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WSS Praga Południe

Wiecha nad Universamem

SS Mokpol Wielkanocne nadzieje

WSS Praga Południe Festyn rodzinny

20 kwietnia br. nad potężną, 
18-kondygnacyjną wie-
lofunkcyjną inwestycją 

przy Rondzie Wiatraczna, w samym 
centrum warszawskiego Grochowa 
i dzielnicy Praga Południe, zawi-
sła tradycyjna budowlana wiecha. 
W uroczystości, pomimo przenikli-
wego zimna, wzięło udział blisko 
trzysta osób. Byli to m.in. przedsta-
wiciele inwestorów – Społem WSS 
Praga Południe i Dantexu, projek-
tanci i architekci z pracowni Arkus, 
wykonawcy z SA Unibep oraz bur-
mistrz Pragi Południe Tomasz Ku-
charski. 

Wśród gości ze Społem zauważy-
liśmy m.in. prezesa KZRSS Ryszar-
da Jaśkowskiego, przewodnicząca 
RN MAH Annę Tylkowską i prezes 
MAH Jadwigę Wójtowicz-Garwoła, 
kierownictwo WSS Praga Południe – 
prezesa Bogusława Różyckiego, wi-
ceprezes Zofię Piotrowską, dyrektora 
Mieczysława Szumiło, przewodni-
czącego RN Zbigniewa Dejtrowskie-
go. Ze szczególną uwagą śledzą oni 
przebieg inwestycji, bo w jej ramach, 
jak przewiduje prezes Różycki – już 
w II kwartale 2018 roku zostanie uru-
chomiony nowy społemowski Uni-
versam Grochów. 

Więcej na str. 3

„Do booju, do booju – do boju 
Pe-es-es!” – Tak śpiewał, 
podczas integracyjnych spo- 

łemowskich, krajowych spotkań 
w latach 90-tych, ówczesny młody 
prezes PSS w Stalowej Woli Ryszard 
Jaśkowski. Dzisiaj, jako nowy pre-
zes Zarządu KZRSS Społem, znowu 
zagrzewa społemowców do walki 
o rynek, naprzeciwko potęgi zagra-
nicznych koncernów, które coraz 
bardziej kolonizują handel w kraju 
i spychają z rynku polskich han-
dlowców. 

W ten sposób świętowano zakoń-
czenie ważnego etapu budowy domu, 
czyli położenie ostatniego elementu 
konstrukcji dachu. Budowa Ronda Wia-
traczna rozpoczęła się w pierwszym 
półroczu 2016 r. i jest to, jak podkreślają 
wyjątkowa inwestycja w niezwykłym 

miejscu. Uroczystość odbyła się na pa-
tio, na 4. Piętrze, gdzie będzie miejsce 
pełne zieleni dla wszystkich mieszkań-
ców przeznaczone do relaksu i zabawy 
z dziećmi. Po poświęceniu wiechy przez 

„Społem” WSS Praga Południe   
w sobotę, 22 kwietnia br.  tradycy-
jnie przed „Universamem-Grochów”, 

w tym roku  przy ul.Suchodolskiej 2 róg 
Kinowej, zorganizowała  wiosenny festyn 
rodzinny. Zielony teren przed pawilonem po-
zwolił na ustawienie kolorowych namiotów  
oraz na zabawę dzieci przy rytmach muzyki.  
Dla  młodych gości i ich opiekunów  czeka-
ła moc atrakcji: malowanie buzi, animacje 
balonowe, konkursy plastyczne. Najpiękniej 
wypadły dziecięce plakaty z logo „Społem” 
w kolorze tęczy. W konkursach dzieci  otrzy-
mały ciekawe nagrody, ufundowane przez 
sponsorów, m.in. firmę „Dajar”. Natomiast 
dla opiekunów urządzono kwiatowy stragan, 
a za dowolny zakup w sklepie każdy otrzymał  
drobny upominek. Przy zakupie  akcesoriów 
ogrodowych klienci dostawali gratis kwiatek 
„Bratek”, do  zasadzenia  w swoim ogródku,  
lub  na balkonie. 

 JAninA ADAmKoWSKA

Jak co roku, w bardzo sympatycz-
nej, świątecznej, ciepłej atmosferze 
w siedzibie spółdzielni Mokpol 11 

kwietnia br. spotkali się członkowie rady 
i zarządu oraz seniorzy. Przy odświętnie 
zastawionym stole składano sobie wza-
jemnie serdeczne życzenia wielkanocne. 
Prezes Sylwester Cerański i przewodni-
cząca Krystyna Reduch, dzieląc się tra-
dycyjnym jajkiem, podkreślali, że Wiel-
kanoc wyzwala w nas wiosenne nadzieje 
na wszelką pomyślność, zdrowie i lepsze, 
mimo trudności, życie. Podobne uczucia 
wzajemnej troski, przyjaźni i życzliwości 
budziła swym okolicznościowym wier-
szem seniorka spółdzielni Krystyna Do-
browolska, a wielkanocny żurek smako-
wał wszystkim wybornie.  

DG 

Na marcowych i kwiet- 
niowych konferencjach 
strategicznych, prezes 
z naciskiem podkreślał, 
że tylko koncentracja 
spółdzielni wokół budo-
wy krajowej grupy za-
kupowo-marketingowej 
może zahamować spadek 
udziału Społem w rynku. 
Promując przy tym swój 
historyczny znak nieza-
wodności, Społem może 
odzyskać zdolności roz-
wojowe, utrzymać sta-
łych klientów i pozyskać 
nowych. 

Wnioski te są zbieżne 
z wnioskami naukowców, ekspertów, 
wypowiadających się na konferencjach 
– prof. Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej, 
prof. Henryka Mruka i prof. Katarzyny 
Bilińskiej-Reformat. KONCENTRA-
CJA i WIZERUNEK – to dwa pilne 
kierunki-nakazy działania na najbliż-
szą przyszłość, bo inaczej w pojedyn-
kę z roku na rok obroty i potencjał 
spółdzielni będą się kurczyły, a rynek 
swobodnie opanują do końca nie tylko 
zagraniczni gracze, ale i polskie sieci, 
które jednoczą swe siły. 

Na konferencji od lewej: Szymon Fabisiak, Jadwiga 
Tofel i Ryszard Jaśkowski.

Z ogromnym żalem informujemy, że 
w sobotę 6 maja 2017 r., po długiej 
i ciężkiej chorobie, zmarł w Warszawie 

w wieku 71 lat ś.p. KAZIMIERZ BEND-
KOWSKI, nasz wieloletni współpracownik 
i członek Rady Programowej Społemowca 
Warszawskiego, społeczny kustosz Izby 
Pamięci WSS Śródmieście, zasłużony dzia-
łacz spółdzielczości „Społem”. Utraciliśmy 
wspaniałego Przyjaciela i Kolegę, Autora 
świetnych esejów historycznych, Pasjonata 
wielkiej historii spółdzielczości spożywców. 

Jego cenny dorobek będziemy dalej wy-
korzystywać dla promowania niezwykłych 
dziejów i bezcennego znaku historyczne-
go „Społem”. Oddając hołd Jego pamięci, 
będziemy z wdzięcznością sięgać do Jego 
tekstów na łamach prasy i wydawnictw 
spółdzielczych oraz redagowanego przezeń 

przez ostatnie kilkanaście lat Serwisu Informacyjnego Społem w Biuletynie Infor-
macyjnym KZRSS Społem i w internecie. Non omnis moriar.

W następnym numerze zamieścimy szersze wspomnienie o naszym Kustoszu. 
Składamy wyrazy żalu i uszanowania Małżonce i najbliższej rodzinie Zmarłego.  

REDAKCJA

Kazimierz Bendkowski 1946–2017

Zmarł nasz Kustosz
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Felieton 
obywatelski Egzekucje

WSS Praga Południe

Zebrania
członkowskie

WSS Śródmieście

Symbole
Z kart

h i s t o r i i

W pojęciu „Watykan“ zawarte 
są dwa znaczenia. Stolica 
Święta symbolizuje – wy-

miar duchowy, religijny, „sacrum“. 
Natomiast Miasto-Państwo Waty-
kan – wymiar świecki, „profanum“, 
podobnie obarczony błędami, kon-
fliktami, czasem powszednim złem 
w końcu, jak każde inne państwo na 
Ziemi. 

Tą właśnie sferą – „profanum“ 
zainteresowane były zawsze, są 
i będą służby specjalne, wywia-
dy wszystkich krajów. Bowiem, 
dzięki swej globalnej obecności, 
instytucje watykańskie dysponują 

przeogromną ilością informacji po-
litycznych, socjalnych, ekonomicz-
nych, kulturalnych, dotyczących 
praktycznie wszystkich zakątków 
świata.

W 1978 roku, 16 października, 
w chwili pamiętnego wyboru kar-
dynała Wojtyły na papieża, już od 
trzech lat przebywałem we Wło-
szech. Będąc wtedy młodym ofice-
rem polskiego wywiadu, wcieliłem 
się w rolę kleryka-jezuity, co przy-
szło mi tym łatwiej, że dysponowa-
łem listami polecającymi od kra-
kowskiego kardynała do biskupów 
Rubina i Wesołego, zajmujących 
się emigracją polską we Włoszech. 
Znałem kardynała Wojtyłę z czasów 
studiów w Krakowie, co zaowoco-
wało właśnie wspomnianymi lista-
mi. Byłem wówczas agnostykiem, 
a więc osobą religijnie obojętną, 
lecz nie nastawioną agresywnie do 
Kościoła jak np. ateista. Kardynał 
zawsze interesował się tą kategorią 
ludzi. 

Wywiad wysłał mnie do środo-
wiska zakonnego w Rzymie z za-
daniem przeniknięcia do NATO, 
w związku z powiązaniami insty-
tucjonalnymi i personalnymi je-
zuitów ze strukturami tego sojuszu 
wojskowego na terenie Włoch. Je-
zuici pełnią często rolę kapelanów 
i sprawują opiekę duchową nad 
włoskim wywiadem i karabiniera-
mi (żandarmerią). Fakt wyboru na 
papieża Polaka, który przyjął imię 
Jan Paweł II, zmienił jednak zakres 
moich zadań – miałem, nie porzu-
cając poprzedniego kierunku, zająć 
się kwestiami polityki zagranicznej 
Watykanu, ale nie tylko. Dla każde-
go wywiadu bowiem, ważne są in-
formacje o problemach świata, które 
tu właśnie się ogniskują. 

Wobec narastającego napięcia 
wewnątrz kraju i konsolidacji opo-
zycji, szczególnie po pierwszej 
pielgrzymce Jana Pawła II do ojczy-
zny w okresie 2-10 czerwca 1979, 
w której towarzyszyłem papieżowi 
jako sprawozdawca Radia Waty-
kan, władze PRL /Gierek, Kania/ 
obawiały się, że w przypadku ja-
kiegokolwiek zdarzenia godzącego 
w bezpieczeństwo papieża, mogą 
wybuchnąć w Polsce masowe nie-
pokoje, zamieszki, wręcz niemożli-
we do opanowania. Bały się też, że 
pojawią się groźne oskarżenia kie-
rownictwa politycznego kraju o pro-
wokowanie aktów przemocy wobec 
głowy Kościoła katolickiego. 

Nie można też zapominać, że już 
wówczas działały liczne organizacje 
terrorystyczne, od skrajnie lewackich 
jak np. Czerwone Brygady we Wło-
szech, do fanatycznych religijnie, jak 
islamistyczne Szare Wilki w Turcji. 
Brały one na cel często ludzi zwią-
zanych z Kościołem katolickim (we 
Włoszech Czerwone Brygady za-
mordowały słynnego chrześcijań-
skiego demokratę – b.premiera Aldo 
Moro).

Po pierwszej pielgrzymce Jana 
Pawła II do Polski otrzymałem więc 
zaskakujący, ale też wielce mnie sa-
tysfakcjonujący rozkaz, gdyż nie bę-
dąc wprawdzie osobą wierzącą bar-
dzo szanowałem papieża za głęboko 
ludzkie, humanistyczne cechy jego 
charakteru.

Otóż, polecono mi, abym dane 
dotyczące zagrożeń i luk w bez-
pieczeństwie Jana Pawła II prze-
kazywał bezpośrednio osobom 
odpowiedzialnym za nie w Wa-
tykanie, jak np. ojciec Roberto 
Tucci (jezuita, później kardynał 
Mediolanu, a wówczas dyrektor 
Radia Watykan), któremu powie-
rzono m.in. misję zabezpieczania 
pielgrzymek zagranicznych pa-
pieża.

Widywałem się z Janem Pawłem 
II w ramach swych obowiązków 
jako pracownik Radia Watykańskie-
go, brałem udział w audiencjach, 
byłem zapraszany na słynne śnia-
dania papieskie z udziałem wybra-
nych gości. Dawało mi to okazje 
do zaobserwowania skandalicznych 
czasami niedociągnięć w ochronie 
papieża. Choćby takich jak prymi-
tywne, proste do usunięcia blokady 
wind prowadzących bezpośrednio 
do apartamentów Ojca Świętego, 
niedostateczną liczebnie straż, strze-
gącą dojść do owych wind, zbyt roz-
proszoną i odległą od papamobile 
ekipę ochrony podczas audiencji 
środowych, nieobecność ochronia-
rzy w bezpośredniej bliskości papie-
ża w tym pojeździe i inne. Tylko jak 
tymi spostrzeżeniami podzielić się 
z ojcem Tucci?

Znalazłem w końcu prosty spo-
sób. Ponieważ, studiując na Papie-
skim Uniwersytecie Gregoriańskim 
filozofię, pracowałem równocześnie 
w Radio Watykan, mogłem jeść 
posiłki w refektarzu, gdzie spoży-
wali je pozostali pracownicy radia, 
a także często jego szef – o.Roberto 
Tucci. Podczas obiadów siadałem 
więc możliwie blisko niego i głośno 
komentowałem w rozmowie z sąsia-
dami swe spostrzeżenia na temat luk 
w zabezpieczeniu Ojca Świętego. 
Widziałem, że ojciec dyrektor radia 
zwykle b. uważnie przysłuchuje się 
moim wypowiedziom. 

Po pewnym czasie niespodzie-
wanie zaprosił mnie do gabinetu 
i wręczył nagrodę. Przyjąłem ją 
jako wyróżnienie, bo przed pierw-
szą pielgrzymką papieża do Polski 
towarzyszyłem mu, jako jego pod-
władny w wizytacji miejsc piel-
grzymkowych, pod kątem spraw-

Tomasz michalski na popular-
nym portalu onet analizuje 
13 kwietnia br. zakupy przed-

świąteczne Polaków. Według niego 
wielkanocny koszyk onetu wska-
zuje, że dyskonty pozostały daleko 
w tyle. na świąteczne zakupy w tym 
roku musimy wydać średnio 249 zł, 
ale jeśli wybierzemy się do najtań-
szej sieci w badaniu ABR SESTA, to 
możemy zaoszczędzić nawet 10 proc. 
tej kwoty. Rozczarowują dyskonty, 
które przegrały już nie tylko z hiper-
marketami, ale nawet z supermarke-
tami. Gdzie zrobimy najtańsze zaku-
py na Wielkanoc 2017?

To ostatni dzwonek na świąteczne 
zakupy. W Wielką Sobotę większość 
sklepów będzie miała skrócony czas 
pracy, więc zakupów nie warto odkła-
dać na ostatnią chwilę. Sprawdziliśmy, 
gdzie na wielkanocne produkty wyda-
my najmniej.

