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Wyzwanie przyjęte
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Na szkolny dzwonek

PSS Wyszków

Gorące podziękowanie

 l Z doświadczeń bratnich spółdzielni l 

Zasady są bardzo proste – wystarczy zrobić 
10 pompek lub przysiadów, nagrać film, 
wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziec-

ka i nominować innych. Płomień pomocy rozpalił 
jako pierwszy strażak z Gaszyna, stąd też nazwa 
„Gaszyn Challenge”, czyli wyzwanie. Zrobił 10 
pompek, wpłacił pieniądze na rzecz chorego dziec-
ka i wskazał tych, którzy powinni zrobić to samo. 

Dziś akcja ma już olbrzymi zasięg i pomaga ko-
lejnym potrzebującym. Pompki i przysiady robią 
strażacy, policjanci, żołnierze, przedstawiciele in-
stytucji i osoby prywatne. Biorą w niej udział także 
reprezentacje Spółdzielni „Społem” w całej Polsce. 
Wyzwanie przyjęły m.in.: PSS Bielsk Podlaski, PSS 
Olsztyn, PSS Hajnówka, PSS Białystok, PSS Augu-
stów, WSS Śródmieście w Warszawie, SPC w War-
szawie, PSS Bochnia, PSS Garwolin.

W ten sposób uruchomiona machina zatoczyła 
ogromne społemowskie koło. Spółdzielnie „Spo-
łem”, które podjęły wyzwanie, zgodnie z ideą Ga-
szyn Challenge nominowały kolejne Spółdziel-
nie oraz swoich partnerów handlowych. Wszyscy 
wspierali konkretne dziecko. Były ćwiczenia i oczy-
wiście zrzutka. 

Tym samym, np. PSS w Hajnówce dołączyło 
do Drużyny Kubusia wspierając go i jego najbliż-
szych w walce o powrót do zdrowia. PSS w Olsz-
tynie zrobiła, jak sami powiedzieli trochę dymu dla 
Ani i Hani. Serce WSS Śródmieście w Warszawie 
skradł niespełna 2-letni Kubuś chory na SMA. Spół-
dzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie 
wsparła leczenie małej Tosi chorującej na SMA. 

„Społem” w Garwolinie swoją cegiełkę przekazała 
5-miesięcznej Zosi zmagającej się z SMA – rdzenio-
wym zanikiem mięśni. PSS w Kraśniku przekazała 
darowiznę 15 miesięcznemu Kajtkowi zmagające-
mu się z SMA – rdzeniowym zanikiem mięśni typu 
1. Choć nie sposób wymienić wszystkich dotych-
czasowych uczestników akcji, to wszystkim należą 
się gorące podziękowania.

Akcja charytatywna Gaszyn Challenge, to wy-
zwanie przyjęte trwa. Już odniosła wielki sukces, 
dając tym samym szansę na pomoc wielu dzieciom. 
Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu, niewielkim 
wysiłkiem, każdą nawet skromną wpłatą na kon-
to Fundacji „Siepomaga” tworzymy WIELKIE 
SPOŁEMOWSKIE SERCE. Liczy się dobra 
wola, zabawa, a przede wszystkim cel – zbiórka 
dla chorego dziecka. Dawanie jest piękne, a do-
bro zawsze powraca.

DANUTA BOGUCKA

Nowe społemowskie inwestycje i inicja-
tywy, podejmowane mimo pandemii, 
budzą spore zainteresowanie naszych 

Czytelników. Dlatego, po zaprezentowaniu ko-
rzyści, wynikających z radykalnej moderniza-
cji oświetlenia w PSS Wadowice w poprzednim, 
sierpniowym numerze, zwróciliśmy się o opinie 
również do innych spółdzielni, które w tym roku 
zainstalowały w swych placówkach nowoczesne 
oświetlenie ledowe.

Podobnie jak prezes Zenon 
Szewczyk z PSS Wadowice, tak-
że prezes Zofia Lisowska z PSS 
Skoczów oraz prezes Agnieszka 
Derlecka z PSS Ozorków wyra-
ziły swoje oceny w entuzjastycz-
nych słowach. Ich zdaniem, wy-
miana oświetlenia na ledowe, to 
prawdziwa rewolucja w sklepie. 
Obecnie, każdy zakątek, narożni-
ki, wyspy, półki, regały, lady, kasy 
są odpowiednio, precyzyjnie do-
świetlone ciepłym światłem, tak 
że klient dostrzega towary bardziej 

wyraziście i dokonuje ich wyboru bardziej pewnie, 
co powoduje wzrost obrotów.

Poza tym, modernizacje oświetlenia realizowane 
są przez firmę AMS Group Stanisława Kwaśne-
go w sposób bardzo solidny, profesjonalnie i termi-
nowo. Dają namacalne oszczędności, bo jak mówi 
prezes Zenon Szewczyk: „niemal o połowę spadło 
zużycie energii”. A prezes Agnieszka Derlecka 
z zapałem dodaje, że teraz to „sklepy błyszczą!”. 

Więcej str. 5 u

Reprezentacja WSS Śródmieście, z wiceprezes Karoliną Strząską. 

„Sklepy błyszczą”

Supermarket LUX w Wadowicach.

Przedstawiciele PSS w Garwolinie, 
z prezesem Hieronimem Kobusem. 

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w akcji, z wiceprezesem 
Jerzym Konarskim. 

Po 40 latach pracy i 12 latach prezesowania Społem PSS 
w Wyszkowie, na zasłużona emeryturę przeszła JADWIGA 
TOFEL. Z tej okazji ponad 60-osobowe grono spółdzielców 

i ich gości podziękowało jej serdecznie podczas uroczystego spotkania 
w społemowskiej restauracji „Wyszkowianka”. Na zdjęciu pośrodku 
siedzi prezes JADWIGA TOFEL. Za nią stoją od lewej: obecny pre-
zes PSS Marek Kędzierski, prezes SDH Central Łódź Wiesława Ko-
łek, czł. Zarządu Hali Wola Warszawa Łucja Skiba, koordynator Sa-
lonów Eleganza, wiceprezes SDH Central Łódź Anna Domańska; dyr. 
Danuta Mioduszewska, prezes Ryszard Jaśkowski i Elżbieta Czajka 
z KZRSS Społem; prezes WSS Śródmieście Anna Tylkowska, wice-
prezes KZRSS Szymon Fabisiak, przewodniczący Rady Nadzorczej 
PSS Wyszków Jan Hryniewicz. Więcej str. 5 u

Z ostatniej chwili Lekceważenie
Z nadzieją nasi Czytelni-

cy przeczytali tu miesiąc 
temu zapewnienia wice-

min. zdrowia J. Cieszyńskiego 
i rzecznika rządu P. Müllera 
o zaostrzeniu przepisów o obo-
wiązku zasłaniania nosa i ust 
m.in. w sklepach. Rzecznik obie-
cał nawet, iż w sierpniu sprawą 
odmowy obsługi klientów bez 
maseczek może zająć się Sejm, 
aby uregulować to ustawowo. 

Tak się niestety nie stało. I to 
w sytuacji gdy następuje zna-
czący wzrost zakażeń wirusem 
Covid 19, a rząd i prezydent na 
Radzie Gabinetowej 4 września 
br. modyfikują strategię walki 
z koronawirusem, w związku 
z przewidywaną nową falą za-
chorowań na jesieni. 

W szczególności na pierw-
szej linii frontu w handlu, sprze-
dawcy pozostali bezradni wobec 
niesubordynacji pewnej części 
klientów, którzy lekceważą sobie 
zasady bezpieczeństwa w skle-
pie. Co więcej, część obywateli 
widząc, że w wielu przypadkach 
przedstawiciele władzy, łącznie 
z premierem, lekceważą sobie 
maseczki, postępuje podobnie.

Ukaranie przez sąd w Suwał-
kach sprzedawczyni za to, że od-
mówiła sprzedaży towaru osobie 
bez maseczki, a także wręcz ma-
nifestacyjne lekceważenie obo-
wiązku noszenia maseczek przez 
np. grupy osób w Ikea, biją na 
alarm! Odpowiedzialność spada 
jednak na rządzących.

Więcej str. 2 u
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Z ostatniej chwili

LekceważenieMimo let-
nich waka-
cji, także 

po ostatnim nume-
rze sierpniowym, otrzymaliśmy 
w naszej redakcji nieco listów 
i wypowiedzi naszych stałych 
Czytelników, w tym z pochwa-
łami za artykuły, m.in. od p. 
Czesława Janiaka z Gdańska, 
Marcina z Bemowa, p. Ewy 
Morawskiej z Grochowa. To 
echa naszych publikacji, za któ-
re serdecznie dziękujemy. Te li-
sty są dla nas istotnym bodźcem 
do dalszej pracy i zaproszeniem 
do dalszej dyskusji. Poniżej 
cytujemy fragmenty cennego, 
najdłuższego listu z 24 sierp-
nia br. 

„Jako emerytowany eko-
nomista i dziennikarz – pisze 
m.in. pan Marek Dąbrowski 
z Powiśla – zauważam, że ma-
cie wspaniałą historię, również 
związaną z burzliwymi dziejami 
Warszawy. Z okazji 150-lecia 
śródmiejskiej spółdzielni i całe-
go „Społem” w ubiegłym 2019 
roku miałem okazję przeczytać 
na łamach „Społemowca” wiele 
ciekawych artykułów. Śledziłem 
też różne uroczystości jubileuszo-
we, np. na Zamku Królewskim, 
w jednym z centrów imprezo-
wych, konferencje w Krajowym 
Związku „Społem”. 

W tym roku, zwłaszcza w okre-
sie pandemii, bardziej wnikliwie 
czytam „Społemowca”, bo za-
mieszcza sporo interesujących 
materiałów. Ot, choćby sondy 
redakcyjne z udziałem nie tylko 
prezesów spółdzielni, ale i kie-
rowników sklepów i zwykłych 
sprzedawców. To były autentycz-
ne meldunki jak z frontu, obrazu-
jące ciężkie zmagania spółdziel-
ców z trudnościami w okresie 
nasilonej pandemii i obostrzeń 
społecznych. Cenne też są wy-
powiedzi liderów związku oraz 
informacje o nowych inicjaty-
wach różnych spółdzielni, które 
mimo pandemii są podejmowane 

i świadczą o niezłomnym duchu 
społemowskiej braci.”

W dalszej części listu, nasz 
stały Czytelnik p. M. Dąbrowski 
odnosi się wprost do poprzed-
niego numeru sierpniowego 
„Społemowca”. Jak pisze: „Wasz 
ostatni numer sierpniowy prze-
czytałem wnikliwie i od pierwszej 
strony dosłownie wstrząsnęła mną 
zaledwie zdawkowa odpowiedź 
rządowa na list do premiera Ma-
teusza Morawieckiego, skierowa-
ny w imieniu najwyższej repre-
zentacji spółdzielczości polskiej, 
tj. Krajowej Rady Spółdzielczej, 
przez prezesa jej Zarządu Mieczy-
sława Grodzkiego. 

Otóż, chcę przypomnieć że 
szef ogólnopolskiej organizacji, 
skupiającej spółdzielnie zrzesza-
jące ok. 8 mln dorosłych osób, 
czyli obywateli wyborców, zwró-
cił się do szefa polskiego rządu 
o rozważenie udziału blisko 2 
tysięcy spółdzielni w projekcie 
powołania państwowego holdin-
gu spożywczego. Wymieniono 
w piśmie potężny potencjał 566 
rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych, 120 spółdzielni mleczar-
skich, 286 spółdzielni „Społem”, 
924 spółdzielnie „Samopomoc 
Chłopska”, 41 spółdzielni ogrod-
niczo-pszczelarskich.  

Prezes KRS wyraził gotowość 
spotkania z wyznaczonym przez 
premiera przedstawicielem w tej 
sprawie. Na koniec nie ukrywał, 
że w udziale w projekcie rządo-
wym upatrujemy możliwość dal-
szego rozwoju spółdzielczości na 
rzecz społeczeństwa. Byłoby to 
potwierdzeniem równego trakto-
wania przez rządzących wszyst-
kich form własności w Polsce.

Niestety, w odpowiedzi było 
tylko krótkie pismo podpisa-
ne przez jedną z wicedyrektor 
departamentu w Ministerstwie 

Aktywów Państwowych. Stwier-
dziła tylko, że „nie planuje się 
tworzenia sieci handlowych” oraz 
odesłała propozycje KRS do Kra-
jowej Spółki Cukrowej, dopiero 
po powstaniu holdingu. 

To faktycznie jest afront dla ru-
chu spółdzielczego w Polsce, dla 
ok. 8 milionów spółdzielców-wy-
borców. Jak można lekceważyć 
tak wielki potencjał społeczny 
i gospodarczy? Inicjatywa KRS 
jest znakomitą okazją dla rzą-
du do rozmów ze spółdzielcami 
o wykorzystaniu ich potężnego 
potencjału, zwłaszcza w dobie 
pandemii i spodziewanego kry-
zysu gospodarczego! Odtrąca się 
rękę, która chce wspierać rządo-
we wysiłki na rzecz narodowej 
gospodarki i polepszenia losu 
obywateli. 

