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MAH Społem Spotkanie Wigilijne

50 lat Szkoły na Długiej

Rok Społem

Spełnienia pragnień i marzeń 2019!

W eleganckiej, zielono-zło-
tej sali w stylu art-deco 
Zajazdu Staropolskiego 

w Konstancinie-Jeziornej 10 grud-
nia ubr. miało miejsce doroczne 
Spotkanie Wigilijne, organizowa-
ne przez Zarząd Mazowieckiej 
Agencji Handlowej Społem. W tym 
tradycyjnym spotkaniu udział 
wzięli licznie przybyli przedsta-
wiciele spółdzielni-właścicieli 
Agencji, zaproszeni goście, w tym 
Zarząd KZRSS Społem w osobach 
prezesa Ryszarda Jaśkowskiego 
i jego zastępcy Szymona Fabisiaka 
oraz przedstawiciele 18 firm-kon-
trahentów MAH. Od lewej: przemawia Anna Tylkowska, obok stoją Ryszard Jaśkowski i Jadwiga 

Wójtowicz-Garwoła. 

KPH Społem Nowa prezes
19 listopada ubr. Nadzwy-

czajne Zgromadzenie 
Wspólników Krajowej 

Platformy Handlowej Społem sp. 
z o.o. powołało na nową prezes 
Zarządu KPH – IWONĘ SARGA. 
Jednocześnie odwołano dotych-
czasowego  prezesa Pawła Ko-
chańskiego, powierzając mu funk-
cję dyrektora handlowego KPH. 
Obecnie w skład Zespołu KPH, 
wchodzą ponadto: wicedyrektor 
ds. rozwoju marki własnej Boże-
na Leśniewska i asystent Zarządu 
Eliza Łażewska. 

Prezes Iwona Sarga ma boga-
te, 20-letnie doświadczenie mene-
dżerskie w handlu nowoczesnym i  
przemyśle, m.in. w sektorze FCMG. 
Z sukcesem zbudowała i wdrożyła, 
wraz z producentami, kilkadziesiąt 
planów kategorii oraz  setki  pro-
duktów  marek własnych. Współ-
pracowała  między innymi z Tesco, 
Carrefour, Sainsbury`s, Makro Ca-
sh&Carry,  Super Pharm,  Hebe oraz  
Dr. Oetker, Unilever, Food Care. Od-
powiadała za wielomilionowe kon-
trakty i negocjacje z największymi 
firmami  polskimi i międzynarodo-
wymi, między innymi P&G, Nestle, 
Unilever, Kraft, Maspex, Kruszwica, 
Ferrero, Mars Polska, Colgate  czy 
Henkel.  

W konsultingu biznesowym po-
siada sukcesy m.in. w projektowaniu 
optymalizacji  zakupów w polskich 
firmach produkcyjnych i zarządza-
nia start-up’ami oraz w budowaniu 
strategii sieci handlowych, przy wy-
korzystaniu nowoczesnych metod 
zarządzania. W ostatnich latach 

opracowywała strategie biznesowe 
również dla KPH Społem. 

Przez ostatnie trzy lata  pomnażała 
swoje  doświadczenia, wprowadza-
jąc na rynek  ponad 250 produktów 
w markach  własnych Grupy Farma-
col S.A.  Pogłębiała swe  umiejętno-
ści w zarządzaniu  procesami wdra-
żania i kontroli jakości, dystrybucji, 
w szkoleniach dla sprzedaży i  w za-
kupach  kontraktowych. 

Swoją wiedzę, zdobytą podczas 
studiów w Wyższej Szkole Zarzą-
dzania i Bankowości w Krakowie, 
wzbogacała na licznych kursach spe-
cjalistycznych w Polsce i W.Brytanii, 
m.in. z obszaru negocjacji, Category  
Managementu  i  zarządzania marka-
mi własnymi.

Nowej prezes serdecznie gratu-
lujemy i życzymy owocnych dzia-
łań.  (red.)

Szkoła przy ul. Długiej 9 
w Warszawie, czyli obecny 
Zespół Szkól Specjalnych nr 

105 im. Kazimierza Kirejczyka, 
powstała pięćdziesiąt lat temu, 1 
października 1968 r., by kształcić 
młodzież o specjalnych potrzebach 
i przygotować ją do życia w społe-
czeństwie. W skład Zespołu wcho-
dzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna nr 54 i Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy nr 1.

Obchody jubileuszu 50-lecia 
w dniu 12 grudnia ubr. rozpoczęła 
dyrektor szkoły Elżbieta Kostrze-
wa, która przywitała przybyłych na 
uroczystość gości, rodzinę patrona 
szkoły, przedstawicieli Biura Edu-
kacji m. st. Warszawy i Kuratorium 
Oświaty, proboszcza Parafii Archi-
katedralnej oraz zgromadzonych 
na uroczystości przyjaciół szkoły, 
w tym prezes Zarządu WSS Śród-
mieście Annę Tylkowską. 

Święto Szkoły było wspaniałą 
okazją do snucia refleksji i wspo-
mnień. Wicedyrektor szkoły Anna 
Skiba przybliżyła historię szkoły, 
odkrywając na slajdach kolejne kar-
ty z 50 lecia jej istnienia. Następnie 

zaproszeni goście złożyli serdecz-
ne życzenia i gratulacje oraz ciepłe 
słowa uznania dla dyrekcji, grona 
pedagogicznego, uczniów i wszyst-
kich pracowników. Prezes Anna 
Tylkowska wyraziła uznanie dla 
pracy całej szkolnej społeczności. 
Życzyła pomyślności w realizacji 
wszelkich przedsięwzięć, wielu 
sukcesów, bogatych planów oraz 
możliwości ich realizacji. W swej 
wypowiedzi nawiązała do współ-

pracy ze szkołą, w której to z ini-
cjatywy śródmiejskiej spółdzielni 
powstała Spółdzielnia Uczniowska 
PYCHOTKA.

Dyrektor Elżbieta Kostrzewa po-
dziękowała wszystkim uczestnikom 
jubileuszowej uroczystości za szcze-
re życzenia i pamięć o szkole, nie tyl-
ko z okazji jubileuszu. Część oficjal-
ną zakończyła „Długa opowieść”, 
wiersz nauczycielki Maryli Maziń-
skiej: „To dość długa historia. Ile ma 
odsłon, kto wie? Jakieś piętnaście 
tysięcy – jedną na każdy dzień. Pięć-
dziesiąt lat to dość dużo, prawie trzy 
pokolenia. W kalejdoskopie zdarzeń 
jest coś, co się jednak nie zmienia. 
Wciąż tkwi w nas przekonanie, że 
warto wstawać o świcie, mierzyć, 
ciąć, pielić, gotować, wziąć w dłonie 
własne życie. Nieprawda, że nie mo-
żemy, tak wiele się przecież mieści, 
małych, codziennych sukcesów w tej 
długiej opowieści.”

W części artystycznej, kolejne po-
kolenie uczniów Szkoły na Długiej 
zaprezentowało kabaretowy spek-
takl „Cudne Sprawy” oraz kilka ta-
necznych układów. Na zakończenie 
spotkania goście zaproszeni zostali 
na urodzinowy poczęstunek, przy-
gotowany przez rodziców, uczniów 
i nauczycieli.

DANUTA BOGUCKA

Od prawej: Elżbieta Kostrzewa, Anna 
Tylkowska i Danuta Bogucka. 
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Grudniowe spotkania społe-
mowców w spółdzielniach 
i organizacjach spółdziel-

czych, przed świętami Bożego Na-
rodzenia, to już mocno ugrunto-
wana, wieloletnia tradycja. Jak co 
roku, to dobra, wyjątkowa okazja 
do wymiany refleksji, do podsumo-
wania mijającego roku i wzajem-
nych podziękowań oraz wza-
jemnego składania, 
z nowymi nadzieja-
mi i planami, życzeń 
świątecznych i nowo-
rocznych. 

Szczególnie  istot-
na jest przy tym 
n a d z w y c z a j -
na, serdeczna, 
przyjacielska, ciepła atmos-
fera tych spotkań. Sprzyja ona 
kultywowaniu społemowskiej 
więzi wspólnoty, solidarności, 
integracji. Często jest porówny-
wana do bliskiej, świątecznej at-
mosfery rodzinnej. 

Na naszych stronach zamieszcza-
my sprawozdania z takich spotkań, 

gdzie przedstawiciele naszej re-
dakcji gościli na zaproszenie 
spółdzielców. Na str. 3 polecamy 
nasze sprawozdanie z uroczystego 

spotkania 
wigilijne-

go Mazowiec-
kiej Agencji Handlowej 

Społem w Zajeździe Staro-
polskim w Konstancinie 10 grudnia 
ubr., na które przybyło bardzo wielu 
przedstawicieli spółdzielni, Zarząd 
KZRSS Społem i kontrahenci MAH.  

Natomiast na str. 2 publikujemy 
relację ze spotkania świątecznego 
w Muzeum Historii Spółdzielczości, 
z udziałem członków Klubu Dzia-
łaczy Spółdzielczych oraz prezesa 
Zarządu Krajowej Rady Spółdziel-

czej Mieczysława Grodzkiego i jego 
zastępcy, prezesa KZRSS Społem 
Ryszarda Jaśkowskiego. W drugiej 
części spotkania prezes Jaśkowski 
zaprezentował swój najnowszy tomik 
interesujących wierszy, a jego utwory 
czytała nieoceniona kustosz Muzeum 
Danuta Twardowska.  

Na str. 2 polecamy też informacje 
o spotkaniach świątecznych w WSS 
Praga Południe, WSS Śródmieście 
i w siedzibie SS Mokpol. Każde 
z nich przynosi ich uczestnikom 
poczucie bycia w trwałej wielkiej 
wspólnocie spółdzielczej, w której 
możemy nawzajem na siebie liczyć 
i życzliwie, bezinteresownie poma-
gać. Nasza redakcja oczekuje z ocho-
tą na dalsze zaproszenia na podobne 
spotkania, aby o nich upowszechniać 
informacje.      

Drodzy Czytelnicy!

W Nowy Rok 2019 wchodzimy 
z nowymi planami i nadziejami 

na lepsze. A będzie to rok pełen bar-

dzo ważnych wydarzeń i rocznic. Po 
obchodach stulecia odzyskania nie-
podległości w ubiegłym roku, czeka 
nas w tym roku w czerwcu refleksja 
nad 30-leciem przemian ustrojowych 
i zwycięstwa Solidarności. Późnym 
latem będziemy czcić 80-lecie oblęże-
nia Warszawy i obrony przed agresją 
Niemiec na Polskę oraz 75-lecie Po-
wstania Warszawskiego. 

Obok tego w roku bieżącym przy-
padają terminy ważnych wyborów 
– 26 maja do Parlamentu Europej-
skiego, a na przełomie października 
i listopada wybory parlamentarne. 

Dla nas społemowców, jednak 
szczególnie doniosły będzie jubile-
usz 150-lecia najstarszej spółdziel-
ni społemowskiej w kraju – Społem 
Warszawskiej Spółdzielni Spożyw-
ców Śródmieście. Jubileusz ten to 
również jubileusz wszystkich war-
szawskich spółdzielni spożywców 
oraz wszystkich spółdzielni społe-
mowskich w kraju i ich Krajowego 
Związku. Tak głosi Apel Koła Histo-
rycznego WSS przy redakcji Społe-
mowca Warszawskiego do spółdziel-
ni warszawskich i KZRSS Społem 
z 4 września ubr., wzywający do 
wspólnego zorganizowania tego do-
niosłego jubileuszu.  

Koło Historyczne WSS zaapelo-
wało zwłaszcza o powołanie wspól-
nego Komitetu Promocji Społem. 
Dlatego, że jubileusz 150-lecia to 
„znakomita, niepowtarzalna okazja 
do upowszechnienia społemowskiej 
misji i dorobku niezawodnego słu-
żenia Polakom przez trzy stulecia, 
w każdych warunkach historycznych 
– wojen, kryzysów i odbudowy, znie-
wolenia i odrodzenia.” 

Apel podkreśla też: „Należy poło-
żyć szczególny nacisk na promocję 
bogatej, wyjątkowej historii i obecnej 
radykalnej modernizacji SPOŁEM. 
Konieczne jest przełamanie wresz-
cie ogromnych obszarów niewiedzy 
i szkodliwych negatywnych stereo-
typów, tkwiących od szeregu lat 
w opinii społecznej, w tym zwłasz-
cza wśród młodych pokoleń.”

Niestety, wciąż w wielu środo-
wiskach społecznych, szczególnie 
wśród młodzieży, także wśród me-
diów, władz państwowych i samo-
rządowych, utrzymują się szkodliwe 
stereotypy o Społem, jako „relikcie 
PRL”, „zacofanym, niereformowal-
nym handlu”. Przerażająca jest nie-
wiedza o przebogatej historii Spo-
łem, ale także o głębokiej, radykalnej 
modernizacji i inwestycjach handlu 
społemowskiego, o jego społecznej 
misji i żywotności. 

Warto szeroko upowszech-
niać szereg faktów historycznych 
i współczesnych – w mediach, na 
plakatach, ulotkach, w internecie, 
telewizji, w publikacjach, na kon-
ferencjach. Wyjaśniać np. fatalne 
skutki „pogromowej” ustawy an-
tyspółdzielczej z 1990 r., która roz-
biła i zredukowała ruch spółdziel-
czy, ułatwiając opanowanie rynku 
przez obce koncerny. 

150-letnie, od 1869 r. dzieje ruchu 
społemowskiego, to godna podziwu 
jego NIEZAWODNOŚĆ w służe-
niu społeczeństwu w każdych wa-
runkach. Żadna firma handlowa nie 
ma tak wielkich zasług dla Polaków 

Spotkania świąteczne
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SS Mokpol Jedna drużyna

Z potrzeby serca

WSS Praga Południe Koło spółdzielców

WSS Śródmieście Ciepły nastrój

17 grudnia ubr. w sali owal-
nej Muzeum Historii 
Spółdzielczości w War-

szawie, na spotkaniu świątecznym 
Klubu Działaczy Spółdzielczych 
goszczono prezesa Zarządu Kra-
jowej Rady Spółdzielczej Mieczy-
sława Grodzkiego i jego zastępcę, 
jednocześnie prezesa KZRSS Spo-
łem Ryszarda Jaśkowskiego. Pod-
czas nieobecności chorego prezesa 
Klubu Bogdana Augustyna, spo-
tkanie prowadził wiceprezes Jan 
Kucharczyk. Obecna była kustosz 
Muzeum Danuta Twardowska. 

Na wstępie wymienili oni ser-
deczne życzenia bożenarodzeniowe 
i noworoczne oraz podziękowania 
za mijający rok współpracy. Prezes 
Grodzki wręczył członkom Klubu 
w dowód uznania medale KRS, wy-
bite z okazji stulecia odzyskania nie-
podległości z wizerunkiem Marszałka 
Piłsudskiego. Mówił też o bieżącej 
działalności KRS, w tym o lustracji, 
walce o uregulowanie prawne funk-
cjonowania spółdzielni uczniowskich, 
o spotkaniu z ministrem rolnictwa. 
Z uznaniem dziękował członkom 
Klubu za ich aktywność, bo jako 
weterani ruchu spółdzielczego, swo-
im bogatym doświadczeniem wspo-
magają prace KRS. Życzył im dużo 
zdrowia i dalszych twórczych lat oraz 
dobrego, zasłużonego odpoczynku. 
Przy tej okazji wspomniał m.in., że 
dla niego najlepszą chwilą relaksu jest 
półgodzinna gra na saksofonie.

