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WSS Praga Południe Urodziny Universamu

l 150 rocznica urodzin Stanisława Wojciechowskiego l

Specjalnie dla Społemowca Warszawskiego  
mówi wicemarszałek Sejmu 

 MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

Szanowni Spółdzielcy SPOŁEM!
W 150-lecie spółdzielców spożywców przesyłam Wam najserdeczniej-

sze pozdrowienia i gratulacje. Jednym ze współtwórców spółdzielczości 
i Związku Społem był mój pradziadek, były prezydent RP prof. Stanisław 
Wojciechowski.

Jest mi niezmiernie miło móc obchodzić razem z Wami tak wspaniały ju-
bileusz. Tradycja spółdzielcza w Polsce posiada trwałą wartość i jest już za-
korzeniona w naszej historii. Od początku swego istnienia swą działalność 
spółdzielnie opierają na zasadach współpracy, współdziałania i solidaryzmu 
społecznego – wartościach tak ważnych w dzisiejszej globalizującej się go-
spodarce.

Mój pradziadek Prezydent Stanisław Wojciechowski miał dwie pasje – 
politykę i spółdzielczość. Był typem państwowca, stawiając ponad interesy 
partyjne dobro państwa i jego obywateli. Zawsze dążył do zgody narodowej. 
Starał się godzić dwa zwaśnione główne nurty polityczne. Kiedy mu się to nie 
udawało, zniechęcony powracał do aktywności w spółdzielczości „Społem”. 
Jako polityk, był współtwórcą pierwszego prawa spółdzielczego w 1920 r. 
i konstytucji marcowej 1921 r., na której straży stał jako prezydent.

Dzisiaj wspominamy Stanisława Wojciechowskiego także jako entuzja-
stycznego orędownika spółdzielczości. To on z zapałem współtworzył Towa-
rzystwo Kooperatystów w 1906 r., a potem czasopismo „Społem” i Związek 
Społem. Traktował Związek nie tylko jako „przedsiębiorstwo handlowe”, ale 
„instytucję społeczną”. W 1913 r. podczas otwarcia hurtowni na Mokotowie 
powiedział: „Celem Związku jest przeprowadzanie zasady sprawiedliwo-
ści, uczciwości i porządku w wymianie i produkcji artykułów spożyw-
czych: ma on być w organizmie społecznym nowym organem opanowu-
jącym bezład sił ekonomicznych i skierowującym je na drogę celowego 
służenia dobru powszechnemu…”   

Kilka lat temu, podczas kampanii wyborczej do Sejmu, byłam gościem naj-
większej warszawskiej spółdzielni społemowskiej Mokpol. Miło wspominam 
tę wizytę i dzisiaj w roku Waszego Jubileuszu. Życzę wszystkim Społemow-
com spełnienia gospodarczych i społecznych celów, jakie sobie stawiają. 
Życzę Wam także dalszej wierności zasadom i ideałom, które przyświeca-
ją Waszej ciężkiej pracy.

Notował: DARIUSZ GIERYCZ
Na str. 4 , z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Stanisława Wojciechowskiego, 

przypadającej 15 marca br., publikujemy artykuł pt. „Spółdzielca Prezydent”. 
Omawiamy w nim jego aktywność, jako konspiratora, spółdzielcy i polityka. 
Spółdzielcy, wraz z innymi osobami, oddadzą mu hołd przy jego grobowcu 
w Alei Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego. Napiszemy o tym w następ-
nym numerze. 

Na str. 2 polecamy informację o wizycie prezesa Zarządu KZRSS Społem 
Ryszarda Jaśkowskiego u wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 
14 lutego br.   

Spółdzielca Prezydent

Stanisław Wojciechowski.  Fot. wikipedia Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zarząd KZRSS „Społem” 
w Warszawie uprzejmie za-
prasza prezesów i członków 

zarządów spółdzielni na kolejne, 
dwudniowe wiosenne konferen-
cje „SPOŁEM 2019”. Ich celem 
jest przedstawienie strategicz-
nych założeń działalno-
ści spółdzielni spo-
żywców „Społem” 
w zmieniających 
się warunkach 
społeczno-go-
s p o d a r c z y c h 
naszego kraju. 

W progra-
mie konferen-
cji znalazły się 
m.in.: spotkanie 
z Zarządem KZRSS 
„Społem” na Sali 
Konferencyjnej im. I. 
Strzeleckiej, a następnie spo-
tkanie z dr Aleksandrą Bilewicz pt. 
„Tradycje polskiego kooperatyzmu, 
150 lat spółdzielczości spożywców 
na ziemiach polskich”

Następnego dnia przewidziano te-
maty: „Uwarunkowania działalności 
gospodarczej spółdzielni w 2018 r. – 
nowe parametry prawno-ekonomicz-
ne”, spotkanie z prof. Witoldem Mo-
dzelewskim pt. „Podatkowe aspekty 
działalności gospodarczej w 2019 

r.” oraz informacje dotyczące 
możliwości skorzystania 

z dotacji unijnych na 
rozwój spółdzielni, 

elektronizację i roz-
wiązania przyjazne 
środowisku; za-
mierzeń i rozwoju 
w 2019 r. KPH 
Społem.

Planowane ter-
miny konferen-

cji to: 25-27 marca 
i 10–12 kwietnia 2019 

r. Zgłoszenia przyjmuje 
Centrum Szkoleniowo-Konfe-

rencyjne:
telefon – (22) 44 08 207, 
e-mail – szkolenia.kzrss@spolem.
org.pl

W Tłusty Czwartek, 28 lu-
tego br. Universam Gro-
chów obchodził swoje 

pierwsze urodziny, po ponownym 
otwarciu w Galerii Rondo Wia-
traczna w ub. roku. Z tej okazji 
klienci korzystali z bardzo bogatej 
oferty promocyjnej i licznych degu-
stacji. W godzinach 13–17 czekały na 
nich urodzinowe upominki – balony, 
„smycze”, długopisy, linijki, pączki, 
donuty, mufinki i okolicznościowe 
lizaki z logo Universamu, a przy za-
kupach powyżej 100 zł t-shirty z logo 
Universamu. Oprócz tego, przez 
ostatni miesiąc trwał konkurs, w któ-
rym do wygrania były cztery cenne 
nagrody, a główną był 55-calowy te-
lewizor Sony Bravia.

Popularny lokalny miesięcznik 
„Mieszkaniec”, który zamieścił foto-
reportaż,odnotował, że w dniu uro-
dzin ustawiono aż kilkanaście stoisk 
degustacyjnych renomowanych pro-
ducentów i dostawców. Wśród nich 
m.in. z bakaliami HEBAR, napojami 
Coca-Cola i Kinley, serkami OSM 
Garwolin oraz TUREK, słodyczami 

firmy WAWEL i pączkami SPC. Aro-
matyczne, owocowe herbaty serwo-
wał Quality Life, a przedstawiciele 
spółki Sokołów błyskawicznie grillo-
wali hot-dogi z parówkami z szynki. 
Hostessy w iberyjskich strojach czę-

stowały specjałami z Hiszpanii, zaś 
Zakład Pakowania Jaj Invest Michel 
dla każdego chętnego smażył na po-
czekaniu jajecznicę. 

Konferencje „Społem 2019”

Na urodzinowe zakupy zapraszała Społem WSS Praga Południe na czele z preze-
sem Bogusławem Różyckim i kierownikiem Universamu Tomaszem Kwiatkowskim. 
Przewodniczkami były m.in. Janina Adamkowska i Dorota Kałowska z działu 
marketingu.  Fot. mieszkaniec.pl

W prezydium zebrania członkowskiego 21 lutego br. zasiadły od lewej: wice-
przewodnicząca RN Halina Mrozikiewicz, prezes Halina Kalinowska i sekretarz 
RN Elżbieta Nikiciuk. Piszemy o tym oraz o 30-leciu Warszawskiej Spółdzielni 
Gastronomicznej Centrum na str. 5. 

Sklep firmowy Spółdzielni Piekarsko-
Ciastkarskiej w Warszawie przy-
ul. Lubelskiej 12/14, z wejściem od 
Grochowskiej, w samodzielnym pawi-
lonie, to nasz ulubiony sklep. Zwykle 
przyjeżdżaliśmy tu z Saskiej Kępy 
i centrum po wyśmienity okrągły, wie-
deński torcik serowy. Teraz sklep zmie-
nił się nie do poznania, o czym pisze-
my na str. 2. 

75 lat PSS Otwock

Handel pod sosnami

Sklep PSS Otwock przy ul. Czaplickiego 2 to jeden z 10 sklepów spółdzielni. 
W 2019 r. otwoccy społemowcy obchodzą jubileusz swojego 75-lecia, o czym pi-
szemy na str. 3.  

SPC Smacznego
Grochów

30-lecie WSG Centrum

Swojskie bary

SS Mokpol

P odobnie jak w latach ubie-
głych, 8 marca dwa tysiące 
tulipanów rozdano dla pań 

w dwóch sklepach Mokpolu, w ur-
synowskim Megasamie i w Delika-
tesach na Konstancińskiej. Poza 
tym klientki mogły korzystać z pro-
mocji czekolad w pięciu sklepach 
Mokpolu. Przy zakupach powyżej 
59 zł otrzymywały dużą czekoladę 
Wedla, a przy zakupach powyżej 
39 zł czekoladę Wawela.   (red.). 

Dla Ewy
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Wizyta w Sejmie

Smacznego Grochów!

Urodziny Universamu

LSS Lublin WSS Praga Południe

W majowym numerze SW 
w 2018 r. w artykule pt. 
„Deptanie historii” zde-

cydowanie poparliśmy protest 
Lubelskiej Spółdzielni Spożyw-
ców przeciwko decyzji wojewody 
lubelskiego, pozbawiającej jedną 
z ulic miasta imienia Jana Hem-
pla, współzałożyciela Lubelskiej 
Spółdzielni Spożywców w 1913 r. 
Jednak, po wielu miesiącach upo-
rczywych starań niezłomnego, 
długoletniego prezesa LSS Mieczy-
sława Zapała, udało się wreszcie 
zamieścić piękną tablicę pamiątko-
wą w hołdzie pionierom spółdziel-
ni, w tym Jana Hempla, na jednej 
z kamienic przy placu Wolności 1. 

Przypomnijmy, że Jan Hempel 
wraz z siostrą Wandą Papiewską, 
Witoldem Giełżyńskim, Pawłem Jan-
kowskim i in. organizowali w 1913 r. 
pierwsze sklepy w robotniczej części 
miasta. Chodziło im o przeciwsta-
wienie się lichwie i spekulacji, utrzy-
manie niskich cen produktów, omi-
jając pośredników lub produkując je 
we własnym zakresie. 

Jan Hempel był kolejno członkiem 
PPS-Lewicy i KPP, współpracował 
m.in. ze Stefanem Żeromskim, Wła-
dysławem Broniewskim i Aleksan-
drem Watem, ochotniczo wstąpił do 
Legionów w 1914 r. Organizował 
Związek Robotniczych Stowarzy-
szeń Spółdzielczych oraz Stowarzy-
szenie Wolnomyślicieli Polskich. 
W 1932 r., zagrożony aresztowaniem 
i uwięzieniem, Hempel wyjechał do 
ZSRR, a we wrześniu 1937 r. został 
rozstrzelany przez NKWD w ramach 
wielkiej stalinowskiej czystki. 

Wojewoda lubelski uznał, że Jan 
Hempel, współtwórca spółdzielni 
„Społem”, której sklepy przed ponad 
stu laty oferowały niezamożnej części 
mieszkańców miasta tanie towary, nie 
powinien być patronem ulicy. – To 
absurd – o dekomunizacji ulicy Hem-
pla mówił w ubr. lubelskiej Gazecie 
Wyborczej Mieczysław Zapał, prezes 
LSS Społem. – Jan Hempel przede 
wszystkim zostanie zapamiętamy 
jako człowiek, który bezinteresownie 
działał na rzecz najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców Lublina. Gdyby 
nie on i jego siostra Wanda Papiew-
ska, spółdzielnia mogłaby w ogóle nie 

powstać. Stworzyli jej ideę, założe-
nie, że sklepy będą dostępne dla tych, 
najbardziej potrzebujących. Pierwsza 
placówka powstawała przecież w ro-
botniczej części miasta.

W rozmowie z nami prezes Za-
pał przyznawał w kwietniu ubr., 
że będzie nadal walczył o upa-
miętnienie pionierów spółdzielni, 
w tym Jana Hempla, przynajmniej 
w postaci tablicy pamiątkowej 
z kilkoma nazwiskami założycieli 
spółdzielni na jednej z kamienic 
przy pl. Wolności. Długie miesiące 
czekał na odpowiedź od wojewody, 
potem negocjował z miejskim kon-
serwatorem zabytków i Instytutem 
Pamięci Narodowej. W końcu uzy-
skał zgodę na treść i zamieszczenie 
tablicy pamiątkowej. 

Obecnie, na odsłoniętej z udzia-
łem spółdzielców i mieszkańców 
miasta 20 grudnia ubr. tablicy wid-
nieje napis:

„Wanda Papiewska (1883-1974), 
Jan Hempel (1877-1937)

19 stycznia 1913 roku z inicjat-
ywy Wandy z Hemplów Papiewsk-
iej, Adolfa Bobrowskiego, Witol-
da Giełżyńskiego, Jana Hempla, 
Pawła Jankowskiego, Jana Mącz-
ki, Stanisława Netzela, Romana 
Ptaszyńskiego, Julii Seredowskiej, 
Władysława Staszewskiego, Anny 
Wiśniewskiej, powołano Lubel-
skie Stowarzyszenie Spożywców. 
Celem Stowarzyszenia była wal-
ka z drożyzną, wyzyskiem oraz 
ekonomiczna pomoc najsłabszym 
mieszkańcom Lublina, a także 
działalność na polu oświaty i kul-
tury. 

W 105 rocznicę tego wydarzenia 
Lubelska Spółdzielnia Spożywców 
oraz mieszkańcy Lublina.” 

Tablicę zaprojektował lubel-
skim artysta plastyk Marek Dybek. 
W tym pięknym dziele szczególnie 
wyróżniają się wspaniałe portrety 
Wandy Papiewskiej i Jana Hem-
pla. Dla lublinian i ich gości tablica 
godnie upamiętnia historię miasta 
i stanowi znakomity element deko-
racyjny szlaku turystycznego wokół 
Starego Miasta. 

DARIUSZ GIERYCZ 

Przemawia prezes Mieczysław Zapał.

Przywracanie pamięci 28 lutego 2019 br. społe-
mowcy WSS Praga Połu-
dnie i ich klienci obcho-

dzili pierwszą rocznicę ponownego 
otwarcia „Universamu Grochów” 
w Galerii „Rondo Wiatraczna”. Po 
dwuletniej przerwie, jest to kon-
tynuacja działalności handlowej 
rozpoczętej w tym miejscu w 1977 
roku. Był to wtedy jeden z pierw-
szych w stolicy wielkopowierzch-
niowy, wielobranżowy, samoobsłu-
gowy Spółdzielczy Dom Handlowy 
„Universam Grochów”.

