiego ministra spraw wewnętrznych 
9 listopada 1906 r. Wcześniej działało 
nielegalnie w konspiracji. W pierwszych 
latach istnienia spełniało ono decydują-
ca rolę ośrodka inspirującego i kierują-
cego ruchem założycielskim stowarzy-
szeń spożywczych.

Towarzystwo powstało na bazie Sek-
cji Kooperatywnej założonego w 1905 r. 
przez Edwarda Abramowskiego Związku 
Stowarzyszeń Samopomocy Społecznej. 
Uważam, że była to dobra droga, bo urzęd-
nicy carscy traktowali dotychczas stowa-
rzyszenia spożywcze raczej jako organiza-
cje samopomocowe ludzi ubogich. 

Towarzystwo początkowo było organi-
zacją tajną i składało się niemal wyłącz-
nie z działaczy warszawskich. Z grona 
40 założycieli, wybrano pierwszy zarząd 

w składzie: Stanisław Wojcie-
chowski, Romuald Mielczarski 
i Rafał Radziwiłłowicz. Nato-
miast w skład Rady Towarzystwa 
weszli Edward Abramowski, Sta-
nisław Berent, dr Paweł Jankow-
ski, Antoni Mędrecki dr Antoni 
Natanson, Leon Supiński i Alojzy 
Wierzchlejewski. Wśród człon-
ków TK znalazł się również nasz 
wielki pisarz Stefan Żeromski.  

Największym osiągnięciem 
Towarzystwa Kooperatystów 
w początkowym, konspiracyj-
nym okresie było zorganizowa-
nie wydawania tygodnika „Spo-
łem” pod redakcją Stanisława 
Wojciechowskiego. Pierwszy 
numer ukazał się 6 października 
1906 r. – na miesiąc przed legali-
zacją Towarzystwa. Czasopismo 
to – którego nazwę zapropono-
wał Stefan Żeromski – spełniało 
ogromną rolę ideową, propagan-
dową i instruktażową. Było źró-
dłem wiadomości praktycznych, 
teoretycznych i naukowych dla 
kadry kierowniczej w nowych 
stowarzyszeniach spożywczych.

Co należy podkreślić, w skład 

redakcji „Społem” wchodzili chyba naj-
więksi entuzjaści i aktywiści budowy sze-
rokiego ruchu spółdzielczego. To byli 
zaprzyjaźnieni wcześniej działacze konspi-
racyjni PPS Józefa Piłsudskiego, z których 
Wojciechowski był najbliższym współpra-
cownikiem i przyjacielem Piłsudskiego 
w okresie powstawania PPS i współreda-
gowania „Robotnika” od 1894 r. To Pił-
sudski rekomendował Wojciechowskiego 
w niepodległej Polsce na ministra spraw 

wewnętrznych w rządach Paderewskiego 
i Skulskiego oraz na drugiego prezydenta 
RP w 1922 r. Obaj panowie poróżnili się 
dopiero w wyniku zamachu majowego 
w 1926 r. 

Pozostali założyciele redakcji „Społem” 
to też dawni towarzysze Piłsudskiego, jak 
Romuald Mielczarski – ekonomista, han-
dlowiec, aresztowany przez carat za pra-
cę w Tow. Socjalistów Polskich; Edward 
Abramowski – filozof, socjolog, współza-
łożyciel PPS, a potem ideowy przywódca 
Tow.Kooperatystów; dr Rafał Radziwiłlo-
wicz – psychiatra i psycholog, pomagający 
Piłsudskiemu w ucieczce z więzienia w Pe-
tersburgu.

Dr Adam Piechowski pisał niedawno 
w „Tęczy Polskiej”, że Radziwiłlowicz 
„ograniczał się do firmowania swoim na-
zwiskiem czasopisma „Społem”, gdyż 
Wojciechowski wciąż był zbyt „podejrza-
ny” dla carskich władz”. Dodam tylko, iż 
Radziwiłlowicz był też jednym z wielkich 
mistrzów masonerii polskiej. I w ten spo-
sób również mógł wykorzystywać pota-
jemnie swoje wpływy. 

Dr Piechowski cytuje też wspomnie-
nia Wojciechowskiego, który podawał, 
że w ciągu pierwszego roku wydawania 
„Społem” otrzymał 727 listów z prośbą 
o instrukcje i drugie tyle załatwiał w redak-
cji. W ciągu roku miał 55 odczytów w 36 
miejscowościach i 17 razy wyjeżdżał na 
różne zebrania organizacyjne spółdzielni. 
Wspomagali go w tym Mielczarski, Abra-
mowski i Antoni Mędrecki.  

Związki spółdzielczości

Największym dalszym impulsem dla 
rozwoju ruchu spółdzielczego był zwoła-
ny przez Towarzystwo I Zjazd Stowarzy-
szeń Spożywczych w Warszawie w dniach 
27—31 października 1908 r. przy udziale 
425 delegatów reprezentujących 268 sto-
warzyszeń. W referacie wygłoszonym na 
zjeździe przez Stanisława Wojciechow-
skiego wynikało m.in., że z liczby 670 ist-
niejących wówczas stowarzyszeń około 
500 powstało w latach 1905—1907. Sto-
warzyszenia zrzeszały ok. 90 tys. człon-
ków, prowadziły 750 sklepów, zatrudnia-
ły 1500 pracowników, a w ich zarządach 
czynnych było społecznie ok. 5 tys. osób. 

W wyniku Zjazdu powołano Biuro 
Informacyjne Towarzystwa Kooperaty-
stów, jako zalążek przyszłego związku, 
którego współdyrektorami zostali Sta-
nisław Wojciechowski i Romuald Miel-
czarski. Biuro udzielało porad i pomocy 
stowarzyszeniom spożywców. 

Dzięki staraniom obu dyrektorów, 18 
stycznia 1911 r. carski minister spraw we-
wnętrznych w Petersburgu zatwierdził sta-
tut Warszawskiego Związku Stowarzyszeń 
Spożywczych (na przymiotnik „Polski” 
nie wyraził zgody). I Zjazd odbył się 10-11 
czerwca 1911 r. z udziałem delegatów ze 
140 stowarzyszeń. Na dwóch dyrektorów 
Związku znów powołano Mielczarskiego 
i Wojciechowskiego. Wkrótce otworzyli 
oni hurtownię, a w 1913 r., zaledwie w cią-
gu 6 miesięcy, wybudowali dla niej znany 
budynek przy ul. Grażyny 13, obecną sie-
dzibę Związku. 

Tuż przed zakończeniem I wojny świa-
towej zwołano nadzwyczajny zjazd 1-4 
listopada 1918 r., z udziałem delegatów 
niezwiązkowych spółdzielni, podejmując 
próbę zjednoczenia spółdzielni we wszyst-
kich zaborach. Po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 r. w lipcu 1919 r., na VII 
Zjeździe, WZSS zmienił nazwę na Zwią-

zek Polskich Stowarzyszeń Spożywców 
i objął cały kraj. 17-18 listopada 1923 r., 
odbył się w Warszawie Kongres Spółdziel-
ni Spożywców, poświęcony konsolidacji 
spółdzielni w całej Polsce. Wreszcie, usil-
ne próby Mielczarskiego zaowocowały 26 
kwietnia 1925 r. na Zjeździe Zjednocze-
niowym powstaniem Związku Spółdzielni 
Spożywców RP. 

Propagowanie spółdzielczości

Z chwilą powstania związku spółdziel-
czości spożywców zmieniło się znaczenie

Towarzystwa Kooperatystów, które nie 
zabiegało już o konsolidację spółdzielni, 
a bardziej skupiło się na propagowaniu 
spółdzielczości i działalność wydawniczej. 
Opracowywano referaty i prowadzono 
dyskusje nad zagadnieniami spółdzielczo-
ści. Towarzystwo stało się forum wymiany 
myśli działaczy spółdzielczości oraz miej-
scem organizowania akcji propagandowej 
i wydawniczej. 