Postawa premiera wobec spół-
dzielczości kontrastuje np. z li-
stem jaki wystosował prezes PiS 
Jarosław Kaczyński do ubiegło-
rocznego 50 Zjazdu „Społem”, 
który przedrukował w całości 
grudniowy „Społemowiec”. 

Lider PiS pisał w nim, że 
„Trudno sobie wyobrazić dzie-
je polskiego życia ideowego 
i społecznego ostatnich 150 lat 
bez ruchu spółdzielczego”. Jak 
wspominał autor, ogromną rolę 
odegrało „Towarzystwo Koope-
ratystów i założony przez nie 
tygodnik o jakże wdzięcznym 
i nam wszystkim drogim tytule 
„Społem”, który — jak dosko-
nale pamiętamy — wymyślił 
Stefan Żeromski”. 

Na koniec J. Kaczyński ży-
czył „Społem”, by sprostało 
konkurencji zagranicznych sieci 
oraz by polska spółdzielczość, 
w tym „Społem” wykorzystała 
swe szanse i ominęła zagrożenia, 
„kontynuując chlubne tradycje 
i pomnażając bogaty dorobek”. 
Proszę przyjąć moje najserdecz-
niejsze pozdrowienia – zakoń-
czył prezes PiS.” 

Jak pisze 3 września br. na 
portalu handelextra.pl Ilona Mo-
rozowska, po głośnej sprawie, 
w której kasjerka została ukarana 
przez suwalski sąd grzywną za 
odmowę obsługi klientki bez 
maseczki, NSZZ Solidarność 
zwrócił się do resortu zdrowia 
z pytaniem «jak to możliwe»? 
I dostał odpowiedź.

 – Okazuje się – mówi szef sek-
cji handlu Alfred Bujara – że aby 
pracownik sklepu mógł odmówić 
obsłużenia klienta bez masecz-
ki, to w miejscu widocznym dla 
klienta, najlepiej na drzwiach 
wejściowych placówki, powinna 
widnieć kartka z informacją, że 
w danym sklepie zakupy są moż-
liwe tylko wówczas, gdy klient 
zasłoni usta i nos.

Taka informacja staje się 
wówczas „elementem oferty 
sklepu”. Klient ma zaś moż-
liwość rezygnacji z zakupów, 
jeśli nie godzi się na noszenie 
maseczki. – Taką interpretację 
obowiązujących obecnie prze-
pisów przedstawił nam resort 
zdrowia i my będziemy o niej 
informować właścicieli sklepów 
-  tłumaczy Alfred Bujara.

Kwestię zasłaniania nosa i ust 
w Polsce uregulowano jedynie na 
mocy rozporządzenia, które ma 
niższą rangę niż ustawa. Podnosi 
to rzecznik praw obywatelskich 
i obarcza winą rząd, oskarżając 
o zaniedbanie. Dochodzi do ku-
riozalnych sytuacji, w których 
z jednej strony nawołuje się do 
nie obsługiwania klientów bez 
maseczek, do czego apelował re-
sort zdrowia i organizacje handlo-
we, a z drugiej strony ani ustawa, 

ani nowe rozporządzenie wprost 
nie przyznają uprawnień pracow-
nikom sklepów do podejmowania 
jakiejkolwiek interwencji. 

– Należy jak najszybciej wy-
jaśnić i usunąć brak spójności 
w przepisach. Nie możemy nara-
żać tysięcy pracowników handlu 
i usług na ewentualne procesy 
sądowe – apeluje Michał Sadec-
ki, prezes Polskiej Grupy Super-
marketów. Dodajmy, że konflikty 
w sklepach na tym tle znacznie 
paraliżują handel i podnoszą za-
grożenie personelu i in. klientów. 

Jednocześnie PGS wzywa GIS 
do zaktualizowania zaleceń doty-
czących środków bezpieczeństwa, 
w tym używania masek. Czy pra-
cownicy noszący maseczki przez 
8 godzin pracy przy rosnącej wil-
gotności powietrza nie są narażeni 
na osłabienie i infekcję dróg odde-
chowych – pyta prezes PGS w tro-
sce o zdrowie pracowników.

– Chcemy, aby praca w han-
dlu była świadczona do ośmiu 
godzin. Spotykamy się z wie-
loma przypadkami, gdzie ten 
czas jest bliski dwunastu godzi-
nom… Dodatkowo praca w ma-
sce lub przyłbicy jest naprawdę 
ciężka i wyczerpująca – zwraca 
uwagę w wywiadzie radiowym 
Alfred Bujara z NSZZ Solidar-
ność.

– Pracownicy mówią nam, że 
nie mają czasu na skorzystanie 
z przerwy, podczas której mo-
gliby zdjąć na chwilę maskę, 
zaczerpnąć świeżego powietrza 
czy napić się wody. Stąd nasz 
kolejny postulat, aby w przepi-
sach były przewidziane dodat-
kowe przerwy dla pracowni-
ków – podkreślił Alfred Bujara.

Opr. Red.
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– Ana Luísa Virgínia, CFO 
w spółce Jeronimo Martins, na 
początku sierpnia br. ujawniła, 
że sieć Biedronka zdołała w czasie 
pandemii zwiększyć swoją sprze-
daż, dzięki czemu w pierwszym 
półroczu 2020 r. powiększyła 
udziały w polskim detalu spo-
żywczym o 2 pproc., w porówna-
niu z pierwszą połową ubiegłego 
roku. W samym drugim kwarta-
le wzrost ten wyniósł nawet ok. 
3 pproc. W rezultacie Biedronka 
ma już ponad 25 proc. udziałów 
w polskim detalu spożywczym. 
Czy jest Pani w stanie określić, 
jak w obecnych czasach wygląda 
procentowy udział zagranicznych 
sieci handlowych w polskim rynku 
spożywczym? 

– Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 
20 największych firm i grup handlo-
wych działających na spożywczym 
rynku detalicznym w Polsce, to we-
dług szacunków PMR w 2020 r. 
będą one odpowiadać za około 76% 
wartości rynku. Idąc dalej, w grupie 
tej większość stanowią sieci zagra-
niczne, w tym te o pochodzeniu pol-
skim, ale przejęte później przez firmę 
zagraniczną, jak np. Piotr i Paweł. 
W grupie 20 największych graczy 
w Polsce, tych zagranicznych lub 
przejętych przez firmy zagraniczne 
sieci jest 14 i posiadają one łączny 
udział w rynku na poziomie około 

66%. Polskie sieci, według analiz 
PRM posiadają natomiast tylko oko-
ło 34% udziału w spożywczym rynku 
detalicznym w Polsce.

– No właśnie, to o czym Pani 
mówi, związane jest z tym, że od 
wielu lat w Polsce widoczny jest 
malejący udział rodzimych firm 
w rynku spożywczym, na którym 
oprócz Społem, tak naprawdę cięż-
ko już znaleźć większych graczy. 
Czy jest Pani w stanie powiedzieć, 
ile polskich firm rocznie znika z na-
szego rynku spożywczego?

– Oprócz Społem, polscy gracze na 
rynku reprezentowani są m.in. przez 
Grupę Kapitałową Specjał, Grupę 
Chorten, Polską Grupę Supermarke-
tów czy też ZM Biernacki, właścicie-
la sieci Dino. Nie posiadamy danych 
określających, ile polskich firm rocz-
nie znika z rynku spożywczego. Na 
pewno natomiast problemem, z któ-
rym musi zmierzyć się ten sektor jest 
spadkowa tendencja liczby sklepów 
spożywczych, od wielu już lat. Ma-
leje przede wszystkim liczba małych 
sklepów niezależnych.

– Jak Pani ocenia szanse na rato-
wanie polskiego handlu w obliczu 
właśnie tego, że wielkie zagranicz-
ne sieci kolonizują polski rynek? 
Czy widzi Pani jakieś szanse lub 
działania, które może wykonać 

choćby polski rząd lub sami konsu-
menci, by odwrócić tę niekorzystną 
sytuację?

– Mówiąc o jakichkolwiek dzia-
łaniach rządu należy mieć na uwa-
dze, że nie mogą one naruszać zasad 
wolnej konkurencji. Nie wyobrażam 
sobie na rynku spożywczym wpro-
wadzenia rozwiązań znanych choć-
by z rynku farmaceutycznego, gdzie 
wprowadzono ustawę apteka dla 
aptekarza, która oznacza, że aptekę 
może prowadzić wyłącznie farma-
ceuta, a jeden właściciel nie może 
mieć więcej niż 4 placówki. Spowo-
dowało to, że po zmianie przepisów 
firmy zaczęły rozwijać sieci fran-
czyzowe i partnerskie. Czynnikiem 
wspierającym polski handel może 
natomiast być zmiana postaw konsu-
menckich. Już teraz wiele sieci pod-
kreśla polskie pochodzenie produk-
tów i lokalnych dostawców. Podobne 
mechanizmy mogą zadziałać, jeśli 
chodzi o własność sklepu. Patriotyzm 
konsumencki bardzo wzrósł w dobie 
pandemii koronawirusa, a właści-
ciele sklepów mogą budować swoją 
tożsamość na bazie hasła „Wybieram 
polskie”. 

Rozmawiał:: 
MATEUSZ DAMOŃSKI

Od Redakcji: Autorka wywiadu 
opierała się zapewne na rankingu 
za rok 2018 FORBESA 20 najwięk-
szych firm handlowych. Jednak od 
tego czasu trzy polskie firmy zostały 
przejęte przez kapitał zagraniczny – 
Lewiatan, Stokrotka i Piotr i Paweł, 
co powoduje że szacunkowo udział 
polskiego handlu w rynku spożyw-
czym skurczył się z 1/3 do 1/4. Ozna-
cza to kolonizację rynku, niespotyka-
ną w innych krajach europejskich.

Obce potęgi rosną
Rozmowa z Agnieszką Skonieczną, 
dyrektor biura analiz w sektorze handlu 
& FMCG w agencji badawczej PMR.
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Strefa Gospodarki to ogól-
nopolski, niezależny doda-
tek dystrybuowany wraz 

z Dziennikiem Gazeta Praw-
na. Stwarza szerokie możli-
wości promocji wizerunkowej 
i reklamy zarówno podmiotom 
uczestniczącym w progra-
mach, które organizuje re-
dakcja, jak i ich laureatom. 

Strefa Gospodarki to orga-
nizator programów promocyj-
nych, jak: Konsumencki Lider 
Jakości, Odpowiedzialny Pra-
codawca – Lider HR, Rynkowy 
Lider Innowacji – Jakość, Kre-
atywność, Efektywność, Polska 
Jakość, Odpowiedzialny Samo-
rząd czy Dobra Spółdzielnia.

Jak co roku, redakcja oceniła 
najlepsze działające w naszym 
kraju sklepy prowadzone przez 
Spółdzielnie Spożywców „Spo-
łem”. Pod uwagę brano wyniki 
ekonomiczne, politykę kadrową 
oraz tzw. dane bardziej „mięk-
kie”, jak odpowiedzialność spo-
łeczna biznesu CSR i wpływ na 

lokalną społeczność. Jak oce-
niają dziennikarze ekonomiczni, 
spółdzielcy starają się być bliżej 
klienta od dyskontów czy sieci 
supermarketów, wspomagają lo-
kalnych wytwórców.

Za rok 2019 w pierwszej 
dziesiątce najlepszych spół-
dzielni spożywców wyróżniono 
kolejno: 
11. WSS Śródmieście, 
12.  PSS Zgoda Płock i PSS 

Bochnia (ex aequo), 
13. WSS Praga Południe, 
14. LSS Lublin, 
15. PSS Jedność Częstochowa, 
16. PSS Olsztyn, 
17. PSS Śrem, 
18. PSS Biała Podlaska, 
19. PSS Nowa Huta Kraków, 
10. PSS Głogów. 

Redakcja przytacza wypo-
wiedzi laureatów, m.in. pre-

zesa 150-letniej spółdzielni 
w Płocku – Krzysztofa Choj-
nackiego, prezes 75-letniej 
spółdzielni w Śremie – Da-
nuty Szafrańskiej, prezesa 
89-letniej spółdzielni w Białej 
Podlaskiej – Eugeniusza Ma-

zura oraz prezes 75-letniej 
spółdzielni w Głogowie 
– Magdaleny Zgondek. 
Wszystkie te spółdzielnie 
społemowskie mogą po-

chwalić się dobrymi wynika-
mi finansowymi za rok 2019, 
modernizacją i otwarciem no-
wych placówek handlowych, 
wspieraniem lokalnych inicja-
tyw społecznych. 

Wszystkim wyróżnionym 
spółdzielniom, ich prezesom 
i załogom serdecznie gratulu-
jemy. Mimo pandemii, z opty-
mizmem patrzą w przyszłość. 
Planują ambitnie dalsze po-
mnażanie dorobku pokoleń 
swoich poprzedników. Nieza-
wodnie zaopatrują społeczeń-
stwo w potrzebne produkty. 

DG

TOP-10

Już niebawem poznamy, czy 
podatek od sprzedaży de-
talicznej, zwany potocznie 

podatkiem handlowym, zapisa-
ny w progresywnym wariancie 
w ustawie z 2016 r. będzie fak-
tycznie pobierany. 1 września br. 
rozpoczęła się rozprawa w Trybu-
nale Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej dotycząca tego podatku 
i wkrótce powinien on ogłosić 
wyrok w tej sprawie. 