Wielkanocny  
koszyk onetu

Do koszyka włożyliśmy 30 arty-
kułów, które Polacy najczęściej kupu-
ją na Wielkanoc. Znalazły się w nim 
przede wszystkim jajka, które są sym-
bolem tych świąt, a wraz z nimi ma-
jonez. Włożyliśmy też banany, poma-
rańcze, cytryny i jabłka. Na śniadanie 
Wielkanocne przydadzą się nowalijki 
–  przede wszystkim pomidory i rzod-
kiewka. Nie może tez zabraknąć białej 
kiełbasy, szynki i schabu. Dla lubią-
cych delikatniejsze mięso wybrali-
śmy piersi z kurczaka. Na Wielkanoc 
najlepiej smakuje domowy żur lub 
barszcz biały, ale rośnie popularność 
odpowiedników tych zup w proszku –  
je też dodaliśmy. Oprócz tego mamy 
chrzan, mleko, śmietanę, margarynę 
i masło. W koszyku znalazły się też 
ser twarogowy, mąka tortowa, cukier, 
olej, kawa, herbata, napoje gazowa-
ne, soki i woda mineralna. Na popo-
łudniowy deser wrzuciliśmy słodycze 
–  dwie bombonierki.

Gdzie za taki koszyk  
zapłacimy najmniej? 

Badanie zostało przeprowadzone 
w 16 sieciach, po 2 lokalizacje w każ-
dej sieci – w sumie 32 lokalizacje (Byd-
goszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Jawor, 
Kraków, Pabianice, Poznań, Warszawa, 
Wieluń oraz Wrocław). Termin bada-
nia: 31.03.– 04.04.2017

Wyniki badania ABR SESTA są 
zaskakujące. Wygrywa supermarket 
Tesco, który w zeszłorocznym badaniu 
zajął... 15. miejsce. Biedronka, która 
przed rokiem była pierwsza, tym ra-
zem spada na pozycję 7. Polomarket 
nieoczekiwanie zajmuje miejsce 5. Tak 
wielkie roszady w zestawieniu, to efekt 
agresywnej walki o klienta, którą tym 
razem postanowiły wygrać supermar-
kety.

–  Mamy do czynienia z niewątpli-
wą dominacją Tesco w tegorocznym 
rankingu – mówi Dawid Firkowski 
z Grupy AdRetail. –  Biorąc pod uwagę 

zeszłoroczne zestawienie, można przy-
puszczać, że sieć Tesco przyjęła bar-
dziej agresywną taktykę cenową na ten 
rok, starając się pozostawić konkuren-
cję w tyle, pytanie tylko, czy te wyniki 
przełożą się na wyniki finansowe po 
świątecznych zakupach – dodaje.

–  Tesco miało najwięcej produk-
tów w cenie promocyjnej, dotyczy to 
zarówno super jak i hipermarketów. 
Widać wyraźnie, że sieć przeanalizo-
wała jakie produkty były najczęściej 
promowane w 2016 roku przed Wielka-
nocą i wykorzystała to –  mówi z kolei 
Sebastian Starzyński, prezes zarządu 
instytutu badawczego ABR SESTA.

Starzyński zwraca uwagę, że stra-
tegia Tesco jest niespodzianką, bo 
sieć tym razem postawiła na większą 
promocję supermarketów, gdzie ceny 
były niższe, niż w hipermarketach tej 
samej sieci. Może to wynikać z faktu 
wejścia w rywalizację z dyskontami 
i sklepami typu convenience, czyli np. 
z Żabką. –  Tesco korzysta zatem ze 
swojej przewagi negocjacyjnej w sto-
sunku do polskich sieci supermarke-
tów, aby wesprzeć zagrożony format 
supermarketów właśnie dyskonto-
wymi cenami – podsumowuje prezes 
ABR SESTA.

Szczegółowe zestawienie cen 
produktów wybranych  

do koszyka:
Badanie zostało przeprowadzone 

w 16 sieciach, po 2 lokalizacje w każ-
dej sieci – w sumie 32 lokalizacje (Byd-
goszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Jawor, 
Kraków, Pabianice, Poznań, Warszawa, 
Wieluń oraz Wrocław). Termin bada-
nia: 31.03.-04.04.2017

Co z dyskontami?
Sieci dyskontowe w badaniu wypa-

dły blado. Biedronka zajęła 7. miej-
sce, netto 8., a Lidl odległą 13. pozy-
cję. Zakupy w tej ostatniej sieci są aż 
o 34,29 zł droższe niż w zwycięskim 
Tesco.

Czy dyskonty odpuściły walkę na 
ceny? –  Dyskonty prowadzą cykliczne 
tygodniowe promocje przez cały rok, 
więc wielkość promocji i ich wartość 
nie były najważniejsza rzeczą dla Bie-
dronki, która po okresie świątecznym 
wprowadza kolejne promocje, podczas 
gdy supermarkety i hipermarkety mogą 
mieć krótką przerwę promocyjną, bądź 
okres mniej atrakcyjnych ofert –  tłu-
maczy Dawid Firkowski.

Jednak okresy świąteczne mają dla 
wszystkich sieci handlowych znacze-
nie symboliczne. Dlatego sklepom 
zależy na tym, by wypaść w nich jak 
najlepiej. –  Jest to dobra okazja, aby 
agresywnym marketingiem dotrzeć 
do dużej liczby klientów i pokazać, 
że ceny w sieci są faktycznie niskie, 
gdyż klienci w tym okresie przywiązu-
ją większą wagę do zakupów i planują 
więcej wydać, zatem możliwość zaosz-
czędzenia jest większa –  wyjaśnia Se-
bastian Starzyński.

opr. Red.

Koszyk wielkanocny
ostrzegałem ojca Dyrektora

Watykan, 13 maja 1981 r.
(specjalnie dla Społemowca Warszawskiego)

Więcej na str. 7

Na przełomie marca i kwietnia 
(30 marca oraz 3 i 5 kwietnia) 
w gościnnej Sali Kluboka-

wiarni „Kicia-Kocia” na Grochowie 
odbyły się sprawozdawczo-wyborcze 
spotkania trzech Grup Członkow-
skich działających przy spółdzielni 
WSS „Społem Praga-Południe.

Podczas każdego z tych spotkań 
szczegółowe sprawozdanie z działalno-
ści spółdzielni złożyli przedstawicie-
le Zarządu, podkreślając, że miniony 
rok był dla nas szczególnie trudny, bo 
działaliśmy bez największej placów-
ki handlowej, jaką przez kilkadziesiąt 
lat był Dom Handlowy „Universam”. 
Przeniesione do lokali zastępczych 
sklepy, które miały tam swoją siedzibę 
i wypracowane przez lata tradycje, mu-
siały przestawić się na zupełnie inny 
zakres działalności i na nowo pozyski-
wać klientów. Mimo tych ewidentnych 
trudności, przy rosnącej stale konku-
rencji dużych firm zagranicznych mają-
cych swoje placówki tuż obok sklepów 
społemowskich, udało się nam uzyskać 
w roku 2016 wysokie obroty, a tym sa-
mym wypracować niewielki zysk, co 
jest zachętą do dalszej nieustannej pra-
cy dla całego zespołu pracowników za-
równo detalu jak i branżystów czuwa-
jących nad doskonałym zaopatrzeniem, 
sprawnym funkcjonowaniem i szeroką 
reklamą naszej podstawowej działalno-
ści, jaką jest handel.

W składanych sprawozdaniach 
zwrócono także uwagę na wysoką 
ocenę jaką spółdzielnia na Pradze-Po-
łudnie uzyskała podczas lustracji prze-
prowadzonej właśnie w tym trudnym 
roku, jakim był rok 2016. Podobnie 
wysoką ocenę wystawiła spółdzielni 
Rada Nadzorcza, zaś przedstawiciel-
ki poszczególnych Grup Rejonowych 
w swoich sprawozdaniach podkreślały 
przede wszystkim fakt, że działacze 
spółdzielczy dokonujący, kilkakrotnie 
każdego roku systematycznej i skrupu-
latnej wizytacji wszystkich placówek 
handlowych, przyczyniają się także 
w widoczny sposób do poprawy pracy 
sklepów, ich zaopatrzenia oraz wy-
glądu. Ten rodzaj społecznej kontroli 
w wielu spółdzielniach został już po-
niechany, natomiast u nas nadal cieszy 
się dużym poparciem zarówno kierow-
nictwa spółdzielni jak i jej działaczy.

Tegoroczne spotkania miały szcze-
gólny charakter, bowiem dobiegła 
końca kolejna kadencja delegatów na 
Zebranie Przedstawicieli Spółdziel-
ni i podczas każdego z nich należało 
wybrać nowych delegatów. Ustalono, 
że spółdzielnię reprezentować będzie 
obecnie 40 przedstawicieli, a zatem 
na spotkaniu Grupy Członkowskiej 
Rejonu Pierwszego wybrano 14 de-
legatów (8 z grona konsumentów i 6 
z grona pracowników), zaś na pozosta-
łych spotkaniach, po 13 delegatów (8 
konsumentów i 5 pracowników).  
Na zakończenie prezentowano zebra-
nym informację o tym jakie sprawy 
będą przedmiotem obrad tegorocznego 
Zebrania Przedstawicieli, które odbę-
dzie się na początku czerwca. 

ELżBiETA JęDRyCh

11 kwietnia br. panie ze śród-
miejskiego Koła Spółdziel-
czyń spotkały się z okazji 

Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. Życzenia do zebranych skierowały 
przewodnicząca Rady Nadzorczej Ce-
cylia Przedpełska i wiceprezes Zarzą-
du Karolina Strząska. Na świątecznie 
udekorowanym bukszpanem i baziami 
stole królowały jaja – symbol odradza-
jącego się życia, symbol zwycięstwa 
nad śmiercią. Wśród potraw nie za-
brakło paschy i mazurka wykonanych 
przez p.Małgorzatę Cempel-Zgierską, 
która opowiedziała o wielkanocnych 
tradycjach i świątecznych potrawach. 
Na spółdzielczynie czekały czekola-
dowe baranki i pięknie dekorowane 
świąteczne babki. Panującej atmosfe-
rze przyświecały życzenia: „Zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, radości z wiary 
w zwycięstwo dobra nad złem, nadziei 
i miłości ”.

DAnUTA BoGUCKA
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Wnioski dla „Społem”KZRSS „Społem” 

W Sejmie Balon pękł

KPH „Społem” Letnia oferta
Jak już informowaliśmy, od 1 

kwietnia br. nowym prezesem 
Krajowej Platformy handlo-

wej Społem jest Paweł Kochański, 
dotychczasowy jej dyrektor. Przy-
pomnijmy, że dotychczasowy pre-
zes KPh Ryszard Jaśkowski, objął 
funkcję prezesa KZRSS Społem. 

W tegorocznej ofercie letniej KPh 
znalazły się po raz pierwszy, przede 
wszystkim lody, w tym 9 rodzajów 
impulsowych o różnych smakach 
– sześć na patyku, a trzy jako rożki 
oraz litrowe lody w pudełkach, w tym 
rolady kategorii premium. Produ-
kowane będą na bazie 
śmietany, owoców, wani-
lii i czekolady, w opako-
waniach marki własnej 
Społem. Sprzedaż lodów 
ma być intensywnie pro-
mowana w programach 
radiowych, krajowych 
i regionalnych. 

Także pod marką wła-
sną KPH oferuje na lato 
unikalną wodę źródlaną 
Selenka z Wieńca Zdroju, 
a oprócz tego wyroby na-
białowe, jak m.in. jogur-
ty, kefiry, sery, śmietany. 

Na działkę, wycieczki i na grilla, KPH 
poleca konserwy turystyczne, mięsne 
i rybne, pasztety, dania gotowe, a w tym 

flaki, gulasz, bigos, pulpety, fasolkę, 
a także mrożone pierogi, pyzy, kluski, 
pizze. Do tego makarony, sosy, kuku-

rydzę, groszek, dżemy oraz 
nowości – ananasy i brzoskwi-
nie w puszkach, marynowane 
pieczarki, kapary i suszone 
pomidory w słoikach. Do po-
traw można dodać w słoikach 
konserwowe ogórki, chrzan, 
ćwikłę, paprykę, marchew 
z groszkiem, sałatki. Na deser 
KPH przygotowała biszkopty, 
śliwki w czekoladzie, krów-
ki, precelki, paluszki słone, 
landryny, kukułki, miętówki 
z czekoladą.

Na wyjeździe, na działce 
przydadzą się również tale-

Jak już informowaliśmy przed 
miesiącem, w marcu i kwietniu 
br. w historycznym gmachu 

Społem w Warszawie, w Sali im. ire-
ny Strzeleckiej, odbywały się stra-
tegiczne konferencje społemowców, 
pod egidą mazowieckiej Agencji 
handlowej Społem, Krajowej Plat-
formy handlowej Społem i KZRSS 
Społem. ich cykl zakończyła kon-
ferencja SPoŁEm 2017 w dniach 
20-21 kwietnia br. Podobnie jak po-
przednie, przyniosła ona także po-
kaźny zasób wiedzy o handlu i spół-
dzielczości społemowskiej. 

Zaprezentowano m.in. ranking 216 
spółdzielni, które nadesłały dane, pod 
względem przychodów netto za 2015 r. 
W porównaniu z poprzednimi rankin-
gami, zwłaszcza tymi publikowanymi 
na przełomie wieków i przed deka-
dą, zauważalny jest spadek obrotów 
spółdzielni, a co za tym idzie spadek 
udziału Społem w rynku. Jak wiado-
mo, coraz bardziej dominujące pozycje 
rynkowe zajmują zagraniczne koncer-
ny, ale i niektóre polskie sieci. 

Niecodziennym blamażem za-
kończyło się posiedzenie Par-
lamentarnego Zespołu na 

rzecz Wspierania Przedsiębiorczo-
ści i Patriotyzmu Ekonomicznego 
19 kwietnia br., w największej sej-
mowej Sali Kolumnowej. Szumnie 
zapowiadano, także na plakacie, 
że będzie prezentowana rewolucja 
w podatkach, która ma podnieść za-
robki Polaków aż o 30 proc./!/. Pro-
jekt ustawy, podobno jako rezultat 
wielomiesięcznych prac ekspertów,  
okazał się łatwo przekłutym balo-
nem. Za projektem zaangażowali 
się przewodniczący Zespołu poseł 
Adam Abramowicz oraz tzw. „Koali-
cja na rzecz sprawiedliwych podat-
ków”, czyli eksperci m.in. ze Związ-
ku Przedsiębiorców i Pracodawców 
ZPP, Centrum im. Adama Smitha, 
czy instytutu Jagiellońskiego. 

Przedstawili oni projekt jednolitego, 
powszechnego, liniowego podatku ob-
rotowego, z likwidacją odliczeń kosz-
tów uzyskania przychodów. Jednak 
liczby były już skromniejsze niż zapo-
wiadano. W ciągu kilku dni obniżono 
prognozę podniesienia zarobków do 22 
proc, natomiast zyskałyby firmy, bo by 
zniesiono opłaty ZUS, PIT i CIT, tnąc 
pozapłacowe koszty pracy. Wyglądało 
na to, że to patriotyzm, ale tylko dla 
bogaczy i nawet wywołany do wypo-
wiedzi szef handlowej Solidarności 
Alfred Bujara, wyrażał się o projekcie 
bardzo oględnie, bo nie ma gwarancji 
że pracodawcy swe ulgi przeznaczą na 
wzrost płac... Dyskutanci również zgła-
szali szereg sceptycznych wątpliwości, 
np. dotyczących wyliczeń oraz tego, że 
podatku obrotowego nie wytrzymają 
małe i średnie firmy handlowe, bo mają 
niższą rentowność niż proponowana 

stawka 1,45 proc., a likwidacja odli-
czeń kosztów inwestycji zniweczy ich 
rozwój.                  

Suchej nitki na organizatorach pre-
zentacji nie pozostawiły media. Gazeta 
Wyborcza zauważyła, że rząd i PiS od-
cięły się od tego „rewolucyjnego” po-
mysłu, a na salę nie przyszli zapowia-
dani wicepremier Mateusz Morawiecki 
i minister Henryk Kowalczyk. Poda-
tek obrotowy zabiłby polski biznes 
– twierdzi ekspert podatkowy BCC 
michał Borowski w businessinsider.
com. Zabiłby małe sklepy osiedlowe, 
gdzie rentowność jest na poziomie 
1 proc. i niżej. Podciąłby skrzydła, 
albo doprowadził do plajty firmy in-
westujące.    