W drugiej części spotkania, już 
pod patronatem kustosz Muzeum 
Historii Spółdzielczości Danuty 
Twardowskiej, prezes Ryszard 
Jaśkowski (członek Zw. Literatów 
Polskich) zaprezentował swój naj-
nowszy tomik wierszy pt. „Wiersze 
wybrane”. Zamieścił w nim ponad 
50 swoich wybranych utworów pisa-

nych począwszy od maja roku 1979 
po lata 90. i bliższe lata początku 
wieku XXI. Część z nich jest zupeł-
nie niedatowana, a część opatrzona 
jedynie nazwą miesiąca. Czasem po-
jawia się dopisek miejsca – Wiedeń, 
Cieplice, Kołobrzeg, Lublin, Padwa, 
Szczawnica, Warszawa, Zbożenna, 
koncert zespołu Dżem.      

Debiutem autora był tomik pt. 
„Dojrzewanie słowa”, wydany 
w 1997 r. który sumował okres wcze-
śniej wierszy pisanych na studiach 
w Rzeszowie i pracy w Stalowej 
Woli. Potem były tomiki „Siedem 
koszów obfitości” z 2000 r. i „Łak-
nienie” z 2003 r. oraz ostatni tomik 
z 2009 r. pt. „Trudno obudzić nadzie-
je”. O tym ostatnim pisaliśmy z oka-
zji wieczoru poetyckiego w Muzeum 
Spółdzielczości 18 stycznia 2018 r. 

Obecnie, wybrane wiersze czy-
tała Danuta Twardowska. Tym 
razem wybrane z szerszej palety, bo 
ostatni tomik stanowi jakby pod-
sumowanie twórczości autora. Jest 
elegancko, starannie wydany przez 

Wyd. NM-Media, w twardej granato-
wej oprawie, z ilustracjami Macieja 
Kwiatkowskiego. Wiersze są tłuma-
czone na angielski przez troje tłuma-
czy – A.Szczyglewską, M. Stefań-
czyk i N. Malanowską. Istotny jest, 
zamieszczony na wstępie, komen-
tarz znanego krytyka literackiego 
Jana Zdzisława Brudzińskiego, 
zatytułowany charakterystycznie: 
„Poezja w rytmie bluesa”. 

Można się z nim zgodzić, że poezja 
R. Jaskowskiego to swego rodzaju 
”manifest pokolenia”. Jednak dla mnie 
to raczej znaki czasu, zwięzłych osobi-
stych obserwacji i opinii, dokonywa-
nych w latach przełomu – ustrojowego, 
obyczajowego, technologicznego. Są 
tu bliskie nam refleksje, powiedział-
bym estetyczne, ale i ideowe, ducho-
we. Pisane spontanicznie, jak mówi 
sam autor, nie na zamówienie, ale 
szczerze, pod wpływem chwili, w po-
dróży, w samolocie, w przerwie za-
jęć, ale zawsze „z potrzeby serca”, 
bo „byłem chłopcem i takim pozo-
stałem i wcale tego nie żałuję…”     

DARIUSZ GIERYCZ

Klub Działaczy Spółdzielczych

Danuta Twardowska i Ryszard Jaśkowski.

12 grudnia ubr. śródmiejska Spółdzielnia gościła członków Koła 
Spółdzielców na tradycyjnym bożonarodzeniowym spotkaniu. 
Serdeczne życzenia pełne nadziei, spokoju, zdrowia, radości oraz 

wzajemnej życzliwości na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia skierowa-
ły do zebranych przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska, prezes 
Zarządu Anna Tylkowska oraz wiceprezes  Karolina Strząska.  Tegorocz-
ne wigilijne spotkanie swą obecnością i serdecznymi życzeniami wzbogacili 
Agata i Kamil Porazińscy – przyjaciele Koła Spółdzielców, ze Stowarzyszenia 
Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii. Przełamując się opłatkiem wszyscy 
składali sobie z głębi serca płynące życzenia. Gdy goście zasiedli do stołu, to-
warzyszyła im świąteczna magia. Wigilijne potrawy, dymiące świeczki i zapach 
choinki, ale przede wszystkim ciepło ludzkich serc. Wspólne śpiewanie kolęd, 
dodatkowo ociepliło świąteczny nastrój. Było też symboliczne puste miejsca 
przy stole, które przypominało o tych, których wśród nas już nie ma.  D.B.

W licznym gronie blisko sto 
osób w siedzibie Spółdziel-
ni Spożywców Mokpol na 

Sadybie spotkało się 19 grudnia 
ubr. na tradycyjnym „opłatku” 
przedświątecznym. Tłem spotka-
nia była udekorowana choinka 
oraz kolędy, także góralskie, w du-
żej części śpiewane i grane przez 
uzdolnionego muzycznie Sławomi-
ra Głusińskiego z Megasamu na 
Ursynowie. Tradycyjnie rozpoczęto 
od krótkiej modlitwy i serdecznych 
życzeń „zwiastuna dobrej nowiny”, 
księdza proboszcza Tadeusza Jamki 
z parafii w Klarysewie. 

Potem nastąpiły życzenia i podzię-
kowania za pracę w mijającym roku. 
Miłe słowa skierowała do spółdziel-
ców i gości przewodnicząca rady 
nadzorczej Krystyna Reduch. Po 
niej zabrał głos w imieniu Zarządu, 
zatem w imieniu dyr. Elżbiety Ró-
życkiej i swoim, prezes Sylwester 
Cerański. Na wstępie powitał ser-
decznie, przy aplauzie zebranych, 
nestora spółdzielni 95-letniego pana 
Zdzisława Olińskiego oraz z estymą 
zaproszonych seniorów. Potem wiele 
ciepłych słów poświęcił przybyłym  
kierownikom sklepów, na których 
„spoczywa ciężar wypracowywa-
nia zysków firmy”, dziękował też 
pracownikom działów administracji 
oraz członkom Rady Nadzorczej. Ich 
przegląd placówek pozwolił na reali-
zację konkretnych wniosków, wyni-
kających z tego przeglądu. 

Prezes Cerański, jak zwykle złożył 
wszystkim ciepłe życzenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia i obfitego 
Nowego Roku 2019. Nawiązał też do 
życzeń warszawskiego arcybiskupa 
kard.Kazimierza Nycza, aby „nikt 
nas nie podzielił na lepszych i gor-
szych” i obyśmy zawsze stanowili jed-
ną spółdzielczą drużynę. Jak co roku, 
prezes obszedł oba długie stoły, aby 
z każdym chwilę porozmawiać. Potem 
nawzajem łamano się opłatkiem i po-
nieważ frekwencja była bardzo liczna, 
to bezpośrednie życzenia wymieniano 
z najbliższymi sąsiadami.

Przypadek sprawił, że usiadłem 
wśród grona pracowników i kierow-
ników sklepów, a najbliżej między 
dwiema paniami Beatami. Łamali-
śmy się opłatkiem, dużo rozmawia-
liśmy nie tylko o sprawach handlu 
i spółdzielni, ale i sprawach rodzin-
nych, urlopach, podróżach, książ-
kach. Panowała swobodna, przyja-
cielska atmosfera, przy wigilijnie 
zastawionych stołach. Czas umilała 
nam też niezawodna Krystyna Do-
browolska, jedna z seniorek, któ-
ra tym razem obok deklamowania 
swych okolicznościowych wierszy, 
kierowanych do „kochanych Mokpo-
lan”, nawet śpiewała kuplety. 

W imieniu redakcji złożyłem 
„Mokpolanom” na Święta serdecz-
ne życzenia radości, pokoju i ciepła 
oraz na Nowy Rok wielu sukcesów 
i satysfakcji z pracy. Przypomniałem 
też o wspólnym jubileuszu 150-lecia 
Społem i potrzebie zjednoczenia wy-
siłków dla wypromowania naszego 
handlu, gdyż systematyczne inicja-
tywy marketingowe przynoszą wy-
mierne efekty. 

DARIUSZ GIERYCZ

Prezydium spotkania.

Wyjątkowo uroczysty charak-
ter miało grudniowe spotka-
nie świąteczne najstarszych 

członków spółdzielni „Społem” na 
Pradze-Południe, skupionych w Kole 
Spółdzielców. Po raz pierwszy odby-
ło się ono w sali konferencyjnej no-
wej siedziby zarządu i administracji, 
na trzecim piętrze wielopiętrowego 
budynku powstałego przy Rondzie 
Wiatraczna, na miejscu dawnego 
społemowskiego „Universamu”.

Mamy więc zlokalizowane w tym 
nowym obiekcie nie tylko własne 
obiekty handlowe – duży sam spo-
żywczy i wyjątkowo piękny sklep 
przemysłowy, ale także całe zaplecze 
kierowniczo-administracyjne, co spra-
wia, że czujemy, iż weszliśmy mocno 

w wiek XXI i mamy wszelkie dane, 
aby bez poczucia jakiejkolwiek niż-
szości nadal kontynuować szlachetne 
tradycje spółdzielczości spożywców.

Zanim więc przystąpiono do wła-
ściwego spotkania, zaproszeni goście 
mieli okazję zwiedzić i podziwiać 
naszą nową siedzibę, co wywoływa-
ło wiele głosów zachwytu i podziwu. 
Dopiero po tym wstępie przystąpiono 
do samej uroczystości, która szybko 
zamieniła się w rodzinną kolację 
wigilijną z opłatkiem, życzeniami 
i wspólnym śpiewaniem kolęd.

Były więc śledzie, ryby w gala-
recie i po grecku, sałatki śledziowe, 
a także doskonała zupa grzybowa 
oraz pierogi z kapustą i grzybami. 
Na zakończenie częstowano się ma-

kowcem i doskonałym 
sernikiem.

Nie zapomniano też 
o jubilatach, czyli tych 
członkach naszego 
Koła, którzy w ostat-
nim czasie obchodzili 
okrągłą rocznicę uro-
dzin. Drobne upomin-
ki i wiele serdecznych 
życzeń przewodni-
cząca Koła, Maria Strzelecka, 
przekazała  Zofii Piotrowskiej 
(wieloletnie, zasłużonej wiceprezes 
spółdzielni), a także paniom: Zofii 
Chrabąszcz, Zuzannie Kowalskiej 
i Helenie Gąsiewskiej. 

Ponieważ uczestnicy wigilijnego 
spotkania, to głównie osoby starsze, 

które na co dzień nie uczestniczą 
już w życiu spółdzielni, z wiel-
ką uwagą wysłuchano krótkiej 
informacji prezesa Bogusława 
Różyckiego o tych działaniach 
Zarządu, które doprowadziły do 
niezwykle sprawnego i szybkie-
go wybudowania naszej nowej 
siedziby, co nie było łatwe, ale 
zakończyło się pełnym sukce-
sem. 

Podobnie, jak w latach ubie-
głych, nie zapomniano też 
o zbiórce funduszy na rzecz or-

ganizacji charytatywnej. Dotychczas, 
zebrane pieniądze przekazywaliśmy 
na rzecz Fundacji „Wioski Dziecię-
ce”, tym razem natomiast, 300 zł, 
przekażemy Fundacji „Szlachetne 
Serca”, która również opiekuje się 
dziećmi potrzebującymi pomocy.

ELŻBIETA JĘDRYCH
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Siła jedności

150 LAT

MAH Społem Spotkanie Wigilijne

Od lewej: Janusz Kazimierczuk, Sylwester Cerański i Szymon Fabisiak.

uDokończenie ze str. 1
Obecni byli liderzy i właścicie-

le m.in.: ALPAN, AMA, ANIMEX, 
BAKOMA, CHŁODNIA MA-
ZOWSZE, COCA COLA, EURO-
CASH Alkohole – filia Panta Hurt, 
FLESCH, FRONERI, Grupa MPT, 
HEBAR, JBB, KORAL, MATEO, 
POLMARS, PRO-DETAL, PT 
DYSTRYBUCJA, SOKOŁÓW S.A. 
Wspólnie podsumowano pozytyw-
ne wyniki programów „LATO 2017 
z MAH” oraz „MAHomania Lodowa 
2018”. 

Na wstępie zebranych serdecznie 
powitała prezes Zarządu MAH Ja-
dwiga Wójtowicz-Garwoła. Na tle 
bożenarodzeniowej choinki i pięknie 
udekorowanych stołów, wprowadziła 
wszystkich we wspólny przyjaciel-
ski, świąteczny nastrój. Pani prezes 
podziękowała spółdzielcom i kon-
trahentom za owocną pracę w roku 
2018 oraz złożyła przybyłym świą-
teczne i noworoczne życzenia wszel-
kiej pomyślności i nowych osiągnięć 
zawodowych oraz dobrego zdrowia 
i szczęścia w życiu osobistym. Osob-
no powitała w społemowskim gro-
nie, występujące tutaj publicznie po 
raz pierwszy – nową prezes Zarządu 
Krajowej Platformy Handlowej Spo-
łem Iwonę Sarga i nową wiceprezes 
Zarządu WSS Praga Południe Mał-
gorzatę Piotrowską.       

Następnie spółdzielcom Grupy 
MAH i ich partnerom gospodarczym 
podziękowania za roczną pracę i ży-
czenia na Święta i Nowy Rok 2019 
złożyli: przewodnicząca Rady Nad-
zorczej MAH, prezes WSS Śród-
mieście Anna Tylkowska i prezes 
KZRSS Społem Ryszard Jaśkow-
ski. Prezes Tylkowska wyrażała na-
dzieję, że ta „przyjacielska wspólno-
ta” Grupy MAH będzie wciąż trwała 
i pogłębiała się oraz powodowała to, 
aby „nasze biznesy kręciły się do-
brze”. 

Prezes Ryszard Jaśkowski wysoko 
ocenił osiągnięcia MAH i spółdzielni 
w roku 2018, dziękując społemow-
com i ich kontrahentom za wykonaną 
pracę. Życzył, aby po świątecznym 
czasie refleksji i odpoczynku osią-
gać w Nowym Roku 2019 jeszcze 

lepsze efekty współpracy. Oby rok 
jubileuszowy był dla całej „rodzi-
ny społemowskiej” okresem dalszej 
konsolidacji, nowej wyższej jakości 
handlu, do czego przyczyniać się bę-
dzie m.in. nowa prezes KPH Społem.    

W drugiej części spotkania wrę-
czono nagrody w dorocznych kon-
kursach za realizację dwóch progra-
mów sprzedaży w 2018 r. : programu 
„Lato 2018 z MAH” i programu 
„MAH-omania Lodowa 2018”. 
Fundatorami nagród w pierwszym 
konkursie było pięć firm: Bakoma, 
Coca Cola, Pepsi, JBB Bałdyga i He-
bar. Natomiast fundatorami nagród 
w drugim konkursie były cztery fir-
my: Chłodnia Mazowsze, Krajowa 
Platforma Handlowa Społem, Koral 
i Froneri. Obok nagród konkurso-
wych niespodzianką były też rzeczo-
we nagrody za promowanie handlu 
społemowskiego. Jedną z nich, obok 
spółdzielni, otrzymała nasza redak-
cja, co było szczególnie dla nas miłe 
i wyjątkowe. Dziękujemy Chłodni 
Mazowsze za docenienie naszej pra-
cy dziennikarskiej (pełna lista lau-
reatów konkursów i fotoreportaż 
w gazetce handlowej MAH – aktu-
alnej wkładce do „SW”).    