Ustawa przewiduje dwie stawki 
podatkowe od przychodu przed-
siębiorstw: 0,8 proc. od nadwyż-
ki ponad 17 mln zł miesięcznie, 
oraz 1,4 proc. od nadwyżki ponad 
170 mln zł miesięcznie. Przed-
siębiorstwa, w tym spółdzielnie, 
w których przychody ze sprzeda-
ży detalicznej wyniosą mniej niż 
17 mln zł w miesiącu, nie będą 
objęte opłatami.

Jak pisze Patryk Pallus z bus-
sinesinsider.pl, ten podatek han-
dlowy miał zwiększyć wpływy 

podatkowe do budżetu zwłaszcza 
od sieci dyskontów, super– czy 
hipermarketów, które w Polsce 
kontrolowane są głównie przez za-
granicznych właścicieli. I wzmoc-
nić pozycję małych sieci handlo-
wych czy sklepów niezależnych.

Należy przypomnieć, że Ko-
misja Europejska uznała, że 
konstrukcja 
ustawy może 
f a w o r y z o -
wać mniej-
sze sklepy, 
co mogło być uznane za pomoc 
publiczną. Po tej decyzji resort 
finansów zawiesił pobór podatku, 
a w listopadzie 2016 roku zło-
żył skargę na decyzję KE, którą 
uwzględnił Sąd UE. Teraz TSUE, 
jako wyższa instancja rozpatruje 
znów odwołanie KE.

Prawdopodobne jest – pisze 
P.Pallus – że TSUE podobnie 
jak jego poprzednia instancja, 
uzna jednak, że zastrzeżenia KE 

są niesłuszne, co pozwoli Polsce 
w końcu wprowadzić podatek. 
W taki obrót sprawy wierzy rząd, 
który wpisał przychody z podatku 
do przyszłorocznego budżetu. 

Zakłada on, że dzięki nowej 
daninie do kasy państwa trafi 
w 2021 roku 1,5 mld zł, czyli tyle, 
ile projektowano cztery lata temu. 

Za tym, że TSUE wyrzuci skargę 
KE do kosza, przemawia decyzja 
Trybunału w sprawie podobne-
go podatku wprowadzonego na 
Węgrzech.

Dodajmy, że jeśli tak się sta-
nie, to od 1 stycznia 2021, mimo 
protestów największych sieci 
zagranicznych (POHiD), poda-
tek handlowy będzie stosowany.

Opr. Red. 

Podatek wróci

Zarząd   KZRSS  „Społem”  w  Warszawie  
uprzejmie  zaprasza  prezesów i człon-
ków zarządów spółdzielni na konferencję 

„SPOŁEM 2020”, którą zamierza zorganizować 
w terminie 30 września – 2 października 2020 r. 
(przyjazd w środę o godz. 14; zakończenie w pią-
stek ok. godz. 11). 

Konferencja jest realizacją zadań Związku określonych w programie 
ostatniego Zjazdu Delegatów. Celem konferencji jest przedstawienie 
strategicznych założeń działalności spółdzielni spożywców „Społem” 
w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych naszego kraju.  

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja daje możliwość do 
spotkania kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się aktual-
nymi problemami dotyczącymi naszej organizacji. 

Organizatorem konferencji jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyj-
ne KZRSS „Społem”, które zapewnia  zakwaterowanie  w  pokojach  
gościnnych   przy ul. Grażyny 13/15, obsługę techniczną  konferencji  
oraz  zaprosi na spektakl w jednym z warszawskich teatrów. 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do dnia 11 wrze-
śnia 2020 r. Odpłatność za udział w konferencji wynosi 840 zł netto 
plus VAT za 1 osobę. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Szkoleniowo– 
Konferencyjne: telefon  – (22) 44 08 207, e-mail  -szkolenia.kzrss@
spolem.org.pl

W programie trzydniowej konferencji przewidziano m.in. spotkanie 
z Zarządem KZRSS Społem, podjęcie tematów: „Biznes a edukacja 
w sektorze handlu”, „Przywództwo a komunikacja w zespole”, nowe 
uwarunkowania prawno-ekonomiczne działalności spółdzielni, różno-
rodne oferty szkoleniowe, rozwój działań KPH Społem i marki własnej 
Społem oraz programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”. 

SPC Warszawa WSS Śródmieście

SS Mokpol WSS Praga PołudnieWSS Wola
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Odtąd znakiem towarowym, 
marką Społem sygnowano 
nie tylko wyroby społe-

mowskich siedmiu fabryk, które 
powstały w II Rzeczypospolitej, 
ale i towary importowane, tzw. 
kolonialne, jak m.in. herbaty, 
kawę i kakao. Reklamy marki 
Społem pojawiły się na plakatach, 
w ulotkach, w czasopismach, 
w handlu i gastronomii, w Pol-
skim Radiu. Były to m.in. artyku-
ły pierwszej potrzeby, jak mydła, 
mydła do golenia, pasty i proszki 
czyszczące, świece, oleje, ocet, 
drożdże, buliony, musztardy, 
a nawet gilzy do papierosów oraz 
mąki, czekolady, cukierki, ciast-
ka, przetwory owocowo-warzyw-
ne, konserwy rybne.     

Twórcami reklamowych, ko-
lorowych plakatów w stylu Art. 
Deco byli wybitni polscy arty-
ści, jak: Edward Butrymowicz, 
Edmund John, Kazimierz Hole-
wiński, Wiktor Podoski czy Alek-
sander Sułtan. Można je podzi-
wiać np. w Muzeum Etnografii 
we Lwowie i Muzeum Plakatu 
w Wilanowie. 

Marka Społem była popularna 
również w okresie okupacji nie-
mieckiej i po wojnie, gdy dalej 
działały różne zakłady wytwór-
cze Związku Społem. Ich tradycje 
przejęła Wytwórcza Spółdzielnia 
Pracy Społem w Kielcach, która 
do dzisiaj produkuje słynne majo-
nezy kieleckie. Jej budynki to też 
dawne hale fabryczne sprzed stu 
lat, a adres to ul. Mielczarskiego, 
a więc imienia twórcy marki Spo-
łem w 1920 r. 

Zakłady kieleckie
Zakłady kieleckie, stanowi-

ły w okresie międzywojennym 
swoisty gospodarczy fenomen. 
Po raz pierwszy w Europie za-
stosowano tu nowatorskie tech-
nologie oraz nie mające prece-
densu w przemyśle spożywczym 

rozwiązania organizacyjne. Uru-
chomione przez polskich spół-
dzielców zakłady produkowały 
wyroby na najwyższym ówcze-
snym poziomie. Fabrykę odwie-
dzały liczne wycieczki z całego 
kraju, by naocznie przekonać 
się o efektach „ekonomicznego 
cudu” – jak nieco może pompa-

tycznie, pisano wtedy o efektach 
działania „Społem”.

W maju 1938 roku do Kielc 
przybyła grupa polskich pi-
sarzy, w ramach wycieczki 
ufundowanej przez Związek 
„Społem”. Luminarze literatury 
zwiedzili wówczas wydziały pro-
dukcyjne spółdzielczej fabryki. 
Wszyscy w zakładowej kroni-
ce – przechowywanej do dzisiaj 
z pietyzmem – zostawili swoje 
autografy. Potem pisarze 
ci byli gorącymi orędow-
nikami spółdzielców. 

Poza pamiątkowym, 
znanym powszechnie 
wpisem, Konstanty Il-
defons Gałczyński pod 
wrażeniem dwudniowe-
go pobytu w Kielcach 
napisał dedykowany 
spółdzielcom wiersz pt.: 
„Spółdzielcom z Kielc”, 
w którego końcowej czę-
ści czytamy: „Jeżeli tedy 
w jakiś tam świt / posły-
szysz wokół tylko zgrzyt 
/ i trwożne szmery w ser-
cu / gdy będziesz pytał < 
po co żyć?> / posłuchaj 
mnie: natychmiast idź / 
spojrzeć na pracę spół-
dzielców”.

Kieleckie Zakłady Wy-
twórcze przetrwały trud-
ne lata wojny i okupacji, 
zmiany ustrojowe oraz niejeden 
kryzys gospodarczy. Firma, obec-
nie jako samodzielna Wytwórcza 
Spółdzielnia Pracy „Społem”, 
stale się rozwija, wprowadza na 
rynek nowe artykuły, jest lau-
reatem ponad 100 nagród. Co 
niezwykle ważne – potrafiła wy-
produkować i wypromować pro-
dukt, który stał się dla niektórych 
niemal symboliczny – „Majonez 
Kielecki”. Już od szeregu lat jest 
to drugi, najchętniej kupowany 
majonez w Polsce.

W 1959 roku opracowano re-
cepturę tego majonezu i rozpoczę-
to po raz pierwszy w kraju jego 
produkcję na skalę przemysłową. 
W okresie zmian polityczno-go-
spodarczych w latach 1989 i 1990 
został zlikwidowany Centralny 
Związek Spółdzielni Spożywców, 
pod który podlegały kieleckie Za-
kłady Wytwórcze. Po tzw. specu-
stawie z 1990 r. w obliczu zagro-
żenia upadłością zakładu załoga 
zadecydowała o przekształceniu 
przedsiębiorstwa w samodzielną 
jednostkę: Wytwórczą Spółdziel-
nię Pracy „Społem”. W okresie 
po transformacji spółdzielnia roz-
poczęła inwestycje w linie pro-
dukcyjne oraz rozszerzyła asor-
tyment, co spowodowało wzrost 
konkurencyjności i wzmocniło 
pozycję przedsiębiorstwa na pol-
skim rynku.

Obecnie wśród wyrobów 
WSP „Społem” nie sposób nie 
wymienić również rozmaitych 
musztard, sosów, ketchupów, octu 
spirytusowego, a także chrupek 

do samodzielnego przygotowa-
nia w domu – szerzej znanych 
pod nazwą „Snack – Przysmak 
Świętokrzyski”. Oprócz szerokiej 
gamy wyrobów spożywczych 
spółdzielnia posiada w swojej 
ofercie także środki chemii go-
spodarczej, od których produkcji 
rozpoczęła swoją działalność. 
Płyn do mycia naczyń „Kuchcik”, 
płyn do prania ręcznego „Ango-
ra” oraz pasta samopołyskowa 
„Błysk” to preparaty, które dzię-

ki swojej jakości i atrakcyjnym 
cenom zdobyły szerokie grono 
zwolenników, zwłaszcza na ryn-
ku lokalnym. 

Produkty WSP „Społem” 
można kupić na terenie całej 
Polski, ale także daleko poza jej 
granicami. Handel tradycyjny 
obsługiwany jest za pomocą 
szeroko rozbudowanej sieci hur-
towni dystrybucyjnych oraz po-
średnio przez własnych przed-
stawicieli handlowych, których 
na terenie kraju pracuje ponad 
trzydziestu. Majonezy, musztardy 
i „Snack – Przysmak Świętokrzy-
ski” są również eksportowane do 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Australii, Wielkiej Brytanii, Ro-
sji, Słowacji, Estonii, Kazach-
stanu, Bułgarii, Rumunii, Czech, 
Węgier, Łotwy i na Litwę.

Różnorodność  
produktów

Jeszcze w okresie międzywo-
jennym, kiedy związek Społem 
i spółdzielnie budowały pod wo-
dzą kolejno Romualda Mielczar-
skiego i Mariana Rapackiego 
swoją potęgę gospodarczą, asor-
tyment towarów marki Społem 
stale się powiększał. Następo-
wało to w wyniku budowy no-
wych fabryk przetwórczych oraz 
zwiększanego importu towarów 
z zagranicy.

Nawet prywatny, drobny han-
del szukał towarów z marką 
„Społem”. Co ciekawe, w skle-
pach spółdzielni spożywców był 

natomiast absolutny ZAKAZ 
handlu artykułami alkoholowy-
mi. Nawet wino i piwo były skre-
ślane z asortymentu sklepu. Za 
nie przestrzeganie tych rygorów

nawet skreślano spółdzielnie 
z rejestru członków Związku.

Dzięki Mielczarskiemu, który 
uzyskał sporą pożyczkę od spół-
dzielców angielskich w Man-
chesterze, rozwinięto import ar-
tykułów spożywczych z marką 

Społem. Były to 
m.in. kawa, kakao, 
herbaty. Zakłady 
Kieleckie początko-
wo wytwarzały my-
dło i pasty czysz-
czące, a od 1923 r. 
rozwijano kolejne 
działy, m.in. pasty 
do butów, opako-
wań papierowych, 
oleju lnianego i rze-
pakowego, świec, 
proszków do pra-
nia, octu, musztar-
dy. Produkcja stale 
rosła, już w roku 
1925 zakład zatrud-
niał ponad 100 pra-
cowników. 

Z kolei w 1926 
r. Związek urucho-
mił we Włocławku 
związkową fabrykę 
wyrobów cukierni-
czych. Po 1931 r. 
zakłady we Wło-

cławku rozbudowano i rozsze-
rzono na przetwórstwo owoców. 
W tymże 1926 r. Związek kupił 
w Radomsku młyn gospodarski 
o zdolności przemiało-
wej kilka ton na dobę, 
a w 1932 r. kupiono 
większy młyn przemy-
słowy w Sokołowie Pod-
laskim.