Nowy supermarket „Univer-
sam Grochów”, usytuowany przy 
wejściu na parterze, zajmujący po-
wierzchnię 1534 m.2, stanowi obecnie 
trzon nowoczesnej galerii handlowej 
„Rondo Wiatraczna” podzielonej na 
dwie kondygnacje: parter i pierwsze 
piętro. Ten spożywczy supermarket 
oznaczony jest czerwonym logo „Spo-
łem”, a wejście do galerii zdobi cha-
rakterystyczny, jasnoniebieski neon 
„Universam Grochów”.

Na I piętrze znajduje się sklep 
branży przemysłowej „Univer-
sam – dla ciebie i dla domu” o po-
wierzchni 516 m. kw., z artykułami 
gospodarstwa domowego, konfekcją, 
odzieżą, pasmanterią.

Universam zawsze był sklepem 
bardzo dobrze zaopatrzonym i zawsze 
był bardzo lubianym, popularnym 
i przyjaznym klientom. I tak jest do 
tej pory. Z dnia na dzień obsługuje co-
raz większą ilość klientów. Przybywa 
wciąż stałych klientów, należących do 
programu lojalnościowego „Społem 
znaczy Razem”. Sukcesywnie rozsze-
rzane są usługi dla klientów.

Od 1 lutego Universam obsługuje 
klientów posiadających Kartę Dużej 
Rodziny. Udziela im specjalnego 5% 
rabatu za zakupy. Rabat obejmuje 
wszystkie grupy towarów, za wyjąt-
kiem wyrobów tytoniowych, napo-
jów alkoholowych pow. 18 % oraz 
doładowań.

Z okazji rocznicy, dla klientów 
przygotowano trwającą równo 
miesiąc od 28.I do 28.II. 2019r. ak-
cję promocyjną ”Zgarnij nagrody 
i świętuj z nami Urodziny Univer-
samu” Wystarczyło dokonać dzie-
sięciokrotnych zakupów za okre-
śloną kwotę w opisanych dwóch 
sklepach. Dla zwycięzców prze-
kazano cztery cenne i atrakcyjne 
nagrody, w tym japoński telewizor. 

Dla klientów przygotowano licz-
ne promocje cenowe towarów, a 15 
firm oferowało degustacje swoich 
produktów oraz liczne animacje 
sprzedaży zwieńczone upominkami 
dla klientów. Oprócz tego na terenie 
galerii w dniu urodzin rozdawano dla 
klientów drobne upominki i dodatko-
wo w Tłusty Czwartek 200 pączków 
i 200 lizaków ufundowanych przez 
„Społem” WSS Praga Południe.

Warto zaznaczyć, że swoje świę-
to spółdzielcy reklamowali na fa-
cebooku, na plakatach i stronach 
internetowych WSS i Galerii Rondo 

Wiatraczna oraz w lokalnym mie-
sięczniku Mieszkaniec. Do zakupów 
zachęcały biało-czerwone i biało-
niebieskie baloniki, komunikaty 
w radiowęźle i koszulki T-shirty 
z logo Universamu, rozdawane przy 
zakupach pow. 100 zł. Tło muzyczne 
z głośników umilało wizytę. 

Wśród licznych degustacji wy-
różniły się m.in. firmy Bartolini – 
makarony, Intermedia– przetwory, 
North Coast –sery, Smaki i aromaty 
– przetwory, Piekarnia Wawerska 
– pączki, Hebar – przekąski, OSM 
Garwolin – serki z premiowymi no-
tesami, Chłodnia Mazowsze – kar-
tacze i pierogi firmy Mateo oraz 
własne lody, Turek i Ceko – sery, Tri 
Food – 500 mufinków. 

Rewelacyjne okazały się degusta-
cje wyrobów Wawela, Taurusa (re-

gionalne wędliny i pierogi), Quality 
Life – kawy i herbaty, Sokołowa – 
wędliny. Hostessy z SPC częstowały 
pączkami i kromkami ze smalcem 
i ogórkiem, z Coca Cola napojami 
Kinley. Prawdziwą furorę robiła ja-
jecznica serwowana przez kucharzy 
z Invest Michel. 

Klienci z pewnością będą wspo-
minać promocje soków Hortexu, na-
biału z Bakomy, jaj z Inter Mleczu, 
masła z Głuchowa, serów z Maluty, 
pieczywa SPC, przetworów Bon-
duelle, oliwy z Monini, mrożonek 
z Chłodni Mazowsze. 

W sumie, jak to na hucznych 
urodzinach, wszyscy bawili się, 
konsumowali i sycili się pogodnie 
i z humorem. Universam na nowo 
stał się ulubionym centrum zaku-
pów warszawiaków. 

Opr. Red.

Jak się dowiadujemy, 14 lutego br. prezes Zarzą-
du KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski złożył 
wizytę w Sejmie u wicemarszałek Małgorzaty 

Kidawy-Błońskiej, w związku z przypadającą 15 
marca 150 rocznicą urodzin jej pradziadka – pierw-
szego prezesa Związku Społem i prezydenta RP w latach 
1922-1926 prof. Stanisława Wojciechowskiego. Pani marsza-
łek z zadowoleniem przyjęła zaproszenie do wspólnego uczczenia pamięci prof. 
St.Wojciechowskiego przy jego grobie w Alei Zasłużonych Cmentarza Powąz-
kowskiego oraz przyjęła patronat nad konferencją historyczną, jaką Związek 
zorganizuje 15 maja br., z okazji 150-lecia spółdzielczości Społem. 

Pani marszałek życzliwie wysłuchała informacji o obchodach jubileuszo-
wych oraz stanowiskach Związku Społem w sprawach koniecznego, szyb-
kiego, ustawowego uregulowania zasad handlu, ratowania polskiego handlu 
i wyrównywania jego szans na rynku, uszczelnienia działania ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele itd.

Rozmowa trwała blisko godzinę i przebiegała w miłej atmosferze. Mał-
gorzata Kidawa-Błońska zapewniła o swoim wsparciu dla spółdzielczego 
handlu i działalności spółdzielni. Zadeklarowała również swój udział w dniu 
12 września br. w uroczystych obchodach jubileuszowych na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Red.

Sklep firmowy Spółdzielni Piekar-
sko-Ciastkarskiej w Warszawie 
przyul. Lubelskiej 12/14 (wej-

ście od Grochowskiej) zawsze dotąd 
kojarzył się klientom z wyjątkowym 
pieczywem,produkowanym w piekar-
ni „Lubelska”. Od środy 20 lutego br. 
zmieniło się w nim praktycznie wszyst-
ko. Z typowego sklepu spożywczego 
z wydzielonym stoiskiem cukierni-
czym, powstało przytulne bistro z wy-
robami na ciepło i na zimno oraz szero-
ka lada sprzedażowa z ogromną tablicą 
informująca o aktualnej ofercie.

To już szósty sklep typu „SMACZ-
NEGO WARSZAWO” spośród po-
nad 50 sklepów firmowych, łączący 
sprzedaż na wynos z małą gastronomią 
i konsumpcją na miejscu. Pisaliśmy już 
w tym roku o otwarciu takich sklepów, 
z powodzeniemna dolnym Mokotowie 
i Saskiej Kępie. Mają jednolitą szatę 
graficzną, przyjemne, ciepłe kolory, 
w tym brązy. 

Znajdziemy w nich, poza szeroką 
gamą pieczywa i wyrobów ciastkar-
skich, również atrakcyjną ofertę przy-
gotowywanych na miejscu: smacznych 
zestawówśniadaniowych, świeżych ka-
napek, sałatek, zapiekanek oraz kilku 
rodzajów ciepłej pizzy. W sklepiepro-
wadzony jest również wypiek pieczy-
wa produkowanego metodą Cool Ri-
sing (z surowych kęsów ciasta, długo 
fermentowanych w niskich temperatu-
rach). Ponadto serwowane są świeżo 

wyciskane soki, kawa, herbaty, a także 
ciepłe zupy z kociołków.

Sklep posiada powierzchnię ok.110 
m2, z czego sala sprzedażowa to ok. 
70 m2. Pozwoliło to na dobre wyeks-
ponowanie sprzedawanych produktów, 
ale także wydzielono sporo miejsca na 
stoliki do konsumpcji na miejscu. 

Nowy model placówek SPC to zna-
komity przykład połączenia handlu 
i gastronomii dla wszystkich spół-
dzielni Społem. Koncepcję tę z du-
żym powodzeniem wdrożyła najwięk-
sza w kraju – PSS w Białymstoku, 
a w Warszawie wkrótce WSS Wola 
otworzy sklep mięsny, połączony z bi-
stro ze stekami u zbiegu ulic Żelaznej 
i Solidarności. Opr. DG

Prezes Janusz Kazimierczuk i jego za-
stępca Jerzy Konarski zapraszają do 
nowego, szóstego firmowego sklepu-
bistro SPC w koncepcji „Smacznego 
Warszawo” przy ul. Lubelskiej na 
Grochowie. 
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l 75-lecie Społem pSS otwock l

Trudne początki
Spółdzielnia powstała w paździer-

niku 1944 roku, tuż po upadku Po-
wstania Warszawskiego. Otwock zo-

stał wyzwolony 29 lipca 1944 r. , a na 
froncie trwały zaciekłe walki. Przez 
miasto przechodziły grupy uchodź-
ców i przesiedleńców. Także miej-
scowej znękanej ludności trzeba było 
organizować zaopatrzenie w żywność. 

Wśród kilkunastu założycieli 
Spółdzielni jej inicjatorami byli miej-
scowi pocztowcy i inni pracownicy 
odradzających się wtedy urzędów, 
zrzeszeni w związkach zawodowych. 
Dlatego początkowo przyjęto nazwę 
„Spółdzielnia Związków Zawo-
dowych w Otwocku”. Najbardziej 
aktywnymi byli m.in. Ryszard Te-
gielski, Stanisław Więckowski, Wło-
dzimierz Dziewięcki, Henryk Jasiń-
ski i Zygmunt Fornalczyk. 

Już po zakończeniu działań wojen-
nych w 1945 r. przyjęto nazwę „Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Tęcza” w Otwocku”. Zarejestro-
wano zarząd w składzie: Zygmunt 
Fornalczyk, Stanisław Więckowski, 
Ryszard Tegielski. 

Pierwszy sklep uruchomiono przy 
ul. Samorządowej w Otwocku. Sklep 
ten obecnie nie istnieje. Mieścił się 
w prywatnym domu. W tym samym 
czasie Zarząd Spółdzielni przejął 
pomieszczenia w Otwocku przy ul. 
Warszawskiej 27. Uruchomiono rów-
nież sklep nr 2 przy rynku i sklep 
z artykułami piśmiennymi w lokalu 
przy Warszawskiej. Głównym celem 
i obowiązkiem tych placówek było 
rozprowadzanie podstawowych ar-
tykułów żywnościowych w systemie 
kartkowym. 

Lata PRL
W 1945 roku Spółdzielnia zmieni-

ła nazwę na Powszechną Spółdzielnię 
Spożywców „Tęcza”. W latach 1945-
1947 przybyły Spółdzielni kolejne 4 
sklepy. W roku 1950 Spółdzielnia 
rozszerzyła działalność o piekarnię 
przy ul. Dzierżyńskiego i piekarnię 
przy ul. Świderskiej. Pod koniec roku 
1951 Spółdzielnia „Tęcza” zrzeszała 
1.934 członków i prowadziła 28 pla-
cówek handlowych, 6 produkcyj-
nych. W połowie 1951 r. uruchomio-
no pierwszy zakład gastronomiczny 
pn. „Gospoda Ludowa”, późniejszą 
restaurację „Stylowa”. W roku 1952 
Spółdzielnia liczyła już 48 placówek 
handlowych, 3 piekarnie, 3 masarnie, 
2 zakłady gastronomiczne. Do roku 
1956 liczba placówek handlowych 
wzrosła do 71, a liczba członków 
Spółdzielni do 2.347 osób. 

Po okresie stalinowskim powra-
ca nazwa „Społem”. W następnych 
dekadach 60. I 70. podwaja się ilość 

placówek i nadal 
wzrasta liczba człon-
ków Spółdzielni. 
Część sklepów spół-
dzielnia pozyskiwała 
poprzez adoptowanie 
lokali już istnieją-
cych. Inwestowano 
również w budowę 
nowych obiektów. 
Spółdzielnia rozsze-
rzała zasięg swojego 
działania – posia-
dała sklepy w Śród-
borowie, Otwocku, 
Świdrze, Józefowie 
i Michalinie. W latach 
późniejszych doszły 

placówki położone w Wesołej, Za-
kręcie, Sulejówku i Miłosnej. 

Wraz z kolejną reformą i nowym 
podziałem administracyjnym kraju 
1975 r. , Spółdzielnia oddała placówki 
handlowe w Wesołej, Sulejówku i Mi-
łosnej, a pozyskała nowe w Jabłonnej, 
Świerku i Wólce Mlądzkiej. Zabrano 
Społem sklepy przemysłowe. Ow-
szem, rósł potencjał spółdzielni, bo do 
dzisiaj działają zbudowane w latach 
70-80. pawilony osiedlowe, przybyła 
okazała siedziba spółdzielni w cen-
trum miasta zbudowana w 1977 r., ale 
handel społemowski dusił się w oko-
wach gospodarki niedoboru. To były 
lata pustych półek, powrotu powojen-
nych kartek żywnościowych, nocnych 
dostaw towarów, administracyjnego 
dyrygowania handlem. 

Na wolnym rynku
Po roku 1989, w okresie transfor-

macji i liberalizacji handlu, dostoso-
wanie do reguł wolnego rynku nie 
było łatwe. Niestety, mimo odzyska-
nia swobody handlu, tzw. specustawa 
z 1990 r. o zmianach w organizacji 
spółdzielczości rozbiła spółdzielczy 
handel, drastycznie zredukowała 
jego potencjał. Nagle zlikwidowano 
związek-centralę gospodarczą i hurt 
społemowski, a spółdzielnie w poje-
dynkę musiały oddawać wyremonto-
wane, wynajmowane od miasta loka-
le. Trzeba było znacznie zredukować 
majątek i zatrudnienie, dając ludziom 
odprawy. Oddano całą gastronomię. 
O skali tego „pogromu” świadczy 
zachowana do dziś numeracja 10 po-
zostałych sklepów np.: nr 155 w Ja-
błonnej i nr 153 w Świerku. 

Po tym radykalnym osłabieniu 
spółdzielni, do naszego kraju zaczęły 
masowo wkraczać bogate zagranicz-
ne koncerny handlowe i nasz społe-
mowski handel na przestrzeni 30 lat 
zmniejszył się do obecnego stanu 
posiadania. Jednak, mimo że ostatnio 

trzeba było oddać jeden sklep pod 
budowę drogi, pozostało 10 placó-
wek osiedlowych, dzięki którym PSS 
Otwock jest nadal największą siecią 
handlową w mieście. Zatrudnia ona 
74 osoby, a spółdzielnia liczy 313 
członków. 19 obiektów jest w wynaj-
mie dla 56 dzierżawców. 

