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Konferencja Wiosenna

Hala Wola

Wspieranie talentów

Jak już informowaliśmy, Zarząd KZRSS „Spo-
łem” w Warszawie zaprosił prezesów i człon-
ków zarządów spółdzielni na kolejne, wiosenne 

konferencje „SPOŁEM 2018”, co wynika z zadań 
Związku, określonych w programie ostatniego Zjazdu Delegatów. Podob-
nie jak w poprzednich latach, konferencje to spotkania liderów związku 
i spółdzielni, aby wzajemnie podzielić się aktualnymi problemami ich do-
tyczącymi, w tym określić strategię działań.

Konferencje odbywają się w historycznym gmachu Społem w Warszawie 
przy ul. Grażyny w Sali im. Ireny Strzeleckiej w dniach 4-6 kwietnia i 11–21 
kwietnia 2018 r. W ich programie zaplanowano m.in. wykład prof. Urszuli 
Kłosiewicz-Góreckiej z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
oraz panel dyskusyjny na temat szans i zagrożeń dla handlu detalicznego, wy-
nikających z nowych uwarunkowań prawno-społeczno-demograficznych oraz 
rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przewidziano 
też dyskusje wokół aktualnych spraw spółdzielni i związku społemowskiego. 

Podczas konferencji zapewne nie zabraknie kwestii upowszechniania 
tradycyjnej marki i przebogatej historii Społem. I to w kontekście udzia-
łu społemowców w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r., 110-lecia 
Związku Społem powstałego w 1908 r. i 150-lecia powstania pierwszych 
spółdzielni spożywców w Warszawie i Radomiu, powstałych w 1869 r. (na 
str. 4 publikujemy art. pt. „Społemowcy dla odzyskania niepodległości – 
Koledzy Piłsudskiego”). 
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19 marca br. do siedziby Bu-
siness Centre Club w war-
szawskim Pałacu Lubo-

mirskich przybyli przedstawiciele 
spółdzielni-właścicieli Mazowiec-
kiej Agencji Handlowej Społem 
i ich kontrahenci, aby uczestniczyć 
w dorocznej Konferencji Handlo-
wej MAH – „WIOSNA 2018”. Jej 
tematem były: „Najważniejsze tren-
dy w handlu detalicznym w per-
spektywie 2020 roku”, które omó-
wiła w swym wykładzie wybitna 
ekspert prof. Urszula Kłosiewicz-
Górecka z Instytutu Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur. Po dys-
kusji wysłuchano prezentacji grupy 
firm, współpracujących z Agencją. 

Konferencję otworzyła i prowa-
dziła prezes MAH Jadwiga Wój-
towicz-Garwoła, która na wstępie 
serdecznie powitała wszystkich 
przybyłych, a wśród nich m.in. 
prof. Urszulę Kłosiewicz-Górecką, 
Ryszarda Jaśkowskiego – prezesa 
Zarządu KZRSS Społem, Jarosła-
wa Oleksiaka – wiceprezesa BCC 
oraz przedstawicieli kontrahen-
tów MAH: ANIMEX, BAKOMA, 
BURY, CARLSBERG, CHŁOD-
NIA MAZOWSZE, FRITO LAY, 
HEBAR, INNOGY, MASPEX, PT 
DYSTRYBUCJA i SOKOŁÓW. 

Osobno równie serdecznie pani 
prezes powitała prezesów i przed-
stawicieli spółdzielni społemow-

skich, a wśród nich członków Rady 
Nadzorczej MAH z jej przewodni-
czącą Anną Tylkowską. Na koniec 
spotkania życzyła wszystkim weso-
łych Świąt Wielkanocnych i zapro-
siła na wspólny lunch. 

Z pilną uwagą uczestnicy konferen-
cji wysłuchali wykładu prof. Urszuli 
Kłosiewicz-Góreckiej. Podobnie jak 
na ubiegłorocznej konferencji wiosen-
nej MAH, wskazała społemowcom 
główne trendy i uwarunkowania han-
dlu. Na tym tle można sformułować to 
co najcenniejsze dla społemowskich 
menedżerów – strategiczne wnioski 
z trudnych wyzwań rynkowych!

„Misja Społeczna Hali Wola” to idea, która od 13 lat przyświeca 
odkrywaniu i wspieraniu młodych talentów u dzieci i mło-
dzieży z warszawskiego Bemowa. Twórcą i organizatorem 

misji, którą opisywaliśmy wcześniej, jest istniejąca od 1980 roku Hala 
Wola, położona u zbiegu ulic Czułchowskiej i Powstańców Śląskich. 
Do akcji włączyć się może każdy, kto zdobywa punkty za dokonane za-
kupy w Hali Wola, w ramach Programu „Zakupy do Woli”. Zgroma-
dzone punkty można wymienić na nagrody wybrane z katalogu, bądź 
też oddać je na cele Misji Społecznej (kod 161): każdy przekazany  
1 punkt to 1 złotówka przeznaczona na pomoc uzdolnionym dzieciom. 

Tegoroczny koncert galowy „Misji Społecznej Hali Wola” odbył się 7 mar-
ca, w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Bemowskiego Centrum Kultu-
ry. Na widowni zebrali się mieszkańcy Bemowa, kliencie Hali Wola, rodzice 
i opiekunowie młodych artystów oraz zaproszeni goście. Przybyli m.in. bur-
mistrz miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piastowie Wanda Przybylak, z-ca Bemowskiego Centrum Kultury 
Urszula Adamczyk oraz członkowie Kapituły, wraz z jej przewodniczącym, 
prezesem Hali Wola Anatolem Świeżakiem. 

Prezes Hali Wola Anatol Świeżak wraz z laureatkami z Zespołu Folklorystycznego 
Lazurki

7 marca br. w warszawskim Ho-
telu Hilton, podczas uroczystej 
wieczornej gali uhonorowa-

no tytułem Gazela Biznesu 2018 
grupę wyróżnionych w rankingu 
mazowieckich i podlaskich, ma-
łych i średnich firm o największej 
dynamice rozwoju. Wśród nich 
dwie spółdzielnie społemowskie, 
reprezentowane przez prezesów: 
Hieronima Kobusa z PSS Garwo-
lin i Janusz Kazimierczuka z war-
szawskiej SPC (na zdjęciu obok). 
Serdecznie gratulujemy! 

Ranking „Gazele Biznesu” to po-
pularne i najstarsze, 20-letnie zesta-
wienie najdynamiczniejszych firm. 
Jest realizowany przez grupę wy-
dawniczą i jej popularny dziennik 
„Puls Biznesu”. Podobne zestawie-
nia sporządzają jego odpowiedniki 
ze Szwecji, Danii, Litwy, Łotwy, Es-
tonii i Słowenii. Kryteria wyboru Ga-
zel w poszczególnych krajach są do-

stosowane do lokalnych warunków 
gospodarczych, ale cel wszędzie jest 
ten sam: promowanie małej i średniej 
przedsiębiorczości.

Gazela Biznesu to prestiżowy ty-
tuł i świetna rekomendacja na rynku. 
Wyróżnienie wskazuje na dobrą re-
putację i wiarygodność przedsiębior-
stwa, które dzięki dynamice rozwoju 
pokonuje konkurentów. Aby otrzy-
mać tytuł firma musi przez trzy lata 
z rzędu zwiększać obroty i osiągać 
zysk.

W siedzibie Związku Po-
wstańców Warszawskich 
w dniu 20 marca br. Ge-

nerał Zbigniew Ścibor Rylski ob-
chodził swoje 101 urodziny. Życze-
nia dostojnemu Jubilatowi składali 
przyjaciele, znajomi, przedstawiciele 
władz samorządowych, organizacji 
które współpracują ze środowiskiem 
kombatantów, a także reprezentacja 
młodzieży z Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 105 z ul. Długiej 9. Hołd 
Bohaterowi składamy wszyscy spo-
łemowcy!

Pan Generał Zbigniew Dioni-
zy Ścibor-Rylski, herbu Ostoja, vel 
„Zbigniew Kamiński”, „Zbigniew 
Jankowski”, ps. „Motyl”, „Stani-
sław” (ur. 10 marca 1917 w Brow-
kach) – to polski lotnik, oficer Armii 

KOMUNIKAT

W dniu 12 marca 2018 r. ob-
radowała Rada Nadzorcza 

Mazowieckiej Agencji Handlowej 
„Społem” Spółka z o.o. Na swym 
posiedzeniu Rada Nadzorcza zaj-
mowała się następującą tematyką:
–  analizą sprawozdania finansowe-

go Spółki za 2017 rok,
–  współpracą handlową ze spół-

dzielniami i dostawcami na bazie 
podpisanych przez Spółkę umów 
w minionym roku,

–  należnościami bieżącymi Spółki.

Rada Nadzorcza MAH pozy-
tywnie oceniła wypracowane wy-
niki finansowe Spółki za 2017 rok 
i podjęła stosowną uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego.

Nasz Bohater

Generałowi list gratulacyjny od młodzieży odczytuje Rafał Szczepański – pre-
zes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. (p. str. 3 – art.
„Niezwykła lekcja”).

Spółdzielnia Uczniowska PYCHOT-
KA, działająca od dwóch lat pod 
patronatem WSS Śródmieście w war-

szawskim Zespole Szkół Specjalnych nr105, w swoim Statucie 
umieściła popularyzowanie rękodzieła uczniów. W marcu br. 
w Hali Mirowskiej, z okazji bliskich świąt wielkanocnych zapre-
zentowano na kiermaszu szeroką gamę świąteczno-wiosennych 
akcesoriów. Na specjalnym stoisku SU Pychotka oferowano oka-
zjonalne przedmioty do dekoracji mieszkań, świątecznego stołu, 
ale także z upominki na każdą okazję. 

Główne motywy wielkanocne tj. jajka były na świątecznych 
kartkach i torebkach, w barwnych stroikach, bądź pojedynczo, 
do których wykorzystano m.in. styropianową bazę owiniętą np. 
sznurkiem . Były też takie wycięte ze sklejki lub litego drewna, 
pomalowane lub z naklejonymi świątecznymi akcentami, podob-
nie jak kolorowe zajączki. 

 Członkowie SU Radosław Długołęcki, Jakub Mularczyk, 
Krzysztof Kalinowski proponowali klientom różnorodny asor-
tyment, pod czujnym okiem opiekunów Beaty Boguszewskiej 
i Leszka Polkowskiego.  J.J.

Kiermasz Wielkanocny

Stoisko Pychotki odwiedziły Anna Tylkowska 
i Karolina Strząska z WSS Śródmieście. 

l Spelnienia Wielkanocnych nadziei i radosci! l
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Getto warszawskie Konstytucja Biznesu

Moi rodzice opowiadali, że 
pewnego słonecznego, 
kwietniowego dnia 1943 r,. 

w czasie mroków niemieckiej oku-
pacji, kiedy szli ulicą Żelazną w kie-
runku Alej Jerozolimskich, bo miesz-
kali niedaleko na Chmielnej przy 
Żelaznej, nagle ze świstem przele-
ciała między nimi kula karabinowa. 
Ugodziła mężczyznę idącego przed 
nimi, który padł nieżywy na chodnik. 
To była zabłąkana kula z terenów 
getta, gdzie trwały walki powstań-
cze i dobiegały stamtąd huki, dymy 
i swąd z płonących domów.

Ten obraz bezsilności i grozy moc-
no utkwił w świadomości warsza-
wiaków, którzy w następnym roku 

przeżyli gehennę Powstania War-
szawskiego i potem przekazywali go 
następnym pokoleniom. 

Getto warszawskie dla ludności 
żydowskiej utworzone przez władze 
niemieckie w Warszawie 2 paździer-
nika 1940, zostało zamknięte i odizo-
lowane od reszty miasta 16 listopa-
da 1940. Było największym gettem 
w Generalnym Gubernatorstwie i ca-
łej okupowanej Europie. W kwietniu 
1941 w obrębie murów „dzielnicy 
żydowskiej” – jak podaje Wikipedia 
– znajdowało się ok. 450 tys. osób.

Getto zostało zlikwidowane po 
powstaniu w maju 1943. Po wywie-
zieniu pozostałych przy życiu miesz-
kańców do Treblinki Niemcy całko-
wicie zburzyli „dzielnicę żydowską”. 
Łączna liczba ofiar getta warszaw-
skiego szacowana jest na ok. 400 tys. 
osób, z czego ok. 92 tys. zginęła lub 
zmarła w Warszawie (głównie ofiary 
głodu i chorób), a ok. 300 tys. w obo-
zie zagłady w Treblince i w trakcie 
dwóch akcji wysiedleńczych. 

Powstanie
Natomiast powstanie w getcie 

warszawskim, którego 75 rocznicę 
obecnie obchodzimy, było zbrojnym 
wystąpieniem kilkuset bojowników 
Żydowskiej Organizacji Bojowej 
ŻOB i Żydowskiego Związku Woj-
skowego ŻZW, od 19 kwietnia do 
połowy maja 1943 r. Wtedy na tere-
nie getta przebywało już tylko 50-70 
tys. Żydów. 

Powstanie było pierwszą akcją 
zbrojną o tak dużej skali przeciwko 
Niemcom, jak również pierwszym 
miejskim powstaniem w okupowanej 
przez Rzeszę Europie. Bezpośrednią 
przyczyną powstania była decyzja 
o likwidacji getta warszawskiego 
podjęta w ramach realizowanego 
przez hitlerowców planu zagłady 
europejskich Żydów. Powstanie nie 
miało militarnych celów strategicz-
nych, lecz bez szans na powodzenie, 
stanowiło zbrojną odpowiedź na lu-
dobójstwo, będąc również odwetem 
na hitlerowcach. 

Pomoc
Dzisiaj oddając hołd powstańcom, 

walczącym polskim Żydom, warto 
wspomnieć o niemal nieznanej po-
mocy, jakiej warszawscy społemow-
cy udzielali swym współobywate-
lom. Oto Jan Żerkowski, wiceprezes 
okupacyjnego Związku „Społem” 
w pracy zbiorowej pt. „100-lecie 
Warszawskiej Spółdzielczości Spo-
żywców 1869-1969” – Zakład Wy-
dawnictw CRS, Warszawa 1969, 
wspomina: 

„…Związek „Społem” i spół-
dzielnie warszawskie pomagały też 
ludności żydowskiej w Getcie War-
szawskim. Spółdzielnia „Zjednocze-
nie” przekazywała tam nocami setki 
kilogramów artykułów żywnościo-
wych. Było to możliwe, gdyż maga-
zyny i biuro spółdzielni znajdowały 
się w pobliżu murów getta. Żydzi 
z którymi handlowano przed wojną 
wiedzieli, że L. Mikołajczyk, prezes 
„Zjednoczenia” i jego współpracow-
nicy zawsze przyjdą im z pomocą, 
o ile to będzie możliwe. Inne spół-

dzielnie też okazywały pomoc lud-
ności żydowskiej. 

W kilka dni po wybuchu powsta-
nia Żydów w 1943 r. rozpoczęła 
się ich ucieczka kanałami z getta. 
Część schroniła się w społemow-
skiej Wytwórni Toreb, a mieszczą-
ce się tuż przy murach getta kie-
rownictwo wytwórni zaopatrywało 
ich w jedzenie i wodę. Później wy-
wieziono część uciekinierów krytą 
ciężarówką na cmentarz bród-
nowski na Pradze. W ten sposób 
uratowało się 30 osób (dorosłych 
i dzieci). Część Żydów zatrudniono 
w wytwórni, kilku zostało przewie-
zionych do młyna „Społem” w So-
kołowie, kilku zaś młodym Żydom 
udało się przedostać w Kieleckie 
do partyzantki…”. 