Potem w 1936 r. 
otwarto zakłady ryb-
ne w Gdyni (wędzar-
nia i konserwy). Do-
stawcami surowca były 
spółdzielnie rybackie. 
Wreszcie w 1938 r. 
otwarto zakłady prze-
twórstwa owoców 
i warzyw w Dwikozach k. San-
domierza. Po raz pierwszy w Pol-
sce konsumentom zaoferowano 
„płynny owoc” – głównie sok 
jabłkowy.

Przy spółdzielniach stowarzy-
szonych w Związku powstały 
liczne piekarnie – w połowie lat 
20. było ich około 100. Rów-
nież wtedy utworzono ok. 30 
spółdzielczych przetwórni mię-
sa oraz kilkadziesiąt rozmaitych 
przedsiębiorstw, m.in. cegielnie, 
betoniarnie, młyny, ciastkarnie, 
warsztaty szewskie. Dopełnie-
niem produkcji było tworzenie 
własnych składów hurtowych, 
m.in. zaopatrującego kooperaty-
wy w węgiel, w wyroby tekstyl-
ne (w Łodzi), w len i pochodne 
(Wilno), a w Gdańsku i Londynie 
funkcjonowały oddziały zajmu-

jące się eksportem i importem 
na potrzeby Związku. 

Początki te, jakkolwiek skrom-
ne, oznaczały wejście polskiej 
kooperacji spożywców na nową 
drogę, zaś do wybuchu II woj-
ny światowej własna produkcja 
Związku znacząco wzrosła, obej-
mując dużo większy asortyment 
i tworzenie kolejnych fabryk 
i przetwórni.

Współcześnie
Marka Społem funkcjonowała 

podczas okupacji i dzięki temu 
podtrzymywała na duchu znę-
kanych rodaków. Dopóki trwała 
produkcja społemowskich fabryk, 
w tym najstarszych zakładów kie-
leckich, wciąż pojawiały się na 
rynku towary ze znakiem Spo-
łem. Słynna pisanka występowała 
w witrynach sklepowych, wnę-
trzach placówek, na pieczątkach 
związku i spółdzielni. Często pie-
czątka ta na kartach pracy chroni-
ła przed łapankami i wywózką na 
roboty do Niemiec.

Po wojnie, wraz z odbudową 
kraju, reaktywowaniem działal-
ności spółdzielni i fabryk związ-
kowych, ten znak towarowy znów 
funkcjonował. Jednak na skutek 
stalinowskich restrykcji w 1950 r. 
na kilka lat marka Społem zniknę-
ła z rynku, gdyż odebrano wtedy 
związkowi nazwę Społem. Przy-
wrócono ja w 1956 r. po przeło-
mie październikowym.

W latach PRL marka Społem 
była niezwykle upowszechnio-

na. Wiele spółdzielni uruchomiło 
piekarnie, ciastkarnie i wytwór-
nie wód gazowanych i dlatego 
ich wyroby z reguły posiadały 
społemowską pisankę. Co wię-
cej pojawiła się także w barach 
mlecznych i gastronomii, którą 
przejęły spółdzielnie Społem. 
Z tego okresu pochodzi bardzo 
wiele opakowań, np. etykiet oran-
żadowych i naczyń oznaczonych 
marką Społem. Do tej pory na 
portalu Allegro kolekcjonerzy 
prześcigają się w handlu takimi 
akcesoriami.  

Obecnie, z powodzeniem 
sprzedaż towarów marki wła-
snej Społem jest rozwijana przez 
Krajową Platformę Handlową 
Społem, MAH Społem i poszcze-
gólne spółdzielnie. To temat na 
osobny artykuł. 

Opr. Red. 

Stulecie marki Społem
Jeszcze trwały krwawe walki o utrzymanie niepodległości i granice na wschodzie, jeszcze 

Wojsko Polskie pod wodzą marszałka Piłsudskiego, po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej (13-
16 sierpnia 1920), gnało rozbijane, potężne armie bolszewickie aż do Mińska, za Sarny, Równe 
i Kamieniec Podolski, gdy 15 września narodziła się pierwsza fabryka spółdzielcza w Kielcach. 
W zniszczonym wojną i zbiedniałym kraju, z inicjatywy charyzmatycznego lidera Związku Pol-
skich Stowarzyszeń Spożywczych Romualda Mielczarskiego, uruchomiono Zakłady Wytwórcze 
ZPSS o nazwie „Społem”.

 Reklama herbat marki Społem z lat 30. eksponowana obecnie w ka-
wiarni Atlas we Lwowie. 

Romuald Mielczarski
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Z pewnym niedowierza- 
niem przyjęliśmy w re- 
dakcji wiadomość, że 

prezes wyszkowskiej PSS Spo-
łem JADWIGA TOFEL prze-
szła na zasłużoną emeryturę. 
Przecież nie tak dawno, jak 
zwykle z wielką energią i ra-
dosnym entuzjazmem otwiera-
ła nowy 14-ty sklep „Płomyk”, 

o czym pisaliśmy w numerze 
majowym. Mimo pandemii, to 
dowód żywotności spółdzielni 
i „płomyk nadziei na normalne 
jutro”. Wcześniej bywaliśmy 
i opisywaliśmy doroczne festi-
wale latawcowe dla dzieci i mło-
dzieży Wyszkowa, różne inicja-
tywy i innowacje, których duszą 
i motorem była pani prezes. 

W swoje 60-lecie, które opisy-
waliśmy w numerze lipcowym, 
spółdzielnia wyszkowska znajdu-
je się w pełnym rozkwicie. Mimo 
trudności rynkowych i rosnącej 
konkurencji przynosi stale zy-
ski, wciąż modernizuje placówki, 
rozwija programy sprzedażowe – 
„Społem znaczy razem” dla ponad 

5 tys. klientów i program Elegan-
za, poszerza asortyment piekarni 
i gastronomii. Jednocześnie dba 
o warunki pracy, sprawy socjalne 
i wynagrodzenia pracowników. 

Decyzję pani prezes przyj-
mujemy z pewnym żalem, ale 
i zrozumieniem i szacunkiem, bo 
zapewne pragnie teraz poświęcić 
się bardziej rodzinie i ulubionym 
podróżom. Właśnie cudownych 
dalszych podróży życzył podczas 

uroczystości jej następca, który 
od 12 lat był jej zastępcą, prezes 
Marek Kędzierski. Oczywi-
ście najważniejsze były życzenia 
zdrowia i najpiękniejszych wspo-
mnień, a przedtem serdeczne, 
gorące podziękowania od wszyst-
kich ponad 60 uczestników tego 
uroczystego spotkania w społe-
mowskiej restauracji „Wyszko-
wianka” 28 lipca br. 

Obok członków Rady Nadzor-
czej, kadry kierowniczej i przed-
stawicieli załogi, znaczący był 
udział gości, w tym 4-osobowej 
delegacji KZRSS Społem z preze-
sem Ryszardem Jaśkowskim na 
czele, przewodniczącej RN MAH 
i prezes WSS Śródmieście Anny 

Tylkowskiej, grupy osób z Pro-
gramu Eleganza, przedstawicieli 
kontrahentów i dostawców. 40 lat 
pracy prezes Tofel godnie uczczo-
no kwiatami i drobnymi upomin-
kami, a uściskom i serdeczno-
ściom nie było końca. 

Do tych gorących słów dołącza-
my nasze redakcyjne podzięko-
wania i życzenia, mając w pamię-
ci przede wszystkim wspaniały 
przyjacielski, społemowski kli-

mat jaki wytwarzała wokół pani 
prezes. Wierzymy, że pozostanie 
on w wyszkowskiej spółdzielni, 
dzięki jej znakomitym kolegom 
– prezesowi Markowi Kędzier-
skiemu i przewodniczącemu RN 
Janowi Hryniewiczowi, którzy 
od lat równie aktywnie angażo-
wali się w różne akcje gospo-
darcze i społeczne PSS, jak np. 
w świetne festiwale latawcowe, 
którymi żyło całe miasto. Podob-
nie jak pani prezes, życzymy im 
i całej załodze dalszego kwitną-
cego rozwoju spółdzielni, coraz 
wyższych obrotów i podwyżek.

Podczas spotkania, co skru-
pulatnie odnotował miejscowy 
„Nowy Wyszkowiak”, prezes 

Jadwiga Tofel z sentymentem 
wspominała, jak to 40 lat temu, 
zaraz po studiach w Warszawie 
wraz z mężem przyjechali do 
nadbużańskiego miasta do pracy 
i osiedli tu na stałe. Urzekła ich 
zieleń i rzeka i jak mówiła, cie-
szy się, że na drodze zawodowej 
mogła spotkać wielu wspaniałych 
ludzi. Podziękowała swoim naj-
bliższym współpracownikom, ad-
ministracji, kierownikom placó-
wek Społem, Radzie Nadzorczej, 
a także Krajowemu Związkowi 
Społem. 

– Zawsze powtarzałam – mó-
wiła pani prezes – że u nas pra-

cują fajni, kulturalni, mili i życz-
liwi ludzie – chwaliła. – I za to 
wszystko dziękuję. Żadna spół-
ka nie zastąpi idei spółdzielczo-
ści i według tych zasad zawsze 
starałam się postępować. Spół-
dzielcą jestem z krwi i kości. 

„Witaj dobra zabawo, witajcie 
przyjemności. Oto nadszedł Twój 
czas. Rób to, co kochasz i baw się 
wspaniale” – odczytała jeden z li-
stów zasłużona prezes. – Szcze-
rze mówiąc, tylko tego sobie ży-
czę – przyznała na koniec wśród 
serdecznych braw.

DARIUSZ GIERYCZ

Gorące podziękowanie

PSS Wyszków

Jadwiga Tofel odczytuje list z życzeniami. Obok siedzi Jan Hryniewicz. 
Fot. Nowy Wyszkowiak

Tak się składa, że sześć pla-
cówek społemowskich, jakie 
w tym roku uzyskały oświe-
tlenie ledowe w Wadowicach, 
Skoczowie i Ozorkowie, to 
pawilony handlowe średniej 
wielkości, usytuowane jako 
spożywcze sklepy osiedlowe. 
W nich prace modernizacyjne 
podjęła firma AMS Group, któ-
rej właścicielem jest Stanisław 
Kwaśny. Ma on b. bogate do-
świadczenie od 25 lat w branży 
budowlanej, a od 10 lat rów-
nież w branży oświetleniowej, 
stosuje najnowocześniejsze 
rozwiązania i urządzenia oraz 
zdobywa coraz większą reno-
mę. 

Trzy z tych placówek to pa-
wilony osiedlowe w Ozorkowie: 
300-metrowe centrum handlo-
we nr 19 przy ul. Starzyńskiego, 
100-metrowy sklep nr 15 przy 
ul. Łęczyckiej i 170-metrowy 
sklep nr 23 przy ul. Nowe Miasto. 
Mimo prac modernizacyjnych, 
nie przerywały one swojej pracy, 
ponieważ uzgodniono godziny 
robót instalacyjnych z ich wy-
konawcą elastycznie. Jak mówi 
prezes PSS Ozorków Agnieszka 
Derlecka, prace wykonywano 
„bardzo profesjonalnie, ela-
stycznie, terminowo”, starannie 
dopracowując detale. 

Jest pod wrażeniem, jak po-
wiedziała – „ogromnej wiedzy 
i prawdziwej pasji zawodo-
wej” właściciela firmy AMS 
Group Stanisława Kwaśnego 
oraz specjalisty ds. oświetlenia 
Michała Dąbrowskiego. Dzię-
ki wcześniejszym konsultacjom 
i pomiarom, niezwykle precy-
zyjnie rozmieszczono i dobrano 
oświetlenie, przy uwzględnieniu 
warunków sklepowych, kształtu 
pomieszczeń, układu półek, lad, 
kas. 

Pani prezes doceniła to, że liczy 
się „każde załamanie światła”, 
jego siła, barwa, rozproszenie, tak 
aby odpowiednio zaprezentować 
towar, czy różne grupy towarów. 
Dla lepszej ekspozycji dobierano 
np. w odpowiednich miejscach 
oświetlenie punktowe i kratkowe. 
Przy modernizacji wykorzystano 
najnowocześniejsze obecnie ża-
rówki i oprawy Philipsa, a także 
czujniki i regulatory światła. Już 
komentują to bardzo pozytywnie 
klienci, „zwłaszcza nasi stali 
klienci, którzy stanowią tu ok. 
70 proc. ogółu”.      

Podobne doświadczenia ma 
prezes PSS Hermes w Skoczowie 
Zofia Lisowska, która urucho-
miła w tym roku, jeszcze przed 
pandemią dwa sklepy po moder-
nizacji oświetlenia: pawilon nr 
11 przy ul. Słonecznej i pawilon 
nr 20 przy ul. Stalmacha 24c. 
Już wcześniej wymieniła oświe-
tlenie na ledowe w trzech skle-
pach w 2016 r. Natomiast w 2019 
r. podczas zjazdu krajowego 
KZRSS Społem w Wieńcu Zdroju 
nawiązała kontakty z firmą pana 
Kwaśnego AMS Group i teraz 
jest szczególnie zadowolona z no-
wych inwestycji. 