Obrót za cały rok 2018 wyniósł 
14,6 mln zł.tj. 11 proc. więcej niż 
rok wcześniej. Osiągnięto zysk 
brutto w wysokości 220 tys. zł, tj. 
o 55 proc. więcej niż w 2017 r. Śred-
nia płaca wzrosła do 3.150 zł, czyli 
o 5,6 proc. Majątek spółdzielni to 
28 obiektów własnych, od których 
płaci rocznie 400 tys. zł podatku 
od nieruchomości. Zyski pozwala-
ją na systematyczną modernizację 

handlu, prowadzenie działalności 
socjalnej i charytatywnej. 

W sumie, mimo rosnącej konku-
rencji /cztery Biedronki, Topmarket, 
Carrefour, Żabki/, PSS w Otwocku 
zajmuje wciąż trwałe miejsce na ryn-
ku. Ma ugruntowany autorytet i za-
ufanie solidnej firmy wśród dostaw-
ców i klientów. Zapewnia nie tylko 
jakość towarów i kulturalną obsługę, 
ale i znajomość potrzeb klientów. 
Wśród załóg sklepów przeważają 
osoby z długoletnim stażem, dobrze 
znające klientów i ich gusta. Najdłuż-
szy staż członkowski w Społem PSS 
w Otwocku posiadają panie: Kry-
styna Zielińska od 1952 r., Celina 

Chudzik od 1954 r., Alicja Góźdź 
od 1956 r., Janina Grzegrzółka od 
1962 r. i Zofia Mazur od 1965 r. 

Ceny towarów, mimo agresyw-
nych promocji i reklam zagranicznej 
konkurencji, wyrównują się. Otwoc-
ki PSS korzysta ze stałej współpracy 
z MAH, w której posiada 20 udzia-
łów i KPH Społem oraz od pięciu lat 
z polską siecią miękkiej franczyzy 
Chorten. 

Specjalnością spółdzielni jest 
świeży towar z giełdy w Broniszach, 
bo dział handlu korzysta z własnego 
transportu, zapewniając systema-
tycznie dostawy świeżych warzyw 
i owoców. Mięso, wędliny, nabiał, 
pieczywo, napoje zapewniają stali 
dostawcy, m.in. Duo-Tes, ALPAN, 
Chłodnia Mazowsze, Panta Hurt oraz 
dostawcy miejscowi. W sklepach to-
wary propagują ulotki, plakaty, ga-
zetki cenowe.

Nad realizacją strategii firmy 
czuwa energiczny Zarząd – prezes 
Jadwiga Studzińska, jak mówią mi-
strzyni negocjacji i członek Zarządu, 
skrupulatna główna księgowa Da-
nuta Lichorowiec, razem od 2006 r. 
Źródłem sukcesu jest też harmonij-
na współpraca z Radą Nadzorcza na 
czele z jej przewodniczącym Janem 
Baranem oraz członkami: Anną 
Zakrzewską, Rozalią Soroka, Ewą 
Tomaszewską i Krystyną Krupa. 

Przodująca placówka
Blisko remontowanych peronów 

dworca, od razu po wejściu do tego 
typowego pawilonu osiedlowego, 
400-metrowego „blaszaka” z lat 80., 
bije w oczy jasność i idealna czystość 
sali sprzedażowej. Przed wejściem 
parking samochodowy, stojak na ro-

wery, bankomat, w sieni i na witrynie 
sporo ulotek i plakatów, a po drugiej 
stronie ładnie odnowione fasady bu-
dynków osiedla Warszawska. 

Moja wizyta 6 marca br. w sklepie 
nr 23 przy ul. Czaplickiego 2, roz-
poczyna się po przejściu przez salę 
sprzedaży od rozmowy z kierownicz-
ką Wiesławą Kominek, z 40-letnim 
stażem. Wraz ze swymi zastępczy-
niami Haliną Goździk i Małgorzatą 
Rudzką, kieruje 16-osobową załogą, 
w jednakowych czerwonych fartusz-
kach. Wiem od pani prezes, że w 2018 
r. placówka osiągnęła 3,5 milionowy 
obrót, czyli większy o 17,5 proc. niż 
przed rokiem. Jak mówi kierownicz-
ka, od roku ledowe oświetlenie i re-
klamowane na plakatach promocje 
bardziej przyciągają klientów. 

Najchętniej tutejsi mieszkańcy 
osiedla i goście ze stacji kolejowej, 
sięgają po świeże warzywa i owo-
ce, wyłożone na kolorowej wyspie, 
z giełdy w Broniszach. Także po re-
nomowane marki wyrobów: nabiał, 
twarogi z OSM Garwolin, makarony 
Lubelli, mrożonki i lody z Chłodni 
Mazowsze, czekolady Wedla i Wa-
wela, a także wyroby regionalne. 10-
tego każdego miesiąca obowiązuje 
upust cenowy na wszystkie produkty.

Wyjątkowym powodzeniem cie-
szą się, kupowane z lokalnym pa-

triotyzmem, wyroby mięsne i wę-
dliniarskie z pobliskich, rodzinnych 
Zakładów Mięsnych Misior z Wólki 
Mlądzkiej, a szczególnie ich podro-
bowe kaszanki, salcesony, pasztety 
oraz tradycyjne wędzone na drewnie 
olchowych szynki i polędwice. Osob-
no swoich amatorów mają miejscowe 
piwa z browaru w Józefowie, o swoj-
skich nazwach: Otwockie, Świder-
skie, Józefowskie… 

Jak mówi pani Wiesława, ostatnio 
spory udział w obrotach ma sprzedaż 
papierosów. Po markowe produkty 
sięgają zwykle starsi klienci, a wraz 
z młodszymi szukają produktów zdro-
wej żywności. Największe obroty 
zwykle przypadają na okresy przed-
świąteczne, początek roku szkolnego, 
czy początek wakacji. Realizowane są 
bony Sodexo, własne bony towarowe 
PSS oraz bony MOPS. Z okazji imie-
nin, urodzin, jubileuszy klienci kupują 
kosze delikatesowe. Powodzenie mają 
kurczaki z rożna, które rozsiewają nę-
cący zapach. Wśród towarów marki 
Społem, klienci najczęściej sięgają po 
lody, makarony, kasze, dżemy, kon-
serwy rybne. 

W praktyce sprawdza się spo-
kojna strategia utrzymywania za-
dbanych pawilonów osiedlowych, 
z towarami gwarantowanej jakości 
i dobrej ceny, z indywidualnym 
podejściem do klienta, z aktualną 
informacją plakatową, którą warto 
poszerzyć o internetową.

DARIUSZ GIERYCZ 

Handel pod sosnami

Zaledwie 41 minut ze śródmieścia Warszawy zajmuje obecnie podróż 
SKM i Koleją Mazowiecką do Otwocka. A kiedy po remoncie torów 
ruszy pendolino do Lublina, a może i kiedyś do Lwowa, czas przejazdu 

do Otwocka skróci się o połowę. Dla kilku pokoleń warszawiaków, oddalo-
ny od centrum stolicy zaledwie o 23 km Otwock i jego okolice przyciągają 
swoim wyjątkowym mikroklimatem. Zbawienny jest żywiczny aromat sosen, 
z którego słynie cała linia otwocka, od Wawra do Śródborowa i Celestynowa. 
Otwockie sanatoria uzdrowiskowe przeciwko chorobom płuc powstawały tu 
już na przełomie XIX i XX wieku.

W takich „okolicznościach przyrody” od kilku pokoleń buduje zaufanie 
mieszkańców najstarsza sieć handlowa Społem. Od 75 lat, zawsze bliska 
i niezawodna poprzez okresy odbudowy kraju z ruin, rozmaite kryzysy 
i reformy, lepienie kartek na żywność i nocne dostawy, mimo reorgani-
zacji puste półki. Dzieje „Społem” Powszechnej Spółdzielnia Spożywców 
w Otwocku od 75 lat ściśle związane są z dziejami miasta i okolic, w tym 
z okresem powojennej odbudowy, nakazowo-rozdzielczym PRL i obecnie 
30-lecia powrotu do gospodarki rynkowej. 
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l 150 rocznica urodzin Stanisława wojciechowskiego l

Spółdzielca Prezydent

Stanisław Wojciechowski uro-
dził się 15 marca 1869 roku 
w Kaliszu, w niezamożnej ro-

dzinie Feliksa – dozorcy więziennego 
i Florentyny z domu Vorhof. Rodzina 
Wojciechowskich wywodziła swoje 
szlachectwo z XV wieku i szczyciła 
się udziałem w powstaniu 1863 roku. 
Młody Wojciechowski ukończył 
gimnazjum w Kaliszu, a następnie 
podjął studia na Uniwersytecie War-
szawskim, na wydziałach fizyko-ma-
tematycznym i przyrodniczym. Krót-
ko był nauczycielem. 

Podczas studiów związał się z gru-
pami konspiracyjnymi. Wszedł do 
Centralizacji Związku Młodzieży 
Polskiej „Zet”, tworzył robotniczy 
ruch zawodowy, działał w tajnym 
Zjednoczeniu Robotniczym. Dwu-
krotnie aresztowany, w 1892 opuścił 
Warszawę. Wyjechał do Zurychu, 
a następnie do Paryża i Londynu. Na-
był wtedy umiejętności zecera, przy-
datne w konspiracji.

Konspirator-Spółdzielca
Współtworzył Związek Zagra-

niczny Socjalistów Polskich, lecz 
wskutek interwencji rządu rosyj-
skiego, rząd francuski wydalił Woj-
ciechowskiego z Francji jako dzia-
łacza szczególnie niebezpiecznego. 
W czerwcu 1893 na polecenie ZZSP 
Wojciechowski wyruszył do Warsza-
wy, aby wspomóc powstającą Polską 
Partię Socjalistyczną. Był to bardzo 
aktywny okres w jego życiu. Uczest-
niczył w partyjnych zjazdach, utrzy-
mywał kontakty pomiędzy różnymi 
grupami robotniczymi, drukował 
„bibułę”, dostarczał broń i maszyny 
drukarskie. 

W tym czasie blisko współpraco-
wał i zaprzyjaźnił się z Józefem Pił-
sudskim. Obaj poznali się podczas 
wileńskiego zjazdu założycielskie-
go PPS i przez kilka następnych lat 
wspólnie prowadzili sprawy partii, 
razem redagowali „Robotnika”. Pro-
wadził działalność oświatową wśród 
robotników. Był jednym z założycieli 
tzw. kasy oporu wśród robotników. 
Współorganizował obchody 1 maja

Jak pisał historyk Piotr Wróbel 
w książce „Prezydenci i premierzy 
II Rzeczypospolitej” /Wrocław 1992 
r./, w tym okresie Wojciechowski: 
„Stał się super-agentem: gasił spo-
ry i utrzymywał kontakty między 
komitetami robotniczymi, prze-
jeżdżając czasem do 5 tysięcy kilo-

metrów miesięcznie. Uczestniczył 
w zjazdach PPS, przerzucał do 
kraju maszyny drukarskie i broń, 
drukował w podziemiu „bibułę”, 
dziesiątki razy zmieniał miejsce za-
mieszkania i przekraczał granicę”

W 1899 Wojciechowski ożenił się 
z Marią Kiersnowską, pochodzącą 
z drobnej rodziny szlacheckiej. 
Zaraz po ślubie wyjechał wraz 
z żoną do Londynu, gdzie uro-
dziły się ich dzieci, syn Edmund, 
późniejszy adwokat, który zginął 
w obozie Auschwitz w 1941 r. 
i córka Zofia, malarka. 

W 1905 wycofał się z działal-
ności partyjnej, niezadowolony 
z walk frakcyjnych i skupił się 
na tworzeniu ruchu spółdzielcze-
go. Jednak po wybuchu I wojny 
światowej podjął nieudaną próbę 
sformowania polskich oddziałów 
dywersyjnych w rejonie przyfron-
towym u boku wojsk rosyjskich. 
Po rewolucji lutowej, w 1917 
stanął na czele Rady Polskiej 
Zjednoczenia Międzypartyjnego 
w Moskwie. Opowiadał się za 
tworzeniem polskich oddziałów 
wojskowych w Rosji. Starał się 
godzić środowiska polskich na-
rodowych demokratów i socjali-
stów.

W grudniu 1918 Wojciechow-
ski spotkał się z Piłsudskim, jako 
Naczelnikiem Państwa dla osią-
gnięcia kompromisu w stosunkach 
między Piłsudskim a siłami en-
deckimi oraz paryskim Komitetem 
Narodowym Polskim. Chciał być 
pośrednikiem. W styczniu 1919, z re-
komendacji Piłsudskiego został mini-
strem spraw wewnętrznych w rządzie 
Ignacego Paderewskiego, a później 
Leopolda Skulskiego. Podobnie, 
marszałek wspierał go w wyborze na 
prezydenta RP, po zamachu na Ga-
briela Narutowicza. Obaj poróżnili 
się dopiero podczas zamachu majo-
wego 1926, gdy Wojciechowski bro-
nił konstytucji i złożył dymisję, by 
nie zwiększać liczby ofiar zamachu. 

Prezydent
20 grudnia 1922 r. wieczorem 

Wojciechowski złożył przysięgę 
prezydencką. W swoim orędziu do 
narodu, nawiązując do tragicznej 
śmierci swego poprzednika, powie-
dział m.in.: „Ponury cień padł na 
odradzającą się państwowość polską, 
na moralne podstawy naszego życia 

zbiorowego. Nienawiść wytwarza 
niepokój i nieład, rujnuje życie ro-
dzin i państwa (...)”.

I dalej: „Ślubujmy dawać w ży-
ciu politycznym wyraz utajonej tę-
sknocie do braterskiego współ-
działania dla dobra wszystkich. 
Najpilniejsza potrzeba to trwały 

rząd silny zaufaniem Sejmu i bu-
dżet wypełniony podatkami oby-
wateli. Żaden geniusz jednostki, 
żadna dyktatura bez was tego nie 
zrobi. Zrobić to może zgodny wy-
siłek całego narodu. W imieniu 
Rzeczypospolitej wołam do Was 
Obywatele, skłaniajcie się do zgo-
dy w sprawach dobra powszech-
nego, ona jest pierwszym warun-
kiem wiernego wykonania ustawy 
konstytucyjnej, uzdrowienia życia 
gospodarczego i wychowania oby-
wateli godnych imienia polskiego”.

Daniel Wójtowicz w artykule 
„Niepokorny prezydent” (histmag.
org.) cytuje gorzkie wspomnienia 
Wojciechowskiego, na tle podziałów 
w ruchu niepodległościowym:  
  

„Ktoś złośliwy powiedział, że 
jeden Polak to geniusz, dwóch to 
kłótnia, a trzech to anarchia. Nie 
uważam tej gadki za trafną ocenę 
naszego charakteru narodowego. 
Może ona odnosić się do inteligen-
cji, obciążonej wadami zepsutej 
szlachty i anormalnymi warunka-
mi życia, powodującymi rozwój 
neurastenii. W mojej działalności 
nie miałem wypadku, żeby hasło 
rozłamu wychodziło od dołu; za-
wsze gorszący przykład dawała eli-
ta, chorująca na egotyzm i doktry-
nerstwo, w niepodległej Polsce i na 
karierowiczostwo”. 