Także Radosław Piekarz, ekspert po-
datkowy Klubu Jagiellońskiego uznaje 
taki podatek za b. szkodliwy, bo pobie-
rany na każdym szczeblu obrotu da-
nym towarem, co oznacza, że w lepszej 
sytuacji są podmioty duże zamawiające 
towary bezpośrednio u producenta oraz 
importerzy. Wyeliminowanie małych 
firm na rzecz dużych sieci, to skutki 
zupełnie przeczące hasłom PiS i rządu 
o  ochronie polskich, małych producen-
tów i wyrównywaniu ich szans. .

Podobnie Gazeta Polska pisała, 
że „podatek obrotowy udusi gospo-
darkę”. „Proponowany przez posła 
Abramowicza podatek obrotowy nie 
zapobiegnie unikaniu podatków, za 
to pogłębi zacofanie polskiej gospo-
darki. Uderzy w polskich podwyko-
nawców oraz faworyzować będzie 
mało skomplikowane dobra kosztem 
zaawansowanej produkcji”.  Dodam, 
że poseł Lech Kołakowski z PiS – wi-
ceszef Parlamentarnego Zespołu, 
w rozmowie ze mną także był zdu-
miony projektem „takiego podatku”.

opr.DG

rze, patelnie, garnki, termosy, szklanki, 
kubki, dzbanki oraz folia aluminiowa, 
chusteczki, papier toaletowy, ręczniki 
papierowe, ściereczki, mydło w płynie, 
worki na śmieci itd. Prezes Paweł Ko-
chański zapewnia, że podczas letnie-
go sezonu, oferta będzie korygowana, 
w zależności od potrzeb klientów. 

DG 

Spółdzielnie warszawskie nie zna-
lazły się w pierwszej 10-tce rankingu, 
poza SS Mokpol, która spadła z drugiej 
pozycji na czwartą. W dalszym ciągu 
liderami są PSS Białystok i PSS Szcze-
cin, zaś na trzecie miejsce awansowała 
o wiele miejsc PSS Częstochowa. Poza 
nimi, w pierwszej 10-tce uplasowały 
się kolejno: PSS Kielce, PSS Olsztyn 
/z połączenia kilku spółdzielni/, PSS 
Płock, PSS Poznań, PSS Rzeszów 
i PSS Katowice. Powyżej 100 mln zł 
przychodu osiągnęły ponadto tylko 
dwie spółdzielnie warszawskie: WSS 
Żoliborz na 11 miejscu i WSS Praga 
Południe na 12 miejscu. 

Podobnie jak na poprzedniej kon-
ferencji, również na tej kwietniowej 
na pytanie prezesa Ryszarda Jaś-
kowskiego: „Czy stać nas na zorga-
nizowanie krajowych zakupów?’, 
pozytywnie odpowiedzieli w dysku-
sji prezesi spółdzielni. Zdają sobie 
bowiem sprawę z tego, że nawet 
sukcesy regionalnych grup zakupo-

wych, których doświadczenia są cen-
ne, nie dadzą takich efektów skali, 
jak krajowa Grupa Społem. o tych 
doświadczeniach mówili m.in. mał-
gorzata Dybuś z Podwawelskiej Sp. 
Spożywców w Krakowie, Grażyna 
Raniewicz-Lis z PSS Poznań, Jadwi-
ga Wójtowicz-Garwoła z mAh Spo-
łem. 

Jak mówiono – w skali kraju stwo-
rzenie grupy zakupowo-marketingowej 
nie będzie proste, bo wciąż pogarsza 
się sytuacja na rynku, a wielkie kon-
cerny toczą wojny cenowe, wydając 
krocie na reklamy. Jednak z nadzieją 
powitano nowy zarząd związku, który 
pod historycznym, bezcennym zna-
kiem Społem podejmuje wysiłki in-
tegracyjne. /Podczas konferencji, po 
raz pierwszy powitano tymczasowo 
oddelegowanego z Rady Nadzorczej 
do zarządu KZRSS, jako jego członka 
– prezesa PSS Gniezno Szymona Fabi-
siaka/.

Podobnie, jak na poprzednich kon-
ferencjach, z wielką troską mówiono 
o konieczności ochrony i promocji 
znaku Społem, ostro sprzeciwiając się 
udzielaniu go spółkom, które powsta-
ły z przekształcenia spółdzielni /Eu-
geniusz Mazur z PSS Biała Podlaska, 
Maria Wawrzaszek-Gruszka z PSS 
Zamość/. To, jak podkreślano, trwały 
dorobek wielu pokoleń spółdzielców. 
Obecnie logo Społem znajdzie się 
m.in. na promowanych w tegorocznej 
akcji letniej atrakcyjnych i tanich lo-
dach. Podobnie jak inne produkty mar-
ki własnej, promuje je Krajowa Platfor-
ma Handlowa Społem. Prezes Ryszard 
Jaśkowski gorąco zachęcał spółdziel-
nie do włączenia się do masowej ich 
sprzedaży w całym kraju.

   DG

Jednocześnie z popularnym por-
talem branżowym handelex-
tra.pl zamieszczamy rozmowę 

z prezesem Zarządu Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Spożywców Społem – RySZARDEm 
JAŚKoWSKim. oto jej treść:  

– W kwietniowym wywiadzie 
internetowym dla Rzeczpospolitej 
powiedział Pan, że od chwili obję-
cia prezesury przygotowuje pro-
jekt skonsolidowania spółdziel-
ni Społem w zakresie wspólnych 
zakupów i marketingu. Jed-
nocześnie przyznał Pan, że ostatnio 
nastąpił spadek udziału Społem 
w rynku z ponad 6 do ok. 2 pro-
cent, a rentowność najlepszych 
spółdzielni jest w granicach 1 proc. 
Czy jest zatem szansa na odbudowę 
jednolitej sieci Społem, podob-
nie jak na Węgrzech, na Słowacji 
i w Czechach, gdzie spółdzielnie 

spożywców utrzymały wspólną sieć 
i dlatego pokonują w rankingach 
nawet zagraniczne koncerny?    

– Upływa 27 lat od zatomizowan-
ia spółdzielni Społem w 1990 r., ws-
kutek tzw. specustawy likwidującej 
ich organizację  gospodarczą i hurt. 
Takiej drastycznej likwidacji i roz-
bicia nie było ani na Węgrzech, ani 
w Czechach, ani na Słowacji, gdzie 
krajowe spółdzielcze organizacje 
gospodarcze utrzymały krajowe sie-
ci handlowe COOP Hungary i COOP 
Jednota. Obecnie w naszym związku 
rewizyjnym coraz mocniej dojrzewa 
świadomość konieczności konsolidac-
ji gospodarczej spółdzielni. Dopiero 
połączenie wciąż pokaźnego potenc-
jału zakupowego ok. 4 tys. sklepów ze 
wspólnym systemem zakupów i mar-
ketingu, reklamy, może zahamować 
tendencje spadkowe i poprawić naszą 
pozycję rynkową. 

Dlatego szansę taką stworzymy, 
jeśli na początek przynajmniej 20-30 
największych spółdzielni przystąpi 
do naszego projektu i pociągnie za 
sobą pozostałe. W ciągu najbliższych 
miesięcy nowy zarząd związku będzie 
uzgadniał te kwestie ze spółdzielniami. 
Spodziewam się, że finałem będzie 
podpisanie umów i uruchomienie sys-
temu po wakacjach.   

 – Czy w projekcie konsolidacji 
uwzględniacie poprawę wizerunku 
Społem, kojarzonego jeszcze często 
z minionym ustrojem, z zacofaniem 
w handlu?   

– Musimy dotrzeć do powszechnej 
świadomości ludzi, w tym ludzi młod-
ych, że marka, znak Społem, który 
111 lat temu tworzyli Stefan Żeromski 
i drugi prezydent RP Stanisław Wo-
jciechowski, to znak niezawodności 
w każdych warunkach – wojen, za-
borów, kryzysów, odbudowy, reform, 
to dorobek wielu pokoleń spółdzielców. 
Z okazji 150-lecia spółdzielni spożyw-
ców, przypadającego w 2019 r., zami-
erzamy dalej upowszechniać produkty 
marki własnej Społem, które już teraz 

sprzedajemy poprzez Krajową Plat-
formę Handlową Społem w ponad 
1700 sklepach, w ponad 170 miastach 
kraju.

Już dzisiaj widać jak bardzo zmod-
ernizowaliśmy handel społemowski, 

placówki osiedlowe i obsługę 
klientów. Mając dobre lokalizacje 
i grunty, spółdzielnie we współpra-
cy z deweloperami budują nowe, 
wielkie obiekty, np. w Warszawie 
Sezam, Universam, wcześniej Super-
sam, a także z pomocą samorządu re-
witalizują stare – jak Hala Mirowska. 
W innych miastach współtworzymy 
galerie handlowe, jak np. w Tarnowie, 
Śremie, Kaliszu, Słupsku, Grodzisku 
Maz., Wrocławiu.     

Sądzę, że ludzie do Społem wracają. 
Często bowiem budzi się patriotyzm 
gospodarczy, zakupowy, a właśnie 
Społem, jako najstarsza polska firma 
handlowa, nie musi wcale udowadniać 
swojej polskości. Wielu klientów omija 
sklepy dyskontowe, hipermarkety, bo 
w Społem klient nie jest anonimowy, 
a personel traktuje każdego indywidu-
alnie i kupujący mają do nas zaufanie. 
W naszych sklepach znajdą zawsze 
dobry, świeży towar, produkty region-
alne, eko-żywność, marki polskie, 
spółdzielcze. 

*
Jednocześnie redakcja dodaje 

wstęp: „Już przed trzema laty w wy-
wiadzie dla Wirtualnej Polski obec-
ny nowy prezes Krajowego Związku 
Społem Ryszard Jaśkowski mówił, że  
„Społem to niedźwiedź, którego trze-
ba obudzić”. Wtedy oceniał, że pod 
ponad stuletnim znakiem Społem 
działa 5 tys. sklepów, a dziś już 
określa je na ok. 4 tys. Ten spadek 
potencjału, to efekt trwającego od 
ćwierćwiecza rozbicia sieci Społem 
na małe sieci, wciąż jeszcze działa-
jących, ponad 250 niezależnych 
spółdzielni. mimo rozwoju sprzedaży 
marki własnej, wdrażania programu 
lojalnościowego i nieśmiałych działań 
promocyjnych, nie można pow-
strzymać regresu Społem na rynku. 
Jednak ostatnio na konferencjach 
Społem coraz częściej postuluje się 
powołanie wreszcie jakiejś krajowej 
grupy zakupowo-marketingowej 
i skuteczną promocję znaku Społem. 
Dlatego z pytaniami o te kwestie 
zwróciliśmy się do prezesa Ryszarda 
Jaśkowskiego”.  

Grupa „Społem”
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W lipcu ubr. Sebastian Szcze-
paniak pisał w Wiadomo-
ściach handlowych, że na 

Węgrzech „zagraniczne szyldy prze-
grywają z lokalnymi”. Faktem jest 
iż od lat największym węgierskim 
sprzedawcą są spółdzielcy zrzeszeni 
pod szyldem CooP Euro! Drugie 
miejsce zajmują niezależni deta-
liści skupieni w międzynarodowej 
grupie zakupowej CBA. Razem te 
dwie organizacje mają ponad 8500 
placówek i kontrolują ponad jedną 
piątą rynku. W pierwszej piątce, za 
Tesco i SPAR (Austria), znalazło się 
miejsce dla trzeciego lokalnego szyl-
du – Reál hungária. W przeciwień-
stwie do pozostałych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej rodzimi de-
taliści pozostali na Węgrzech realną 
i liczącą się siłą. W sumie tych pięć 
firm kontrolowało pod koniec 2015 r. 
około 45 proc. tamtejszego rynku.

niewątpliwie dominacji rynkowej 
spółdzielni spożywców sprzyja po-
lityka handlowa kolejnych rządów. 
Tam nie było takiej specustawy, nisz-
czącej spółdzielczy handel, jego zwią-
zek gospodarczy i hurt, jak w Polsce, 
która rozbiła centrale gospodarcze 
polskich spółdzielni i spowodowała 
wielki regres spółdzielczości. Pozo-
stawiono „łaskawie” tylko związki 
rewizyjne. nad Dunajem nie utoro-
wano drogi dla bezgranicznej eks-
pansji wielkich koncernów z zagra-
nicy, co uczyniono w Polsce. 

Na Węgrzech funkcjonują te same 
formaty handlowe co w Polsce – m.in. 
super– i hipermarkety, dyskonty, skle-
py convenience, hale cash & carry itp. 

Ze względu na strukturę demograficz-
ną najsilniejszą pozycję mają jednak 
sklepy osiedlowe i spółdzielcze. Pięciu 
operatorów kontroluje połowę ryn-
ku sprzedaży żywności. Co ciekawe, 
trzech z nich to firmy węgierskie.

W formacie hipermarketów nie-
kwestionowanym liderem jest Tesco. 
Sprzedaż Brytyjczyków na Węgrzech 
była w ub.r. blisko dwukrotnie więk-
sza niż Auchan, który nie załapał się 
nawet do czołowej piątki detalistów, 
oraz ponad trzykrotnie większa niż 
SPAR (Austria). W kanale supermarke-
tów i sklepów osiedlowych łeb w łeb 
idą miejscowi detaliści ze spółdziel-
czej sieci COOP Euro oraz CBA. To 
najważniejszy format sklepów na Wę-
grzech, który radzi sobie dobrze nie 
tylko w małych miastach i na wsiach, 
ale również w Budapeszcie. 

Analitycy Planet Retail przewi-
dują, że te sklepy pozostaną najważ-
niejszym kanałem sprzedaży m.in. 
dzięki inwestycjom w marki własne 
oraz wzmożonym działaniom mar-
ketingowym. Kluczowa dla handlu 
na Węgrzech jest jednak struktura de-
mograficzna. Brak większych miast to 
naturalna bariera dla rozwoju wielko-
powierzchniowych placówek. Nie li-
cząc Budapesztu, tylko Debreczyn ma 
ponad 200 000 mieszkańców. Miast 
liczących ponad 100 000 osób jest za-
ledwie kilka.

Na rynku dyskontów rządzi należą-
cy do Schwarz Gruppe Lidl ze sprzeda-
żą o jedną trzecią lepszą od sprzedaży 
placówek należących do REWE Group 
i ponad dwukrotnie większą od Aldiego. 
Rynek C&C jest z kolei zdominowany 

przez Grupę Metro, która zaopatruje 
nie tylko rynek detaliczny, ale również 
sektor HoReCa. Niemcy mają na Wę-
grzech 14 hal.

10 lat temu na e-commerce przy-
padło ponad 1 proc. całkowitej sprze-
daży. Na początku ten kanał rósł wol-
no – jeszcze w 2010 roku odpowiadał 
w sumie za 2,2 proc., ale od tamtej pory 
rośnie w tempie 0,7 proc. rocznie, a pod 
koniec 2015 roku przekroczył 5 proc. 

Od połowy 2013 roku na Węgrzech 
e-sprzedaż prowadzi Tesco. E-handel 
ma jednak przyspieszyć i w ciągu naj-
bliższych pięciu lat przekroczyć próg 
jednej dziesiątej rynku.