W tej samej pracy zbiorowej Mi-
chał Motylewski, wiceprezes Spół-

dzielni „Zjednoczenie” i zastępca 
poległego w czasie Powstania War-
szawskiego prezesa tej spółdzielni 
Lucjana Mikołajczyka, wspomina: 

„…Z Żydami w getcie utrzymy-
wano kontakt i uzgadniano,  w któ-
rym miejscu i o której godzinie na-
stąpi przerzut towaru. W przejściu 
przez bramę do getta pomagał „au-
sweis” z wkładką w postaci bank-
notu. Wartownik niemieckie lub 
granatowy policjant zatrzymywał 
„ausweis” i zwracał go w chwili po-
wrotu właściciela,  ale już bez bank-
notu. Kilka razy udało mi się w ten 
sposób przejść do getta przez bramę 
przy ul. Żelaznej róg Chłodnej. „

M. Motylewski potwierdza że Ży-
dzi którzy znali spółdzielców sprzed 
wojny, wiedzieli że oni przyjdą im 
z pomocą. 

-
Trudno znaleźć opis tych odważ-

nych, bohaterskich działań, za które 
groziła ze strony Niemców tylko jed-
na kara – śmierci, w innych źródłach 
i warto by zajęli się nimi badacze 
z Instytutu Pamięci Narodowej. 

DARIUSZ GIERYCZ

l Warto wiedzieć l Warto wiedzieć l

22 marca br., jak komuniku-
je oficjalnie Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Tech-

nologii, prezydent RP Andrzej 
Duda podpisał Konstytucję Biz-
nesu – najbardziej kompleksową 
reformę prawa gospodarczego od 
prawie 30 lat. Konstytucja Bizne-
su to pakiet 5 ustaw zmieniających 
polską rzeczywistość biznesową. 
Nowe przepisy mają na celu przede 
wszystkim budowanie partner-
skich relacji między przedsiębior-
cami a urzędnikami i ułatwienie 
założenia oraz prowadzenia firm 
w Polsce. Zmiany obejmują pra-
wie 200 aktów prawnych i wejdą 
w życie po 30 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw. 

Konstytucja Biznesu to nowy fun-
dament prawa gospodarczego. (…/ 
– Konstytucja Biznesu będzie dro-
gowskazem, dzięki któremu przed-
siębiorcy będą mieli w państwie 
partnera i uzyskają realne gwarancje 
w swojej codziennej działalności – 
podkreśla minister przedsiębiorczo-
ści i technologii Jadwiga Emilewicz. 

– Szczególnie ważne są zasady, 
które od dawna powinny być wy-
raźnie zaznaczone w polskim pra-
wodawstwie, czyli „co nie jest pra-
wem zabronione, jest dozwolone”, 
domniemanie uczciwości przedsię-
biorcy czy klauzula pewności prawa 
– dodaje wiceminister przedsiębior-
czości i technologii Mariusz Haładyj. 

Najważniejszym z zapisów Kon-
stytucji jest Prawo przedsiębiorców, 
które zastąpi nowelizowaną ponad 
90 razy Ustawę o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (SDG) z 2004 
r. Kolejnymi aktami prawnymi są:– 
Ust awa o Rzeczniku Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców, – Ustawa 
o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i Punk-
cie Informacji dla Przedsiębiorcy, 
– Ustawa o zasadach uczestnictwa 
przedsiębiorców zagranicznych i in-
nych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej. – (Ustawa) Prze-
pisy wprowadzające Ustawę Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej. 

PRAWO 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

Prawo przedsiębiorców wpro-
wadza kanon podstawowych zasad 
dających gwarancje przedsiębior-
com w relacjach z władzą publiczną. 
Prawo przedsiębiorców jako akt cen-
tralny będzie wpływać na sposób sta-
nowienia, interpretacji i stosowania 
wszystkich przepisów dotyczących 
działalności gospodarczej. 

Do najważniejszych zapisów 
ustawy należy zaliczyć:

– ustanowienie katalogu praw 
i obowiązków przedsiębiorców i or-

ganów, stanowiących wytyczne dla 
organów administracji i stawiających 
granice ich ingerencji w wolność 
działalności gospodarczej, 

– zmianę relacji przedsiębiorca 
– administracja w kierunku bar-
dziej przyjaznej i partnerskiej, po-
przez wprowadzenie m.in. zasady 
domniemania uczciwości przed-
siębiorcy, zasady przyjaznej in-
terpretacji przepisów, jak również 
kluczowej zasady „co nie jest pra-
wem zabronione, jest dozwolone”, 
– wprowadzenie instytucji działal-
ności nierejestrowej (w przypad-
kach działalności na mniejszą skalę 
nie powstaje obowiązek rejestracji 
działalności), 

– wprowadzenie tzw. „ulgi na 
start” (początkujący przedsiębior-
cy zostaną zwolnieni z obowiązku 
uiszczania składek na ubezpieczenia 
społeczne przez pierwsze 6 miesię-
cy prowadzenia działalności), – wy-
dawanie przez organy administracji 
napisanych prostym językiem „ob-
jaśnień prawnych” wyjaśniających 
skomplikowane przepisy w zakresie 

działalności gospodarczej, dotyczące 
praktycznego stosowania tych prze-
pisów, 

– ochronę przedsiębiorcy przed 
negatywnymi konsekwencjami, je-
śli jego działania były zgodne z do-
tychczasową praktyką stosowania 
przepisów przez organ administra-
cji. 

RZECZNIK MŚP 
Zadaniem Rzecznika Małych 

i Średnich Przedsiębiorców będzie 
stanie na straży i ochrona praw przed-
siębiorców, szczególnie tych z sekto-
ra MŚP. W zakresie jego kompetencji 
znajdą się m.in.: 

– opiniowanie projektów aktów 
prawnych dotyczących interesów 
przedsiębiorców, 

– występowanie do odpowiednich 
organów z wnioskami o podjęcie ini-
cjatywy ustawodawczej, a także do 
odpowiednich urzędów z wnioska-
mi o wydanie objaśnień prawnych 
szczególnie skomplikowanych prze-
pisów dotyczących działalności go-
spodarczej, 

– wspieranie mediacji pomiędzy 
przedsiębiorcami a organami admi-
nistracji, – występowanie do Sądu 
Najwyższego i Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z wnioskiem o roz-
strzygnięcie rozbieżności w wykład-
ni przepisów,

– zwracanie się o wszczynanie po-
stępowań administracyjnych i przy-
stępowanie do nich, – wnoszenie 
skarg do sądów administracyjnych, 

– współpraca z organizacjami po-
zarządowymi, społecznymi i zawo-
dowymi, 

– zwracanie się do odpowiednich 
organów, organizacji i instytucji 
z wnioskami o podjęcie odpowied-
nich działań mogących wpływać po-
zytywnie na prawa i interesy przed-
siębiorców. 

Ten typ ma tak, że flirtować musi. 
Czy to w barze, sklepie, na ulicy. Pręży 
bicepsy i uśmiecha się do kobiet, któ-
re znajdują się w pobliżu. Puszcza im 
oczko, by za chwilę szepnąć miłe słów-
ko. Jest tak zaangażowany, że często 
zapomina nawet o tym, co ma kupić. 
I chociaż nie wszystkim takie zacho-
wanie się podoba, to zawsze znajdzie 
się ktoś, kto uśmiechem odpowie mu 
na uśmiech. Nie ma się co dziwić, bo 
nie można odmówić mu uroku.
• Panna Niedoczekajka. Musi 

otworzyć batonika jeszcze przed po-
dejściem do kasy

Nienawidzi kolejek i nie jest w sta-
nie oprzeć się pokusie. No bo jak nie 

otworzyć puszki zimnej Coli, jeśli do 
kasy jeszcze długa droga? Panna Nie-
doczekajka nie ma złych intencji, po 
prostu nie lubi czekać, a jest pewna 
tego, co chce kupić. W osiedlowym 
sklepie wszyscy już wiedzą, że jest nie-
cierpliwa i nikt nawet nie patrzy na nią 
krzywym wzrokiem.
• Pani Telefonistka. Po pierwsze: 

relacja na ekranie smartfona
Jest nieświadoma otaczającego 

świata, ale świetnie rozpoznaje kształ-
ty. Musi, w końcu skupia wzrok głów-
nie na swojej komórce! Kiedy Pani 
Telefonistka przygotowuje na obiad 
polędwiczki z warzywami, to ma nawet 
takie emotki na swoim smartfonie. To 
ten typ zakupowiczki, którego nie po-
mylisz z żadnym innym!
• Łowczyni Okazji. Nic nie 

umknie jej uwadze!
Ma duszę prawdziwego łowcy. Za-

wsze wie, na co polować  w supermar-
kecie i nigdy się nie myli. Pyszny obiad 
za pięć złotych? Żadne wyzwanie – do-
konanie z pozoru niemożliwego, to dla 
niej bułka z masłem. To typ, do którego 
zawsze można zwrócić się o profesjo-
nalną poradę z zakresu promocyjnej 
zakupologii. 

• Pani Jadźwiga. Silniejsza niż 
niejeden strongman

Jadźwiga wchodzi do sklepu i jest 
przekonana, że weźmie tylko kilka pro-
duktów. Nie bierze więc koszyka, no bo 
po co? Zaczyna zakupy i okazuje się, że 

z dwóch niezbędnych produktów robi 
się dwadzieścia. Nie poddaje się i jed-
nak i … dźwiga. Jest w stanie utrzymać 
wszystkie produkty na obiad, deser, 
a także gadżety do domu, które spodo-
bały jej się w drodze do kasy.

Szał zakupów

Aby poznać bardziej psychikę 
klienta, cytujemy fragment 
artykułu z portalu Noizz.pl 

pt. „Jakie jest twoje zakupowe obli-
cze?”, w którym w sugestywny i dow-
cipny sposób określono tam 8 typów 
klientów: 
• Pan Sto-Pytań-Do. Konsultacja 

na zakupach niezbędna
To typ, któremu podczas zakupów 

towarzyszy nieustanna (i nie ma się co 
oszukiwać, nieco przytłaczająca) aura 
niepewności. Taka osoba nigdy nie jest 

przekonana, czy kupiła to, co powinna. 
No bo z jakim rodzajem ryżu najlepiej 
serwować kurczaka? Chcąc uzyskać od-
powiedź, Pan Sto-Pytań-Do, musi skon-
sultować się zwykle z drugą połówką.
• Pan Zapominalski. Nie ma 

opcji, żeby kupił wszystkie produkty 
z listy zakupów

Typ zapominalski w myślach po-
wtarza listę zakupów. Czasami ma 
ze sobą karteczkę, ale ta zwykle gubi 
się gdzieś w czeluściach jego kiesze-
ni albo – w przypadku pań – torebki. 
Chleb kupiony, szampon jest, przekąski 
na imprezę załatwione. Niby wszystko 
dobrze, ale w domu okazuje się, że… 
no właśnie – czegoś zawsze brakuje.
• Pan Wejdę i Wyjdę. Na zaku-

pach dostaje turbo-przyśpieszenia
Ten typ to wzór dla tych, którzy 

uważają, że spędzają w marketach za 
dużo godzin. Wchodzi do sklepu z kon-
kretnym planem, który błyskawicznie 
realizuje. Bierze tylko kilka rzeczy, ale 
za to wszystko, czego akurat potrzebu-
je. I tak oto po kilku (no dobra, czasem 
kilkunastu, jeśli musi stać w kolejce) 
minutach, znika z zasięgu wzroku.
• Pan Flircik. Nie szczędzi paniom 

komplementów
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Konferencja Wiosenna

I tym razem pani profesor dys-
kretnie przemilczała atomizację 
spółdzielni, zapóźnienia integra-
cyjne w skali kraju (bo krajowy 
związek nie ma uprawnień gospo-
darczych), ale moim zdaniem jej 
wnioski strategiczne trzeba trak-
tować jako ostatni dzwonek, wzy-
wający do konsolidacji spółdzielni 
w jednolitą sieć handlową, a nie po-
rwane, odrębne małe sieci poszcze-
gólnych spółdzielni. 

W moim przekonaniu, nadal 
kluczowymi słowami wykładu są: 

KONCENTRACJA i WIZERU-
NEK! Ta pierwsza konieczność, 
to łączenie mniejszych podmiotów 
w większe. To wynika z ogromnej, 
rosnącej rywalizacji na rynku, gdzie 
wygrywać będą najsilniejsi, a prze-
grywać i znikać najsłabsi. Firmy 
z dużym potencjałem ekonomicz-
nym będą mogły pokonywać różne 
turbulencje na rynku, poprawiać 
relacje z dostawcami i klientami. 
Jak mówiła pani profesor, obecnie 
pięciu najsilniejszych graczy rynko-
wych (portugalska Biedronka, bry-
tyjskie Tesco, niemieckie Kaufland 
i Lidl, francuska Carrefour), posiada 
już 45 proc. udziału w rynku! Aby 
sprostać konkurencji, w sieci fran-
czyzowe i grupy zakupowe łączą 
się już nie tylko małe polskie firmy, 
ale i duże handlowe. Liczy się ska-
la wspólnych zakupów. Jednak dla 
klientów obok ceny, ważna jest ja-
kość towarów i obsługi, a młodsze 
generacje poszukują zwłaszcza to-
warów premium. 

Generalnie – jak podkre-
ślała profesor – coraz to nowe 
technologie wymuszają zmiany 
w handlu. Ogromnego znacze-
nia nabiera marketing mobilny 
i personalizacja ofert. W strate-
gii handlowej trzeba uwzględ-
niać coraz bardziej interaktywne 
formy komunikacji z klientami. 
Ważne jest budowanie wzajemnych 

relacji poprzez media społeczno-
ściowe, strony internetowe, facebo-
ok, You Tube, bo aplikacje mobilne 
są coraz powszechniejsze. Aż 84 
proc. internautów ma konta w me-
diach społecznościowych. A przy-
pomnijmy ubiegłoroczne wskazów-
ki pani profesor, że należy zabiegać 
zarówno o silver generation, osoby 
60 plus, które stanowią prawie 30 
proc. kupujących i lubią chodzić 
do sklepu, jak i o dynamiczne po-
kolenie millenialsów, urodzonych 
w latach 1980-2000, które masowo 

korzysta z mobilnych smartfonów 
i lubi najpierw sprawdzać oferty 
w internecie. Trzeba „nauczyć się 
ćwierkać” jak oni – mówiła profe-
sor. To 11 mln. czynnych zawodo-
wo osób i blisko ¾ siły nabywczej 
na rynku. 

Decydujący moment strategii 
to również konieczność zacieśnia-
nia relacji z klientem. Ogromne 
znaczenie ma zdobycie zaufania 
klienta poprzez budowę pozytyw-
nego wizerunku firmy, w czym 
popularyzacja marki własnej ma 
kluczową rolę. Rośnie potrzeba sta-
łej, dogłębnej analizy zmiennych, 
zróżnicowanych potrzeb klientów, 
interaktywnego, spersonalizowane-
go, indywidualnego oddziaływania 
na klienta. Każda sieć i placówka 
handlowa powinna mieć doskonałe 
rozeznanie potrzeb swojego klienta, 
w czym mogą pomagać programy 
lojalnościowe, mobilny internet, fa-
cebooki, aplikacje na smartfony itd. 

Wykład przyjęto z powszechnym 
aplauzem, a pani profesor otrzymała 
od prezes MAH bukiet żółtych, wio-
sennych tulipanów. 

Po wykładzie, w dyskusji zabrał 
głos m.in. prezes KZRSS Społem 
Ryszard Jaśkowski, który zaprosił 
społemowców na kwietniowe konfe-
rencje strategiczne Związku oraz za-
chęcił do rozszerzenia obecnej sprze-
daży 230 produktów marki Społem. 
Zapowiedział zwiększenie promocji 
wspólnego historycznego znaku 
Społem, zwłaszcza w okresie 150-le-
cia spółdzielczości spożywców 
w 2019 r. Na święta wielkanocne 
życzył wszystkim na tle wiosennych 
nadziei - zdrowia, energii i sukcesów 
handlowych. 