Z podobną pasją i zaangażowa-
niem, jak w konspiracyjnej walce 
w PPS, czy podczas odzyskiwania 
niepodległości i trudnej budowy na 
nowo zrębów państwowości pol-
skiej, Wojciechowski włączał się 
w tworzenie spółdzielczości spo-
żywców. Już na emigracji poznał 
swoich przyszłych kolegów i przy-
jaciół, entuzjastów spółdzielczości. 
To wraz z nimi, Edwardem Abra-

mowskim, Romualdem Mielczar-
skim, Rafałem Radziwiłlowi-
czem współtworzył Towarzystwo 
Kooperatystów w 1906 r. i wszedł 
w skład jego zarządu. Stworzył pod-
porządkowany Towarzystwu bank, 
prasę, spółdzielnie spożywców, kół-
ka rolnicze, sklepy robotnicze. 

Pełnił też w latach 1908-1920, 
obok Romualda Mielczarskiego, 
funkcję współprezesa pierwsze-
go Związku Stowarzyszeń Spo-
żywczych. W roku 1906 założył 
tygodnik spółdzielców w którym 
pracował do 1914 roku. Z inicja-
tywy Stefana Żeromskiego na-
zwał czasopismo „Społem”. Zale-
dwie w ciągu kilku lat, w końcu 
XIX wieku zainicjował skutecz-
nie utworzenie mimo zaborów 
kilkuset spółdzielni spożywców. 
Stefan Żeromski słusznie nazwał 
to „nową zorganizowaną siłą na-
rodową”. Społeczna działalność 
Wojciechowskiego została do-
ceniona podczas wojny, w 1914 
roku, gdy zaproszono go w War-
szawie do Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego.

Po odzyskaniu niepodległości, 
jako minister spraw wewnętrz-
nych w rządzie Paderewskiego 
organizował policję państwową, 
a w czasie gdy premier reprezen-
tował Polskę na konferencji pary-
skiej, zastępował go w Warszawie. 
Zdelegalizował Komunistyczną 

Partię Polski. Również w kolejnym 
rządzie, utworzonym przez Leopolda 
Skulskiego, szefostwo MSW powie-
rzono Wojciechowskiemu. 

Jak pisał Andrzej Zawistowski na 
portalu kolegia.sgh.waw.pl, gdy ko-
lejny premier, Władysław Grabski, 
zaproponował mu dalsze pełnienie 
tej funkcji, spotkał się ze stanowczą 
odmową. Do zakończenia w 1921 re-
formy administracyjnej Wojciechow-
ski dalej jednak pracował dla rządu, 
m.in. w Komisji ds. Oszczędności 
Państwowych, angażował się rów-
nież w redakcję nowej polskiej kon-
stytucji 1921 r. oraz przygotowanie 
prawa spółdzielczego. W 1920 roku 
został profesorem historii i teorii ko-
operacji oraz wykładowcą spółdziel-
czość w Wyższej Szkole Handlowej. 
Z inicjatywy przyszłego prezydenta 
w WSH powstała Katedra Spółdziel-
czości i studenckie Koło Spółdziel-
ców Spożywców.

Od 1921 roku Stanisław Woj-
ciechowski był członkiem PSL – 
Piast i redaktorem tygodnika „Wola 
Ludu”. Start w pierwszych wyborach 
do senatu RP nie przyniósł mu jednak 
sukcesu. Gdy w grudniu 1922 roku 
przystąpiono do wyborów prezyden-
ta, Piast wystawił kandydaturę Woj-
ciechowskiego, który – jak sądzono 
– zdobędzie głosy zarówno prawicy 
jak i lewicy. Podczas głosowania 9 
grudnia Wojciechowski odpadł do-
piero w czwartej turze głosowania. 
Po śmierci Gabriela Narutowicz, po-
nownie wystawiono jego kandydatu-
rę i 20 grudnia znaczną większością 
głosów Stanisław Wojciechowski 
został wybrany na stanowisko prezy-
denta RP.

Urząd prezydenta pełnił Wojcie-
chowski przez trzy lata i 145 dni. 
Przez niemal cały ten okres starał 

się silnie angażować w sprawowanie 
władzy i prace rządu. Jednak już od 
1925 roku niektórzy obserwowali, że 
prezydent zniechęcony ciągłymi wa-
śniami politycznymi, coraz bardziej 
obojętniał wobec niektórych pro-
blemów społecznych. Gdy 12 maja 
1926 roku Józef Piłsudski ruszył 
z wojskiem w kierunku Warszawy, 
Wojciechowski starał się go zatrzy-
mać, wykorzystując autorytet głowy 
państwa. Gdy to się nie powiodło, 
prezydent postanowił przeciwstawić 
się zamachowi, odrzucając możli-
wość pertraktacji zaproponowaną 
przez marszałka sejmu Macieja Ra-
taja. Wydał również odezwy do woj-
ska, w których nawoływał do obro-
ny przed buntem. 14 maja na skutek 
znacznej przewagi wojsk Piłsudskie-
go, Wojciechowski złożył na ręce 
Rataja dymisję ze stanowiska głowy 
państwa.

Powrót  
do spółdzielczości

Gdy przygotowywano się do ko-
lejnych wyborów prezydenckich, 
przeciwnicy Józefa Piłsudskiego za-
mierzali wysunąć ponownie kandy-
daturę Stanisława Wojciechowskie-
go na wakujący fotel prezydenta. 
Ten jednak zdecydowanie odmówił 
udziału w elekcji, postanawiając 
odsunąć się z czynnego życia poli-
tycznego. Kontynuował działalność 
w „Społem”, powrócił również do 
pracy naukowej i akademickiej, wy-
kładając w Wyższej Szkole Handlo-
wej i Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. W latach 1928–1929 
pełnił funkcję dyrektora Spółdziel-
czego Instytutu Naukowego, a na-
stępnie zasiadał w Radzie Naukowej 
Instytutu. 

Pisał wiele artykułów, prac nauko-
wych i książek, zajmując się głównie 
zagadnieniami spółdzielczości. Opu-
blikował także pierwszą część wspo-
mnień. Okupację niemiecką przeżył 
wraz z żoną w swoim domu na war-
szawskiej Ochocie, który w czasie 
powstania spalili mu Niemcy. Zmarł 
niemal całkowicie zapomniany 9 
kwietnia 1953 roku w Gołąbkach pod 
Warszawą w domu rodzinnym swej 
córki Zofii z domu Wojciechowskiej 
Grabskiej. Pochowany został w gro-
bowcu rodzinnym w Alei Zasłużo-
nych na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Wincenty Witos pisał we wspo-
mnieniach: „Prezydenta Wojcie-
chowskiego uważano powszechnie 
za człowieka nadzwyczaj prawego 
i uczciwego, dorastającego przy tym 
do zajmowanego stanowiska. W krót-
kim też czasie potrafił on też zdobyć 
sobie szacunek niemal u wszystkich”.

Maria Dąbrowska tak wspomina-
ła Wojciechowskiego: „Był nie tylko 
człowiekiem energicznym, praktycz-
nego czynu, ale i człowiekiem wiel-
kiego nieskazitelnego charakteru, co 
nie zawsze ze sobą idzie w parze. 
Czystość moralna i bezinteresowny 
patriotyzm wysunęły go też na naj-
wyższe stanowisko w państwie – naj-
pierw ministra, a potem Prezydenta 
Rzeczypospolitej.”

Opr. DARIUSZ GIERYCZPrzed grobem Nieznanego Żołnierza z adiutantem gen. Mariuszem Zaruskim. 

Stanisław Wojciechowski.  Źródło: NAC

Prof. Stanisław Wojciechowski, którego 150 urodziny przypadają 15 marca br., był wybitnym konspira-
torem w walce o niepodległość z caratem, bliskim towarzyszem walk Józefa Piłsudskiego. Potem był jednym 
z czołowych mężów stanu w odbudowywanym państwie polskim, ministrem spraw wewnętrznych w pierwszych 
rządach Paderewskiego i Skulskiego, a później drugim prezydentem RP w latach 1922-1926. Był również jednym 
z pionierów spółdzielczości spożywców. Wraz z Edwardem Abramowskim, Romualdem Mielczarskim, Stefa-
nem Żeromskim zakładał Towarzystwo Kooperatystów i czasopismo „Społem” w 1906 r. Razem z Mielczarskim 
był współprezesem Związku Społem. 

Przez całe swoje życie, jako sumienny, uczciwy i skromny konspirator, polityk i spółdzielca, pozostał głębokim 
ofiarnym patriotą, zawsze wiernym konstytucji i zasadom spółdzielczym. Uważam, że do dzisiaj jego zasługi nie 
zostały publicznie należycie docenione. Jedynie Poczta Polska wydała znaczki z jego wizerunkiem w latach 1924 
i 1988. Pamięć o nim czci jedynie tablica przed wejściem do sali jego imienia w historycznym gmachu Krajowej 
Rady Spółdzielczej. 
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l 30 lat warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej centrum l

Tradycje ga-
s t r o n o m i i 
w a r s z a w -

skiej sięgają przełomu XVIII/
XIX wieku. Wtedy to pojawiły się 
traktiernie, zajazdy, karczmy jako 
pierwowzór restauracji, barów 
i kawiarni. Dla uboższych warstw 
pojawiły się garkuchnie i szynki, 
a pod koniec XIX wieku tanie ja-
dłodajnie i bary mleczne. Z nich 
powstała bogata oferta tanich 
knajp, gospód XX wieku. Barwnie 
i z humorem opisał je w książce 
„Wspomnienia o warszawskich 
knajpach” Wiesław Wiernicki 
w 1994 r. 

Prekursorem spółdzielczej war-
szawskiej gastronomii była Spół-
dzielnia Spożywców „Gospoda 
Spółdzielcza”, powstała w 1930 
r., wydzielona z Warszawskiej 
Sp. Mieszkaniowej na Żoliborzu. 
Do jej tradycji nawiązuje Społem 
WSS Żoliborz, która do dziś pro-
wadzi bar mleczny Sady. 

Do tych tradycji taniej i solidnej, 
popularnej kuchni warszawskiej 
nawiązuje też Warszawska Spół-
dzielnia Gastronomiczna Centrum, 
która w tym roku obchodzi swoje 
30-lecie. Wyrosła wprost z gastro-
nomii społemowskiej w okresie 
PRL, bo do dzisiaj pieczołowicie 
pielęgnuje tradycyjną kuchnię pol-
ską w znanych, tradycyjnych lo-
kalach jak wzorcowy, najlepszy 
bar mleczny stolicy – Bambino 
u zbiegu ulic Hożej i Kruczej, czy 
kultową kawiarnię Rozdroże w Al. 
Ujazdowskich. Obok tego prowa-
dzi Bistro Gocław przy ul. Abraha-
ma, bar restauracyjny w Urzędzie 
Dzielnicy Targówek przy ul. Kon-
dratowicza i stołówkę w Najwyż-
szej Izbie Kontroli przy ul. Filtro-
wej. 

Warto dodać, że WSG Centrum 
wynajmuje też swoje dawne loka-
le, jak np. pomieszczenia dawnych 
barów Praha, Gruba Kaśka, Zodiak, 
znanych szeroko w XX wieku jako 
duże bary szybkiej obsługi, „zakła-
dy zbiorowego żywienia”. Wtedy 
to społemowska gastronomia była 
niemal monopolistą i posiadała set-
ki restauracji, barów, kawiarni, sto-
łówek przyzakładowych, kiosków, 
odpowiadając w ubogiej gospodarce 
niedoboru za „wyżywienie narodu”. 
Jej karykaturalny, niesprawiedliwy 
obraz filmowy przesłonił rzeczywi-

stą rolę społeczną, jaką mimo dotkli-
wych braków w zaopatrzeniu, speł-
niała dla setek tysięcy niemajętnych 
warszawiaków.

Z ponad 500 barów mlecznych 
w Polsce w 1955 r. uchowała się 
zaledwie setka, głównie pod egidą 
spółdzielni gastronomicznych w Kra-
kowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi 
oraz pojedynczo w spółdzielniach 
Społem w mniejszych miastach. 
W Warszawie działa ich kilkanaście, 
w tym kilka nowych prywatnych, 
w różnym stopniu naśladujących 
dawne bary mleczne. Jak podają eks-
perci z SGGW, spośród 9473 placó-
wek gastronomicznych w Warszawie 
w 2017 r., tylko 6,2 proc. to tanie 
stołówki. Tym bardziej należy doce-
nić strategię WSG Centrum, bo po 
szerokiej modzie na rozwój pizzerii, 
kebabowni, fast foodów, obserwuje-
my powrót konsumentów do tanich 
lokali tradycyjnej kuchni polskiej.  

Bolesne początki
Społemowska gastronomia prze-

żywała w okresie PRL wiele często 
bolesnych reorganizacji. Ówczesne 

władze zabierały 
często do państwo-
wej gastronomii 
i handlu lepsze pla-
cówki, pozostawia-
jąc spółdzielcom 
te mniej okazałe 
i rentowne. Nato-
miast w okresach 
kryzysu obarczały 
spółdzielców odpo-
wiedzialnością „za 
wyżywienie naro-
du”, powiększała 
ich potencjał i to na 
nich spadało odium 
za dotkliwe braki na 
rynku. 

W okresie trans-
formacji, z podziału 
molochów spół-
dzielczych powsta-
ły samodzielne 
spółdzielnie gastro-
nomiczne. W War-
szawie utworzono 
dwie – Warszaw-
ską Spółdzielnię 
Gas t ronomiczną 
Centrum, która 

przejęła w 1989 r. aż 233 popularne 
zakłady gastronomiczne, w tym 155 
gastronomii otwartej i 78 gastrono-
mii zamkniętej oraz Specjalistyczną 
Spółdzielnię Gastronomiczną, która 
przejęła bardziej wystawne restaura-
cje, jak np. Adria, Sofia, Budapest/
Cristal, Ambasador, Szanghaj. 

Po słynnej specustawie z 1990 
r. o zmianach w organizacji spół-
dzielczości, która całkowicie zlikwi-
dowała związki i znacznie rozbiła 
spółdzielczość, trzeba było walczyć 
o przetrwanie. Spółdzielnie gastro-

nomiczne musiały masowo remonto-
wać oddawane po remontach lokale, 
wynajmowane od miasta i spółdziel-
ni mieszkaniowych oraz płacić hor-
rendalne odprawy odchodzącym 
pracownikom. Z trudem broniono 
nielicznych własnych lokali, bo nie-
stety spółdzielnie często były rugo-
wane z przetargów o byłe posiadane 
lokale. W obliczu rosnącej konkuren-
cji krajowych i bogatych zagranicz-
nych firm, nie starczało środków na 
potrzebne modernizacje zakładów. 
Tego nie wytrzymała SSG, mimo 
rozpaczliwych wysiłków, np. wpro-
wadzenia night clubów i rozrywki do 
bogatszych lokali, bo upadla w 2010 
roku. 

Natomiast WSG Centrum prze-
trwała, mimo kolejnych kryzysów. 
Zdaniem spółdzielców, głównie 
dzięki charyzmatycznej prezes Ha-
linie Kalinowskiej oraz przyjętej 
przez władze spółdzielni żelaznej, 
konsekwentnej strategii rynkowej. 
W odróżnieniu od SSG, przyjęto 
skromniejsze założenia, tj. utrzy-
mania tańszych, solidnych lokali. 
Zachowano przy tym właściwą 
równowagę, bo dla utrzymania 
i koniecznej modernizacji własnych 
lokali, wynegocjowano korzystne 
umowy z firmami zewnętrznymi na 
wynajem pozostałych pomieszczeń. 
W ten sposób wygospodarowano 
środki na potrzebną modernizację, 
zarówno sal konsumpcyjnych jak 
i nowoczesnych kuchni oraz na go-
dziwe płace załogi. 