W latach 30. wydano ponad dwadzie-
ścia tytułów książek opracowanych przez 
własnych i zagranicznych propagatorów 
spółdzielczości, wśród których były prace 
popularno-propagandowe, teoretyczno-hi-
storyczne, podręczniki i tłumaczenia prac 
zagranicznych. Towarzystwo Koopera-
tystów prowadziło również propagandę 
masową, wydając broszury, ulotki, ode-
zwy, plakaty i zapraszając na odczyty. Do 
końca 1934 r. Towarzystwo prowadziło 
Biuro Prasowe, które wydawało tygodnio-
wy „Biuletyn Prasowy” wysyłany do 160 
czasopism. 

Warto dodać, że Towarzystwo przyczy-
niło się do powstania w 1924 r. Koła Parla-
mentarnego Spółdzielców, z udziałem po-
słów z różnych partii. Wspierało też szkoły 
spółdzielcze i zainaugurowało obchody 
Dnia Spółdzielczości od 1925 r. 

Działaczkami Towarzystwa były m.in. 
Jadwiga Dziubińska, która zorganizo-
wała w 1900 roku pierwszą spółdzielnię 
uczniowską w Pszczelinie k. Warszawy, 
oraz słynna pisarka Maria Dąbrowska. 
Towarzystwem kierował m.in. Jerzy Ka-
rol Kurnatowski, Edward Drożniak, zaś 
od 1932 do 1939 roku Stanisław Thugutt.

Opr. DARIUSZ GIERYCZ

Towarzystwo Kooperatystów 1906
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Na kongresie Nowej Lewi-
cy 19 lutego padły pro-
pozycje wprowadzenia 

zmian podatkowych, ważnych 
dla spółdzielni spożywców. 
Partia do wyborów parlamen-
tarnych pójdzie z propozycją 
zwiększenia podatku CIT dla 
największych rynkowych gra-
czy do 27 proc.

O przygotowywanych na kolej-
ne wybory parlamentarne w 2023 
roku nowościach mówił m.in. 
przewodniczący Lewicy Włodzi-
mierz Czarzasty. Prócz wprowa-
dzenia progresywnych podatków, 
czy obniżki VAT z 23 proc. na 16 
proc. działacze Lewicy ogłosili 
projekt zmian stawek CIT.

– Chcemy uzależnić podatek 
dla wielkich firm od dwóch rze-
czy: wielkości przychodu oraz od 

kategorii dochodu – mówił Cza-
rzasty.

Nowa Lewica proponuje, aby 
najmniejsze przedsiębiorstwa 
o dochodach w skali roku do 45 
tys. zł, zostały objęte skalą CIT 0 
– 9 proc. Przedsiębiorstwa duże, 
osiągające przychód 9 – 500 mi-

lionów zł miałyby płacić podatek 
w skali 9-27 proc., uzależniony 
od wysokości przychodu. Stawka 
CIT od największych firm miała-
by wynieść 27 proc. To oznacza 
zaś większe obciążenie podatko-
we dla największych sieci han-
dlowych. Nie tylko zagranicz-
nych, także rodzimych, bo wśród 

największych graczy są Dino (10 
miliardów przychodu w 2020 
roku) i Polomarket (1,8 miliarda). 
Lewica uważa, że zarabiający 
najlepiej powinni też ponieść naj-
większe obciążenia.

Zarządom spółdzielni nie 
trzeba przypominać, że dziś 

stawki CIT to najczęściej 19 
proc., w przypadku zaś mniej-
szych przedsiębiorstw 9 proc., 
o ile wartość przychodu ze 
sprzedaży brutto albo przy-
chody inne niż z zysków kapi-
tałowych w poprzednim roku 
podatkowym były niższe niż 2 
miliony zł.

O propozycji zmian stawek 
CIT i stanie zaawansowania 
prac nad nią mówi DARIUSZ 
STANDERSKI, dyrektor ds. 
legislacji w Koalicyjnym Klu-
bie Parlamentarnym Lewica, 
wykładowca na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego specjalizujący 

się w ekonomii sektora publicz-
nego.

– Czym kierowali się Pań-
stwo, różnicując stawki w za-
leżności od dochodu przedsię-
biorstw?

– Chcemy zrealizować kilka 
bardzo ważnych założeń. Przede 
wszystkim chodzi o zmniejszenie 
obciążenia podmiotów o najniż-
szych dochodach, by stworzyć 
jak najwięcej możliwości pozo-
stania zysku w przedsiębiorstwie. 
Po drugie zależy nam na zrów-
noważeniu wpływów do budże-
tu państwa – wielkie korporacje 
powinny zapłacić taki podatek, 
żeby częściowo wyrównać mniej-
sze opodatkowanie mniejszych 
przedsiębiorstw, a jednocześnie 
nie pozbawić wielkiej firmy 
znacznej części jej dochodów. Po 
trzecie chcemy stworzyć system, 
w którym zwiększenie opodatko-
wania nie jest skokowe, a szyte na 
miarę.

– Na jakim etapie są prace 
nad proponowanymi zmiana-
mi?

– W tej chwili konsultujemy 
projekt z organizacjami pozarzą-
dowymi, związkami zawodowy-
mi, przedstawicielami poszcze-
gólnych branż i środowiskiem 

akademickim. Chcemy, żeby pro-
jekt był jak najszerzej omówiony 
i dobrze przygotowany w każdym 
szczególe. W następnych mie-
siącach planujemy serię spotkań 
mieszkańcami w różnych miej-
scowościach.

– Czy i kiedy projekt może 
być wprowadzony do Sejmu 
w ramach inicjatywy ustawo-
dawczej? Czy też należy trak-
tować go jako zapowiedź zmian 
dopiero na okres po wyborach 
w 2023 roku?

– Żeby wprowadzić nowy sys-
tem podatkowy, trzeba rządzić. 
Dlatego jako pierwsze ugrupo-
wanie opozycyjne kładziemy na 
stół konkretny system podatko-
wy. Chcemy, żeby do wyborów 
uzyskał jak największe poparcie 
społeczne, żeby następny rząd 
mógł wprowadzić te rozwiązania 
rozsądnie i bez pośpiechu – czyli 
inaczej niż w przypadku Polskie-
go Ładu PiS. Dlatego tę pracę 
wykonujemy już dzisiaj, żeby nie 
być zaskoczonym, gdy wyborcy 
powierzą nam współodpowie-
dzialność za Polskę.

Rozmawiała: 
MONIKA KARPOWICZ

Wyrównywanie szans

Klienci coraz częściej szu-
kają produktów o tzw. 
czystej etykiecie, z pro-

stym składem surowcowym, 
bez dodatków poprawiających 
smak, czy konsystencję. Czym 
jest ten trend i czy będzie się 
rozwijał?

Czysta etykieta (z angielskiego 
„clean label”), to produkty z krót-
kim składem, nisko przetworzo-
ne, czy nawet jednoskładnikowe. 
Zakonserwowane metodami fi-
zycznymi – za pomocą wysokiej 
lub niskiej temperatury, impulsu 
elektrycznego czy wysokiego ci-
śnienia. Gwarantują one wyso-
ką jakość, czysty skład produktu 
i jednocześnie długi termin przy-
datności. Ich przeciwieństwem są 
produkty z długą listą substancji 
dodatkowych w składzie, zabez-
pieczone kontrowersyjnymi me-
todami chemicznymi, poprzez do-
datek substancji konserwujących 
(oznaczanych na etykietach literą 
E). Wyjaśnia to Katarzyna Rada, 
właścicielka portalu interneto-
wego „Czytaj Skład”, z zawodu 
ekonomistka, z zamiłowania pro-
pagatorka edukacji żywieniowej, 
autorka wielu kampanii uświada-
miających i współautorka książki 
„Czytaj skład. Gotuj z głową”.

Dziś nie trzeba bowiem spę-
dzać godzin w sklepach, aby 
wiedzieć, co zawierają artykuły 
spożywcze. Służą do tego inter-
netowe serwisy, takie jak „Czy-
taj Skład”, odwiedzany przez 
150 tys. osób miesięcznie (jego 
profil na Facebooku obserwuje 
240 tys. osób). Są też np. strony 
„Polski Koszyk”, czy „Czytamy 
Etykiety”. Internauta może tam 
wpisać w wyszukiwar-
kę i sprawdzić 
skład wyrobu, 
lub skorzystać 
z porówny-
warek i zesta-
wić ze sobą 
kilka produk-
tów różnych 
firm, a następ-
nie wybrać ten 
optymalny dla 
siebie. Kto naj-
częściej spraw-
dza składy? 
– Nasze czy-
telniczki, bo to 
głównie kobiety, 
mają między 25, 

a 45 lat i mieszkają w dużych 
i średniej wielkości miastach – 
podaje Katarzyna Rada.