Uczestnicy konferencji wysłu-
chali też prezentacji firm-kon-
trahentów MAH, takich jak: Fri-
to Lay, Hebar, Innogy, Animex, 
Carlsberg. W przyjaznej atmosfe-
rze wymieniano następnie wiosen-
ne życzenia wielkanocne. 

DARIUSZ GIERYCZ 
Fot. MACIEJ FILIPOWICZ

Magia Wielkanocy20 marca br. członkowie 
śródmiejskiego Koła 
Spółdzielców spotka-

li się, jak co roku z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
W miłej, świątecznej i ciepłej at-
mosferze, pośród wielkanocnych 
dekoracji gościło liczne grono 
spółdzielców. 

Na świątecznie udekorowanym 
bukszpanem stole królowały wiel-
kanocne potrawy. Oczywiście w te 
święta zabraknąć nie mogło jaj – 
symbolu odradzającego się życia. 
Dzieląc się jajkiem, składano so-
bie wzajemnie serdeczne życzenia 
świąteczne. Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Cecylia Przedpełska cie-
płymi słowami życzyła radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy. Wiceprezes 
Zarządu Karolina Strząska w imie-
niu własnym i prezes Anny Tylkow-
skiej życzyła rodzinnie spędzonych 
świąt. Niech w ten czas Zmartwych-
wstania nie zabraknie uroczystych 
spotkań, a wszystkim niech udziela 
się ich magia.

Wielkanoc to wyjątkowy czas. 
Okres, który jak żaden inny obfitu-
je w oryginalne tradycje, obrzędy 
i obyczaje. Niech radość wyniesiona 

z tego spółdzielczego świętowania 
zagości także w naszych domach.

D.B.

Nasz bohater 
Krajowej, generał brygady WP. Jak 

podaje Wikipedia, uczestnik kampa-
nii wrześniowej, który walczył aż do 
końca w Grupie Operacyjnej „Pole-
sie” gen. Fr.Kleeberga. Po ucieczce 
z niemieckiej niewoli wstąpił do ZWZ 
i AK. Jako dowódca kompanii walczył 
od lutego 1944 na szlaku bojowym 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
Podczas Powstania Warszawskiego 
dowodził kompanią‚’Motyl’’, batalio-
nu „Czata 49”, wchodzącego w skład 
zgrupowania‚’Radosław’’. Walczył 
na Woli, Starówce, Czerniakowie, 
Mokotowie i w Śródmieściu. Po woj-
nie pracował w transporcie samocho-
dowym w Motozbycie i INCO. 

Za bohaterstwo wojenne został 
dwukrotnie odznaczony orderem Vir-
tuti Militari oraz dwukrotnie Krzy-
żem Walecznych. Współzałożyciel 
i prezes Związku Powstańców War-
szawskich. Współinicjator Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Honoro-
wy Obywatel m.st. Warszawy. 

Przed rokiem, w rocznicę Po-
wstania, generał apelował o to, aby 
nigdy nie zapominać o jednej z naj-
ważniejszych jego zdaniem warto-
ści – o szacunku. – Polacy muszą 
mieć szacunek do wszystkich. Obo-
jętnie, jakich są poglądów, narodo-
wości czy wyznania – powiedział.

Uczniowie z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 105, z którym od dwóch 
lat współpracuje WSS Śródmieście, 
uczestniczyli w niezwykłej lekcji hi-
storii. W siedzibie Związku Powstań-
ców Warszawskich, w dniu 8 marca 
br., odbyło się spotkanie z Eugeniu-
szem Tyrajskim (92l.) uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego, wicepre-
zesem Związku. 

Najważniejszą akcją, dla osiemnasto-
letniego wówczas Powstańca, żołnierza 
Batalionu „Karpaty” była ta na terenie 
Wyścigów Konnych na Służewcu. 

Usłyszeć z ust uczestnika tamtych 
wydarzeń o szczegółach walki z Niem-
cami w tym miejscu było czymś nad-
zwyczajnym zarówno dla uczniów,  
nauczycieli jak i dla uczestniczących 
w spotkaniu: prezes społemowskiej 
spółdzielni Anny Tylkowskiej i prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy Śród-
mieście Marcina Rolnika.

W relacji pojawiły się również 
wątki bardzo osobiste,  jak chociaż-
by ten o zawarciu w tamtym czasie 
związku małżeń skiego z łączniczką,  
koleżanką ze szkoły podstawowej, 
z którą razem przeżyli 60 lat, czy 
o spotkaniu z prezydentem Stanów 
Zjednoczonych Donaldem Trumpem 
podczas jego wizyty w Warszawie.

Kilkakrotnie Eugeniusz Tyrajski 
podkreślił jak ważna jest znajomość 
języków obcych, o czym mógł się 
przekonać m.in. podczas pobytu 
w Niemczech w amerykańskiej stre-
fie okupacyjnej, gdzie był tłuma-
czem. Kilkakrotnie przypominał frazę 
o wartościach nauki: „Ucz się dziecko 
ucz,  bo nauka to potęgi klucz. Ten nie 
zginie w tłumie kto więcej umie „.

Spotkanie zorganizowane przez 
Fundację Pamięci o Bohaterach Po-
wstania Warszawskiego założonej 
przez znanego społecznika Rafała 
Szczepańskiego pozwoliło nie tylko 
na bezpośredni kontakt młodzieży 
z Eugeniuszem Tyrajskim,  ale było 
również okazją do podjęcia przez 
uczniów decyzji,  dotyczącej opieki 
nad miejscami pamięci, co potwier-
dzili pedagodzy Beata Boguszewska 
i Sławomir Jóśkiewicz. 

O tym jak ważne znaczenie ma 
ta decyzja powiedział m.in. Rafał 
Szczepański: „Dbałość o miejsca pa-
mięci to pielęgnacja naszej historii. 
Kiedyś była ważna walka z okupan-
tem, a dziś najważniejsza jest pamięć 
o tych,  którzy walczyli .To dzięki 
heroizmowi tych ludzi mamy dziś 
niepodległą Rzeczpospolitą. Nie za-
pomnijmy o przeszłości”.

Spotkanie zakończyło się na placu 
Krasińskich gdzie zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze pod pomni-
kiem Powstania Warszawskiego. 

 
JOLANTA JĘDRZEJEWSKA 

Przed pomnikiem Powstania Warsza-
wskiego Rafał Szczepański i Eugeniusz 
Tyrajski.

Profesor Urszula Kłosiewicz-Górecka 
i Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.
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l Społemowcy dla odzyskania niepodległości  l

Koledzy Piłsudskiego
Pisząc dzisiaj o dawnych spół-

dzielcach spod znaku „Spo-
łem”, którzy w 1906 r. utwo-

rzyli, początkowo w konspiracji 
w zaborze rosyjskim, przełomowe 
dla społemowców Towarzystwo Ko-
operatystów i ich czasopismo „Spo-
łem”, można skojarzyć, że byli to 
koledzy, przyjaciele i towarzysze 
walki Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. W tym roku zarówno później-
szy pierwszy marszałek Polski, jak 
i piątka pionierów społemowców 
byli rówieśnikami ogarniętymi ideą 
walki o niepodległość i zrzucenia 
jarzma ponad stuletniej niewoli. 
I tak jeśli Piłsudski miał wtedy 39 
lat, to Wojciechowski 37, Żeromski 
42, Mielczarski 35, Abramowski 38, 
a najstarszy Radziwiłlowicz 46. Pa-
nowie byli między sobą po imieniu 
i mocno zaprzyjaźnieni, a Piłsudskie-
go nazywali konspiracyjnymi pseudo 
„Ziuk”, „Wiktor”, „Mieczysław”. 

Nasz znakomity pisarz Stefan Że-
romski, zwany „sumieniem naro-
du”, autor porywających „Popiołów” 
(1902),  „Ludzi bezdomnych” (1900), 
„O żołnierzu tułaczu” (1896), „Roz-
dzióbią nas kruki, wrony” (1895), „Sen 
o szpadzie” (1909), „Sułkowskiego” 
(1910), budził patriotycznego ducha, 
sympatyzował z PPS, Piłsudskim, spół-
dzielcami. To on zaproponował tytuł 
„Społem”, który w 1906 stał się tytułem 
czasopisma, od którego nazwę wzięły 
potem spółdzielnie spożywców i ich 
związek. To on tak wspominał w 1915 
r. podczas odczytu w Zakopanem:

„…Podczas rozgwarów roku 1905 
byłem obecny w małym pokoju na 
Chmielnej ulicy w Warszawie, gdzie 
czterej panowie, mniej wykwintnie 
ubrani, zakładali redakcję „Społem!” 
z zamiarem szerzenia w kraju ruchu 
kooperacyjnego. Dzisiaj – ci sami je-
gomoście mają poza sobą ogromne 
społeczne zjawisko, kilkaset zorgani-
zowanych kooperatyw spożywczych, 
sklepy i składnice centralne. Mają 
nade wszystko zastępy fanatycznych 
zwolenników wśród ludu, robotni-
ków, drobnomieszczaństwa i uświa-
domionej in-
teligencji, to 
znaczy – nową 
zorganizowaną 
siłę narodową.”

Ci czterej pa-
nowie „mniej 
w y k w i n t n i e 
ubrani” to gro-
no bliskich 
przyjaciół, do-
świadczonych 
konspiratorów. 
To najbliższy Piłsudskiemu, późniejszy 
drugi prezydent RP Stanisław Wojcie-
chowski, ekonomista Romuald Miel-
czarski, filozof i psycholog Edward 
Abramowski i szwagier Żeromskiego, 
lekarz psychiatra dr Rafał Radziwiłło-
wicz. Stanowili trzon Towarzystwa Ko-
operatystów, a Wojciechowski i Miel-
czarski zostali pierwszymi prezesami 
Związku Spółdzielni Spożywców (od 
1908 Biura Informacyjnego Tow.Ko-
operatystów). 

W momencie odzyskania niepodle-
głości wnieśli oni wielkie wiano w po-
staci zainspirowanych przez nich i in-
nych pionierów setek spółdzielni pod 
zaborami. Kiedy naród polski był rugo-
wany z ziemi, germanizowany i rusyfi-
kowany, spółdzielczość odegrała wtedy 
niespotykaną w żadnym innym kraju 
Europy rolę obrońcy narodowej toż-
samości. Pionierzy spółdzielczości 
w każdym z trzech zaborów organizo-

wali kredyt i oszczędności, uczciwy 
handel, wolny od spekulacji i lichwy. 
Dźwigali Polaków z materialnego 
i duchowego upadku oraz kształtowali 
poczucie odpowiedzialności obywatel-
skiej w spółdzielniach, będących szko-
łą samorządności i gospodarności.

Abramowski pisał: „Dla innych 
narodów spółdzielczość jest tylko 
siłą dalszego rozwoju społecznego 
w kierunku sprawiedliwości; dla nas 
zaś jest jeszcze czymś więcej, bo jest 
także siłą obrony narodowej, siłą mo-
gącą ustrzec przed zagładą i znisz-
czeniem”.

W referacie na zjeździe spółdziel-
czym w 1908 r. Wojciechowski poda-
wał, że z liczby 670 istniejących wów-
czas stowarzyszeń około 500 powstało 
w ciągu dwóch lat. Spółdzielnie zrze-
szały ok. 90 tys. członków, prowadzi-
ły 750 sklepów, zatrudniały 1500 pra-
cowników, a w ich zarządach działało 
społecznie ok. 5 tys. osób. Ten dorobek 
to gotowe dzieło dla niepodległej Rze-
czypospolitej w 1918.  

„Super-agent”
Wcześniej jednak ci pionierzy spo-

łemowcy mieli wspaniałą kartę walki 
z caratem w konspiracji. I tak np. mło-
dy St.Wojciechowski początkowo był 
w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, 
później od 1891 w Zjednoczeniu Ro-
botniczym (dwukrotnie aresztowany). 
W latach 1892-1893 współtworzył na 
zjazdach w Paryżu i Wilnie PPS, gdzie 
poznał Józefa Piłsudskiego, z którym 
redagował gazetę „Robotnik”. Podczas 
I wojny światowej członek Komitetu 
Narodowego Polskiego, stał też na cze-
le Polskiego Zjednoczenia Międzypar-
tyjnego w Moskwie. Prowadził działal-
ność oświatową wśród robotników. Był 
jednym z założycieli tzw. kasy oporu 
wśród robotników. Współorganizował 
obchody 1 maja.

Od 1892 do 1906, zagrożony aresz-
towaniem, przebywał w Szwajcarii 
i we Francji. W 1893 r. władze Socjali-
stów Polskich zdecydowały o wysłaniu 
go do Królestwa Polskiego dla popra-
wy sytuacji PPS, przechodzącej kryzys. 
Jak pisał Piotr Wróbel, w tym okresie 
Wojciechowski:

 „Stał się super-agentem: gasił 
spory i utrzymywał kontakty mię-
dzy komitetami robotniczymi, prze-
jeżdżając czasem do 5 tysięcy kilo-
metrów miesięcznie. Uczestniczył 
w zjazdach PPS, przerzucał do kraju 
maszyny drukarskie i broń, druko-
wał w podziemiu „bibułę”, dziesiątki 
razy zmieniał miejsce zamieszkania 
i przekraczał granicę”

W 1905 wycofał się z działalności 
partyjnej, niezadowolony z walk frak-
cyjnych. Jednak po wybuchu I woj-
ny światowej podjął nieudaną próbę 
sformowania polskich oddziałów dy-
wersyjnych w rejonie przyfrontowym 
u boku wojsk rosyjskich. Po rewolucji 
lutowej, w 1917 stanął na czele Rady 
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyj-
nego w Moskwie. Opowiadał się za 
tworzeniem polskich oddziałów woj-
skowych w Rosji. Starał się godzić 
środowiska polskich narodowych de-
mokratów i socjalistów.

W grudniu 1918 Wojciechowski 
spotkał się z Piłsudskim, jako Naczelni-
kiem Państwa dla osiągnięcia kompro-
misu w stosunkach między Piłsudskim 
a siłami endeckimi oraz paryskim Ko-
mitetem Narodowym Polskim. Chciał 
być pośrednikiem. W styczniu 1919, 
z rekomendacji Piłsudskiego został mi-
nistrem spraw wewnętrznych w rządzie 
Ignacego Paderewskiego. Podobnie 
marszałek wspierał go w wyborze na 
prezydenta RP, po zamachu na G.Na-
rutowicza. Obaj poróżnili się dopiero 
podczas zamachu majowego 1926, gdy 
Wojciechowski złożył dymisję by nie 
zwiększać liczby ofiar zamachu. 

20 grudnia 1922 r. wieczorem Woj-
ciechowski złożył przysięgę prezy-
dencką. W swoim orędziu do narodu 
powiedział m.in.:

„Ślubujmy dawać w życiu poli-
tycznym wyraz utajonej tęsknocie 

do braterskiego współdziałania dla 
dobra wszystkich. Najpilniejsza po-
trzeba to trwały rząd silny zaufa-
niem Sejmu i budżet wypełniony 
podatkami obywateli. Żaden geniusz 
jednostki, żadna dyktatura bez was 
tego nie zrobi. Zrobić to może zgod-
ny wysiłek całego narodu. W imie-
niu Rzeczypospolitej wołam do Was 
Obywatele, skłaniajcie się do zgody 
w sprawach dobra powszechnego, 
ona jest pierwszym warunkiem wier-
nego wykonania ustawy konstytucyj-
nej, uzdrowienia życia gospodarcze-
go i wychowania obywateli godnych 
imienia polskiego”.

Daniel Wójtowicz w artykule „Nie-
pokorny prezydent” (histmag.org.)

cytuje gorzkie wspomnienia Wojcie-
chowskiego, na tle podziałów w ruchu 
niepodległościowym:  

„Ktoś złośliwy powiedział, że 
jeden Polak to geniusz, dwóch to 
kłótnia, a trzech to anarchia. Nie 
uważam tej gadki za trafną ocenę 
naszego charakteru narodowego. 
Może ona odnosić się do inteligencji, 
obciążonej wadami zepsutej szlach-
ty i anormalnymi warunkami życia, 
powodującymi rozwój neurastenii. 
W mojej działalności nie miałem 
wypadku, żeby hasło rozłamu wy-
chodziło od dołu; zawsze gorszący 
przykład dawała elita, chorująca na 
egotyzm i doktrynerstwo, w niepod-
ległej Polsce i na karierowiczostwo”. 