COOP; 5205 sklepów, w tym: 108 
supermarketów, 5082 sklepy spożyw-
cze małe Coop mini, Coop maxi, Kis-
bolt, 60 sklepy Cash&Carry

CBA; 3072 sklepy, w tym: 7 hi-
permarketów, 62 dużych supermarke-
tów, 640 supermarketów, 492 sklepy 
spożywcze, 1777 sklepy partnerskie, 
27 sklepy Cash&Carry, 7 dyskontów, 
60 hurtowni /u nas Gpa Specjal i Nasz 
Sklep/ 

TESCO; 205 sklepów, w tym: 116 
hipermarketów, 55 supermarketów, 34 
sklepy spożywcze Express

SPAR; 399 sklepów, w tym: 31 hi-
permarketów Interspar, 348 supermar-
ketów Spar, 20 supermarketów Kaisers

REAL; 2320 sklepów, w tym: 620 
supermarketów, 1700 sklepów spożyw-
czych Real Point

Rząd przeciwko nadużyciom 
Jak podała w marcu br. PAP, rząd 

węgierski planuje nowe ograniczenia 
wobec międzynarodowych sieci han-
dlowych. Projekt pakietu odpowied-
nich nowelizacji może trafić do parla-
mentu jeszcze wiosną – poinformował 
dziennik „Magyar Idoek”, powołując 
się na źródło rządowe. Gazeta pisze, że 
„oczekiwane jest mocne wystąpienie 

przeciwko nadużyciom międzynaro-
dowych sieci handlowych”. Według 
informacji gazety projekt pakietu no-
welizacji w tej sprawie został opra-
cowany wspólnie przez ministerstwo 
gospodarki oraz kancelarię premiera 
Viktora Orbana i zostanie poddany pod 
konsultacje społeczne.

O pakiecie powiadomił jako pierw-
szy portal Index, powołując się na 
zdobyty projekt nowelizacji, przedsta-
wiony rządowi przez resort gospodarki 
i kancelarię premiera. Według tego do-
kumentu m.in. opodatkowane zosta-
łyby parkingi przy supermarketach, 
co – jak napisał Index – kosztowałoby 

sieci handlowe co najmniej 20 mld ft 
(64 mln euro) rocznie. Oprócz tego 
wprowadzono by limit wydatków na 
cele reklamowe oraz określono mini-
malną liczbę pracowników.

W projekcie przewidziano m.in. wpro-
wadzenie opłaty środowiskowej z tytułu 
utrzymywania parkingów. Jej wysokość 
byłaby zależna od liczby miejsc parkin-
gowych i zostałyby z niej zwolnione tyl-
ko sklepy w miejscowościach liczących 
mniej niż 2 tys. mieszkańców.

Ustawa o reklamie zostałaby zno-
welizowana w taki sposób, by skle-
py sprzedające artykuły codziennego 
użytku mogły wydawać na reklamę 

najwyżej 0,5 proc. swych dochodów. 
W ten sposób według cytowanego 
projektu „konsumenci mogą bardziej 
świadomie wybierać produkt, a ponad-
to może się zmniejszyć konkurencyjna 
słabość mniejszych sklepów”. Za re-
klamę uznano m.in. darmowe autobu-
sy kursujące do supermarketów, gdyż 
„wpływają na konsumentów i wprowa-
dzają ich w błąd”.

Według portalu Index skutki nowej 
inicjatywy rządu najboleśniej odczuły-
by tanie sieci, takie jak Aldi, Lidl czy 
Penny Market, ale odbiłaby się ona tak-
że np. na Tesco. 

opr. Red.

handel na Węgrzech

Newseria z 19.04.17 cytuje Woj-
ciecha Gembalczyka z SAP 
hybris. – czynnikiem decydu-

jącym o wyniku sprzedaży są wraże-
nia klientów towarzyszące zakupom. 

Tylko pod warunkiem że proces 
zakupowy będzie wygodny, szybki 
i bezpieczny, klient zdecyduje się na 
ponowną transakcję. To wymaga od 
firm przede wszystkim inwestycji 
w wielokanałowość i sprawną wy-
mianę informacji między poszcze-

gólnymi kanałami dystrybucji. Do 
tego konieczna jest ścisła współpraca 
pomiędzy poszczególnymi działa-
mi w organizacji, w tym szczególnie 
marketingu, sprzedaży i działu tech-
nologicznego.

– W typowym procesie sprzedażo-
wym technologia odpowiada już za 
70–80 proc. całego cyklu zakupowe-
go. Dziś nie sposób robić zakupy bez 
wsparcia technologii. Cały marketing 
i proces sprzedaży – szczególnie tam, 
gdzie one są zautomatyzowane – bazu-
ją na technologii, na zbieraniu i prze-
twarzaniu ogromnych ilości danych, 
które są następnie udostępniane pra-
cownikom firmy po to, by dostarczyć 

komfortową, bezpieczną i szybką obsłu-
gę klienta – mówi agencji informacyj-
nej Newseria Biznes Wojciech Gem-
balczyk, regional manager SAP Hybris 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Technologiczna rewolucja i media 
społecznościowe wykreowały nowy 
typ konsumentów, którzy inaczej pod-
chodzą do zakupów. Jak podaje Delo-
itte, 60 proc. podejmuje decyzje zaku-
powe na podstawie opinii rodziny lub 
znajomych, a połowa opiera się na re-

cenzjach w internecie. Zaufanie do firm 
i marek nie przekracza 7 proc.

Zmienił się nie tylko sposób podej-
mowania decyzji, lecz także zwyczaje 
konsumentów. Z badań przeprowadzo-
nych przez BigCommerce w USA wyni-
ka, że 43 proc. Amerykanów robi zakupy 
w łóżku, co czwarty będąc w pracy, a co 
piąty – w łazience albo samochodzie. To 
efekt popularności urządzeń mobilnych. 
Według globalnej firmy doradczej De-
loitte w ubiegłym roku po raz pierwszy 
w historii więcej Brytyjczyków zrobiło 
zakupy online niż w sklepach stacjonar-
nych (48 vs. 45 proc.). Z kolei w Polsce 
e-zakupy robi regularnie ponad połowa 
internautów (55 proc.).

– Współczesny klient ma takie same 
oczekiwania jak wcześniej. Szuka pro-
duktów, które są dostępne i właściwie 
wycenione, czyli mają dobrą relację 
wartości do ceny. Zmieniły się za to 
oczekiwania dotyczące samego proce-
su zakupowego – komentuje Wojciech 
Gembalczyk.

Konsumenci chcą dokonywać zaku-
pów w różnych kanałach: w sklepach 
stacjonarnych, online albo w kanale 
mobilnym. Internet, blogi i fora stały 
się dla nich podstawowym źródłem 
informacji o markach i produktach. 
Ich opinię o danym brandzie kształtują 
interakcje w mediach społecznościo-
wych. Dlatego na znaczeniu zyskał 
marketing, który spaja wszystkie te 
kanały, mając za cel zapewnienie klien-
tom jak najlepszych doświadczeń zaku-
powych.

Marketing omnichanel (wielokana-
łowy) stał się niezbędny dla firm, które 
chcą utrzymać swoją konkurencyjność. 
Badanie przeprowadzone w 2015 roku 
przez GfK pokazało, że konsumen-
ci oczekują coraz większej synergii 
pomiędzy kanałami online a offline. 
40 proc. klientów łączy różne kanały 
zakupowe, a 23 proc. zapoznaje się 
z ofertą w sklepie stacjonarnym, a na-
stępnie kupuje w sieci. Niemal wszy-
scy klienci (96 proc.) chcieliby mieć 
możliwość sprawdzenia przez internet 

dostępności produktów w konkretnym 
sklepie stacjonarnym, a 90 proc. chce 
robić zakupy online i odbierać je osobi-
ście w sklepie.

Skuteczność wielokanałowego 
marketingu potwierdza przeprowa-
dzona przez odzieżowego giganta 
akcja „C&A Fashion like”. Marka 
umieściła ubrania ze swojej kolekcji 
na interaktywnych wieszakach, połą-
czonych z Facebookiem, które w cza-
sie rzeczywistym reagowały i wyświe-
tlały liczbę lajków dla danego modelu, 
angażując klientów we wspieranie 
ulubionych projektów. Kampania oka-
zała się marketingowym sukcesem, 
docierając do przeszło 8,8 mln osób 
i angażując co godzinę 1 tys. nowych 
fanów odzieżowej marki. Przełoży-
ła się też na wyniki sprzedażowe: 
większość kolekcji została sprzedana 
w ciągu jednego dnia.

Jak zauważają eksperci, w marketin-
gu cały czas pojawiają się nowe trendy, 
które mają zwiększyć jego efektywność. 
W jednym szeregu z omnichannel wy-
mienia się obecnie widok konsumenta 
360 stopni, konieczność angażowania 
klienta w dobrowolną promocję marki 
oraz marketing 1:1, czyli budowanie re-
lacji z konsumentami opartej na sperso-
nalizowanych interakcjach.

Głównym celem marketingu stało 
się jednak wzmacnianie pozytywnych 

emocji wokół marki w różnych kana-
łach kontaktu z klientem, ponieważ 
wrażenia towarzyszące zakupom to 
dziś kluczowy czynnik decydujący 
o wyniku sprzedaży. Dlatego też firmy 
muszą zaprojektować procesy marke-
tingowe i sprzedażowe tak, by zapew-
nić klientowi maksimum komfortu, 
szybkości i bezpieczeństwa.

– Trzeba właściwie rozpoznać klien-
ta i zaoferować mu to, czego potrzebuje, 
umożliwić mu komfortowe dokonanie 
transakcji i nie gubić informacji o nim 
pomiędzy różnymi kanałami sprzeda-
ży. Szybkość oznacza, że firma musi 
udostępnić informację o tym, co jest 
dostępne i na kiedy, oraz być wiarygod-
na – jeżeli obiecuje, że coś będzie za 2 
godziny, to musi się z tego wywiązać. 
Bezpiecznie – to znaczy z jednej stro-
ny pozwolić klientowi opierać się na 
rekomendacjach, czyli na poleceniach 
innych osób, a z drugiej strony umożli-
wiać klientowi wycofanie się z transak-
cji albo zwrot towaru – wyjaśnia Woj-
ciech Gembalczyk.

O tym, jak omnichannel marketing 
zmienia naturę relacji firm i konsumen-
tów dyskutowali w tym tygodniu eks-
perci – specjaliści marketingu, sprzeda-
ży, e-handlu i technologii, zgromadzeni 
w Warszawie na konferencji SAP Hy-
bris Day Poland.

opr.red. 

Angażowanie klienta

Newseria z 14.04 br. notuje, 
że polska żywność ekolo-
giczna rośnie w siłę. Popu-

larność zdobywają szybkie, ale 
zdrowe przekąski, mówi menager 
targów World Food Warszawa – 
Agnieszka Szpaderska,

Rośnie sektor polskiej żywno-
ści ekologicznej. Szacuje się, że 
w tym roku jego wartość prze-
kroczy miliard złotych. W ciągu 
ostatniej dekady liczba produ-
centów wytwarzających żywność 
bez udziału środków chemicznych 
zwiększyła się o 576 proc. Dobre 
perspektywy czekają produkty 
łączące trendy ekologiczne z żyw-
nością szybkich przekąsek. Dyna-
miczny rozwój rynku widać także 
po większej liczbie firm wystawia-
jących się na targach WorldFood 
Warsaw. W tegorocznej edycji 
targów wzięło udział łącznie 300 
wystawców.

– W Polsce bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszy się strefa eco 
food, zarówno wśród wystawców, 
jak i wśród odwiedzających. Wysta-
wiają się także firmy zagraniczne. 
To sektor, który rozwija się dyna-
micznie nie tylko w Polsce, ale w ca-
łej Europie i na świecie – podkreśla 

w rozmowie z agencją Newseria 
Biznes Agnieszka Szpaderska, ma-
nager Międzynarodowych Targów 
Żywności i Napojów WorldFood 
Warsaw.

Polacy przywiązują coraz więk-
szą wagę do zdrowego odżywiania, 
tym samym szybko rośnie popular-
ność żywności ekologicznej. Jak po-
daje Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, wartość krajowego rynku 
żywności ekologicznej w 2017 roku 
może po raz pierwszy przekroczyć 
miliard złotych. Większość polskiej 
żywności ekologicznej jest ekspor-
towanej – wedle różnych szacun-
ków nawet 70-80 proc. produktów 
może trafiać za granicę.

– W różnych sektorach z różnych 
krajów obserwujemy zaintereso-
wanie firm zagranicznych polskim 
rynkiem. Nie tylko tych najbliższych 
jak Litwa, Łotwa czy Ukraina, ale 
również tych dalszych, np. z Repu-
bliki Południowej Afryki, Meksyku 
czy z Azji – ocenia Agnieszka Szpa-
derska.

W ciągu ostatniej dekady liczba 
rodzimych producentów wytwarza-

jących żywność bez udziału środ-
ków chemicznych, na nieskażonych 
nawozami glebach zwiększyła się 
o 576 proc., a zakładów przetwór-
stwa ekologicznego – o 780 proc. 
Łącznie w Polsce działa ok. 200 
przedsiębiorstw zajmujących się 
dystrybucją produktów w skali 
regionu lub kraju oraz około 800 
niezależnych sklepów specjalistycz-

nych z ofertą tego rodzaju certyfiko-
wanych wyrobów.

– Jeśli chodzi o sektor eco food, 
mamy bardzo dużo przedstawicieli, 
firmy specjalizują się w przeróżnych 
produktach. Dużo firm produkuje 
ekologiczne oleje tłoczone na zim-
no. Mamy firmy, które produkują 
przekąski, to trend nie tylko w Pol-
sce, ale i w całej Europie. Sektor 
ekologiczny i convenience łączą 
się w jeden i tworzą trend szybkich, 
ale zdrowych przekąsek. Widać to 
bardzo wyraźnie wśród wystawców 
i firm, które się zgłaszają – przeko-
nuje manager Targów WorldFood 
Warsaw.

Zdaniem Szpaderskiej, produkty 
typu food-to-go czy ready-to-eat 

będą cieszyły się coraz większą po-
pularnością.

Na wartości rośnie też rynek 
żywności organicznej. To także wi-
dać po liczbie firm biorących udział 
w targach. Podczas WorldFood War-
saw w tym roku było ich 90, przy 60 
jeszcze rok temu.

– To już jest czwarta edycja tar-
gów. W ciągu tych trzech lat wła-
ściwie trzykrotnie wzrosła liczba 
wszystkich wystawców. Co ciekawe, 
rośnie proporcjonalnie zarówno 
udział wystawców polskich, jak i za-
granicznych – zaznacza Szpaderska. 
– W tym roku mieliśmy 300 wystaw-
ców z 24 państw z całego świata, 
zorganizowaliśmy 2 fora, kilkadzie-
siąt debat i konferencji plus pokazy 
kulinarne – wymienia.

Manager WorldFood Warsaw 
ocenia, że po rosnącej popularności 
takich imprez branżowych można 
wnioskować o coraz silniejszej kon-
dycji całego sektora spożywczego.

– Biorąc pod uwagę, w jakim 
tempie rosną targi, jakie jest zainte-
resowanie firm, żeby wdrażać inno-
wacje, rozwijać się i zdobywać nowe 
rynki, można na pewno uznać, że ry-
nek jest w dobrej kondycji – podkre-
śla Agnieszka Szapderska.

 opr. red.

Eko-żywność rośnie

Strzeżmy karty płatniczej

W razie utraty karty płatniczej trzeba na-
tychmiast zastrzec ją w banku, a fakt 
ewentualnej kradzieży zgłosić do naj-

bliższej jednostki policji. Skradzione karty płatni-
cze i inne nasze dokumenty mogą być wykorzystane 
np. do wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania 
lub pokoju hotelowego, kradzieży lub wypożycze-
nia samochodu lub innych przedmiotów, założenia 
fikcyjnych firm w celu wyłudzenia kredytów lub 
zwrotu podatków.

Niebezpieczeństwo rośnie wraz z rosnącą po-
pularnością płatności bezgotówkowych. Według 
danych Ministerstwa Rozwoju, dostęp do konta 
bankowego ma obecnie większość z 16 mln osób 
pracujących w Polsce, a liczba umów umożliwiają-
cych klientom indywidualnym korzystanie z banko-
wości przez Internet przekracza 33 mln. 

Z poradnika Związku Banków Polskich „Cyber-
bezpieczny portfel” wynika, że do największych 
błędów użytkowników kart płatniczych należą: no-
szenie kart w portfelu z pieniędzmi (64 proc. męż-
czyzn, 67 proc, kobiet), noszenie ze sobą wszyst-
kich kart płatniczych, bez względu na to, czy są 
potrzebne (56 proc. mężczyzn, 57 proc, kobiet), no-
szenie przy sobie zapisanego PIN do karty (12 proc. 
mężczyzn, 19 proc. kobiet), brak dbałości o to, by 
wpisywać PIN w taki sposób, by nie zobaczyły go 
inne osoby (po 29 proc. mężczyzn i kobiet).

opr. red.
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duchownych z parafii prawosławnej 
i katolickiej, powędrowała ona windą na 
narożnik dachu budynku. 