Spotkanie było świetną okazją, 
aby składać sobie nawzajem ser-
deczne podziękowania za całorocz-

ną, dobrą, owocną współpracę oraz 
najlepsze życzenia świąteczne i no-
woroczne, już przy stołach biesiad-
nych podczas obiadu. Łamaliśmy się 
opłatkiem z najbliższymi sąsiadami 
i swobodnie rozmawialiśmy na luźne 
tematy. Miałem miłą okazję poroz-
mawiać m.in. z właścicielami firm: 
Hebar – Józefem Pychem i Chłodni 
Mazowsze – Zbigniewem Sarnow-
skim, prezesem PSS Pruszków Mar-
kiem Hejdą oraz z dalszymi sąsiada-
mi – prezesem PSS Biała Podlaska 
Eugeniuszem Mazurem, liderami 
Krajowego Związku Społem  i pre-
zesami warszawskich spółdzielni. 
Zostaliśmy zaproszeni na reportaże 
m.in. do siedziby Hebaru, do PSS 
Otwock i PSS Wołomin.   

Przy wspólnym obiedzie z trady-
cyjnymi wigilijnymi przystawkami 
i daniami, w miłej atmosferze, przy 
dźwiękach kolęd z dyskretnych gło-
śników, niespiesznie upływał czas. 
Jednak trzeba było kończyć to sym-
patyczne Spotkanie Wigilijne. Jego 
uczestnicy rozstawali się w dobrym, 
świątecznym nastroju, przyjaźni, po-
koju i wzajemnej życzliwości. Tym 
bardziej, że na koniec zostali obdaro-
wani na świętami paczkami ze sma-
kołykami i kalendarzami, przygoto-
wanymi przez MAH i kontrahentów 
Agencji.            

DARIUSZ GIERYCZ

przez półtora wieku burzliwej histo-
rii. Spółdzielnie spożywców i ich 
Związek „Społem” dokonywały nie-
raz gigantycznych wysiłków, aby 
z wielką ofiarnością i poświęceniem 
zaopatrzyć w artykuły pierwszej po-
trzeby ludność polską w okresie za-
borów, wojen, odbudowy, kryzysów,  
reform i przemian. I największe suk-
cesy osiągały wtedy, gdy jednoczyły 
się w jeden silny organizm gospodar-
czy. 

1 lutego 1869 roku władze car-
skie w Petersburgu zatwierdziły 
rejestrację Stowarzyszenia Spo-
żywczego Merkury w Warszawie, 
którego kontynuatorami są obecna 
Społem WSS Śródmieście, spół-
dzielnie warszawskie i cały ruch 
społemowski w kraju. Idee pionie-
rów, pozytywistów, takich jak Alek-
sander Makowiecki, były przez trzy 
wieki realizowane przez takich przy-
wódców, których przypominamy, jak 
m.in. Edward Abramowski, Romuald 
Mielczarski, Marian Rapacki, Irena 
Strzelecka. Wspierali ich wówczas 
m.in. Bolesław Prus, Stefan Żerom-
ski, Maria Dąbrowska. 

Przypomnimy również wyjątko-
we zasługi II prezydenta RP prof. 
Stanisława Wojciechowskiego, 
współtwórcy pierwszego Związ-
ku Spółdzielni Spożywców, które-
go 150-lecie urodzin przypada 15 
marca br.  

Rok zjazdowy
Okazją do promocji, ale i do 

podjęcia strategicznych decyzji 
rozwojowych, będzie kolejny VI 
Zjazd Krajowy KZRSS Społem 
planowany na jesieni br. Jak słusz-
nie postuluje wielu społemowców 
i władze Związku, dla zaznaczenia 

Rok Społem

uDokończenie ze str. 1 historycznej tradycji łącznie z po-
przednimi związkami, należy przyjąć 
ciągłą numerację – 50 Zjazd. W ten 
sposób na 150-lecie Społem okres 
wielkiej promocji, to będzie cały 
ROK SPOŁEM, do czego trzeba 
włączyć rzesze klientów i sympa-
tyków, pomnażając ich wiekowe 
zaufanie, pozyskując też nowych 
fanów Społem z różnych pokoleń.  

Jako redakcja będziemy w tym 
roku nie tylko publikowali cykl 
materiałów historycznych, ale tak-
że inicjowali powszechną dyskusję 
przed Zjazdem Krajowym, np. na 
temat współczesnej misji społecz-
nej Społem, Związku i spółdzielni. 

Warto podejmować takie tematy jak 
cele społemowskiego handlu, czyli 
podnoszenie jakości życia Polaków, 
propagowanie ochrony środowiska, 
walkę ze smogiem, skażeniami, che-
mizacją żywności i propagowanie 
zdrowego odżywiania i stylu życia. 
Konsultantem może być np. Społecz-
na Rada Konsumencka przy KZRSS 
Społem. 

Niewątpliwie ważne jest, aby bu-
dzić wśród klientów – konsumentów 
patriotyzm gospodarczy i patriotyzm 
zakupowy. W myśl hasła – „Polskie 
towary w polskich sklepach”. To ko-
nieczne w obliczu upadku polskiego 
handlu, bo co roku wskutek koloni-
zowania rynku przez obce koncerny 
ubywa tysiące polskich sklepów, 
a udział polskich firm handlowych 
na rynku skurczył się do 1/3.

– Obyśmy się nie obudzili w kra-
ju, gdzie będzie tylko kilka sie-

ci dyskontów – mówił Ryszard 
Jaśkowski, prezes KZRSS Spo-
łem, jako gość Rzeczpospolitej 23 
sierpnia ubr., prezentowany też na 
You Tube. Przyznawał przy tym, że 
udział Społem w rynku zmalał z 6 
do 2 proc. W specjalnym wydaniu 
„Społem” w październiku 2017 r. 
napisał, że „w skali kraju z roku 
na rok tracimy udział w rynku, 
a w dużej części spółdzielni spada-
ją obroty. Z każdym rokiem ubywa 
po kilka likwidowanych spółdziel-
ni, a na ich miejsce nie przybywa 
nowych. Podczas gdy inne podmioty 
na rynku łączą się w silniejsze, kon-
centrują kapitały, to my nadal pozo-

stajemy zatomizowani.”
Nadal pilnie aktualne są jego sło-

wa: „Naszym najważniejszym, 
pilnym zadaniem jest koncentra-
cja spółdzielni społemowskich 
w skali kraju.  Dążymy do tego, 
by przy KPH powstała jedna cen-
trala zakupowa, która zajęłaby się 
negocjowaniem cen dla wszystkich 
spółdzielni spożywców w Polsce.” 
I w konkluzji: „Stać nas na utwo-
rzenie takiej silnej Polskiej Grupy 
Handlowej COOP Społem.”

Podobnie w specjalnym dodatku 
zjazdowym Społemowca Warszaw-
skiego w listopadzie 2015 r.w art. 
„Z dumnym czołem”, późniejsza 
przewodnicząca Zjazdu, prezes WSS 
Śródmieście Anna Tylkowska pi-
sała wtedy o potrzebie „jedności 
w różnorodności” i „trzeba odłożyć 
na bok nasze jednostkowe ambicje 
i partykularne interesy”, aby Spo-
łem pomnażała swój dorobek. Jakże 

aktualne jest jej zdanie o potrzebie 
budowy „silnej jednolitej organiza-
cji gospodarczej, aby sprostać co-
raz silniejszej konkurencji. Także 
poprzez odtworzenie masowej spół-
dzielczości konsumenckiej.” 

Nasza redakcja w pełni włącza 
się w prace Związku i spóldzielni 
przed Zjazdem Krajowym, w pro-
pagowanie wyjątkowego jubile-
uszu 150-lecia Społem. Życzymy 
wszystkim Społemowcom, aby Rok 
Społem był rokiem przełomu w jed-
noczeniu spółdzielni wokół odno-
wienia ich społecznego wizerunku 
i rokiem konsolidacji działań. 

REDAKCJA  

W Gazecie Prawnej 29 li-
stopada ubr. ukazał się 
tekst autorstwa Magda-

leny Tułeckiej oraz Jacka Majew-
skiego: pod tytułem: „„SPOŁEM” konsoliduje polski rynek handlowy”. 
Poniżej fragmenty artykułu, cytowanego za stroną internetową KZRSS 
Społem:

„Szacuje się, że polskie sklepy mają jedynie 35 proc. udziału w krajo-
wym rynku handlowym. Po czym rozpoznać rodzimą sieć i polskie produk-
ty? To cel kampanii, którą przygotowuje Krajowy Związek Rewizyjny Spo-
żywców „SPOŁEM”, propagującej idee patriotyzmu gospodarczego. Związek 
rozpoczyna również jeszcze ściślejszą współpracę z polskimi producentami.

– Tendencja zmniejszającej się ilości polskich sklepów postępuje. Jesz-
cze niedawno w rękach krajowych przedsiębiorców była połowa placówek 
handlowych, a przewiduje się, że ilość ta może spaść do 20 proc. Dziś działa 
tylko kilka rodzimych sieci, z czego „SPOŁEM” jest największą i najstar-
szą – podkreśla Ryszard Jaśkowski, Prezes Zarządu KZRR „SPOŁEM”, 
i dodaje: – Póki nie ma ustawy o handlu, która chroniłaby interesy pol-
skich marek czy obowiązuje niedopracowana ustawa o zakazie sprzedaży 
w niedziele, który niektóre sieci omijają jako „placówki pocztowe”, mu-
simy, jako społeczeństwo wspierać idee patriotyzmu gospodarczego, aby 
konsumenci świadomie podejmowali decyzje zakupowe. (...)

„Nabywanie polskich wyrobów wspiera rozwój rodzimej gospodarki 
i przedsiębiorców, umacniając ich pozycję. 

Na to, od lat stawia ponad 3,5 tys. placówek handlowych, zrzeszonych 
w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”. 
Związek stanowi dziś 240 samodzielnych spółdzielni, posiadających skle-
py wielobranżowe i typu convenience (marka Lux), salony odzieżowe 
Eleganza, piekarnie, ciastkarnie. KZRSS od 1992 r., kontynuując idee 
spółdzielcze poprzednich Związków, prowadzi szkolenia, kampanie in-
formacyjne, reklamowe, audyty, organizuje program lojalnościowy „Spo-
łem znaczy razem”.

„SPOŁEM” to najstarsza, nieprzerwanie działająca polska marka 
handlowa (od 1869 r.). Jak mówi R. Jaśkowski: – Spółdzielczość spod znaku 
„SPOŁEM”, którego autorem był Stefan Żeromski, wniosła swój wkład w od-
budowę państwa polskiego, co w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległo-
ści jest szczególnie warte podkreślenia. Mimo, że pozycję mamy ugruntowaną 
na rynku, jako największa polska sieć handlowa, jednak brakuje nam kapitału 
i zabezpieczenia legislacyjnego, abyśmy mogli rozwijać sieć poprzez budowę 
nowych placówek lub modernizację starszych. 

Konsolidujemy się zatem jeszcze bardziej pod szyldem „SPOŁEM” 
i niebawem powołamy do życia nową spółkę, która będzie podejmować 
współpracę z polskimi producentami na zasadach lojalności, jako jeden, 
duży podmiot, co wzmocni naszą siłę negocjacyjną i poprawi konku-
rencyjność z zagranicznymi sieciami – podkreśla prezes KZRSS „SPO-
ŁEM”.
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O dawnym „Społem”

biblioteczka
handlowca

Od redakcji: Publikujemy poniżej recenzję prof. Zofii Chyra-Rolicz z Instytutu 
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, wybitnej ekspert w zakresie historii polskiej spółdzielczości, z książki  
dr Aleksandry Bilewicz pt. „SPOŁEM 1906-1939. IDEA, LUDZIE, ORGANIZACJA” 
oraz wyboru jej źródeł. W roku 150-lecia Społem rozpoczynamy tym samym publikację 
cyklu materiałów historycznych. (red.)

O dawnym Związku Spółdziel-
ni Spożywców RP „Społem” 
pisano wiele – przed laty 

w okresie międzywojennym i w Pol-
sce powojennej aż po okres trans-
formacji, stanowiący dla polskiej 
spółdzielczości trudny czas margi-
nalizacji gospodarczej, deprecjono-
wania, niszczenia w świadomości 
społecznej etosu i dokonań ruchu 
spółdzielczego w sferze wspierania 
życia narodowego, poprawy położe-
nia materialnego szerokich kręgów 
społeczeństwa, krzewienia etyki biz-
nesu i postępu cywilizacyjnego – by 
na tym poprzestać. Powstawały prace 
o różnym charakterze: wspomnienia 
działaczy i beneficjentów, bogata pu-
blicystyka, okazjonalne materiały spra-
wozdawczo – zjazdowe, informacyjno 
– edukacyjne, a w końcu i publikacje 
naukowe. 

To piękna karta w dziejach polskie-
go ruchu spółdzielczego, realizujące-
go idee pozytywistyczne, budującego 
wspólnotę ludzi z różnych środowisk, 
świadczącego na cele narodowe w la-
tach zaborów i we własnym odbudo-
wywanym państwie, zmagającym się 
z tym balastem zapóźnień gospodar-
czych, społecznych, cywilizacyjnych.

Dawny Związek „Społem” w cią-
gu co najmniej trzech dekad wyrósł 
w niepodległej II Rzeczypospolitej 
na największy związek spółdzielni 
i największą organizację handlową 
w kraju ze organizowaną strukturą 
terenową, możliwą do wykorzystania 
dla celów polityki interwencjonizmu 
państwowego i obronności kraju. To 
organizacja liczące niemalże 2 tysiące 
spółdzielni w dużych miastach, mia-
steczkach i na wsi, zrzeszająca kilkaset 
tysięcy członków, z różnych środowisk 
– najczęściej tzw. „świata pracy”, inte-
ligencji, robotników, rolników. Wokół 
tej organizacji spółdzielczej, noszącej 
z czasem różne nazwy, rozwinął się 
szeroki ruch społeczny, wykraczają-
cy poza tradycyjną sferę konsumpcji, 
lecz również podejmujący wyzwania 
społeczno-wychowawcze, edukacyjno 
– oświatowe, kulturalne, propagują-
cy własny system wartości i ideologię 
wiodącą do budowania demokracji go-
spodarczej.

Po latach deprecjacji idei i doko-
nań spółdzielczości, ukazywanej spo-
łeczeństwu jedynie jako relikt tzw. 
realnego socjalizmu, wzrasta zainte-
resowanie, zwłaszcza wśród młodego 
pokolenia, dawną myślą kooperaty-
styczną i dokonaniami tego ruchu. 

Ukazały się już nowe edycje wyborów 
pism ideologów i praktyków różnych 
form spółdzielczości z Edwardem 
Abramowskim na czele, ideologiem 
pankooperatyzmu, ruchu zmierzające-
go do gruntownej przebudowy stosun-
ków politycznych i gospodarczo – spo-
łecznych w wymiarze uniwersalnym.

W ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Humanistyki i grantu 
otrzymanego z Narodowego Cen-
trum Nauki, zatytułowanego Trady-
cje polskiego kooperatyzmu. Od idei do 
praktyki ukazała się cenna dwutomo-
wa publikacja SPOŁEM 1906-1939. 
IDEA, LUDZIE, ORGANIZACJA, 
przygotowana przez dr Aleksandrę 
Bilewicz. „To pierwsza na polskim 
rynku  wydawniczym współczesna pu-
blikacja poświęcona Związkowi Spół-
dzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
Polskiej „Społem” – czytamy we wstę-
pie. – Książka wszechstronnie uka-
zująca Związek jako ruch społeczny, 
demokratyczną organizację gospodar-
cza i próbę wcielenia 
w życie idei solidar-
ności i współdzielenia. 
„Społem” jest dziś war-
te przypomnienia nie 
tylko dlatego, że było 
jedną z ważnych pol-
skich prób moderni-
zacji i świadectwem 
samoorganizacji spo-
łecznej, ale także ze 
względu na przyświe-
cające temu ruchowi 
idee, które zdają się 
ponownie zyskiwać na 
aktualności”. 