Trzeba było ogromnej siły prze-
trwania, ofiarności i heroizmu, aby 
przetrwać lata 90-te. Jak wspomina 
prezes Kalinowska, nowe warunki 
gospodarki rynkowej oraz niechęt-
ny często wrogi stosunek do społe-
mowskiej spółdzielczości organów 
administracji terenowej oraz innych 
właścicieli lokali, spowodowały la-
winowe wypowiadanie umów najmu. 
W znacznym stopniu ograniczyło to 
ilość posiadanych zakładów. Spowo-
dowało też ogromną redukcje zatrud-
nienia. 

W pierwszej kolejności masowo 
prywatyzowały się zakłady agencyj-
ne, stołówki i bufety pracownicze, 
a następnie lokale będące w zasobach 

miasta. Trzeba było też rezygnować 
z prowadzenia lokali, tam gdzie spół-
dzielnie mieszkaniowe drastycznie 
podnosiły czynsze. 

Ogromną rolę w tych latach ode-
grała prezes Halina Kalinowska, która 
w 1990 r. wygrała konkurs na prezesa 
i następnie wykazała niezwykłą siłę 
i odporność w walce o przetrwanie. 
Zarówno wobec ogromnej ekspansji 
nowoczesnych, w tym etnicznych 
kuchni, bogatych sieci fastfoodów, 
jak również wobec egoistycznych 
tendencji odśrodkowych w samej 
spółdzielni, gdyż czasem trzeba było 
zwalczać próby podziału spółdzielni 
na spółki. Najpierw prezes Kalinow-
ska uratowała WSG przed swoistym 
„pogromem” w latach 90., a potem 
gdy po nagłej śmierci swej następ-
czyni w 2004 r. musiała po 10 latach 
powrócić z emerytury znów na stano-
wisko prezesa w warunkach zwielo-
krotnionej konkurencji.

Dziś i jutro
Dzisiaj pani prezes z uśmiechem 

przyjmuje podziękowania i kwiaty 
na corocznych zebraniach przedsta-
wicieli. Dołączył się do nich gość ze-
brania w 2017 r., prezes Krajowego 
Związku Społem Ryszard Jaśkow-
ski, który chwali spółdzielnie ga-
stronomiczne za wytrwałość i słu-
żenie ludziom, w tym najbardziej 
potrzebującym, poprzez utrzy-
mywanie tanich barów mlecznych 
i bistro z tradycyjną kuchnią pol-

ską. I faktycznie, taka strategia daje 
pozytywne efekty, np. w Warsza-
wie, Krakowie, Poznaniu, bo wtedy 
świadomie nie musimy konkurować 
z bogatymi, w tym zagranicznymi, 
sieciami, albo drogimi, ekskluzyw-
nymi restauracjami. Mamy stabilne 
miejsce na rynku. 

Wyniki WSG Centrum są impo-
nujące. Obrót roczny w 2018 r. wy-
niósł 9,1 mln zł, z dynamiką wzrostu 
103,3 proc. Spośród pięciu placó-
wek, największe obroty osiągnięto 
w kultowym, 
w z o r c o w y m , 
ś r ó d m i e j s k i m 
barze mlecznym 
Bambino, potem 
w słynnej, popu-
larnej kawiarni 
Rozdroże, nieda-
leko Parku Ła-
zienkowskiego, 
bistro Targówek 
w Urzędzie Dziel-
nicy Targówek, 
dietetycznej sto-
łówce w Najwyż-
szej Izbie Kontro-
li oraz w bistro 
osiedlowym Go-
cław. 78-osobowa 
załoga spółdziel-
ni wypracowała 
zysk brutto w wy-
sokości 1,5 mln zł 
i dlatego średnia 
płaca netto wzro-
sła do 5103 zł. 

To wynik wzrostu wydajności pracy 
i polepszenia warunków pracy. Np. 
w kuchni baru mlecznego można 
się poczuć jak w klimatyzowanym 
laboratorium. Pracownicy, ich dzie-
ci i emeryci korzystają z funduszu 
socjalnego w wysokości 316 tys.zł, 
w tym z pożyczek mieszkaniowych, 
dopłat do wczasów i kolonii, paczek 
świątecznych, zapomóg. Spółdziel-
cy nie zapominają też o wspieraniu 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Funda-
cji „Zdążyć z pomocą”. 

Jak mówi z satysfakcją prezes 
Kalinowska, po wielu latach walki 
o przetrwanie, kryzysów i zawiro-
wań, wreszcie przyszły lata stabili-
zacji i spokojnego rozwoju. Chociaż 
zawsze trzeba być przygotowanym 
na niespodziewane wydarzenia. 
Chwali sobie zaangażowanie załóg 
i ich kierowników, rzetelną pracę 
Zarządu – z jej członkiniami Reginą 
Gaik i Bożeną Solka oraz liczy na 
harmonijną współpracę z Radą Nad-
zorczą z jej nową przewodnicząca 
Stanisławą Stasiorczyk, wice – Ha-
liną Mrozikiewicz, sekretarz Elżbie-
tą Nikiciuk, członkami Alicją Hess 
i Dawidem Janczewskim.

Pani prezes uważa, że nie zawio-
dą ich klienci-konsumenci, którzy 
od lat są wierni spółdzielczym zakła-
dom, wysoko jakościowej i rodzimej, 
smacznej kuchni, bo u nas szukają 
odskoczni od modnych kuchni et-
nicznych i powrotu do swojskich, 
domowych smaków. 

Przed spółdzielnią jubilatką sto-
ją wciąż nowe wyzwania. Kończą 
się umowy najmu, które trzeba 
będzie renegocjować. Kończy się 
umowa na prowadzenie stołówki 
w NIK, gdzie warto wykorzystać 
dobre opinie konsumentów w roz-
mowach o przedłużeniu umowy. 
Na bieżąco trzeba remontować 
lokale będące w ruchu i te wynaj-
mowane. Niezmiennie należy dbać 
o zaspokajanie gustów konsu-
mentów, którzy wciąż poszukują 
sposobów zdrowego odżywiania, 
wygodnych warunków konsump-
cji i fachowej, kulturalnej obsługi. 
Wierzę że sprostają wyznaczonym 
celom i tego im serdecznie życzę. 

DARIUSZ GIERYCZ

Siedziba NIK przy ul. Filtrowej 57. Kier. stołówki Janina 
Mizińska zachęca do zestawów obiadowych po 15 zł, w tym 
są dwie zupy do wyboru /po 4 zł/, w piątek filet z dorsza, 
warzywa gotowane, do wyboru aż siedem surówek, kompot/
kisiel. Dania dietetyczne – kotlety z kaszy jaglanej, z tofu, 
szpinak, ryż, , kuchnia polska, najchętniej – filet z kurczaka, 
pieczenie wołowe, cielęce, makarony z dodatkami, zupy se-
zonowe, przekąski, sałatki, lekkostrawne, małokaloryczne 
dla pracowników umysłowych.  

Witryna bistro GOCŁAW przy ul. 
Abrahama 18 (wejście od Fieldorfa). 
Kier. Dorota Jędrzejczyk poleca lun-
che w trzech zestawach po 16-18 zł. 
Na facebooku reklamuje np. piątkowy 
zestaw z zalewajką, mielonym z drobiu, 
ziemniakami puree i surówką coleslav. 
Są dostawy dla firm, imprezy okolicz-
nościowe, stała reklama w lokalnym 
Mieszkańcu. 

Kolejka w barze TARGÓWEK w Urzędzie Dzielnicy przy ul. 
Kondratowicza 20, fot. tustolica.pl Kier. Bożena Jeziorska 
oferuje m.in. tanie przekąski i obiady, catering oraz na miej-
scu przyjęcia okolicznościowe, komunijne, imieninowe, uro-
dzinowe, jubileuszowe. Zestaw obiadowy kosztuje tu 15 zł., 
a składają się nań m.in. stek z cebulką, schaboszczak, mielo-
ny, udko zasmażane, zraz zawijany, ryba, ziemniaki, frytki lub 
kasza oraz jarzynka. 

Kawiarnia ROZDROŻE, Al. Ujazdowskie 6. Kier. Edyta Sirko poleca zestawy 
obiadowe po 19 zł – np. taki: ryba morszczuk panierowana, ziemniaki saute, su-
rówka z kapusty, zupa jarzynowa, lub z karty najchętniej żurek, schabowy, barszcz 
czerwony, polędwiczki. Lokal ma dwie sale: na parterze na 120 osób i w piwnicy 
na 50 osób.

Wnętrze baru mlecznego BAMBINO 
przy ul. Hożej 19. Kier. Agata Pińczuk 
poleca m.in. najchętniej zamawia-
ne kotlety mielone z indyka, klopsiki, 
krokiety, naleśniki i pierogi, leniwe, 
schabowy. Dziennie jada tu 600 osób 
i korzysta z wyboru 12 zup, 20 dań 
mięsnych, 20 mącznych, 20 śniadanio-
wych. Plebiscyty prasowe wskazują ten 
bar jako najlepszy w stolicy. 

Swojskie bary
Prezes Halina Kalinowska
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Turniej warcabowy

Klub Działaczy Spółdzielczych/Towarzystwo Spółdzielców 

Wśród licznych wyjazdów 
organizowanych przez 
„Społem” WSS Śród-

mieście, dawno nie było karnawa-
łowego. Zatem pomysł zimowego 
wyjazdu w dniach 7 – 10 lutego do 
Wisły, szybko przerodził się w plan 
podróży, przygotowany przez biu-
ro podróży Janter. 

Realizacja bogatego w liczne 
atrakcje programu, rozpoczęła się 
zaraz po przyjeździe do Wisły, gdzie 
po zakwaterowaniu w kameralnym 
hotelu Apartamenty nad Wisłą, cze-
kała na społemowców beskidzka 
przewodnik Dorota Wrzecionko. 
Pani Dorota, od samego początku, 
a towarzyszyła grupie przez czte-
ry dni, zarażała miłością do Wisły, 
z którą związana jest od urodzenia. 
Lokalny patriotyzm słychać było 
w Jej opisach ludzi, miejsc, wyda-
rzeń i przedstawianiu historii Wisły, 
jednej z najpopularniejszych miej-
scowości turystycznych Beskidu 
Śląskiego. 

Zwiedzanie Wisły, rozłożyło się 
po trosze na cały pobyt. Początek 
na deptaku – ulubionym miejscu 
turystów, gdzie można pospacero-
wać, popatrzeć, coś kupić, coś zjeść. 
Docierając do Alei Gwiazd Sportu, 
w holu Domu Zdrojowego zobaczyć 
można bardzo nietypowy pomnik – 
Adam Małysz cały zrobiony z białej 
czekolady! Jako żywy. Miłe wraże-
nie robi Muszla koncertowa, znajdu-
jąca się praktycznie w centrum Perły 
Beskidów, w Parku Zdrojowym, tuż 
przy Bulwarze Księżycowym, wio-
dącym wzdłuż rzeki Wisły. W Amfi-
teatrze znalazło swe miejsce symbo-
liczne Krzesełko Stanisława Hadyny 
– założyciela Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. Pokryty o tej porze roku śnie-
giem Park Zdrojowy Kopczyńskiego 
wygląda przepięknie.

Nie samym jednak pobytem 
w Wiśle, w trakcie wycieczki Spo-
łemowcy żyli. W programie wy-
jazdu nie mogło zabraknąć zwie-
dzania Cieszyna – historycznej 
stolicy regionu, gdzie rzeka Olza 
dzieli miasto na polski Cieszyn 
i czeski Cieszyn, ale historyczna 
część z pozostałościami znaczącego 
niegdyś piastowskiego grodu – Górą 
Zamkową, pięknymi kamienicami 
oraz innymi zabytkami pozostaje 
w granicach naszego kraju. 

Konkurs szkolny Oblicza miłości
Członkowie Klubu Działaczy 

Spółdzielczych i Towarzystwa 
Spółdzielców istniejących 

przy Krajowej Radzie Spółdziel-
czej, w miesiącu lutym wzięli udział 
w prelekcji o Polakach żyjących na 
terenie Białorusi, Litwy i Ukrainy. 
Zebranych przywitał prezes KDS 
Bogdan Augustyn.

W spotkaniu uczestniczył także 
prezes Krajowej Rady Spółdzielczej 
dr inż. Mieczysław Grodzki, który 
podzielił się z uczestnikami m.in. za-
gadnieniami wymagającymi pilnych 
rozwiązań. Wśród tych najważniej-
szych wymienione zostały sprawy 
związane z rolnictwem a w szcze-
gólności dot. wypracowania rozwią-
zań, dotyczących powstania rynku 
rolnego, w którym uczestniczyliby 
producenci, przetwórcy i handlowcy, 
jak również konieczności określenia 
roli spółdzielczości w tym projekcie. 

Wspomniał również o Ustawie 
dot. przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów, na 
których istnieją budynki mieszkalne 
w prawo własności tych gruntów, ale 
także o nowych regulacjach łączenia 
banków .Spośród obecnych człon-
ków zabrała głos Katarzyna Skiba-
Gomółka, która poruszyła sprawę 
likwidacji sklepów społemowskich 
w budynkach spółdzielni mieszka-
niowych i konieczności zaniechania 
tych praktyk.

 
O sytuacji Polaków na kresach 

opowiedział dyrektor Biura Tury-
stycznego „Bezkresy” – Waldemar 
Ławecki. Kierowane przez niego 
biuro organizuje wycieczki na bogate 
w historię ziemie Ukrainy, Białorusi 
i Litwy. 

Określenie „kre-
sy” dotyczy ob-
szarów dawnego 
pogranicza Polski, 
f u n k c j o n u j ą c e g o 
w okresie między-
wojennym i dawniej 
jako część polskiego 
terytorium państwo-
wego.

„Kresy” to poję-
cie wielowarstwowe 
geograf iczno-po -
lityczne, socjolo-
giczne, kulturowe 
i literackie. Są one 
„małą ojczyzną” dla 

Polaków wysiedlonych po II wojnie 
światowej z terenów, które na sku-
tek zmiany granic znalazły się poza 
Polską. Mimo upływu lat i wielu po-
koleń oraz zmian politycznych i spo-
łecznych są one ważnym elementem 
w naszej historii . Ziemie te są od-
zwierciedleniem licznych wydarzeń, 
począwszy od zwycięstw polskiego 
oręża, ale także przegranych bitew. 

Kresy to także miejsce narodzin 
wielkiej kultury. Tu żyli i tworzyli 
Adam Mickiewicz i Juliusz Słowac-
ki. Ziemie te były inspiracją twór-
czości Henryka Sienkiewicza, Elizy 
Orzeszkowej, Czesława Miłosza. 
Trwałym polskim śladem są zabyt-
ki architektury – pałace, twierdze 
i świątynie, będące perłami nie tylko 
polskiej ale i światowej architektury. 
Wzmożone zainteresowanie kresami 
nastąpiło w latach 90-tych XX wie-

ku. W tym czasie kształtuje się tam 
Polonia, powstają organizacje m.in. 
„Wspólnota Polska” która chroni 
prawa Polaków.