– Jest to jedno z najważniejszych 
miejsc na mapie dzielnicy Praga Połu-
dnie w Warszawie. To miejsce central-
ne, miejsce z historią. Jest ono ważne 
i kultowe dla mieszkańców tej dzielni-
cy – mówił w czasie spotkania Tomasz 
Kucharski, burmistrz dzielnicy Pra-
ga Południe. – Gdy 10 miesięcy temu, 
pamiętam ten ciepły czerwcowy dzień, 
kiedy spotkaliśmy się tu, kilkadziesiąt 
metrów poniżej niż stoimy dzisiaj, aby 

wmurować kamień węgielny, mówi-
liście państwo, jak szybko będzie ta 
inwestycja realizowana, trochę niedo-
wierzałem. Dzisiaj muszę powiedzieć, 
że wszyscy jesteśmy niezwykle miło 
zaskoczeni. Gratulujemy zarówno wy-
konawcy, jak i inwestorowi.

– Jest to jedna z największych tego 
typu inwestycji, jakie obecnie realizuje 
Unibep w Warszawie. – mówił z kolei 
Leszek Gołąbiecki, prezes Zarządu 
Unibep SA, generalny wykonawca. – 
Chciałbym uświadomić skalę tej inwe-
stycji: na plac budowy musiało wjechać 
i wyjechać 3900 betonowozów, 190 
samochodów dostarczających stal. I to 
tak naprawdę jednym wjazdem. Na tak 
małym placu budowy pracowało na-
wet kilkaset osób. Dziękuję wszystkim 
za kawał dobrej inżynierskiej roboty. 

Zakończenie budowy Rondo Wia-
traczna planowane jest w czwartym 
kwartale 2017 r. Projekt biura Arkus 
łączy w sobie handlową tradycję miej-
sca z nowoczesnymi rozwiązaniami ar-
chitektonicznymi, dzięki którym obiekt 
pełni jednocześnie funkcję handlowa, 
biurową i mieszkaniową. W budyn-
ku zaplanowano 470 funkcjonalnych 
mieszkań o zróżnicowanym metrażu, 
dwupoziomową galerię handlową, 
przestrzenie biurowe oraz obszerne 
garaże podziemne, dedykowane od-
powiednio poszczególnym funkcjom 
obiektu. Wszystko to na osiemnastu 
kondygnacjach nadziemnych i jednej 
podziemnej. 

–  Na obecnym etapie prac możemy 
już podziwiać gotową bryłę projektu, 
który będzie jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych punktów na mapie 
tego dynamicznie zmieniającego się 
rejonu Warszawy. Przygotowując tę 
inwestycję postawiliśmy na połączenie 
tradycji z nowoczesnością. W naszym 
obiekcie zostaną wykorzystane zarów-
no historyczne neony „UNIWERSAM 
GROCHÓW”, Społem oraz Praga
-Południe, jak i pomnik „Panienki”. 
Funkcjonował będzie również słynny 
bazarek, którego rewitalizację wspie-
ramy – powiedział marek Roefler, 
prezes Zarządu spółki Dantex.

Wśród 470 mieszkań przygotowy-
wanych w ramach inwestycji znajdują 
się lokale o różnorodnych rozkładach 
i powierzchni od 28 do 114 m kw., 
które w zależności od usytuowania 
posiadają balkon, loggie, taras lub 
ogródek. Mieszkańcy kompleksu będą 
mogli korzystać m.in. z wewnętrznego, 
zielonego patio, części sportowo-re-
kreacyjnej i placu zabaw dla dzieci. 

WSS Praga Południe 

Wizualizacja

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

Bożenna Gryszpanowicz

Mało popularne imię otrzy-
mała z bliżej nieznanych 
powodów od urzędnika 

rejestrującego jej narodziny, który 
w niefrasobliwy sposób zapisał je 
w miejsce zgłoszonego Bożena. Jed-
no jest pewne, że oba imiona mają 
ten sam rdzeń boż– (od Bóg, boży) 
. nie wykluczone, że jego brzmienie 
jest analogią do imion marianna, 
Zuzanna, a podwojona głoska pełni 
funkcję ekspresyjną. 

Z badań dotyczących imion wynika 
że imię Bożenna nosi ponad piętna-
ście tysięcy Polek (dane z roku 2001), 
a jego popularność przypada na lata 
czterdzieste i pięćdziesiąte ubiegłego 
wieku. Dla Bożeny/Bożenny według 
cech przypisanych do danego imienia 
najlepszym zawodem oprócz prawnika 
i biznesmena jest zawód nauczyciela 
i handlowca.

Ostatnie dwa zawody wpisują się 
w karierę Bożenny Gryszpanowicz. 
Już podczas nauki w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej poznawała tajem-
nice zawodu handlowca, praktykując 
jako czternastolatka w Stołecznym 
Przedsiębiorstwie Delikatesy, od roku 
1969 odbywając staż, a następnie pod-
jęła pracę na stanowisku sprzedawcy. 
„ Trzy lata nauki w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej i praktyka w spółdzielni 
nauczyły mnie dyscypliny, rzetelności 
i odpowiedniego zachowania wobec 
klientów. Tak polubiłam tę pracę, że 
po skończeniu szkoły postanowiłam 
pracować w Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców „Społem” i kontynuować 
naukę w technikum. W tamtych cza-
sach ciężko było pogodzić naukę z pra-
cą. Jednak udało się. Studia to już tylko 
marzenia. Ze względu na ciężką sytu-
ację w domu, jako najstarsza z rodzeń-
stwa, musiałam pracować”. Podczas 
pracy poznałam fantastycznych ludzi. 
Stali klienci traktowali nas jak część 
swojej rodziny. Pomimo tego, że wa-
runki życia były inne niż obecnie, wię-
cej było w tamtych latach życzliwości, 
uśmiechu oraz wzajemnej pomocy”– 
napisze o sobie w pracy konkursowej 
pt. ”Świadkowie 50– lecia” z okazji 
obchodzonego w 2013 roku jubileuszu 
„Społemowca Warszawskiego”.

W trakcie kontynuowania nauki 
w wieczorowym Technikum Ekono-
micznym ukończyła Kurs pedagogicz-
ny dla nauczycieli szkół zawodowych, 
pracując jako instruktor w Wydzielo-
nym Zespole Szkoleniowym. W tym 
okresie zawiera związek małżeński, 
po urodzeniu syna i urlopie macie-
rzyńskim wraca do pracy w 1976 roku 
z myślą kontynuowania jej w charak-
terze sprzedawcy …”cieszyłam się, że 
wrócę do „swoich” klientów i koleża-
nek”…

Jednak stało się inaczej .W roku 
1976 na skutek zawieszenia działal-
ności Stołecznego Przedsiębiorstwa 
Delikatesy i przejęciu firmy przez 
„Społem” WSS Śródmieście zosta-
je przeniesiona do Działu Szkolenia 
w charakterze Instruktora ds. praktycz-
nej nauki zawodu. W ramach powie-
rzonych zadań współpracuje ze szko-
łami zawodowymi, których uczniowie 
odbywają praktyki w spółdzielczych 
placówkach .W cytowanej pracy kon-
kursowej napisze : „Zdecydowałam się 
szkolić młodzież. Były to chyba naj-
wspanialsze lata mojej pracy .Praca 
z młodzieżą i efekty tej pracy dawały mi 
wiele satysfakcji i zadowolenia .Współ-
praca ze szkołami, uczestniczenie 
w różnych uroczystościach,, które od-
bywały się w szkołach – to bardzo miłe 
wspomnienia. I te wyrazy wdzięczności 
od dyrektorów szkół oraz od młodzieży. 
Nie tylko dla mnie, ale całego naszego 
działu, którego kierownikiem była Ja-
nina Danikowska”. 

Wkrótce też pojawiła się propozy-
cja współpracy z Zasadniczą Szkołą 
Zawodową w Markach w charakterze 
nauczyciela arytmetyki, reklamy, orga-
nizacji i techniki sprzedaży oraz towa-
roznawstwa . Tak wspomina ten okres: 
„Lata pracy w szkole, praca z takim 
dyrektorem jak pan Jan Puścian oraz 
praca w dziale szkolenia, to moje 
wspaniałe lata .Lata pełne nowych wy-
zwań, ale dające też możliwość wyka-
zania się. Przynoszące dużo satysfakcji 
z tego co robiłam”. 

Praca z młodzieżą zostaje docenio-
na i wyróżniona w plebiscycie orga-
nizowanym przez ówczesny Oddział 
Wojewódzki, przyznaniem jej w roku 
1989 tytułu „Najlepszy nauczyciel – 
wychowawca młodzieży ”. Bożenna 
Gryszpanowicz podkreśla, że zajęcia 
z młodzieżą sprawiały jej ogromną sa-
tysfakcję „ ale i za każdym razem były 
zarówno nowym doświadczeniem, ale 
także kolejnym wyzwaniem”. Niektó-
rzy uczniowie zdobywający przygoto-
wanie do zawodu sprzedawcy pod jej 
czujnym okiem podjęli pracę w spół-
dzielni. Są tacy którzy do dziś pracują 
w śródmiejskich placówkach m.in. na 
kierowniczych stanowiskach.

Dwadzieścia lat przed uzyskaniem 
wieku emerytalnego Bożenna Grysz-
panowicz pracowała w charakterze 
Specjalisty w Dziale Spraw Pracow-
niczych rodzimej spółdzielni. Za dłu-
goletnią pracę w handlu otrzymała 
wyróżnienia: „Wzorowy Sprzedawca” 
i „Zasłużony Pracownik Społem”. Po 
przejściu na emeryturę kontynuowała 
funkcję sekretarza Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
Pracowników Społem WSS Śródmie-
ście, a od roku 2010 została wybrana 
na przewodniczącą tego Związku. 
Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiej-
szego .Od tego momentu rozpoczyna 
się również jej współpraca z Federacją 
Związków Zawodowych Pracowni-
ków Spółdzielczości Produkcji Handlu 
i Usług, gdzie jest członkiem Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Kobiet Ogólno-
polskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, która jest organem opi-
niotwórczo – doradczym dla OPZZ 
w obszarze praw, aktywności oraz sta-
tusu kobiet w społeczeństwie . 

Działając w tych gremiach bierze 
czynny udział w akcjach ogólnopol-
skich, szkoleniach, konferencjach orga-
nizowanych zarówno przez OPZZ jak 
i Federację. Uczestniczy w Komisjach 
sejmowych dotyczących projektów 
ustaw m.in. z zakresu prawa spółdziel-
czego czy wolnych niedziel w handlu.

Jako przewodnicząca Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
Pracowników Śródmiejskiej Spółdziel-
ni czynnie uczestniczy w posiedze-
niach Zarządu WSS oraz w spotkaniach 
z pracownikami np. z okazji świąt.

Od wielu lat mieszka na warszaw-
skim Żoliborzu, aktualnie z wnukiem 
Damianem, uczniem Technikum In-
formatycznego, tegorocznym maturzy-
stą. Pomimo obowiązków związanych 
z pełnionymi funkcjami, znajduje czas 
na czytanie książek o tematyce fan-
tastycznej, ale także biograficznych. 
W zależności od nastroju słucha muzy-
ki raczej poważnej, chociaż i rozryw-
kowa ma u niej także swoje miejsce. 
Jej pasją są podróże, szczególnie te 
zagraniczne: Grecja, Chorwacja, Egipt, 
a ostatnio planowany wyjazd do Bułga-
rii w towarzystwie wnuka i koleżanki 
ze „Społem”. W czasie zagranicznych 
wojaży oprócz atrakcji krajoznawczych 
i kulturoznawczych interesuje się rów-
nież kuchnią poszczególnych państw. 
Z wojaży tych przywozi „egzotyczne” 
produkty, najczęściej przyprawy, któ-
rymi obdarowuje siostrę i znajomych, 
ale również stara się je wykorzystywać 
w swojej żoliborskiej kuchni. Są to jed-
ne z ważniejszych zainteresowań, ale 
kolejne można mnożyć i mnożyć.

W roku bieżącym decyzją Zarządu 
Koła Historycznego Spółdzielni Spo-
żywców przy Redakcji Społemowca 
Warszawskiego postanowiono uhono-
rować Bożennę Gryszpanowicz wpi-
sem do Honorowej Księgi Zasłużonych 
Działaczy za ofiarną pracę i zasługi 
w rozwoju spółdzielczości spożywców 

JoLAnTA JęDRZEJEWSKA

Dokończenie ze str. 1

Połączenie tych elementów z dosko-
nałą lokalizacją Ronda Wiatraczna 
– umożliwiającą szybki dojazd do 
centrum stolicy – sprawia, że aparta-
menty inwestycji cieszą się dużym za-
interesowaniem. Dotychczas swoich 
nabywców znalazło już ponad 65 

proc. mieszkań, a średnia cena m kw. 
kształtuje się na poziomie 8 650 zł. 

Niezwykle ważną część komplek-
su stanowi również Galeria Rondo 
Wiatraczna – na dwóch poziomach 
(parterze i pierwszym piętrze) zapla-
nowano aż 11 tys. m kw. nowocze-
snej powierzchni handlowo-usługo-

Wiecha nad Universamem
wej. W inwestycji przewidziano także 
1,5 tys. m kw. powierzchni biuro-
wej. Zarówno część handlowo-usłu-
gowa, jak i biurowa zostały niemal 
w całości wynajęte – komercjaliza-
cja Galerii Rondo Wiatraczna osią-
gnęła już poziom 90 proc. Wśród na-
jemców obiektu realizowanego przez 
Dantex znaleźli się m.in. Rossmann, 
Mc Donald’s, Millennium Bank, 
Świat Książki, Apteka ZIKO, Maxi 
Bazar oraz klub fitness CityFit. Głów-
nym operatorem spożywczym Galerii 
Rondo Wiatraczna będzie sklep Spo-
łem, utożsamiany z handlową tradycją 
tego miejsca.

Swego zadowolenia z wysokie-
go tempa inwestycji wcale nie kryli 
społemowcy. Prezes Bogusław Ró-
życki zaznacza, że termin zakoń-
czenia prac w budynku, a właściwie 
w kompleksie połączonych budyn-
ków, w stanie surowym, wyprzedził 
nawet oczekiwania. Dlatego jest 
optymistą i przewiduje oddanie no-
wego Universamu Grochów do użyt-
ku już w ii kwartale 2018 roku. Oczy-
wiście po wykonaniu jeszcze wielu 
różnorodnych, trudnych prac. Postępy 
inwestycji to efekt dobrej współpracy 
dwójki współinwestorów – WSS Praga 
Południe i Dantexu, wraz z generalnym 
wykonawcą SA Unibep, za co dziękuje 
partnerom. Wspólny wysiłek pozwoli 
na uruchomienie oczekiwanego przez 
mieszkańców i społemowców piękne-
go, okazałego 2300-metrowego skle-
pu, z wejściami od Ronda Wiatraczna 
i ulicy Grochowskiej, w nowoczesnej, 
atrakcyjnej szacie. Odnowione neony 
znów zabłysną na frontonie. 

DARiUSZ GiERyCZ

Przed rozpoczęciem uroczystości: Ryszard Jaśkowski i Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła.
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Programy rządowe

„Społem„ WSS Śródmieście 
od wielu lat współpracu-
je z organizacjami poza-

rządowymi. Przede wszystkim są to 
Fundacje, które gromadzą środki na 
leczenie i rehabilitację swoich pod-
opiecznych. We wszystkich placów-
kach spółdzielni znajdują się skar-
bonki na datki od klientów. Z reguły 
co kwartał są opróżniane i zastępo-
wane pustymi. inną aktywnością 
organizacji non-profit jest zbiórka 
artykułów o wydłużonym terminie 
przydatności do spożycia. od kil-
ku lat Fundacja Polskiego handlu 
w społemowskiej hali mirowskiej 
prowadzi tego rodzaju zbiórkę dla 
dzieci ze świetlic opiekuńczo – wy-
chowawczych w okresach poprze-
dzających święta, wakacje, rozpoczę-
cie roku szkolnego.