Wnuczka Wojciechowskiego, obec-
na wicemarszałek Sejmu, Małgorza-
ta-Kidawa-Błońska tak określa jego 
postać: „Pradziadek Wojciechowski 
był bardzo skromny, uczynny. Często 
mawiał: „Jeśli jesteś wykształcony, za-
dowolony ze swojego życia, to twoim 
obowiązkiem jest zajmowanie się tymi, 
którzy tego nie potrafią, musisz wziąć 
za nich odpowiedzialność”. („Pani” 
11/2011). 

Natomiast D.Wójtowicz pisze 
w cyt. Artykule: „Podczas zjazdu PPS 
Wojciechowski spotkał się z Józefem 
Piłsudskim. Wspólnie znaleźli się oni 
w kierownictwie porozłamowej PPS, 

c a ł k o w i c i e 
a p r o b u j ą c e j 
postanowienia 
zjazdu pary-
skiego. Woj-
c i e c h o w s k i 
otrzymał za-
danie zdoby-
cia maszyny 
d r u k a r s k i e j , 
pozwala jącej 
na wydawanie 
partyjnego pi-

sma „Robotnik”. 
W tym czasie 

Wojciechowski regularnie i intensyw-
nie kursował między Anglią a zaborem 
rosyjskim, przyuczając się zecerki.

W marcu 1895 roku postanowił 
na stałe przybyć do Królestwa. Wy-
najął w Wilnie pod nazwiskiem Ka-
zimierz Paszkiewicz mieszkanie, aby 
osobiście z Piłsudskim zająć się dru-
kowaniem „Robotnika”. Ówczesna 
sytuacja PPS nie rysowała się optymi-
stycznie, nękana aresztowaniami partia 
ciągle słabła. Wojciechowski dostrze-
gał upadek znaczenia PPS, obawiając 
się, że bez natychmiastowej poprawy 
stanu organizacji, może dojść nawet do 
jej upadku.

W tamtym okresie Wojciechow-
skiego i Piłsudskiego łączyły przy-
jacielskie relacje. Choć nie zawsze 
byli zgodni, obydwaj uznawali ko-
nieczność walki o niepodległą Pol-
skę i zgadzali się co do generalnej 
linii działania. Należeli do najbar-
dziej aktywnych członków partii, 
swoją pracą kolportażowo-poli-
tyczną pozwalali na zachowanie 
ciągłości w działaniu PPS i wyjście 
z impasu.”

Przedwiośnie 
pionierów

Z grona pionierów społemowskich 
Romuald Mielczarski, już jako uczeń 
gimnazjum poznał Stefana Żerom-
skiego. Potem działał w kółkach re-
wolucyjnych, w tym w tzw. II Prole-
tariacie. Aresztowany przed maturą, 
osadzony w warszawskiej Cytadeli 
i w Petersburgu, wyszedł z więzienia 
i wyjechał do Niemiec i Szwajcarii, 
potem do Belgii gdzie skończył stu-
dia i w 1896 po Stefanie Żeromskim 
objął pracę bibliotekarza w Muzeum 
Narodowym Polskim w Rapperswilu. 
Po powrocie do kraju w 1900 ponow-
nie aresztowany i zwolniony bez prawa 
zamieszkania w Królestwie Polskim. 

Po amnestii po rewolucji 1905 wraz 
z przyjaciółmi i kolegami poświęca się 
„pracy u podstaw” i tworzy spółdziel-
czość „Społem” i jej pismo. Wraz ze 
St.Wojciechowskim w 1908 staje na 
czele Związku Społem i buduje jego 
potęgę w II Rzeczypospolitej, gdzie 
sieć społemowska staje się największą 
organizacją handlową.  

 Edward Abramowski, polski filo-
zof, psycholog i socjolog. Bliski przy-
jaciel Stefana Żeromskiego, pierwo-
wzór Szymona Gajowca w powieści 
„Przedwiośnie”, wolnomularz. Już na 
studiach na UJ w Krakowie w 1885 
roku zakładał kółka młodzieży socjali-
stycznej, współorganizował przemyt nie-
legalnej literatury z zagranicy. Podobnie 
na studiach filozoficznych w Genewie 
był aktywistą Zjednoczenia Młodzieży 
Polskiej i kółek robotniczych. 

Po powrocie w 1889 roku do War-
szawy włączył się w pracę nad II 
Proletariatem i w działalność publicy-
styczną. W listopadzie 1892 roku wziął 
udział w paryskim zjeździe założyciel-
skim PPS. Jednak z  powodu gruźlicy 
wyjechał na leczenie do Szwajcarii. 
Zrezygnował z działalności politycznej 

i poświęcił się 
studiom psy-
chologicznym 
i socjologicz-
nym. W tym 
czasie dokonu-
je także rewizji 
swoich poglą-
dów – odcho-
dzi od ruchu 
robotniczego 
i marksizmu. 
A k c e n t u j e 
p o d m i o t o w y 
charakter ludz-
kiego istnienia 
i konieczność 

przemiany moralnej przed proponowa-
nymi zmianami społecznymi.

Na początku 1897 roku wraca do War-
szawy i prowadzi pracę kół samokształ-
ceniowych i tajnych kursów szerzących 
niezależną oświatę oraz myśl niepodle-
głościową. Podejmował inicjowanie grup 
kształcących się etycznie i propagują-
cych hasła odnowy moralnej. Poświęca 
się rozwojowi ruchu spółdzielczego, 
współtworzy w 1906 Towarzystwo Ko-
peratystów, a w 1907 współorganizuje 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 
którego został pierwszym przewodniczą-
cym. W 1917 na UW rozpoczyna wykła-
dy z metafizyki doświadczalnej. Nie do-
czekał jednak wolnej Polski, gdyż zmarł 
21 czerwca 1918 r.   

Najstarszy z grupy pionierskiej 
„Społem” to Rafał Radziwiłłowicz, 
polski lekarz psychiatra, profesor 
psychiatrii Uniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie, działacz społeczny, 
jeden z wielkich mistrzów masonerii 
polskiej. Sympatyk PPS, pomagał 
więźniom politycznym i uczestniczył 
w zaaranżowaniu symulacji choroby 
psychicznej przez Józefa Piłsudskie-
go podczas jego więzienia w Cytade-
li w 1900 roku. Po 1905 roku blisko 
współpracował z Edwardem Abra-
mowskim. Współzałożyciel i członek 

zarządu Towarzystwa 
Kooperatystów, redak-
tor i wydawca tygodni-
ka „Społem”. Uważa 
się, że Radziwiłłowicz 
był pierwowzorem po-
staci doktora Judyma. 

Pod koniec 1908 
roku Stefan Żeromski 

i Rafał Radziwiłłowicz 
(jego siostra Oktawia zo-

stała żoną Żeromskiego) złożyli propozy-
cję Józefowi Piłsudskiemu wstąpienia do 
wolnomularstwa, który delegował grupę 
swoich oficerów do tej organizacji. 

Żeromski wraz z żoną  w 1892 roku 
wyjechał do Szwajcarii, gdzie objął po-
sadę zastępcy bibliotekarza w Muzeum 

Narodowym Polskim w Rapperswi-
lu. Tam zetknął się m.in. z Gabrielem 
Narutowiczem, Edwardem Abramow-
skim. Od czasu rewolucji 1905 działał 
w organizacjach demokratycznych i so-
cjalistycznych, zbliżył się wówczas do 
PPS, zainicjował Uniwersytet Ludowy 
i kursy rzemieślnicze. Jego inspiracją 
była myśl Edwarda Abramowskiego.

Po wybuchu I wojny światowej 
zgłosił się do Legionów Polskich, 
jednak nie brał udziału w walkach. 
W Zakopanem, gdzie osiadł z rodziną, 
z Janem Kasprowiczem i Medardem 
Kozłowskim stworzył Organizację Na-
rodową. Działał w Naczelnym Komi-
tecie Zakopiańskim. Był prezydentem 
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. 

Za jego wybitne zasługi w 1924 r. 
prezydent Stanisław Wojciechowski 
przydzielił mu trzypokojowe mieszka-
nie na drugim piętrze Zamku Królew-
skiego w Warszawie.

Wierni tradycji
Kiedy teraz, po stu latach sięgamy 

myślą do tamtych czasów, to wyobraża-
my sobie po-
stacie naszych 
p r z o d k ó w , 
spółdzielców, 
społemowców, 
którzy pionier-
sko zakładali 
wtedy spół-
dzielnie, ale 
na tle burzli-
wych dziejów 
narodowych, 
w których 
brali aktywny 
udział. Poko-

lenie ówcze-
snych 30-40-latków, łączące w sobie 
romantyczne i pozytywistyczne idee. 
Nade wszystko jednak cementowała 
ich wola walki o wolność, o niepodle-
głość po latach niewoli, po latach nie-
udanych powstań i represji zaborców. 

Gdy polskimi konspiratorami targa-
ły sprzeczności, rozłamy, podziały, to 
akurat spółdzielcy szukali porozumie-
nia i zgody, a jeśli nie dawało to efek-
tów poświęcali się „pracy u podstaw”, 
czyli uporczywej walce o konkretne 
dzieła gospodarcze – spółdzielnie. Bo 
tak naprawdę siłę narodową buduje 
nie tylko bohaterski czyn zbrojny, ale 
i bohaterska odbudowa kraju, siła eko-
nomiczna Polaków, zorganizowanych 
m.in. w spółdzielnie. 

Zdumiewająca jest silna przyja-
cielska więź, jaka łączyła naszych 
pionierów „Społem”, a nawet koliga-
cje rodzinne. Powtarza się to później 
podczas „społemowskiego ruchu opo-
ru” w latach  II wojny światowej, a do 
dzisiaj trwa w postaci atmosfery „spo-
łemowskiej rodziny” na różnych spo-
tkaniach spółdzielczych. Te wyjątko-
we tradycje i często sensacyjną, mało 
znaną historię, będziemy przypominać 
w cyklu publikacji, a być może poga-
danek. Wszak 150-lecie spółdzielczości 
spożywców już za rok, w 2019. Nato-
miast w tym roku przypada 110-lecie 
naszego Związku „Społem”.

Opr. DARIUSZ GIERYCZ
(m.in. na podst. Wikipedii)

Stanisław 
Wojciechowski

Edward Abramowski

Stefan 
Żeromski

Romuald Mielczarski

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

Hala Wola

Wspieranie talentów

„Prezes Świeżak podziękował 
dyrekcji Bemowskiego Centrum 
Kultury oraz dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej nr 82 – gospodarzom 
uroczystości. Powitał wszystkich 
przybyłych, szczególnie serdecznie 
współpracujące od samego początku 
„Misji Społecznej Hali Wola” Zofię 
Marcinek – Kawalera Orderu Uśmie-
chu, która stworzyła i przez lata 
prowadziła zespół folklorystyczny 
Lazurki oraz Elżbietę Chludzińską, 
która przez lata pełniła funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
316, i pod której patronatem rozk-

witała Orkiestra Mandolinowa Juno 
Wars. 

Koncert rozpoczął występ Orkiestry 
Mandolinowej Juno Wars pod batutą 
Aleksandry Stadnickiej-Wawer, przy 
akompaniamencie Anny Salij-Tuz. 
Kolejno występowały zespoły i soliści, 
z których liczne grono przy aplauzie 
publiczności odbierało po występie 
ufundowane przez Halę Wola granty. 
Wręczali je członkowie Kapituły oraz 
zaproszeni goście. Galę swymi wystę-
pami uświetnili:
• zespół taneczny Tempo ze 

Szkoły Podstawowej nr 82 w ukła-
dzie tanecznym „Kolorowy cyrk”, 

młode tancerki otrzymały 
dofinansowanie do szycia 
strojów tanecznych,
• Julia Ukielska ze 

Szkoły Podstawowej nr 
364 w utworze Agnieszki 
Osieckiej „Na brzozowej 
korze”– otrzymała grant 
w postaci mikrofonu,
• zespoły taneczne: 

Małe Metrum w ukła-
dzie „Leśna przygoda” 
i Metrum w układzie 
„I po świętach” ze Szko-
ły Podstawowej nr 301 – 
dofinansowanie do szycia 
strojów tanecznych,
• Małgorzata Fiałek ze Szkoły 

Podstawowej nr 341 w utworze Ad-

riany Grande – otrzymała półroczny 
karnet na zajęcia w Studio Piosenki 
Rozrywkowej,
• Wiktoria Marciniak z partne-

rem w pokazie tańca towarzyskiego 
– Wiktoria otrzymała buty do tańca 
towarzyskiego.

Granty przyznane zostały uczniom 
ze Szkół Podstawowych nr 82, 364, 
301, 341, 363, 316 w wielu katego-
riach i tak otrzymali je m.in.: Oliwia 
Zięba – karnet na zajęcia wokalne; 
Kamila Wieczorek – otrzymała pre-
sonus (urządzenie do nagrywania 
muzyki); Gabriela Żurawik – karnet 
na zajęcia gry na fortepianie. Wśród 

grantów znalazły 
się także: akceso-
ria i materiały pla-
styczne, obuwie 
taneczne, karnety 
na zajęcia pla-
styczne. Oprócz 
zespołów i soli-
stów na scenę za-
proszono młodych 
laureatów z Aero-
modelklubu, któ-
rzy otrzymali 
granty w swej ka-
tegorii. Członkom 
Orkiestry Juno 

Wars Maksymilianowi Ja-
godzińskiemu i Karolowi 
Moczarskiemu – mandole 
oraz Julii Pelc – karnet na 
zajęcia plastyczne wręczył 
gość specjalny wieczoru – 
Izabela Trojanowska.

Laureaci oraz ich 
opiekunowie serdecz-
nie dziękowali Kapitule 
„Misji Społecznej Hali 
Wola” za wyróżnienia, 
wyrażając jednocześnie 
nadzieje, że dzięki temu 
nadal będą mogli roz-
wijać swe umiejętności 
i zainteresowania – wo-

kalne, taneczne i wszelkiego rodza-
ju artystyczne. 

Rodzinną i radosną atmosferę 
koncertu podkręciła i dodatkowo 
rozgrzała gwiazda wieczoru Izabela 
Trojanowska – ambasadorka marki 
„Eleganza– świat dobrych ubrań”. 
Piosenkarka zaprezentowała zarów-
no utwory ze swej najnowszej płyty 
„Na skos”, jak i przeboje rozpoczy-
nające jej karierę, takie jak „Tyle 
samo prawd, ile kłamstw”, „Karma-
zynowa noc”, „Pieśń o cegle”, „Bry-
lanty” i wiele innych utworów. Na 
scenie wokalistce towarzyszyła Edy-
ta Strzycka. Z czasem pojawiły się 
na niej zachęcone przez Izabelę Tro-
janowską młode talenty tegorocznej 
misji. Płynący ze sceny entuzjazm 
udzielił się wszystkim obecnym. 

Trwająca trzy godziny „XVII 
Gala Misji Społecznej Hali Wola” to 
z pewnością niecodzienne wydarze-
nie kulturalne Bemowa, które zrobi-
ło ogromne wrażenie na przybyłych. 
Wychodzący z koncertu, obejrzeć 
mogli galerię prac plastycznych mło-
dych laureatów oraz zakupić płytę 
Izabeli Trojanowskiej ze specjalną 
dedykacją.

Jeżeli ktoś zapyta: „Po co ta mi-
sja?”, to odpowiedź jest prosta – 
„Dla nas jest to okazja, by pomóc 
a dla naszych beneficjentów, być 
może jedyna szansa, by rozwinąć 
swoją pasję”, mówi prezes Anatol 
Świeżak.