Jak twierdzi pani prezes, dzię-
ki instalacjom zużycie energii 
znacznie spadło, a półki i wszyst-
kie części sali sprzedażowej są 
dużo bardziej doświetlone. Ża-
rówki firmy Philips mają pięć lat 
gwarancji. Prace zostały prze-
prowadzone wyjątkowo solidnie 
i terminowo. Bardzo cenne były 
rzeczowe konsultacje i facho-
we pomiary oraz uzgodnienia 
szczegółowe, jak np. ile luksów 
potrzeba do odpowiedniego wy-
eksponowania produktów różnej 

kategorii. Dość szybko i spraw-
nie uzgodniono kosztorys prac 
i umowę. Jak przewiduje prezes 
Lisowska, zwrot inwestycji na-
stąpi w ciągu 4-5 lat. 

Przypomnijmy też ocenę Zeno-
na Szewczyka, prezesa PSS Wa-
dowice, który niedawno urucho-
mił po modernizacji oświetlenia 
supermarket spożywczo-przemy-
słowy Lux nr 3 przy ul. Batorego 
12a, co zbiega się z tegorocznym 
jubileuszem 75-lecia spółdzielni 
wadowickiej. Przede wszystkim 
osiągnięto cel modernizacji, ja-
kim były: „redukcja zużycia 

energii elektrycznej oraz pod-
niesienie atrakcyjności hali 
sprzedaży poprzez zwiększenie 
natężenia oświetlenia ogólne-
go i doświetlenia konkretnych 
grup produktów, przy użyciu 
projektorów”. 

W wyniku prac instalacyjnych, 
jak ocenia prezes Szewczyk, 
„zdecydowania wzrosła jakość 
i natężenie oświetlenia a zdecy-
dowanie – niemal o połowę spa-
dło zużycie energii. To duża ko-
rzyść dla naszych Klientów a co 
za tym idzie, dla sklepu i całej 
sieci PSS Społem.” W rozmowie 
z naszą redakcją, prezes szcze-
gólnie rekomendował wadowic-
ką firmę Stanisława Kwaśnego 
AMS Group, jako rzetelnego 
kontrahenta, gwarantującego 
wysoką jakość i solidność prac. 
Obecnie, w roku jubileuszu 75-le-
cia wadowickiej spółdzielni może 
poszczycić się unowocześnioną, 
rozjaśnioną placówką.  

Warto przytoczyć w tym miej-
scu fachowe uwagi Michała Dą-
browskiego: „Oświetlenie jest 
sterowane poprzez system Phi-

lips Dynalite, co pozwala wypra-
cować dodatkowe oszczędności 
energii, dzięki zastosowaniu 
scen świetlnych, które obsługa 
sklepu może przełączać z pozio-
mu klawiatury sterującej. Obec-
nie w warunkach dużej ilości 
światła słonecznego lub małej 
ilości Klientów w obiekcie moż-
na przełączyć oprawy w tryb 
70% lub 50% mocy, a co za 
tym idzie, oszczędzać energię. 
W następnym etapie inwestycji 
zostaną zainstalowane czujniki 
światła, które będą dynamicznie 
dostosowywać poziom natężenia 
oświetlenia do warunków ze-
wnętrznych.”

Oprócz znacznej oszczędności 
energii wzrosła również atrakcyj-
ność towarów umieszczonych na 
półkach; opakowania nabrały ko-
lorów i teraz zdecydowanie bar-
dziej rzucają się w oczy klientom 
sklepu. Zastosowanie specjalnych 
projektorów do doświetlenia pół-
ki z pieczywem, lady z mięsem, 
stoiska z promocjami oraz wyspy 
z warzywami pozwoliło dodatko-
wo wyodrębnić ten asortyment, 
a specjalnie dobrana barwa pod-

kreśliła świeżość produktów 
oraz ich kolory. 

Oprawy w barwie Rose dodat-
kowo spowalniają naturalny pro-
ces bielenia czerwonego mięsa, 
podczas jego krojenia.

Jak mówi Stanisław Kwaśny: 
„Oferujemy kompleksową ob-
sługę i monitoring na każdym 
etapie inwestycji. Począwszy od 
wnikliwego rozeznania potrzeb 
i oczekiwań, poprzez projekt, 
zamówienie, dostawę, montaż 
dla różnorodnych rodzajów 
przedsięwzięć i inwestycji”. 

Podaje też swoje dane kon-
taktowe: e-mail: stanislaw.kwa-
sny@ams-group.pl, tel.: +48 
508 010 001 oraz specjalisty ds. 
oświetlenia Michała Dąbrow-
skiego: e-mail: michal.dabrow-
ski@ams-group.pl, tel.: +48 728 
790 460.

DARIUSZ GIERYCZ

„Sklepy błyszczą”

PSS Wadowice, Skoczów, Ozorków
u Dokończenie ze str. 1

Sklep nr 19 PSS Ozorków.
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LSS Lublin Witryna z Lublina

Na rynku ukazała się kolejna 
książka prof. Zofii Chyra
-Rolicz pt. „Między prywatą 

a wspólnym dobrem. Stosunek pań-
stwa i sił politycznych do spółdziel-
czości w II i III Rzeczypospolitej”, 
z serii Kooperatyzm. Publikacja fi-
nansowana jest w ramach projektu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego pod nazwą „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Humanistyki” w la-
tach 2015-2018.

Książka jest pokłosiem projektu 
badawczego „Tradycje polskiego 
kooperatyzmu. Od idei do prakty-

ki.”. Wydana została przez Oficynę 
Naukową  w Warszawie pod koniec 
2019 r., a na rynku ze względu na 
pandemię ukazała się dopiero pod 
koniec czerwca br. 

Praca naukowa prof. Z. Chyra
-Rolicz jest źródłem wielu cennych 
informacji o spółdzielczości, także 
o „Społem” i ludziach z nią związa-
nych i może stanowić kompendium 
wiedzy lub małą encyklopedię. Z tej 
serii dotychczas ukazało się 6 ksią-
żek różnych autorów i cała seria ma 
podobne okładki.

Treścią części I jest wnikliwa ana-
liza losów spółdzielców w II Rzeczy-
pospolitej, zaś w części II pokazana 
została spółdzielczość w III Rzeczy-
pospolitej. Z ostatniej strony okładki 
możemy już dowiedzieć się o losach 
spółdzielczości, cytuję: „W III Rze-
czypospolitej spółdzielczość, postrze-
gana jako odchodzący w przeszłość 
sektor „gospodarki uspołecznionej”, 
stała się terenem szybkiej prywaty-
zacji, a jej rola w gospodarce naro-
dowej została znaczne zmarginalizo-
wana. Topniały szeregi spółdzielców, 
którzy długo musieli walczyć o prze-
trwanie i uznanie. W toczącej się grze 
różnych interesów tworzone przez 
pokolenia rodzime „dobro wspól-

ne” nie doczekało się 
wsparcia i udziału 
w budowaniu nowej 
jakości życia społe-
czeństwa”. Dlaczego 
tak się stało? – na to 
pytanie próbuje dać 
odpowiedź ta książka. 

Publikacja prof. Z. 
Chyra-Rolicz zaopa-
trzona została w 14 
aneksów źródłowych, 
odnoszących się do 
czasów III Rzeczy-
pospolitej i zawie-
rających wybrane 
dokumenty spółdziel-

czości o charakterze 
programowym, kon-
gresy i apele protesta-
cyjne spółdzielców, 
a także inne materiały 
obrazujące walkę spół-
dzielców o przetrwanie 
w warunkach gospo-
darki wolnorynkowej 
oraz walkę z faktycz-
ną marginalizacją roli 
spółdzielczości przez 
nowe siły polityczne, 
zorientowane neoli-
beralnie. W aneksach 
dużo miejsca zajmu-
ją opracowane przez 
spółdzielców materia-
ły statystyczne doty-

czące wskaźników ekonomicznych 
spółdzielczości w pierwszych deka-
dach XXI wieku, ukazujące skutki, 
jakie miała dla niej transformacja. 
Do tej pory nie zrealizowano polity-
ki prospółdzielczej, a spółdzielczość 
nie jest włączona w projekty rozwoju 
kraju.       

W zakończeniu autorka pracy 
podjęła próbę przedstawienia po-
dobieństw i różnic stosunku władz 
państwowych oraz organizacji po-
litycznych i społecznych do spół-
dzielczości, tak jak ona to widziała. 
Praca adresowana jest do wszyst-
kich, którzy interesują się historią 
i problematyką spółdzielczość-pań-
stwo.

W trosce o polską spółdzielczość 
autorka wydając kolejną książkę 
przypomina że spółdzielcze formy 
jeszcze istnieją, choć społeczności 
się zmieniają. Prof. Z. Chyra-Rolicz 
jest jedną z tych kobiet, która m.in. 
swoim piórem walczy o przetrwanie 
spółdzielczości. 

Mówi, że: „jak przez długie lata 
śledzi się zmiany zachodzące w niej, 
to widać jak spółdzielczość stopnio-
wo zanika”.

Czy my Spółdzielcy i ludzie z nią 
związani CHCEMY TEGO?

DANUTA TWARDOWSKA

Walka o przetrwanie

Recenzja

Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab., 
historyk, działacz i badacz spółdziel-
czości, publicystka. Współpracuje 
z instytucjami spółdzielczymi, m.in. 
KZRSS „Społem” i KZRS „Samopo-
moc Chłopska”, Krajową Radą Spół-
dzielczą oraz prasą spółdzielczą. Jest 
wiceprezesem Towarzystwa Spół-
dzielców.

Autorka wielu książek, m.in. 
„Pod spółdzielczym sztandarem. 
Historia polskiej spółdzielczo-
ści do 1982 r..”, „Burzymy-two-
rząc. Spółdzielczość robotnicza 
na ziemiach polskich przed 1939 
r., „Z tradycji polskiej spółdziel-
czości w II Rzeczypospolitej (Idee
-Fakty-Dokonania)”, „Związki 
ruchu emancypacji kobiet ze spół-
dzielczością na ziemiach polskich 
przed 1939 r., „Przeobrażenia 
polskiej spółdzielczości w latach 
1989-1994, „Stanisław Staszic-pre-
kursor spółdzielczości rolniczej”. 
„Pomoc czy przeszkoda? Rola tra-
dycji w odbudowie polskiej spół-
dzielczości” itd. 

Obecnie prof. Z.Chyra-Rolicz 
pracuje w Instytucie Historii Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. Od lat 
całym sercem oddana spółdzielczo-
ści.

Fundacja Rozwoju Spółdziel-
czości Uczniowskiej w Kra-
kowie po raz kolejny zor-

ganizowała kurs dla opiekunów 
i instruktorów tych spółdzielni 
i Szkolnych Kas Oszczędności. 
Tegoroczna edycja odbyła się 
w dniach 6-9 sierpnia. „W poprzed-
nich latach miały miejsce dwa, a na-
wet trzy kursy rocznie, na których 
było od 20 do 30 uczestników. W tym 
roku miało być podobnie. Pierwszy 
kurs był zaplanowany na marzec... 
Kolejne miały być w lipcu i sierp-
niu… Niestety koronawirus pokrzy-
żował plany. Do skutku doszedł nie-
stety tylko jeden. Uczestników było 
też mniej niż zwykle. Przed pierw-
szym wejściem na sale zmierzono 
nam temperaturę i otrzymaliśmy 
„wyprawki – maseczki i rękawiczki” 
– podkreśla Anna Mironiuk czło-
nek Rady Fundacji.

Celem szkolenia jest nabycie lub 
wzmocnienie dotychczasowych 
kompetencji niezbędnych do peł-
nienia funkcji opiekuna spółdzielni 
uczniowskiej. Opiekun SU powinien 
być zarówno dobrym pedagogiem, 
jak również osobą posiadającą pod-
stawową wiedzę z zakresu spółdziel-
czości, ekonomii, rachunkowości, 
bhp i innych niezbędnych dziedzin. 
Program kursu stanowił kompen-
dium wszystkich tych zagadnień. 

Zajęcia miały różnoraki charakter. 
Tematem spotkania fokusowego były 
problemy pojawiające się na etapie 
zakładania i prowadzenia SU oraz 
możliwych rozwiązaniach. Podczas 
debaty opiekunowie odpowiedzieli 

na istotne pytanie: „Jak motywować 
członków spółdzielni uczniowskiej 
do działania, kształtować postawy 
spółdzielcze?” 

Nowym zagadnieniem tegorocz-
nego kursu było projektowanie 
przyszłości dla SU metodą Walta 
Disneya, czyli wykorzystania mo-
delu strategii do planowania i re-
alizacji różnych projektów oraz do 
poszukiwania kreatywnych rozwią-
zań, przekształcania swoich wizji 
i marzeń w rzeczywistość. Swą 
wiedzą podzielili się doświadczeni 
spółdzielcy: Anna Bulka, Anna Mi-
roniuk, Anita Strzebońska, Zdzisław 
Zatorski, Joanna Brzozowska-Wa-
bik, Paulina Kostrzewa, Bronisław 
Bieś, Zofia Węgrzyniak.