Ten rodzaj pomocy preferuje rów-
nież żoliborskie Stowarzyszenie 
Dom–Rodzina–Człowiek. „Społem” 
wolontariuszom tego Stowarzyszenia 
umożliwia dwa razy do roku, w okresie 
świąt, zbiórkę artykułów o wydłużo-
nym terminie przydatności . Od dwóch 
lat miejscem zbiórki jest sklep SEZAM 
w dzielnicy Wilanów 

Z pozyskanych od klientów ar-
tykułów robione są paczki, które na 
uroczystym przedświątecznym spo-
tkaniu odbierają wspierane przez Sto-
warzyszenie rodziny. Ponadto w skle-
pach dla Stowarzyszenia prowadzona 
jest całoroczna zbiórka plastikowych 
nakrętek ze sprzedaży których po-
zyskane środki przeznaczone są na 
sfinansowanie m.in. protez, windy, 
pompy insulinowej czy wózków in-
walidzkich. Również zebrane wśród 
pracowników i członków śródmiej-
skiej spółdzielni artykuły gospo-
darstwa domowego, wyposażenia 
mieszkań, zabawki, odzież, obuwie 

dostarczane są do siedziby Stowarzy-
szenia, a stamtąd kierowane do po-
trzebujących. 

Z dużym zaangażowaniem w po-
moc innym w okresie poprzedzają-
cym święta od grudnia ubiegłego roku 
włącza się Spółdzielnia Uczniowska 
„Pychotka” z ZSS im. Kazimierza 
Kirejczyka, przygotowując świą-
teczne paczki dla rodzin swoich kole-
gów, ale również wspomagając dzieci 
z wyżej wymienionych świetlic opie-
kuńczo –wychowawczych. Pierwsza 
paczka wraz z życzeniami trafiła tam 
w grudniu ubiegłego roku, a kolejną 
przekazali członkowie SU przed Świę-
tami Wielkiej Nocy. 

W tym roku wsparcia produkto-
wego młodym spółdzielcom udzielili 
partnerzy handlowi WSS: Handlo-
wa Spółdzielnia Pracy „HURT” oraz 
„PRIMUS” Hurtownia Spożywcza 
Żywności Ekologicznej i Konwencjo-
nalnej.

J.J.

Paczka świąteczna

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się 
posiedzenie Zarządu istnie-
jącej od 10 listopada 2016 r. 

w warszawskim Zespole Szkół Specjal-
nych nr105 im. Kazimierza Kirejczyka 
Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka” 
na którym podsumowana została jej 
pięciomiesięczna działalność. Prezes 
Zarządu iza Ceglińska przedstawiła 
działania SU, które obejmowały: udział 
w konkursach plastycznych, uczest-
nictwo w konferencji promującej spół-
dzielczość uczniowską organizowanej 
przez Krajową Radę Spółdzielczą, 
zorganizowanie kiermaszów rękodzie-

ła, pomoc innym poprzez organizowa-
nie zbiórki artykułów o wydłużonym 
terminie przydatności w ramach akcji 
„Świąteczna paczka” na rzecz rodzin 
uczniów potrzebujących pomocy, ale 
także dla dzieci ze świetlic opiekuń-
czo – wychowawczych Stowarzyszenia 
KARAN .

Umocniona została współpraca z Sa-
morządem Uczniowskim w podejmo-
waniu wspólnych przedsięwzięć takich 
jak: zorganizowanie powitania wiosny 
z symbolicznym topieniem Marzanny 
czy zbieranie makulatury i nakrętek.

Wydarzeniem oczekiwanym przez 
społeczność szkolną jak i członków SU 
było uruchomienie 1 marca sklepiku. 
Tę działalność zreferowała wiceprezes 
SU Gabrysia Ślepowrońska. Sklepik 
jest czynny pięć dni w tygodniu, na 
każdej przerwie. Członkowie spółdziel-
ni prowadzą sprzedaż według grafiku 
w obecności opiekunów .Oferta obej-
muje przybory szkolne, chusteczki do 

nosa, soki, wodę niegazowaną „Selen-
ka”, owoce herbatniki, paluszki, chrupki 
kukurydziane, batony zbożowe, andruty, 
miętowe i owocowe gumy do żucia oraz 
drożdżówki „Radziwiłłówki” z Pracow-
ni Cukierniczej RAJ-PLUS. 

„Pychotka”, mając przychylność ze 
strony dyrekcji placówki jak i pomoc 
opiekunów w osobach Beaty Bogu-
szewskiej i Leszka Polkowskiego re-
alizuje podjęte działania z dużym zaan-
gażowaniem. 

Na marcowym posiedzeniu Zarządu 
w obecności wicedyrektor szkoły Anny 
Skiby, przedstawicielek „Społem” 
WSS Śródmieście Danuty Boguckiej 
i Jolanty Jędrzejewskiej, nauczyciela 
–opiekuna Beaty Boguszewskiej oraz 
członków SU nakreślono plan działania 
na miesiąc maj i czerwiec. Są one zróż-
nicowane tematycznie. Są te związane 
z działalnością gospodarczą SU tak jak 
udział w „Spotkaniach na Chmielnej” 
realizowanych z Fundacją Cepelia Pol-
ska Sztuka i Rękodzieło, ale także i te 
z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka.

 Wszystkie przedsięwzięcia są skru-
pulatnie odnotowywane w „pychotko-
wej” Kronice.

 J.J.

Kontrowersyjne uregulowania 
dotyczące przekształcania 
spółdzielni pracy w spółki 

prawa handlowego znikną z prawa 
spółdzielczego. Zmian w tym zakresie 
domagał się Trybunał Konstytucyjny.

Propozycje w tym zakresie przygo-
towała senacka komisja ustawodawcza. 
Senatorowie chcą w końcu zrealizować 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
sprzed dwóch lat, tj. z 2015 r. TK uznał 
za niekonstytucyjną część przepisów 
prawa spółdzielczego dotyczącą prze-
kształceń spółdzielni pracy w spółki.

Po wyroku TK część przepisów 
przestało obowiązywać z dniem publi-

kacji wyroku. TK zobowiązał też Sejm 
do poprawienia reguły przekształcania 
spółdzielni w spółki.

Senacka komisja ustawodawcza za-
jęła się tym dopiero teraz. Doszło ona 
jednak do wniosku, że nie będzie po-
prawiać prawa spółdzielczego, tylko 
uchyli przepisy tego prawa, dotyczące 
przekształceń.

Oznacza to powrót do zasad sprzed 
2011 r., kiedy najpierw trzeba było 
spółdzielnię pracy zlikwidować, by 
następnie powołać do życia spółkę na 
podstawie kodeksu spółek prawa han-
dlowego.

Ich zdaniem dzięki temu prawa ma-
jątkowe oraz pracownicze członków 

spółdzielni będą zdecydowanie lepiej 
zabezpieczone. Członkowie spółdzielni 
muszą być przez nią zatrudnieni na pod-
stawie spółdzielczej umowy o pracę.

Senatorowie proponują zastosowa-
nie nowych przepisów do toczących się 
procesów przekształceniowych.

Senacka propozycja podoba się Je-
rzemu Jankowskiemu, przewodniczą-
cemu prezydium Zgromadzenia Ogól-
nego Krajowej Rady Spółdzielczej

– Popieramy ten projekt. Faktycznie 
to bardzo korzystne rozwiązania dla 
spółdzielców. W grę wchodzi często 
duży majątek. Procedura likwidacji 
spółdzielni pozwoli na prawidłowy 
jego podział. Spółdzielcy na pewno na 
tym nie stracą, czego nie gwarantowały 
przepisy prawa spółdzielczego doty-
czące przekształceń – potwierdza Jerzy 
Jankowski.

opr. red.

„Definicją szaleństwa jest ro-
bienie czegoś w kółko, za 
każdym razem spodziewa-

jąc się innych rezultatów” Najczęściej 
przypisywane – Albertowi Einsteinowi. 

Największy sekret sukcesu polega 
na tym, że … nie ma żadnego sekretu 
sukcesu. Istnieją natomiast ponadcza-
sowe prawdy, które były znane ludziom 
w sprzedaży i każdym innym obszarze 
przez wieki.

„Kiedy uczysz się, ćwiczysz my-
ślenie i zachowania od najlepszych 
w danej dziedzinie – wkrótce zaczniesz 
osiągać takie same rezultaty” – cyt. 
Brian Tracy 

Kiedy rozmawiam z przedsiębiorca-
mi to wielu z nich ciągle zadaje sobie to 
właśnie pytanie:

Czy warto szkolić pracowników – 
czy to się opłaca?

Jedni twierdzą, że się opłaca i trak-
tują szkolenia jako inwestycję – regu-
larnie poszerzając kompetencje swoich 
pracowników, co w rezultacie przekła-
da się na wzrost sprzedaży. Tak też było 
w jednej z sieci sklepów z Tomaszowa 
Mazowieckiego, gdzie przeszkolenie 
załogi z zakresu ekspozycji mięsa i wę-
dlin oraz eskpozycji warzyw i owo-
ców – wdrożenie rozwiązań i wsparcie 
pracowników ze strony kierownictwa 
sklepów spowodowało wzrost sprze-
daży mięsa o średnio 21 %, wędliny 
średnio 15 %, warzywa średnio o 9 %, 
owoce średnio 13 %.

Czy to jest dobry wynik? 
Myślę, że każdy sam odpowie sobie na 
to pytanie …

Patrząc na wyniki oczywiście moż-
na odpowiedzieć, że warto szkolić pra-
cowników, bo dobrze wyszkolona ka-
dra to efektywny zespół, który realizuje 
określone cele sprzedażowe i jednocze-
śnie kształtuje pozytywny wizerunek 
firmy na zewnątrz. 

Czy to jest prawda? Czy warto 
szkolić – zadałam takie pytanie pani 
prezes „Społem” PSS „Robotnik” 
w Zamościu marii Wawrzaszek-
Gruszka. 

Cyt.: „…Oczywiście, że warto szko-
lić. Szkolenia są procesem ciągłym i cy-
klicznym, tym bardziej że zmieniają się 
składy zespołów pracowniczych. Warto 
szkolić choćby po to, żeby nadążyć za 
rosnącymi oczekiwaniami klientów. 
Szkolenie daje konkretne wiadomości 
oraz wprowadza standardy w obsłudze 

klienta co podnosi poziom i konkuren-
cyjność sklepu. Najważniejsze jest, aby 
były to szkolenia praktyczne …” 

Oprócz oczywistego celu jaki jest 
zwiększenie sprzedaży, szkolenia mogą 
wpłynąć także pozytywnie na zaanga-
żowanie się pracowników. Koszt szko-
lenia powinien być traktowany jako 
inwestycja a nie jak wydatek. Pracow-
nik, w którego się inwestuje, znacznie 
mocniej utożsamia się z firmą, czuje 
się zauważony i doceniony, w związku 
z czym nie musi obawiać się ewentual-
nego zwolnienia. Staje się, wobec tego 
bardziej zaangażowany w swoją pracę 
i ma poczucie przywiązania do firmy, 
którą współtworzy i która potrzebuje 
jego zdolności, umiejętności i doświad-
czenia.

No tak, ale ciągle jeszcze panuje 
przekonanie, że szkolenia to „wyrzuco-

ne pieniądze”. Często słyszę – szkole-
nia nic nie dają – to się nie sprawdza 
– po miesiącu wszystko wraca do sta-
rych nawyków. No tak, zgadzam się 
z tą opinia w 100% – tylko dlaczego 
tak się dzieje? Ponieważ pracownicy 
nie mają wsparcia ze strony kierownic-
twa – a wręcz przeciwnie często wysyła 
się na szkolenia pojedyncze osoby, któ-
re w zespołach nie mają siły przebicia, 
a wręcz po szkoleniu ich propozycje 
zmian są negowane i całe szkolenie nie 
miało sensu . 

Dlaczego tak się dzieje ? Wg mojej 
oceny wynika to z braku świadomości 
kierownictw po co szkoli się pracowni-
ków i jaki ma być tego efekt. Ale o tym 
w następnym ar-
tykule .

marzanna 
nikliborc

– trener sprze-
daży, doradca, 

business & 
life coach

poradnik
KierowniKa Czy warto szkolić pracowników

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Według PAP z 21 kwietnia 
br. Sejm przyjął ułatwienia 
dla poszkodowanych przez 

zmowę cenową. Sejm uchwalił przy-
gotowaną przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości ustawę, która wprowadza 
ułatwienia dla przedsiębiorców i kon-
sumentów poszkodowanych zwłaszcza 
przez kartele stosujące nieuczciwą kon-
kurencję. 

Przyjęta przez Sejm ustawa o rosz-
czeniach o naprawianie szkody wy-
rządzonej przez naruszenie prawa 
konkurencji normuje zasady odpowie-
dzialności za szkody wyrządzone po-
przez naruszenie prawa konkurencji 
oraz sposób dochodzenia w postępo-
waniu cywilnym roszczeń wynikłych 
z takich naruszeń. Z nowych przepisów 
będą mogli skorzystać zarówno przed-
siębiorcy, jak i konsumenci (np. wystę-
pujący w pozwach zbiorowych), którzy 
ucierpieli wskutek niedozwolonych 
praktyk rynkowych. 

Przeciw zmowom karteli 
Chodzi zwłaszcza o działalność 

karteli, czyli zmówionych firm, które 
narzucają odbiorcom swoich produk-
tów (mniejszym przedsiębiorcom lub 
konsumentom) zawyżone ceny. Ustawa 
znajdzie zastosowanie również w przy-

padku zmowy cenowej, która może po-
legać na tym, że dominujący producen-
ci umawiają się z hurtownikami, czy 
sieciami handlowymi. 

Ustawa zawiera gwarancję, że każ-
dy kto poniósł szkodę wynikającą 
z naruszenia prawa konkurencji, bę-
dzie miał prawo do jej pełnego napra-
wienia. Dotyczy to poniesionych strat 
oraz utraconych korzyści (wraz z od-

setkami), które poszkodowany mógł-
by osiągnąć. 

Ułatwienia  
dla poszkodowanych 

Ustawa przewiduje liczne ułatwienia 
dla poszkodowanych przez działania 
karteli i wskutek innych naruszeń pra-
wa konkurencji. Najważniejsze to: 

– wprowadzenie domniemania, że 
naruszenie prawa konkurencji, które-
go dopuścił się naruszyciel, jest przez 
niego zawinione (według obecnych 
przepisów, winę naruszyciela musi na 
ogólnych zasadach wykazać poszkodo-
wany); 

– wydłużenie do 5 lat podstawowego 
terminu przedawnienia roszczeń o na-
prawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji (obecnie 
3 lata). 

opr.red.

Zmowa cenowa

SU Pychotka

Pierwsze pięć miesięcy

Spółdzielnie pracy

Powrót do zasad

Dzień matki jest jednym z najbar-
dziej znanych świąt na świecie. 
Zyskał aprobatę w większości 

państw w II połowie XX wieku. Więk-
szość obchodów przypada na marzec 
lub maj choć zdarza się że i w grudniu 
np. w Indonezji czy Panamie. Historia 
oddawania czci Matce – bogini bę-
dącej symbolem płodności i urodzaju 
ma swoją genezę w starożytnej Grecji 
i Rzymie. Po przyjęciu chrześcijaństwa 
przez cesarstwo rzymskie zakazano od-
dawania hołdu innym bogom poza tymi 
uznawanymi przez religię.

W szesnastowiecznych angielskich 
zwyczaj odnotowano odwiedzanie ro-
dzinnych stron w czwartą niedzielę po-
stu i udział w mszach w intencji matek. 
Święto znane było pod 
nazwą „Niedziela u Mat-
ki” co oznaczało odwie-
dzenie rodzinnej para-
fii, kościoła. Już wtedy 
dzieci składały życzenia 
w zamian za błogosła-
wieństwo. 