DANUTA BOGUCKA
Od prawej: Aleksandra Stadnicka-Wawer, Anna Salij-Tuz 
i młodzi mandoliniści

PSS Białystok

W dniu 1 marca 2018r. w sto-
łecznym Hotelu Marriott 
odbył się III Kongres Mię-

sny Wiadomości Handlowych 2018, 
któremu towarzyszyło rozstrzy-
gnięcie ogólnopolskiego Plebiscytu 
na Najlepsze Stoiska Mięsno-Wę-
dliniarskie. W wydarzeniu wzięło 
udział 350 gości, w tym przedsta-
wiciele producentów (właściciele, 
członkowie zarządów, dyrektorzy 
handlowi, dyrektorzy zakupów, dy-
rektorzy marketingu, dyrektorzy ds. 
strategii i rozwoju) oraz spożywczych 
sieci handlowych wszystkich forma-
tów i hurtowni (osoby zarządzające, 
dyrektorzy handlowi, dyrektorzy za-
kupów, dyrektorzy marketingu, cate-
gory managerowie, managerowie ds. 
private labels), jak również dostawcy 
usług. Kongresowi towarzyszyła wy-
stawa produktów i prezentacja usług 
dedykowanych branży. 

Podczas panelu dyskusyjnego 
i w prezentacjach eksperci przedsta-
wili m.in. najnowsze trendy konsu-
menckie oraz analizowali kondycję 
firm z sektora mięsnego, a także kwe-
stie zagrożeń i perspektyw związa-
nych z produkcją i handlem produk-
tami mięsnymi. Szczególną uwagę 
poświęcono zmianom w strukturze 
spożycia mięsa, innowacjom oraz za-
gadnieniom związanym z eksportem. 
Moderatorami panelu dyskusyjnego 
byli dziennikarze redakcji „Wiado-
mości Handlowych” oraz portalu 
wiadomoscihandlowe.pl – Łukasz 
Rawa i Cezary Szczepański. Kongres 
poprowadził znany i ceniony dzien-
nikarz telewizyjny Sławomir Siezie-
niewski. 

Po części merytorycznej odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników 
plebiscytu na najlepsze stoiska mię-
sno-wędliniarskie. W tym roku o tytuł 
ten ubiegało się prawie sto placówek 
z całej Polski. Selekcji kandydatów 
dokonali redaktorzy magazynu „Wia-
domości Handlowe”, którzy wyłonili 
finalistów w ramach trzech kategorii: 

placówki z ladą chłodniczą do 10 mb, 
placówki z ladą chłodniczą o łącznej 
długości ponad 10 mb, specjalistycz-
ne sklepy mięsne. Zwycięzców oraz 
wyróżnionych wyłoniło jury, wśród 
których znaleźli się prezesi i dyrek-
torzy czołowych producentów mięsa 
i wędlin oraz specjaliści i przedstawi-
ciele organizacji branżowych. 

Supermarket Tęcza PSS Społem 
Białystok znalazł się wśród finali-
stów Plebiscytu na Najlepsze Sto-

isko Mięsno-Wędliniarskie w kate-
gorii sklepów z ladą powyżej 10mb. 
Dyplom odebrali przedstawiciele 
Spółdzielni: wiceprezes Zarządu Ja-
nusz Kulesza oraz kierownik sklepu 
Renata Łada.

Tęcza to kolejny zmodernizo-
wany w ostatnich latach obiekt pod 
szyldem PSS Społem w Białymstoku 
PSS Społem Białystok na inwestycje 
wydaje rocznie ok. 10 mln złotych. 
Supermarket Tęcza oddano do użyt-
ku po około półrocznym remoncie 
na początku grudnia 2017r. Budy-
nek zwiększył swoją powierzchnię 
niemal dwukrotnie, supermarket 
zyskał większą o ponad 100 mkw.
salę sprzedaży, a obok niego powstał 
nowoczesny bar bistro z 60-ma miej-
scami konsumpcyjnymi. Łączna po-
wierzchnia użytkowa obiektu Tęcza 
po rozbudowie i remoncie wynosi 
1600 mkw. Sala sprzedażowa super-
marketu zajmuje ponad 600 mkw., 
znalazły tu miejsce nowocześnie 
i profesjonalnie wyposażone, dobrze 
zaopatrzone w regionalne produk-
ty, stoiska z produktami świeżymi: 
mięsem, wędlinami, garmażerką, 
owocami i warzywami oraz stoisko 
piekarsko-ciastkarskie z cieszącym 
się niesłabnącą popularnością pie-
czywem wypiekanym na miejscu. 

Specjalnością sąsiadującego ze 
sklepem baru bistro jest tradycyjna 

kuchnia polska, znana już białosto-
czanom z innych barów sieci PSS 
Społem Białystok. Poza rosołem, 
barszczem, czy schabowym królują 
surówki, sałatki i dania bezmięsne. 
Wszystko świeże, przygotowane na 
miejscu, według sprawdzonych prze-
pisów. W barze funkcjonuje w wiel-
kim powodzeniem okienko dla zmo-
toryzowanych – bar w wersji „drive” 
na zakupy posiłku bez konieczności 
wysiadania z auta.

Od redakcji: 
Serdecznie gratulujemy naszym 

Społemowcom z Białegostoku! Od 
szeregu lat spółdzielnia białostocka 
zajmuje zasłużone pierwsze miej-
sce w dorocznym rankingu spół-
dzielni „Społem” w kraju. Znako-
micie łączy handel z gastronomią 
swojskiej, rodzimej, podlaskiej 
kuchni, a także wysoko jakościowo 
produkcją piekarniczą. Stanowi 
dla nas dumę i wzór dla społemow-
skiego handlu, który łączy tradycję 
z nowoczesnością, a niedawny ju-
bileusz 120-lecia białostockiej PSS 
był tego najlepszym dowodem. 

Wśród najlepszych

Bogusław
Pieńkowski

Z wykształcenie technik che-
mik, po ukończeniu Tech-
nikum Chemicznego przy 

ul.Hożej w Warszawie, ale potem 
zaocznie kończył Akademię Hu-
manistyczną im. A. Gieysztora 
w Pułtusku, pisząc pracę magister-
ską o marketingu w spółdzielczości 
spożywców w 2007 r. To podstawy 
wiedzy Bogusława Pieńkowskiego, 
obecnie popularnego dyrektora war-
szawskiej Hali Mirowskiej, dumy 
społemowskiego handlu. 

Droga zawodowa pana Bogu-
sława zaczyna się od 1969 r. i sze-
ściu lat w Instytucie Przemysłu Or-
ganicznego, gdzie jako technik 
laborant bada też jakość żywności. 
Potem w 1975 r. odkrywa w sobie 
nowe ambicje i zainteresowania dla 
rozwoju i awansu i podejmuje pra-
cę w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Targowisk i Hal, stając się kierow-
nikiem Targowiska Wolumen, a na-
stępnie hurtowni warzyw i owoców 
Okęcie, z którą w 1976 przechodzi 
do WSS Społem Ochota. 

W latach 1982-87 prowadzi wła-
sną działalność gospodarczą, w za-
kresie rzemiosła, produkcji zabawek 
i wyrobów z tworzyw sztucznych 
(zbyt poprzez spółdzielnię rzemieśl-
niczą w Piasecznie). Jednak w 1987 
dyr.Jan Nowak zaprosił go do Hali 
Mirowskiej do pracy na stanowi-
sku kier. Targowiska. Potem z sen-
tymentem wspomina współpracę 
z niezapomnianą dyr. Elżbietą Ni-
ską, od zyskał wiele cennej prak-
tycznej wiedzy.

Od 2005 r. został członek Rady 
Nadzorczej WSS Śródmieście i po-
tem przez trzy kadencje wybierano 
go jej wiceprzewodniczącym. Na 
propozycję prezes Anny Tylkow-
skiej obejmuje funkcję dyrektora 
SDH Sezam, kończąc zaocznie stu-
dia marketingowe i po śmierci dyr. 
Niskiej, przejmując jednocześnie 
dyrekcję Hali Mirowskiej. Dzisiaj 
nadzoruje proces otwierania nowe-
go Sezamu (planowane otwarcie 6 
czerwca br.) oraz Sezam wilanow-
ski. 

Na moje pytanie o porównanie 
klienteli Sezamu i Hali, dyrektor 
odpowiada, że odwiedzający Se-
zam poszukiwali bardziej towarów 
luksusowych, najwyższej jakości, 
a Hali chyba mniej majętni, zwra-
cali uwagę bardziej na niskie ceny. 
Załogi sklepów w obu placówkach 
musi zdobywać zaufanie klientów, 
życzliwością, fachowością, troską. 
Budowanie zaufania latami owocu-
je gronem stałych, wiernych klien-
tów. Hala pozostaje w symbiozie 
z targowiskiem, które atrakcyjnymi 
towarami uzupełnia ofertę Hali. Jak 
mówi dyrektor, hala to jedyne miej-
sce w stolicy, gdzie pod jednym da-
chem mamy komplet podstawowych 
usług, tak jak dawne domy towaro-
we.

Obecne trudne problemy to walka 
z rosnącą wciąż konkurencją wiel-
kich sieci, w tym cenową, pomimo 
ich przewagi reklamowej i finanso-
wej. Drugi kłopot to zatrudnienie, 
bo trudno o fachowych pracowni-
ków. Ważna jest zatem konsolidacja 
zakupów spółdzielni i sprzedaż mar-
ki własnej Społem. 

Jak mówi dyr. Pieńkowski w Hali 
bywa regularnie telewizja japońska 
i wycieczki japońskie, zwłaszcza 
po rewitalizacji, która w zasadzie 
została zakończona. Pozostała tylko 
wymiana okien w rzędzie dachem. 
Sąsiednia Hala Gwardii nie kon-
kuruje z nami, bo ma inny profil, 
gastronomiczny. Natomiast dobrze 
jest łączyć handel z gastronomią, co 
pomaga wzajemnie, np. popularna 
restauracja Ed Red, wietnamski bar 
Limonka, rożen z kurczakami (za-
pach w całej hali), kiosk z sokami 
wyciskanymi. 

Niedawno, 10 marca otwarto gru-
zińską piekarnię, która na miejscu 
piecze chaczapuri, placki. Klien-
tów przyciągają punkty usługowe 
– optyk, tanie apteki, poczta, napra-
wy, fryzjer, księgarnia, AGD, dwa 
salony Eleganza. W czwartki firma 
Matjas ze Stalowej Woli sprzedaje 
gorące wędliny – kiełbasy, kaszan-
kę, ogonówkę i wtedy ustawia się 
długa kolejka. 

Gdy pytam pana Bogusława 
o czas wolny, to z uśmiechem wy-
mienia żagle latem i łódź w Miko-
łajkach o nazwie „Mazurek”, a zimą 
narty w Tatrach i Alpach, w Tyrolu 
i Włoszech. Jego ulubione potrawy 
to dania kuchni polskiej, makarony, 
kopytka, naleśniki, pierogi. Ulubio-
ne książki – historyczne o II wojnie 
światowej. Filmy? Obyczajowe. 
Muzyka? Z lat 70. Czerwone Gitary, 
Niebiesko-Czarni. Lubi dalekie po-
dróże – Chiny, w tym Pekin, Szang-
haj, Florianopolis, potem Brazylia 
i wodospad Ignacu na pograniczu 
z Argentyną, Sao Paulo, Rio, Kury-
tyba, gdzie Polacy uczyli rzemiosła, 
no i jako ciekawy świata zjeździł 
prawie całą Europę. 

Bogusław Pieńkowski ceni naj-
wyżej życie rodzinne. Ma rodzinne 
tradycje handlowe. Rodzice – to 
ojciec Edmund, był księgowym 
w Polskim Zw. Bekonowym, który 
organizował przed wojną skup mię-
sa na Kresach, walczył w Powsta-
niu Warszawskim. Matka Marianna 
zajmowała się domem. Żona pana 
Bogusława, Barbara i córka Karo-
lina też pracują w handlu spółdziel-
czym, a syn Michał w handlu zagra-
nicznym. Troje wnuków umila czas 
także w czasie wspólnych wakacji, 
świąt. 

Gdy pytam o dewizę życiową, za-
wodową, to odpowiada po namyśle 
– wpojone głęboko w domu rodzin-
nym – poszanowanie drugiego czło-
wieka, dialog z każdym bez względu 
na jego pochodzenie, majątek, wy-
ksztalcenie, pozycję społeczną, wiek 
itd. Podczas naszej rozmowy z okien 
gabinetu spoglądamy poprzez małe, 
zabytkowe okienka z góry na targo-
wisko i obok Halę Gwardii. Często 
pan Bogusław wchodzi na swoją 
Halę, po stoiskach, a na targowisko 
ze szczególnym sentymentem, bo to 
szczególna atmosfera... 

Bogusław Pieńkowski z dumą 
pokazuje mi kolejkę cierpliwych 
klientów po gorące wędliny, kiosk 
z gazetami i zabawkami, zagospo-
darowane dawne zaplecze hali, 
nowe stoiska, ruchome schody. Jego 
elegancka, szczupła, sportowa syl-
wetka, uśmiech, budzą powszech-
ną popularność i sympatię. Swoje 
bogate bezcenne doświadczenie, 
samorządowe i zawodowe, chęt-
nie przekazuje młodszym, wdraża 
komputeryzację, nowości techniki 
handlu, śledzi niesamowity postęp 
w handlu w kraju i za granicą, ale 
dba o humanistyczne warunki pracy, 
troskę o klienta i załogę, więzi mię-
dzyludzkie, wzajemną życzliwość, 
co wypływa z wierności dla spół-
dzielczych zasad. Planuje nowy Se-
zam, z nowymi nadziejami, z opty-
mizmem na rozwój społemowskiego 
handlu, spółdzielczej rodzinnej at-
mosfery. 

DARIUSZ GIERYCZ

uDokończenie ze str. 1

Renata Łada
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Wielkanocne tradycje 

Przedszkolni aktorzy

Po przedstawieniu z wychowawcą grupy Martą Łyżwińską 

Pisanki – kraszanki

Prima Aprilis dzień wspaniały
Dzień żartów dużych i małych. 
Bezkarnie fałsz rozsyłamy
Prawdę skutecznie omijamy.

Dzień 1 kwietnia jest nazywa-
ny m.in. „Dniem kwietniowej 
ryby”, „Polowaniem na głup-

ca” „Dniem kłamcy” lub ”Dniem 
śmiechu„. Zwyczaj znany w wielu 
krajach, polegający na robieniu żar-
tów, celowemu wprowadzaniu w błąd 
sięga czasów starożytnych i jest jak 
twierdzą niektórzy, pozostałością 
rzymskiego święta obchodzonego ku 
czci rzymskiej bogini Cereali,  której 
córka Prozerpina została porwana 
przez Plutona, gdy zbierała na Polach 
Elizejskich narcyzy a następnie upro-
wadzona do Hadesu. Matka poszuku-
jąc córki szła za jej głosem, ale nigdy 
jej nie odnalazła. Inne źródła podają, 
że był to w Rzymie początek roku, 
ale jest i teza pochodzenia z miste-
riów pasyjnych, w których odsyłano 
Chrystusa od Jonasza do Kajfasza. 

Dowcipy podobno pojawiły się 
w XIII wieku, ale jest też i taka opi-
nia, że dopiero od momentu przeło-
żenia daty Nowego Roku z kwietnia 
na styczeń przez Karola IX tj. w roku 
1564. W tym dniu obdarowywano 
się prezentami, które z czasem były 

przedmiotami bezwartościowymi, 
o charakterze żartobliwym co było 
powodem do śmiechu.

Z kolei na dworze francuskim za 
panowania Ludwika XIII odbywa-
ły się wesołe zabawy, polegające 
na wzajemnym wprowadzaniu się 
w błąd. 