 
Zarówno na Ukrainie, Białorusi 

jak i na Litwie polskie środowisko 
musi rozwiązywać różne problemy. 
Władze są bardziej lub mniej przy-
chylne dla Polaków w sprawach co-
dziennego bytowania, jak również 
w innych np. w odzyskiwaniu wła-
sności, szkolnictwa czy pieczy nad 
istniejącymi zabytkami. 

I tak Białoruś w miarę możliwości 
zabezpiecza perły dawnej architek-
tury .Mniej przychylnie do zabytko-
wych obiektów i nie tylko, do spraw 
polskich podchodzą władze Ukrainy. 
Jedno jest pewne, że to co odbudo-
wane lub zabezpieczone stanowi dla 
współczesnej turystyki nieocenione 
źródło informacji nie tylko o naszych 
przodkach, ale również o polskości 
tych ziem. 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

O Kresach

„Na św. Walentego ….Różne 
Oblicza Miłości” taki tytuł 
nosi od wielu lat ogólno-

polski konkurs plastyczno-literacki 
z okazji chełmińskich Walentynek. 
Uczniowie szkół z całej Polski mogą 
wyrazić swoje zdanie na temat czym 
jest miłość, posługując się słowem 
lub plastycznymi środkami wyrazu.

Zgodnie z regulaminem konkursu 
organizatorów: Katolickiej Pallotyń-
skiej Szkoły w Chełmnie, tamtejszego 
Domu Kultury oraz Urzędu Miasta do 
konkursu przystąpiły uczennice z klas 

gimnazjalnych i licealnych z warszawskiego Specjalnego Ośrodka Szkol-
no– Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Ga-
lewskiej tworzących konkursowe prace pod kierunkiem p. Ewy Kowalskiej. 
Tegoroczna edycja konkursu to już trzecia, w której uczennice Zuzanna Łu-
kasik, Klaudia Muzińska, Kamila Ozimek, Gabriela Wilga z wymienionej 
placówki wzięły udział. 

Wernisaż odbył się w chełmińskim kościele pw. św. Józefa. Komisja kon-
kursowa oceniała prace, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, interpretację 
własną tematu, walory artystyczne i kompozycję. 

I tym razem na liście nagrodzonych jest podopieczna p. Ewy Kowalskiej 
Gabriela Wilga, która zajęła w kategorii szkół podstawowych i gimnazjal-
nych I miejsce, a jedno z dwóch wyróżnień w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych otrzymała licealistka SOSW Zuzanna Łukasiak.

Również z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 z ul. Długiej dwoje uczniów 
wzięło udział w konkursie. Krzysztof Bauc i Katarzyna Nowikow w katego-
rii plastycznej, a w kategorii literackiej Katarzyna Berkiety.

W tegorocznej edycji konkursu brały udział także przedszkolaki. Warsza-
wę reprezentowała pięcioletnia Marysia Drzewińska z Przedszkola nr 41 
Wiślana Kropelka.

„Społem” WSS Śródmieście wraz z partnerem handlowym firmą AMA 
przygotowała dyplomy oraz upominki. Uczestnikom konkursu dziękujemy 
za udział w chełmińskim konkursie, a uczennicom z SOSW gratulujemy I na-
grody oraz wyróżnienia. J.J.

Kamila Ozimek (kl. III Gimnazjum).

Marysia Drzewińska (5 lat) Przedszkole 
41 „Wiślana Kropelka”.

Gabriela Wilga – I miejsce w kat. IV-
VIII i Gimazjum.

Szeroki wachlarz aktywności 
uczniów w szkołach specjalnych 
ulega poszerzeniu w zależno-

ści od pomysłowości prowadzących 
zajęcia jak również zainteresowań 
uczniów. Jedną z nich jest gra w war-
caby. Prowadząca zajęcia z wycho-
wania fizycznego i gimnastyki korek-
cyjnej w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 105, z którym WSS Śródmieście 
współpracuje trzeci rok, Marta 
Stryjecka-Kubiak wymienia same 
zalety tej gry planszowej. Uczniowie 
zwolnieni z prowadzonych przez nią 
zajęć, lub do nich nie przygotowani 
mogą nią wypełnić czas gdy inni ćwi-
czą. Również na zajęciach w świe-
tlicy a nawet na lekcjach często dla 
relaksu i doskonalenia formy prowa-
dzone są mini rozgrywki. 

Gra jest lubiana przez uczniów 
i mają oni ambicje uczestniczenia 
w rozgrywkach międzyszkolnych, 
spotkać kolegów, integrować się, 
spędzić miło czas, ale są także istotne 
cele tej gry tj. popularyzacja sportu 
warcabowego, podnoszenie umiejęt-
ności gry, nawiązywanie sportowej 

rywalizacji, propagowanie zasad 
fair-play, rozwijanie umiejęt-
ności radzenia sobie z wygraną 
i porażką, przestrzegania zasad 
i reguł. 

Wymienione aspekty gry mie-
li możliwość sprawdzić ucznio-
wie z sześciu szkół biorących 
udział w Międzyszkolnym Tur-
nieju Warcabowym rozegranym 
w placówce wychowania po-
zaszkolnego na Pradze Północ 
tj.w VII Ogrodzie Jordanow-
skim przy ul. Namysłowskiej 
21. Trzydziestu dwóch zawod-
ników dzielnie walczyło w grze 

której pierwotna wersja pod nazwą 
Senet była znana już w Egipcie 3000 
lat p.n.e. 

Dzisiejsze warcaby powstały na 
Półwyspie Iberyjskim na przełomie 
XV i XVI w. Są dyscypliną sporto-
wą w której rozgrywane są mistrzo-
stwa krajowe, kontynentów i świata. 
W Polsce w 2004 roku powstał Pol-
ski Związek Warcabowy należący 
do Światowej Federacji tej gry. Nie 
wykluczone, że uczestnicy z ul. Na-
mysłowskiej kiedyś zasilą szeregi 
polskich warcabistów. 

Organizacją rozgrywek zajęły się 
Marta Stryjecka-Kubiak i Patrycja 
Dakowicz . 

Zaprzyjaźniony z ZSS nr 105 part-
ner handlowy WSS Śródmieście fir-
ma JBB Bałdyga z Łysych swoimi 
sztandarowymi parówkami DOBRO-
POLANKAMI wsparła przygoto-
wanie przekąski dla graczy, a firmo-
we gadżety JBB przygotowane przez 
Teresę Miller uzupełniły finałowe 
nagrody. 

J.J.

Przemawia prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki.

Jadąc przepiękną Pętlą Beskidz-
ką, dojeżdżamy do Istebnej. Tam 
w Kurnej Chacie – starym drew-
nianym domu z 1863 r. pełnym 
dawnych sprzętów gospodarstwa 
domowego i narzędzi, czeka na gru-
pę gospodarz chaty Janko Macoszek. 
Jego gawędy z dowcipem opowie-
dziane, gra na licznie zgromadzonych 
instrumentach, ożywiają dom Jana 
Kawuloka, w którym czas zatrzymał 
się w miejscu. W Koniakowie otwo-
rem stoi Centrum Pasterskie i słynne 
na cały świat Muzeum koronki. 

Przed wizytą w żywieckim bro-
warze, dla zaostrzenia apetytu spacer 

uliczkami Żywca, gdzie wokół Ryn-
ku skupiły się najcenniejsze zabytki.

Wróćmy jednak do Wisły, by zo-
baczyć słynny Zamek Prezydenta RP, 
zaporę w Czarnym, wskoczyć na 
skocznię Małysza. 

To wszystko działo się w cztery 
aktywnie spędzone dni i przeplata-
ło licznymi wydarzeniami. Spacery, 
wyjazdy, powroty, karnawałowa uro-
czysta kolacja z wiślańskim menu, 
kulig Doliną Białej Wisełki z re-
gionalnym jadłem, grillowa kolacja 
z atrakcjami.

Jeśli ktoś zapyta, czy warto było 
wyruszyć w tę podróż? Pewnie, że 
tak. Miejsce z klimatem, dużo atrak-
cji, piękna pogoda i niezapomniane 
wrażenia. Biuro Janter, znów spisało 
się na medal.

P.S. Do Warszawy doszły już wie-
ści, że przewodniczka pani Dorota 
oraz ekipa hotelu Apartamenty nad 
Wisło, z dbającą o każdy szczegół 
naszego pobytu menedżerką panią 
Pauliną na czele, mile wspominają 
społemowską grupę.

DANUTA BOGUCKA

Karnawał w Beskidach

W 1910 roku Druga Mię-
dzynarodówka Socja-

listyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień 
Kobiet. Służyć miał on krzewieniu idei praw kobiet, a jednocześnie bu-
dowaniu społecznego wsparcia dla ich powszechnych praw wyborczych. 
Dlaczego więc, na święto kobiet wybrano właśnie dzień 8. marca?

Na datę 8. marca wpłynęło kilka wydarzeń z udziałem kobiet. Pierwszym 
był strajk robotnic fabryki w Nowym Jorku, które 8. marca 1857 r. w Nowym 
Jorku domagały się polepszenia warunków pracy i równej płacy. Właściciel 
fabryki, chcąc uniknąć rozgłosu, zamknął protestujące szwaczki w fabryce. 
Wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 przebywających w środku ko-
biet.

20 lutego 1908 r. nowojorskie aktywistki zorganizowały na pamiątkę tam-
tego wydarzeń demonstrację, przedstawiając swoje postulaty. Pierwsze ob-
chody Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych, 
potem w Niemczech, Dani, Szwajcarii oraz Austrii.

Ponieważ, to właśnie 8. marca miały miejsce ważne wydarzenia, w któ-
rych udział brały kobiety – wspomniany strajk szwaczek w 1857 r. w No-
wym Jorku i demonstracja robotnic w Rosji, w 1922 r. organizacje kobie-
ce ogłosiły dzień 8. marca Międzynarodowym Dniem Kobiet.

DB

Dlaczego 8 Marca?

Widok ze szkoczni Małysza.
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Jak pisze 13 lutego br. por-
tal newseria.pl, Polacy co-
raz większą uwagę zwracają 

na skład i pochodzenie produk-
tu. Wielu konsumentom bliska 
staje się idea „od pola do stołu”. 
Choć zwracamy uwagę na to, co 
jemy i chcemy sięgać po zdrową 
żywność, wydajemy na nią zale-
dwie kilka euro. Paradoks pole-
ga na tym, że za takie produkty 
nie chcemy dodatkowo płacić. Pol-
ski konsument często je żywność 
ekologiczną, choć nie ma o tym po-
jęcia – wskazuje Bartosz Urbaniak 
z Banku BGŻ BNP Paribas.

– Niemal 7 na 10 osób w Polsce 
robi zakupy z listą, ale robimy je bar-
dziej świadomie. Zwracamy uwagę 
na skład, wygląd, jakość produktu – 
podkreśla w rozmowie z agencją in-
formacyjną Newseria Biznes Sylwia 
Prośniewska, analityk marketingowy 
w De Heus.

Jak wskazuje badanie agencji 
Mands przeprowadzone na zlecenie 
De Heus, blisko 70 proc. konsumen-
tów przed zakupem sprawdza pocho-
dzenie produktu, a  90 proc. wybiera 
ten pochodzący z Polski. Czytamy 
etykiety, bo chcemy odżywiać się 
zdrowo. 40 proc. przyznaje, że kupu-
je zdrową żywność przynajmniej raz 
w tygodniu. Tylko co dziesiąty kon-
sument twierdzi, że nie wkłada zdro-
wych produktów do koszyka. Bliska 
jest nam też idea „od pola do stołu” 
– przywiązujemy wagę do tego, jak 
dana rzecz została wyprodukowana. 
Dodatkowo miejsce zakupów wybie-
ramy w zależności od tego, co zamie-
rzamy kupić.

– Mięso najchętniej kupowaliby-
śmy u rzeźnika, w sklepie mięsnym, 
gdzie – jak nam się wydaje – jest pro-
dukt zdrowy i świeży. Tak samo jaj-
ka – kupujemy jajka od szczęśliwych 
kur, najczęściej od rolnika na targu. 

Warzywa najchętniej kupowaliby-
śmy na rynku. Jednak jak przychodzi 
do zakupów, to około 60 proc. z nas 
kupuje w dyskontach, jeszcze więcej 
w supermarketach – wskazuje Syl-
wia Prośniewska.

Choć wciąż duże znaczenie przy 
zakupie ma cena, zwracamy uwagę, 
czy dany produkt zawiera konser-
wanty i fosforany. Częściej do ko-
szyka trafiają te z krótką listą skład-
ników i jak najmniej przetworzone.

– Dla konsumentów generalnie 
zdrowa żywność oznacza taką bez 
glutaminianu, środków konserwu-
jących, wszelkiego rodzaju E, gumy 
arabskiej czy mleka w proszku 
w przypadku nabiału. Nie jesteśmy 
aż tak bardzo zafiksowani na punkcie 
non-GMO czy produktów eko czy bio, 

bardziej robimy zakupy zdroworoz-
sądkowo – ocenia Sylwia Prośniew-
ska.

Polacy stawiają na zdrową żyw-
ność, bo coraz większą wagę przy-
wiązują do swojej kondycji. Bada-
nia francuskiej agencji badawczej 
L’Institut National de la Recherche 
Agronomique pokazują, że u konsu-
mentów regularnie spożywających 
żywność ekologiczną o 25 proc. 
zmniejsza się ryzyko zachorowania 
na nowotwory.

Jednak konsumenci nie zawsze 
wiedzą, jak zmienić swoją dietę na 
zdrowszą. Nie zawsze to, co wydaje 
się zdrowe, takie faktycznie jest. Do-
datkowo zdrowa żywność ma kilka 
definicji. Najczęściej wskazujemy na 
tą wyprodukowaną bez konserwan-
tów, fosforanów, z dala od głównych 
ciągów komunikacyjnych, jak naj-
mniej przetworzoną.

– Także w restauracjach zwraca-
my uwagę na to, co mamy na talerzu. 
Kucharze dostosowują menu pod 
klienta, np. wpisując w konkretną 
pozycję, skąd dany produkt pochodzi. 
Zazwyczaj są to małe lokalne gospo-
darstwa – zauważa Damian Kordas, 
kucharz, zwycięzca programu Ma-
sterchef i student weterynarii.

Rynek zdrowej żywności jest jesz-
cze w Polsce słabo rozwinięty. Sza-
cuje się, że żywność ekologiczna sta-
nowi ok. 3 proc. produkcji rolniczej 
w naszym kraju, a np. w Niemczech 
jest to już 10 proc. Wartość krajo-
wego rynku żywności ekologicznej 
w 2017 roku sięgnęła 1 mld zł.

– Ciężko jest oszacować segment 
zdrowej żywności w globalnej skali. 
My to liczymy przez wydatki konsu-
menta rocznie na zdrową żywność. 
Ten wskaźnik sięga około 3 euro, co 
pokazuje, że jest naprawdę niewielki. 
Niemiecki konsument teraz testuje 
granicę 400 euro – mówi Bartosz 
Urbaniak, szef Bankowości Agro 
na Europę Środkowo-Wschodnią 
i Afrykę w BGŻ BNP Paribas.