To starannie przy-
gotowana publikacja 
młodego socjologa, 
oceniającego synte-
tycznie fenomen dawnego Związ-
ku „Społem”, jako swoistą całość 
w aspekcie ideowym, gospodarczym 
i społecznym, solidnie udokumen-
towana źródłowo. Publikacja składa 
się z dwóch części – tomów, z których 
tom pierwszy zawiera syntetyczną ana-
lizę dziejów tej organizacji, a zarazem 
obszerny komentarz do zawartego 
w drugim tomie wyboru źródeł, na któ-
ry składają się dokumenty archiwalne, 
artykuły prasowe dotyczące tej orga-
nizacji spółdzielni spożywców i inne 
cenne źródła.

Autorka stanęła wobec bardzo 
trudnego zadania ze względu na róż-
norodność ideologiczną ruchu spół-
dzielczego, odmienne wizje jego zadań 

i perspektyw rozwoju i – co się z tym 
wiąże – obfitość źródeł. Wprawdzie 
zachowało się ich stosunkowo dużo, 
jednak mają one przeważnie charak-
ter oficjalny, jak archiwalna spuścizna 
Związku „Społem”, zawierająca spra-
wozdania, korespondencję ze spół-
dzielniami i hurtowniami, materiały 
statystyczne i protokoły lustracyjne. Do 
tego bogata publicystyka – wspomnie-
nia i artykuły programowe pionierów 
i czołowych działaczy tego ruchu, wy-
dawane przez związki spółdzielni oko-
licznościowe materiały sprawozdaw-
cze, broszury, okazjonalne druki oraz 
czasopisma spółdzielcze z ciekawymi 
listami do redakcji. 

Dają one wgląd w codzienne ży-
cie spółdzielni, traktowanej nie tylko 
jako nowatorskie przedsiębiorstwo, 
walczące z konkurencją prywatnego 
handlu o utrzymanie się na rynku, na-
pływ nowych członków i możliwości 
rozwoju, lecz również w funkcjo-
nowanie kształtującego się wokół 
spółdzielni pewnego środowiska spo-

łecznego, uczestniczą-
cego w jej działalności 
wychowawczej, kul-
turalno – oświatowej, 
rekreacyjnej, w for-
mowaniu świadomego 
konsumenta – obywate-
la o szerokich horyzon-
tach umysłowych, zaan-
gażowanego nie tylko 
w sprawy swojej spół-
dzielni, ale i kraju, nad-
rabiającego zapóźnienia 
cywilizacyjne spuści-
zny zaborów i szybko 
modernizującego się. 
W tym ostatnim dzie-
le spółdzielczość spo-
żywców szykowała się 
odegrać znaczącą rolę 

w schyłkowych latach 30. XX w.
Obszerny wybór źródeł dotyczących 

Związku „Społem” i tej branży spół-
dzielczej zawiera dokumenty i teksty 
z czasów szybkiego rozwoju tego ruchu 
– od powstania Towarzystwa Koopera-
tystów w 1906 r. i jego swoistej misji 
w propagowaniu spółdzielczości spo-
żywców, głównie w zaborze rosyjskim 
– aż do września 1939 r., gdy „Spo-
łem” zmuszone było funkcjonować 
z ramach narzuconej przez okupanta 
hitlerowskiego gospodarki wojennej 
III Rzeszy. Młoda badaczka przepro-
wadziła szeroko zakrojone kwerendy 
archiwalne, uwzględniając wewnętrzne 
dokumenty głównie Wydziału Lustra-
cyjnego i Społeczno-Wychowawczego 

Związku, z zasobu Archiwum Akt No-
wych w Warszawie. Obficie wykorzy-
stała dawną publicystykę spółdzielczą, 
artykuły, które ukazywały się z cza-
sopismach „Społem!”, „Wspólnota”, 
„Rzeczypospolita Spółdzielcza” oraz 
kalendarzy spółdzielczych. Uzupeł-
niają je fragmenty wydawanych przez 
związek broszur, wspomnień Stanisła-
wa Wojciechowskiego i sprawozdania 
kongresowego z 1923 r.

Rozwój organizacji 
społemowskiej

Obfity i różnorodny materiał źró-
dłowy został usystematyzowany i za-
prezentowany w sześciu częściach, 
obrazujących różne etapy i aspekty 
rozwoju organizacji społemowskiej.

Część I, składająca się z siedmiu 
rozdziałów, zatytułowana Od Towarzy-
stwa Kooperatystów do Powszechnego 
Związku Spółdzielni RP – zawiera ma-
teriały dotyczące budowania spółdziel-
czej wspólnoty aż po przygotowania 
do obrony kraju wobec nadciągającej 
wojny. Znajdziemy tu m. in. wspo-
mnieniowe teksty pionierów ruchu: 
Stanisława Wojciechowskiego, Romu-
alda Mielczarskiego, Stanisława Thu-
gutta, Edwarda Szymańskiego, Feliksa 
jabłońskiego, Józefa Dominko oraz Ta-
deusza Janczyka. To przypomnienie jak 
tworzono związek spółdzielni, wycho-
dzący poza sprawy doraźnej konsump-
cji, podejmujący z czasem realizację 
własnej wizji przeobrażeń stosunków 
gospodarczo – społecznych w państwie 
i włączającego się w przygotowania 
obronne.

W części II – Jak budować „wspól-
notę”, poświęconą zagadnieniom 
formowania spółdzielcy w myśli ko-
operatystycznych idei, problemom 
wychowania i kształcenia spółdziel-
czego – znajdziemy m. in. teksty Ma-
rii Orsetti, Marii Dąbrowskiej, Karola 
Haubolda.

Część III – Spółdzielnia spożywców. 
Teoria i praktyka – obrazuje różne pro-
blemy organizacji i funkcjonowania 
spółdzielni. Szczególnie cenne i cieka-
we są zamieszczone tu listy z terenu ze 
spółdzielni funkcjonujących w różnych 
środowiskach społecznych, z Dąbrowy 
Górniczej, Pabianic, Łodzi, Lublina, 
Poznania oraz Warszawy.

Część IV –Klasa, neutralność, ide-
ologia – wprowadza  Czytelnika w krąg 
sporów ideologicznych spółdzielców 
schyłku XIX i okresu międzywojen-
nego, gdy żywiołowo, zwłaszcza pod-
czas I wojny światowej i pierwszych 
latach powojennych trudności gospo-

darczych, rozwijał się nurt robotniczej 
spółdzielczości, włączanej przez partie 
polityczne w proletariacką walkę kla-
sową i stanowiących jej zaplecze.

Część V – Program gospodarczy 
– koncentruje się wokół „Programu 
gospodarczego spółdzielczości spo-
żywców”, ogłoszonego przez prezesa 
Zarządu Mariana Rapackiego podczas 
jubileuszowego zjazdu XXV-lecia 
Związku w 1936 r. i jego krajowej re-
cepcji.

Część VI – Wobec świata – traktu-
je o międzynarodowych powiązaniach 
polskiej spółdzielczości zrzeszonej 
w MZS.

W aneksie Autorka zamieściła wzór 
statutu przysyłany nowo zakładanym 
spółdzielniom z lat 30. XX w. oraz sta-
tut „Społem” ZSP RP z 1935 r. 

Prezentowana książka stanowi 
cenny wkład w poznanie historii 
społecznej polskiej spółdzielczości, 
a zwłaszcza – spółdzielczości spożyw-
ców, branży o szerokim oddziaływa-
niu na różne środowiska w kraju. 
Przygotowana starannie z perspektywy 
socjologa, świetnie radzącego sobie 
z metodologią badań historycznych, 
pozwala ocenić i zrozumieć fenomen 
dawnego ruchu gospodarczo-społecz-
nego„Społem”, tworzonego przez 
„zwykłych ludzi”, którego oddziały-
wanie widoczne było jeszcze w pierw-
szych dekadach powojennych. Stanowi 
zarazem zachętę do kontynuacji bada-
nia dziejów tej spółdzielczości w okre-
sie okupacji hitlerowskiej, gdy przyszło 
jej pełnić istotne funkcje Polskiego 
Państwa Podziemnego oraz w Polsce 
powojennej.

Publikacja zaopatrzona została w ob-
szerną bibliografię, stanowiącą cenna 
wskazówkę dla następnych badaczy 
oraz biogramy autorów przypomnia-
nych tekstów i indeks osób. Uzupełnia 
ją 51 nostalgicznych ilustracji, wiele 
z nich o dużej wartości dokumentacyj-
nej, obrazujących miarę cywilizacyj-
nych przeobrażeń – jak dawniej wyglą-
dały spółdzielcze sklepy wokół których 
formował się ten fenomen społeczny.

ZOFIA CHYRA-ROLICZ

Seria KOOPERATYZM, redakcja 
naukowa Aleksandra Bilewicz i Bar-
tłomiej Błesznowski: Tom 1 Aleksan-
dra Bilewicz, SPOŁEM 1906-1939. 
IDEA, LUDZIE, ORGANIZACJA, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2017, 
ss. 173. Tom 2 Wybór źródeł, redak-
cja naukowa Aleksandra Bilewicz, 
ss. 651.

150 LAT

Herb Cohen, autor słynnego 
bestsellera „Negocjować mo-
żesz wszystko”, to zawodowy 

negocjator. Z jego usług korzystali 
prezydenci USA, prezesi korporacji, 
agenci sportowi i filmowi oraz takie 
instytucje jak CIA i FBI. Brał udział 
w rokowaniach między innymi z ter-
rorystami w Iranie, z władzami ZSRR 
w sprawach rozbrojeń, z administra-
cją Chin w kwestii wejścia na tam-
tejszy rynek banku Chase Manhattan 
i z gwiazdami amerykańskiej ligi fut-
bolu NFL. 

Korzystając z tak bogatego do-
świadczenia sformułował tezę, że 
nie można sprowadzać negocjacji 
jedynie do zawierania układów czy 
traktatów, dyplomacji albo robienia 
wielkich interesów, bo sztuka nego-
cjacji znajduje zastosowanie w coraz 
większej ilości i w coraz szerszym 
spektrum sytuacji społecznych. 
Z całą pewnością jednym z najbar-

dziej widocznych znaków naszych 
czasów jest powszechna akceptacja 
dla negocjacji jako dla drogi podej-
mowania decyzji, w której dwie lub 
więcej stron komunikują się, starając 
pogodzić rozbieżne żądania i intere-
sy.

Nieco przewrotnie zachęcając 
do lektury swej pracy, autor wska-
zuje nam już we 
wstępie, że jest nie-
dbalstwem, a wręcz 
łagodną formą ma-
sochizmu pozwalać, 
aby życie po prostu niosło nas z prą-
dem, albo też żyć tak jak inni uważa-
ją, że powinniśmy żyć. Uczestnictwo 
w grze negocjacji to szanowany spo-
sób na połączenie słów z czynami, 
przejście od tego kim jesteśmy do 
tego, co możemy osiągnąć i kim się 
stać. 

Jednak jest to jeszcze coś więcej. 
Jest to praktyczny mechanizm zapew-
niający wolność i zdolność opierania 
się wszelkim próbom zredukowania 
człowieka do poziomu automatu na-
pędzanego przez powszechne opinie, 
presję otoczenia lub wykorzystują-

cych bezwzględnie swą przewagę 
w hierarchii przełożonych.

Książka uświadamia nam rzecz, 
o której często zapominamy. To my 
sami codziennie w jakiś sposób wpły-
wamy na decyzje innych ludzi. A to 
właśnie od relacji z nimi zależy nasza 
przyszłość. Tak więc, chcąc nie chcąc, 
prowadzimy grę. I tu mamy wybór – 

albo nagniemy 
się do czy-
jegoś zdania 
albo opanu-
jemy tajniki 

stosownej wiedzy na tyle dobrze by sa-
memu decydować o swoich sprawach. 

Dobry negocjator zna wiele tech-
nik komunikacji. Wie kiedy grać 
miękko, a kiedy użyć twardego argu-
mentu lub wręcz pogrozić. Naszym 
zadaniem w negocjacjach jest skło-
nienie drugiej strony by powiedziała 
tak. Trudność jednak tkwi w tym, że 
oponent zaczyna od nie. Jak skłonić 
go do zmiany stanowiska? – Po prze-
czytaniu „Wynegocjuj to” będziemy 
znali odpowiedź.

Na trzystu czterdziestu stronach 
pracy pomieścił autor olbrzymią 

ilość wiedzy w bardzo logicznym 
porządku, z wypunktowaniem naj-
istotniejszych treści. Uczymy się 
więc „magicznych słów” Cohena 
czyli prostych zwrotów wywołują-
cych pożądane reakcje. Następnie 
rozpoznajemy jak właściwie obser-
wować całe pole walki 
i to zarówno z własnej 
jak i rywala perspekty-
wy. Poznajemy podsta-
wy filozofii BATNA, 
która mówi nam kiedy 
już trzeba odejść od 
negocjacyjnego stołu. 
Obserwujemy jak na-
leży rozwiewać mgłę 
czyli poznawać wła-
ściwe myśli i zamiary 
oponenta. 

Po przetrenowaniu 
emocjonalnego i me-
rytorycznego przygo-
towania do negocjacji 
sprawdzamy jak prze-
widywać zagrania drugiej strony 
i jak skutecznie wybijać argumenty 
z rąk. Na zakończenie zaś otrzymu-
jemy sporą dawkę podstaw sztuki 

aktorskiej kiedy zaznajamiamy się 
z blefowaniem rozumianym jako gra 
kartami, których nie mamy oraz me-
todą śmiania się w obliczu najwięk-
szych zagrożeń.

„Wynegocjuj to” jest bardzo po-
żyteczną pozycją, zwłaszcza gdy 

zdamy sobie sprawę, 
że nie jest to rzecz 
dla dyplomatów 
czy prezesów, tylko 
dla każdego z nas, 
a opanowując za-
wartą w niej wiedzę 
możemy zmieniać ja-
kość własnego życia. 
Jej plusem, bardzo 
uprzyjemniającym 
lekturę, jest to, że na-
pisana została przy-
stępnym językiem, 
z dużym poczuciem 
humoru i olbrzymią 
ilością przecieka-
wych dykteryjek ka-

pitalnie ułatwiających przyswojenie 
nielekkiej przecież wiedzy.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Elementy gry
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120 lat PSS Częstochowa

Owoce jedności
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Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców
Wiesława Małgorzata 

Mizielska

W listopadzie ubr. z okazji 
Zaduszek wspominali-
śmy na naszych łamach 

m.in. nieodżałowanej pamięci za-
służonego zmarłego prezesa PSS 
w Częstochowie Marka Wojtasika. 
Wspominaliśmy też jego udział 
w jubileuszu 110-leciu PSS w 2009 
r. oraz piękne słowa skierowane 
wtedy do spółdzielców przez arcy-
biskupa częstochowskiego Stani-
sława Nowaka. Bardzo serdecznie 
pozdrawiał on społemowców, jako 
„wiernych działaczy społecznych, 

ludzi pracy, ludzi służby”. O spół-
dzielni-jubilatce mówił tak: „Na-
leżycie do takiej wspólnoty, która 
wszechstronnie służy człowieko-
wi…”

Warto przypomnieć obecnie te 
słowa, gdy Społem PSS Jedność 
w Częstochowie obchodzi teraz swo-
je 120-lecie właśnie służby ludziom, 
mieszkańcom Częstochowy. Zapew-
ne takie idee przyświecały prekur-
sorom spółdzielni. W 1899 r. grupa 
pracowników fabryki włókienniczej 
Peltzer i Synowie w Częstochowie 
zorganizowała 18 stycznia zebranie 
założycielskie spółdzielni pod nazwą 
Towarzystwo Spożywcze „Pomoc” 
przy Fabryce Peltzer i Synowie 
w Częstochowie. Jego statut zatwier-
dziły władze carskie w Petersburgu 
w dniu 11 listopada 1899r.

