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Odnowione placówki spółdzielni

Na szkolny dzwonek

PSS Cieszyn

Cieszyńskie hity
41 MTSL w Krakowie

Siła folkloru

21 sierpnia br., jak co roku, 
w Spółdzielni Spożywców 
MOKPOL przy ulicy Kon-

stancińskiej 2 odbyło się uroczyste 
wręczenie ufundowanych przez spół-
dzielców wyprawek szkolnych dla 
pierwszoklasistów. W sali konferen-
cyjnej zebrało się jedenaścioro dzieci 
pracowników spółdzielni, ich rodzice, 
przewodnicząca Związków Zawodo-
wych Krystyna Kołodziejczak, członek 
Rady Nadzorczej Barbara Stefańska 
i prezes Zarządu Sylwester Cerański. 
Prezes zadał dzieciom pytanie, czy 
wiedzą w jakich sklepach pracują ich 
rodzice i czy odwiedzili te sklepy? Roz-
mawiał z dziećmi o wakacjach, które 
już dobiegają końca i o szkole, która 
dla nich ma dopiero się zacząć. Wręcza-
jąc wyprawki pogratulował każdemu 
dziecku rozpoczęcia nauki w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej. Spotkanie 
przebiegło jak zwykle w bardzo sym-
patycznej i wesołej atmosferze, dzięki 
prezesowi, który uśmiechem i żartami 
przełamał nieśmiałość i skrępowanie 
naszych maluchów.
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Zarząd KZRSS Społem, zgodnie ze statutem 
Związku, zwołał na październik br. trzy re-
gionalne zebrania delegatów: 17 październi-

ka w Katowicach dla reprezentantów 95 spółdzielni 
z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, dol-
nośląskiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskie-
go; 19 października w Warszawie dla 83 spółdzielni 
z woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, pod-
laskiego i warmińsko-mazurskiego; 26 października 
dla 64 spółdzielni w Pile z woj. pomorskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskie-
go i wielkopolskiego. 

W programie zebrań przewidziano dyskusję i składanie wniosków do Rady 
Nadzorczej i Zarządu Związku, po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z dotych-
czasowej realizacji uchwał VI Zjazdu KZRSS. Z pewnością dyskusja, sprawoz-
dania i wnioski nawiążą m.in. do uchwały programowej Zjazdu oraz do po raz 
pierwszy w historii przyjętego Stanowisko, adresowanego do najwyższych władz 
kraju w obronie handlu polskiego. 

Obecnie, w dobie bezwzględnego opanowywania rynku przez obce koncerny, 
stało się pilne, aby wreszcie konsekwentnie spółdzielnie działały SPOŁEM, a nie 
osobno! Jak mówi program Związku należy „unikać podziałów i wewnętrznego 
osłabiania organizacji, wspierać społemowskie struktury, wspólne działania i po-
dejmowane inicjatywy”, „dążyć do łączenia się spółdzielni”, aby każda zrzeszona 
spółdzielnia „posiadała w swej ofercie handlowej towary marki własnej „Społem” 
oraz będzie jej promotorem”. 

Temu ma służyć inicjatywa budowy niezbędnego Krajowego Systemu Za-
kupowego Społem, którą Zarząd i prezes Ryszard Jaśkowski promują na 
zebraniach spółdzielni i w mediach, m.in. w Rzeczpospolitej, na portalach 
branżowych, w „Tęczy Polskiej”, gdzie redakcja opatrzyła rozmowę z nim 
tytułem: „Nie przespać ostatniej szansy”… 

RedAKCJA

Przed miesiącem pisaliśmy o otwarciu po moder-
nizacyjnym remoncie sklepu nr 27 przy ul. Tar-
gowej 71a w Legionowie, a obecnie, u progu roku 

szkolnego, informujemy, że po takim samym remoncie, 
12 sierpnia br. uroczyście otwarto następny sklep PSS 
Społem nr 35 przy ul. Sowińskiego 18. Przeprowadzono 
remont sali sprzedażowej według projektu firmy PRO-DE-
TAL. Placówkę wyposażono w nowoczesne meble i chłod-
nictwo, które pozwalają na lepszą ekspozycję towarów 
i bardziej komfortowe zakupy. Pomimo panującego upału 
i początku długiego weekendu przybyło wiele osób i to już 
na pół godziny przed otwarciem.

Pierwszych klientów witały prezes PSS edyta Rybic-
ka, kierowniczka sklepu Alicja Taperek i jej zastępczyni 
Renata Cisowska, częstując ich tortem, przygotowanym 
specjalnie na tę okazję przez pracowników piekarni Spo-
łem w Legionowie. Na osoby odwiedzające sklep w tym 
dniu czekało wiele atrakcji m.in. towary w promocyjnych 
cenach, degustacje wędlin i pierogów, oraz drobne upo-
minki. Podczas promocji wyróżniły się m.in. firmy: JBB, 
Manufaktura Smaku, Bruno Tassi, a dużym powodzeniem 
cieszyły się też pizzerinki z własnej piekarni. 

W dniu otwarcia widać było, że sklep jest lu-
biany i ma rzesze wiernych klientów, którzy 
z niecierpliwością czekali na jego otwarcie. Dało się 
też zauważyć wiele osób które były tu po raz pierwszy. 
Wszyscy byli pod wrażeniem zmian jakie zaszły w skle-
pie. Dzięki nim, dzięki swemu nowoczesnemu wyglądowi 
oraz miłej obsłudze 8-osobowej załogi, przełamywane są 
krzywdzące stereotypy. Pokazujemy w odnowionych pla-
cówkach, że Społem to wyraźne, harmonijne połączenie 
tradycji i nowoczesności.

6 września br. również po miesięcznym, moderniza-
cyjnym remoncie, ponownie oddano do użytku sklep 
Mokpolu nr 90 na Pradze Północ przy ul. Kamien-

nej 1, w środku blokowiska nowych domów. Jeszcze przed 
otwarciem hostessa w kapelusiku rozdawała baloniki w żółto-
niebieskich barwach Mokpolu oraz ulotki o promocjach dnia. 
Ze łzami w oczach niektórzy klienci witali serdecznie znane 
im sprzedawczynie, bo już bali się o dalsze losy „ich” sklepu. 
Z drugiej strony 8-osobowa załoga ciepło witała znajomych 
stałych klientów i nowych, głównie z pobliskiego osiedla. Na 
gości czekał szampan, cukierki, baloniki, degustacje wędlin 
z JBB i pieczywa z SPC. Mimo deszczowej, chłodnej aury, po 
godz. 10tej stawili się oni tłumnie. 

Elegancka kierowniczka sklepu ewa Nowak, zgrabna 
energiczna blondynka z długimi włosami, w szpilkach, po po-
witaniu gości w drzwiach, zasiadła do kasy, gdzie energicznie 
i z uśmiechem kasowała towary, a starszym pakowała je do 
toreb. Proponowała też osobom mało sprawnym dostarczenie 
zakupów do domu. Pełne ręce roboty mialy też jej zastęp-
czynie – Agata dąbrowska i Renata Wojciechowska oraz 
pozostałe sprzedawczynie. Właśnie jedna z nich z gorącego 
pieca przenosi ciepłe bułki na regał, a koleżanki uzupełnia-
ją towary na półkach. Inne panie obsługują oblężone stoisko 
mięsno-wędliniarskie i stoisko alkoholowo-cukiernicze. 
Ogromne powodzenie mają ćwiartki z kurczaka po promo-
cyjnej cenie 2,99 zł i schab karkowy po 14,99, podobnie jak 
pomidory malinowe po 2,49, czy serki Piątnicy po 1,99. 

Po remoncie sklep jest jaśniejszy i przestronny, wygodny 
dla starszych z wózkami, co doceniają w rozmowach klien-
ci. Każdy kupujący mógł gratisowo otrzymać gorącego hot 

Wrześniowa sobota 9 wrze-
śnia okazała się bardzo 
słoneczna i ciepła, co sprzy-

jało znakomitej zabawie i handlowi 
w godz. 10-17, podczas jubileuszo-
wego festynu-kiermaszu w centrum 
Ochoty, na Grójeckiej przed Halą 
Banacha, z okazji 35-lecia Spółdziel-
ni Hale Banacha. Prawdziwym bo-
haterem tej imprezy była rzęsiście 
oklaskiwana, Kapela im. Staszka 
Wielanka, zaproszona przez preze-
sa Spółdzielni Józefa Idzikowskiego. 
Zachwyciła ona mieszkańców Ocho-
ty zarówno swoim repertuarem, jak 
i wspaniałym wykonaniem piose-
nek. W repertuarze były m.in. daw-
ne przeboje Stanisława Grzesiuka, 

z „Na Gnojnej” i „Czarną Mańką” 
na czele, rzewne „Polesia czar”, czy 
piosenki lwowskie. Starzy warsza-
wiacy mieli łzy w oczach, bo zespół 
przypominał im młode lata i starą 
warszawską tradycję, a kunszt wy-
konania, z gwarą i akcentem war-
szawskim, zgranie zespołu i instru-
mentalnie i głosowo było idealne.

Ten nastrój festynu, atmosfera tego 
sobotniego południa, czyli „Ochoty 
czar”, to zasługa słynnej kapeli, odczu-
walna przy rozmowach mieszkańców, 
podczas licznych jubileuszowych de-
gustacjach, przy stołach pod namiota-
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Pozdrowienia 
z KrusznikaRok 1993 był dla Polski wyjąt-

kowy. Odzyskiwała ona pełnię 
suwerenności. Po blisko pół-

wiecznej obecności wojsk rosyjskich 
na naszej ziemi wracały one do swego 
kraju. W okresie PRL zabezpieczały 
one nie tylko hegemonię ZSRR w re-
gionie Europy Wschodniej, ale także 
kwestionowaną często na Zachodzie, 
a szczególnie w RFN polską granicę na 
Odrze i Nysie. Dla powstałej w 1991 

roku Federacji Rosyjskiej pozbywanie 
się tej hegemonii było trudne, ale dla 
Polski konieczne, aby z systemu bez-
pieczeństwa lat zimnej wojny /“równo-
wagi strachu“ supermocarstw/ przejść 
do systemu bezpieczeństwa w oparciu 
o nasze członkostwo w NATO i Unii 
Europejskiej. 

Dla mnie osobiście pamiętny rok 
1993 też był czasem szczególnym. 
Będąc oficerem-nielegałem UOP pod-
jąłem wówczas pracę w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Oczywiście, nie 
mogłem skorzystać z żadnego poparcia 
instytucjonalnego, bowiem groziłoby 
to dekonspiracją. Jednak solidne wy-
kształcenie akademickie, znajomość ję-
zyków obcych i – co tu ukrywać – licz-
nych wpływowych osób z tworzącej 
się wówczas elity politycznej RP spo-
wodowało, że w maju owego roku pod-
jąłem pracę w Departamencie Europa 
II zajmującym się stosunkami z Rosją 
jako radca ministra. Ponieważ specja-
lizowałem się w sowietologii, logiczne 
było zaangażowanie mnie do przygo-
towania dokumentów negocjacyjnych 
prowadzących ku tej historycznej, jak 
wówczas mówiono w żargonie ministe-
rialnym, „wycofce“. 

Warto przypomnieć te wydarze-
nia i nie mniej ważne okoliczności, 
które im towarzyszyły. Zanim do-
szło do symbolicznego, złożonego 17 
września, w rocznicę najazdu Armii 
Czerwonej na Polskę w 1939 roku, 
meldunku gen.Leonida Kowaliowa, 
szefa Północnej Grupy Wojsk, którym 
powiadamiał prezydenta Lecha Wałęsę 
o tym, że ostatnie oddziały rosyjskie 

opuściły Rzeczpospolitą, nastąpiły po-
tem bardzo istotne zdarzenia.

Po pierwsze – konieczne było 
nowe określenie pozycji Polski w eu-
ropejskiej strukturze bezpieczeństwa. 
Opracowywano więc strategię ne-
gocjacji na ten temat z prezydentem 
Rosji – Borysem Jelcynem, który miał 
przybyć do Polski w sierpniu 1993 
roku. Ówczesny minister spraw za-
granicznych Polski – Krzysztof Sku-
biszewski, świetny prawnik, człowiek 
nienagannych manier i ostrożny poli-
tyk, zakładał, że wszystko, co uda się 
wytargować u Rosjan to to, że Rosja 

nie będzie gwarantem naszej niepod-
ległości wraz z mocarstwami zachod-
nimi, na zasadzie „równego dystan-
su“. Pozwalałoby to w przyszłości nie 
pytać wschodniego sąsiada o zdanie 
co do przynależności do sojuszy. Taka 
była tonacja rozmów ministra z jego 
odpowiednikiem rosyjskim – Kozy-
riewem, wieczorem, pierwszego dnia 
wizyty Jelcyna w Warszawie, prze-
biegającej w dniach 24–26 sierpnia 
1993 roku. Podobne sugestie otrzymał 
z MSZ prezydent Lech Wałęsa w spra-
wie swych bezpośrednich spotkań 
z prezydentem Rosji. 