W handlu i produkcji spożyw-
czej warto liczyć się ze zdaniem 
kobiet, bo według badań agencji 
Mindshare Polska z 2019 roku 
decyzje o wyborze podstawo-
wych produktów spożywczych 
w polskich domach w 65 proc. 
podejmują właśnie panie.

Zapytałam Katarzynę Radę, 
co z trendem czystej etykiety 
w dobie kryzysu, gdy dla klienta 
liczy się niska cena oraz to, czy 

produkt można długo trzymać na 
zapas. Zdaniem ekspertki zasob-
ność portfela nie ma wielkiego 
przełożenia na świadomy wybór 
żywności.

– To kwestia wiedzy, świado-
mości, gotowości do zmiany na-
wyków, czasem dietozależnych 
problemów zdrowotnych, albo 
narodzin dzieci i w związku z tym 
zmiany podejścia do odżywiania 
– mówi ekspertka. – My w swojej 
działalności często pokazujemy, 
że dobry skład wcale nie oznacza 
wyższej ceny, znajdujemy na to 
wiele konkretnych przykładów 
na rynku.

Podkreśla ona, że dziś więk-
szość koncernów spożywczych 
ma w swojej ofercie marki „cle-
an label”, bo obserwuje trendy 
rynkowe i wzoruje się na ma-

łych lokalnych, czy 
też rodzinnych 

m a r k a c h . 
K o n c e r n y 
z m i e n i a j ą 
składy swoich 
p r o d u k t ó w, 
dostosowując 
się do oczeki-
wań nabyw-
ców. Czysty 
skład stał się 
już silnym 
konsumenc -
kim trendem 
i dotyczy ryn-

ku słodyczy, 
napojów, nabia-

łu, mięsa, wędlin, 

czy produktów gotowych do spo-
życia.

Przykładem produktu o czy-
stej etykiecie jest Majonez Kie-
lecki WSP Społem w Kielcach. 
Na portalu „Czytaj Skład” ten 
produkowany od 1959 roku sos 
ma przyznany znak „Polecamy”. 
Z kolei na portalu „Czytamy 
Etykiety” został oceniony tak: 
„Można stwierdzić, że skład tego 
produktu jest domowy. Majone-
zy innych producentów zawiera-
ją syntetyczne przeciwutleniacze 
i konserwanty”. Portal ten dał 
majonezowi minus jedynie za 

rafinowany olej w składzie (wie-
le badań, których wyniki można 
przeczytać w zasobach Narodo-
wego Centrum Informacji Bio-
technologicznej USA, wykaza-
ło, że rafinacja pozbawia oleje 
składników odżywczych).

Sosy Chrzanowy i Tatarski zo-
stały ocenione neutralnie m.in. 
za dodatek zagęszczającej gumy 
guar, a Sos Curry ma ocenę „prze-
ciętnego jakościowo” za użycie 
konserwantu – glutaminianu sodu. 
Za jego brak i za duże stężenie 
czosnku pochwałę ma z kolei Sos 
Czosnkowy. Ocenę pozytywną 
z minusem za brak świeżych po-
midorów zdobył Ketchup Extra 
Kielecki pikantny. Jego łagodna 
wersja ma neutralną notę za za-
wartość wzmacniacza smaku, glu-
taminianu monosodowego. 

Do końca 2022 roku ma być 
zapaść decyzja, kiedy w szkołach 
zostanie wprowadzony przedmiot 
„Wiedza o zdrowiu”. W jego 
ramach tajniki zdrowego odży-
wiania będą poznawać polscy 
uczniowie – według danych In-
stytutu Żywienia i Żywności 
z 2018 roku, jedne z najszyb-
ciej tyjących dzieci w Europie. 
Wkrótce to one dorosną, ruszą na 
zakupy i będą sprawdzały, co kry-
je się w zachwalanych reklamami 
produktach. Te potrzeby obec-
nych i przyszłych klientów warto 
więc brać pod uwagę, działając 
w branży spożywczej.

MONIKA KARPOWICZ

Prosty skład
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SOSW nr 8 w War-
szawie to pla-

cówka dla uczniów słabowidzą-
cych założona na warszawskim 
Powiślu w 1950 roku, dzięki 
inicjatywie wybitnej okulistki 
i przyjaciółki dzieci – dr Zofii 
Galewskiej. Od 1991 roku nosi 
jej imię. Ośrodek kształci i wy-
chowuje słabo widzące dzieci 
i młodzież z Warszawy i całej 
Polski. Integralną jego częścią 
jest internat, którego celem jest 
przygotowanie wychowanków 
do uczestniczenia w życiu spo-
łecznym poprzez uczenie sa-
modzielności, systematyczności 
w nauce, odpowiedzialności, 
umiejętności współżycia w ze-
spole, organizacji czasu wolne-
go, rozwijanie i rozbudzanie 
zainteresowań. Od szeregu lat 
Ośrodek współpracuje z WSS 
Śródmieście. 

– W tym roku Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy gra-
ła dla dziecięcych oddziałów 
okulistycznych. Czy ośrodek 
w jakiś szczególny sposób do-
łączył do 30. Finału pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy”?

– Dołączyliśmy w sposób 
szczególny pod hasłem „Sobo-
ta w szkole – Koźmińska gra dla 
WOŚP”. Zorganizowaliśmy im-
prezę, która włączyła rodziców, 
nauczycieli i uczniów stacjonar-
nie. Był to mecz siatkówki rodzi-
ce kontra nauczyciele, warsztaty 
pierwszej pomocy, zajęcia z jogi, 
zajęcia plastyczne, sztuki walki, 
rodzinna sztafeta w ergowiosłach, 
zajęcia w symulatorach widze-
nia. Wszystko to oczywiście przy 
zachowaniu obostrzeń. W szkole 
wystawiona była stacjonarna pusz-
ka, oprócz tego odbyła się bardzo 
udana aukcja w internecie. Razem 
zebraliśmy ponad 6 000 zł. Tego-
roczny WOŚP był dla nas ważny, 
nie tylko dlatego że zbierane były 
pieniądze na szpitale okulistyczne, 
ale również dlatego, że nasze dzie-
ci mogły być nie tylko beneficjen-
tami, ale same mogły włączyć się 
w wydarzenie dając coś z siebie 
dla naszego środowiska. 

– Pandemia to czas pełen 
wyzwań i weryfikacji dotych-
czasowych strategii. W szko-
łach specjalnych o prowadze-
niu zajęć decyduje dyrektor. 
Jak to wygląda w kierowanej 
przez Panią placówce?

Zawsze kiedy dana jest dyrek-
torowi możliwość wyboru, my 
preferujemy nauczanie stacjo-
narne. Mając na względzie bez-
pieczeństwo naszych uczniów 
zmieniliśmy tylko organizację 
pracy. Internat został częściowo 
przeznaczony na klasy szkolne 
i każda klasa uczy się w jednej 
sali, czyli nie dzieci chodzą po 
pracowniach tylko nauczyciele. 
To bardzo pomogło, gdyż nie 
mieliśmy dużo zachorowań. 
Zawsze szkoła branżowa, czyli 
zajęcia praktyczne, nawet gdy 
była najtrudniejsza sytuacja 
epidemiczna odbywały się sta-
cjonarnie. Tak układaliśmy plan 
zajęć, by na dwa dni w tygodniu 
uczniowie na nie przyjechali. 
Trudno zdalnie uczyć się np. 
gotowania. 

Mieliśmy, krótkie okresy na-
uki zdalnej. Teraz uczymy się 
stacjonarnie, z czego większość 
rodziców i nauczycieli jest bar-
dzo zadowolona. Nauka zdalna 
w przypadku dzieci niepełno-

sprawnych jest mniej efektyw-
na. Oczywiście mamy w szko-
le cały system office i pracy na 
teamsach, gdzie zarówno dzie-
ci, nauczyciele, jak i rodzice 
bardzo zyskali informatycznie. 
Teraz każdy obsłuży librusa, 
odbierze pocztę, porozumie się 
na teamsach, udostępni i prze-
śle wiadomość. Online odby-
wają się zebrania z rodzicami 
czy rady pedagogiczne. To jest 
olbrzymi skok, jeżeli chodzi 
o wiedzę i umiejętności. 