Na łamach Społemowca niejed-
nokrotnie publikowaliśmy artyku-
ły o współpracy „Społem” WSS 
Śródmieście ze SU „Pychotka” 
w ZSS nr 105 w Warszawie. Dwoje 

nauczycieli tej placówki, będących 
jednocześnie opiekunami SU „Py-
chotka” Beata Boguszewska i Le-
szek Polkowski, po raz trzeci wzięło 
udział w wakacyjnym kursie. 

Mówią oni: „Jesteśmy bardzo 
wdzięczni „Społem” WSS Śród-
mieście za możliwość uczestnictwa 
w szkoleniu. Dzięki niemu zyskaliśmy 
szerszą wiedzę, ale również mogliśmy 
poznać nowe techniki pracy prezen-
towane przez innych nauczycieli. 
Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu 
WSS Śródmieście, jak również po-
mocy oraz bardzo dobrej współpracy 
z naszą mentorką ze śródmiejskiej 
Spółdzielni Danutą Bogucką, w nad-
chodzącym roku szkolnym uda nam 
się zrealizować wiele wspaniałych 
działań oraz spełnić marzenia człon-
ków SU „Pychotka” dodaje Beata 
Boguszewska. 

Natomiast Leszek Polkowski 
podsumowuje kurs: „Podczas szko-
lenia mieliśmy możliwość wymia-
ny dobrych praktyk i doświadczeń 
z opiekunami, którzy prowadzą SU 
w innych miastach w Polsce. Bardzo 
nas cieszy fakt, że działania podej-
mowane przez „Pychotkę” stają się 
inspiracją dla innych SU. Jesteśmy 
ogromnie dumni, że patronat nad 
naszą spółdzielnią objęła WSS Śród-
mieście”. 

DANUTA BOGUCKA

Wakacyjny kurs opiekunów

Od lewej: Leszek Polkowski – opiekun 
SU Pychotka, Anna Bulka – prezes 
Zarządu FRSU, Anita Strzebońska – 
kierownik kursu.

Usytuowany w centrum 
Warszawy, do tej pory 
jeszcze najwyższy budy-

nek w Polsce, mający 237 metrów 
Pałac Kultury i Nauki w tym 
roku „ukończył„ 65 lat. Powstał 
w latach 1952-1955 na podsta-
wie projektu radzieckiego zespo-
łu architektów pod kierunkiem 
Lwa Rudniewa. Inspiracją były 
moskiewskie drapacze chmur, 

dla których wzór stanowiły ame-
rykańskie wieżowce. Powstało 
pięć projektów, które w czasie 
uzgodnień ze stroną polską zosta-
ły uzupełnione o powierzchnie te-
atralne, sale wystawowe, a także 

dodatkowe wejście dla Sali Kon-
gresowej od ul. Emilii Plater. 

W pracach budowlanych 
obiektu uczestniczyło około 9000 
robotników, w tym od 3500 do 
5000 z kraju projektanta, pozo-
stali to robotnicy polscy. Pra-
cownicy zostali zakwaterowani 
w specjalnie wybudowanym dla 
nich na Jelonkach „Osiedlu Przy-
jaźń”. Oprócz drewnianych dom-

ków mieszkalnych było tam kino, 
stołówka, świetlica i basen.

Konstrukcję budynku stano-
wi rama stalowa, wewnętrzny 
trzon stalowy i żelbetowy fun-
dament. Na 42 kondygnacjach 
jest 3288 pomieszczeń o łącz-
nej powierzchni ponad 123 tys.
m2.Atrakcją obiektu jest taras 
widokowy na 30. piętrze. Fasada 
budynku wykonana została  ze 
spieków ceramicznych w kolorze 
piaskowca produkowanych w fa-
bryce na Uralu. Ponadto do detali 
użyto wapień, piaskowiec, granit 
i marmur.

Z początku PKiN podlegał 
Urzędowi Rady Ministrów, obec-
nie właścicielem budynku jest 
miasto stołeczne Warszawa, a za-
rządza nim miejska spółka Zarząd 
Pałacu Kultury i Nauki. 

Od 2 lutego 2007 roku PKiN 
znajduje się w rejestrze zabyt-
ków. Zanim do tego doszło toczy-
ło się szereg sporów wśród przed-

stawicieli świata kultury, nauki, 
mediów architektów, urbanistów 
i historyków sztuki . Sława pol-
skiej architektury Stefan Kuryło-
wicz optujący za umieszczeniem 
w rejestrze określił PKiN:„ prze-
strzenną ikoną Warszawy, obecną 
na pocztówkach, zdjęciach, fil-
mach i w programach telewizyj-
nych...”…Przykre jest dla mnie 
tylko to, że nie udało się nam 
stworzyć nic konkurencyjnego”. 
… Główną zaletą Pałacu jest 
jego skala, bo takich obiektów 
nie ma na świecie wiele. Nie do 
powtórzenia są także detale jego 
wykończenia „. 

Budynek jest jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych sto-
licy. Ponadto pełni wiele funkcji 
. To tu jest siedziba Rady m.st. 
Warszawy, instytucji użyteczno-
ści publicznej, w tym kino, teatry, 
muzea, Centrum Wystawiennicze 
i Centrum Kongresowe. Mają tu 
swoje siedziby różne przedsię-
biorstwa oraz placówki naukowe. 
Przestrzenne pomieszczenia wy-
korzystywane są od lat na targi, 
kiermasze, wystawy, konferencje. 
Słynna Sala Kongresowa gości-
ła wielu znakomitych artystów 
światowej sławy. 

 Ponadto Pałac ma wyjątko-
wych „lokatorów”. Są nimi na 43. 
piętrze sokoły wędrowne, któ-
rych obecność jest śledzona przez 
zainstalowane tam kamery. Kon-
dygnacja -2 jest miejscem pała-
cowych kotów, a na dachu Teatru 
Studio znajduje się pasieka.

J.J.

Pałac Kultury

Fot. Facebook

Lublin to znakomite miejsce 
na krótki wakacyjny wypad. 
Miasto, gdzie kończyłem 

studia dziennikarskie na UMCS 
i mam przyjaciół, zachęca do zwie-
dzania. A oprócz Starego Miasta 
czy zamku, warto też wstąpić na 
małe zakupy do lubelskich skle-
pów Społem.

I tak począwszy od Ogrodu Sa-
skiego, przez ulicę Krakowskie 
Przedmieście, pewnego słoneczne-
go, sierpniowego dnia doszedłem 
do centralnego Placu Litewskiego, 
a potem obok licznych lublinian 
spacerujących i siedzących przy fon-
tannach, zajadających się lodami, do 
Starego Miasta. Poprzez urokliwe 
zaułki znalazłem się już pod Zam-
kiem Lubelskim. Wracając do hotelu 
znalazłem się na niewielkim, lecz 
urokliwym Placu Wolności. Tutaj, 
na przeciwko zabytkowej fontanny, 
ulokowany jest sklep LUX Mini 
Społem, prowadzony przez Lubelską 
Spółdzielnię Spożywców.

Przy samym wejściu klientów 
wita duży dezynfekator z płynem 
antybakteryjnym do rąk. Sprzedaw-
czynie pod osłoną płyt pleksi, mia-
ły twarze zasłonione maseczkami. 
Były one też na twarzach wszystkich 
klientów. Co rzuca się w oczy, to 
bardzo dobry kontakt pracujących 
tam pań z klientami. Gdy jedna po-
magała pewnemu mężczyźnie od-
naleźć produkt na sklepowej półce, 
druga z pasją opowiadała o… smaku 

cukierków na wagę, które polecała 
jednej kobiecie. Z kolei trzecia pra-
cownica widać, że znała się z inną 
klientką, ponieważ wesoło roz-
mawiała z nią na prywatne tematy 
i umawiała się na kolejne spotkanie 
w tym sklepie. 

Kolejne spostrzeżenie, to fakt, że 
pomimo niezbyt dużej powierzchni 
sklepu, wszystkie produkty były sta-
rannie ułożone, wraz z widocznymi 
naklejkami z ceną. Jednym słowem, 
w sklepie panował ład, porządek 
i rodzinna atmosfera. I widać, że 
lubelskie sklepy Społem są dlatego 
doceniane przez klientów. A niewąt-
pliwie dużą zasługę w tym ma prezes 
Mieczysław Zapał, o którym pisali-
śmy z uznaniem w numerze czerw-
cowym. 

Jak wiadomo, w lutym moi dawni 
koledzy z lubelskich redakcji, przy-
znali mu niezwykłą nagrodę „Przy-
jaciel dziennikarzy”, a dzięki niemu, 
właśnie przy pl. Wolności dumnie za-
wisła tablica pamiątkowa ku czci za-
łożycieli LSS Społem w 1913 r., m.in. 
Wandy Papiewskiej i Jana Hempla. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Spółdzielnie Uczniowskie
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Stały klient jest na wagę złota 
– nie mają wątpliwości spe-
ce od skutecznej sprzedaży. 

Jednak zdobycie go to długa i ka-
mienista droga, więc może lepiej 
zdać się na los i czekać na przy-
padkowych kupujących, którzy 
zawsze się przecież znajdą? Otóż 
nie – zobaczmy dlaczego.

W nowoczesnej sprzedaży nic 
już nie jest składane na karby 
przypadku. Badacze przeanali-
zowali każdy jej etap, pod ką-
tem udoskonalania: skrócenia jej 
czasu, zwiększenia wydawanych 
sum, a także zadowolenia klien-
tów. Co im wyszło? Okazuje się, 
że sześć razy bardziej kosztowne 
jest pozyskanie nowego klienta 
niż zatrzymanie starego. 

To jasne: nowy musi się dowie-
dzieć o naszym istnieniu, przeko-

nać się, że jesteśmy lepsi niż jego 
stały sklep, do którego już się 
przyzwyczaił, dowiedzieć się, co 
będzie miał z tego, że „porzuci” 
go na naszą rzecz. Za tym stoją 
koszty ulotek, reklam prasowych, 
specjalnych gazetek itp. Stały 
klient to wszystko już od dawna 
wie.

W dodatku szansa sprzedania 
czegoś staremu klientowi jest 
czternaście razy wyższa niż no-
wemu. Dlaczego? Stały kupujący 
czuje się częścią „rodziny”, ma 
stosunek emocjonalny do nasze-
go sklepu i ma skłonność do by-
cia wobec nas lojalnym. Wniosek 
z tego jest jeden: róbmy wszyst-
ko, aby stałego klienta zatrzymać 
przy nas. Promocje nie załatwią 
wszystkiego. Od czego jednak 
psychologia?

Jeśli pamiętamy czasy kryzy-
su, mnogość wyboru produktów 
może wydawać się nam błogo-
sławieństwem. A jednak nim nie 
jest. Sheena Iyengar z Columbii 
(USA) udowodniła w badaniach, 
że zbyt duża liczba towarów po-
woduje u klienta frustrację. „Tyle 
tego, skoro nie mogę się zdecy-

dować, to jestem jakiś bezna-
dziejny” – podświadomie myśli 
nasz gość. Czas płynie, a on po-
pada w przygnębienie. Jakie jest 
na to lekarstwo? Otóż w sklepach 
ze sprzętem RTV i AGD, czy 
innych tego rodzaju, już dawno 
wymyślono stanowisko doradcy 
klienta. Dlaczego nie mamy być 
doradcami i my?

Wymaga to pewnej elastycz-
ności i umiejętności dobrej ob-
serwacji. Pomyślmy o naszych 

stałych klientach jak o członkach 
dużej społemowskiej rodziny. 
Nikomu raczej nie trzeba przed 
niedzielnym obiadem przypomi-
nać, o jakim aucie marzy szwa-
gier, a jaką ocenę miała ostatnio 
siostrzenica z języka polskiego? 
Otóż właśnie. Spróbujmy zapa-
miętać, że mężczyzna w garnitu-
rze, który zawsze chodzi po skle-
pie energicznym krokiem, to typ 
szefa. Nie lubi „niańczenia” i jest 
samodzielny, a jeśli czegoś nie 
znajduje i zapyta o to, oczekuje 
szybkiej i precyzyjnej odpowie-
dzi bez ozdobników. 

Z kolei starsza pani, potraktowa-
na przez nas takim „żołnierskim” 
meldunkiem, poczuje się ostro 
zbesztana. Być może jest raczej 
typem miłej sąsiadki, której nie-
spieszno i z którą można pogawę-
dzić o cenach i okazjach, o jakich 
my jako personel wiemy z pewnym 
wyprzedzeniem i chętnie podzieli-
my się z nią tym sekretem.

Jaką wiedzę możemy zaofero-
wać klientom jako ich doradcy 
do spraw żywności? Praktyczną, 
życiową. Przecież najczęściej za-
opatrujemy się w jedzenie w na-
szej sieci. A skoro tak, to sporo 
artykułów z naszej społemow-
skiej oferty spróbowaliśmy, go-
towaliśmy, piekliśmy i robiliśmy 
z ich użyciem przetwory. 

Wystarczy wyczuć, kto spo-
śród klientów „utknął” przy re-
gale i w głębi ducha miota się 
między produktami różnych 
producentów, nie wiedząc, co 
lepsze. Jeśli wiemy na przykład, 
który z oferty makaronów najła-
twiej ugotować al dente, a który 
najlepiej smakuje w rosole, już 
mamy temat do rozmowy, którą 
wystarczy zagaić. To od jej po-
wodzenia może zależeć, czy nasz 
klient zostanie nasz na bardzo, 
bardzo długo.