Trudno się dziwić temu, co ludziom 
patrzącym dziś z ahistorycznej per-
spektywy wydawać się może politycz-
nym minimalizmem. Ówcześnie było 
to bowiem zdroworozsądkowe maxi-
mum...

Jedna kolacja w Helenowie, na którą 
wieczorem i w nocy z 24 na 25 sierpnia 
prezydent RP zaprosił rosyjskiego go-
ścia, zmieniła wszystko. Wałęsie udało 
się wtedy uzyskać od Jelcyna sformuło-
wanie, że „zamiar wstąpienia Polski do 
NATO sprzyja stabilizacji politycznej 
w Europie i nie jest sprzeczny z intere-
sem Rosji“. Mimo, że kolejnego dnia, 
25 sierpnia, w Belwederze, minister 
Kozyriew i marszałek Graczow prze-
konywali Jelcyna, iż jego zapewnienia 
z Helenowa należy uznać za niebyłe, 
a minister Skubiszewski był zdania, że 
forsowanie tego sformułowania przez 
Wałęsę jest bez szans, to jednak Jelcyn 
pod konsekwentnym naciskiem pol-
skiego prezydenta wyraził nań zgodę. 

Wycofanie wojsk
rosyjskich

Z kart
historii

Więcej na str. 7 u

Tak jak pisałam w kwietniowym numerze z 2016 roku, tuż po 
uroczystości z okazji 100. urodzin pani Bolesławy Rużalskej 
drzwi do domu w Kruszniku, w którym od 2 lat mieszka ne-

storka są stale otwarte dla przyjaciół. 
Zawsze cieszę się na taką wizytę u pani Lusi. Gdy wraz z mężem Ją 

odwiedzam dostaję mnóstwo energii i ciepła. Ta niesamowita kobieta 
w trakcie rozmowy wspomina ludzi, spotkania, swoją pracę zawodową 
i społeczną. I nie jest to takie sobie gadanie. To miłe chwile przy fili-
żance kawy zaparzonej przez panią Hanię – córkę pani Lusi. Gdy tak 
sobie wspominamy i rozmawiamy o sprawach bieżących, opowiadam 
o spotkaniach Koła Spółdzielczyń i ważnych wydarzeniach czas płynie 
nieubłaganie.

Kiedyś opowiedziałam pani Lusi pewną historię z mego życia, a ona 
ją pamięta i pyta co dalej. A ja pytam, czy tęskni jeszcze za Warsza-
wą. W szczerej odpowiedzi słyszę „już nie, jest mi tu dobrze, u mojej 
córki”. Jak może być źle? Piękne miejsce w sercu Wigierskiego Parku 
Narodowego, kochająca córka, życzliwi ludzie, łaszący się pies Prezio 
oraz mruczące koty. I jeszcze tak ważna rzecz – ludzka pamięć. I choć 
minęły dwa lata dzwoni telefon, a w słuchawce serdeczny głos kogoś ze 
śródmiejskiej Spółdzielni, jeszcze tyle osób pamięta. Chwila życzliwej 
rozmowy, to takie ważne.

Na koniec spotkania słyszę: „Danuniu moja kochana, cieszę się, że 
mnie odwiedziliście, pozdrów panią Prezes, Radę Nadzorczą, koleżan-
ki z Koła Spółdzielczyń i wszystkich znajomych.”

Łza kręci się w oku na to nasze rozstanie. „A więc do zobaczenia” 
i znów uśmiech pojawia się na twarzach. 

DANUTA BOGUCKA 

doga na osobnym stoisku grillowym 
JBB, a wielu korzystało z ulotki rekla-
mowej z cenami promocyjnymi do 17 
września. Załogę dzielnie tego bardzo 
pracowitego dnia wspomagały panie 
z marketingu i widać było, że zadowo-
lenie klientów uskrzydla sprzedawczy-
nie, co dobrze wróży tej placówce. 

WSS Śródmieście
W sobotę 19 sierpnia br. po trzyty-

godniowym remoncie otwarto sklep 
Balbinka przy ul. Wiejskiej 20. Pra-

ce remontowe, które były prowadzone 
w części samoobsługowej, obejmowa-
ły wymianę posadzki, poprawę insta-
lacji elektrycznej, wymianę klimaty-
zacji a także malowanie wnętrza oraz 
montaż nowych regałów i urządzeń 
chłodniczych. Za przygotowa-
nie projektu aranżacyjnego oraz 
montaż mebli odpowiedzialna 
była firma Wireland z Bytowa. 
Urządzenia chłodnicze zostały 
zakupione w firmie ES System 
K, natomiast lodówki na piwo 
w firmie Frigoglass.

Po remoncie sklep stał się 
bardziej przestronny, wygod-
niejszy, jaśniejszy, a dostępny 
w nim asortyment został po-
dzielony na konkretne grupy 
towarowe, tak aby ułatwić 
klientom odnalezienie poszu-
kiwanych produktów. Zarówno 
matki z wózkami, jak i osoby 
starsze nie muszą teraz przepy-
chać się między regałami. Kie-
rowniczka sklepu Dorota Mi-

rosz kieruje 12–osobową załogą, a jej 
zastępczynie to Marzena Brzezińska 
i elżbieta Tercjak. Jak panie wspomi-
nają, dla zachęty kupujących, podczas 
otwarcia placówki promowano m.in. 
wyroby warszawskiej SPC /mini pącz-

ki, drożdżówki/, delikatesowe szynki 
i sery włoskie firmy Roberto&Franco. 
Szczególnie dzieci radowały się z po-
darowanych przez Coca Colę puszek 
i Pepsi – kolorowych piłeczek i osło-
nek na szyby. Atrakcją dnia otwarcia 

była niespodziewana wi-
zyta grających muzyków 
ulicznych. 

Wśród stałych klientów 
przeważają pracownicy 
okolicznych biur, którzy 
zwykle odwiedzają sklep 
rano w drodze do pracy 
i przy powrocie po połu-
dniu. Czasem wstępują 
wymagający goście hotelu 
Sheraton z naprzeciwka. 
Korzystają oni z żywności, 
napojów, nabiału, dań go-
towych, regału z prasą. Ich 
indywidualne potrzeby w lot 
chwytają panie sprzedaw-
czynie, często z dużym do-
świadczeniem zawodowym. 

dG

W bogaty repertuar Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy 
Ćwiklińskiej w Centrum Kultury i Promocji w Polani-
cy Zdroju od lat wpisuje się Festiwal Spółdzielczych 

Zespołów Artystycznych TĘCZA POLSKA. Krajowa Rada 
Spółdzielcza organizację tego wyjątkowego spółdzielczego wy-
darzenia w dniach 29 września – 1 października br., cieszącego 
się zainteresowaniem zarówno mieszkańców Polanicy jak i ku-
racjuszy, powierza doświadczonemu zespołowi Centrum, któ-
rym kieruje Justyna Kuban. 

Na teatralnej scenie zaprezentują się m.in. Zespoły „Kęty”, 
„Sądeczanie” i „Koniaków” wspierane przez Cepelię. Zgło-

szonej na Festiwal Kapeli Podwórkowej „Złoczewianie” i Ze-
społowi „Serbowiacy” pomagają Banki Spółdzielcze. Z kolei 
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa pod swoje skrzydła 
przyjęła Zespół Akordeonistów „KATOWICe”, a Sieradzka 
SM Zespół Wokalno -Instrumentalny „AKORd”.

Dla polanickiej publiczności wystąpią także „Wręczynki”, 
„Studzieńczanie” „dąbrowianki”. Nie po raz pierwszy po-
lanickiej publiczności zaprezentuje się zespół „Mała Tęcza” 
z Żar, którą wspiera tamtejsza GS Samopomoc Chłopska czy 
Kaszubski Zespół i Tańca „Chmielanie” pod patronatem Spół-
dzielni Produkcyjno-Handlowej „MESTWIN”. Natomiast na 
scenie Teatru Zdrojowego debiut zaliczy popularyzujący folklor 
pszczyński Zespół Integracyjno – Folklorystyczny „Folko-
wianie”, ze Środowiskowego Domu Pomocy, placówki Caritas 
Archidiecezji Katowickiej, którego członkami są osoby niepeł-
nosprawne.

Z pewnością publiczność festiwalowa gromkimi brawami 
nagrodzi wszystkich uczestników, a profesjonalne jury wyłoni 
najlepszych wykonawców. JJ

Polanica 2017

Na szkolny dzwonek

uDokończenie ze str. 1

Odnowione
placówki spółdzielcze



SPOŁeMOWIeC WARSZAWSKI nr 9 (607)            Str. 3  

mi. Można było spróbować na ciepło 
m.in. kaszanki, kiszki ziemniaczanej, 
kiełbasy dworskiej z JBB, a dzieci na 
loterii cukierków z mieszanki krakow-
skiej Wawela, czekolady Milka Cara-
mel. W stoisku PKPS panie wolonta-
riuszki częstowały zupami, żurkiem 
i dyniową, a w food trucku Peklimar 
można było odebrać hot dogi i puszki 
coca coli na paragon, wydany w skle-
pie. Natomiast hostessa SPC rozdawała 
kupony na sznytki, wypiekane we-
wnątrz Hali, a hostessa Barilli makaro-
ny z dodatkami. 

Rozmawiałem podczas degustacji 
z kilkoma mieszkańcami i z sentymen-

tem mówili o Halach Banacha, bez któ-
rych od 35 lat nie wyobrażają sobie ży-
cia, bo tu niezawodnie mogą zaopatrzyć 
się we wszystko, także na targowisku 
obok. Cenią sobie fachowość i serdecz-
ność personelu, bo większość sprzedaw-
czyń znają od lat. Ludzie przybyli z oko-
lic Opaczewskiej, ale i ze Szczęśliwic, 
Rakowca, okolic placu Narutowicza. 
Najstarsi pamiętają lata wojny, powsta-
nia i odbudowy, tragiczne momenty cier-
pień Ochoty, o których mówią pomniki 
i tablice, obok na Zieleniaku i w miejscu 
barykady, na której obrońcy Warszawy 
zatrzymali nawałę czołgów niemieckich 
8 września 1939 r. 

Spółdzielnia Jubilatka z piety-
zmem podchodzi do tradycji i histo-
rii. Spółdzielnia szczególnie mocno 
jest zaangażowana w szeroko zakro-
joną pomoc na rzecz ochockiego od-
działu Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej, dla weteranów i osób 
starszych. 

W myśl hasła „Być bliżej ludzi” 
i „Pamiętamy o potrzebujących”, 
Zarząd Spółdzielni nie zapomina 

o potrzebach i oczekiwaniach miesz-
kańców Ochoty. „Hale Banacha” 
wspierają charytatywne i społeczne 
organizacje, przekazując im nieod-
płatnie artykuły spożywcze i prze-
mysłowe. Z pomocy spółdzielców 
korzystają m.in. MONAR, Caritas, 
Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Związek Niewido-
mych i Związek Harcerstwa Polskiego 
oraz organizacje kościelne. Podobne 
działania (drobne upominki na świę-
ta, udział w wyprawkach szkolnych, 
pomoc przy organizacji imprez oko-
licznościowych) „Hale Banacha” pro-
wadzą również w zaprzyjaźnionych 
na terenie Ochoty domach dziecka, 

szkołach oraz przedszkolach. Spół-
dzielnia bierze również czynny udział 
w kulturalnym życiu dzielnicy Ochota 

(festyny, koncerty, uczczenie rocznic 
i wydarzeń historycznych). 