Choć chcemy jeść zdrowo, 
nie chcemy na to wydawać więcej 
pieniędzy niż na zwykłą żywność. 
Zdaniem niektórych konsumentów 
jest to chwyt marketingowy, który 
ma usprawiedliwić wyższe ceny lub 
zachęcić do kupna.

– Istnieje też możliwość, że Pola-
cy jedzą żywność ekologiczną, ale 
o tym nie wiedzą. Nie wszyscy pro-
ducenci w Polsce chcą się certyfiko-
wać, nie jest to też tak popularne jak 
w Niemczech, gdzie instytuty nadające 
certyfikaty są finansowane przez pań-
stwo i bardzo mocno respektowane – 
wskazuje Bartosz Urbaniak.

Zdaniem eksperta segment zdro-
wej żywności w Polsce ma przed sobą 
duży potencjał. Sprzyjają mu coraz sil-
niejszy trend slow life i nacisk na zdro-
wy tryb życia. Zwłaszcza młode poko-
lenie przykłada wagę do racjonalnego 
odżywiania i życia w zgodzie z naturą.

– Może nie osiągniemy takiego 
poziomu konsumpcji i wydatków 
na żywność ekologiczną per capi-
ta jak w Niemczech, natomiast na 
pewno nie będzie to sto razy mniej, 
tylko może 2–3 razy. To pokazuje, że 
miejsce do wzrostu jest olbrzymie. 
Świadomość konsumencką mieliśmy 
rozbudzoną nieco później, ale moda 
na zdrowe jedzenie i różnego rodzaju 
programy, jak np. Masterchef, słu-
żą popularyzacji zdrowej żywności 
i świadomego odżywiania się – tłu-
maczy Bartosz Urbaniak.

Opr. Red.

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

Ministerstwo Sprawiedliwości 
skierowało 18 lutego br. do 
uzgodnień międzyresorto-

wych, konsultacji publicznych i opi-
niowania projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdzia-
łania lichwie. Na stronie internetowej 
ministerstwa zaprezentowany został 
cały projekt wraz z uzasadnieniem. 

Bezpieczne zakupy na raty, 
„chwilówki” bez zdzierstwa, koniec 
z odbieraniem mieszkań za niespła-
cone pożyczki o wielokrotnie niższej 
wysokości, limity kosztów dodatko-
wych i surowe kary za lichwę – to pa-
kiet rewolucyjnych zmian w prawie, 
które mają skutecznie chronić Pola-

ków przed plagą lichwiarzy i naduży-
ciami firm pożyczkowych. 

Przygotowane w Ministerstwie 
Sprawiedliwości rozwiązania mają 
położyć kres wykorzystywaniu nie-
wiedzy i ufności klientów. Mają 
skończyć z żerowaniem przez na-
ciągaczy na biedzie i tragediach ży-
ciowych ludzi zmuszanych do za-
ciągania pożyczek o lichwiarskim 
oprocentowaniu.

 
1) Nowe przepisy kończą z do-

wolnością w ustalaniu dodatkowych 
opłat za zakupy na raty. Nie będzie 
już można bez ograniczeń doliczać 
prowizji, marży, opłat za złożenie 
czy rozpatrzenie wniosku albo obo-
wiązkowego ubezpieczenia, co pro-
wadzi do sytuacji, że nieświadomi 
klienci nie są często w stanie spłacić 
rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej 
pożyczki. Okazuje się bowiem, że 
mimo atrakcyjnej oferty „zerowych 
odsetek”, za nowo kupiony sprzęt 
muszą płacić znacznie więcej, niż 
wynikałoby z ceny na etykiecie. 

Maksymalny limit dodatkowych 
opłat w przypadku zakupów ratal-
nych zostanie ustalony na 45 proc. 
kwoty pożyczki w skali roku. A jeśli 
zdecydujemy się na rozłożenie rat na 
6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie 
będą mogły przekroczyć 32,5 proc. 

Limit odsetek pozostanie na obec-
nym poziomie, czyli maksymalnie 10 
proc. w skali roku. 

2) Restrykcyjne zasady będą obo-
wiązywać przy zaciąganiu krótkoter-
minowych pożyczek na niewielkie 
kwoty, czyli chwilówek. Dziś za-
chęcani umiarkowanym oprocento-
waniem nominalnym klienci często 
nie zdają sobie sprawy, jak wysoką 

kwotę będą musieli w rzeczywistości 
spłacić. Koszty pożyczki, jak przy 
zakupach na raty, są bowiem powięk-
szane o wyśrubowane prowizje, mar-
że czy opłaty. 

Limit dodatkowych opłat w przy-
padku „chwilówek” zostanie rady-
kalnie ograniczony do 45 proc. kwoty 
pożyczki w skali roku. Przy pożyczce 
na okres miesiąca limit ten wyniesie 
jednak tylko 22 proc. 

Limit odsetek od samej pożycz-
ki będzie, jak dotąd, wynosił do 10 
proc. w skali roku. 

3) Nie będzie więcej odbierania 
mieszkań i domów, pozbawiania do-
robku całego życia osób, które nie 
spłaciły pożyczki o wielokrotnie niż-
szej wysokości. Nowe prawo wpro-
wadzi ścisłe limity w zakresie usta-
nawianych zabezpieczeń. 

Niedopuszczalne będzie żądanie 
przenoszenia własności nierucho-
mości na zabezpieczenie zaciągnię-
tych zobowiązań. Wyeliminowana 

też zostanie możliwość prowadzenia 
egzekucji komorniczej z mieszkania, 
jeżeli wysokość zadłużenia nie prze-
kracza 5 proc. wartości domu lub lo-
kalu. 

4) Skończy się dowolność w usta-
laniu dodatkowych opłat przez banki 
pożyczające pieniądze osobom fi-
zycznym. Podobnie będzie w przy-
padku pożyczek udzielanych na pod-
stawie umów cywilno-prawnych, 
a więc zaciąganych np. u prywatnej 
osoby. Dziś windowanie dodatko-
wych opłat to częsta metoda lichwia-
rzy, by pozbawić ludzi majątków. 
Biorący pożyczki, którzy podpisują 
długie i skomplikowane umowy, czę-

sto nie zdają sobie sprawy z dodatko-
wych kosztów, jakimi się ich obciąża. 

W przypadku bankowej pożyczki 
konsumenckiej (to pożyczka do 255 
tys. 550 zł udzielona na podstawie 
ustawy o kredycie konsumenckim) 
dodatkowe opłaty nie będą mogły 
przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki 
w skali roku. Maksymalne odsetki to 
10 proc. w skali roku. 

Wskazany limit będzie także obo-
wiązywał w przypadku bankowej po-
życzki dla osoby fizycznej na wyższą 
kwotę. Przy pożyczce udzielanej na 
podstawie umowy cywilno-prawnej 
limit dodatkowych opłat wyniesie 25 
proc. pożyczonej kwoty. 

5) Nowe przepisy wyraźnie zde-
finiują, które pożyczki mają charak-
ter lichwiarski, a za złamanie prawa 
będzie grozić więzienie. Skończą 
z zasadą, która uzależniała ściganie 
lichwiarza od tego, czy wiedział, że 
osoba biorąca pożyczkę jest „w przy-
musowym położeniu”, a więc np. 

Ustawa antylichwiarska

Społemowskie środowi-
sko Wandzie Pulkow-
skiej jest bliskie od cza-

su nauki już w wieczorowym 
Technikum Ekonomicznym 
przy ul. Stawki. Swoje czter-
dziestodwuletnie doświad-
czenie zdobyte w sklepach 
spożywczych wykorzystuje 
i wzbogaca w kolejnych pla-
cówkach.

 
Urodzona w podwarszawskiej 

miejscowości Mszczonów tam ukoń-
czyła szkołę podstawową, liceum 
ogólnokształcące, a następnie roz-
poczęła naukę w wieczorowym war-
szawskim Technikum Ekonomicz-
nym, które ukończyła z dyplomem 
pracownika kadr. 

Od roku 1977 rozpoczyna pra-
cę w społemowskiej placówce na 
Dworcu Centralnym. W rok później 
zmienia stan cywilny, a po narodzi-
nach córki i wykorzystanym urlopie 
macierzyńskim wraca do „Społem” 
do sklepu przy ul. Ludnej w charak-
terze zastępcy a następnie jego kie-
rownika. Stanowisko to utrzymuje 
w kolejnej placówce przy ul. Solec 
Stąd ma liczne wspomnienia związa-
ne ze swoimi klientami, którymi byli 
m.in. Aleksandra Śląska, Stanisław 
Mikulski, Hanka Skarżanka, Gustaw 
Holoubek, Piotr Fronczewski, a tak-
że profesorowie Uniwersytetu War-
szawskiego, lekarze. 

Zmiany kadrowe na stanowiskach 
kierowniczych w placówkach han-
dlowych umożliwiają w roku 2009 
objęcie przez Wandę Pulkowską kie-
rowniczego stanowiska działu spo-
żywczego na parterze Spółdzielczego 
Domu Handlowego Sezam przy ul. 
Marszałkowskiej. Wraz z pięćdzie-
sięcioosobową załogą prowadzi sto-
isko z dużym zaangażowaniem przy 
znacznym wsparciu ówczesnego dy-
rektora placówki Bogdana Pieńkow-
skiego. W tym czasie znacznie wzbo-
gacana jest oferta kultowego Sezamu. 
Kontynuowanych jest szereg akcji 
związanych z promocją żywności 
ekologicznej, produktów regional-
nych, tradycyjnych, kuchni greckiej. 
Za jej kadencji został wprowadzony 
w śródmiejskiej sieci Program Lo-
jalnościowy „Społem znaczy razem” 
w zamian za Kartę klienta Społem. 

 
Realizacja przez śródmiejską 

spółdzielnię projektu w lokalizacji 
istniejącego Sezamu przy Marszał-
kowskiej i związane z nim wybu-
rzenie budynku w 2014 roku, niesie 
za sobą zmianę miejsca zatrudnienia 
dla jego pracowników. Wandzie Pul-
kowskiej zostaje powierzone stano-
wisko kierownika nowej placówki 
w dzielnicy Wilanów. Tu organizuje 

Wanda 
Pulkowska

pracę z trzydziesto-
osobową załogą. Do-
bry kontakt z pracow-
nikami, z klientami, 
a przede wszystkim 
z zarządem spółdziel-
ni i pozostałymi jej 
komórkami przynosi 
jej pełną satysfak-
cję z wywiązywania 
się z powierzonej jej 
funkcji. W pokonywa-
niu nawet nierzadko 
trudnych codziennych 

spraw pomocny jest jej przyjazny 
stosunek do rzeczywistości.

Swoją pracę i cele realizuje 
w myśl dewizy „Lubię traktować 
ludzi tak, jak bym chciała aby mnie 
traktowano” . Przez lata pracy z pod 
jej skrzydeł wyszło wielu młodych 
spółdzielców. Do tej pory utrzymu-
je z niektórymi kontakty, pamiętając 
o życzeniach z okazji imienin czy 
świąt, czym również rewanżują się 
jej i te osoby. 

Pracownicy z taką osobowością, 
jak Wanda Pulkowska zaskarbiają 
sobie sympatię zwierzchników, kole-
żanek, kolegów, pracowników, a tak-
że klientów i partnerów handlowych.

W rozmowie na różne odnosi się 
wrażenie, że złość czy uszczypliwość 
nie mają szansy zaistnieć. Spokój 
z pewnością wynika m.in. z zadowo-
lenia z rodziny. Mąż pomaga w pro-
wadzeniu wilanowskiej placówki. 
Trójka dorosłych dzieci Emilia, 
Marta i Michał wszyscy posiadają 
lub zdobywają wyższe wykształce-
nie w zakresie nauk politycznych lub 
socjologii. Najstarsza córka z wy-
kształcenia politolog po czasie spę-
dzonym w Anglii mieszka z rodziną 
na południu Polski. Jej dwójka dzieci 
jest oczkiem w głowie babci Wandy. 
Bartosz urodzony w Wielkiej Bryta-
nii w dniu narodzin Wiliama wnuka 
królowej, zgodnie z tradycją, został 
uhonorowany pamiątkową monetą.

Odwiedziny zwykle połączone 
są ze zwiedzaniem mijanych miast. 
Turystyczne zainteresowania Wanda 
Pulkowska realizuje również będąc 
uczestniczką wycieczek organizowa-
nych przez WSS Śródmieście.

Od wiosny przysłowiowym zło-
dziejem czasu jest dla Wandy Pul-
kowskiej stu metrowy ogród pełen 
kwiatów, choć w początkowej fazie 
jego zakładania było tam wszystko.
Obok kwiatów, warzywa, drzewka 
owocowe. Obecnie na rabatach ro-
sną wielokolorowe hortensje, róża-
neczniki, azalie, lawenda. Używane 
w kuchni zioła m.in. mięta, kolen-
dra, lubczyk, majeranek stanowią 
warzywniak. W domu prezentują się 
kwitnące, kolorowe storczyki.

Jeśli czas pozwala relaksem jest 
książka. Beletrystyka, powieści ro-
mantyczne szczególnie polecana 
ostatnio „Genialna przyjaciółka” 
Eleny Ferrante,a także te z kategorii 
biograficznych .

 Wanda Pulkowska jest członkiem 
„Społem” od 1994 roku. Wielokrot-
nie reprezentuje zarówno członków 
spółdzielni jak i pracowników na Ze-
braniach Przedstawicieli. Aktywnie 
współpracuje z organami samorzą-
dowymi spółdzielni. Od roku 2010 
jest członkiem Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
Pracowników „Społem” WSS Śród-
mieście,w którym pełni funkcję se-
kretarza. Jest również przewodniczą-
ca Komisji Socjalnej przy Związkach 
Zawodowych, opiniującą m.in. regu-
lamin funduszu socjalnego, udziele-
nia finansowego wsparcia członkom 
Związku. 

Za całokształt działalności została 
wyróżniona odznaką „Zasłużony dla 
„Społem” . 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

w trudnej sytuacji życiowej i drama-
tycznie potrzebuje pieniędzy na za-
pewnienie sobie podstawowych wa-
runków do życia, jak jedzenie, leki, 
opłatę rachunków. Ta uznaniowość 
prawa była dotąd przyczyną bezkar-
ności lichwiarzy. 

Projekt przewiduje karę pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do 5 lat 
dla każdego, kto w zamian za udzie-
lone osobie fizycznej świadczenie 
pieniężne wynikające m.in. z umo-
wy pożyczki, żąda od niej zapłaty 
kosztów dodatkowych dwukrotnie 
wyższych niż maksymalne lub żąda 
od niej zapłaty odsetek w stopie dwu-
krotnie wyższej niż maksymalna. 

Polska dołączy do krajów, które 
bezwzględnie i skutecznie walczą 
z lichwą. Są wśród nich Austria i Ka-
nada, gdzie za udzielanie lichwiar-
skich pożyczek można trafić na 5 lat 
do więzienia. W Niemczech kary za 
lichwę sięgają 10 lat pozbawienia 
wolności, a w Stanach Zjednoczo-
nych – nawet 20 lat.  Opr. Red. 