Nieco inna była histo-
ria tego święta w Stanach 
Zjednoczonych, skąd wy-
wodzi się jego współcze-
sna forma. W roku 1858 
amerykańska nauczyciel-

ka Anna Maria Jarvis z Filadelfii, zorga-
nizowała 12 maja 1907 roku nabożeń-
stwo na cześć swojej matki, działaczki 
na rzecz kobiet. Kampania pod nazwą 
„Trudu Matczynego” przyniosła efekt 
i po kilku latach w większości stanów 
obchodzono to święto .Od roku 1872 r. 
promowany był Dzień Matek dla Poko-
ju, aż do roku 1914 kiedy prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Thomas Woodrow 
Wilson uczynił Dzień matki świętem 

państwowym, zatwierdzonym przez 
Kongres USA. Druga niedziela maja 
jest na drugiej półkuli dniem wolnym 
od pracy z organizowanymi licznymi 
uroczystościami. W tym dniu, podob-
nie jak w wielu krajach dzieci wręczają 
swoim rodzicielkom kartki z życzenia-
mi, kwiatki i drobne upominki. Należy 
zaznaczyć że m.in. w Anglii życzenia 
otrzymują również mamy mam czyli 
babcie od swoich wnucząt.

W Polsce po raz pierwszy Dzień 
26 maja dedykowano Matkom w roku 
1914, a obchody miały miejsce w Kra-
kowie. 

Miłość i dobroć matek odzwiercie-
dlają liczne wiersze, piosenki, utwory 
prozą a nawet przysłowia. Liczne gro-

no piosenkarzy ma lub 
miało w swoim repertu-
arze piosenki o Matce. 
Do nich zaliczyć należy 
m.in. Czesława Nieme-
na, Annę German, Irenę 
Santor, Violettę Villas, 
Katarzynę Sobczyk, Mie-
czysława Fogga, Krzysz-
tofa Cwynara, Wojciecha 
Młynarskiego. 

oprac. 
JoLAnTA

 JęDRZEJEWSKA 

Wszystkim Mamom w dniu Ich święta składamy najlepsze życzenia!

Dzień
matki
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l Prawo na co dzień l
Wynagrodzenia na konto

Sklepy dyskontowe głównym 
miejscem zakupów produktów 
FmCG w Polsce – twierdzi GfK 

z 19 kwietnia 2017 r.
niemal 60 proc. polskich nabyw-

ców wskazuje sklepy dyskontowe 
jako główne miejsce zakupów pro-
duktów FmCG. nieznacznie zmala-
ło zainteresowanie małymi sklepami 
spożywczymi (18 proc. w 2016 wobec 
21 proc. w 2015). Pozycja hipermar-
ketów i supermarketów utrzymuje 
się na stabilnym poziomie (odpo-
wiednio 16 i 8 proc.).

Wybierając sklep będący głównym 
miejscem zakupów, nabywcy kierują 

się przede wszystkim korzyst-
nymi cenami produktów (50 
proc. wskazań), jak również 
konkretnych artykułów (32 
proc.). Istotne są także lokali-
zacja (32 proc.) oraz przyzwy-
czajenie (31 proc.).

Renata Twardowska, ekspert 
GfK w dziale Consumer Goods 
& Retail, komentuje: „Wy-
bór sklepów dyskontowych 
na główne miejsce zakupów 
wyraźnie determinuje cena. 
W przypadku hipermarketów 
są to natomiast oferowane ra-
baty. Asortyment (bogaty także 
w produkty świeże) jest istotny 
dla osób, które robią zakupy 
głównie w supermarketach, 
a lokalizacja i atmosfera zaku-
pów – w małych sklepach spo-
żywczych.”

Główne źródła, z których 
nabywcy czerpią informacje 
o promocjach to wciąż ga-
zetki/ulotki promocyjne (50 
proc.), reklamy w telewizji 
(28 proc.) oraz sąsiedzi/zna-
jomi (22 proc.), chociaż dwie 
ostatnie pozycje straciły na 
znaczeniu w stosunku do ubie-

głego roku. Biorąc pod uwagę mniej 
popularne źródła informacji, wzrost 
wskazań odnotowano w przypadku 
informacji czerpanych od rodziny (20 
proc. w 2016 wobec 18 proc. w 2015) 
oraz z newsletterów wysyłanych pocztą 
elektroniczną (15 proc. w 2016 wobec 
12 proc. w 2015).

Sieć Biedronka dominuje jako 
główne miejsce zakupów produktów 
FMCG. Prawie połowa nabywców 
wskazuje tę sieć jako miejsce, gdzie 
wydają najwięcej pieniędzy na artyku-
ły spożywcze i chemiczno-kosmetycz-
ne. Na kolejnych miejscach znalazł się 
Lidl (8 proc. nabywców) oraz Tesco (7 
proc. nabywców).

Biorąc pod uwagę wskaźnik kon-
wersji (znajomość sieci vs. dokonywa-

nie zakupów), najwięcej regularnych 
klientów ma sieć Biedronka. Niemal 
trzy czwarte nabywców deklarują-
cych znajomość tej sieci odwiedza ją 
przynajmniej raz na 2-3 tygodnie. Tak 
wysoki wskaźnik konwersji można 
uzasadnić faktem, iż sklepy sieci Bie-
dronka znajdują się w około 40 proc. 
gmin oraz 85 proc. miast. Co więcej 
niemal 45 proc. wszystkich gospo-
darstw domowych w Polsce mieszka 
w strefie 15 minut pieszo od sklepu 
sieci Biedronka. Rozszerzając strefę do 
15 minut jazdy samochodem, strefa od-
działywania powiększa się do 84 proc. 
gospodarstw.

Regularnych klientów sklepów sie-
ci Lidl jest około 30 proc. przy liczbie 
placówek sieci na poziomie około 600 
w 2016 roku. W strefie 15 minut jaz-

dy samochodem znajduje się 
aż 64 proc. polskich gospo-
darstw.

Sieci Netto i Kaufland mają 
zbliżony odsetek regularnych 
nabywców – po około 20 
proc. Natomiast Tesco i Car-
refour po 16 proc.

W przypadku większości 
sieci, odsetek klientów oka-
zjonalnych (robiących zakupy 
raz na miesiąc lub rzadziej) 
przewyższa odsetek klientów 
regularnych, co wskazuje na 
fakt, iż polscy nabywcy nie 
ograniczają się do wyboru 
jednego lub dwóch sklepów, 
dokonując zakupów w róż-
nych sieciach detalicznych.

o badaniu
Badanie GfK Shopping 

Monitor 2017 zostało prze-
prowadzone w listopadzie 
2016 roku metodą wywiadów 
face-to-face CAPI na próbie 
osób odpowiedzialnych za 
zakupy produktów FMCG 
(żywność, napoje, środki czy-
stości i detergenty, kosmetyki) 
do gospodarstwa domowego.

opr. red.

dzenia zabezpieczenia polskiego 
papieża. 

Gdy 1 listopada 1980 roku wyje-
chałem z Rzymu, skierowany przez 
zakonnych przełożonych do konty-
nuacji studiów, tym razem teologicz-
nych w Paryżu, warszawska Centrala 
Wywiadu w wewnętrznych ocenach 
niepokoiła się, że stan bezpieczeń-
stwa papieża jest nadal słaby.

I tak upływał mi czas na studiach 
w paryskim Centre Sevres, wyższej 
uczelni jezuickiej. 

Aż nadszedł feralny, tragiczny 
dzień, 13 maja 1981 roku. Jak zwy-
kle, około godz.17-tej zgromadzi-
liśmy się w sali telewizyjnej, gdzie 
członkowie wspólnoty zakonnej 
Centrum Sevres regularnie oglądali 
wiadomości. Tym bardziej transmisje 
na żywo w dzień audiencji general-
nych, podczas których papież często 
improwizował ważne homilie. 

Wszystko wyglądało normalnie. 
Zauważyłem, podobnie jak ponad 
pół roku temu, gdy byłem jeszcze 
w Rzymie, nieefektywne rozmiesz-
czenie ochrony wokół papamobile 
i jej brak w samym pojeździe. Ob-
jazd placu Św. Piotra przebiegał 
spokojnie, papież pozdrawiał wier-
nych, a ci z kolei starali się podejść 
jak najbliżej Ojca Świętego. Nagle 
Jan Paweł II, jakby rażony jakąś ol-
brzymią siłą, osunął się w ramiona 
swego sekretarza, prałata Stanisława 

Dziwisza. Zaczął się zamęt, popłoch, 
ewakuacja papieża. Po chwili dotarło 
do nas – zamach na Ojca Świętego! 
Szok, wstrząs, straszna niepewność 
– czy żyje, czy będzie żył? Wszyscy 
zwrócili współczujące spojrzenia na 
mnie, na Polaka – niemiecki jezuita 
Fritz Schweiger, czeski Petr Kolarz, 
Francuzi.

Odczuwałem podwójny ciężar – 
osoba, którą, bez względu na swoje 
zadania i poglądy, głęboko szanowa-
łem, cierpiała. Była obiektem krwa-
wego aktu przemocy, a ja jako oficer 
wywiadu wykonujący swego czasu 
rozkaz zabezpieczania papieskiej nie-

tykalności, widziałem, jak tragiczne 
fakty, niedociągnięcia, obracają moje 
ostrzeżenia wniwecz. Poszliśmy 
później do kaplicy domowej. Muszę 
przyznać, że szczerze modliłem się 
wraz z kolegami-jezuitami w intencji 
papieża i jakoś agnostycyzm w tym 
momencie mnie nie uwierał...

TomASZ TURoWSKi

od Redakcji:
Tomasz Turowski – wysoki 

oficer polskiego wywiadu, 
wcześniej PRL, a później jako 
pozytywnie zweryfikowany w RP. 
Także dyplomata /m.in. ambas-
ador RP na Kubie i min.pełno-
mocny w moskwie/ i dziennikarz. 
obecnie na emeryturze, pisze 
książki. Współautor bestselle-
ra „Kret w Watykanie“, który 
doczekał się kilku zagranicznych 
tłumaczeń. Autor sensacyjnej try-
logii: „Dżungla we krwi“, „Kr-
wawiące serce Azji“ i „Moskwa 
nie boi się krwi“.  

Gdzie kupują Polacy?

Bussinesinsider.com, twierdzi, 
że wpadliśmy w pułapkę kon-
sumpcjonizmu. Dokument 

„minimalism” podpowiada, jak się 
z niej wydostać (marta Bellon, 16 
kwietnia 2017). 

Jakiś czas temu w USA przepro-
wadzono badanie, by sprawdzić, 
gdzie konkretnie w domu przeby-
wają najczęściej członkowie rodziny. 
okazało się, że czteroosobowa rodzi-

na korzysta zaledwie z 40 proc. po-
wierzchni domu, reszta jest w ogóle 
niewykorzystywana. To część więk-
szego problemu, na który chcą zwró-
cić uwagę twórcy dokumentu „mini-
malism”.

Jego głównymi bohaterami są 
Joshua Millburn i Ryan Nicodemus, 
autorzy książki „The Minimalists” 
(Minimaliści), którzy zdecydowali się 
pozbyć ze swojego mieszkania i oto-
czenia niepotrzebnych rzeczy mate-
rialnych, by skupić się na pielęgnowa-
niu związków z rodziną, partnerami 
i przyjaciółmi. W filmie przekonują, 
że nie chcą nikogo „nawracać na mi-
nimalizm”, a jedynie pokazać, że kon-
sumpcjonizm nie jest jedynym sposo-
bem na życie. 

Najmocniejszą stroną dokumentu są 
osoby, które zostały zaproszone przez 
twórców do tego, by podzielili się 
swoimi refleksjami na temat zgubnego 
wpływu konsumpcjonizmu na nasze 
życie. Są wśród nich: psycholodzy, 
neurobiolodzy, blogerzy, autorzy ksią-
żek i architekci.

Uzależnienie od rzeczy
Eksperci tłumaczą, że pogoń za rze-

czami materialnymi – lepszym samo-
chodem, coraz większym domem – jest 
jak uzależnienie, które jest w dodatku 
podsycane przez technologie i wszech-
obecne informacje. Nasze wyobrażenie 
o tym, jak powinno wyglądać życie to 

iluzja, która w dużej mierze została wy-
kreowana przez wielki biznes i branżę 
reklamową.

– Istnieje pewien idealny obraz 
tego, jak powinno wyglądać nasze ży-
cie. Niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia z reklamą, Instagramem czy 
Facebokiem – jesteśmy karmieni ilu-
zją, że powinno być ono perfekcyjne 
– mówi w filmie Shannon Whitehead, 
konsultantka ds. odzieży produkowa-
nej zgodnie z najwyższymi standarda-
mi.

Neuropsycholog Rick Hanson 
zwraca uwagę, że mamy w tym mo-

mencie najlepszy standard życia w hi-
storii naszej cywilizacji, ale wciąż jest 
w nas chęć posiadania więcej i wię-
cej. Ulegamy czemuś, co można na-
zwać urojonym pragnieniem – ciągle 
mamy poczucie, że potrzebujemy 
czegoś nowego, wierzymy, że kolej-
na kupiona rzecz sprawi, iż będziemy 
szczęśliwsi.

– Ten stan ma podstawy biologiczne. 
W świecie zwierząt to dobra strategia. 
Sprawdzała się też u pierwotnych lu-
dzi, którzy żyli w naprawdę trudnych 
warunkach, ale obecnie sprawia, że 
jesteśmy jak marionetki. Wciąż nie za-
znajemy spokoju, wciąż domagamy się 
więcej – mówi psycholog.

Jak mieć mniej  
i być szczęśliwym

„Minimalism” to historia zbudowa-
na wokół trasy, jaką odbywają główni 
bohaterowie po tym, jak na rynku ame-
rykańskim ukazuje się książka o ich 
minimalistycznym stylu życia. Wy-
bierają się na tournee, by opowiedzieć 
czytelnikom i wszystkim zaintereso-
wanym o tym, czym ów minimalizm 
jest i dlaczego dzięki niemu czują się 
szczęśliwsi.

Millburn i Nicodemus mają ponad 
30 lat, obaj jeszcze do niedawna wspi-
nali się po szczeblach korporacyjnej 
kariery i co za tym idzie – wynagro-
dzeń. Zawsze lubili też otaczać się rze-
czami. W którymś momencie zorien-
towali się jednak, że życie od wypłaty 

do wypłaty tylko po to, by móc spełnić 
kolejną materialną zachciankę, nie ma 
zbyt wiele sensu.

– Wydawałem pieniądze szybciej, 
niż je zarabiałem. Próbowałem kupić 
szczęście. Liczyłem na to, że w końcu 
mi się to uda. Przyszedł wreszcie taki 
moment w moim życiu, gdy nie wie-
działem już, co jest ważne, a co nie – 
przyznaje na początku filmu Millburn.

W dokumencie swoją wiedzą i do-
świadczeniem dzielą się architekci, któ-
rzy opowiadają o tym, jak projektują 
malutkie domy, odpowiadające jednak 
wszystkim potrzebom mieszkańców 

oraz ludzie, którzy zdecydowali się dia-
metralnie zmienić swój styl życia i nie 
tylko kupować mniej i bardziej świa-
domie, ale zamienić wielopokojowy 
apartament na malutki dom w głuszy. 
Dowiemy się też z niego, jakie są bio-
logiczne podstawy naszych zachowań 
i czy możemy je zmienić.

Film „minimalism” można obej-
rzeć na netfliksie i w Google Play.

opr.red.

W pułapce konsumpcjonizmu

hAnDEL 2017

Koniec z pensją wypłacaną w go-
tówce. PiS zaczyna walkę z sza-
rą strefą – pisze Business Insider 

Polska i PAP 10.04 br.
Otrzymujesz wynagrodzenie za pra-

cę w gotówce? Już nie długo. Rząd 
uważa, że pensja przelewana na konto, 
a nie dawana do ręki to recepta mini-
sterstwa rozwoju na zwalczanie szarej 
strefy – pisze „Puls Biznesu”.