Zarząd Spółdzielni Hal Banacha 
podkreśla, także na swojej stronie inter-
netowej, iż spółdzielnia działa w myśl 
hasła: „Łącząc tradycję z nowoczesno-
ścią”. 35 lat temu, w grudniu 1982 roku 
została oddana do użytku pierwsza 
z hal. Druga, a bliźniacza rozpoczęła 
swoją działalność kilka miesięcy póź-
niej. W tych dwóch domach towaro-
wych /spożywczym i przemysłowym/, 
o łącznej, sporej powierzchni 6 tys.
mkw. oferuje się klientom możliwość 
zakupu szeregu rozmaitych produktów 
przemysłowych i spożywczych, przy 
towarzyszącej mu fachowej i uprzej-

mej obsłudze. Hale w trakcie swojej 
działalności były wielokrotnie mo-
dernizowane. W wyniku tych działań 
zmieniano aranżację stoisk, tak aby 
sprostać stale zmieniającym się po-
trzebom rynku. Dokładano starań, aby 
połączyć dobre doświadczenia ze zmie-
niającymi się oczekiwaniami klientów. 
Rok 1990 to druga ważna data w życiu 
hal. W tym bowiem roku, z inicjatywy 
pracowników wydzielono Spółdziel-
nię „Hala Banacha” ze struktury WSS 
Ochota, jako samodzielną, niezależną 
jednostkę. 

Na czele spółdzielni stoi zarząd, któ-
rym kieruje energicznie od początku 
prezes Józef Idzikowski, a w jego skład 
wchodzą członkinie: danuta Kowalska 
i ewa Radziak. Rada Nadzorcza liczy 
siedem osób i na jej czele stoi przewod-
niczący Andrzej Miszczak. W roku 
jubileuszowym spółdzielnia zrzesza 
102 członków i zatrudnia 210 pracow-
ników. Zdecydowana większość z nich 
ma staż pracy równy spółdzielni-jubilat-
ce. Bardzo dobrze znają więc zarówno 
zmieniające się potrzeby klientów, jak 
i oferowane produkty. Potrafią odpowia-
dać na zindywidualizowane gusta osób 
różnych pokoleń, w tym cennej rzeszy 
stałych klientów obu hal. 

Niewątpliwie w okresie jubileuszu 
zainteresowanie klientów wzrosło, bo 
Spółdzielnia zastosowała wiele atrak-
cyjnych promocji. Symboliczne 35 
proc zniżki uzyskały reklamowane 
w 24-stronicowej bogatej gazetce, takie 
produkty jak np. mleko Łaciate po 1,89 
zł, owsianka 0,99 zł, soki Fortuny po 
2,49, pepsi 2,99, makarony Barilla 2,89, 
Prince Polo XXL 0,99, ptasie mleczko 
Wedla 9,99 zł, a czekolady wedlowskie 
po 2,99. 35 proc. zniżki obowiązywały 
także na artykuły przemysłowe, np. na 
koszule męskie Kastor, dzianinę dam-
ską i kosmetyki, patelnie i lampy. 

Podczas festynu wykorzystano pla-
katy, ulotki, gazetki, stronę interne-

tową, a klienci cieszyli się nie tylko 
z doskonałych występów kapeli i de-
gustacji, ale drobnych okolicznościo-
wych gadżetów z logo firmy – toreb 
jubileuszowych, baloników, znacz-
ków, krówek z napisami, a wszystko 
w firmowych kolorach żółto-niebie-
skich. Klientom smakował czekola-
dowy tort jubileuszowy od firmy Bon 
Bon.

Warto odnotować, że z okazji jubi-
leuszu do Hal Banacha nadeszły listy 
gratulacyjne od władz samorządowych 
i spółdzielczych, prezesów bratnich 
spółdzielni warszawskich, wielu do-
stawców i partnerów handlowych. 8 
września osobiście gratulacje i życze-
nia przekazali m.in. w imieniu Krajo-

wej Rady Spółdzielczej i Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Spożywców SPOŁEM – prezes Ry-
szard Jaśkowski, prezesi bratnich 
spółdzielni warszawskich, burmistrz 
dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgie-
wicz i przedstawicielka prezydent m.st. 
Warszawy dyr. Joanna Tymińska oraz 
wielu kontrahentów. 

Na koniec trzeba życzyć spółdziel-
com nie tylko wysokich obrotów i za-
dowolenia z handlu, ale i rychłego 
pomyślnego rozwiązania sądowego 
w kwestii prawa wieczystego użytko-
wania gruntu, która to sprawa wle-
cze się niemiłosiernie od blisko 30 lat. 

dARIuSZ GIeRyCZ

 l 35 lat  hal  banacha  l 35 lat  hal  banacha l
uDokończenie ze str. 1

Ochoty czar
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Siła folkloru

WSS Śródmieście

Sezam coraz bliżej

targów Józef Spiszak – należy chro-
nić jako narodowe dobro.

W tym roku, w dniach 10-27 sierp-
nia, znowu przybyli tutaj ludowi artyści 
i rzemieślnicy – garncarze, koronczar-
ki, tkacze, hafciarki, rzeźbiarze, artyści 
malujący na szkle, kowale, ceramicy, 
jubilerzy, kuśnierze i wielu innych. 
Nie zabrakło też producentów trady-
cyjnych chlebów, miodów i wędlin. Ich 
prezentacjom towarzyszyły występy 
na estradzie zespołów ludowych, także 
z zagranicy, ponieważ w targach biorą 
udział również ludowi artyści i muzycy 
z Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 
Występują w kolorowych strojach lu-
dowych i są atrakcją dla publiczności.

Tegoroczne targi tradycyjnie zain-
augurował hejnał grany przez krakow-
skiego, mariackiego strażaka na scenie 
pod Wieżą Ratuszową i Kapela Hania-
czyków grająca na trombitach. Prze-
mawiali m.in. patroni targów, ich przy-
jaciele – prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski i prezes Zarządu Kra-
jowej Rady Spółdzielczej Mieczysław 
Grodzki, którzy nie szczędzili po-
chwał ludowym artystom oraz potwier-
dzali swoje wsparcie ich działalności. 
Obaj popierają ocenę prezesa Fundacji 
„Cepelia” Jana Włostowskiego, któ-
ry domagał się obniżenia stawki VAT 
wobec artystów, bo obecna najwyższa 

41 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ludowej w Krakowie

Podczas jesiennej edycji Shop-
ping Center Forum 2017 Cee 
edition zaprezentowana zostanie 

nowa inwestycja handlowa spółki Dan-
tex – Galeria Rondo Wiatraczna.

Rondo Wiatraczna to obiekt, któ-
ry łączy w sobie funkcję budynku 
mieszkalnego z galerią handlową. Jest 
położony w centrum Pragi Południe, 
w bliskości parków Skaryszewskiego 
i Polińskiego. Dzięki rozwiniętej ko-
munikacji miejskiej do ścisłego cen-
trum Warszawy można dojechać w 10 
minut.

Rondo Wiatraczna tworzą dwie 
17-piętrowe wieże mieszkalne i dwu-
kondygnacyjna galeria handlowa, ca-
łość uzupełnia nowoczesna przestrzeń 
biurowa. W obiekcie zaplanowano 
470 mieszkań, ponad 11 tys. m kw. po-
wierzchni handlowej oraz ok. 1,5 tys. 
m kw. powierzchni biurowej. Galeria 
Rondo Wiatraczna to dwa poziomy 
sklepów i punktów usługowych, które 
są połączone systemem schodów ru-
chomych oraz wind. W przestronnej 
galerii handlowej znajdzie się ponad 60 
punktów usługowych. Już jesienią br. 
najemcy rozpoczną montaż wyposaże-
nia i prace adaptacyjne. Na kondygna-
cji podziemnej (poziom -1) zaplanowa-
no ponad 160 miejsc parkingowych dla 
przyszłych klientów galerii.

60 sklepów w Galerii Rondo Wia-
traczna

Firma Dantex realizująca ten wie-
lofunkcyjny obiekt nawiązuje do trady-

cji handlowej miejsca i działającego od 
lat 70-tych Universamu Grochów. Po 
zakończeniu budowy na swoje miej-
sce powróci kultowy, jedyny w Polsce 

neon z cudzysłowem. Otwarcie obiektu 
zaplanowano na I kw. 2018 r.

Partnerem spożywczym obiektu 
jest firma Społem, która zajmie lokal 
o powierzchni 1,5 tys. m kw. Na ten 
moment poziom komercjalizacji ga-
lerii wynosi 90 proc. Oprócz znanych 
marek, takich jak: City Fit, Rossmann, 
Inmedio, Świat Książki, Gorąco Po-
lecam, Itaka czy Bank Millennium, 
w galerii przewidziano powierzchnie 
na lokalne przedsiębiorstwa np. kwia-
ciarnię Abelle, czy związany przez lata 
z tą lokalizacją Kantor Lombard. W ga-
lerii pozostało kilka ostatnich wolnych 
przestrzeni, które czekają na swoich 
najemców. Ofertę mógłby wzbogacić 
optyk, salon kosmetyczny, niewielki 
sklep obuwniczy czy punkt z eksklu-
zywnymi alkoholami.

Część gastronomiczna usytuowa-
na będzie na parterze galerii. Wśród 
najemców tej sekcji znajdą się m.in. 
McDonald’s, restauracja Olimp, Gry-
can, Sowa i Dunkin’ Donuts. Niektó-
re z nich będą posiadać zewnętrzne 
ogródki, z których w okresie letnim 
będą korzystać klienci. Powierzchnię 
biurową w kompleksie zajmie Spół-
dzielnia „Społem” oraz bank, który 

otworzy swoją placówkę w galerii na 
parterze. Obecnie, pozostało jeszcze 
220 mkw. powierzchni biurowej do 
wynajęcia.

Wyróżnikami inwestycji jest usy-
tuowanie garażu oraz patio. Dla przy-
szłych mieszkańców Ronda Wiatraczna 
i pracowników biur na 2. i 3. piętrze 
znajdzie się parking. Ciekawym roz-
wiązaniem jest wyjątkowe patio o po-
wierzchni 3 500 m kw., które znajduje 
się na 4 piętrze obiektu. To jedyny tego 
typu obiekt w Warszawie, który posia-
da takie rozwiązania architektoniczne.

Historia universam Grochów
Kultowy budynek Universam Gro-

chów powstał w 1977 roku, został za-
projektowany przez słynnego polskie-
go architekta Józefa Zaborowskiego. 
Był to pierwszy w historii Warszawy, 

wielkopowierzchniowy dom handlo-
wy. Na terenie centrum usługowo-han-
dlowego znajdowały się między inny-
mi: samoobsługowy supersam Społem, 
sklep gospodarstwa domowego, kwia-
ciarnia  i kiosk. W obiekcie można było 
skorzystać z usług zakładu fryzjerskie-
go, punktu fotograficznego czy pralni. 
Swoją siedzibę miał tu też Bank Polski 
oraz spółdzielnia krawiecko-kuśnier-
ska. Klienci mogli również skorzy-
stać z części rekreacyjnej znajdującej 
się przed budynkiem. Swoje miejsce 
znalazła tam rzeźba Kazimierza Zie-
lińskiego „Poranek”, nazywana przez 
okolicznych mieszkańców „Panienką”. 
Przed Universamem Grochów pojawi-
ła się ona kilka lat po otwarciu domu 
handlowego. Została umieszczona na 
fontannie. Ciekawostką jest, że rzeźba 
na pewien czas zniknęła ze swojego 
miejsca. Została skradziona, po jakimś 
czasie udało się ją jednak odnaleźć. 
Rzeźba „Panienki” będzie zdobić nowy 
projekt – Galerię Rondo Wiatraczna. 
Stanie ona w holu od strony Al. Stanów 
Zjednoczonych.

Obiekt zostanie zaprezentowany na 
stoisku 5.8 podczas targów Shopping 
Center Forum 2017 Cee edition.

Nowy universam
WSS Praga Południe

Grupa kapitałowa zarządzają-
ca wierzytelnościami dołącza 
do grona najemców warszaw-

skiego Centrum Marszałkowska, 
projektu realizowanego przez BBI 
development we współpracy z WSS 
Społem Śródmieście. Budynek biu-
rowo-handlowy zlokalizowany na 
skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej 
i Świętokrzyskiej, zintegrowany ze 
stacją II linii metra właśnie osiągnął 
stan surowy otwarty, a już w kwiet-
niu przyszłego roku zostanie oddany 
do użytku.

Firma wynajęła 5270 mkw. po-
wierzchni biurowej w Centrum Mar-
szałkowska, zajmując aż 4 piętra 
budynku. Długoterminowa umowa zo-
stała podpisana na 10 lat na warunkach 
korzystnych dla obu stron.

– Pozyskanie renomowanej firmy 
z segmentu obrotu wierzytelnościami 
potwierdza jakość naszego projektu. 
Zainteresowanie najemców biurowych 
naszym obiektem jest dowodem na naj-
lepszą lokalizację Centrum Marszał-
kowska. Powodzenie części handlowo
-usługowej budynku, będącej częścią 
Ściany Wschodniej od początku było 
do przewidzenia. Teraz powtarzamy 
sukces dla komponentu biurowego 
obiektu, gdzie popyt już za-
czyna przewyższać dostępną 
powierzchnię. 