Dla uczniów słabowidzących 
praca przez internet i biegłość 
w zakresie bezwzrokowych 

technik komputerowych jest 
bardzo wskazana. Uczniowie 
zobaczyli, że jest to pożytecz-
ne, że mogą powiększyć so-
bie ekran, zmienić tło, i że to 
wszystko warto umieć. Mam 
nadzieję, że pandemia minie, 
a my nadal będziemy korzystać 
ze zdobyczy i umiejętności in-
formatycznych. 

– Uczniowie ośrodka to dzie-
ci i młodzież z niepełnospraw-
nością wzroku. W jaki sposób 
placówka przygotowuje ich do 
samodzielnego funkcjonowa-
nia w codziennym życiu?

To jest wpisane w nasz pro-
gram profilaktyczno-wycho-
wawczy. Tych działań jest bar-
dzo dużo, ale skupmy się na 
tych najistotniejszych, które 
wynikają z dysfunkcji wzroku, 
która bardzo ogranicza samo-
dzielność. Podstawą są zajęcia 
rewalidacyjne, które niwelują 
skutki dysfunkcji wzroku, czy-
li orientacja przestrzenna i na-
uka samodzielnego bezpiecz-
nego poruszania się. Techniki 
szkolne bezwzrokowe, czy też 
korzystanie z powiększalnika 
– to kolejne niezbędne umiejęt-
ności, które muszą opanować, 
by potem samodzielnie uczyć 
się, studiować, załatwić sprawę 
w urzędzie. 

Poza tym mamy zajęcia z re-
habilitacji podstawowej, czyli 
podstawowe czynności życia 
codziennego wykonywane 
w technikach bezwzrokowych 
– gotowanie, elementy szycia, 
obsługa podstawowych urzą-
dzeń AGD. Oprócz tego inter-
nat, w którym uczą się robie-
nia zakupów, gospodarowania 
pieniędzmi, załatwianie spraw 
w urzędach – wszystko zależy 
od tego jaki jest poziom i wiek 
dziecka. Te małe uczą się ubie-
rać i rozbierać, poprawnie po-
sługiwania sztućcami. A im 
starsze przechodzimy na po-
ziom załatwiania spraw urzę-
dowych, obsługi bankomatu, 
spraw podatkowych, w które 
muszą wejść już niedługo sami. 

Tutaj też działa samorząd 
szkolny, który uczy ich współ-
pracy z innymi organizacjami 
i ludźmi. Uczą się, jak sami 
mogą coś zrobić. Przykładem 
jest Festiwal O.K.U.L.A.R., 

którego inicjatorami i współor-
ganizatorami są uczniowie. 

– Ośrodek współpracu-
je z wieloma organizacjami. 
Od ponad 40 lat ze „Społem” 
Warszawską Spółdzielnią 
Spożywców Śródmieście. Na 
ile wspólne działania społecz-
ne zbliżają te dwa podmioty?

Uważam, że bardzo. O „Spo-
łem” wie każdy nauczyciel 
i większość uczniów. Dla dzie-
ci bardzo ważne były, do cza-
su pandemii kulinarne zajęcia 
„Praktyczna Pani” prowadzone 
przez Panią Małgorzatę Cempel

-Zgierską ze śródmiejskiej 
Spółdzielni. Dzieci cieszą 
się, że mogą zrobić coś co 
jest docenione, ważna jest 
dla nich możliwość udziału 
w cyklicznych konkursach 
plastycznych organizowa-
nych przez „Społem”. Nasza ka-
dra pedagogiczna wie, że może 
kontaktować się ze Spółdziel-
nią ws. współpracy i wspar-
cia różnych projektów, takich 
jak wspomniany już Festiwal 
O.K.U.L.A.R., z którego bardzo 
się cieszymy. Zawsze możemy 
liczyć na obecność „Społem” – 
naszego stałego głównego part-
nera. Cieszę się i liczę na dalszą 
współpracę.

– W maju 2021 roku ośro-
dek zorganizował konferen-
cję „Dziecko cudzoziemskie 
ze specjalnymi potrzebami 
w placówce edukacyjnej” (SW 
7/2021). Takie dzieci w nowym 
miejscu życia muszą odnaleźć 
się edukacyjnie, bytowo, języ-

kowo i kulturowo. Czy udział 
w konferencji wniósł coś no-
wego w funkcjonowanie pla-
cówki? 

Konferencja była bardzo po-
trzebna. Dała nam możliwość 
nawiązania kontaktów z nauczy-
cielami i osobami, które zajmu-
ją się dziećmi cudzoziemskimi, 
ich edukacją i integracją w ca-
łej Polsce. Nawiązały się bar-
dzo ciekawe kontakty. Mamy 
w ośrodku kilkoro dzieci cu-
dzoziemskich, które już teraz 
płynnie mówią po polsku. Kon-
ferencja pomogła nam w lepszej 
współpracy z ich rodzicami, któ-

rzy często nie mówią po polsku 
lub mówią bardzo słabo. Osoby 
te nie potrafią często odnaleźć 
się w naszym systemie, na przy-
kład systemie pomocy dzieciom 
czy systemie dofinansowania. 

Konferencja pomogła nam 
w zdobyciu informacji, gdzie 
jeszcze możemy szukać pomo-
cy dla tych rodzin. Osoby takie 
często ze wszystkim przycho-
dzą do szkoły, a my po prostu 
nie zawsze jesteśmy kompe-
tentni. Teraz wiemy z kim je 
kontaktować, gdzie odesłać 
np. na specjalistyczne leczenie. 
W konferencji brali udział lu-
dzie z różnych środowisk na-
uczycielskich, fundacji, a to są 
bardzo cenne znajomości. Są to 

osoby otwarte, chętne do wy-
miany doświadczeń i współpra-
cy. 

– Proces nauczania przynosi 
nowe wyzwania, ale również 
kontynuację rozpoczętych 
już działań. Jakie są plany na 
przyszłość?

Na pewno czeka nas duże wy-
zwanie związane z remontem 
ośrodka. Od września musimy 
się przenieść w dwie mniejsze 
lokalizacje i zmienić organizację 
pracy. Ale za 2-3 lata wrócimy 
do nowego ośrodka estetycznie 
wyglądającego, dostosowane-
go do potrzeb niepełnospraw-
nych, z nową salą gimnastyczną, 
pracowniami, nową kuchnią, 
ze wszystkim nowym spełnia-
jącym wszelkie wymagania. 
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych uczniów chcących 
kontynuować naukę zakładamy 
Szkołę Branżową II stopnia – 
prace założycielskie są w toku. 

Mamy nadzieję, że już w przy-
szłym roku będziemy mogli 
ruszyć ze wszystkimi stałymi 
działaniami, udziałem w impre-
zach zewnętrznych, które przez 
pandemię organizowane były 
zdalnie lub hybrydowo. Chce-
my też korzystać ze zdobyczy 
informatycznych, do których 
w zdalnym nauczaniu dotar-
liśmy. To ważne, by w każdej 
klasie były tablice interaktyw-
ne i komputery, by można było 
pracować hybrydowo gdy uczeń 
jest długo chory lub kiedy chce-
my łączyć się z innymi szkołami 
To nasze najbliższe plany. 

Będziemy też rozwijać wczesne 
wspomaganie rozwoju, ale to już 
po remoncie. Oczywiście chcemy 
utrzymać i rozwijać współpracę 
ze wszystkimi organizacjami po-
zarządowymi, fundacjami oraz 
szukać nowych pól do działania, 
również w ramach współpracy ze 
„Społem” WSS Śródmieście. 

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

 DANUTA BOGUCKA

Uczenie samodzielności

Za nami ferie, a przed 
nami wiosna. Nadszedł 
więc czas, by już po raz 

18. Andrzej Żukowski – prezes 
Przedsiębiorstwa Organizacji 
Turystyki Rekreacji i Spor-

tu zorganizował wyjazd tury-
styczno-narciarski. Z zaprosze-
nia na wyjazd do Zakopanego 
w dniach 3-6 marca, skorzystała 
22 osobowa ekipa ze „Społem” 
WSS Śródmieście.