– Kodeks pracy stanowi, że pensję 
wypłaca się w gotówce. W praktyce 
zdecydowanie przeważa jednak for-
malny wyjątek, czyli przelewanie wy-
płaty na konto bankowe. Jak wynika 
z danych Narodowego Banku Polskie-
go, w tej formie wynagrodzenie do-
staje aż 87 proc. Polaków – czytamy 
w artykule.

Ministerstwo Rozwoju (MR) chce 
jeszcze powiększyć tę grupę, wpro-

wadzając do Kodeksu pracy zapis 
o domyślnym wysyłaniu wynagro-
dzenia na konto bankowe. Propozy-
cja została zawarta w opublikowanym 
właśnie przez resort projekcie ustawy 
o skróceniu okresu przechowywania 
akt pracowniczych z 50 do 10 lat.

– Dlaczego rząd nie lubi płatności 
gotówkowych? – pyta „Puls Biznesu” 
i odpowiada: resort rozwoju uważa, 
że są one domeną szarej strefy w go-
spodarce. W uzasadnieniu projektu, 
które cytuje „PB” zaznaczono, że płat-
ności gotówkowe, w przeciwieństwie 
do elektronicznych, nie pozostawiają 
śladu, umożliwiając ukrycie trans-
akcji. Tym samym wprowadzenie re-
gulacji zmniejszającej rolę gotówki 
w gospodarce na rzecz płatności elek-
tronicznych może przyczynić się do 
ograniczenia szarej strefy.

Pomysł ministerstwa chwali Funda-
cja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. 
– Skorzystają na tym wszyscy. Zarów-
no polska gospodarka, jak i konsumen-
ci. Udział transakcji bezgotówko-
wych należy zwiększać, bo są łatwe 
i zapewniają bezpieczeństwo obrotu. 
W Polsce tymczasem można zaobser-
wować kult gotówki, której ludzie lubią 
dotykać, przekładać ją i patrzeć na nią, 
bo wtedy czują jej wartość – twierdzi 
reprezentujący fundację Robert Ła-
niewski.

– Celem tej zmiany jest oczywiście 
uszczelnianie systemu i zwalczanie 
nieoficjalnego zatrudnienia – ocenił 
z kolei Jerzy Bartnik, prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego.

– Obawiam się jednak, że to nie 
pasuje do polskich realiów, w których 
wiele osób nie chce prowadzić kont 
bankowych. 

opr. red.

Co PiSZĄ inni?

ostrzegałem ojca Dyrektora
Watykan, 13 maja 1981 r.

(specjalnie dla Społemowca Warszawskiego)

Z kart
h i s t o r i i

Dokończenie ze str. 2
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Niemcy określają je mianem „bia-
łego złota”, zajadają się nimi 
Francuzi, w Polsce zaś wciąż 

uchodzą za luksus i danie wykwint-
ne. Szparagi, bo o nich mowa, są 
zdrowe, niskokaloryczne, niedrogie 
i łatwe w przygotowaniu. Sezon szpa-
ragowy trwa w najlepsze, warto więc 
przekonać się o ich walorach i wy-
czarować z nich wiele potraw ...

 Omlet ze szparagami

Na śniadanie szybki omlet do tego 
zdrowy z porcją warzyw ze szparagami 
w roli głównej.

● 3 jajka ● sól, pieprz ● 1 łyżka jo-
gurtu greckiego ● natka pietruszki ● 4 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1–24 utworzą hasło:

Poziomo: 1) zarozumialec, bufon, 
5) daw. komplementy, pochlebstwa, 8) 
kałamarnica, 9) przywóz z zagranicy 
własnych towarów uprzednio tam eks-
portowanych, 10) wyspa koralowa na 
Oceanie Indyjskim, 11) krakowski port 
lotniczy, 13) mit. gr. król Troi, mąż He-
kuby, 16) imię rumuńskiego historyka, 
pisarza, polityka Nicolae, 20) m. nad 
Tagiem w Hiszpanii lub tkanina z weł-
ny czesankowej, 23) walczy na macie, 
24) nauka o budowie organizmu, 25) 
„na łeb na szyję”, 26) mały okoń, 27)
pękniecie skały w różnych kierunkach.

Pionowo: 1) mogą być mody, 2) 
2miasto, ważny port nad Morzem 
Egejskim (Grecja), 3) różanecznik, 4) 
wyspa, dawna stolica Republiki Palau, 
5) mają go ptaki, 6) zmrożona woda 
z dachu, 7) płynie nim ciecz, 12) sini-
ce, okrzemki, 14) artysta wykonujący 
swoje prace techniką rysowania, 15) 
pszczeli produkt, 17) w matematy-

ce, 18) niezawodowy członek składu 
orzekającego, 19) dusigrosz, 21) imię 
brytyjskiego piosenkarza, kompozyto-
ra, pianisty, 22) w gwarze myśliwskiej 
ogon zająca, 23) spotkanie szkolne po 
latach.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 5 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 maja 2017r. 

Prawidłowe odpowiedzi drogą 
losowania będą premiowane nagro-
dą–niespodzianką ufundowaną przez 
handlową Spółdzielnię Pracy „hurt”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/17 
Poziomo:1) koreczki, 5) Łukasz, 8)

kometa, 9) lektorat, 10) Santiago, 11)
azalia,13) Psków, 16) lipka, 20) ma-
gnes, 23) Żeromski, 24) Zeppelin, 25) 
Bitner, 26) Sandra, 27) astrolog.

Pionowo: 1) kokosy, 2) romantyk, 
3) Catlin, 4) igloo, 5) Łukta, 6) kropa, 
7) szafirek, 12) Zool, 14) sztafeta, 15) 
węże, 17) personel, 18) Molier, 19) pie-
róg, 21) napad, 22) salwa, 23) żonka.

hasło: mARKA WŁASnA – 
WSPÓLnym DoBREm
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Cafe marCinek 

Zgodnie stwierdzamy z moim sta-
rym kolegą, że lokal mimo kolej-
nych remontów nie zmienia się 

od lat. Pewnie już drugie-trzecie po-
kolenie przychodzi tu na piwo i win-
ko oraz na pogawędki ot tak sobie. 
Na pięterku przy oknie z widokiem 
na mury jest bardziej kameralnie 

i chyba piwko lepiej smakuje. A po-
dają je w firmowych szklankach cze-
skiego pilznerka i wchodzi nie gorzej 
niż w pobliskiej Kompanii do cięż-
kich potraw. Tak, gadu gadu i czas 
tu płynie niespiesznie i nie chce się 
wracać do zwyczajnych zajęć...

gOśCinieC pOlskie 
pierOgi 

Zwabieni pozytywnymi recen-
zjami, przybyliśmy tu na obiad.  
Jako miłośnicy pierogów, oczy-

wiście u troskliwej kelnerki zamó-
wiliśmy polskie lepieńce. Przyjaciel 
wziął tylko  same z mięsem, a ja mix 
z ośmiu rodzajów. Wrażenia jed-
nakowe – to niestety, nie było mi-
strzostwo kraju, ani nawet stolicy... 
Owszem, farsz obfity, pierogi duże 
w ilości 9 sztuk, ale słabo przypra-
wione, a ciasto grube, po prostu klu-

chowate. Inaczej, niż reklamują to 
w internecie. Obaj nie dojedliśmy do 
końca. Jednak galicyjskie, krakow-
skie są o wiele delikatniejsze, smacz-
niejsze, aromatyczne. Tam ciasto cie-
niutkie, a farsz idealnie doprawiony. 
Są 2-3 razy mniejsze, ale za to 2-3 
razy tańsze niż na Podwalu. Nawet 
cebula, którą doprosiłem jako doda-
tek, nie tak była przyrządzona jak 

trzeba, bo smak był mdły. A na zdję-
ciach tak wszystko pięknie wygląda!  
Tutaj ilość nie przechodzi w ja-
kość.  I szkoda, że nie wybraliśmy 
wątróbki, kopytek, czy mielonego 
z kapustą, bo może są lepsze.  Pili-
śmy tylko herbatę i lemoniadę, bo 
jakoś nie pasowało nam nic innego.  
Lokal wesoły, z jasnymi meblami, 
ludowymi akcentami, także w stro-
jach kelnerek. Jednak stoliki za gęsto 
rozstawione i ciasno tak, że nie moż-
na w pełni swobodnie rozmawiać. 
Lekkie tło muzyczne i szkoda, że 
brak kwiatów. Toaleta wygodna, a na 
górze pięterko z widokiem na mury 
obronne. 

OrganiC COffee 

Weszliśmy tutaj już po obiedzie 
i dlatego skorzystaliśmy tylko 
z kawy cappuccino i soków 

wyciskanych. Przyjemny wystrój, 
z zielonymi krzesełkami i ciosany-
mi dwoma stolikami. Tło muzyczne 
równoważy szum chłodziarki. Jest 
pięterko i widoki na panoramę sta-
rówki i grupki zmoczonych desz-
czem turystów. Sympatyczna dam-
ska obsługa. 

przed i pO

Byłem tu przelotnie, lecz poczu-
łem, że to faktycznie zupełnie 
fajne, klimatyczne miejsce. 

Mimo drobnego deszczu, warto pod 
parasolem na wysokim metalowym 
stołku, przy stoliczku z ciosanego 
drewna, wychynąć szklankę solid-
nego ciemnego, beczkowego No-
teckiego za jedyne 8 zł. Barman 
swojski, pogodny, towarzystwo też 
życzliwe, swojskie. Widoki super – 
na Barbakan i pomnik Małego Po-
wstańca. 

Bar Café – k. HOduń 

Bez szału, ale to przyjemna dziupla 
z miłą męską obsługą. Rurka ze 
śmietaną obfita i cappuccino 

dość mocne, tutaj pod włoską firmą 
Tonino Lamborghini, całkiem dobre 
i razem tylko za dyszkę. Widok na 
mury obronne starówki. Co pewien 
czas niestety spokój przerywa szum 
chłodziarki. Pusto, bo zimny dzień 
i amatorzy kręconych lodów i zapie-
kanek jeszcze nie przyszli. 

SmAKoSZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 5 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

N a  Po d w a l u

Przysłowia Na MaJ

Baran 21.III-20.IV
Czekają cię liczne zmiany 
Ale nic nie powinno być 
trudne, bo do każdej zmia-
ny podejdziesz racjonalnie . 
Powodzenia.

Byk 21.IV-21.V
Rozwiążesz trapiące cię 
problemy .Ważne, aby wy-
swobodzić się od blokad ze 
światem zewnętrznym. Pokaż 
swoją prawdziwą naturę.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Sprawy nabiorą rozmachu. 
Zajdą niewielkie zmiany 
w życiu prywatnym. Tylko 
szczere rozmowy mogą oczy-
ścić atmosferę. 

rak 22.VI-22.VII
Całkiem dobrze się ułożą 
sprawy zawodowe i rodzinne. 
Zastrzyk finansowy może się 
zdarzyć. Korzystaj z uroków 
wiosennej aury.

lew23.VII-22.VIII
Dobrych dni w tym miesią-
cu będzie więcej niż zwykle. 
Wprowadzaj zmiany bez 
obawy na niepowodzenie. 
Zadbaj o zdrwowie.

Panna 23.VIII-22.IX
Niezałatwione dotąd sprawy 
doczekają się finału. Możesz 
przyspieszyć ich realizację, 
aby mieć czas na podjęcie 
wkrótce now ych wyzwań. 

waga 23.IX– 23.X
Dobry czas na podejmowanie 
nowych wyzwań. Jeśli po-
jawią się trudności to tylko 
przejściowe. 

SkorPIon 24.X-22.XI
Miesiąc pracowity. Liczne 
spotkania, a może też i wy-
jazdy. Korzystaj z propozycji 
spędzania czasu na wolnym 
powietrzu. 

Strzelec 23.XI.-23.XII
Wskazany odpoczynek 
szczególnie po uporaniu się 
ze wszystkimi zaległymi 
sprawami. Poprawia nie tylko 
samopoczucia, ale i kondycji.

kozIorożec 24.XII-20.I
Wiele pracy przed tobą. Dasz 
radę. Odpoczniesz dopiero 
pod koniec miesiąca. I wtedy 
zadbaj o wiosenny wypoczy-
nek.

wodnIk 21.I-20.II
Ciesz sie z dobrych zmian. 
Znajomości zawarte ostatnio 
zaprocentują przynajmniej 
towarzysko. Czekają cię nie-
zaplanowane zajęcia. 

ryBy21.II-20.III
Wskazane odświeżenie do-
tychczasowych znajomości. 
Nie możesz oszczędzać na 
kontakty swojego wolnego 
czasu. Pamiętaj, że zdrowie 
też ważne.

pomidorki koktajlowe ● 6 szparagów 
białych ●1 łyżka masła klarowanego

Jajka roztrzepać mikserem, dodać 
sól, pieprz, pokrojoną natkę pietruszki. 
Szparagi obrać i ugotować wcześniej 
w osolonej wodzie. Na patelni rozto-
pić masło, wylać masę jajeczną, ułożyć 
szparagi i pokrojone pomidorki. Omlet 
smażyć na wolnym ogniu, aby ściął się 
po bokach i na środku.

ŁOsOś pieCzOny ze 
szparagami i CHrzanOwym 
puree ziemniaCzanym

Pachnący wiosną obiad ze szpara-
gami w roli głównej .

● 400 g fileta z łososia bez skóry 
● 1 pęczek zielonych szparagów ● 

8–10 średniej wielkości ziemniaków ● 
odrobina ciepłego mleka ● pół łyżecz-
ki chrzanu ● przyprawy: sól, biały 
i czarny pieprz, zioła prowansalskie, 
świeży koperek

Filet z łososia posypać solą, czar-
nym pieprzem i ziołami prowansalski-
mi. Zawinąć w folię aluminiową. Piec 
ok. 20 min. w piekarniku nagrzanym 
do 200°C. Obrane ziemniaki ugotować 
w osolonej wodzie. Ugnieść tłuczkiem 
do ziemniaków, dodać pół łyżecz-
ki chrzanu, odrobinę ciepłego mleka 
i szczyptę białego pieprzu.

Szparagi wypłukać pod bieżącą 
wodą, odciąć zdrewniałe końcówki. 
Gotować w osolonej wodzie ze szczyp-
tą cukru ok. 15 min. Na talerz wyłożyć 
puree ziemniaczane, posypać świeżym 
koperkiem. Obok ułożyć łososia, a na 
nim szparagi.

szparagi z szynką 
parmeńską

Połączenie szparagów z szynką par-
meńską to klasyka na talerzu, wygląda 
elegancko... i obłędnie smakuje.

● pęczek szparagów ● plastry szyn-
ki (tyle ile szparagów) ● dwie łyżki oli-
wy ● starty parmezan

Piekarnik rozgrzać do 200°C. Bla-
chę wyłożyć papierem do pieczenia 
i skropić oliwą. Obciąć zdrewniałe 
końce szparagów. Każdy szparag owi-
nąć szynką i ułóż na blasze. Piec 6 
minut, obrócić szparagi i piec jeszcze 
4 minuty, aż szynka się przyrumieni. 
Wyjąć, ułożyć na talerzu i posypać 
parmezanem. Doskonałym dodatkiem 
mogą być również jajka w koszulkach 
lub jajka sadzone.

 … na śniadanie, obiad i ko-
lację.

TARTinKA

•Boże, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj.

•Bywa śnieg i w maju.

• Dużo chrabąszczów w maju, 
proso będzie niby w gaju. 

• Gdy się w maju pszczoły roją,  
takie roje w wielkiej cenie stoją.

• Często w maju grzmoty, rozpraszają chłopom 
zgryzoty.

• Gdy w maju słońce z grzmotem wschodzi,  
posuchę zwykle przywodzi.

• Gdy się grzmot w maju odezwie na wschodzie, 
rok sprzyja sianu i zboża urodzie.

afrodyzJak Na talerzu