To pozwala zakładać, że 
Centrum Marszałkowska 
będzie w całości wynajęte 
w dniu otwarcia planowane-
go na II kwartał 2018 roku 
– mówi Michał Skotnicki, 
prezes zarządu BBI Develop-
ment.

– Realizacja projektu Cen-
trum Marszałkowska idzie 
zgodnie z planem, dzięki 
sprawnie prowadzonej bu-
dowie przez doświadczoną 
Korporację Budowlaną Dora-
co. Obecnie został osiągnięty 
stan surowy obiektu – dodaje 
Michał Skotnicki.

Obiekt zaoferuje łącznie 16 500 
mkw. powierzchni, z czego 3 400 mkw. 
będzie przeznaczonych na handel 
i usługi. Inwestor przewiduje, że za-
stosowanie proekologicznych rozwią-
zań doprowadzi do otrzymania certy-
fikacji BREEAM Europe Commercial 
standard 2009 na poziomie “Excel-
lent”. Projekt inwestycji uzupełniają 
2-poziomowy parking podziemny na 
106 miejsc oraz parking dla rowerów 
z szatnią i prysznicami. Centrum Mar-
szałkowska wpisuje się w trend przy-
wracania zieleni do centrum miasta 
i wzbogaci „warszawski zielony szlak” 
na ulicy Świętokrzyskiej. Integralną 
częścią kompleksu będzie 9 zielonych 
tarasów o łącznej powierzchni ponad 
1000 mkw. 

Ponadto do Centrum Marszałkow-
ska wróci kultowy sklep Sezam prowa-
dzony przez renomowany i najstarszy 
podmiot prowadzący handel w Warsza-
wie – WSS Społem Śródmieście, która 
jest także współinwestorem projektu.

Wykonawcą Centrum Marszałkow-
ska jest Korporacja Budowlana Do-
raco. Agentem wyłącznym odpowie-
dzialnym za proces najmu jest CBRE. 
Odbiór budynku zaplanowano na kwie-
cień 2018 r.  

Od szeregu lat ciągnie mnie do 
Krakowa w sierpniowe lato 
na tę wyjątkową imprezę 

na krakowskim rynku. Oto, przez 
ponad dwa tygodnie, pod patrona-
tem Fundacji „Cepelia” wystawiają 
i sprzedają tutaj swoje wyroby lu-
dowi artyści z różnych stron kraju. 
Część z nich „na żywo” pokazuje jak 
tworzy swoje dzieła, co spotyka się 
z dużym zainteresowaniem odwie-
dzających stoiska i stragany zagra-
nicznych i krajowych turystów oraz 
samych krakowian. Pojawiają się też 
przedstawiciele ginących zawodów, 
które – jak mówi wieloletni dyrektor 

23-procentowa jest „zbrodnią na ciele 
kultury polskiej”… 

Faktycznie, obserwując od lat targi, 
widać, że ciesząca się dużą popular-
nością polska twórczość ludowa, sła-
wiąca także kulturę polską w świecie, 
boryka się z wieloma trudnościami 
i bez wsparcia ze strony państwa może 
obumierać. Spójrzmy jak wielkie war-
tości artystyczne i duchowe ona przy-
nosi i stąd siła polskiego folkloru, bo 
jest istotną częścią narodowej kultury, 
tradycji, świadomości i patriotyzmu. 
Zawiera w sobie umiłowanie ojczystej 
ziemi i regionów, a wiele motywów 
ludowej twórczości zawiera symbole 
owego patriotycznej tożsamości.

Stojąc wśród tłumu ciekawskich tu-
rystów, którzy ze zdumieniem patrzą 
jak sprawne ręce koronczarek wycza-

rowują maleńkie niciane 
cudeńka – patrzymy po-
tem z podziwem na tan-
cereczki w falbaniastych 
spódnicach, dzwonecz-
ki, serduszka i aniołki. 
Nie mniej ekscytujące 
są spotkania z rzeźbia-
rzami, gdy okazuje się, 
że zaledwie kilkoma 
sprawnymi ruchami 
dłutka można wycza-
rować zafrasowanego 
Jezuska lub ptaszka na 
gałązce. Można tak przy 
nich stać godzinami 
i patrzeć na niezmiennie zachwycają-
cy, różnorodny i kolorowy świat, jaki 
tworzą ci rękodzielnicy. Natomiast, 
kiedy swój ciężki sprzęt stawia na pły-
cie Rynku kowal, to wtedy jest jedyna 
okazja by nabyć od niego podkowę na 

szczęście. Wiadomo wte-
dy, że można łatwo swe-
mu szczęściu pomóc, bo 
„gdzie kowal, tam i ko-
wadło, i gorący ogień, 
i miech, i olbrzymie mło-
ty, którymi wykuwa się 
podkowy”.

Kiedy targi, ta jedna 
z najstarszych imprez na 
krakowskim rynku, koń-
czą się, to pojawia się 
smutek i żal, że te dwa 
tygodnie wraz z końcem 
lata mijają. Ale trzyma 
nas myśl optymistyczna, 

że znowu za rok o tej porze będziemy 
podziwiać ludowych artystów i ich 
dzieła, krążąc niespiesznie wśród tłu-
mu turystów i krakowskich rodzin 
z dziećmi, czekających na te chwile. 

dARIuSZ GIeRyCZ

Mieszkańcy Warszawy i turyści 
od 2 sierpnia mają możliwość 
obejrzenia niezwykłych prac 

Mirosławy Truchty – Nowickiej w Ga-
lerii Rondo /w pawilonie Cepelii przy ul. 
Marszałkowskiej/. Prezentowane LAL-
KI – RZeŹBy z PAPIeRu pod zna-
miennym tytułem CIeNIe, przykuwają 
uwagę swoim niecodziennym kunsztem 
wykonania i siłą odbioru.

Mirosława Truchta– Nowicka jest ab-
solwentką Wydziału Artystycznego WSP 
w Częstochowie ( obecnie Akademia 
Jana Długosza) na kierunku Projektowa-
nie Plastyczne u prof. Jerzego F. Sztuki 
i prof. Wernera Lubosa. Należy do mię-
dzynarodowej organizacji zrzeszającej 
artystów, którzy tworzą papier i stosują 
papier w pracach artystycznych. Ta nie-
codzienna sztuka cieszy się uznaniem, 
stąd liczne wystawy indywidualne, kra-
jowe i międzynarodowe, prezentacje na 
festiwalach w Polsce i poza nią. 

Zaproszenie artystki do GALERII 
przez kustosza wystawy Annę Filipo-
wicz– Mróz umożliwiło odwiedzającym 
spotkanie ze sztuką niecodzienną, inną 

niż do tej pory prezentowaną w tym 
miejscu.

Do realizacji swoich prac autorka 
używa różnych rodzajów papieru. Jest 
nim papier szary, pakowy, biały, ma-
kulatura, serwetki, ale także i własno-
ręcznie czerpany. O tworzonych przez 
siebie lalkach – rzeźbach mówi tak : 
”Papierowe, antropomorficzne kształty 
stały się dla mnie idealnym sposobem 
opisania świata ludzi: LALKA-„ho-
munkulus”– symbol duchowości ukrytej 
głęboko w człowieku, i PAPIER – od 
wynalezienia dokumentujący życie czło-
wieka, choć jest symbolem nietrwało-
ści, tymczasowości, potęguje tajemni-
cę antropomorficznych 
kształtów, ożywia i kie-
ruje w przestrzeń bardzo 
ulotną. Odpowiada mi to, 
że oba media zawierają 
w sobie wiele sprzecz-
ności i ogromny poten-
cjał. Sam proces twórczy 
przybiera formę pewnego 
rodzaju filozofii powodu-
jąc silny związek między 
twórcą i tworzywem „by-
tem” w sferze idei i fizycz-
nej kreacji”.

Wśród kolekcji są rów-
nież LALKI – RZEŹBY 
inspirowa-ne kulturą 
Japonii. Ich zróżnicowaną 

formę mogą podziwiać bywalcy Galerii 
Rondo, ale także te prace prezentowane 
na jednej z wystaw w japońskiej ambasa-
dzie w Warszawie. 

W kręgu znajomych Mirosława Tru-
chta-Nowicka cieszy się dużym uzna-
niem nie tylko jako autorka lalek –rzeźb, 
ale także jako osoba oddana społeczności 
lokalnej zarówno angażująca się w róż-
norodne akcje, ale także jako prowadząca 
warsztaty edukacyjne czy będąc współ-
twórcą częstochowskiego „Teatru Nie-
oczywistego”.

Wyraźnym tego potwierdzeniem była 
obecność na wystawie w Galerii Rondo 
trzech pań z miejscowości Poczesna k/

Częstochowy gdzie artystka mieszka 
i tworzy. 

O jej zaangażowaniu w życiu 
społecznym, niespotykanej twórczo-
ści i skromności mówiły dyrektorka 
tamtejszej biblioteki Jolanta Szcze-
panik oraz nauczycielki Żaneta Po-
laczkiewicz z Przedszkola i Iwona 
Pidzik ze Szkoły Podstawowej, które 
przyjechały do stolicy na otwarcie 
wystawy. 

Autorce życzymy dalszych sukce-
sów, a Fundacji Polska Sztuka i Rę-
kodzieło dziękujemy za możliwość 
poznania tak niespotykanych w od-
biorze L a l e k– R z e ź b. 

JOLANTA JĘdRZeJeWSKA

Lalki-cienie

Galeria Rondo
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O słynnych cieszyńskich kanap-
kach pisaliśmy już kilkakrot-
nie, zachęcając inne spółdziel-

nie do podobnych inicjatyw. Są one 
smakowite i tanie oraz mają ugrun-
towaną sławę i popularność w mie-
ście, regionie i w kraju. Tak, gdyż od 
pewnego czasu można je kupić nie 
tylko ze świeżej dostawy z garmażer-
ni w cieszyńskiej spółdzielni Społem 
PSS Konsum Robotniczy do swoich 
sześciu miejscowych sklepów spo-
żywczych, ale i w sklepach bratniej 
spółdzielni Społem PSS w Bielsku 
Białej oraz w kiosku przy dworcu 
głównym w Katowicach. dla cieszyń-
skich społemowców, którzy za trzy 
lata, w 2020 roku będą obchodzić 
stulecie swojej spółdzielni, to prawdzi-
wy motor handlu! Takie przekonanie 
mają dwie panie, prezes Barbara 
Wija i wiceprezes Iwona Płonka, 
z którymi rozmawiałem 26 sierpnia 
br. podczas wizyty w Cieszynie. Po-
dobnie jest w przypadku otwartej 
niedawno cukierni „Wuzetka”, z wy-
robami z własnej ciastkarni. Sam 

byłem świadkiem jak cukiernia przy 
ul. Regera była oblężona przez mło-
dzież, a i starsi przysiadali na kawce 
po zakupach w sklepach spółdzielni 
tuż obok – spożywczym i przemysło-
wym. 

Po tanie, pyszne kanapki ustawiają 
się kolejki chętnych rano, gdy idą oni 
do szkoły i do pracy i potem po połu-
dniu, gdy wracają do domu. Przy oka-
zji kupują wiele innych produktów, co 
podnosi wyniki sprzedaży. Dostawy 
są zwykle dwa razy dziennie z gar-

mażerni PSS, gdzie pracuje 18 osób. 
Trzeba było zwiększyć zatrudnienie, 
gdyż sprzedaż kanapek stale rośnie. 
Obecnie dziennie klienci kupują 4-7 
tys. kanapek dziennie i trzeba nadążyć 
z popytem. Niedługo, jak zapowiada-
ją prezeski, zostanie wyremontowany 
sklep firmowy przy ul. Głównej, gdzie 

obok kanapek można też będzie spożyć 
na miejscu, albo na wynos rozmaite sa-
łatki, filety rybne i drobiowe oraz ko-
tlety mięsne. Garmażernia otrzyma też 
wkrótce nowy, lepszy lokal. 

Kiedyś pieczywo na CIESZYŃSKIE 
KANAPKI kroiły dwie osoby przez 
3-4 godziny. Dziś pomaga krajalnica 
krojąca nawet 400 bułek na godzinę. 
Obieranie i szatkowanie około 60-70 
kg cebuli każdego dnia zmusiło pra-
cowników Społem w Cieszynie do łez 
i do… zakupienia krajalnicy. Kanapki 

przyrządzane są w dniu ich sprzedaży, 
przed świtem, dlatego są zawsze świe-
że i pyszne. Są także naturalne, gdyż 
nie zawierają żadnych konserwantów 
i sztucznych dodatków, a wszystkie 
składniki pochodzą od lokalnych, 
sprawdzonych dostawców. 