MONIKA KARPOWICZ

Jak zatrzymać klienta

poradnik
sprzedawcy

Tegoroczne wakacje były 
na pewno inne niż wiele 
poprzednich. Pandemia 

pokrzyżowała niejedne urlopo-
we plany, wymusiła przystoso-
wanie się do wprowadzonych 
zaostrzeń, podkopała nadzieję 
na szybką normalizację sytu-
acji. Jednym słowem naokoło 
pełno stresu. Dzisiaj więc do-
sięgnijmy po książkę, która 
pozwoli nam rozpoznać stres, 
okiełznać go i na koniec uzy-
skać wewnętrzny spokój.

„Pokonaj stres” Dagmary Gmi-
trzak zaczyna się od jej stwier-
dzenia, że stres towarzyszy i bę-
dzie nam towarzyszył w życiu. 
Nie warto z nim walczyć. Można 
go jednak oswoić. Dokonanie 
tego jest możliwe dzięki pozna-
niu skutecznych technik ułatwia-
jących osiągnięcie równowagi 
wewnętrznej. Autorka jest socjo-
logiem, trenerką rozwoju oso-
bistego, terapeutką i muzykote-
rapeutką. Od wielu lat prowadzi 
warsztaty rozwoju osobistego 
oraz szkolenia dla firm w Polsce 
i za granicą. Dziedziny jej pracy 

to właśnie zarządzanie stresem, 
praca z falami mózgowymi, me-
dytacje, kreatywność i rozwijanie 
twórczego potencjału. Jest też au-
torką pozycji z zakresu rozwoju 
osobistego – „Obudź swoją kre-
atywność”, „Inteligencja serca”, 
„Trening Jaguara”.

Książka podzielona jest na dwie 
części. W pierwszej znajdziemy 
opis zjawiska stresu. Poznamy 

jego przyczyny, skutki oraz meto-
dy radzenia sobie z nimi. Zaczy-
namy od odpowiedzi na pytanie 
co dzieje się z organizmem czło-
wieka w chwili przeżywania stre-
su, a także w jakich sytuacjach 
reakcja stresowa jest pomocna, 
w jakich zaś nie. Dostajemy ka-
talog wydarzeń uznawanych za 
najbardziej stresujące, rozważa-
my czy i kiedy stres może być 
zjawiskiem pozytywnym i od 
czego zależy nasza odporność 
na stres. O tym jak można wpły-
wać na swoje samopoczucie i jak 
zmniejszyć poziom wzburzenia 

emocjonalnego traktuje kolejny 
rozdział. Potem sami, oczywiście 
prowadzeni przez autorkę, musi-
my określić czy w naszym życiu 
zawodowym zagościł już stres, 
czy mamy symptomy wypalenia 
zawodowego i wreszcie wypeł-
niamy szczegółowy test, który 
wskaże jaki jest nasz własny po-
ziom stresu.

Ogólne zmniejszenie odporno-
ści organizmu, bóle kręgosłupa 

i głowy, problemy z koncentra-
cją, pesymistyczne myśli, obja-
danie się, sięganie po używki czy 
uzależnienie od telewizji lub In-
ternetu to klasyczne objawy dłu-
gotrwałego stresu. I tu zaczyna 
się druga część książki. Przecho-
dzimy do praktyki, wyruszamy 
w podróż w głąb ciała i umysłu. 
Na początek oddech. Z doświad-
czeń hinduskich joginów i amery-
kańskiej teorii rebirthingu, a także 
badań prowadzonych na Uniwer-
sytecie Kalifornijskim wynika, 
że sposób oddychania wpływa na 
pracę mózgu. Okazuje się, że mó-

zgi osób oddychają-
cych głęboko pracują 
na częstotliwości alfa 
związanej z kreatyw-
nością i relaksem, 
a mózgi osób od-
dychających płytko 
i szybko działają na 
częstotliwości beta, 
związanej z codzien-
nym rozproszeniem 
uwagi. 

Co jednak zrobić 
kiedy niechciane my-
śli pojawiają się w naszej świa-
domości. Trzeba spojrzeć na nie 
z pozycji obserwatora. Cokolwiek 
pojawia się w naszej świadomo-
ści powinniśmy zaakceptować nie 
oceniając i nie krytykując siebie za 
to. Lekarstwem zaś jest medytacja. 
Podczas niej oddech się uspokaja, 
ciśnienie krwi obniża, serce pra-
cuje wolniej, zmniejsza się zuży-
cie tlenu. Amerykańskie badania 
wykazały, że praktyka medytacji 
powoduje wzrost gęstości substan-
cji szarej w lewym hipokampie 
mózgu, który odgrywa znaczącą 
rolę w kontrolowaniu i zapamię-
tywaniu emocji. Kolejne rozdziały 
poświęcone już są różnorodnym 

technikom medy-
tacyjnym tybetań-
skim, chrześcijań-
skim, z mantrą, zen, 
buddyjskim, z wy-
korzystaniem mu-
zyki lub gongów.

Książka nie za-
wiera rewolucyj-
nie odkrywczych 
treści. Autorka 
szeroko czerpie 
z doświadczeń da-
lekowschodnich 
joginów i tybetań-

skich mnichów, którzy od wieków 
doskonalą sztukę utrzymywania 
umysłu w szczęściu i spokoju. 
Walorem niezaprzeczalnym tej 
pozycji jest wybranie takich tech-
nik relaksacyjnych jakie może 
uprawiać każdy z nas, przedsta-
wienie ich w jasnej, uporządko-
wanej formie z użyciem klarow-
nego języka wykładu. Przeczytać 
warto, potrenować – tym bardziej 
warto . „Jeśli chcemy pozytyw-
nej zmiany świata zacznijmy 
od siebie – twierdził Mahatma 
Gandhi. Kiedy zaczniemy uśmie-
chać się do świata, być może i on 
uśmiechnie się do nas. 

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Ujarzmiony stres

BiBlioteczka
handlowca

Od wielu lat „Teatr 
za jeden uśmiech” 
z Krakowa wkłada 

serce i starania, by zarażać 
uśmiechem, dobrą energią 
i podarować radość dzie-
ciom w miejscach, w których 
najbardziej tego brakuje, 
organizując dla nich wy-
jątkowe spektakle w szpi-
talach, ośrodkach rehabi-
litacyjnych, hospicjach czy 
domach dziecka. 10 lipca br. 
„Społem” WSS Śródmieście 

– przyjaciółka WSZYSTKICH DZIECI przyczyniła się do wywo-
łania uśmiechu, tym razem u małych Pacjentów Ośrodka Reha-
bilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Warszawie, przy ul. 
Wrzeciono 10c.

Dzieci pod opieką kadry ośrodka obejrzały spektakl teatralny „Hi-
storia Zaginionego Snu”. Baśń o dziewczynce imieniem Fifi, która 
po przebudzeniu nie pamięta swojego snu. Postanawia więc wyruszyć 
na jego poszukiwania. Towarzyszy Jej w tym wymyślony przyjaciel 
Dźredź. Podczas wędrówki spotykają szereg niezwykłych postaci – 
jedne pomocne, inne wprowadzające zamęt w podróży Fifi. Bohater-
ka odkrywa, że jej sen został skradziony przez okrutnego Pożeracza 
Snów. Dzięki sile swojej wyobraźni oraz pomocy przyjaciół dziewczyn-
ka pokonuje złego stwora i odzyskuje utracony sen. 

Po spektaklu, aktorzy Teatru za Jeden Uśmiech wręczyli rozba-
wionej gromadce dzieci upominki.

DANUTA BOGUCKA

Puck, choć to miasto powia-
towe, przez lata pozostawał 
w cieniu znanych i tłumnie 

nawiedzanych pobliskich miejsco-
wości nadmorskich, jak choćby 
Władysławowo, Jurata czy Jastar-
nia. Włodarze miasta nie zrezygno-
wali jednak z kursu na turystykę 
i od lat systematycznie je promują. 
Koncerty na Zielonej Plaży, wido-
wiska muzyczne, imprezy histo-
ryczno-rekonstrukcyjne, zawody 
sportowe, czasem o międzynarodo-
wy zasięgu, skutecznie temu służą. 
Zmienia się też oblicze miasta. Ry-
nek nęci zabytkowymi kamienicz-
kami i kolorową fontanną, baza 
noclegowo-restauracyjna zyskuje 
na jakości. Doskonałym przykła-
dem tego jest Willa Puck. Niegdyś 
szary podupadający budynek, 
dziś jest uroczym pensjonatem 
z odkrytym basenem i kawiarnią 
w wiedeńskim stylu. Nie dla tych 
walorów jednak upodobali sobie to 
miejsce wielbiciele piwa. 

W Willi można zakosztować wy-
bornych piw warzonych w Pucku 
właśnie. I tutaj kłania nam się wątek 
spółdzielczy, bo ten złocisty trunek 
produkuje Spółdzielnia Socjalna 
DALBA. O puckim Browarze Spół-
dzielczym kiedyś już pisałem, chwa-
ląc pod każdym względem to wielce 

pożyteczne przedsięwzięcie. Dziś 
więc przypomnę jedynie, że Spół-
dzielnia Dalba jest wielobranżowym 
przedsiębiorstwem społecznym za-
trudniającym osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. 

Praca to dla nich szansa na lepsze 
funkcjonowanie w społeczeństwie, 
na uzyskanie poczucia przydatności, 
wreszcie też, co nie bez znaczenia, 
na polepszenie sytuacji materialnej. 
Spółdzielnia działa na dwóch obsza-
rach – produkcji piwowarskiej oraz 
prac sprzątających 
i ogrodniczych. Wy-
chodzi jej to całkiem 
nieźle o czym najle-
piej świadczą liczne 
nagrody za pomysł 
na biznes, działalność 
społeczną i jakość wy-
twarzanego piwa.

A piwo można tyl-
ko chwalić. Niektóre 
gatunki są stale do-
stępne, inne pojawiają 
się w limitowanych se-
riach. Jak na nadmor-
ski browar przystało 
wszystkie nazwy mają 
swe korzenie w słow-
nictwie marynarskim. 
Dziś przedstawiamy 
Ósemkowe (od ósem-
kowego węzła żeglar-

skiego). Jest to jasne piwo górnej fer-
mentacji w stylu imperial IPA. Łączy 
w sobie słodową bazę zrównoważoną 
wyrazistą goryczą. W aromacie czuć 
cytrusy i tropikalne owoce. 

Warzone na słodach jęczmiennych 
i pszenicznych, jako niepasteryzowa-
ne i niefiltrowane zachowuje natu-
ralną mętność. Trzeba mieć do nie-
go tęgą głowę bowiem ma aż 8,5% 
alkoholu. Flagowe to też IPA, mętna 
z mocną pianą. Aromat orzeźwiający 

z wyczuwalnym tonem 
grapefruitowym i takie 
też smakowo. Nieco słab-
sze alkoholowo 6,2%, ale 
za to dość intensywne.

Popijając na zakoń-
czenie lata bursztynowe 
trunki kontemplowaliśmy 
fachowość tutejszych pi-
wowarów. Szkoda tylko, 
że ich wyroby w kilkuna-
stotysięcznym wPucku do-
stępne są raptem w jednym 
sklepie i jednym lokalu. To 
już w Trójmieście o nie ła-
twiej. A może władze mia-
sta powinny włączyć regio-
nalne spółdzielcze piwo do 
swej oferty promocyjnej? 
W końcu jest się czym po-
chwalić.

Żuk

Spółdzielnia Socjalna DALBA Łyk spółdzielczego



Str. 8                   SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 9 (643) 

Kolorowo, wesoło, 
smacznie. Oto kilka 
propozycji barwnych 

potraw na każdą okazję.

Kolorowe danie z maKaronem

● 300 g makaronu kolorowego ● 1 po-
jedyncza pierś z kurczaka ● 1 puszka po-
midorów (pokrojone w kostkę) ● 2 ząbki 
czosnku ● mała cebula ● 1 mała cukinia ● 

5 pieczarek ● 4 łyżki oliwy ● posiekana natka pietruszki 
● sól ● pieprz ● czerwona papryka w proszku 

Makaron gotujemy wg przepisu na opakowaniu. Pierś 
i cukinie dokładnie myjemy. Kroimy w kostkę. Pieczarki 
obieramy ze skórki i kroimy w plasterki. Czosnek i cebul-
kę siekamy drobniutko. Na patelni rozgrzewamy oliwę 
i wrzucamy czosnek z cebulka, chwileczkę przesmażamy, 
następnie dodajemy pierś z kurczaka. Posypujemy solą, 
pieprzem i papryką w proszku. Smażymy na wolnym ogniu 
ok. 5 minut mieszając. Potem dodajemy pokrojoną cukinię, 
mieszamy i przykrywamy pokrywą. Dusimy wszystko 10 
minut, od czasu do czasu mieszając. Następnie dorzucamy 
pomidory z puszki, ewentualnie jeszcze doprawiamy sola 
i pieprzem. Gotujemy wszystko ok. 3 min. Ugotowany ma-
karon rozkładamy na talerze, polewamy przygotowanym 
leczo, posypujemy natką pietruszki.