Po rewolucji 1905 r. powstało 
w mieście kilkanaście stowarzy-
szeń spożywczych. Były to jednak 
jednostki małe, słabe gospodarczo. 
Działając w pojedyn-
kę miały małe szanse 
rozwoju. W tej sytuacji 
miejscowi działacze 
spółdzielczy z księ-
dzem Józefem Męż-
nickim na czele, posta-
nowili połączyć małe 
spółdzielnie. W 1909 
r. powołano Okręgową 
Komisję Wspólnych 
Zakupów, z udzia-
łem 12 stowarzyszeń. 
W 1911 r. uruchomio-
no wspólną piekarnię 
i wreszcie w 1913 r. 
połączono się w jedną 
spółdzielnię „Nasza 
piekarnia”, od 1916 r. już pod nazwą 
„Jedność”. 

Kataklizmy wojen światowych nie 
ominęły również „Jedności”. W okre-
sie II wojny światowej, pomimo nie-
zwykle trudnych warunków okupacji 
działalność handlowa była prowa-
dzona. Udało się nawet uruchomić 
wytwórnię wód gazowanych i cztery 
nowe placówki. W okresie powojen-
nym spółdzielnia rozwijała się, m.in. 
poprzez uruchamianie nowych zakła-
dów produkcyjnych, sklepów i zakła-
dów gastronomicznych. Wystarczy 
wspomnieć, że do dzisiaj jeden ze 
sklepów PSS nosi numer 513 (przy 
ul. Armii Krajowej 68). 

Od roku 1957 rozpoczęła się 
w Spółdzielni wielka akcja rozbudo-
wy i modernizacji sieci detalicznej 
np.: SDH „Centrum” przy ul. Wol-
ności 4/6, „Feniks” przy ul. Piastow-
skiej, pawilon przy ul. Myśliwskiej 
oraz zakład masarski przy ul. Gazo-
wej 8. Mimo licznych reorganizacji, 
w okresie PRL spółdzielnia zajmuje 
dominującą rolę na lokalnym ryn-
ku w handlu i gastronomii. Dopiero 
tzw. specustawa z 1990 r. radykalnie 
zmniejsza jej stan posiadania, podda-
jąc przy tym przemożnej presji boga-
tych sieci zagranicznych. 

Jednak dzięki uporczywym i kon-
sekwentnym wysiłkom kierownictwa 

i załogi gruntownie zmodernizowa-
no sieć, w tym sztandarowe domy 
handlowe – Sezam i Megasam oraz 
cztery zakłady produkcyjne – dwie 
piekarnie, ciastkarnię i zakład masar-
sko-garmażeryjny. Utrzymano dotąd 

47 placówek handlowych (w 2009 
r. było 59), a nawet Ośrodek „Prak-
tyczna Pani”, świadczący usługi fry-
zjerskie. Na witrynach, obok znaku 
Społem, pojawił się dumny napis 
„Polska Sieć Handlowa”. 

Znowu „Sezam”
Prawdziwym prezentem na jubi-

leusz 120-lecia spółdzielni, którego 
obchody zaplanowano na styczeń 
2019 r., jest radykalnie zmodernizo-
wany w ub. roku SDH Sezam. Jest 
on najnowocześniejszym sklepem 
w spółdzielni, spełniającym w pełni 
wymagania współczesnych klientów. 

O ponownym otwarciu Seza-
mu poinformowano w grudniu ubr. 
w Serwisie Informacyjnym Spo-
łem na stronie internetowej KZRSS 
Społem. Autor informacji pisze 
m.in.: „Należący do „Społem” PSS 
w Częstochowie, Spółdzielczy Dom 
Handlowy Sezam funkcjonuje od 
1983r. Placówka ta jest zlokalizo-
wana w dzielnicy Raków zamiesz-
kałej przez pracowników prężnie 
działającej w tym okresie ówcze-
snej Huty im. Bolesława Bieruta. 
Pawilon ten był wtedy jednym 
z największych sklepów spożywczo 
– przemysłowych w tej dzielnicy.

W związku ze zmianami zacho-
dzącymi w handlu – wejście na 
lokalny rynek marketów z obcym 
kapitałem, w roku 1999 Sezam pod-
dano modernizacji dostosowując go 

do ówczesnych wy-
mogów handlu. Po-
wierzchnia handlowa 
wykorzystywana przez 
„Społem” po tej mo-
dernizacji wynosiła 2 
300m². Oprócz tego 
w placówce był pasaż 
handlowo – usługowy, 
w którym działalność 
prowadzili podnajem-
cy. 

W maju 2018 r. Se-
zam poddany został 
całkowitej moderni-
zacji i przebudowie. 
Zdemontowano ele-
menty zewnętrzne da-

chu oraz ścian. Pierwszy etap prac 
polegał na piaskowaniu, malowaniu 
i wzmacnianiu konstrukcji pawilonu 
oraz układaniu nowych warstw pod-
łoża pod posadzkę. Wszystkie prze-
prowadzone prace prowadzone były 
w celu dostosowania obiektu do obo-
wiązujących przepisów ppoż. i SA-
NEPID oraz poprawy warunków pra-
cy zatrudnionych tam pracowników. 

Placówkę wyposażono w energo-
oszczędne odbiorniki energii elek-
trycznej oraz zastosowano szereg 
rozwiązań poprawiających termoizo-
lację. Wymieniono reklamę zewnętrz-
ną – pozostawiono dotychczasowy 
kształt reklamy, energochłonne oświe-
tlenie neonowe zastąpiono oświetle-
niem LED. Działalność handlowa 

Społem prowadzona będzie na 2/3 
powierzchni, pozostała powierzch-
nia została przeznaczona dla pod-
najemców. 

Aranżację placówki zaprojekto-
wało profesjonalne studio architek-
toniczne. Metalowe regały sklepo-
we w kolorze grafitowym zostały 
„ocieplone” poprzez wprowadzenie 
szeregu elementów z drewna w ja-
snym kolorze. Kolorowa glazura na 
stoiskach serwisowych oraz ściana 
z imitacji cegły na stoisku alkoho-
lowym spowodowały, że sklep, zda-
niem klientów, ma niepowtarzalny 
klimat i jest najładniejszym sklepem 
w Częstochowie. W urządzeniach 
chłodniczych i na półkach regałów 
klienci znajdują bogaty asortyment 
produktów. Oferowany do sprze-
daży asortyment będzie 3-krotnie 
większy niż w popularnych skle-
pach dyskontowych – w tym wie-
le produktów będzie od lokalnych 
producentów. Sklep czynny jest 
od poniedziałku do soboty w godz. 
6.30–22.00, a w niedziele handlowe 
w godz. 9.00–21.00. 

Uroczyste otwarcie sklepu 
z udziałem władz lokalnych, wyko-
nawców, dyrekcji instytucji współ-
pracujących oraz Rady Nadzorczej 
Spółdzielni odbyło się 15 listopada 
o godz. 10.00. Na otwarcie placówki 
przybyły tłumy klientów, z niecier-
pliwością oczekujących dnia, w któ-
rym placówka zostanie otwarta. Do 
dokonania zakupów w dniu otwarcia 
i kolejnych dniach nie zniechęcały 
ich kilkudziesięciometrowe kolejki 
do kas. Teraz po 11 dniach funkcjo-
nowania placówki obroty są wyż-
sze o 46% do analogicznego okresu 
ubiegłego roku.” 

Bogata oferta
Atutem spółdzielni-jubilatki, 

oprócz oddanej, pracowitej załogi 
i kierownictwa, bogatej oferty to-
warów, jest też bogata oferta pro-
dukcyjna z własnych zakładów. 
I tak np. dwie piekarnie zaopatrują 
sieć w codziennie świeże pieczywo, 
chleby, bułki, rogale, także dla szkół 
i przedszkoli. Ciastkarnia poleca cia-
sta, ciasteczka, pączki, torty. Nato-
miast zakład masarsko-garmażeryjny 
zachęca do kupowania m.in. wyjąt-
kowych dań gotowych, takich jak 
pierogi, krokiety, paszteciki, kotlety 
mielone, gołąbki, pieczenie, sałat-
ki, śledzie. Kuszą również rozmaite 
„z ciepłej linii” wędliny, kiełbasy, 
pasztety. Wybór tych produktów jest 
oszałamiający, dostępny wraz ze 
zdjęciami na aktualizowanej stronie 
internetowej spółdzielni. 

Społemowcom z Częstochowy, 
jednej z najstarszych spółdzielni 
w kraju, należy życzyć dalszych 
sukcesów i pomyślnego rozwoju. 
Jako społemowcy warszawscy, 
wchodzący w rok swojego 150-le-
cia, kierujemy te bratnie życzenia 
dla całej Załogi, Zarządu z pre-
zesem Ryszardem Bułą na czele 
i Rady Nadzorczej z jej przewod-
niczącą Bożenną Krawczyk. Jak 
zauważył arcybiskup częstochow-
ski, społemowcy tworzą piękną hi-
storię, nie tylko „wysiłku, mordęgi 
nieraz”, ale „też i radości, sukce-
sów, tę historię przede wszystkim 
służby drugiemu…” 

DARIUSZ GIERYCZ

Zodiakalna Panna jest osobą roz-
sądną, dokładną, z poczuciem 
obowiązku, na której można 

polegać zarówno w sferze powierzo-
nych jej spraw jak i na płaszczyźnie 
relacji pozazawodowych. Spośród 
innych wyróżnia się niespożytą ener-
gią i spontanicznością.

Z kolei imię Wiesława wskazuje 
na osobę, która chętnie podejmuje się 
odpowiedzialnych zajęć związanych 
z liczeniem pieniędzy czy dyscypli-
ną. Te cechy są adekwatne i spraw-
dzają się w odniesieniu do Wiesławy 
Małgorzaty Mizielskiej. Wiesława 
Mizielska, na co dzień Małgosia, po 
ukończeniu Liceum Ekonomicznego 
w roku 1979 roku podejmuje pracę 
w branży budowlanej wykonując tam 
prace administracyjne. 

W roku 1986 zostaje zatrudnio-
na w „Społem” WSS Śródmieście 
w Dziale Ekonomiczno-Finanso-
wym Spółdzielczego Domu Han-
dlowego Hala Mirowska. Do obo-
wiązków młodej adeptki ekonomii 
należy m.in. opracowywanie planów 
ekonomiczno-finansowych, analiza 
kosztów rodzajowych, wystawianie 
dokumentów księgowych, a także 
przygotowywanie dokumentów do 
ubezpieczeń. Z tego okresu najbar-
dziej wspomina swój czynny udział 
w pracach związanych z komputery-
zacją tej placówki kierowanej w tym 
czasie kierowanej przez dyrektor 
Elżbietę Niską. 

O swojej przełożonej tak mówi: 
„Dyrektor była dla mnie nie tylko 
przełożoną, ale kimś kto wprowadzał 
mnie w środowisko spółdzielców. 
Służyła radą i pomocą i jednocześnie 
dopingowała w podejmowaniu decy-
zji dotyczących poszerzania i utrwa-
lania wiedzy w wyuczonej profesji. 
Rozmowy i doping były dla mnie 
motywacją do podjęcia w roku 2002 
studiów w Wyższej Szkole Ubezpie-
czeń i Bankowości w zakresie eko-
nomiki ubezpieczeń i bankowości, 
zakończonych licencjatem, a w roku 
2007 ukończeniem Akademii Fi-
nansów w Warszawie na Wydziale 
Finansów i Bankowości”. Zarówno 
temat pracy licencjackiej jak i magi-
sterskiej związany był z samorządem 
terytorialnym i dotyczył podziału do-
chodów na poziomie zarówno lokal-
nym jak i regionalnym.

W roku 2004 Wiesława Mizielska 
obejmuje stanowisko kierownika 
Działu Spraw Pracowniczych śród-
miejskiej spółdzielni. W osiem lat 

później poza obowiązkami wynika-
jącymi z powierzonego jej stanowi-
ska zostaje zaproszona do udziału 
w projekcie współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego realizowanym w Radomskim 
Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowa-
cyjnej Gospodarki – Państwowego 
Instytutu Badawczego. Przewodni-
czy Komisji Branżowej, przy pro-
jekcie „Kształtowanie Kompetencji 
Kierowniczych i Strategicznych Ka-
dry Zarządzającej Przedsiębiorstw 
Spółdzielczych”. 

Nie jest to jedyny jej udział w tego 
rodzaju przedsięwzięciu. W latach 
2012–2015 z upoważnienia prezesa 
zarządu spółdzielni jest ekspertem 
– w europejskiej grupie roboczej 
w unijnym projekcie „KOBIETY 
50+ TALENTY WIEDZY”, mają-
cym na celu określenie możliwości 
wykorzystania potencjału pracowni-
ków powyżej 50 roku życia w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi. 

Za zaangażowanie zawodowe 
otrzymała BRĄZOWY MEDAL za 
Długoletnią Służbę, a za długolet-
nią pracę w spółdzielni ODZNAKĘ 
„Zasłużony dla „Społem”. W ramach 
pełnionej funkcji kierownika Działu 
Kadr organizuje integracyjne wyjaz-
dy w kraju lub poza jego granicami, 
na których oprócz wypełniania obo-
wiązków organizatora jest duszą to-
warzystwa. 

Od roku 2010 jest członkiem Rady 
Nadzorczej i pełni rolę sekretarza 
w Komisji Rewizyjnej.

Prywatnie niezwykle ceni sobie 
życie rodzinne, a w szczególności 
przebywanie z wnuczką Patrycją 
na wyjazdach podczas wakacji lub 
ferii zimowych, ale także obiady 
i uroczystości w gronie najbliższych. 
W chwilach wolnych relaksem jest 
dla niej czytanie książek, oglądanie 
programów telewizyjnych, spotkania 
ze znajomymi.

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Rysunki 
Jerzego 
Flisaka 
z lat 70. 
XX wieku.
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Słoiki dla Stasia

...„Każdy człowiek rodzi się i umiera,
Każdy kwiat więdnie,
Każdy barwę zmienia. 
Tylko jedno pozostaje

 – kwiat wspomnienia”.

Przytoczona zwrotka jest fragmen-
tem wiersza zatytułowanego „Kwiat 
wspomnień” Julii Duszyńskiej 
uczennicy klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w SOSW dla Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w Dąbrowie 
Górniczej zdobywczyni pierwszego 
miejsca w młodszej kategorii wieko-
wej w konkursie literackim Ogólno-

polskiego Konkursu Uzdolnionych 
Ludzi Artystycznie Różnorako 
– O.K.U.L.A.R. W tej kategorii 
oceniano także prozę o zróżnicowa-
nej tematyce m.in. z przywołaniem 
dzieciństwa, o lubelskich Żydach, 
o spędzonych nad morzem waka-
cjach, o czasach wojny w oparciu 
o relacje najbliższych. Przewodnim 
hasłem ubiegłorocznego Festiwalu 
były „Wspomnienia… ”.