Kanapki sławią miasto, tak jak ob-
warzanki krakowskie, czy pierniki 
toruńskie. Co roku królują podczas 
miejskiego festynu Trzech Braci na 
rynku cieszyńskim. Wtedy to, jak 
ujawnia prezes Płonka, w namiocie 
firmowym do kanapek serwowano 
lampkę świątecznej lokalnej wódki, lub 
szklankę miejscowego piwa. Podobnie 
jest w sąsiednim Czeskim Cieszynie, 
gdzie do ich kanapek, „oblożenych 
chlebiczków” /po 18-22 koron/ podają 
obficie czeskie piwo. No tak, ale smak 
polskich kanapek jest dużo lepszy, bo 
nie są tak kwaskowate, a i nasze są 
o połowę tańsze. Bo kanapka z sałatką 
kosztuje tylko 1,45 zł, z szynką 1,65 
zł, natomiast przebojowa ze śledziem 
/oczywiście z pomidorem, ogórkiem, 
szczypiorkiem, cebulą, jajkiem i majo-
nezem/ tylko 1,75 zł. 

Podobno śledzie w Cieszynie po-
jawiły się w okresie PRL, kiedy to za 
cieszyńskie wafelki Prince Polo Island-
czycy zaoferowali właśnie dostawy 
swoich smakowitych śledzi. Od 2010 
roku, czyli od kadencji obecnego za-
rządu, popularność kanapek wzrosła 
ogromnie, głównie dzięki świetnym 
artykułom w miejscowych mediach, 
a potem i w kraju. W tym roku rozstrzy-
gnięto konkurs na nazwę dla „pożera-
cza” CIESZYŃSKICH KANAPEK. 
Najbardziej spodobało się imię Garma-
Żerek, a wyróżnienie otrzymała pani, 
która zaproponowała imię Sznitek.

Blisko stuletnia historia
Warto przypomnieć, że „SPOŁEM” 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Konsum Robotniczy” w Cieszynie ist-
nieje na rynku cieszyńskim już ponad 
97 lat. Za datę powstania Spółdzielni 
uznaje się dzień rejestru sądowego tj. 2 
października 1920 r. W początkowych 
latach istnienia działacze Konsumu po-
stawili na rozwój Spółdzielni poprzez 
rozpoczęcie działalności piekarniczej 
i otwarcie sklepów rozrzuconych po ca-
łym powiecie cieszyńskim. Spółdziel-
nia rozwijała też działalność kulturalną 
i oświatową. Wydawała własną gazetkę 
pt. „Spożywczy Społem”.  W czasie 
drugiej wojny światowej został rozwią-
zany Zarząd i Rada Nadzorcza, a Spół-
dzielnię włączono do niemieckiego 
systemu aprowizacyjnego. Zaraz po 
zakończeniu działań wojennych, na-
stąpiła reaktywacja Spółdzielni. W tym 
czasie „SPOŁEM” było już właści-
cielem kilku parcel, budynków, lokali 
handlowych, zakładów produkcyjnych 
oraz hurtowni. 

W kolejnych latach Spółdzielnia 
otworzyła: nowe pawilony handlo-
we, zakłady gastronomiczne, wytwór-
nię wód gazowanych, rozlewnię piwa 
i ciastkarnię. Uruchomiono punkty usłu-
gowe m.in. takie jak: wypożyczalnia 
sprzętu gospodarstwa domowego, punkt 
krawiecki, modniarstwo. Wybudowano 
też w centrum Cieszyna budynek, w któ-
rym mieści się do dzisiaj sklep „TRO-
JAK” oraz 24 mieszkania dla pracow-
ników „SPOŁEM”. Przez blisko 30 lat 
Spółdzielnia obejmowała patronat nad 
Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej. Kilkanaście lat przy „SPOŁEM” 
działało też aktywnie koło PTTK.

W latach 1990/1991 w wyni-
ku małej prywatyzacji uszczuplona 

została sieć sklepowa Spółdzielni. 
Część sklepów wróciła do prywat-
nych właścicieli, część mieszcząca 
się w budynkach, będących własno-
ścią Skarbu Państwa, przekazano 
w ręce prywatnych najemców. Przez 
dziesiątki lat zmieniał się wizerunek 
Spółdzielni. Powstały nowe placów-
ki. Remontowano istniejące. Zamy-
kano nierentowne. Zmieniali się pra-
cownicy, członkowie Zarządu i Rady 
Nadzorczej. Tak historię spółdzielni 
przedstawiono na stronie interneto-
wej PSS. Dodam, że zamieszczono 
też pieczołowicie historyczne zdję-
cia, łącznie z okresem PRL, kiedy 
PSS miała najwięcej placówek. 

Jestem pod dużym wrażeniem 
świetnego wyglądu placówek i gospo-
darności społemowców. Jak mówią 
prezeski, sklepy będą dalej moderni-
zowane, lecz z jednym wyjątkiem – 
Delikatesów przy ul. Limanowskiego 
– zachowałbym ich charakter retro, 
z nawiązaniem do wyjątkowej, stulet-
niej tradycji spółdzielni. Obu paniom 
należą się słowa szczerego uznania 
i życzenia pomyślności – prezes Bar-
barze Wija, która zrezygnowała ze 
stanowiska oraz wiceprezes Iwonie 
Płonce, która od 1 września objęła po 
niej funkcję prezesa PSS.

dARIuSZ GIeRyCZ 

Cieszyńskie hity

PSS Cieszyn
l Z  d o ś w i a d c z e ń  b r a t n i c h  s p ó ł d z i e l n i  l

Prezes Iwona Płonka z laureatami konkursu.
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Jak podaje 28 sierpnia br. portal 
newseria.pl, w ciągu ostatniego 
roku o 17 pkt proc. wzrosła licz-

ba Polaków, którzy korzystają z pro-
gramów lojalnościowych – co wyni-
ka z badania ARC Rynek i Opinia. 
Uczestnictwo w takich inicjatywach 
deklaruje już ponad połowa Pola-
ków. Na rynku programów lojal-
nościowych zachodzą duże zmiany, 
a potrzeby i oczekiwania klientów 
rosną. Dlatego firmy i marki muszą 
dostarczać im finansowych korzy-
ści, tworzyć spersonalizowane oferty 
i używać niestandardowych narzę-
dzi, żeby budować lojalność konsu-
mentów. 

– Lojalny klient jest najważniejszy 
dla marki, sklepu czy usługi. Mamy 
jednak świadomość, że klienci potrze-
bują czegoś więcej. W Polsce progra-
my lojalnościowe skupiły się na tym, 
żeby wydawać karty i za dziesięć kaw 
dawać jedenastą gratis albo za każdą 
wydaną kwotę przyznawać premię na 
kolejne zakupy. Gdzie w tym wszystkim 
zarządzanie bazą klienta? Za pozy-
skaniem wiernego klienta powinno iść 
coś więcej. Marki powinny wychodzić 
poza swoje portfolio i dawać coś, cze-
go nie oferuje nikt inny – mówi agencji 
Newseria Biznes Patrycja Ogrodnik, 
brand manager w Agencji Freebee.

Firmy i marki tworzą programy lo-
jalnościowe, żeby pozyskać nowych 
i zatrzymać dotychczasowych klien-
tów oraz zbudować ich przywiązanie. 
Są postrzegane jako dobry sposób na 
budowanie trwałych relacji z konsu-
mentami. Jeszcze rok temu – według 
badania ARC Rynek i Opinia – uczest-
nictwo w programach lojalnościowych 
deklarowało 41 proc. Polaków. Według 
najnowszego Monitora Programów Lo-
jalnościowych w ciągu ostatnich 12 
miesięcy ten odsetek zwiększył się o 17 
pkt proc.

Eksperci ARC Rynek i Opinia pod-
kreślają, że ten wzrost to efekt wpro-
wadzenia na rynek programu Moja 
Biedronka, który szybko stał się nume-
rem jeden. Kolejne miejsca w rankingu 
popularności zajmują Tesco Clubcard, 
Orlen Vitay, Payback oraz program 
lojalnościowy CCC Clubcard należący 
do znanej sieci obuwniczej. Najbar-
dziej aktywni są klienci, którzy korzy-
stają z programów bonusowych stacji 
paliw, perfumerii i drogerii oraz hiper-
marketów i dyskontów.

Eksperci zauważyli, że w ciągu 
ostatniego roku na rynku programów 
lojalnościowych doszło do istotnych 
zmian. Część została zawieszona, poja-
wiło się kilka nowych, a niektóre z nich 
przeszły rebranding. Jednak to urucho-
mienie programu bonusowego Bie-
dronki najmocniej wpłynęło na rynek, 
który dotychczas się kurczył. Jeszcze 
rok temu wyniki cyklicznego Monitora 
Programów Lojalnościowych pokazy-
wały, że konsumenci z nich rezygnu-
ją, zniechęceni  brakiem widocznych 
korzyści i poczuciem nieopłacalności 
zbierania punktów lojalnościowych.

– Programy lojalnościowe mają 
sens, ale powinny być wsparte dodat-
kowymi działaniami, które zaskakują 
użytkownika, wprowadzają go w mar-
kę i jej historię, pozwalają mu tworzyć 
produkt i wyłaniają grupy klientów, 
które mogą wpływać na dane obszary 
funkcjonalności. Mogą też wykorzy-
stać użytkowników do tego, aby to oni 
sami rekomendowali dany produkt lub 

usługę. Nie ma lepszych ambasadorów 
niż sami klienci – podkreśla Patrycja 
Ogrodnik.

Programy lojalnościowe kojarzą się 
w Polsce głównie ze zbieraniem punk-
tów, pieczątek i naklejek przy okazji 
zakupów w hipermarkecie albo tanko-
wania na stacji benzynowej. Chociaż 
ich uczestnicy deklarują, że programy 
bonusowe nie do końca spełniają ich 
oczekiwania i są do nich dopasowa-
ne, to wielu Polaków ma w portfelu 
nie jedną, lecz kilka kart stałego klien-
ta.  

Brand manager Agencji Freebee za-
uważa, że część marek zaczyna odpo-
wiadać na potrzeby klientów i budować 
ich lojalność poprzez działania, które 
niekoniecznie wpisują się w definicję 
programu lojalnościowego. Dobrym 
przykładem jest ostatnia kooperacja 
sieci McDonald’s z UberEATS, w ra-
mach której klienci dostawali specjalne 
gadżety do każdego zestawu z dostawą.

– Klienci zaangażowali się, żeby do-
stać piżamę z hamburgerem i wykorzy-
stać aplikację do zamówienia swojego 
jedzenia. Czy można to nazwać progra-
mem lojalnościowym? Nie. Czy działa-
nia McDonald’s są działaniami loja-
lizującymi wobec marki? Tak. Zatem 
nie trzeba wprowadzać programu lo-
jalnościowego, aby zwiększać sprzedaż 
i zaangażowanie klientów? Wystarczy 

wykorzystywać narzędzia zwiększające 
sprzedaż, a jednocześnie umożliwia-
jące nawiązanie kontaktu z klientem – 
wskazuje Patrycja Ogrodnik.

Takie starania są opłacalne, bo – jak 
pokazują badania ARC Rynek i Opinia 
– zwiększa to przywiązanie klientów 
i wpływa na ich decyzje zakupowe. Aż 
35 proc. klientów kupuje więcej dzięki 
programom lojalnościowym.

Tegoroczny raport „Przyszłość za-
kupów”, przygotowany przez Comarch 
i Kantar TNS, pokazuje, że obecny 
poziom lojalności klientów jest niski 
i kształtuje się na poziomie 32–51 proc. 
w zależności od kategorii. Klienci są 
najbardziej lojalni w stosunku do sprze-
dawców i marek z kategorii uroda, ko-
smetyki, odzież i obuwie.

O udziale w programie bonusowym 
decydują korzyści materialne i finanso-
we. Oferty i promocje są istotne dla 91 
proc. polskich klientów. Niewiele niż-
szy odsetek (86 proc.) uwzględnia ja-
kość i liczbę nagród oferowanych za 

członkostwo w programie lojalnościo-
wym. Dwie trzecie docenia natomiast 
korzyści takie jak przedpremiery czy 
przedsprzedaż. Dla ponad połowy 
konsumentów ważne jest uczestnic-
two w rozwoju danej marki (59 proc.), 
a dla 68 proc. – możliwość startowa-
nia w konkursach i loteriach. 43 proc. 
polskich konsumentów podkreśla, że 
znaczącym aspektem uczestnictwa 
w programie lojalnościowym jest gry-
walizacja, interaktywne gry i rozrywki.