Kolorowe KoreczKi 
● 4 plastry sera żółtego (po ok. 5 mm 

każdy) ● 4 małe ogórki konserwowe ● 2 
kabanosy ● ½ świeżej czerwonej papryki 
● 20 zielonych oliwek nadziewanych pa-
stą paprykową ● 20 małych marynowa-
nych pieczarek ● 20 wykałaczek 

Ser kroimy w kwadraty o boku ok. 1 mm. Ogórki kon-
serwowe w plasterki o grubości ok. 3 mm, kabanosy w nie-
co grubsze krążki. Paprykę kroimy w kwadraciki wielości 
kwadracików z sera. Na wykałaczki nabijamy kolejno ser, 
ogórek, kabanos, znowu ser, oliwkę i pieczarkę. 

owocowy przeKładaniec

Spód: ● 2 szklanki orzechów nerkowca ● 
½ szklanki wiórków kokosowych ● szklanka 
suszonych daktyli ● szczypta soli ● limonka 
● krem limonkowy: ● 2 sztuki awokado 
● 3 limonki ● szczypta soli ● ¼ szklanki syropu klonowe-
go ● do dekoracji: ● limonka ● owoce goji W malakserze 
umieszczamy orzechy nerkowca i miksujemy tak drobno, by 
przypominały bułkę tartą. Dodajemy do nich wiórki kokoso-
we, daktyle (bez pestek), szczyptę soli i sok wyciśnięty z 1 
limonki. Całość ponownie miksujemy, aż zacznie się zbijać 
w ciasto. 4 foremki o śr. 10 cm wykładamy masą orzechową 
– dno i boki. Ostawiamy. Przygotowujemy krem limonkowy: 
awokado przekrawamy na pół, usuwamy pestkę i wydrążamy 
łyżką. Miąższ przekładamy do miski. Dodajemy skórkę oraz 
sok starty z 3 limonek, sól oraz syrop klonowy. Całość miksu-
jemy na gładką masę, po czym przekładamy na przygotowany 
spód. Dekorujemy plasterkami limonki i owocami goji. 

SałatKa z KrewetKami

Składniki: ● mieszanka sałat ● 2 awo-
kado ● 50 dag krewetek królewskich ● 1 
papryczka chilli ● 4 ząbki czosnku ● 2 
łyżki masła ● 2 pomidory ● sól ● pieprz 
do smaku ● świeża kolendra ● składniki 
– sos: ● 4 łyżki oliwy ● sok z limonki ● łyżeczka miodu 
● łyżeczka musztardy ● sól ● pieprz

Krewetki gotujemy w osolonej wodzie przez około 2 
minuty, następnie obieramy i czyścimy. Sałatę wykłada-
my na półmisek. Awokado obieramy, kroimy na kawał-
ki, podobnie pomidory. Chilli kroimy w bardzo drobną 
kosteczkę. Składniki rozkładamy na sałacie. Wierzch 
posypujemy posiekaną świeżą kolendrą. Na patelni roz-
grzewamy masło, wrzucamy przeciśnięty przez praskę 
czosnek. Dodajemy krewetki, sól, pieprz. Dusimy przez 
ok. 2 minuty. Wyładamy na sałatę. Składniki sosu miesza-
my i wylewamy na danie. TARTINKA

HOROSKOP
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym, dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1– 28 utworzą hasło.

Poziomo: 1) damskie lub męskie, 
5) polski herb szlachecki, 8) przeci-
wieństwo fałszu, 9) osłony na palcach 
kopytnych,10) miasto w Wielkopolsce 
przy ujściu Wełny do Warty, 11) stolica 
Turcji, 13) staroskandynawski poeta, 
16) grecka moneta o wartości 1/100 
drachmy, 20) gaz musztardowy, 23) kla-
sa paprotników, 24) związek chemiczny 
o charakterze zasadowym silnie trujący, 
25) może być warty, 26) pionowe pod-
pory konstrukcyjne, 27) Carl 1797-1850 
malarz niemiecki, pejzażysta.

Pionowo:1) ryba z rodziny śledzio-
watych, 2) największy wąż z rodziny 
dusicieli, 3) nadzwyczajnie „uporząd-
kowany”, 4) rasa psów, 5) handlowa 
nazwa włókien poliuretanowych, 6) 
Lucjan dla kolegów, 7) jednostka ko-
ścielna podziału administracyjnego 
w kościele rzymsko-katolickim, 12) pi-
sarz niemiecki urodzony w 1927 roku 
autor książki „Przygody Wernera Hol-
ta”, 14) małe krople, 15) wydobywają 

się z kominów, 17) grota, 18) producent 
przypraw, 19) Andre (1880-1954) fran-
cuski malarz reprezentant fowizmu, 
21) rodzaj ewolucji narciarskiej, 22) 
podejmowane przez psy myśliwskie, 
23) kosmetyk na bazie talku.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 9 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 września 2020 r. 
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowa-
nia będą premiowane nagrodą ufundo-
waną przez firmę ANDREA. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2020 
Poziomo:1) albinizm, 5) czajka, 

8) prezes, 9) flotylla,10) klaryski, 11) 
oberki, 13) ajent, 16) impas, 20) tatu-
aż,23) wątróbki, 24) kaszkiet,25) Ska-
win, 26) harpie, 27) Warszawa.Piono-
wo: 1) alpaka, 2) biegacze, 3) niebyt, 
4) mufti, 5) czoło, 6) azyle,7) kolekcja, 
12) bąki, 14) Jaranaja, 15) Tina, 17) 
próbówka, 18) krokus, 19) wiśnia.

Hasło: MAH GWARANCJĄ NAJ-
WYŻSZEJ JAKOŚCI.

Nagrodę ufundowaną przez Mazo-
wiecką Agencję Handlową Społem 
otrzymuje Edyta Aleksiejuk z Warszawy.
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Dla mieszczucha, żyją-
cego na co dzień wśród 
hałasu, pyłów, tłoku, 

a w lecie wśród nagrzanych 
murów i jezdni, każde wa-
kacje i urlop to okazja do 
wreszcie smakowania uro-
ków przyrody. Trzeba tylko 
omijać zagęszczone, zgieł-
kliwe plaże, czy uporczywe 
kolejki na szlakach gór-
skich.

I wtedy możemy oddać się 
pięknym porankom, dniom 
i wieczorom nad jeziora-
mi, nad morzem i na 
wzgórzach. Dla znę-
kanego mieszkańca 
miejskich bloków, 
kamienic, wieżow-
ców, każdy szumiący las, 
pachnąca łąka, spokojny 
strumień, przynoszą ulgę 
i wytchnienie. 

Szczególną jednak radość 
możemy czerpać ze wscho-
dów i zachodów słońca. Bo 
w mieście zwykle nie wi-
dać horyzontu. Zasłaniają 
go coraz wyższe drapacze 
chmur i klockowate rozbu-
dowane osiedla. Możemy 
najwyżej obserwować ka-
wałki rozjaśnionego, bądź 
ciemniejącego ponad doma-
mi nieba, co utrudnia często 
ruch uliczny. Co innego, gdy 
znajdziemy się na otwartej 
przestrzeni, nad brzegiem 
morza, jeziora, na szczytach 
gór, na skraju łąki. 

Mogę polecić cudowne za-
chody i wschody np. na wy-
spie Uznam. Z jednej strony 

nad Zalewem Szczecińskim, 
gdzie słońce rozlewa się 
powoli o zmierzchu jaskra-
wo czerwoną plamą po ca-
łym niebie, aż po zajściu za 
wieczorne chmury. W wiej-
skiej tawernie rybackiej 
można siedzieć wtedy przy 
wędzonym halibucie i kuflu 
zimnego Warsteinera aż do 
północy. 

Natomiast od strony mo-
rza, na szerokiej plaży moż-
na obserwować (najlepiej 
z bliską osobą, okutani 

w koce i z termosem gorącej 
herbaty z brandy), jak powo-
li po nocy robi się szarówka, 
budzi się zimny świt i… na-
gle zza horyzontu wybucha 
ognista kula słońca, rozle-
wając blask na całą plażę 
i nadbrzeżne sosny. 

Podobne, niesamowi-
te wrażenia powstają np. 
o zmierzchu na szerokim 
skoszonym polu. Z rozłożo-
nego na rżysku koca można 
podziwiać nie tylko czerwo-
ne i gasnące niebo, ale i po-
tem wspaniałe gwiazdy, wraz 
z deszczem meteorytów… 
Niestety, wraz z urbaniza-
cją kraju zostało niewiele 
miejsc naprawdę ciemnego 
nieba w nocy. Chyba tylko 
w Bieszczadach, czy zna-
nych mi dawnych wsiach 
PGR-owskich na krańcach 
północnych, gdzie w latach 

studenckich pracowaliśmy 
w ochotniczych hufcach 
żniwnych. 

Natomiast w górach? No 
cóż, warto przywołać wę-
drówkę po Czerwonych Wier-
chach we wrześniu, kiedy 
„płoną góry, płoną lasy”, bo 
drzewa rudzieją, jak bukowe 
połoniny w Bieszczadach. 
Po całym dniu na szlaku od 
Doliny Kościeliskiej i „za-
liczeniu” zachodu słońca 
na „dachu Polski”, już po 
ciemku schodziliśmy do Ki-

rów, a stamtąd pie-
chotą szosą aż na 
Krupówki. Nie zapo-
mnę, jak w knajpce 
Poraj, po wielkich 

trudach, smakowały nam gó-
ralskie zrazy z kaszą…  

Ale są i wschody bez wi-
doku słońca. Np. wtedy gdy 
jest mgła. Dla takiego miło-
śnika morza jak ja, swoisty 
urok ma poranna mgła na 
wybrzeżu. Brak słońca nie-
co rekompensuje buczenie 
syren z niewidocznych la-
tarni morskich. Wyostrza się 
zmysł słuchu i powonienia, 
dla szumu fal i słonawej 
mgły. 

Miło jest obserwować, 
gdy poranna mgła powoli 
opada i pojawiają się kon-
tury kutrów na plaży i fal 
bijących spokojnie o brzeg. 
Zrywa się lekka, rześka bry-
za, która rozwiewa do końca 
mgłę. Witamy morski hory-
zont.  

DERWISZ

dOmOwe dania 

krZyżówka Nr 9 z hasłem

smaki życia  

Horyzont

Baran 21.III-20.IV
Kontakty towarzyskie oży-
wią się być może od tego 
miesiąca. Zadbaj oto ze 
wszech miar. Powodzenia.

Byk 21.IV-21.V
Musisz podjąć decyzję do-
tyczącą prawidłowego od-
żywiania oraz aktywnego 
spędzania czasu. Szukaj 
wsparcia u najbliższych.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Kontroluj bardziej wydatki 
nie tylko w tym miesiącu. 
Nie ulegaj wszelkiego ro-
dzaju okazjonalnym zaku-
pom.

rak 22.VI-22.VII
Twoje dobre samopoczucie 
w twoich rękach. Może war-
to skontrolować stan zdro-
wia przed nadchodzącym 
okresem.

lew 23.VII-22.VIII
Czas zwolnić. Pełne obro-
ty już nie dla ciebie. Ciągły 
wysiłek prowadzi do nienaj-
lepszej kondycji.

Panna 23.VIII-22.IX
Brak kontaktów z wieloma 
osobami nie może być po-
wodem do zaniedbywania 
ich na dłuższą metę.

waga 23.IX– 23.X
W pogoni za tym, co wydaje 
się być dla ciebie korzystne, 
nie zapominaj o praktycznej 
stronie życia.

SkorPIon 24.X-22.XI
Nie martw się stanem swo-
ich uczuć. Trzeba patrzeć 
w przyszłość z nadzieją. 
Może warto podjąć ryzyko.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Jesień może być nienajlep-
szą dla ciebie porą roku pod 
wieloma względami. Warto 
ustalić priorytety.

kozIorożec 24.XII-20.I
Twój upór nie może zawsze 
przynosić oczekiwanych 
wyników. Przeanalizuj za-
wsze przed podjęciem decy-
zji „za i przeciw”.

wodnIk 21.I-20.II
Czasem wato iść na kom-
promis. Może nie być łatwo, 
ale zawsze liczy się końcowy 
efekt. Powodzenia. 

ryBy 21.II-20.III
Spędzanie wolnego czasu na 
świeżym powietrzu będzie 
pomocne dla pozbycia się 
stresów dnia codziennego. 

J.J.

Gdy deszcz na św. michała, będzie łagodna zima cała.

Jeśli na dzień św. michała wiatr północny wieje, 
To na pogodę nie miejmy nadzieję.

Jeśli bociany do michała zostały, 
nie będzie mrozów przez grudzień cały.

Gdy na michała obrodzą żołędzie, 
dużo śniegu w zimie będzie.

29 września – michała

Kolorowe talerze

Horoskop wrzesień 2020

Baran 21.III-20.IV
Byk 21.IV-21.V
Bliźnięta 22.V-21.VI
Rak 22.VI-22.VII
Lew 23.VII-22.VIII
Panna 23.VIII-22.IX
Waga 23.IX– 23.X
Skorpion 24.X.– 22.XI
Strzelec 23.XI– 23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
Ryby 21.II-20.III
                                                J.J.
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