Organizatorzy konkur-
su, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Słabowidzą-
cych nr 8 im. Zofii Galew-
skiej przy ul. Koźmińskiej 
w Warszawie oraz Funda-
cja tam istniejąca, mają na 
celu „ promowanie zainte-
resowań, pasji i talentów, 
inicjowanie twórczych 
kontaktów międzyszkol-
nych, a także podwyższa-
nie samooceny dzieci i młodzieży 
z wadami wzroku”. Z pomocą spon-
sorów po raz kolejny zrealizowali 
ten szczytny cel zaktywizowania śro-
dowiska „uzdolnionych różnorako„ 
do pracy twórczej. Przedsięwzięcie 
wsparła m.in. Fundacja „Trakt”, Mu-
zeum Warszawy, Urząd Miasta War-
szawy, ”Społem „ Warszawska Spół-

dzielnia Spożywców Śródmieście.
Uczestnikami konkursu, podobnie 

jak w poprzednich edycjach konkur-
su, były przedszkolaki, uczniowie 
klas I– VIII szkół podstawowych, 
gimnazjaliści i młodzież ze szkół po-
nadpodstawowych. 

W ubiegłorocznej jubileuszowej, 
piątej edycji konkursu uczestniczyli 
„różnorako uzdolnieni” z ośrodków 
w Dąbrowie Górniczej, Lublinie, 
Bydgoszczy, z Owińska koło Pozna-
nia i z Warszawy. Poza wymienioną 
wyżej kategorią literacką, w której 
nagrodzone prace zostały wydane 

w formie broszu-
ry, i będą publi-
kowane w czaso-
piśmie Polskiego 
Związku Niewi-

domych „Nasze dzieci”, ubiegano się 
o nagrody w kategorii plastycznej, 
fotograficznej (po raz pierwszy), fil-
mowej oraz najbardziej widowisko-
wej tj. scenicznej. 

W tym ostatnim projekcie prezen-
tacje sceniczne objęły śpiew, taniec, 
deklamacje, grę na instrumentach 
i scenki rodzajowe. 

 Pierwsze miejsce w kategorii sce-
nicznej i nagrodę publiczności przy-
znaną po raz pierwszy w tej edycji, 

„wyśpiewała” Karina 
Kruszyńska z warszaw-
skiego SOSW. Ujęła 
wykonaniem zarówno 
jurorów jak i publiczność 
obecną na koncercie fina-
łowym w dniu 8 grudnia 
2018r. w Muzycznym Stu-
dio im. Agnieszki Osiec-
kiej przy ul. Myśliwiec-
kiej. Publiczność świetnie 
bawiła się również przy 
piosenkach w interpretacji 

innych wykonawców, takich jak „To 
były piękne dni”, „Gdzie się podziały 
tamte prywatki”.

 Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy udziału w jubileuszowej 
jego edycji, który pozostanie niestety 
już tylko … w s p o m n i e n i e m.

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Galeria Rondo Wiejska zabawa

Akcja charytatywna „Słoiki 
z Wilanowa dla ...” to już 
4. edycja wydarzenia or-

ganizowanego przez wilanowską 
społeczność. Akcja ma na celu nie-
sienia pomocy potrzebującym dzie-
ciom i ich rodzinom, skupionym 
wokół Przedszkola nr 420 przy uli-
cy Ledóchowskiej 8 w Wilanowie. 
W tę akcję zaangażowali się nie tyl-
ko „znani i lubiani” ze świata spor-
tu, kultury czy polityki, ale rów-
nież „Społem” WSS Śródmieście. 
Oprócz kosza z produktami marki 
„Społem”, pracownicy przekazali 
na kiermasz domowej roboty prze-
twory.

Kolejna edycja „Słoiki z Wila-
nowa dla Stasia”, przyciągnęła 9 
grudnia ubr. do Przedszkola „Na-
sza Bajka” mieszkańców Wilanowa 

i nie tylko. Celem tego wydarzenia 
było zebranie środków finansowych 
na leczenie, rehabilitację, środki hi-
gieniczne, preparaty żywieniowe 
oraz zakup wózka spacerowego dla 
7-letniego Stasia. Rodzice bohate-
ra mówią o nim Dziecko Słońca, bo 
w stronę słońca mały Staś patrzy 
z uśmiechem, a wtedy oni uśmiecha-
ją się razem z nim. Staś urodził się 
z wadą genetyczną, padaczką leko-
oporną, zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu oraz niepełnosprawnością 
sprzężoną. Jego codzienność to wie-
logodzinne terapie behawioralne oraz 
intensywna fizjoterapia.

Nasze „słoiki” to tylko symbol, od 
którego wszystko się zaczęło – wspo-
minała Jolanta Kuźmińska, dyrektor 
przedszkola. Zatem w tymże „sym-
bolu” znaleźć można było przetwory, 
łakocie, pluszaki. Darczyńcy prze-

kazali także książki, gry planszowe, 
płyty, vouchery i mnóstwo innych 
gadżetów. Kiermaszowi towarzyszy-

ła też aukcja, podczas której wyli-
cytować można było koszulki, piłki, 
rękawice, czy książki z autografami 

znanych postaci. Wszystkie środki fi-
nansowe pozyskane dzięki wydarze-
niu wspomogą leczenie i codzienne 
życie Stasia.

„Słoik jest tutaj symbolem po-
magania” – powiedziała Iga Urba-
nik-Brymas z Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”, dodając: „Cały 
Wilanów jest organizatorem spotka-
nia, przy wsparciu władz lokalnych, 
burmistrza Wilanowa, który daje Ho-
norowy Patronat nad akcją”.

Imprezie towarzyszyły liczne bez-
płatne atrakcje dla dzieci. Społecz-
ność Wilanowa, od najmłodszego do 
najstarszego, całym sercem zaanga-
żowała się w działania na rzecz Sta-
sia. Ambasadorką tegorocznej akcji 
była mieszkanka Wilanowa, Aneta 
Zając, która także zrobiła słoiki.

DANUTA BOGUCKA

Fundacja Cepelia pod koniec 
ubiegłego roku przybliżyła 
Warszawiakom w Galerii RON-

DO dekoracyjne, konkursowe tka-
niny tkaczek z Janowa, niewielkiej 
miejscowości na obrzeżach Puszczy 
Knyszyńskiej, w województwie pod-
laskim . Autorki prac i zaproszonych 
gości powitali prezes Fundacji Jan 
Włostowski i kustosz wystawy Anna 
Filipowicz-Mróz. 

Na otwartej wystawie pod tytułem 
„Wiejska zabawa” można było 
oglądać m.in. „tańczące postacie” 
„grających muzyków”, czy udają-
cych się na zabawę jej uczestników. 
W trakcie pracy nad „obrazami”, 
na krośnie powstają dwie tkaniny 
połączone ze sobą wzorami i deko-
racyjnie zakończonymi brzegami. 
Początki tego rodzaju tkactwa sięgają 
I połowy XIX w. 

W Gminnym Ośrodku Kultury 
istnieje Izba Tkactwa Dwuosnowo-
wego gdzie prezentowane są dywany 

i makaty oraz 
działające prze-
szło stuletnie 
krosna. Ponad-
to na terenie 
województwa 
został utwo-
rzony Szlak 
Tu r y s t y c z n y 
„Kraina Wątku 
i Osnowy” na 
którym działa 
12 pracowni, 
którego celem 
jest upowszech-
nianie tradycji 
tkackich wśród 
młodzieży. 

Janowskie tkaczki uczestniczą 
w konkursach od 26 lat przy wspar-
ciu Fundacji „Cepelia „ Polska Sztu-
ka i Rękodzieło i dofinansowaniu 
przez instytucje publiczne. 

Najbardziej cieszy fakt, o czym 
wspomniała Justyna Grabowicz, 
kierownik janowskiego Gminnego 
Ośrodka, że sztuką tkactwa dwuosno-
wowego zaczyna interesować się 
młode pokolenie, którego przedsta-
wicielką jest m.in. Karolina Radul-
ska (na zdjęciu) zdobywczyni pierw-
szej i drugiej nagrody w konkursach 
w latach 2013/2014. Młoda tkaczka 
opiekuje się janowską Izbą Tkactwa 
Dwuosnowowego, prowadzi pokazy 
i prelekcje dotyczące tkactwa. Może 
pochwalić się już swoimi pracami 
w kolekcjach Podlaskiego Muzeum 
Kultury Ludowej w Białymstoku, 
a poza Polską na Szetlandach (Wiel-
ka Brytania).

 Wszystkim tkaczkom gratulujemy 
dotychczasowych sukcesów życząc 
dalszego popularyzowania liczącej 
setki lat tradycji tkactwa janowskie-
go .  J.J.

Instalacje dekoracji warszawskich 
ulic firma Multidecor rozpoczęła 
ze znacznym wyprzedzeniem, aby 

8 grudnia dwadzieścia kilometrów 
ulic przybrało świąteczny wygląd. 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
zimowa iluminacja obejmie Trakt 
Królewski od Pl. Zamkowego do 
Belwederu. Najbardziej udekorowa-
ną i najbardziej rozświetloną ulicą 
jest Nowy Świat, której iluminacje 
firmuje Ferrero Rocher. Od Święto-
krzyskiej aż do Al. Jerozolimskich 
zawieszonych zostało tysiące diod 
tworzących na całej jej długości 
świecący baldachim. Największym 
skupiskiem świątecznych instala-
cji jest Krakowskie Przedmieście, 
okolice Starego i Nowego Miasta 
z Multimedialnym Parkiem Fontann 
na Podzamczu włącznie. Także ulice 
Pragi Południe i Pragi Północ zyskały 
świąteczne elementy.

 Są również w stolicy miejsca spe-
cjalne z elementami „naziemnymi” 
takie jak autobus na Rozdrożu, paw 
przy ul. Pięknej, planetarium na Kra-
kowskim Przedmieściu, raj dla dzieci 
na Placu Hoovera, choinka na Placu 
Zamkowym czy iluminowane ramy 
do wykonania pamiątkowych zdjęć. 
Podobnie jak w roku ubiegłym świą-
teczny wygląd przybrało również 
warszawskie metro z obrazami war-
szawskiej Starówki, syrenką, kolum-

ną Zygmunta, mostem 
Świętokrzyskim przy-
ozdobionymi śnieżyn-
kami . 

Jan III Sobieski za-
prasza tradycyjnie do 
Wilanowa do Kró-
lewskiego Ogrodu 
Światła. Do pałacu 
można dojść tunelem 
przy dźwiękach muzy-
ki Brahmsa i Straussa. 
Wejścia do ogrodów 
strzegą dwa orły. Roz-
świetlone XVII wiecz-
ne pawilony zapraszają 
do środka, pomarań-
czowe drzewka, herby, 
dodają uroku i podno-
szą atmosferę Zimowe-
go Ogrodu Króla.

Nowością w tym roku 
jest instalacja na dol-
nym tarasie nazwana 
„Muzycznym Ogro-
dem Marzeń” gdzie 
w rytm muzyki Vivaldie-
go z „Czterech pór roku”, 
z baletu Czajkowskiego 
„Dziadek do orzechów” 
zmienia się to miejsce 
w bajkowe obrazy utwo-
rzone z tysiąca diod uło-

żonych w misterne wzory, zmienia-
jące swoją barwę od złotej, srebrnej, 
zielonej po granat w takt odtwarzanej 
muzyki. 

Odwiedziny pałacowych ogro-
dów można rozpocząć lub zakończyć 
obejrzeniem trójwymiarowego wido-
wiska na fasadzie pałacu . 

J.J.

W trzy przedświąteczne 
weekendy grudnia, Spół-
ka BBI Development 

we współpracy ze „Społem” WSS 
Śródmieście, zorganizowała dzia-
łania marketingowe promujące 
„Centrum Marszałkowska”. Jar-
mark Świąteczny odbywał się czę-
ściowo na poziomie „0” i poziomie 
„-1”, gdzie mieści się należący do 
śródmiejskiej Spółdzielni „Sezam”.

Do akcji przyłączyło się Przed-
szkole „Wiślana Kropelka”, z którego 
dzieci zaśpiewały najpiękniejsze kolę-
dy i pastorałki. Odbyły się warsztaty 
„Eko-torby na prezenty od Mikołaja”, 

mające na celu animacje i integrację 
międzypokoleniową, a przede wszyst-
kim wprowadzające w świąteczny 
nastrój przygotowań do Świąt Bożego 
Narodzenia. W „Centrum Marszał-
kowska” gościł, także Św. Mikołaj, 
Śnieżynki oraz wykonujący magicz-
ne sztuczki iluzjonista. Stanowiska 
z rękodziełem wystawili liczni artyści. 
Kupić można było obrazy, biżuterię, 
ręcznie malowane ozdoby i inne bi-
beloty. Świąteczny Jarmark, to także 
degustacje smakołyków wigilijnego 
stołu, przygotowane między innymi 
przez partnerów handlowych śród-
miejskiej Spółdzielni.

A to wszystko, by podziękować 
dotychczasowym Klientom „Cen-
trum Marszałkowska” i zachęcić in-
nych do odwiedzania, usytuowanego 
u zbiegu najważniejszych warszaw-
skich arterii – ulic Marszałkowskiej 
i Świętokrzyskiej, obiektu.

D.B.

Jarmark świąteczny
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Wprawdzie podpisana 30 
grudnia ubr. przez prezy-
denta nowelizacja ustawy 

o podatku akcyzowym, dotycząca 
cen energii elektrycznej, hamuje na 
rok spodziewane spore podwyżki 
cen energii. Jednak to wielkie zagro-
żenie dla bytu polskich firm wciąż 

wisi w powietrzu. Teraz tym bardziej 
widać, jak słuszna była inicjatywa 
KZRSS Społem, aby spółdzielnie 
społemowskie wspólnie dokonywały 
zakupu energii (Program Energia 
dla Społem)! Idea wspólnych zaku-
pów powinna być powszechna, bo 
ona ratuje spółdzielnie przed upad-
kiem. Jeszcze jednym potwierdze-
niem tej tezy jest wypowiedź preze-
sa Polskiej Grupy Supermarketów 
Michała Sadeckiego 20 grudnia ubr. 
dla portalu dlahandlu.pl. Jego zda-
niem podwyżka cen energii postawi 
w lepszej pozycji zagraniczne sieci 
handlowe

Jak ocenia prezes Sadecki: – 
Ostatnie zapowiedzi podwyżki cen 
energii zaniepokoiły polskich przed-
siębiorców branży spożywczej – jed-
nego z największych (obok sektora 
hutniczego i innych branż energo-
chłonnych) płatników za dostawy 
energii. Skarżą się, że zagraniczne 
sieci korzystają z tańszej energii od 
dostawców ze swoich centrali. 

– Jak wynika z analiz serwisu wnp.
pl polskie firmy działające w tym 
sektorach płacą za energię elektrycz-
ną więcej niż konkurenci w innych 
krajach Unii Europejskiej. Koszt 
zakupu energii elektrycznej mają 

olbrzymi udział w funkcjonowania 
tych firm – może być szacowany na 
poziomie 40 proc. Aby zrównoważyć 
różnice przedstawiciele wybranych 
branż zastanawiają się one nad im-
portem tańszego prądu zza granicy 
– mówi Michał Sadecki.

– Temat importu tańszego prądu 
zza granicy pojawia się coraz czę-
ściej w branży spożywczej za sprawą 
oficjalnych informacji niemieckich 
sieci Lidl. Otóż, niemiecka ta sieć 

detaliczna ogłosiła, iż wkrótce bę-
dzie dostarczała ekologiczną energię 
elektryczną. Nowa usługa, zwana 
„Lidl-Strom”, będzie dostępna dzięki 
współpracy Lidl z niemieckim do-
stawcą energii E.on – dodaje.