Z badań wynika też, że przejrzystość 
i zrozumiałość to najważniejsze cechy, 
których Polacy oczekują od programu 
lojalnościowego. Dla 96 proc. istot-
ny jest zrozumiały regulamin, wiedza 
o tym, jak firma wykorzystuje dane 
osobowe (95 proc.), oraz możliwość ła-
twiej rezygnacji z programu (93 proc.). 
Dla 85 proc. istotna jest też nagroda 
w zamian za zgodę na wykorzystanie 
ich danych personalnych do celów mar-
ketingowych.

Ze wspólnego raportu Comarch 
i Kantar TNS wynika również, że 
główne czynniki budujące lojalność to 
m.in. pozytywne doświadczenia zaku-
powe oraz trafne i spersonalizowane 
promocje i oferty. Personalizacja jest 
z kolei ostatnimi czasy jednym z najsil-
niejszych trendów w reklamie.

Opr. Red.

Lojalność klientów
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„Są różne drogi, aby osiągnąć cel 
jakim jest ochrona środowiska. 
Moja jest związana z

”Akcją Sprzątanie Świata”. Tak 
o swojej działalności mówi pierwsza 
prezes założonej w roku 1994 Fun-
dacji „Nasza Ziemia” obywatelka 
dwóch kontynentów Europy i Austra-
lii, odznaczona za swoją ekologiczną 
działalność Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski, Orderem Uśmie-

chu, uznana Człowiekiem Roku 2004 
Polskiej Ekologii Mira Stanisławska
-Meysztowicz. 

Od momentu powstania Fundacji, 
podobnie jak w wielu krajach świata 
w trzeci weekend września odbywa 
się w Polsce sprzątanie przez duże „S”, 
będące akcją przyłączenia się do Clean 
up the World, która ma na celu pobu-
dzenie świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa. Akcja została zainicjowana 
w Australii w 1989 roku. Na Antypo-
dach odbywa się w miesiącu marcu, 
a zainaugurowało ją 40 tysięcy miesz-
kańców Sydney, którzy wzięli udział 
w sprzątaniu tamtejszego portu. 

W Polsce koordynację przyjęła Fun-
dacja „Nasza Ziemia”, prowadząca 
edukację ekologiczną i obywatelską, 
której misją jest: ” podnoszenie pozio-
mu świadomości ekologicznej, wzmac-
nianie poczucia odpowiedzialności 
za środowisko naturalne, aktywizacji 
działań służących jego ochronie”. 

Każdego roku działaniom pro-ziem-
skim przyświeca inne hasło. Tegorocz-
ne brzmi: NIe MA ŚMIeCI – SĄ 
SuROWCe”. Uczestnikami akcji jest 
m.in. młodzież szkolna, przedszkola-

ki, harcerze, członkowie organizacji 
ekologicznych, służby mundurowe. 
Sprzątanie odbywa się wszędzie na lą-
dzie, w wodzie, pod wodą, w lasach, 
parkach, skwerach, ścieżkach rowe-
rowych, wzdłuż rzeki tj. w miejscach 

wymagających zebrania porzuconych 
butelek, puszek, papierów, plastiko-
wych opakowań etc. Rozpowszechnia-
niu akcji służą plakaty przygotowane 
przez Fundację. Dla przedszkolaków 
i uczniów każdego roku ogłaszane są 
konkursy plastyczne, organizowane 
spotkania ekologiczne. 

„Społem” WSS Śródmieście włą-
cza się we wrześniową akcję poprzez 
umieszczenie plakatów w swoich pla-
cówkach handlowych. Ponadto zaprosi-
ła do udziału w akcji współpracujące ze 
spółdzielnią placówki oświatowo– wy-
chowawcze poprzez zainteresowanie 
ich konkursem plastycznym ogłoszo-
nym przez Fundację. Do konkursu za-
proszono młodzież ze śródmiejskiego 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 przy 
ul. Długiej i ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Ga-
lewskiej a także dzieci z Przedszkola: 
nr 14 ul. Senatorska 24 a i Przedszkola 
nr 307 „Wesołe Ekoludki” z ul. Księga-
rzy 9. Prace zostaną zgłoszone do Fun-
dacji oraz zaprezentowane na łamach 
naszego miesięcznika..

 J.J.

Śmieci  
to surowce

Neony reklamowe są jednym 
z najbardziej charaktery-
stycznych symboli dawnej 

Warszawy. Moda na nie odżywa 
i świetlne rurki powoli wracają do 
reklamy. Po dawne symbole sięga 
coraz więcej marek. Część neonów 
zamierza odtworzyć Wedel. Wróci 
do neonów, które w dwudziestoleciu 
międzywojennym zdobiły fabrykę 
czekolady i jej firmowe sklepy. 

Mówi Janusz Profus, Maestro Cze-
kolady E.Wedel, Magdalena Kołodziej-
ska, rzecznik prasowy, LOTTE Wedel:

– Rurkowe, neonowe reklamy sta-
rego typu mają duszę. Nowoczesne 
telebimy, duże ekrany, wielkoforma-
towe reklamy są kolorowe, dynamicz-
ne, ale czy mają taką duszę jak neony 
z początku XX wieku? – mówi agen-
cji Newseria Biznes Janusz Profus, 
Maestro Czekolady E.Wedel. – Wedel 
lubił „ubierać” swoje sklepy i zakłady 
produkcyjne w neony, wtedy były one 
czymś nowoczesnym, tak jak dzisiaj 
nowoczesne są reklamy wielkoforma-
towe i LED-y.

Neony reklamowe to część między-
wojennej historii Warszawy. Pierwsze 
pojawiły się w stolicy w latach 20. XX 
wieku. W okresie międzywojennym 
miasto zdobiło kilkadziesiąt barwnych, 
świetlnych napisów umieszczanych na 
kamienicach i w sklepowych witry-
nach. Projektowane przez wybitnych 
artystów były połączeniem reklamy 
i miejskiej sztuki.

Po wojnie neon E.Wedel ozdobił 
dach fabryki czekolady przy ul. Za-
moyskiego. W latach 50. nastąpiła fala 
neonizacji polskich miast i rozpoczę-
ła się ich masowa produkcja. Barwne 
rurki zdobiły miasta aż do światowego 
kryzysu energii i niedoborów w dosta-
wach prądu w latach 70. W ostatnich 

latach ostatecznie wyparły je billboar-
dy i instalacje LED.

– Obecnie neony wracają do łask 
reklamodawców. Świadczy o tym cho-
ciażby powstałe niedawno Muzeum 
Neonów, które cieszy się ogromną po-
pularnością. Mieści się ono w sąsiedz-
twie fabryki Wedla. Współpracujemy na 
stałe z właścicielami muzeum, znajdują 
się w nim nasze historyczne, zabytkowe 
neony – mówi Magdalena Kołodziej-
ska, rzecznik prasowy LOTTE Wedel.

Około 200 neonów, które zdobiły 
dawną Warszawę, można dzisiaj oglą-
dać w poświęconym im stołecznym 
muzeum, które mieści się w praskim 

Soho Factory. W 2012 roku otworzyła 
je fotografka Ilona Karwińska. Moda 
na neony – zabytkowe relikty dawnych 
czasów – odżyła i obecnie świetlne rur-
ki wracają do sztuki i reklamy.

– Planujemy w najbliższym czasie 
odtworzenie kilku neonów, które kiedyś 
zdobiły warszawskie kamienice i fabry-
kę czekolady na Kamionku. Chcieliby-
śmy, żeby na dach fabryki wrócił neon 
przedstawiający słowo „czekolada”. 
Rozmawiamy też z mieszkańcami Domu 
Wedla na warszawskim Mokotowie, 
aby tam również odtworzyć neon, który 
nawiązuje do historii marki – zapowia-
da Magdalena Kołodziejska.

Jednym z najpopularniejszych 
wedlowskich neonów jest ten, który 
przedstawia symbol firmy – chłopca 
na zebrze. Mieści się na dachu zabyt-
kowej kamienicy, w której znajduje się 
najstarsza Pijalnia Czekolady E.Wedel 
przy ul. Szpitalnej w Warszawie.

Motyw chłopca na zebrze, na proś-
bę Jana Wedla, zaprojektował w 1926 
roku słynny włoski artysta Leonetto 
Cappiello, uważany dzisiaj za ojca 
współczesnej sztuki plakatu. Egzo-

tyczna grafika stała się symbolem fir-
my i promowała jej wyroby zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Chłopiec na 
zebrze to dziś jedna z najpopularniej-
szych i najlepiej kojarzonych kreacji 
reklamowych przedwojennej Polski.

– Nie tylko ten neon na pięknej, 
secesyjnej kamienicy świecił warsza-
wiakom. Wedel miał neony prawie 
wszędzie: na sklepie jubileuszowym, 
który mieścił się przy fabryce, i na uli-
cy Francuskiej, gdzie wisiał przepiękny 
neon „Bajeczny”, dzisiaj znajdujący 
się w warszawskim Muzeum Neonów. 
Od strony jeziorka na Kamionku, przy 
parku Skaryszewskim był przepiękny 

neon firmy Wedel, a prawie każdy sklep 
firmowy miał swoją unikalną, świetlną 
reklamę – mówi Janusz Profus.

Rzecznik prasowy LOTTE Wedel 
podkreśla, że 166-letnia historia We-
dla jest ściśle związana z dziejami 
Warszawy, a neony są jednym z jej 
symboli. Dlatego marka chce oprzeć 
swoją komunikację i przekaz rekla-
mowy na tradycji i dziedzictwie histo-
rycznym, które stanowią o jej przewa-
dze rynkowej.

– W dobie internetu i wszechobecnej 
informacji bardzo ważne dla konsumen-
tów jest zakotwiczenie w tradycji, odno-
szenie się do autentycznych wydarzeń 
i historii, które znamy i lubimy – mówi 
Magdalena Kołodziejska. – Jan Wedel 
komunikował się ze swoimi konsumen-
tami, ale też influencerami tamtych 
czasów, czyli z pisarzami i artystami, 
poprzez prasę. Na łamach gazet trwała 
dyskusja dotycząca tego, jak mają wy-
glądać grafiki reklamowe czy Pijalnie 
Czekolady. Dziś komunikacja jest bar-
dziej bezpośrednia, musimy reagować 
praktycznie w czasie rzeczywistym. 

Opr. red.

Neony wracają

CO PISZĄ INNI?

Wakacje minęły, ale zawsze 
możemy zaplanować wyjście 
lub przyjazd do warszawskich 

obiektów muzealnych i niekoniecznie 
w ramach zwiedzania Warszawy. Może 
to być na przykład lekcja historii sto-
licy w Muzeum Warszawy (Rynek 
Starego Miasta 28/42). Placówka ta ma 
bogatą przeszłość. Powstała w 1936 
roku jako oddział Muzeum Narodowe-
go. W czasie powstania warszawskiego 
uległa zniszczeniu, odbudowana w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku nosiła 
nazwę Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy.

Od roku 2014 kamienice przy Ryn-
ku Starego Miasta i przy ul. Nowo-
miejskiej poddano pracom budowlano
-modernizacyjnym. W miesiącu maju 
2017 roku udostępniono zwiedzającym 
osiem z dwudziestu jeden Gabinetów 
tematycznych, prezentujących ponad 
siedem tysięcy eksponatów z posiada-
nej ilości trzystu tysięcy.

Pierwsza wystawa nosi tytuł „Rze-
czy warszawskie”. Wszystkie przed-
mioty są godne uwagi. Każdy znajdzie 
coś dla siebie według gustu, upodo-
bań, zainteresowań. Ciekawi wyro-
bów srebra i platerów mogą podziwiać 
przedmioty użytkowe które zapełniały 
m.in. serwantki, komody i kredensy 
m.in. XVIII wiecznych domów war-
szawskiej elity. Zwolennicy Syrenki 
warszawskiej znajdą coś dla siebie 
w Gabinecie Warszawskich Syren, 
a gromadzący pamiątki ze swoich 
wojaży mogą podziwiać motywy war-
szawskie na przedmiotach ekspono-
wanych w Gabinecie Suwenirów. Dla 
kolekcjonerów widokówek miejscem 
zwracającym na nie uwagę będzie Ga-
binet Pocztówek. Tam można obejrzeć 
ulice i warszawskie budowle, ale także 
te ze zdjęciami aktorów dawnej stolicy, 

wśród których jest widokówka z 1905 
r. z wizerunkiem Mieczysławy Ćwi-
klińskiej. W Gabinecie Portretów nie 
tylko prace malarzy, ale także portrety– 
rzeźby a wśród nich rzeźba Stanisława 
Węgrzeckiego prezydenta Warszawy. 
Portrety– rzeźby, jak wynika z opisu, 
ze względu na koszt materiału i wkład 
pracy artysty były zamawiane przez 
królów, arystokrację, finansjerę czy 
wysoko postawionych urzędników. 
Były ozdobą pałaców i ogrodów. 