Do Zakopanego z narciar-
skim ekwipunkiem wyruszyli 
wytrawni narciarze, osoby które 
po raz pierwszy chciały spróbo-
wać swych sił w tym pięknym 
zimowym sporcie, i jak zawsze 
tzw. grupa spacerowa. Dla każ-
dego coś miłego. Zakopane to 
niekwestionowana stolica pol-
skich Tatr. Dzięki atrakcyjnemu 
położeniu i bogato rozwinię-
tej infrastrukturze jest jednym 
z najważniejszych ośrodków 
sportów zimowych i turysty-
ki górskiej. Przyciąga również 
niepowtarzalną atmosferą i tęt-
niącymi życiem Krupówkami. 
I jak tu go nie kochać. Gdy jedni 
korzystali z tras Stacji Narciar-

skiej RUSIŃ-SKI w Bukowinie 
Tatrzańskiej, inni pod okiem 
doświadczonych trenerów się 
szkolili, aby za chwilę szusować 
z góry. RUSIŃ-SKI to miejsce, 
gdzie na narty przyjeżdżają 

całe rodziny i skąd rozciąga się 
wspaniały widok na Tatry, Gor-
ce i Babią Górę. No i ta ostat-
nia grupa „spacerowa”, tu wa-
chlarz możliwości był olbrzymi. 
Spacer Krupówkami, wizyta 
na Gubałówce, relaks w poło-
żonym u stóp Tatr, na wzgórzu 
Antałówka – Aquaparku 
z zewnętrznym basenem 
z wodami termalnymi, 
zwiedzanie zabytkowych 
i wyjątkowych miejsc. 
Oczywiście, jak na społe-
mowską grupę przystało, 
kilkoro spacerowiczów 
poszło zobaczyć „Rezy-
dencję Zakopiańską” (SW 
8/2020), w której śródmiej-
ska Spółdzielnia posiada 
dwa apartamenty. 

To był dla wszystkich 
fajny czas, świetna zaba-
wa, były tańce i śpiewy. 

Wieloletni bywalcy imprezy 
wieńczącej narciarski sezon 
2022, z rąk samego prezesa An-
drzeja Żukowskiego otrzymali 
symboliczny „kawałek narty” 
i tytuł SUPER NARCIARZA, 
a ci którzy połknęli bakcyla 
i już szykują się na wyjazd za 
rok MEDALE za narciarskie 
osiągnięcia. Cała grupa za 18. 
edycję zdarzenia podziękowała 
wszystkim przedstawicielom 
POTRiS oraz Małgorzacie Mi-
zielskiej – kierowniczce śród-
miejskich kadr, która zadbała 
o to, by społemowska grupa do-
brze się bawiła.

DANUTA BOGUCKA

Atrakcyjne Zakopane

Rozmowa z dyrektor  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
dla Dzieci Słabowidzących nr 8  
przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie –  
BEATĄ KOTOWSKĄ
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Uchodźcy z Ukrainy, czyli 
głównie kobiety, będą po-
dejmować pracę w Pol-

sce, wśród nas. Jak rozmawiać 
z nową podwładną lub koleżan-
ką z pracy w sklepie, gdy po-
chodzi ona z terenu ogarniętego 
okrutną wojną?

Psycholog dr hab. Aneta Bor-
kowska z Uniwersytetu Marii 
Skłodowskiej-Curie radzi, cyto-
wana przez portal Infor, aby starać 
się zachować delikatność i takt. 
Jeśli chcemy pomóc, najważniej-
sze będzie poznanie potrzeb tej 
osoby. Jak podkreśla psycholog, 
oddając rzeczy, które nam się 
nie przydadzą, zaspokajamy tak 
naprawdę potrzeby własne. Tym-
czasem w sytuacji pomocowej 
to odbiorca jest ważniejszy, niż 
dawca. Najlepiej więc dyskretnie 
zapytać, albo po prostu zapropo-
nować: „Jeśli mogę ci w czymś 
pomóc, powiedz”. Pozwólmy 
również, aby osoba obdarowywa-

na materialnie sama zdecydowa-
ła, ile i czego chce wziąć. Wyma-
gając, aby wzięła zbyt wiele, albo 
oczekując wdzięczności, wzbu-
dzimy raczej poczucie winy, niż 
realnie wesprzemy osobę w kry-
zysowej sytuacji.

Podobnie delikatnym trzeba być 
w rozmowie o wojennych doświad-

czeniach. Jedni chcą opowiadać 
o strasznych obrazach, których byli 
świadkiem, bo odczuwają wów-
czas ulgę, mają poczucie, że nie są 
sam na sam ze swoimi przeżyciami. 
Innym wypytywanie może sprawić 
przykrość. Wolą nie rozważać na 
razie tego, co ich spotkało. Nie na-
leży więc wypytywać, sondować, 
czy nasz rozmówca stracił kogoś 
z rodziny, przetrwał ostrzał, czy 
widział zabitych. Lepiej będzie 
zaproponować: „Gdybyś chciała/
chciał opowiedzieć, co przeżyłeś, 
to chętnie cię wysłucham po pracy. 
Nie musimy się spieszyć”.

Co ważne, nie deklarujmy tego 
rodzaju pomocy, jeśli sami nie je-

steśmy na nią gotowi. Wielu Pola-
ków boi się, że wojna przeniesie 
się do naszego kraju. Słuchanie 
o jej grozie tylko ów lęk zwięk-
szy, jeśli go odczuwamy, a nikt 
nie oczekuje, że będziemy służyć 
innym pomocą ponad nasze wła-
sne siły.

Zdarza się, że chcąc pocie-

szyć kogoś, mamy tendencję do 
podkreślania pozytywów, mając 
nadzieję, że pocieszany przejmie 
od nas ten optymizm i poczuje 
ulgę. Należy być z tym ostroż-
nym. Dlaczego? Deklaracje 
„wszystko będzie dobrze”, „zo-
baczysz, wojna szybko się skoń-
czy” są życzeniowe i nie może-
my ręczyć, że się spełnią. Warto 
natomiast powiedzieć: „ważne, 
że teraz jesteś tutaj, nic ci nie 
grozi”, „pomogę ci, kiedy poczu-
jesz się gorzej”.

Możliwe także, że nasza nowa 
koleżanka nie chce myśleć o sobie, 
jako o uchodźcy, dlatego używa-
nie tego określenia jest odradzane. 

Słowo nie ma negatywnego wy-
dźwięku, ale kojarzy się z krytycz-
ną sytuacją, zagrożeniem życia 
i biedą. Osoba, która podejmuje 
pracę, ma prawo do nadziei na 
nowy początek. Być może trzyma 
się tej myśli i jest ona dla niej źró-
dłem optymizmu na przyszłość. 
Trzeba to uszanować.

Wolontariusze pomagający 
Ukraińcom stykają się na co dzień 
także z odwrotną sytuacją. Niektó-
rzy z uciekinierów uważają życie 
w Polsce za tymcza-
sowe i wolą utrzy-
mywać się przy 
myśli, iż lada dzień 
uda im się wrócić 
do kraju, do po-
zostawionych tam 
członków rodziny. 
Nawet jeśli uważa-
my, że taka nadzie-
ja jest płonna, nie 
należy jej odbierać, 
np. pytając o plany 
zostania w Polsce 
na stałe.

Względny do-
brostan psychiczny 
człowieka często 

opiera się na podstawach, które 
jego otoczenie może uznawać 
za nieracjonalne, czy chwiejne. 
Każdy jednak potrzebuje czego 
innego. Niektórym potrzebny jest 
czas, sprzyjające otoczenie i spo-
kój, aby powoli mogli oswoić się 
z realiami i uporać ze świadomo-
ścią, iż powrót do ojczyzny nawet 
za pół roku, rok, czy lata, może 
nie być możliwy.