Prezes PGS zwraca uwagę na to, 
że   „Lidl-Strom” zapewni „znaczną 
przewagę cenową” w porównaniu 
do większości lokalnych dostawców, 
a do 31 stycznia 2019 r. będzie ofe-
rował gwarancję ceny. Lidl twierdzi, 
że program pozwoli mu ugruntować 
pozycję odpowiedzialnego sprze-
dawcy detalicznego. Zielona energia 
elektryczna dostarczona przez E.on 
pochodzi z takich źródeł jak ener-
gia wiatrowa, energia słoneczna lub 
energia wodna, a także z elektrowni 
certyfikowanych przez Tüv.

– Już dziś słychać o preferen-
cyjnych warunkach zakupu energii 
przez niemieckie sieci obecne w Pol-
sce. A należy pamiętać, że Lidl jest 
częścią Grupy Schwarz, która po-
siada również sieć hipermarketów 
Kaufland. Obecnie w wielu krajach 
Europy istnieje około 10.000 skle-
pów Lidl, a w Polsce ponad 600 – 
podkreślają przedstawiciele polskich 
sieci detalicznych i sklepów spożyw-
czych.

Jak podkreśla Michał Sadecki, 
ceny energii na polskiej giełdzie są 
najwyższe w naszym rejonie. Im-
portowana energia pochodząca z np. 
z Niemiec, Czech, Słowacji, Rumu-
nii a nawet z Ukrainy jest znacznie 
tańsza. Tymczasem polskie sieci są 
zmuszone do korzystania z polskiej 
sieci bez możliwości negocjacji pre-
ferencyjnych warunków.

– Przedstawiciele polskiej branży 
kupieckiej wnioskują do rządu RP 
o wsparcie w zakresie negocjacji sta-
wek za energię w celu zachowania 
podstawowych warunków konkuren-
cji pomiędzy polskimi i zagraniczny-
mi podmiotami – podsumowuje Mi-
chał Sadecki, prezes Polskiej Grupy 
Supermarketów.

Według wyliczeń branży spo-
żywczej, brak pomocy rządu może 
doprowadzić do upadku ok. 80.000 
podmiotów działających w handlu 
w 2019 roku jako skutek podwyżki 
stawek energii.

Cytujemy powyższe słowa, aby 
szczególnie wyjaśnić Czytelnikom 
ogromne znaczenie dokonywa-
nia wspólnych zakupów energii 
i konsolidacji spółdzielni. Zwłasz-
cza w obliczu bezwzględnej kon-
kurencji i bezgranicznej ekspansji 
bogatych sieci zagranicznych. Na 
tle mnożących się wciąż zagrożeń 
i braku pomocy ze strony państwa, 
polskie firmy muszą koniecznie łą-
czyć się w większe potencjały, aby 
utrzymać się na rynku. Inaczej cze-
ka je smutny los „upadku ok. 80.000 
podmiotów działających w handlu 
w 2019 roku”… Zauważa to wy-
raźnie cytowany lider jednej z nie-
licznych już polskich sieci handlo-
wych. Alternatywa stoi przed nami 
– Polska Grupa Handlowa Społem 
COOP, o którą walczy KZRSS Spo-
łem na czele z jego prezesem Ry-
szardem Jaśkowskim (p.str.1-3). 

Opr. Red. 

Jak podkreśla portal newseria.
pl 13 grudnia ubr., osoby 55+ 
są coraz bardziej aktywne 

w sieci. Chętniej korzystają z me-
diów społecznościowych, a już pra-
wie co trzeci senior robi zakupy 
przez internet. Eksperci podkre-
ślają, że aby zachęcić ich do e-za-
kupów, sklepy powinny ułatwić 
nawigację na stronie, udostępnić 
przesyłki za pobraniem i różne 
formy kontaktu. Kluczowa jest 
również wiarygodność sprzedaw-
cy, którą potwierdzają certyfikaty 
bezpieczeństwa czy opinie innych 
internautów.

– Seniorzy nie kupują w sieci tak 
powszechnie jak inne grupy wieko-

we, ale już prawie 1/3 z nich to robi. 
W grupie wiekowej 55–64 lata jest to 
27 proc., a w grupie wiekowej 65+ 
jest to 29 proc. Kupują oni bardzo 
często ubrania i dodatki, akcesoria, 
perfumy, kosmetyki, książki, muzy-
kę, filmy – podkreśla w rozmowie 
z agencją informacyjną Newseria 
Biznes Anna Rak, Country Manager 
Trusted Shops w Polsce.

Z badania „Zakupy Polaków 
w internecie” przeprowadzonego na 
zlecenie Trusted Shops przez SW 
Research wynika, że już 93 proc. 
internautów kupuje online. Coraz 
aktywniejszą grupą wśród e-klien-
tów są seniorzy. Raport Gemiusa „E-
commerce w Polsce 2018” podaje, 
że osoby w wieku 50+ najchętniej 
kupują w internecie odzież i dodatki 
(53 proc.), kosmetyki i perfumy (46 
proc.) oraz książki i płyty (43 proc.). 
W przyszłości planują też zakupić 
w sieci wycieczki i meble. Choć do 
e-sklepu najczęściej trafiają z wyszu-
kiwarki, to rośnie liczba seniorów 
aktywnie korzystających z mediów 
społecznościowych. CBOS podaje, 
że social media w tej grupie wieko-
wej notują wzrost na poziomie 132 
proc. w ciągu roku. Jeszcze większy, 
bo ok. 200 proc., notują porówny-
warki cenowe.

– Dla ludzi w wieku 50 lat i star-
szych szczególne znaczenie przy 
wyborze sklepu internetowego ma 
poczucie bezpieczeństwa. Daje im je 
kilka elementów. Pierwszy to dane 
kontaktowe, czyli adres i nazwa fir-

my, NIP i numer telefonu, drugi to 
certyfikaty bezpieczeństwa wydawa-
ne przez zewnętrzne firmy, np. takie 
jak Trusted Shops. Trzeci element to 
opinie innych użytkowników, które 
dla seniorów są bardzo ważne – wy-
mienia Anna Rak.

Gemius podaje, że na wybór kon-
kretnego sklepu wpływają także 
jasne informacje dotyczące możli-
wości zwrotu i reklamacji zakupio-
nych rzeczy. Nielsen Norman Group 
wskazuje zaś, że wprowadzenie na 
stronie ułatwień dla seniorów prze-
kłada się nawet na 30-proc. wzrost 
liczby transakcji.

– Jeżeli chcemy, żeby seniorzy 
u nas kupowali, to musimy pomyśleć 
o kilku elementach. Pierwszy z nich 
to ich wizerunek w reklamie, czy oni 
się będą z nim identyfikowali. Dru-

gi element to dostosowanie strony, 
m.in. bardzo łatwa nawigacja, nu-
mer telefonu kontaktowego – senio-
rzy mówią o tym, że to jest dla nich 
bardzo ważne, żeby mogli zadzwonić 
i uzyskać ewentualną poradę. Senio-
rzy bardzo chętnie płacą za pobra-
niem, więc ten element również po-
winien być udostępniony na stronie. 
Dużym udogodnieniem jest również 
możliwość powiększenia czcionki na 
naszej stronie internetowej – mówi 
country manager Trusted Shops.

Sklepy mają jednak problem 
z tym, żeby zachęcić seniorów do 
zakupów. Choć stereotyp seniora 
ma coraz mniej wspólnego z rzeczy-
wistością, za zmianami nie nadąża 
marketing. W efekcie tylko 30 proc. 
identyfikuje się z postaciami ze spo-
tów.

– W reklamach ukazany jest fał-
szywy obraz seniorów. Występują 
oni najczęściej jako babcia, dziadek, 
bądź osoba chora i w związku z tym 
tylko 33 proc. seniorów identyfikuje 
się z tym wizerunkiem – przekonuje 
Anna Rak.

Szacuje się, że do 2050 roku popu-
lacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 
13,7 mln osób. Tym samym seniorzy 
będą stanowić blisko 40 proc. społe-
czeństwa.

– W ciągu ostatnich kilku lat na-
sze całe społeczeństwo postarzało się 
o 7 lat. To będzie kiedyś bardzo duża 
grupa docelowa, więc warto już teraz 
zadbać o te zmiany na stronie – pod-
kreśla Anna Rak. Opr.red. 

W związku z rozpoczęciem 
2019 roku konieczne jest 
zaplanowanie i przyjęcie 

rozliczania obowiązujących syste-
mów czasu pracy w poszczególnych 
okresach rozliczeniowych. 

Metodologia wyliczania norma-
tywnego czasu pracy określona jest 
art.130 kodeksu pracy który stanowi, 
że wymiar czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, oblicza się 
następująco: 
1)  mnożąc 40 godzin przez licz-

bę tygodni przypadających 
w okresie rozliczeniowym, 
przy czym należy przypomnieć, 
że dla celów rozliczania czasu 
pracy, przez tydzień należy 
rozumieć 7 kolejnych dni ka-
lendarzowych, poczynając od 
pierwszego dnia okresu rozli-
czeniowego,

2)  dodając do otrzymanej liczby 
godzin iloczyn 8 godzin i liczby 
dni pozostałych do końca okresu 
rozliczeniowego, przypadają-
cych od poniedziałku do piątku, 
nie wchodzących w okres tygo-
dnia.

Każde święto występujące w okre-
sie rozliczeniowym i przypadające 
w innym dniu niż niedziela obni-
ża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 
W przypadkach, gdy święto przypa-
da w dniu wolnym od pracy wynika-
jącym z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, pracodawca jest obo-
wiązany wskazać inny dzień wolny 
od pracy w tym okresie rozliczenio-
wym. 

Wymiar normatywnego czasu pra-
cy w 2019 r. w ujęciu miesięcznych 
okresów rozliczeniowych dla pra-
cowników, przedstawia się następu-
jąco:
Styczeń – (4 x 40) + (3 x 8 za 29, 

30 i 31 stycznia) – (1 x 8 za 1 – 
Nowy Rok) = 176 godzin tj. 22 
dni robocze 

Luty – (4 x 40) = 160 godzin, tj. 20 
dni roboczych

Marzec – (4 x 40) + (1 x 8 za 29 
marca) = 168 godzin tj. 21 dni 
robocze

Kwiecień – (4 x 40) + (2 x 8 za 29 
i 30 kwietnia – (1 x 8 święto 
Wielkanocne = 168 godzin, tj. 21 
dni robocze

Maj – (4 x 40) + (3 x 8 za 29, 30 i 31 
maja) – (2 x 8 za 1, 3 maja) = 168 
godzin, tj. 21 dni roboczych

Czerwiec – (4 x 40) – (1 x 8 za 20 
czerwca Boże Ciało) = 152 go-
dziny, tj. 19 dni roboczych

Lipiec – (4 x 40) + (3 x 8 za 29, 30 
i 31 lipca) = 184 godziny, tj. 23 
dni robocze

Sierpień – (4 x 40) + (2 x 8 za 29, 30 
sierpnia) – (1 x 8 za 15 sierpnia) = 
168 godzin, tj. 21 dni roboczych

Wrzesień – (4 x 40) + (1 x 8 za 30 
września = 168 godzin, tj. 21 dni 
roboczych

Październik – (4 x 40) + (3 x 8 za 
29, 30 i 31 października) = 184 
godzin, tj. 23 dni robocze

Listopad – (4 x 40) (+ 1 x 8 za 29 
listopada) – (2 x 8 za 1 i 11 li-
stopada) = 152 godzin, tj. 19 dni 
roboczych

Grudzień – (4 x 40) + (2 x 8 za 30 
i 31 grudnia) – (2 x 8 – za 25 i 26 
grudnia) = 160 godzin, tj. 20 dni 
roboczych

Za rok 2019 czas normatywny wy-
nosi 2008 godzin, tj. 251 dni robo-
czych.

Wymiar normatywnego czasu pracy 
w 2019 r. w ujęciu trzymiesięcznych 
okresów rozliczeniowych dla pracow-
ników, przedstawia się następująco: 
Styczeń – marzec – (12 x 40) + (4 x 

8 za 26, 27, 28 i 29 marca) – (1 
x 8 za 1 stycznia) = 504 godziny, 
tj. 63 dni robocze

Kwiecień – czerwiec – (13 x 40) – (4 
x 8 za 22 kwietnia Święto Wiel-
kanocne, 1, 3 maja, 20 czerwca – 
Boże Ciało = 488 godzin, tj. 61 
dni roboczych

Lipiec – wrzesień – (13 x 40) + (1 
x 8 za 30 września – (1 x 8 za 15 
sierpnia) = 520 godzin, tj. 65 dni 
roboczych

Październik – grudzień – (13 x 40) 
+ (1 x 8 za 31 grudnia) – (4 x 8 za 
1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia) 
= 496 godzin, tj. 62 dni robocze.

Wymiar normatywnego czasu 
pracy w 2019 r. w ujęciu czteromie-
sięcznych okresów rozliczeniowych 
dla pracowników przedstawia się na-
stępująco:
Styczeń – kwiecień – (17 x 40) + (1 

x 8 za 30 kwietnia) – (2 x 8 za 
1 stycznia i 22 kwietnia święto 
Wielkanocne (= 672 godziny, tj. 
84 dni robocze

Maj – sierpień – (17 x 40) + (3 x 8 za 
28, 29, 30 sierpnia) – (4 x 8 za 1 
i 3 maja, 20 czerwca – Boże Cia-
ło, 15 sierpnia) = 672 godziny, tj. 
84 dni robocze

Wrzesień – grudzień – (17 x 40) + 
(2 x 8 za 30 i 31 grudnia) – (4 x 8 
za 1 i 11 listopada, 25 i 26 grud-
nia) = 664 godziny, tj. 83 dni 
robocze

W przypadku pracy w przedłu-
żonym dobowym systemie czasu 
pracy ilość dni wolnych od pracy 
będzie większa w zależności od 
zastosowanej dobowej ilości go-
dzin pracy zgodnie z obowiązują-
cym harmonogramem czasu pracy 
w poszczególnych placówkach 
spółdzielni.

W 2019 roku handel będzie do-
zwolony łącznie w 15 spośród 52 
niedziel: 

27 stycznia, 24 lutego, 31 marca, 
14 kwietnia, 28 kwietnia, 26 maja, 
30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 
29 września, 27 października, 24 li-
stopada, 15 grudnia, 22 grudnia, 29 
grudnia.

Opracowała:
MONIKA BOBKE

Za jeden uśmiech

Kilka chwil radości i zapo-
mnienia o chorobie czy 
samotności, podarowali 

podczas wizyty 19 grudnia w Szpi-
talu dla Dzieci przy ul. Kopernika 
w Warszawie, małym pacjentom 
aktorzy „Teatru za jeden uśmiech” 
z Krakowa.

Krasnal Wincenty, kiedy od Śnie-
żynki czytającej listy dowiedział się, 
że autorka jednego z nich – niesforna 
Agatka nie wierzy w Świętego Mi-
kołaja, postanowił odwiedzić dziew-
czynkę i zabrać ją na wycieczkę do 
fabryki prezentów. Tam poznała 
Św.Mikołaja, którego wystawiła na 
próbę: „Jeśli jesteś prawdziwy, za-
mień mnie w lalkę” – powiedziała. 
Życzenie dziewczynki zostało speł-
nione, ale bycie lalką nie przypadło 
jej do gustu. Bardzo szybko popro-

siła, aby z powrotem 
przemienił ją w dziew-
czynkę i wyraźnie po-
wiedziała, że w ist-
nienie Św. Mikołaja 
od tej pory będzie już 
wierzyła.