Świadome zakupy
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Okres Wielkiego postu dla 
chrześcijan, to czas na ducho-
we przygotowanie do godnego 

przeżywania świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Rozpoczyna 
go środa popielcowa (w tym roku 
6 marca), która dla wielu ludzi jest 
dniem spożywania postne dania. 
Takich dni, kiedy sięgamy po bez-
mięsne przepisy, w okresie 40 dnio-
wego postu jest wiele. Mam nadzie-
ję, że poniższe propozycje na stałe 
zagoszczą na państwa stołach. 

Zupa śledZiowa 
 Z orZechami 
na Zimno

● 5-6 filetów 
śledziowych lek-
ko solonych ● 2 
szklanki wody● 

400 g jogurtu naturalnego ● 3 łyżki 
octu ● 1 słoik selera w zalewie ● 2 
łyżki cukru ● 1 cebula ● 2 jabłka ● 
200 g orzechów włoskich ● 2 liście 
laurowe ● 3 ziarna ziela angielskie-
go ● 5 ziaren czarnego pieprzu ● 
1/3 łyżki gorczycy białej ● 1 bagiet-
ka ● 100 g masła ● 3 ząbki czosnku 
● 1 pęczek natki pietruszki

Cebulę obrać i pokroić w piórka. 
Do garnka wlać wodę z octem, dodać 
przyprawy, cukier i cebulę. Całość 
wymieszać i zagotować. W mię-
dzyczasie na patelni uprażyć orze-
chy włoskie i wcześniej namoczone 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1-26 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) części małych fa-
jek, 5) bogatka, modra, 8) na ptaki, 
9) Zenon twórca kabaretu „Tey”,10) 
coś podwójnego, 11) pokojowy me-
bel, 13) kraina hist. w Polsce i Sło-
wacji obejmuje m.in. część Podhala, 
16) odrobina, 20) omasta, 23)…+ ka 
znaczy coś tymczasowego, 24) np. 
pomidorowy, 25) jej stolicą Belgrad, 
26) drzewo 27) rodzaj maszyny in-
troligatorskiej.

Pionowo: 1) piewik, 2) kwiatki, 
3) ubiór kobiety, 4) jedna z Wysp 
Hybrydów Wewnętrznych (od niej 
nazwa whisky), 5) zdrobnienie od 
sosu, 6) rozśmiesza w cyrku, 7) przy-
wóz z zagranicy własnych towarów, 
12) mocny napój alkoholowy, 14)
pracownicy piekarni, 15) władca 
Olimpu, 17) wyspa koralowa u wsch. 
wybrzeży Afryki, 18) metalowe zdo-
bienia ubrań, 19) działo, 21) ”+ can 
Pie” tytuł komedii młodzieżowej 

(1999), 22) jon o ujemnym ładunku, 
23) przy nim pociągi.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 3 prosimy przesłać 
na adres redakcji do dnia 31 marca 
2019 r. Prawidłowe rozwiązanie bę-
dzie premiowane w drodze losowa-
nia nagrodą ufundowaną przez Kra-
jową Platformę Handlową „Społem”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/19 
Poziomo: 1) mateczka, 5) wą-

wozy, 8) Llanos, 9) Andersen, 10) 
czechizm, 11) organy, 13) ogier, 16) 
boski, 20) termin, 23) półwysep, 24) 
kolekcja, 25) kozioł, 26) dzieci, 27) 
gerylasi. Pionowo: 1) maluch,2) toa-
letki,3) chocha,4) alarm, 5) wideo,6) 
wareg7) ziemniak, 12) romb, 14) 
Grzegorz, 15) ręki, 17) sejsmika, 18) 
zwroty, 19) spółki, 21) Mneme, 22) 
nocki, 23) piarg.

HASŁO: SW MIESIęCZNIK 
SPÓŁDZIELCÓW. Nagrodę ufun-
dowaną przez Redakcję SW otrzy-
muje Elżbieta Majewska z Oleśnicy
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Naprawdę mało który może po-
szczycić się tak długą tradycją 
dań, jak ten kultowy lokal – 

CHIŃCZYK Z SENATOR-
SKIEJ przy ul. Okopowej 23. Aż 
od 1973 roku serwują w Warsza-
wie dwa dania chińskie – łagod-
ne, słodko-kwaśne, z kawałkami 
kurczaka i bambusa Huej Kuo Żou 
oraz ostro-słone mięsne z grzy-
bami mun Jangcung Moku Żuo. 
Oba dania z ryżem i egzotyczny-
mi przyprawami. Na zamówienie 
smakoszy podają danie łączone pół 
na pół. Do tego napój firmowy, lub 
herbata, piwo chińskie. 

Smaki dla mnie i innych amato-
rów obłędne. I tak od lat, a część 
z nas pamięta dawny lokal przy 
Senatorskiej, w Tow. Przyjaźni 
Polsko-Chińskiej, gdzie w czasach 
PRL spotykali się artyści, aktorzy, 
literaci, profesorowie, studenci, 
dziennikarze, zwabieni stugęb-
ną famą o wyjątkowych smakach 
i klimacie tamtego lokalu. Pamię-
tam te lampiony i niskie taborety 
i niskie kwadratowe stoliki.

Dzisiaj po latach te smaki wciąż 
przyciągają starych i nowych 
klientów. Wielu z nich bierze na 
wynos, a można też zamawiać te-
lefonicznie z dostawą do domu. 
I chociaż  niektórzy może i wy-
brzydzają, że to taka spolszczona 
już kuchnia, ale nam smakuje za-
wsze wybornie. Obsługa bezbłędna 
i swojska, jak dawniej. I faktycz-

nie, jak pisze w ulotce – chińskich 
barów na świecie i w Warszawie 
jest mnóstwo, ale ten „Chińczyk” 
tylko jeden! Niepowtarzalny i nie 
do podrobienia.

Mojej towarzyszce smakowa-
ło tak samo. Piliśmy piwo namy-
słowskie i sok z czarnej porzeczki. 
Polecamy. Na Okopową z centrum 
i Saskiej Kępy daleko, ale czasem 
nie można wytrzymać bez „Łączo-
nej”...

RESTAURACJA KAME-
RALNA to jedna z dwóch restau-
racji pod jednakową nazwą, nawią-
zujących do tradycyjnej, dawnej 
Kameralnej, a właściwie do sieci 
tych warszawskich knajp w socre-
alistycznej Polsce. Wtedy były to 
tanie lokale z tanim wyszynkiem 
i niezbyt wykwintnymi zakąskami, 
ale z rodzimymi smakami kuch-
ni polskiej. Na Foksal może jest 
bardziej stylowy, z modnymi rura-
mi, ale ten na Kopernika bardziej 
elegancki, z wygodnymi fotelami. 
Muzyka retro, dekoracje nawiązują 
do epoki Marka Hłasko i Leopolda 
Tyrmanda, a w tym fotosy daw-
nych bywalców Kameralnej – Ma-
klakiewicza, Himilsbacha, Cybul-
skiego, Kobieli. Bywali tu artyści, 
aktorzy, literaci, dziennikarze.

W pewne letnie popołudnie 
usiedliśmy tu ze starym przy-
jacielem na lunch po 17 zł, 
a w nim był świetny barszcz mo-
skiewski oraz do wyboru pierogi 
z mięsem  i pieczone udko kur-
czaka z opiekanymi ziemniaka-
mi i mizerią. W ogródku smako-
wało znakomicie, bo przyjaciel 
wychwalał pierogi, a ja ideal-
nie chrupiące upieczone udko. 
Do tego było beczkowe tyskie 
Gronie. Kiedy doszedł trzeci 

kompan, dorzuciliśmy do zamó-
wienia śledzia z cebulą w oleju 
oraz flaki wołowe. Na deser były 
kawy i soki wyciskane, owszem 
niezłe.

Teraz w lutym byliśmy znowu, 
tym razem z kumplem w piątek. 
On b.zadowolony z gęstych flaków 
z pulpetami za 12 zł, a ja z zestawu 
obiadowego za 17 zł, a w tym zupy 
meksykańskiej i piersi z kurczaka 
z ziemniakami puree i surówką. 
Do tego był gratis kompot. Miło 
się gadało, jak za studenckich cza-
sów. Na ścianie przy wejściu stary 
czerwony neon. Obsługa dziew-
czyn blond bez zarzutu. Brak tylko 
lekkiego tła muzycznego. Sporo 
gości.

SMAKOSZ

dOmOwe dania krzyżówka Nr 3 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

miejsca kultowe

19 marca
imieniny Józefa

24 marca
imieniny Marka

•Gdy na św. Józefa bociek 
przybędzie,
To już śniegu nie będzie.
•Na Józefa pięknie,zima prędko 

pęknie.
•Św. Józef kiwnie brodą, 

pójdzie zima na dół z wodą.
•Uważajcie gospodarze św. Józef,

groch siać każe.
•Jak na św. Józef bociany przybędą,

To choroby zbożom nic szkodzić 
nie będą.

•Kiedy Marek ciepłem darzy,
mróz ogrody jeszcze zwarzy.

•Ciepły Marek przysporzy 
miarek.

•Po Marku ulewa, to zwykle 
potem dogrzewa.

•Deszcz w św. Marek, to ziemia 
w lecie jak skwarek.
•Do św. Marka nie ma żyta 

ani ziarnka.

Baran 21.III-20.IV
Niewykluczone w tym 
miesiącu zmiany. Sprawy 
finansowe wzmocnią two-
je samopoczucie. Musisz 
pozbyć się zaległości.

Byk 21.IV-21.V
Z poprzedniego miesiąca 
odziedziczysz sprawy nie-
załatwione, ale nie będą 
one kłopotem, bo pojawi się 
wiele możliwości .

BlIźnIęta 22.V-21.VI
W tym miesiącu będą ci 
towarzyszyć determinacja 
i harmonia. Przekonasz do 
siebie więcej osób, dzię-
ki którym pokonasz nawet 
trudności.

rak 22.VI-22.VII
Nie zamykaj się w czterech 
ścianach. Korzystaj z nada-
rzających się okazji kontak-
tów z otoczeniem. 

lew 23.VII-22.VIII
Skoncentruj się na osiągnię-
ciu zamierzeń. Do spraw 
podchodź z większym niż 
do tej pory dystansem.

Panna 23.VIII-22.IX
Nawet jeśli w tym miesię-
cy nie załatwisz wszyst-
kich ważnych spraw. Nie 
przejmuj się. Odnajdziesz 

wkrótce właściwa drogę.

waga 23.IX– 23.X
Momenty wahania nie będą 
miały znaczenia na bieg 
spraw, ale musisz zdecydo-
wanie zadziałać. 
SkorPIon 24.X-22.XI
Bez pośpiechu wdrażaj 
zmiany. Wskazana samo-
dyscyplina większa niż do 
tej pory. Zaplanuj relaks, nie 
koniecznie w samotności.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Do zachowania dotychcza-
sowego tempa oszczędzaj 
energię. Pomoże ci w tym 
zachowanie zdrowego try-
bu życia .
kozIorożec 24.XII-20.I
Powinieneś być otwartym 
na nowe zadania i nowe 
osoby. W natłoku wielu 
zdarzeń znajdź czas na re-
laks.
wodnIk 21.I-20.II
Dobry czas na rozwój 
osobisty. Realnie patrz na 
czekające cię wyzwania, 
ale mierz siły na zamiary. 
Zmiany pogody mogą zabu-
rzyć twój biorytm.

ryBy 21.II-20.III
Przypływ energii wykorzys-
taj na podjęcie nowych wy-
zwań. Nie oczekuj odpoczyn-
ku. Regularna aktywność 
fizyczna wskazana. 
 

J.J.

Postne daniaw wodzie śledzie 
pokroić w paseczki. 
Zagotowany wywar 
odstawić w chłodne miejsce. Jabł-
ka umyć, obierać, pokroić w kostkę 
i dodać do śledzia. Uprażone orzechy 
posiekać i połączyć w misce z jabł-
kami i śledziami. Dodać odsączony 
z zalewy seler. Do miski ze wszystki-
mi składnikami wlać przez sito ostu-
dzoną zalewę. Dodać jogurt, który 
złagodzi smak i świeżo pokrojoną 
natkę pietruszki. Całość wymieszać 
i wstawić do lodówki na 1 godzinę. 
Przygotować grzanki z masłem czo-
snkowym i natką pietruszki: obierać 
i posiekać drobno czosnek. Połączyć 
z wcześniej wyjętym z lodówki ma-
słem i posiekaną natką. Posmarować 
nim pokrojoną i podgrzaną na patelni 
bagietkę. Zupę podawać z grzanka-
mi. 

Gołąbki 
Z kasZą  
i piecZarka-
mi 

● 1 główka 
kapusty wło-
skiej ● 10 dag 
kuskusu ● 30 dag pieczarek ● 2 
cebule ● 1 ząbek czosnku ● 10 dag 
żółtego sera ● 1 szklanka wywa-
ru z warzyw ● 3 łyżki pesto ● 1/2 
szklanki białego wytrawnego wina 
● 1 szklanka śmietany 18 % ● 3 

łyżki oleju ● sól, pieprz, tymianek 
● koperek

Kapustę umyć, oczyścić 
z wierzchnich liści, zalać wrzącą 
wodą. Gdy lekko zmięknie, ostroż-
nie zdjąć liście. Kuskus przygotować 
według przepisu na opakowaniu. Na 
1 łyżce oleju zeszklić posiekane 
cebule i czosnek, dodać pokrojone 
drobno pieczarki, doprawić solą, 
pieprzem i tymiankiem Dodać ku-
skus, pesto i starty ser. Na środek 
każdego liścia kapusty nakładać na-
dzienie, formować gołąbki. Obsma-
żyć na 2 łyżkach oleju, przełożyć 
do szerokiego garnka. Dolać wino, 
wywar warzywny, doprowadzić do 
wrzenia, dusić na mniejszym ogniu 
około 20 minut, doprawić solą i pie-
przem. Na koniec zabielić śmietaną 
z dodatkiem posiekanego koperku.

łosoś we 
francuskim 
cieście

● opakowa-
nie ciasta fran-
cuskiego ● 30 
dag świeżego 
łososia (bez skóry) ● 40 dag mrożo-
nego szpinaku ● 10 dag sera feta ● 
2 ząbki czosnku ● sok z cytryny ● 
sól i pieprz ● gałka muszkatołowa 
● jajko ● olej 

Szpinak rozmrozić i odsączyć na 
sitku. Podsmażyć na rozgrzanym 
oleju i doprawić do smaku solą, pie-
przem oraz gałką muszkatołową. 
Dodać przeciśnięty przez praskę 
czosnek i trzymać na ogniu, aż od-
paruje woda. Odstawić do ostygnię-
cia. Rozłożyć ciasto francuskie. Na 
jednej połowie nałożyć warstwowo: 
szpinak, plasterki sera feta i łoso-
sia. Całość skropić cytryną i lekko 
oprószyć solą. Ciasto złożyć na pół, 
brzegi podwinąć pod spód. Przełożyć 
na blachę wyłożoną papierem do pie-
czenia, wierzch ciasta posmarować 
rozmąconym jajkiem. Piec 40 minut 
w temperaturze 180°C.

TARTINKA