Prowadzone w latach 2010-2012 

renowacje piwnic pod kamienicami 
od strony Rynku wzbogaciły zbiory 
o odkryty podczas prac skarb w po-
staci 1211 monet z pierwszej połowy 
XVII i początku wieku XVIII, które 
są eksponowane w Gabinecie Arche-
ologicznym wraz z zachowanym miej-
scem gdzie zostały znalezione. Wśród 
archeologicznych znalezisk można 
obejrzeć tam również talerze, szklane 
naczynia, kafle, naczynia z gliny, garn-
ki i wiele innych przedmiotów codzien-
nego użytku. W Gabinecie Widoków 
Warszawy prezentowany jest obraz 
Rotundy PKO z budynkiem Universalu 
z 1974, który został niedawno zburzo-
ny, a Rotunda rozebrana. 

Historia miasta w formie różnotema-
tycznych ekspozycji w poszczególnych 
Gabinetach daje możliwość zobaczyć 
wszystko, bądź wybrać te które budzą 
największe zainteresowanie zwiedza-
jących.

Zwolennicy „rzeczy warszawskich” 
muszą cierpliwie poczekać na udostęp-
nienie kolejnych Gabinetów gdzie będą 
prezentowane m.in. ubiory, medale, 
opakowania warszawskich firm, reli-
kwie, rysunki, detale architektoniczne, 
plany, mapy, fotografie oraz zbiory pry-
watnych darczyńców. 

JOLANTA JĘdRZeJeWSKA

Muzeum Warszawy
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Praca młodocianych
W dniu 31 sierpnia 2017r. zo-

stało ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw poz. 1663 rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie., 
które weszło w życie 1 września 2017r.

Konieczność wydania nowego rozpo-
rządzenia wynika ze zmian ustawowych, 
które uwzględniają wprowadzenie no-
wego ustroju szkolnego, tj. wprowadze-
nie trzyletniej branżowej szkoły I stop-
nia oraz dwuletniej branżowej szkoły II 
stopnia. Rozporządzenie nie wprowadza 
zasadniczych zmian w stosunku do do-
tychczasowych przepisów.

Zmiany w projekcie rozporządzenia 
polegają na:
1)  dodaniu informacji, do której czę-

ści egzaminu zawodowego uczeń 
albo absolwent technikum zamierza 
przystąpić;

2)  uregulowaniu sposobu składania 
deklaracji przez absolwenta branżo-
wej szkoły I stopnia, który nie zdał 
egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie;

3)  uzupełnieniu przepisów w zakresie 
informacji o wynikach egzaminu 
zawodowego, (określonej w art. 
44zzzo ust. 3a ustawy o systemie 
oświaty), którą – w przypadku zda-
jącego w technikum – osoba otrzy-
muje po każdej części pisemnej lub 
po każdej części praktycznej egza-
minu potwierdzającego kwalifika-
cje w zawodzie.
Rozporządzenie dotyczy nowych 

typów szkół, o których mowa w art. 
18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) oraz czteroletniego technikum, 
w przypadku uczniów, którzy rozpo-
częli kształcenie od dnia 1 września 
2017 r.

Obecnie obowiązujące rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie, 
stosowane będzie do czasu zakończe-
nia kształcenia odpowiednio w:
1)  klasach dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych 
w branżowych szkołach I stopnia;

2)  dotychczasowej szkole policealnej 
oraz

3)  czteroletnim technikum (w przypad-
ku uczniów, którzy rozpoczęli kształ-
cenie do dnia 1 września 2017 r.).

Ponadto w dniu 31 sierpnia 2017r. 
w Dzienniku Ustaw poz.1644.zostało 
ogłoszone Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 
2017 r. w sprawie praktycznej nauki za-
wodu, które weszło w życie 1 września 
2017r.

Rozporządzenie określa warunki 
i tryb organizowania praktycznej na-
uki zawodu w warsztatach szkolnych, 
pracowniach szkolnych, placówkach 
kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego, u praco-
dawców i w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych oraz kwalifikacje 
wymagane od osób prowadzących 
praktyczną naukę zawodu i przysłu-
gujące im uprawnienia. Rozporządze-
nie stosuje się do uczniów i słuchaczy, 
zwanych dalej „uczniami”, publicz-
nych szkół ponadpodstawowych, pro-
wadzących kształcenie zawodowe: 
techników, branżowych szkół I stopnia, 
branżowych szkół II stopnia i szkół po-
licealnych. Praktyczna nauka zawodu 
młodocianych jest organizowana przez 
pracodawcę, który zawarł z nimi umo-
wę o pracę w celu przygotowania za-
wodowego.

Podmioty przyjmujące uczniów lub 
młodocianych na praktyczną naukę za-
wodu:
1)  zapewniają warunki materialne do 

realizacji praktycznej nauki zawo-
du, a w szczególności:
a)  stanowiska szkoleniowe wy-

posażone w niezbędne urzą-
dzenia, sprzęt, narzędzia, 
materiały i dokumentację tech-
niczną, uwzględniające wyma-
gania bezpieczeństwa i higieny 
pracy,

b)  odzież, obuwie robocze i środ-
ki ochrony indywidualnej oraz 
środki higieny osobistej przy-
sługujące pracownikom na da-
nym stanowisku pracy,

c)  pomieszczenia do przechowy-
wania odzieży i obuwia robo-
czego oraz środków ochrony 
indywidualnej,

d)  nieodpłatne posiłki profilak-
tyczne i napoje przysługujące 
pracownikom na danym stano-
wisku pracy, 

e)  dostęp do urządzeń higieniczno-
sanitarnych oraz pomieszczeń 
socjalno-bytowych;

2)  wyznaczają odpowiednio nauczy-
cieli, instruktorów praktycznej na-
uki zawodu oraz opiekunów prak-
tyk zawodowych.

Organy prowadzące szkoły, które 
organizują praktyczną naukę zawodu 
poza szkołą, zapewniają środki finan-
sowe umożliwiające uczniom odbycie 
praktycznej nauki zawodu.

Środki finansowe są:
1)  refundowanie pracodawcom wyna-

grodzenia instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, prowadzących zaję-
cia praktyczne z uczniami, w tym 
także zajęcia praktyczne odbywane 
u pracodawców na zasadach du-
alnego systemu kształcenia – do 
wysokości minimalnej stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela kontraktowego posiadającego 
dyplom ukończenia kolegium na-
uczycielskiego, 

2)  refundowanie pracodawcom do-
datku szkoleniowego dla instruk-
torów praktycznej nauki zawodu, 
prowadzących zajęcia praktyczne 
z uczniami, w tym także zajęcia 
praktyczne odbywane u pracodaw-
ców na zasadach dualnego systemu 
kształcenia – w wysokości nie niż-
szej niż 10% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, zwanego dalej „przecięt-
nym wynagrodzeniem”; dodatek 
szkoleniowy ustala i wypłaca pra-
codawca;

3)  refundowanie pracodawcom kosz-
tów odzieży i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywi-
dualnej, niezbędnych na danym 
stanowisku szkoleniowym, przy-
dzielonych uczniom na okres zajęć 
praktycznych prowadzonych u pra-
codawcy w danym roku szkolnym, 
w tym także zajęć praktycznych od-
bywanych u pracodawców na zasa-
dach dualnego systemu kształcenia 
– do wysokości 20% przeciętnego 
wynagrodzenia;

4)  refundowanie pracodawcom diety 
i świadczeń,

Uczniowie, którzy zostali przyjęci 
wcześniej na praktyczną naukę zawodu 
maja zagwarantowany przebieg nauki 
według dotychczasowych przepisów, 
nowe przepisy będą obowiązywa-
ły uczniów przyjętych od 1 września 
2017r.

Opracowała: 
MONIKA BOBKe

Jak pisze Ashley Lutz na portalu 
BusinessInsider.com 16 sierp-
nia br. – promocje mogą być 

elementem tricku, dzięki któremu 
klient ma wydać więcej pieniędzy. 

Jako konsumenci coraz więcej wyda-
jemy na doświadczenia – takie jak je-
dzenie w restauracjach czy wycieczki 
– niż na rzeczy materialne. Za tym 
idzie ostrzejsza niż kiedykolwiek 
konkurencja w handlu i w efekcie – 
walka nie tylko o każdego klienta, 
ale też o każdą wydaną przez nie-
go złotówkę czy dolara. Aron ezra, 
z CeO firmy marketingowej Offer-
Craft, niedawno opublikował listę 
takich psychologicznych sztuczek do 
napędzania sprzedaży. Między inny-
mi w taki sposób firmy manipulują 
nami, byśmy wydawali więcej pie-
niędzy:
1. efekt wabika

Producent sprzętów kuchennych 
z wyższej półki Williams-Sonoma miał 
kiedyś problemy ze sprzedaniem „pie-
karnika do chleba” za 275 dolarów – 
klienci wybierali tańsze alternatywy. 
Firma postanowiła więc zacząć sprzeda-
wać je obok... większej i droższej wersji 
maszyny. Gdy tylko klienci zobaczyli 
droższą wersję, zaczynali postrzegać 
sprzęt za 275 dolarów w kategoriach 
niezłej okazji – opisuje Ezra.

Jak dodaje, to klasyczny przykład 
„efektu wabika” – zasady marketingo-
wej zaprezentowanej po raz pierwszy 
przez naukowców z Duke University 
w 1982 roku. Badacze odkryli, że pro-
dukt będzie postrzegany jako bardziej 
wartościowy, jeśli kupujący będzie 
mógł porównać go z mniej pożądanym 
modelem na tej samej półce.

 2. dawanie „prezentów”
Kolejny trick na liście Ezry to „psy-

chologia prezentów” w handlu. „Po-
wiedzmy, że kupujesz parę spodni. Za-
zwyczaj sprzedawca spróbuje zachęcić 
cię do większych zakupów np. pyta-

niem, czy do swoich spodni za 100 dol. 
chcesz pasek za 50 dol. Na większość 
ludzi to zadziała, ale na nas nie. 

Ale wyobraźcie sobie teraz inne-
go sprzedawcę, który mówi: „do tych 
spodni za 150 zł dodajemy pasek w pre-
zencie. Możesz wybrać jeden z nich 
albo nie brać paska, co troszkę obniży 
cenę.” Zamiast decydować o dodatko-
wym zakupie, jesteśmy proszeni o ak-
tywne zwrócenie prezentu. Sprzedawca 
z takim podejściem sprzeda więcej pa-
sków, niż konkurencja.

3. Iluzja wyboru
Ezra przywołuje tu firmę, która 

w ramach promocji oferowała kredyt 
w wysokości 100 dol. na zakup kon-
kretnych produktów. Później oferowa-
no klientom jeszcze zamianę pierwsze-
go kredytu na drugi, na inne produkty, 
ale już „tylko” na 50 dol.

Efekt? Jak opisuje Ezra, ponad 1/3 
klientów (34,9 proc.) zdecydowało 
się na wymianę większego kredytu na 
mniejszy, tylko po to, by nadal w pro-

mocji wziąć zupełnie inny produkt. – 
Klienci byli szczęśliwi, podczas gdy 
sprzedawca znacząco zmniejszył kosz-
ty promocji i poznał preferencje klien-
tów – wyjaśnia CEO OfferCraft.

Dlatego wybór może być potężnym 
czynnikiem wpływającym na wyda-
wanie pieniędzy przez konsumentów. 
Niestety, jak pisał w BI Polska Tytus 
Cytowski, europejskie firmy nadal nie 
dają klientom tak dużego wyboru, jak 
amerykańskie.

Opr. Red. 

Nastąpił wtedy fakt, absolutnie uni-
kalny w historii współczesnej dyplo-
macji! Do gotowego tekstu deklaracji 
obu liderów odręcznie dopisano, nieco 
zmodyfikowane, owo historyczne zda-
nie. Było to wielkie polskie zwycię-
stwo na forum polityki międzynarodo-
wej. Ono właśnie prowadziło zarówno 
do wycofania wojsk rosyjskich wtedy, 
jak i do dzisiejszej pozycji Rzeczypo-
spolitej w strukturach NATO.