MONIKA KARPOWICZ
Potrzebny czas

Handel społemowski w latach 70.

poradnik
sprzedawcy

Podczas świąt, także wielka-
nocnych, które nastrajają 
bardziej refleksyjnie, moż-

na przeznaczyć chwile relak-
su i na taką relaksową lekturę. 
Mogą to być np. różne poradniki, 
biografie, romanse, czy książki 
sensacyjne. Modne są krymina-
ły popularnych autorów, jak np. 
Remigiusz Mróz, czy Katarzyna 
Bonda. Czasem sięgamy po po-
wieści szpiegowskie, szczególnie 
te pisane przez byłych oficerów 
wywiadu, jak Vincent Severski, 
czy John le Carre. 

Jako „polskiego Johna le Car-
re” znany krytyk literacki Leszek 
Bugajski przedstawia w swoich 
recenzjach Tomasza Turowskie-

go, znanego naszym Czytelnikom 
z artykułów historycznych o epo-
ce Jana Pawła II przed kilku laty 
na naszych łamach. Przypomnij-
my, że jest on byłym wysokim 
oficerem polskiego wywiadu oraz 
dyplomatą i dziennikarzem. Pra-
cował m.in. jako kleryk jezuicki 
w Radio Vaticana, a w XXI wieku 
jako ambasador Polski na Kubie 
i min. pełnomocny w ambasadzie 
polskiej w Moskwie. 

Na emeryturze napisał pięć po-
wieści szpiegowskich, a ostatnio 
pierwszą z nowej trylogii pn.” 
„Zabij pożyczonym mieczem”, 
na którą złożą się „Oko smoka”, 
„Chichot hieny” i „Wzrok cer-
bera”. Do kupienia pod adresem: 
https://sklep.tygodnikprzeglad.pl/
produkt/oko-smoka/).

Licząca 400 stron, z efektowną 
okładką wg projektu Izy Mierze-
jewskiej, wydana przez Fundację 

Oratio Recta książka, jest naszym 
zdaniem najlepszym jak dotąd 
utworem autora. Żywo poprowa-
dzona akcja, jasna i przejrzysta 
konstrukcja książki, kapitalne 
dialogi i opisy sytuacyjne. Atutem 
dzieła jest indeks postaci, miejsc 
akcji i kryptonimów operacji, za-
mieszczony od razu na początku 
książki. Pozwala to na zrozumie-
nie często egzotycznych dla nas 
50 rozdziałów, szczególnie przy 
zwrotach akcji, dziejących się 
w Chinach, Rosji, Kazachstanie, 
Finlandii, Mongolii, USA, Polsce 
i in. 

Fascynujące są sceny na rosyj-
sko-chińskim pograniczu, w prze-
pięknych krajobrazach dzikich 
gór i stepów Ałtaju, Mongolii, 
wśród ludzi, kultywujących sta-
re wierzenia i obrzędy. Swojego 
smaku nadają książce np. sceny 
potyczki na górskim pograniczu 
z udziałem pewnego, rannego 

szamana, albo eleganckiego obia-
du polskiego bohatera powieści, 
Pawła u szefa kazachskiego wy-
wiadu, z wyszukanymi potrawa-
mi azjatyckimi. 

Te terenowe opisy towarzyszą 
scenom z politycznych i wojsko-
wych gabinetów, gdzie podejmo-
wane są główne decyzje dla wojen 
wywiadów. Główni ich aktorzy 
to przywódcy państw i szefowie 
wywiadów Chin, Rosji i USA. 
Czasem to cicha, bezpardonowa 
walka o prymat w świecie, a cza-
sem gra na porozumienie w imię 
ocalenia ludzkości. 

Charakterystyczna jest dedy-
kacja autora na wstępie: „Czu-
wającym nad tym, aby żadna ze 
stron globalnej konfrontacji nie 
uzyskała decydującej przewagi, 
wiodącej do totalnej zagłady”…   

To bardzo aktualne. 
LEKTOR

Lektura na święta

„Oko smoka”

Jack Welch to gwiazda pierw-
szej wielkości w świecie me-
nedżerów. Pamiętajmy jednak, 

że za tą ikoną kryje się wielu mu 
podobnych, równie skutecznych, 
liderów branży. Codziennie tysią-
ce z nich ruszają do walki o swo-
ją firmę, karierę, pieniądze. Co 
jednak sprawia, że niektórzy zdo-
bywają szczyty, inni zaś zostają 
gdzieś po drodze i okopawszy się 
na zdobytej pozycji baczą tylko 
na jej utrzymanie porzuciwszy za-
miar pójścia dalej. Czy ci najlepsi 
są najlepszymi, bo po prostu tacy 
już się urodzili, czy też odkryli 
znany tylko wybrańcom tajemny 
przepis na zwycięstwo. 

Chcecie rozwikłać ten problem? 
– No to musicie sięgnąć po książ-
kę „Jak zwykły Jack Welch stał się 
wielkim JACKIEM WELCHEM” 
opatrzoną podtytułem „Jak zwy-
czajni ludzie stają się nadzwyczaj-
nymi liderami”.

Rzecz jest dziełem dwóch 
współautorów. Stephen H. Baum 
to doradca i specjalista od co-
achingu wyższych kadr kierowni-

czych. Prowadzi wykłady i warsz-
taty z dziedziny doskonalenia 
liderów, udziela się w licznych 
stowarzyszeniach biznesowych 
i organizacjach non profit. Dave 
Conti jest autorem i redaktorem 
publikacji traktujących o osobo-
wościowych aspektach aktyw-
ności gospodarczej i technikach 
samorozwoju. Zestawienie ich 
doświadczeń zaowocowało pozy-
cją, którą czyta się lekko i przy-
jemnie, chociaż niełatwo, bo wy-
maga od czytelnika refleksji.

Nie myślcie sobie, że nama-
wiam was do przeczytania jakiejś 
analitycznej biografii znanego 
biznesmana, gdzie wścibscy au-
torzy poddają psychologicznej 
analizie każdy uczynek swego 
bohatera dowodząc, że już w nie-
mowlęctwie przejawiał talenty 
przywódcy. Jack Welch to niejako 
hasło. Przez karty książki przewi-
ja się wiele autentycznych postaci 
z kręgów wielkiego biznesu. Pa-
trzymy na nich w chwilach prze-
łomowych, znaczących wiele dla 
ich kariery i ich otoczenia. 

Ale to tylko pewien rodzaj 
anegdoty, która służy zilustro-
waniu przedstawianych nam tez 
i wskazówek. Każda zaś z nich 

jest cenna, a nawet gdybyśmy nie 
mieli ochoty zostać liderem biz-
nesu to z pewnością warta pozna-
nia, a potem, być może, zaadopto-
wania na własny grunt.

Najpierw więc poznajemy wy-
magania najwyższych stanowisk, 
by zrozumieć dlaczego żądają 
one wręcz nadzwyczajnych cech 

i otrzymujemy szeroką listę ta-
kich, które sprzyjają wyjątkowe-

mu rozwojowi osobistemu. Zaraz 
potem uczymy się odróżniać li-
dera z krwi i kości od fałszywca 
przywdziewającego maskę fa-
chowca. Dopiero teraz zaczyna 
się podróż w krainę przywódz-
twa. Możemy zobaczyć jak zwy-
czajne motywacje przeradzają się 
w apetyt na dowodzenie i jak to 
się generalnie dzieje w przypadku 

osób zdobywających najwyższe 
poziomy. Przechodzimy do spo-
sobów wykorzystania własnej in-
teligencji emocjonalnej. 

To niezwykle istotne by opano-
wać zdolność radzenia sobie ze 
zwątpieniem, umieć posadowić 
zagrożenia we właściwej per-
spektywie, uzyskać wytrwałość 
konieczną do odbicia się od dna 
i mieć rozległą perspektywę oko-
liczności, w których się działa. 
Myślenie krytyczne wyrosłe na 
bazie wcześniejszych naszych 
doświadczeń to kolejny temat. 
Liderom pozwala ono umiejętnie 
poszukiwać pomocy i pozyski-
wać wiarygodne podpowiedzi by 
zoptymalizować proces podejmo-
wania decyzji. 

Konieczna jest też umiejęt-
ność zdobywania sojuszników 
bazująca na ich inspirowaniu 
i wzajemności relacji. Końco-
we rozdziały poświęcone są roli 
„aniołów stróżów”. Nie ma tu 
jednak żadnych konotacji du-
chowych czy religijnych. Cho-
dzi o umiejętność dobrania sobie 
wyselekcjonowanej grupki ludzi, 
którzy skłaniają nas do myślenia 
i pomagają w drodze ku celu. 
Pod ich okiem, pod rękę z nimi, 
dzięki ich poparciu łatwiej idzie 
się do celu.