Dziś nazywany jest tam „Dniem 
kwietniowej ryby” ponieważ je-
den z żartów polegał na wysłaniu 
głuptasa po świeżą rybę w okresie 
obowiązującego od 20 marca zakazu 
jej łowienia. Do dziś fran-
cuskie dzieci przypinają 
przechodniom do ubrań 
papierowe rybki. W Polsce 
wysyłano Jasia, aby kupił 
kwadratowe koło, gołębie 
mleko, zęby indycze czy 
łzy krokodyla. Przesyłano 
także wiadomości wpro-
wadzające w błąd i stąd 
przysłowie ”Prima aprilis – 
nie czytaj bo się omylisz”. 

W krajach anglojęzycz-
nych dzień ten nazywany 
jest „Dniem Głupców”, 
na Litwie „Dniem Kłam-

cy” lub „Dn Kłamstwa”, w Rosji od 
1703 roku „Dniem Śmiechu” tj. od 
dnia kiedy heroldowie zapraszali na 
przedstawienie, które się nigdy nie 
odbyło ku zdziwieniu zgromadzo-
nych widzów. 

Tak więc jest to dzień nietypowy, 
pełen żartów i psikusów, trzeba uwa-
żać bo: 

„W Prima aprilis się omylisz, 
gdzie postąpisz, gdzie się schylisz”. 

Oprac. J.J. 

Prima Aprilis

W ramach współpracy „Spo- 
łem” WSS Śródmieście 
z Przedszkolem nr 41 

„Wiślana Kropelka” przedstawi-
ciele śródmiejskiej Spółdzielni, 
gościli w dniu 6 marca 2018 roku 
w siedzibie Przedszkola przy ul. 
Zbigniewa Herberta 12 b.

Tego dnia dzieci z grupy IV „Żół-
wiki” pod opieką kadry pedagogicznej 
w składzie: Marta Łyżwińska, Olga 
Kozłowska oraz Magda Wawrzes, 
wystawiły przedstawienie „Dziadek 
do orzechów”. Starszaki, czyli 5 i 6 

latkowie na scenie czuły się, jak przy-
słowiowe „ryby w wodzie”. Choć sce-
na była niewielka, a małych aktorów 
spora grupa wszyscy doskonale odna-
leźli się w baśniowej scenerii. 

Widownia w większej mierze zło-
żona z dzieci, ze skupieniem podzi-
wiała grę swoich kolegów i koleżanek. 
A wiadomym jest, że największym wy-

zwaniem dla małych aktorów jest opi-
nia najbardziej wymagającej publicz-
ności na świecie, czyli innych dzieci. 

Z zainteresowaniem podziwiałam 
aktorskie umiejętności starszaków 
z grupy „Żółwiki”, ich spontanicz-
ność i entuzjazm. Z rozmowy z wy-
chowawcą grupy Martą Łyżwińską 
dowiedziałam się, że młodzi artyści 

już przygotowują się do nowego 
przedstawienia. 

W podziękowaniu za zaproszenie 
na spektakl i występ, dzieci otrzyma-
ły od społemowskiej delegacji dmu-
chane piłki, które chcą wykorzystać 
już podczas najbliższych rodzinnych 
wyjazdów. Czekamy na dalsze aktor-
skie przygody naszych milusińskich. 
Z przyjemnością śledzić będziemy 
ich poczynania.

DANUTA BOGUCKA

Spółdzielnia Uczniowska PY-
CHOTKA, działająca od po-
nad roku pod patronatem WSS 

Śródmieście na posiedzeniu zarządu 
13 marca 2018 podsumowała swoją 
działalność w okresie od październi-
ka 2017r. do końca lutego tego roku. 
Było ono także okazją do wręczenia 
Adamowi Umiastowskiemu nagro-
dy organizatora oraz upominku od 
śródmiejskiej „Społem” za zajęcie 
III miejsca w ogólnopolskim walen-
tynkowym konkursie plastycznym,  

a także upominków uczniom, którzy 
wzięli udział w konkursie na slogan 
zachęcający do dokonywania zaku-
pów w spółdzielczym sklepiku. 

Spośród kilkunastu propozycji zo-
stały wyróżnione trzy: „Zaprasza-
my do sklepiku /tu pychotek jest 
bez liku” Joanny Złamaniec, „Do 
Pychotki szybko wstąp, /i kup sobie 
coś na ząb. /Owoce, kanapki lub po 
batoniku, /różnych produktów jest 
tu bez liku Kamila Idziakowskiego. 
Trzecia nagrodzona sentencja to : 
„Zapraszamy do Pychotki, /tu od-
płyną wasze troski./Nawet się nie 
obejrzycie /jak pyszne zakupy zro-
bicie” Stelli Przybyły. 

Z planowanych zadań została 
zorganizowana impreza z okazji 
rocznej działalności Spółdzielni, 

p r z y g o t o w a -
no świąteczne 
paczki z zebra-
nych w szkole 
artykułów dla rodzin uczniów oraz 
dla dzieci z opiekuńczych świetlic 
Stowarzyszenia Karan, poprowadzo-
no sprzedaż bożonarodzeniowych 
akcesoriów w Hali Mirowskiej. In-
nym wydarzeniem dla młodych spół-
dzielców było nawiązanie kontaktu 
z Fundacją Pamięci o Bohaterach 
Powstania Warszawskiego i złożona 
przez nich deklaracja objęcia opieką 
miejsc pamięci .

Dla członków zaangażowanych 
w działalność spółdzielni SU w na-
grodę zorganizowane zostały wyjścia 
na kręgle, do kina i teatru. 

Plany do końca roku szkolnego to 
między innymi: powitanie wiosny, 
kiermasz wielkanocny, kontynuowa-
nie „Spotkań na Chmielnej”, włącze-
nie się w Festyn szkolny organizowa-
ny dla społeczności lokalnej i pomoc 
przy organizacji kolejnej edycji Wio-
sennego Biegu Osób Niepełnospraw-
nych. 

Wzrasta zainteresowanie dzia-
łalnością spółdzielni. Swój rozwój 
SU zawdzięcza dyrekcji szkoły oraz 
nauczycielom – opiekunom Beacie 
Boguszewskiej i Leszkowi Polkow-
skiemu. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Wielkanocne zwyczaje są 
różne w każdym kraju. 
W naszym kraju świątec-

zne dni zwiastują puszyste bazie 
w palemce, zielony bukszpan czy 
żółte żonkile. Polacy bardzo przy-
wiązani są do wielkanocnych trad-
ycji – święcenie palm, Wielki Ty-
dzień, w którym każdy dzień wiąże 
się z symbolami i obrzędami, święce-
nie pokarmów i wreszcie uroczyste 
wielkanocne śniadanie, rozpoczyna-

jące świętowanie Zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. 

W Polsce dni Wielkiej Nocy 
świętujemy od XIII wieku. W trad-
ycji naszej nie ma drugiego tak bo-
gatego w obrzędy i obsypanego sym-
boliką święta jak Wielkanoc.

Przekazywane z pokolenia 
na pokolenie tradycje umacnia-
ją znaczenie Świąt Wielkiej Nocy, 
świąt rodzinnych, religijnych i sym-
bolicznych. Najpopularniejsze wiel-
kanocne symbole to z pewnością 

palemka, pisanki i kraszanki, za-
jączek, cukrowy baranek, rzeżucha. 

Palemka wielkanocna. Niedzie-
la Palmowa rozpoczyna Wielki Ty-
dzień. Niegdyś niedziela ta nazywa-
na była kwietną lub wierzbną, a na 
wspomnienie triumfalnego wjazd Je-
zusa do Jerozolimy wierni obecni 
w kościele meli ze sobą palemki – 
rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, 
malin, porzeczek ozdobione kwiat-
kami, mchem, ziołami i barwnymi 

piórkami. Po poświeceniu palemki 
lekko biło nią domowników, ażeby 
zapewnić im szczęście na cały rok. 
Połkniecie jednej poświęconej bazi 
wróżyć miało zdrowie i bogactwo. 
Zatknięte za obraz bądź włożone do 
wazonów palemki chronić miały 
domostwo przed nieszczęściem 
i złośliwością sąsiadów. W central-
nej i wschodniej Polsce po powrocie 
z kościoła dla zdrowia, siły, dostat-
ku i urody uderzano się lub chociaż 
tylko dotykano palmą. Robiły to 

przede wszystkim dzieci i młodzież, 
wołając: „Palma bije, nie ja biję, za 
tydzień wielki dzień, za sześć dni 
Wielkanoc!”. 

Baranek wielkanocny. Baranek, 
jako ofiara składana Bogu pojawiał 
się już w Starym Testamencie. Jako 
figurka, którą niesiemy w koszy-
czku do kościoła to Baranek Boży 
– symbol męczeńskiej śmierci Jezu-
sa Chrystusa na krzyżu. Baranek to 
również symbol prostoty, niewin-
ności, czystości i posłuszeństwa. 

Pisanki – bogato zdobione ja-
jka, wielobarwnie i wzorzyście. 
Kraszanki – malowane jednobar-
wnie. Stanowią symbol pomyślnoś-
ci, wiosny, przebudzenia do życia 
i tak jak jaja są namacalnym znakiem 
zwycięstwa światła nad ciemnością, 
zwycięstwa życia nad śmiercią. 
Poświęcone jajo jest symbolem 
zmartwychwstania.

Zajączek – to świecki symbol 
wielkanocny. Ma bardzo krótką his-
torię na wielkanocnym stole. Na-
jstarsze źródła przedstawiające za-
jąca z pisankami pochodzą z końca 
XVII wieku. W wielu kulturach zając 
jest znakiem odradzającej się przy-
rody, wiosny i płodności. Do Polski 
przywędrował z Niemiec. Jest raczej 
świątecznym pupilem niż symbolem 
Wielkanocy. 

Rzeżucha – roślina pełna witamin, 
symbolizuje życie i zdrowie.

Kurczaczek wielkanocny. Po-
dobnie jak jaja symbolizuje nowe ży-
cie. Jego żółta barwa pokazuje radość 
ze Zmartwychwstania.

Pamiętajmy, że tradycje należy 
pielęgnować i przekazywać z pokole-
nia na pokolenie. Pielęgnacja tradycji 
świadczy o szacunku do przodków. 
Tradycje i obyczaje są szczególnym 
elementem życia ludzi. 

DANUTA BOGUCKA

„Wielkie dzieło sztuki na małej skorupce”, tak 
określił zdobione jaja etnograf, znawca sztu-
ki ludowej prof. Roman Reinfuss. Jaja te 

wkładane dziś do święconki lub będące ozdobą wiel-
kanocnych stołów w opowieściach dotyczących zwyczajów w okresie świąt 
Wielkiej Nocy były także prezentem. W wielkanocny poniedziałek chłopcy 
polewali dziewczęta wodą symbolem życia a one odwzajemniały się koloro-
wymi jajkami. Każdy kolor miał swoje znaczenie. Najmłodsi dostawali jaja 
zielone. W kolorze czarnym obdarowywano księdza, nauczyciela, hrabiego 
i mężczyzn w sile wieku. Młodzi małżonkowie lub narzeczeni dostawali brą-
zowe, starsi kawalerowie fioletowe, a lekkoduchy niebieskie. Żółte były ro-
dzajem czarnej polewki dla niechcianych chłopców. 

Zwyczajowo przyjęta nazwa dla jaja kurzego, gęsiego, kaczego czy stru-
siego zdobionego różnymi technikami to pisanka. Natomiast jaja barwione 
w wywarach z pędów jęczmienia, pszenicy, kory dębowej, kwiatów, ziół, łu-
pin cebuli to kraszanki zwane także malowankami lub byczkami. 

Jajo pokryte farbą i wzorem uzyskanym na skutek drapania lub skrobania 
ostrym narzędziem m.in. nożem szewskim tzw. gnypem to drapanka. Kiedyś 
tym rodzajem zdobienia pokrywano jedyną połowę jajka, a druga służyła do 
umieszczania dedykacji lub wierszyków. Do najstarszych napisów należy We-
sołego Alleluja.

Inną technikę stosuje się przy pisankach polega ona na „pisaniu” wzoru 
woskiem pszczelim na niepomalowanym jajku, a następnie zanurzeniu go 
w barwniku. Z kolei wydmuszki oklejone specjalnym rodzajem trawy o okrą-
głym i białym rdzeniu, w połączeniu np. z kolorową wełną to naklejanki, a te 
oklejone różnobarwnymi papierowymi wzorami to oklejanki. Pracochłonną 
i bardzo precyzyjną techniką zdobienia wydmuszek jest ażur nawiercany 
wiertarką dentystyczną, a następnie utrwalany farbą akrylową.

 
Oprac. JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

SU Pychotka

Zapraszamy do sklepiku
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Orzeczenie alimentów w kil-
ka dni, skuteczne egzekwo-
wanie prawa rodziców do 

kontaktów z dzieckiem i ochrona 
najmłodszych przed przemocą – 
to podstawowe założenia reformy 
prawa rodzinnego, którą proponu-
je Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Jak informuje resort 8 marca br. 
w swoim oficjalnym komunikacie, 
spektakularny efekt przyniosły przy-
gotowane w zeszłym roku przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości zmiany 
w egzekwowaniu obowiązku alimenta-
cyjnego. Liczba osób uchylających się 
od zobowiązań, które trafiły do Krajo-
wego Rejestru Dłużników bezpośred-
nio po wejściu w życie nowych prze-
pisów, spadła we wrześniu 2017 roku 
prawie czterokrotnie – z 2500 do 650. 
Jednocześnie ściągalność alimentów 
do państwowego Funduszu Alimenta-
cyjnego wzrosła aż o 116 proc. 

– To wielki sukces, który dowo-

dzi, że roztropne zmiany w zakresie 
prawa karnego mogą przynosić ra-
dykalnie dobre zmiany w wymia-
rze społecznym. Te zmiany odczuły 
przede wszystkim tysiące dzieci – 
powiedział na konferencji prasowej 
minister sprawiedliwości i prokura-
tor generalny Zbigniew Ziobro. 

Kontynuacją tych działań, jak 
podkreślił minister, są proponowane 
rozwiązania, które m.in. przyspieszą 
procedurę przyznawania alimentów. 

– Przygotowane zmiany mają po-
prawić sytuację dzieci, które nie po-
winny ponosić konsekwencji tego, że 
między rodzicami doszło do konflik-
tu. Procedury trwały latami, a dzieci 
często cierpiały, bo jeden z rodziców 
musiał oszczędzać na dziecku, aby 
toczyć proces sądowy, płacić adwo-
katom. Chcemy, żeby ta mitręga są-
dowa przeszła do historii – zaznaczył 
Zbigniew Ziobro. 

Temu celowi służyć ma wprowa-
dzenie alimentów natychmiastowych. 
Szczegóły przygotowanych rozwiązań 
obejmujących też inne elementy re-
formy prawa rodzinnego przedstawił 
Podsekretarz Stanu Michał Woś, który 
koordynował prace nad projektem. 

– Ściągalność alimentów poszybo-
wała, ale nie spoczywamy na laurach. 
Chcemy pokazywać, że skuteczne 
zmiany prawa powodują lepsze re-
alizowanie dobra dziecka – mówił 
wiceminister. 

Szybko, prosto i tanio 
Przyznanie alimentów natychmia-

stowych ma się odbywać w ciągu kil-
ku dni. Obecnie sprawy o zasądzenie 
alimentów trwają miesiącami. W tym 
czasie tysiące samotnych matek, bo 
to ich w przeważającej mierze doty-
czy problem, czekają na ostateczną 
decyzję w sprawie świadczenia. 

Szybkie uzyskanie alimentów 
natychmiastowych będzie możliwe 
dzięki maksymalnemu uproszczeniu 
formalności: 

– ubiegający się o alimenty rodzi-
ce będą mogli składać pozew na go-
towym formularzu dostępnym w In-
ternecie; 

– jest on prosty i łatwy do wypeł-
nienia – większość ubiegających się 
o alimenty będzie mogła dzięki temu 
uniknąć dodatkowych wydatków na 
adwokatów; 

Ponadto alimentacyjne nakazy 
zapłaty o natychmiastowej wykonal-
ności będą mogli wydawać nawet re-
ferendarze, a to zdecydowanie przy-
spieszy procedurę i usprawni pracę 
sądów. 