P r z e d s t a w i e n i e 
„Niezwykłe przypad-
ki niesfornej Agat-
ki, czyli spotkanie 
ze Św.Mikołajem”, 
wśród małych pa-
cjentów wywołało 
niezwykłą ciekawość. 
Szpitalny korytarz za-
mienił się w baśnio-
wy świat, w którym 
wszystko może się 

zdarzyć. Aktorzy „Teatru za jeden 
uśmiech” postarali się również, aby 
Św. Mikołaj został w szpitalu trosz-
kę dłużej i odwiedził te dzieci, które 
w spektaklu uczestniczyć nie mogły. 
Porozmawiał z nimi o tym, że należy 
być grzecznym i pomocnym dla in-
nych, a także o czarodziejskiej mocy 
uśmiechu. Przywiózł również dla 
wszystkich prezenty. Poprosił swoich 
pomocników, aby wręczyli je dzie-
ciom: „Te w czerwonych workach 
dla młodszych dzieci, a w niebieskich 
dla starszych” – podpowiedział.

W tajemnicy Święty Mikołaj po-
wiedział, że w przygotowaniu spo-
tkania i prezentów dla dzieci po-
magali mu przyjaciele z kilku firm 
i instytucji, w tym ze „Społem” 
WSS Śródmieście.

DANUTA BOGUCKA



Str. 8                   SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 1 (623) 

Karnawał to czas spotkań, domó-
wek, zabawy. Warto zadbać, by 
na stole prócz przekąsek znala-

zły się nasze pyszne wypieki. Kilka 
sprawdzonych propozycji, z pew-
nością zachęci do samodzielnego 
przygotowania małego co nieco dla 
łasuchów. 

ChałwowieC na zimno 
● 300 g chałwy 
● 1 litr mleka 
3,2% ●12 list-
ków żelatyny 
●1 opakowa-
nie słomki pty-
siowej ● 400 
ml śmietanki 
36% ● 2 łyżki 

cukru pudru ● 6 łyżek nasion chia
Chałwę podgrzać w mleku do 

całkowitego rozpuszczenia. Opcjo-
nalnie można dosłodzić. Płatki że-
latyny namoczyć w zimnej wodzie, 
odcisnąć, dodać do mleka. Rozpuścić 
i ostudzić. W formie (28 x 18) ułożyć 
słomkę ptysiową, na nią przełożyć 
tężejącą masę chałwową. Przełożyć 
do lodówki, do całkowitego stęże-
nia masy. Śmietankę ubić na sztyw-
no z cukrem pudrem. Wymieszać 
z nasionami chia, ułożyć na wierzch 
ciasta. Wstawić na kilka godzin do 
lodówki. 

HOROSKOP
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–25 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) pieszczotliwie o matce, 
5) parowy, jary, 8) trawiasta sawanna 
w Amer. Płd., 9) Hans, Christian pisarz 
duński, 10) zwrot lub wyraz właściwy 
dla języka czeskiego, 11) kościelny in-
strument muzyczny, 13) w stadninie, 
16) tytuł filmu w reż. Paola Sorrentino 
oparty na biografii Gulia Andreottiego, 
20) konkretna data, 23) część lądu wy-
sunięta w stronę zbiornika wodnego, 
24) niejedna w muzeum, 25) dorosły 
samiec kozy domowej, 26) jest ich 
dużo w przedszkolu, 27) hiszpańscy 
partyzanci.

Pionowo: 1) Fiat 126p, 2) meble 
w buduarach, 3) Bolesław (1923–1987) 
gen. dywizji Wojska Polskiego, 4) rów-
nież w samochodzie, 5) technika elek-
troniczna oparta o nieruchome obrazy, 
które mogą być m.in. nagrywane, 6) 
ruska nazwa Szwedów, Wikingów, 7) 
w języku Poznaniaków to pyra, 12) 
ukośnik, 14) imię męskie, 15) ręka 

w dopełniaczu, 17) metody badania 
skorupy ziemskiej, 18) oddawanie to-
warów przeterminowanych, 19) np. 
prawa handlowego, 21) grecka bogini, 
muza pamięci, 22) zdarzają się nieprze-
spane, 23) rodzaj rumowiska skalnego.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżów-
ka nr 1 prosimy przesyłać na adres redak-
cji do dnia 31 stycznia 2019 r. Prawidłowe 
rozwiązanie będzie premiowane w drodze 
losowania nagrodą ufundowaną przez re-
dakcję Społemowca Warszawskiego.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11
Poziomo: 1) paluszek, 5) pieprz, 8)

Metysi, 9) Ksantypa, 10) korekcja, 11)
kurara, 13) polip, 16) awers, 20) plakat, 
23) Amadeusz, 24) Pniewski, 25) strefa, 
26) Ankara, 27) Igualada.

Pionowo: 1) pompka, 2) latorośl, 3) 
Saseks, 4) kukła, 5) plask,6) ester,7) re-
porter, 12) Ulka, 14) Opolanin, 15) paka, 
17) Erriugena, 18) Edytka, 19) szkapa, 
21) kreda, 22) tusza, 23) alibi, 

HASŁO: DOBROPOLANKI
Nagrodę ufundowaną przez JBB 

Bałdyga otrzymuje Magdalena Sitek 
z Warszawy.
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Od chwili uruchomienia spo-
łemowskiego nowego Uni-
versamu Grochów, w ramach 

potężnej nowej inwestycji i Ga-
lerii Rondo Wiatraczna, zmieniło 
się oblicze tego ruchliwego Ron-
da. Stało się bardziej europejskie, 
wielkomiejskie, gdyż zabudowa 
poszła w górę, wzbogacona o no-
woczesną architekturę. Zyskała na 
tym gastronomia, z pomnożoną 
ofertą, która przyciąga starych 
i nowych klientów rozbudowane-
go handlu w galerii, na targowisku 
i wokół popularnego „Wiatraka”. 

Obecnie dominuje gastronomia 
ta w budynku galerii. Na parterze, 
tuż przy wejściu od strony bazarku, 
akurat z szyldem Universamu Gro-
chów, napotykamy popularnego 
MC DONALDSA. Tutaj zwy-
kle zamawiam dietetyczne – kaj-
zerkę z jajkiem i pieczarkami, albo 
kanapkę McChicken z kurczakiem, 
szejka, albo cappuccino. Dłużej nie 
można wysiedzieć, bo zwykle wy-
gania nas hałas dzieciarni. 

Kilka kroków dalej, naprzeciw-
ko sklepu społemowskiego, po 
prawej mamy barki gastronomicz-
ne – malutki MAKARUN z tek-
turowymi kubkami, wypełniony-
mi spaghetti z wybranym sosem, 
albo sałatką oraz AMRIT, czyli 
kebabownię. Tu polecam byrak, 
czyli 6 pierożków z pieczarkami 
i mozzarellą za 11 zł, albo da-
nie główne, np.wołowy kebab 
z ryżem i surówkami za 22 zł, 
czy cielęcinę z bakłażanem, czo-
snkiem, ryżem i surówkami za 20 

zł. W porównaniu z innymi lokal 
bardziej ciemnawy. 

Na pewno zrelaksujemy się 
w COSTA COFFEE na skrzy-
żowaniu korytarzy, przy słynnej 
rzeźbie „Panienka”. Mają świetne 
kawy, przestronne wnętrze, ogrom-
ne szyby z widokiem na ruch 
klientów, uprzejmą, szybką ob-
sługę. A naprzeciw można posilić 
się w samoobsługowej restauracji 

OLIMP, gdzie potrawy są na wagę 
i można do woli wybierać wszyst-
kie składniki z bemarów. Z kolei 
na przeciwległym rogu skrzyżowa-
nia można skorzystać na deser ze 
świetnych lodów GRYCANA, 
albo o dwa kroki dalej z wyrobów 
CUKIERNI SOWA. Wtedy 
można zaszaleć. 

Poza galerią na Rondzie Wia-
traczna znajdujemy też znane, re-
nomowane lokaliki. Takie jak np. 
kioski z pysznymi tradycyjnymi, 
od 60 lat, rurkami z kremem – 
RURKI Z WIATRAKA i obok 
WARSZAWSKIE PĄCZKI TRA-
DYCYJNE. Po tej samej północ-
nej stronie jeszcze mamy siecio-
wy BOBBY BURGER i cztery 
azjatyckie barki – WIATR, 
PHO, HA LONG i VIET 
PHO, a w nich kuszące zupy pho 
i sajgonki. Dalej jest dość mizerny 
i obskurny kebab KARDAMON 
i już przy ul. Wiatracznej meksy-

kańska knajpa LOCO MEXICA-
NO. Tu znajdujemy tanie lunche 
po 20 zł. Polecam klasyczne chili 
con carne oraz wyśmienite drinki 
meksykańskie na bazie rumu. Jest 
fajny meksykański wystrój, załoga 
z humorem, muzyka i klimat. 

Wreszcie na innych rogach rozle-
głego ronda spotykamy jeszcze dwa 
lokale, które warto polecić. To ce-
niony przez grochowian bar WIA-

TRAK KEBAB, przy wjeździe na 
ul. Grochowską w stronę centrum 
Pragi. Dwóch sympatycznych mło-
dzieńców serwuje tu klasyczne ke-
baby z wołowiny i kurczaka w tor-
tilli, lawaszu, lub bułce po 12-14 
zł. Polecają też swoje wyroby na 
wynos i na dowóz na zamówienie 
telefoniczne. Widać, że interes się 
kręci, bo robią to z dużym zapałem, 
a reklamują się na facebooku. 

Drugi lokal, u zbiegu z Ale-
ją Waszyngtona to CAFE BAR 
LIBO, obok popularnej szkoły 
języka angielskiego. Oferują tutaj 
bardzo tanie, dwudaniowe lunche 
po 16 zł! Smaczne zupy, pomido-
rowa, ogórkowa, zacierkowa; ryby, 
kurze piersi, schab, placki. Dla 
mnie najlepsze jednak są krokiety 
i naleśniki, np. z pieczarkami, szpi-
nakiem, jabłkami. Do tego piwo, 
napoje. Skromny wystrój, miła ob-
sługa. 

SMAKOSZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 1 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na Wiatraku

1 stycznia
imieniny Mieczysława

Mieczysławi bywają

przeważnie sporawi.
prawdopodobnie, że 
jedzenie iCh bawi.

Cenią zarówno potrawy,
jak i płyny.
i pierwsi każdego roku 
urządzają imieniny.

Baran 21.III-20.IV
Ten rok będzie ziszczeniem 
się twoich marzeń. Wykaż 
się kreatywnością i praco- 
witością. Pamiętaj też, że nie 

tylko pracą człowiek żyje.

Byk 21.IV-21.V
Postaraj się mieć zdrowy dy-
stans do tego co będzie się 
działo w tym roku. Nie zapo-
minaj o swoich poglądach.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
W sferze zawodowej czeka-
ją cię znaczące zmiany. Nie 
przesadzaj jednak z pracą 
zawodową. Oderwanie się 

od niej będzie korzystne.

rak 22.VI-22.VII
W początkowych miesią-
cach możesz mieć powo-
dy niepokoju, a może i do 
zmartwień. Sprawy finan-

sowe nie będą zadawalające.

lew 23.VII-22.VIII
Powtórzy się rok ubiegły 
pod kątem aktywności 
i rozwoju. Przygotuj się 
także do zadań związanych 

z tworzeniem atmosfery rodzinnej. 

Panna 23.VIII-22.IX
W tym roku czeka cię wy-
tężona praca, której owo-
cami będą sukcesy. Mimo 
wszystko owoce pojawią 

się dopiero w drugiej połowie roku.

waga 23.IX– 23.X
W kontaktach z otoczeniem 
musisz być mniej wyma-
gająca. Takie postępowa-
nie przysporzy ci więcej 

zwolenników na gruncie zawodowym 
i prywatnym.

SkorPIon 24.X-22.XI
Dobry czas w dążeniu do 
spektakularnego sukcesu. 
Stabilizacja finansowa. 
Spełnienie marzeń i pla-

nów. Dobra kondycja zdrowotna.
Strzelec 23.XI.-23.XII
Pracowity rok w pracy za-
wodowej, ale także w pro-
społecznej. Rozważ także 
miejsce najbliższych w tym 

pełnym zajęć świecie.
kozIorożec 24.XII-20.I
Zadbaj o wyjątkową at-
mosferę w święta Bożego 
Narodzenia. Już w tym mie-
siącu pomyśl o ewentual-

nym odpoczynku po całorocznej pracy.
wodnIk 21.I-20.II
Nie tylko świąteczne spo-
tkanie będzie spełnieniem 
twoich marzeń. Święta 
przysporzą ci wiary w zmia-

ny, które powinny zaistnieć.

ryBy 21.II-20.III
Obowiązki domowe w mia-
rę możliwości realizuj suk-
cesywnie, aby święta były 
dla ciebie czasem odpoczyn-

ku w gronie najbliższych. 

karnawałowe ciaSta
Warto

zaprenumerować

sernik poMarańczowy 
z pierniczkaMi

● CIASTO: ● 250 g masła ● 150 g 
cukru ● 3 jajka ● 500 g mąki ● 3 
łyżki proszku do pieczenia ● 2 łyż-
ki kakao – do gwiazdek ● PIER-
NICZKI: ● 3 opakowania nadzie-
wanych pierniczków w czekoladzie 
● MASA SEROWA: ● 1 kg białego 
sera ● 4 jajka ● 1 szklanka cukru 
● 220 g – słoiczek 100% musu z po-
marańczy ● 2 budynie waniliowe 
● cukier puder do oprószenia 
Ciasto: zmiksować masło z cukrem 
i jajkami. Przesiać do masy mąkę 
z proszkiem. Rozdrobnić w rękach. 
2/3 ciasta zagnieść i wylepić blasz-
kę. Do reszty ciasta dodać kakao, 
zmiksować i zagnieść. Rozwałko-
wać i wykrajać foremkami, gwiazd-

ki różnej wielkości i odstawić. Na 
ciasto w blaszce, ułożyć pierniczki 
nadziewane w czekoladzie. Przy-
gotować składniki na masę serową: 
jajka zmiksować z cukrem i serem. 
Dodać mus z pomarańczy i przesia-
ne budynie. Zmiksować i wyłożyć na 
pierniczki. Na masę serową ułożyć 
wcześniej wycięte gwiazdki. Piec 
ok. 60-75 min. w 180°C. Pod koniec 
przykryć papierem do pieczenia. Po 
przestygnięciu posypać cukrem pu-
drem. 

herbaCiany 
keks

● 3 szklanki 
mąki krupczat-
ki ● 3 jajka ● 1 
szklanka brą-
zowego cukru 
● 1 szklanka 
mocnej herba-
ty zimowej ● 25 

dag bakalii: rodzynki, kandyzowa-
ny ananas, skórka pomarańczowa, 
kandyzowane wiśnie, suszone mo-
rele ● 1 łyżeczka esencji rumowej 
● 2 łyżeczki proszku do pieczenia ● 
½ łyżeczki cynamonu 

Do małej miseczki wsypać baka-
lie, wymieszać i zalać zimną herbatą. 
Odstawić na noc pod przykryciem. 
Następnego dnia bakalie odsączyć, 
herbatę zostawić. Jajka ubić z cu-
krem i nadal ucierając stopniowo do-
dawać herbatę z dodatkiem esencji 
rumowej, na przemian z mąką wy-
mieszaną z proszkiem do pieczenia 
i cynamonem. Na końcu wsypać ba-
kalie i wymieszać dokładnie łyżką. 
Ciasto przełożyć do natłuszczonej 
i posypanej bułką tartą keksówki lub 
innej formy np. w kształcie wieńca. 
Wstawić do nagrzanego do 180°C 
piekarnika i piec około 1 godziny. Po 
ostudzeniu i wyjęciu z formy opró-
szyć cukrem pudrem.

TARTINKA