Z całej ogromnej liczby do-
brych rad zawartych w tej książce 
dwie przypadły mi szczególnie do 
gustu, więc na zakończenie po-
zwolę sobie je przytoczyć. Pierw-
sza ostrzega przed błędem jakim 
jest stałe poszukiwanie coraz 
lepszej pracy. Jeśli cenisz ludzi 
tylko za to jak mogą ci pomóc, 
jeśli dbanie o awans to jedyny 
twój cel – to znaczy, że właściwie 
już przegrałeś. I druga, znana, ale 
wciąż zapominana rada – przyj-
muj krytykę jak dar, analizuj ją, 
ucz się jej i nie obrażaj się, jeśli 
jest szczera. Czego i Państwu ży-
czę

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Kraina przywództwa

BiBlioteczka
handlowca
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Poziomo: 1) pracuje w gazecie, 
5) ubezpieczeniowa m.in. na życie, 
8) uwodniony czteroboran sodowy, 
9) przyrząd umożliwiający chodze-
nie, 10) bębenek baskijski, 11) ina-
czej niemowlę, 13) łączona z popy-
tem, 16) …Cami „Zielony meczet” 
w Bursie, 20) jeszcze nie siódma, 
23) wybujała wyobraźnia, 24) prze-
prowadzający ankietę, 25) popularne 
Lego, 26) średniowieczny śpiewak, 
27) największy wąż z rodziny dusi-
cieli.

Pionowo: 1) mogą być polowe lub 
ziemne, 2) miasto i port w Zagłębiu 
Rury, 3) sukulent, 4) sławny Hood, 
5) wirus wywołujący chorobę He-
inego-Medina, 6) drugi człon nazwy 
państwa w Zach. Afryce ze stolicą 
Freetown, 7) jedną z nich była Kry-
styna Loska, 12) instytucje sprawie-
dliwości, 14) część dzielnicy Praga 
Południe w Warszawie, miejsce walk 
podczas powstania listopadowego, 
15) dobry w powiedzeniu jest wart 
tynfa 17) miasto wojewódzkie nad 

Odrą, 18) niejeden w kawiarni, 19) 
imię żeńskie, 21) wąski pas ziemi 
odkładany przez lemiesz pługa, 22) 
pierwiastek chemiczny, 23) odlewni-
cza lub do pieczenia ciasta.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 4/22 prosimy przesłać 
do dnia 30 kwietnia br. Prawidło-
we rozwiązanie będzie premiowane 
w drodze losowania nagrodą ufun-
dowaną przez GARMOND PRESS.

Rozwiązanie: Krzyżówki nr 2 /2022
Poziomo: 1) Doberman, 5) Ko-

zacy, 8) Dorato, 9) Warszawa, 10) 
inwencje, 11) klamra, 13) Epirb, 16)
paski, 20) kornik, 23) życzenia, 24)
satanizm, 25) czapka, 26) melasa, 27)
arywista. Pionowo: 1) Dudzik, 2) bo-
rowiki, 3) rutyna, 4) Nawie, 5) korek, 
6) Zuzia, 7) czwartek, 12) lump, 14)
pilotaże, 15) baki, 17) scenopis, 18)
szczaw, 19) Kamala, 21) niala, 22)
klika, 23)…żemka.

HASŁO: PRODUKTY DELKO 
NASZYM PRIORYTETEM.
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Niewątpliwie strach to doj-
mujące uczucie, towarzy-
szące człowiekowi przez 

całe życie. Od niemowlęctwa, 
kiedy to mały człowiek boi 
się nieznanego świata, kiedy 
traci oparcie w matce i ojcu, 
albo razi go coś niespo-
dziewanego, światło, hałas, 
zimno. Reaguje bezradnym 
płaczem, albo protestującym 
krzykiem. 

Z czasem, w miarę pozna-
wania świata mamy mniej ta-
kich prostych lęków, bo po-
trafimy je sobie wytłumaczyć. 
Zmienia się funkcja strachu, 
bo zamiast paraliżującego, 
obezwładniającego poja-
wia się mobilizujący nas do 
działania, głównie do zabez-
pieczenia się przed zagroże-
niem. Coraz bardziej docenia-
my wiedzę o współczesnych 
zagrożeniach. 

A tych jest coraz więcej. 
Z globalnych wymieńmy wid-
mo zagłady świata poprzez 
ocieplenie klimatu. Stąd 
wynika topnienie lodowców, 
zniszczenie upraw i głód mi-
lionów ludzi oraz ich exodus 
do krajów bogatszych, co gro-
zi wojnami cywilizacyjnymi 
i rozwojem terroryzmu.

Toczące się wciąż wojny 
i konflikty międzynarodowe, 
mimo srogich nauk II woj-
ny światowej, znów każą nam 
myśleć o groźbie zagłady nu-

klearnej. Wystarczy zamienić 
głowice konwencjonalne ra-
kiet na jądrowe. 

Tak jest i w przypadku bli-
skiej naszych granic wojnie 
na Ukrainie. To tragiczna woj-
na bratobójcza, gdzie strze-
lają do siebie 20-latkowie 
mówiący często tym samym 
językiem, a zaborczy agresor 
niszczy dom i całą przyszłość 
obrońcy. 

W latach 70. rozpoczynałem 
pracę dziennikarską w PAP 
i byłem specjalistą w spra-
wach zbrojeń i rozbrojenia. 
Po okresie „zimnej wojny” 
następowało odprężenie. USA 
i ZSRR oraz kraje Układu War-
szawskiego i NATO wynego-
cjowały układy rozbrojeniowe 
SALT I i SALT II oraz redukcję 
zbrojeń obu paktów. I to mimo 
propagandowej nienawiści 
i prób panowania nad światem 
z obu stron. 

 
Wtedy decydowała równo-

waga sił, nazywana „równo-
wagą strachu”, bo potencjał 
obu supermocarstw w równym 
stopniu zagrażał zagładą obu 
stronom. Dziś jest inaczej, 
bo po rozpadzie ZSRR nowy 
układ sił w świecie dopie-

ro się rodzi. Dotychczasową 
dwubiegunowość w stosun-
kach międzynarodowych bu-
rzy rosnąca niebywale potęga 
Chin i raczej mamy do czynie-
nia ze światem trójbieguno-
wym.  

Powstaje pytanie, czy nadal 
działa odstraszanie nuklear-
ne, w sytuacji gdy tę broń po-
siada 9 krajów, w tym oprócz 
5 mocarstw atomowych, także 
Korea Północna, Izrael, Paki-
stan, Indie. Występuje moż-
liwość użycia tzw. taktycznej 
broni atomowej (mininuki) 
o mniejszej sile rażenia.

Sytuacja jest groźniejsza, 
gdy lot takiej broni male-
je do kilku minut, bo wtedy 
jej zatrzymanie redukuje się 
niemal do zera. Gdy graniczą 
bezpośrednio wrogie pań-
stwa. Dlatego wielki sens 
miał słynny Plan Rapackiego 
z 1957 r., polskiego ministra 
spraw zagranicznych /Adama, 
syna Mariana, spółdzielcy/. 
Obejmował on utworzenie 
strefy bezatomowej na tere-
nie ówczesnych PRL, ZSRR, 
Czechosłowacji i obu państw 
niemieckich.    

Była to wówczas śmiała 
koncepcja pokojowa, zamiast 
nieodpowiedzialnych wojow-
niczych wystąpień „jastrzę-
bi”, które słyszymy również 
i teraz.  

DERWISZ

domowe dania 

KrzyżówKa nr 4 z hasłem

smaKi życia  

Strach

Baran 21.III-20.IV
Potrzeba pozytywnych zmian 
przed tobą. Teraz możesz zde-
cydować się na podejmowanie 
odważnych decyzji.

Byk 21.IV-21.V
Kwiecień nie będzie najlep-
szym dla ciebie miesiącem. 
Potrzebna mobilizacja i ak-
tywność na najbliższy czas.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Poprawa samopoczucia . Do 
połowy kwietnia dobry czas 
na pokonanie wszelkich trud-
ności. Mobilizacja konieczna. 