Jedna zasada dla wszystkich 
Wysokość alimentów natychmia-

stowych ma być ustalana według jed-
nej uniwersalnej zasady. Co roku bę-
dzie ogłaszana kwota przeliczeniowa 
(zależna m.in. od minimalnego wy-
nagrodzenia netto i współczynnika 
dzietności), która pozwoli precyzyj-
nie ustalić świadczenie w zależności 
od liczby dzieci w danej rodzinie. 

Na dziś wynosiłoby ono 460 zł na 
jedno dziecko, 840 na dwoje dzieci, 
a 1140 zł – na troje. Dla porównania 
średnia wysokość alimentów zasą-
dzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, 
a w pierwszej połowie 2017 r. – 590 zł. 

Co ważne, uzyskanie alimentów 
natychmiastowych nie zamyka drogi 
do domagania się wyższej kwoty ali-
mentów w zwykłym postępowaniu. 
Każdy będzie mógł o nie zabiegać, 
choć po dłuższym czasie. Intencją 
wprowadzenia nowych, dodatko-
wych rozwiązań – alimentów natych-
miastowych – jest to, by samotni ro-
dzice w prosty i szybki sposób mogli 
otrzymać pieniądze. 

Zachowana zostanie możliwość 
odwołania się od alimentów natych-
miastowych. Projekt przewiduje, że 
obowiązek alimentacyjny dotyczący 
dziecka będzie automatycznie wyga-
sał, gdy skończy ono 25. rok życia. 
Obecnie trzeba o to występować do 
sądu. 

Alimenty od zaraz

HANDEL 2018

Na pytanie: Na podstawie 
czego ludzie oceniają nowo 
poznane osoby? – odpowia-

da pouczająco Jeanna Goudreau na 
portalu BusinessInsider.com 20 lute-
go br. Zdanie o nowo poznanej oso-
bie wyrabiamy sobie w ciągu kilku 
pierwszych sekund kontaktu z nią. 
To tzw. pierwsze wrażenie. Jednak 
co właściwie wtedy oceniamy? Amy 

Cuddy, profesor na Harvard Business 
School, wraz z psychologiami Susan 
Fiske i Peterem Glickiem, bada zja-
wisko pierwszego wrażenia od 15 lat. 
Odkryła pewne wzorce w tych inte-
rakcjach.

W swojej książce „Presence” 
(„Prezencja”) Cuddy napisała, że 
ludzie, spotykając kogoś po raz 
pierwszy, szybko odpowiadają so-
bie na dwa pytania. 

Oto one:
• Czy mogę ufać tej osobie?
• Czy powinienem ją poważać?

Psychologowie odwołują się do 
takich cech jako serdeczność i kom-
petencje. Najlepiej jest, gdy ktoś jest 
postrzegany jako osoba posiadająca 
obie te cechy.

Co ciekawe, większość ludzi, 
szczególnie w profesjonalnym kon-
tekście, uważa, że   kompetencje są 
ważniejsze. W końcu chcą udowod-
nić, że są inteligentni i wystarczająco 
utalentowani, aby współpracować/
pracować z kimś na kanwie zawodo-
wej.

Zaufanie jest najważniejsze. Ale 
w rzeczywistości to zaufanie jest naj-
ważniejszym czynnikiem, na podsta-
wie którego ludzie oceniają inne oso-
by. – Z perspektywy ewolucyjnej 

dla naszego przetrwania kluczowe 
znaczenie ma to, aby wiedzieć, czy 
dana osoba zasługuje na nasze za-
ufanie – mówi Cuddy. Ma to sens. 
Przecież w czasach jaskiniowców 
ważniejsze było, aby wiedzieć, czy 
twój towarzysz zamierza cię zabić 
i ukraść wszystkie twoje rzeczy, niż 
czy jest wystarczająco kompetentny, 
by rozpalić ogień.

Cuddy podkreśla, że kompetencje 
oceniamy dopiero po nabraniu do 
kogoś zaufania. Dlatego skupienie 
się zbytnio na pokazywaniu twoich 
możliwości może obrócić się prze-
ciwko tobie. Ekspertka mówi, że stu-
denci MBA są często zaniepokojeni 
tym, że prezentując się jako osoby 
inteligentne i kompetentne, nie pro-
szą o pomoc i pozują na osoby nie-
dostępne.

CO PISZĄ INNI?

Dziurawa ustawa

Alkohol w miastach

Kwestia zaufania

prawo
rodzinne

Ograniczenie handlu w nie- 
dziele, jakie obowiązuje 
obecnie od 1 marca po wej-

ściu w życie opisywanej przez nas 
wielokrotnie ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedziele i święta z 10 
stycznia br., każe nam społemow-
com spojrzeć na jej pierwsze skutki. 
Tym bardziej, że zdaniem wielu pol-
skich handlowców i związkowców 
z Solidarności jest ona „dziurawa” 
i zawiera zbyt dużo wyjątków, które 
„psują” jej spodziewane efekty. 

Oto, jak wynika z marcowego son-
dażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” 
po dwóch pierwszych niedzielach 
z zakazem handlu, ponad połowa (52 
proc.) Polaków uważa, że to dobry 
pomysł. Niezadowolonych jest 41 
proc., zdania nie ma 7 proc. ankie-
towanych. Sondaż przeprowadzono 
15-16 marca na grupie 1100 doro-
słych Polaków.

Spośród ankietowanych, co trzeci 
uważa, że pomysł jest „zdecydowanie 
dobry”. Co ciekawe, nieco gorzej o za-
kazie handlu myślą mieszkańcy wsi (52 
proc. niezadowolonych). Ważne są też 
preferencje partyjne: wśród deklarują-
cych poglądy lewicowe, 80 proc. nie 
jest zadowolonych z ustawy. Z kolei 
wśród utożsamiających się z prawicą, 
aż 87 proc. ją popiera. Spośród wybor-
ców Prawa i Sprawiedliwości „za” jest 
97 proc. respondentów.

Wśród badanych tylko 28,1 proc. 
zaznaczyła, że w czasie niedzieli po-
szła do kościoła. Najwięcej, bo 81,5 
proc. spędziła ją w domu z rodziną.

Jak pisze 12 marca portal Busi-
nessinsider.pl, sobota w handlu była 
dniem, w którym handlowcy mieli 
ręce pełne roboty. Wiele osób zde-
cydowało się zrobić większe zaku-
py, przed wchodzącym w niedzielę 
zakazem handlu. W niedzielę galerie 
handlowe niemal świeciły pustkami 
– otwarte były tylko punkty gastro-

nomiczne i kina, a sklepy spożywcze 
zamknięte.

Do tego komentarz czytelnika. Oto 
Mirosław Jaworski napisał: – Wresz-
cie matki zostały w dziećmi w do-
mach. Wszyscy powinni się cieszyć 
ale nie ci, którzy wszędzie niuchają 
jak zbić kapitał polityczny nawet 
na XIX wiecznym wyzysku kobiet. 
Optuje za tym partia, na czele której 
stoi kobieta Pani Lubnauer. Para-
doks. Za pracą w niedziele są ci, któ-
rzy sami w niedzielę nie pracują ale 
potrzebują jakiś przeżyć duchowych 
i materialnych w galeriach handlo-
wych. Pracujące tam kobiety usiłują 
traktować jako swoje służące.

Z kolei PAP 13 marca informuje, 
że inicjatorzy ustawy z NSZZ „Soli-
darność” stwierdzają blisko 50 przy-
padków łamania ograniczenia handlu 
w niedziele, które zgłosiła do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy NSZZ „So-
lidarność”. Rzecznik Solidarności 
Paweł Lewandowski ocenił że społe-
czeństwo bardzo dobrze zareagowało 
na ograniczenie handlu w niedziele 
i Polacy potrzebne zakupy zrobili 
wcześniej. „Po wprowadzeniu zaka-
zu handlu w niedziele w innych kra-
jach, sklepy zwiększyły obroty i za-
trudnienie. Podobną tendencję, mam 
nadzieję, zaobserwujemy w Polsce. 
Tak jak wcześniej przy wprowadze-
niu zakazu handlu w 13 dni świątecz-
nych” – zauważył.

Lewandowski zwrócił uwagę, że 
nie obawia się, że stacje benzynowe 
masową zaczną poszerzać swój asor-
tyment. „Na stacjach jest drożej niż 
w innych sklepach. My wciąż jeste-
śmy stosunkowo biednym społeczeń-
stwem. Dlatego przede wszystkim 
będziemy kupować w marketach. Na 
stacjach będą jedynie tzw. interwen-
cyjne zakupy” – wyjaśniał.

Związkowcy NSZZ „Solidarność 
80”, chcą złożyć zgłoszenie do Pań-

stwowej Inspekcji Pracy przeciw-
ko sieci sklepów Biedronka. Cho-
dzi o łamanie praw pracowniczych 
w związku z ograniczeniem handlu 
w niedzielę.

Związkowcy skarżą się, że w mi-
nioną niedzielę mimo zakazu handlu 
otwartych było pięć sklepów w ska-
li kraju na stacjach kolejowych: na 
Dworcu Centralnym w Warszawie, 
na Dworcu Wschodnim w Warsza-
wie, na stacji Kraków Główny, Po-
znań Główny oraz Grudziądz.

„Solidarność 80” podkreśla, że 
decyzją PIP, otwarty miał być tyl-
ko sklep na Dworcu Centralnym 
w Warszawie. Inspekcja uznała 

bowiem, że Biedronka znajduje się 
bezpośrednio w hali dworca, a jej 
działalność może być uznana za 
obsługującą podróżnych. Robert 
Jacyno rzecznik prasowy NSZZ „So-
lidarność 80” w Jeronimo Martins 
Polska mówi, że pozostałe sklepy po-
winny być zamknięte.

Rozmówca Business Insider 
Polska dodaje, że z informacji pra-
cowników wynika, że jeszcze do 
wtorku wszystkie te sklepy miały 
zaplanowane zamknięcie. Dopiero 
po informacji od PIP ws. Dworca 
Centralnego, zapadła decyzja o ich 
otwarciu. Związkowcy chcą po-
szerzyć swój wniosek do Inspekcji 
Pracy o dodatkowe zarzuty. Zosta-
nie on do niego włączona kwestia 
wprowadzenia dwóch dób pra-
cowniczych. Chodzi tutaj o pracę po 
niedzieli i świętach od północy do 8 
rano, a nawet dłużej.

– Pracodawca wprowadza pierw-
szą dobę pracowniczą od północy 
w poniedziałek. Najdłużej pracowni-
cy pracowali do 12 w poniedziałko-
we południe. Praca do 12 w południe, 
nieważne o której, by ona się nie za-
częła, jest trudnym zadaniem – mówi 
Robert Jacyno.

l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Na ludzi, którzy przesadzają z ta-
kim zachowaniem, często czeka zim-
ny prysznic. Nie dostają pracy, po-
nieważ nikt im nie ufa.

Cuddy mówi: Jeśli ktoś, na kogo 
chcesz wpłynąć, nie ufa tobie, nie 
zajdziesz za daleko. Tak naprawdę 
możesz nawet wywołać podejrzenie, 
bo zostaniesz uznany za manipulato-
ra. Serdeczna, godna zaufania osoba 
również wywołuje duży podziw, ale 
dopiero, gdy zyskasz zaufanie, twoja 
siła ci pomoże.

Powyższe cenne myśli warto wy-
korzystać w naszych kontaktach han-
dlowych i nie tylko…  

Opr. Red. 

Jak pisze 19 marca br. por-
tal onet.pl, wraz z wejściem 
w życie nowelizacji ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości, miej-
skie samorządy mają prawo zakazać 
sprzedaży alkoholu w godzinach od 
22 do 6. Mogą to zrobić w całym 
mieście albo tylko w określonych 
miejscach, np. w centrum. Podpisa-
na pod koniec stycznia ustawa daje 

też lokalnym magistratom uprawnie-
nia do określenia maksymalnej licz-
by zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 
W drodze uchwały radni mogą więc 
zdecydować, że w danej dzielnicy 
liczba punktów sprzedaży z alkoho-
lem nie przekroczy określonej licz-

by. Warto zapoznać się z reakcjami 
w większymi miastach kraju. 

Oto, jak podają reporterzy onetu, 
mimo że strażnicy miejscy za picie 
alkoholu pod chmurką w Warszawie 
wypisali już ponad 200 mandatów, 
to władze stolicy nie mają na razie 
planów jakiegokolwiek ogranicza-
nia jego sprzedaży. Wprost przeciw-
nie. Na sesji Rady Warszawy przy-
jęto uchwałę o wyłączeniu z zakazu 
spożywania alkoholu części bul-
warów wiślanych, od Żoliborza do 
Czerniakowa. Chcą tego, ponieważ 
popularne bulwary posiadają odpo-
wiednią infrastrukturę, w tym kosze 
na śmieci i toalety, a poza tym są 

monitorowane. Nie ma więc prze-
szkód, by jak dawniej można było 
usiąść sobie np. z piwem również 
na schodach, nie tylko w obrębie 
ogródków. 

Bardzo prawdopodobne, że 
w Krakowie sprzedaż alkoholu zo-

stanie ograniczona po godzinie 22, 
za czym optuje m.in. prezydent Jacek 
Majchrowski. Obecnie koncesje na 
sprzedaż alkoholu ma 1275 sklepów. 
Z kolei lokali gastronomicznych 
z koncesją jest 1225. Jednak w nich 
ograniczeń nie będzie. Natomiast 
aby nastąpił koniec z całodobowy-
mi sklepami z wódką i piwem, wła-
dze Krakowa przygotowują projekt 
uchwały, która w końcu kwietnia 
ogłosi nocną prohibicję. Czy obejmie 
ona całe miasto, czy tylko jego część, 
zadecydują przychylni temu miejscy 
radni. Nowe przepisy mają zacząć 
obowiązywać w połowie tego roku.

W Poznaniu prawdopodobnie za-
kaz sprzedaży alkoholu będzie obo-
wiązywał po godzinie 23, choć radni 
staromiejscy chcą tego już od godz. 
22. Być może będzie można spożywać 
np. piwo nad Wartą, w określonych 
miejscach. Trójmieście, Wrocławiu, 
Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie 
czy Lublinie trwają analizy. Jednak 
nie podjęto jeszcze decyzji i nie wy-
klucza się wprowadzenia ograniczeń. 
Natomiast w Łodzi o wprowadzeniu 
ograniczenia lub zakazu sprzedaży 
alkoholu w nocy mają zadecydować 
mieszkańcy podczas wiosennych 
konsultacji społecznych.

Natomiast, jak podaje 21 marca 
br. Rzeczpospolita, Toruń, jak do-
tąd, jest jedynym miastem w Polsce, 
które wprowadziło generalny zakaz 
sprzedaży win i wódek na wszyst-
kich stacjach paliw w mieście.