Święta poprawią nastrój.

rak 22.VI-22.VII
Seria dobrych chwil przed 
Tobą. Spore sukcesy na polu 
zawodowym, jak również 
w sprawach rodzinnych.

lew 23.VII-22.VIII
Kwiecień nie będzie dla ciebie 
najlepszym miesiącem, mimo 
przyjaznej wiosennej aury. 
Na nienajlepsze dni pomoże 

codzienna aktywność i ruch na świeżym 
powietrzu.

Panna 23.VIII-22.IX
Zmęczenie i stres dadzą znać 
o sobie. Mimo wszystko nie 
ulegaj złym nastrojom ,które 
mogą objawiać się zarówno 

w domu, jak i w pracy. Zwolnij obroty. Po-
staw na odpoczynek.

waga 23.IX– 23.X
Pozytywne nastawienie do 
życia będzie motywacją do 
podejmowania kolejnych wy-
zwań. Konieczne wprowadze-

nie nowych zasad i reguł.

SkorPIon 24.X-22.XI
Na początku miesiąca dużo 
pracy i stres. Od połowy 
kwietnia lepsze samopoczu-
cie wyzwoli w tobie, chęć do 

większej aktywności. 

Strzelec 3.XI.-23.XII
Nie będzie najlepiej w zakre-
sie unikania konfliktów, ale 
przy odrobinie pracy i dobrej 
woli da się uniknąć nieprzy-

jemnych zdarzeń. Święta czasem wycisze-
nia i lepszego samopoczucia.

kozIorożec 24.XII-20.I
W walce z ewentualnym stre-
sem pomoże determinacja 
pokonania tej przeszkody 
w normalnym funkcjonowa-

niu każdego dnia. Powodzenia.

wodnIk 21.I-20.II
Czeka cię wiele aktywności. 
Wykorzystaj czas na podjęcie 
decyzji i dokonanie ważnych 
dla ciebie spraw, ułatwiają-

cych ci dalsze funkcjonowanie.

ryBy 21.II-20.III
W tym miesiącu znaczne 
przyspieszenie w realizacji 
rozpoczętych spraw. Two-
je samopoczucie poprawią: 

wiosenna pora i wielkanocne 
święta. J.J.

Wielkanocne śniadanie powinno mieć wyjątkową 
oprawę. Na naszych stołach goszczą tradycyjne 
żury, pasztety, jaja w różnych odsłonach. Oto kil-

ka sprawdzonych propozycji, które uzupełnią świąteczny 
stół. Wesołego Alleluja! 

Pieczona biała kiełbasa 
z cebulą i Pieczarkami
● 1 kg surowej białej kiełbasy ● 1 łyżka 
musztardy ● 2 łyżki oliwy ● 3 cebule ● 500 
g pieczarek ● sól ● pieprz● 1 łyżeczka ma-
jeranku ● ½ szklanki piwa 

Piekarnik nagrzać do 180OC. Kiełbasę wysmarować mie-
szanką musztardy i 1 łyżki oliwy. Włożyć do naczynia ża-
roodpornego. Cebulę obrać, przekroić na połówki, potem na 
plasterki. Włożyć na dużą patelnię z rozgrzaną łyżką oliwy. 
Smażyć przez ok. 3 minuty co chwilę mieszając. Dodać umy-
te, osuszone i pokrojone na półplasterki pieczarki i mieszając 
smażyć razem przez ok. 3 minuty, aż składniki się zeszklą 
i trochę zmiękną. Pod koniec doprawić solą, pieprzem i maje-
rankiem. Wyłożyć do naczynia z kiełbasą. Na dno wlać piwo, 
nakryć folią aluminiową i piec przez 40 minut, następnie zdjąć 
przykrycie, przemieszać pieczarki z cebulą i piec jeszcze przez 
kolejne 40 minut bez przykrycia. 

JaJka marynowane 
w buraczkach  
● 6 jajek ● 200 ml obranego i startego na 
drobnej tarce surowego buraka ● kilka goź-
dzików● laska cynamonu ● gwiazdka any-
żu● liść laurowy ● 250 ml wody● 1 łyżka 
miodu lub 2 łyżki cukru ● 250 ml octu win-
nego lub jabłkowego ● łyżeczka soli mor-
skiej

Jajka ugotować na twardo, obrać ze skorupek. Buraka obrać 
i zetrzeć na drobnej tarce. Przygotować marynatę: w garnku deli-
katnie podprażyć przyprawy, następnie ostrożnie wlać wodę. Po 
zagotowaniu gotować jeszcze przez ok. 3 minuty. Dodać miód, 
ocet, sól i odstawić z ognia. Dodać buraka, wymieszać, odstawić 
na ok. 10 minut. Do słoika włożyć jajka i wlać całą marynatę. Po 
ostudzeniu zakręcić i schować do lodówki. Następnego dnia jajka 
są już gotowe. Jajka można przechowywać w marynacie, oczywi-
ście w lodówce do 2 tygodni. 

roladki z tortilli z Pastą 
JaJeczną i awokado
● 2 tortille pszenne ● 5 jajek ● 2 dojrzałe 
awokado ● 2 łyżeczki soku z cytryny ● ½ 
ząbku czosnku ● 1 łyżka majonezu ● ½ 

szklanki drobno startego miękkiego sera żółtego ● 1 łyżecz-
ka oliwy extra ● 4 łyżki rzeżuchy lub 2 łyżki posiekanego 
szczypiorku + do dekoracji Jajka ugotować na twardo, obrać, 
posiekać w kosteczkę, włożyć do miski. Awokado pokroić na 
ćwiartki, usunąć pestkę, miąższ pokroić w kosteczkę, skropić 
sokiem z cytryny i przełożyć do miski z jajkami. Dodać przeci-
śnięty przez praskę czosnek, majonez, ser żółty, doprawić solą 
i pieprzem. Dodać oliwę i listki rzeżuchy lub szczypiorek, wy-
mieszać. Otrzymaną pastę rozsmarować na 2 tortillach i zwi-
nąć roladki, następnie pokroić na ok. 2 cm kawałki, ułożyć na 
półmisku i udekorować rzeżuchą lub szczypiorkiem. 

Pieczeń rzymska z JaJkiem
● 500 g mielonego mięsa ● 1 surowe jajko 
+ 4 jajka ugotowane na twardo ● 1 por ● 
2 ząbki czosnku ● 1 łyżka oleju + 1 łyżka 
masła ● 2 łyżki posiekanej natki ● 5 łyżek 
bułki tartej + do posypania formy ● 2 ły-

żeczki chrzanu ● ½ łyżeczki papryki w proszku ● 2 łyżeczki 
sosu sojowego ● 1 łyżeczka musztardy ● 1 łyżeczka kminku 

Odciąć zielone liście pora. Białą i jasnozieloną część prze-
kroić wzdłuż na pół, opłukać, następnie pokroić na półpla-
sterki. Czosnek obrać i pokroić w kosteczkę. Pora i czosnek 
posolić i zeszklić na oleju i maśle. Wyłożyć na deskę i drobno 
posiekać z dodatkiem natki pietruszki. Dodać do mielonego 
mięsa. Następnie dodać surowe jajko, bułkę tartą, chrzan, 
paprykę w proszku oraz sos sojowy. Doprawić zmielonym 
pieprzem i solą, dokładnie wyrobić składniki ręką. Piekarnik 
nagrzać do 180OC. Formę keksową o długości ok. 25 cm po-
smarować tłuszczem i wysypać bułką tartą, wyłożyć połowę 
masy mięsnej, na środku ułożyć ugotowane na twardo i obra-
ne jajka, delikatnie wcisnąć je w masę. Przykryć resztą mięsa 
i uformować wzgórek. Wierzch posmarować musztardą i po-
sypać kminkiem. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 45 
minut.  TARTINKA

przysłowia o jajku
  Jeszcze tego nie było, by jajko kurę 
uczyło.

  Czego się skorupka za młodu napije, 
tym na starość trąci.

  Jajko mądrzejsze od kury.
  Żeby kwoka nie gdakała, kto by 
wiedział, że jaje zniosła.

  Drzewo poznajesz po majach,  
a kurę po jajach.

wielkanocne śniadanie