Opr. DG
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Wielkanocne śniadanie to uroczysty moment rozpo-
czynający święta Wielkiej Nocy. Na tradycyjnym wiel-
kanocnym stole powinna znaleźć się święconka, którą 
dzielimy się z bliskimi. To także wiele potraw, których 
zabraknąć nie powinno – pasztety, mięsa, jaja w róż-
nych odsłonach, żur, biała kiełbasa, mazurki, paschy. 
Na naszych stołach królują zazwyczaj tradycyjne po-
trawy, ale to również doskonały moment na wzbogace-
nie stołu nowymi pomysłami. 
Żurek wielkanocny

● 500 g surowej białej kiełbasy ● 1 
porcja włoszczyzny ● 1 cebula ● 1 ząbek 
czosnku ● kapelusz suszonego grzyba ● 
przyprawy: 1½ łyżeczki soli, kilka ziaren 
pieprzu, 2 listki laurowe, 5 ziaren ziela 
angielskiego, 2 łyżeczki suszonego majeranku, świeżo 
zmielony pieprz ● 250–500 ml żurku (zakwasu żytniego) 
● 100 ml śmietany (opcjonalnie) ● do podania: ugotowa-
ne jajka, suszony majeranek 

Do większego garnka włożyć obraną i opłukaną włoszczy-
znę, obraną cebulę i czosnek, suszonego grzyba, przyprawy. 
Wlać 1,5 litra zimnej wody i zagotować. Zmniejszyć ogień, 
przykryć i gotować przez około 40 minut, aż warzywa będą 
miękkie. Dodać opłukaną białą kiełbasę i gotować na ma-
łym ogniu przez około 15 minut. Następnie przecedzić zupę 
przez sitko do czystego garnka. Dodać żurek, przed użyciem 
dokładnie mieszając zakwas. Co chwilę mieszając zagoto-
wać, potem gotować na małym ogniu przez 1-2 minuty. We-
dług uznania można zaprawić śmietaną i doprawić świeżym 

czosnkiem oraz świeżo zmielonym pieprzem. Podawać z po-
krojoną kiełbasą, ugotowanym jajkiem i suszonym majeran-
kiem. Można udekorować pokrojoną w plasterki ugotowaną 
marchewką.
JaJka faszerowane szynką

● 4 jajka ● 100 g szynki ● 1 łyżka ma-
jonezu ● ½ łyżeczki musztardy ● 1 łyżka 
posiekanej bazylii lub 1 łyżeczka posieka-
nej natki pietruszki ● 1 łyżka szczypiorku 
● rzodkiewka do dekoracji

Jajka ugotować na twardo, obrać, przekroić wzdłuż na pół, 
wyjąć żółtka i umieścić je w głębokim talerzu. Rozgnieść wi-
delcem. Dodać pokrojoną w drobną kosteczkę szynkę, posie-
kany szczypiorek, bazylię lub natkę, połączyć z majonezem 
i musztardą. Doprawić solą i pieprzem. Farszem wypełnić 
połówki białek i ułożyć na talerzu, udekorować rzodkiewką, 
szczypiorkiem lub bazylią. 
Pasztet wielkanocny z jajek i Pieczarek

● 300 g startych na tarce o grubych 
oczkach pieczarek ● 1 pokrojona w kost-
kę średnia cebula ● 10 jajek ugotowa-
nych na twardo pokrojonych w kostkę ● 
2 surowe jajka ● 1 pęczek posiekanego 
szczypiorku ● 1 pęczek posiekanej natki 
pietruszki ● 1 pęczek posiekanego koper-

ku ●2 łyżki majonezu ● 1 łyżka śmietany 18% ● 1 bułka 
namoczona w mleku ● ½ szklanki bułki tartej ● ½ łyżecz-
ki bazylii v ½ łyżeczki majeranku ● sól i pieprz do smaku 
● 1 łyżka masła

Pieczarki i cebulę podsmażyć z masłem na patelni, aż 
do momentu gdy odparuje cała woda. Jajka na twardo wy-
mieszać z ziołami, śmietaną, majonezem, bułką namoczo-
ną w mleku i bułką tartą. Dodać roztrzepane surowe jajka, 
podsmażone pieczarki i cebulę, doprawić pieprzem i solą. 
Dokładnie wymieszać. Przełożyć do natłuszczonej formy 
keksowej. Piec około 1 godzinę w piekarniku rozgrzanym 
do 200°C .
Mazurek z MarcePaneM

ciasto: ● 15 dag mąki ● 10 dag ma-
sła ● 5 dag cukru pudru ● 2 żółtka 
wierzch: ● 20 dag masy marcepano-
wej ● białko ● 10 dag białej czekola-
dy ● 15 dag czekolady mlecznej ● 3 łyżki kremówki 
do dekoracji: ● migdały w płatkach ● migdały w całości

Z podanych składników zagnieść ciasto. Podzielić je na 
pół i rozwałkować na cienkie kwadraty. Ułożyć na blasze – 
ponakłuwać widelcem, upiec w 200°C na rumiano. Wystu-
dzić. Marcepan utrzeć z białkiem, przełożyć do szprycy i wy-
cisnąć wokół jednego blatu. Odstawić na godzinę. Upiec na 
rumiano w 170°C. Czekoladę mleczną roztopić na parze ze 
śmietaną, połączyć z migdałami. Masą przełożyć blaty. Cze-
koladę białą rozpuścić na parze, polać nią wierzch mazurka. 
Ozdobić migdałami (można zatopić je w białej czekoladzie).

TARTINKA
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–35 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) powojnik, 5) reguła, 
kanon, 8) miasto w Syrii zniszczone 
w okresie wojny domowej, 9) daw-
na moneta, 10) obecnie Podgorica 
(Czarnogóra), 11) wyposażenie poko-
ju, 13) można go mieć w oczach, 16) 
kąśliwy owad, 20) trzeba go golić, 23)
reakcje emocjonalne o treści urojeń, 
24) wielbiciel, 25) niedomaganie gar-
dła, 26) kaprys, dziwactwo, 27) cienka 
folia cynkowa.

Pionowo:1) dawna miara objętości, 
2) elementarna cząstka atomu, 3) popu-
larne określenie wina niższego gatun-
ku, 4) zjazd duchowieństwa, 5) w nim 
klucz, 6) angielska Zuzanna, 7) grupa 
narodowościowa lub wyznaniowa, 12) 
mocny trunek azjatycki, o anyżowym 
smaku, 14) występuje na scenie, 15) 
„owoc” zbóż 17) pojazd jednośladowy, 
18) dawny dworzec kolejowy, 19) po 
niej się kicha, 21) duża ilość, 22) rzad-
kie imię męskie, 23) Georges francuski 

eseista, pisarz, filmowiec pochodzenia 
żydowskiego 

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 4 prosimy przesłać 
na adres redakcji do dnia 30 kwiet-
nia. Prawidłowe rozwiązanie będzie 
premiowane w drodze losowania na-
grodą ufundowaną przez Wytwórczą 
Spółdzielnię Pracy Społem w Kielcach.

Rozwiązanie krzyżówki
nr 2/18 

Poziomo:1) wodzirej, 5) fasola, 8) 
spazmy, 9) zebroidy, 10) czernina, 11) 
aktywa, 13) uziom, 16) gąbka, 20) dog-
mat, 23) maszkara, 24) oszołomy, 25) 
śpiewy, 26) wizyta, 27) rakietka.

Poziomo: 1) wąsacz, 2) drażetki, 3) 
Ismena, 4) jazda, 5) fobia, 6) sport, 7) 
lądownik, 12) krąg, 14) Zamojski, 15) 
mąka, 17) biwalent, 18) szopki, 19) pa-
sywa, 21) miody, 22) Troja, 23) Meyer, 

HASŁO: WSZYSTKO z MYŚLĄ 
o KLIENCIE.

Nagrodę ufundowaną przez PSS 
w Garwolinie otrzymuje Rafał 
Liszkiewicz z Milanówka.
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W warszawskich knajpach bywam 
od lat i dlatego rekomenduję 
RANKING tuzina, moim zda-

niem niezawodnie tanich i dobrych 
lokali z rodzimą kuchnią. Małych 
i dużych. Można tutaj już za kilkana-
ście złotych najeść się smacznie i do 
syta i nie ma tutaj porcyjek malutkich, 
degustacyjnych, czy przerostu formy 
nad treścią, jak to bywa w drogich 
bistro, głównie etnicznych, które ma-
sowo drenują nasze kieszenie. 

1. CORSO, ul. Elektoralna 23. 
Blisko Hali Mirowskiej i za każdym 
razem budzi zachwyt. Solidna polska 
kuchnia, przyjemne przytulne wnętrze 
i miła obsługa. Spotkania przyjaciel-
skie, biznesowe, czy imprezy rodzin-
ne, zawsze bardzo udane. Ostatnio 
znowu troskliwie obsłużeni i nasyce-
ni znakomitą grzybową z łazankami 
oraz aromatycznymi wołowymi zra-
zami z kopytkami i surówkami. 

2. LOTOS, ul. Belwederska 2. 
Jedna z warszawskich knajp z lat 
PRL, która od 50 lat zachowuje daw-
ny fason i styl. Niezawodnie smaczny 
tatar wołowy za 18 zł, proste dania 
jak schabowy, zraz, karkówka, bry-
zol, stek. Obsługa chwyta zamówie-
nie w pół słowa, szybka, sprawna 
i z uśmiechem.

3. KAMERALNA, ul. Foksal 
11. Menu w pełni oddaje tradycje „za-
kładu gastronomicznego z wyszyn-
kiem”. Są dobre i tanie przystawki, 
według starych receptur, do taniej 
wódki i piwa. Tani zestaw obiadowy 

za 15,90 zł to ogórkowa oraz zapie-
kana pierś kurczaka oraz kompot. Do 
tego piwo i pycha!

4. CZYTELNIK, ul. Wiejska 
12A. Wciąż w powietrzu panuje duch 
rozmów i biesiad Holoubka, Łapickie-
go, Konwickiego, Stachury, Głowac-
kiego. Do dziś rozwija się znakomita 
kuchnia domowa, w tym zupy jarzyno-
we, koperkowe, żurek, a następnie spe-
cjały jak sztuka mięs, zrazy zawijane, 
bitki z kopytkami, sznycel wiedeński, 
schabowy z kapustą, pierogi ruskie

5. KORONA, ul. Słupecka 
1. Wysoka jakość dań, niskie ceny 
i miła, domowa atmosfera. Nieza-
wodny gulasz z kopytkami oraz rewe-
lacyjne surówki. Połówkowa porcja 
za jedyne 7,50 zł, a surówki po 6 zł 
wymiatają – z porem i selerem, z ka-
pustą i ogórkiem, z brokułami, jaj-
kiem, kukurydzą, fasolą... 

6. SANACJA, ul. Zgoda 4. Re-
tro ze smakiem. Lunch za 19 zł, np. 
rosół, barszcz z krokietem oraz na 
drugie gulasz na placku ziemniacza-
nym. Polecamy też białą kiełbasę, 
nóżki w galarecie, czasem filet rybny. 
Do tego kufle tyskiego, kawy z ser-
nikiem, lub po kielichu czerwonego 
Cinzano. W tle lekka muzyka. 

7. POD SAMSONEM, ul. 
Freta 3. To lokal z długimi PRL-ow-
skimi tradycjami. Jedna z pierwszych 
restauracji z kuchnią żydowską w sto-
licy. Polecam półmisek Samson na 
dwie osoby. Zawiera on sałatki z po-
siekanym jajkiem i wątróbką, znako-
mitego karpia faszerowanego i wę-
dzonego łososia. Na drugie – kaczka 
pieczona z buraczkami i ziemniaka-
mi, albo eskalopki cielęce z grzybami. 

8. PYZY FLAKI GORĄCE, 
ul. Brzeska 29/31. No, nareszcie! Klu-
chy niesamowite! Wybitne kopytka 
z mięskiem wołowym w akuratnym 
sosie, albo wspaniałe flaki, idealnie 
doprawione, a do tego beczkowy 
Miłosław i Fortuna oraz po lampce 
zmrożonej wyborowej. Niebo w gę-
bie. 

9. GOCŁAWSKI, ul. Płowiec-
ka 5B. Najlepsze flaki w Warszawie!!! 
Takich flaków w stolicy nigdzie nie 
znajdziesz! Prosto z kotła, gęste, gorą-
ce, pachnące, świetnie przyprawione, 
a majeranku kucharz nie żałuje. Mała 
porcja 9 zł, a duża 15 zł. 

10. POD KOGUTEM, ul. Fre-
ta 48. Tutaj oferują tradycyjne scha-
boszczaki z kapustą, golonki, kacz-
ki, żurki, tatary, śledzie, ale i ozorki, 
białą kiełbasę. Smaki od lat świetne, 
a receptury z lat PRL ściśle przestrze-
gane. 

11. PIKANTERIA, ul. Walecz-
nych 68. Przybywają tu całe rodziny 
i zamawiają np. krem pomidorowy 
z bazylią, mozzarellą i grzankami 
i barszcz z uszkami, albo klasycz-
ną sałatkę z kurczaka Cezar oraz na 
drugie: kaczkę z jabłkami i żurawiną, 
pstrąga pieczonego, gulasz z dzika 
z babką ziemniaczaną oraz polęd-
wiczki z grzybami. Obsługa bez za-
rzutu, szybka i sprawna. 

12. PASJA SMAKU, ul. Żyt-
nia 64. Przychodzimy tu na wyroby 
własnej roboty. Zwłaszcza na fanta-
styczne pękate, brązowe serdelki „jak 
za Gierka”. Wybieramy też wątróbkę 
drobiową, białą kiełbasę z cebulką, 
a do tego sporo świeżego chleba oraz 
piwo Noteckie.  SMAKOSZ 

dOmOwe dania krzyżówka Nr 4 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Swojska 12-tka

Baran 21.III-20.IV
Jeśli kwartał był pracowity 
trzeba koniecznie odpo-
cząć. Kwiecień powinien 
na to pozwolić szczególnie 
po świętach. 

Byk 21.IV-21.V
Okres świąt nie należał do 
najłatwiejszych czas złapać 
oddech, aby móc realizować 
nowe plany. Pomyśl o tym.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Gwiazdy mówią, że nie 
warto zbyt dużo uwagi 
w tym miesiącu poświęcać 
karierze. Nie koncentruj się 
na drobiazgach.

rak 22.VI-22.VII
Twoja determinacja i pew-
ność siebie pozwolą Ci na 
pomyślne rozwiązanie na-
wet bardzo zawiłych spraw.

lew 23.VII-22.VIII
Twoja asertywność przyda 
się w rozwiązywaniu bieżą-
cych spraw. Nie opuści Cię 
dobry nastrój. Gdyby coś się 
wydarzyło możesz liczyć na 
bliskich.

Panna 23.VIII-22.IX
Jeśli rozpiera Cię ener-
gia daj jej upust w sporcie 
.Będzie korzyść i dla samo-
poczucia i lepszej kondycji.

waga 23.IX– 23.X
Walka z wiatrakami nie 
przyniesie oczekiwanych 
rezultatów. Tym bardziej, 
że miesiąc będzie intensyw-
ny pod każdym względem.

SkorPIon 24.X-22.XI
Pamiętaj empatii nigdy nie 
jest za dużo. Kwiecień powi-
nien być dla Ciebie miesią-
cem stabilizacji. Problemy 
powinny Cię omijać.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Teraz nadszedł czas na od-
budowę relacji z dawnymi 
znajomymi. Nie zapominaj 
jednak o najbliższych, oni 
też Ciebie potrzebują.

kozIorożec 24.XII-20.I
Ogólnie w tym miesiącu 
sytuacja powinna być sta-
bilna. Zadbaj o wolny czas 
dla siebie. Może uda Ci się 
odnowić kontakty.

wodnIk 21.I-20.II
Potrzebny Ci relaks. Kwie-
tniowe dłuższe dni po-
winny w tym pomóc. 
Dotychczasowa linia roz-
woju prawidłowa.

ryBy 21.II-20.III
Musisz skoncentrować się 
na sobie pod każdym wzglę-
dem, również pod kątem 
wykorzystania wolnego 
czasu .

Przysłowia o jajku
Chcesz mieć jajko, 
pozwól kurze gdakać (włoskie).

Jeszcze tego nie było, 
aby jajko kurę uczyło.

Nie zabija się kury, znoszącej złote jajka.

Lepsze pół jaja, niż pusta skorupka .

Komu się wiedzie, temu i kogut jaja znosi.

Bez dobrej woli, jako mięso bez chleba, 
jajko bez soli 

wielKanOcne 
śNiadaNie

Wesołych Świąt 
 życzy