Po drugie – nim te oddziały wróciły 
do siebie, nastąpiło kilka istotnych ge-

stów z ich strony, a faktycznie ze stro-
ny Federacji Rosyjskiej. Gestów mało 
znanych i jak wiadomo, poczynionych 
na prośbę władz polskich, premiera Ta-
deusza Mazowieckiego. 

W końcu lat PRL, w 1989 roku uda-
ło się ówczesnym władzom polskim 
zakończyć kilkuletni, ostry i niebez-
pieczny także dla przyszłości stosun-
ków polsko-niemieckich, zapomniany 
obecnie konflikt graniczny w Zatoce 
Pomorskiej. 22 maja 1989 roku pod-
pisano umowę PRL-NRD w sprawie 
rozgraniczenia obszarów wodnych 
i kotwicowisk w Zatoce Pomorskiej, 
co spowodowało, że statki zdążające 
do Świnoujścia i Szczecina nie mu-
siały przekraczać granicy międzypań-
stwowej na wodzie. Dopiero wtedy 
władze NRD poszły na rękę Polakom, 
jak wcześniej Duńczykom i Niemcom 
z RFN, odblokowując dojścia do ich 
portów /tory wodne i kotwicowiska/. 
Wcześniej, po rozszerzeniu w 1985 
roku z 3 do 12 mil morskich swych gra-
nic morza terytorialnego, uporczywie 
nękały Polaków, łącznie z ostrzelaniem 
naszego toru wodnego, co zmusiło pol-
ską Marynarkę Wojenną do konwojo-
wania statków. 

Jednak w okresie zjednoczenia Nie-
miec, sprawa granicy na Odrze i Nysie 
stanęła na ostrzu noża, gdyż prawnicy 
niemieccy nie uznali układów granicz-
nych PRL z NRD w 1950 r. i z RFN 
w 1970 roku, za wiążące dla zjednoczo-
nych Niemiec. Kanclerz Kohl i władze 
RFN opóźniały cały proces ostateczne-
go uznania naszej zachodniej granicy, 
łącznie z ratyfikacją zawartego traktatu 
granicznego RP-RFN. Traktat przyjęty 

14 listopada 1990 został ratyfikowany 
dopiero po roku, 16 grudnia 1991 r. 

Dlatego dwaj kolejni premierzy 
polscy Mazowiecki i Bielecki wyko-
rzystywali obecność wojsk rosyjskich 
do naciskania na RFN. Mimo upadku 
prestiżu Rosji w tamtych latach, trudno 
było lekceważyć jej siłę zbrojną. Było 
to wyraźne „pogrożenie palcem“ tym, 
którzy liczyli jeszcze na zmianę teryto-
rialnego status quo. Ostatnią rosyjską 
jednostką bojową, która opuściła Pol-
skę 28 października 1992 r., była 24. 
Brygada Kutrów Rakietowo-Torpedo-
wych Floty Bałtyckiej ze Świnoujścia.

Nie bez kozery szczeciński arcybi-
skup Majdański, prosił wiernych, by 
„modlili się o polski Szczecin i o tor 
wodny“... A pamiętamy znamienne sło-
wa św. Papieża Jana XXIII w 1962 r., 

że Polska wróciła na „ziemie po wie-
kach odzyskane“. 

Dlatego, gdy prezydent Wałęsa za-
prosił cały zespół pracujący nad umo-
wami z Rosją, dotyczącymi „wycof-
ki“ do swej rezydencji w Otwocku, 
stawiliśmy się tam w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku. Obecni byli, 
nieżyjący już teraz, dyrektorzy depar-
tamantów Tomasz Lis i Jakub Wołąsie-
wicz, był wiceminister Iwo Byczewski, 
byłem i ja. Prezydent witał się z każ-
dym osobiście i dziękował.

Nie obawiając się popadania 
w patetyczną tonację, byliśmy wów-
czas świadkami tryumfu polskiej racji 
stanu, zgody narodowej i strategicz-
nego myślenia w kategoriach propań-
stwowych.

Warto to przypomnieć dzisiaj, gdy 
niektórzy politycy negują prawno-mię-
dzynarodową kontynuację powojennej 
Polski i obowiązek przestrzegania mię-
dzynarodowo-prawnego jej następstwa 
przez obecną Rzeczpospolitą.

TOMASZ TuROWSKI

Od Redakcji:
Tomasz Turowski – wysoki oficer 

polskiego wywiadu, wcześniej PRL, 
a później jako pozytywnie zweryfiko-
wany w RP. Także dyplomata /m.in. 
ambasador RP na Kubie i min.peł-
nomocny w Moskwie/ i dziennikarz. 
Obecnie na emeryturze, pisze książ-
ki. Współautor bestsellera „Kret 
w Watykanie“, który doczekał się 
kilku zagranicznych tłumaczeń. Au-
tor sensacyjnej trylogii: „dżungla 
we krwi“, „Krwawiące serce Azji“ 
i „Moskwa nie boi się krwi“.

Wycofanie wojsk
rosyjskich

Z kart
h i s t o r i i

uDokończenie ze str. 2

poradnik
Konsumenta

efekty promocji
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Lekko rozleniwieni wakacjami, a co 
za tym idzie urlopowymi wyjazda-
mi trochę niechętnie wracamy do 

codziennych obowiązków. Dlatego 
w dzisiejszym numerze polecam prze-
pisy na szybki obiad, a jak dobrze pój-
dzie również deser do popołudniowej 
kawy.

Zupa cebulowa
● 2 litry wywaru mięsnego lub 

warzywnego ● 1 kg cebuli ● 2 łyżki 
masła ● 2 łyżki oliwy z oliwek ● 1 
lampka białego wytrawnego wina ● 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym, dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1-25 utworzą hasło.

Poziomo: 1) człowiek łączący ele-
menty różnych doktryn, 5) wyrażona 
m.in. okrzykiem, 8) np. w chowane-
go, 9) miejsce czerpania powietrza do 
urządzeń klimatyzacyjnych 10) młody 
lasek, 11) ważne w życiu osobowym, 
13) australijski miś,, 16)+tka to ¼ ca-
łości, 20) zarządza masą upadłościową, 
23) rz. w pd. części USA wpada do Zat. 
Meksykańskiej, 24) małe cebulki, 25)
postać ryby na patelnię, 26) Piotr wł. 
nazwisko Pawęski, 27) uzupełnienie 
np. sceny filmowej.

Pionowo: 1) regulatory przebiegu 
procesów życiowych, 2) dziki majera-
nek, 3) lekceważące określenie kawy, 
4) mały konik, 5) np. Wisła, 6) daw. 
podwójny podatek, 7) gat. mewy, 12)
skrót od waszmość, 14) zbir, bandyta, 
15) góry wzdłuż wybrzeży Pacyfiku, 
17) poborca opłat za prąd, 18) koniecz-
ny przy wytyczaniu powierzchni, 19) 
„noga” kwiatka, 21) waluta USA, 22)

bożonarodzeniowa potrawa, 23) dziec-
ko w jęz. angielskim. 

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 9 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 września 2017r. 
Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą ufun-
dowaną przez Hurtownię spożywczą 
żywności ekologicznej i konwencjo-
nalnej „PRIMuS”

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/17
Poziomo:1) Terespol, 5) kaczki, 8)

Raoult, 9) Honduras, 10) Jakobini, 11)
okular, 13) urwis, 16) ćwiek, 20) ipe-
ryt, 23) diagnoza, 24) krawcowa, 25)
angina, 26) papaja, 27) Walencja.

 Pionowo: 1) Turcja, 2) rzodkiew, 
3)sylaba 4) Lahti, 5) konto, 6) Chufu, 
7) krakanie, 12) kość, 14) rozpórka, 
15)sądy, 17) ikrowiec, 18) Iganie, 19)
makata, 21) rewia, 22) Troja, 23) drajw. 

HASŁO: MAH GWARANCJĄ 
WySOKIeJ JAKOŚCI

Nagrodę ufundowaną przez Ma-
zowiecką Agencję Handlową Społem 
Sp. z o. o. otrzymuje Jolanta Nowak 
z Pruszkowa.
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Rudawka

Przyjechaliśmy tutaj do pasażu 
u zbiegu Popiełuszki i Poli Go-
jawiczyńskiej na pierogi, ale 

okazało się, że gospoda z pierogami 
i dobrym bawarskim piwem padła. 
Dlatego zawitaliśmy vis a vis – przy-
jaciel na pizzę Stołeczną, a ja na 
makaron wstążki z kurczakiem w be-
szamelowym sosie. Usiedliśmy na 
zewnątrz, w ogródku wewnątrz pasa-
żu z przyjemnym wiaterkiem. Letnie 
popołudnie umilał nam niepastery-
zowany beczkowy Kasztelan. Pizza 
podobno niezła, a mój makaron też, 
zwłaszcza śmietanowy sos, ale w du-
żej ilości makaronu i obfitym sosie 
ginęły zupełnie mikroskopijne kawa-
łeczki kurczaka... Kobieca obsługa 
szybka i uprzejma, sposób podania 
dość elegancki. 

Czeska PiviaRnia

Po paru miesiącach znowu zawi-
taliśmy tu na ul.Popiełuszki na 
czeskie piwo. Niestety, tym ra-

zem barman nie mógł nam niczego 
doradzić, a zabrakło naszych ulu-
bionych – Litovel, Svijany, Rade-
gast, Na kranie były tylko jedenastki 
i w butelkach też przeważały /za-
pewne ze względów komercyjnych/ 
i były zbyt cienkie. Dopiero humor 
poprawił  ciemny Merlin. Był bar-
dziej wytrawny od naszego ulubio-
nego Litovela i stanowi ciekawą 
alternatywę. Do tego pasowały czte-
ry tosty na ciepło, porcja po 12 zł, 
a posiedzenie umilał nam świetny 

blues z głośniczków.  Po 16-tej po-
woli lokal zapełniali stali bywalcy. 
Gwar był bardzo spokojny i cichy.  
Toaleta wygodna i czysta.

 Costa Coffee

To nie moje rewiry na początku 
Żeromskiego, a jednak z cieka-
wości zajrzałem, czekając zbyt 

długo na autobus na pobliskim przy-
stanku. Costa powolutku zbliża się 
do mojej ulubionej sieci kawowej 
Green Caffee Nero, bo personel co-
raz weselszy, ceny nie idą tak szybko 

w górę, wnętrze przytulniejsze, tu 
akurat niebieskie fotele do drewnia-
nych, brązowych stołów. Tło mu-
zyczne OK. Moim typem są trójkąt-
ne kanapki z razowego chleba, dwie 
podwójne za 9,50 zł z kurczakiem 
i balsamico. Lepsze i tańsze niż twar-
dawe bagietki u konkurencji. Ameri-
cano z mlekiem niemal dorównuje 
cappu w GCN. Ogródek coraz bliżej 
autobusów... 

Po byku

Nazwa adekwatna. Faktycznie, 
reklamowane jako specjalność 
zakładu, wołowe żebro w so-

sie BBQ świetne w smaku i spora 
porcja potrafi zaspokoić najbardziej 
głodnego. Kolba kukurydzy pasuje 

znakomicie i podgrzewane kawałki 
bułki też. Do tego zimne beczkowe, 
cieszyńskie, świeżutkie Brackie i je-
steśmy happy! W ogródku na począt-
ku ul. Gdańskiej bardzo przyjemnie, 
jest wiaterek i cień. Cisza, spokój 
i zieleń. Obsługa na odpowiednim 
poziomie.

eL CaRibe

W letni pochmurny dzień ogró-
dek jest tutaj u zbiegu ulic 
gen. Zajączka i Mickiewicza 

całkiem przyjemny, z lekkim powie-

wem wiatru, wśród zieleni, pod sze-
rokimi parasolami, przy wygodnych 
kwadratowych stołach. Obsługa 
dziewczyn w czarnych uniformach 
szybka i uprzejma. Zamówiliśmy 
z moim compadre klasyczne danie, 
czyli szarpaną wołowinę z warzy-
wami – ropa vieja i napoje. Danie 
poprawne, ale nie rewelacyjne, może 
zbyt mało przyprawione, a warzyw-
ka owszem, OK. Humory poprawia-
ły porcje mojito oraz ładnie podana 
woda mineralna gazowana z lodem 
i cytryną. Lody morelowe też po-
prawne, ale bez zachwytów. Ceny 
niestety, zbyt wysokie jak na niedu-
że porcje. Plusem była dobiegająca 
z wewnątrz muzyka latino, a także 
piękne astry na stołach.

SMAKOSZ

dOmOwe dania krzyżówka Nr 9 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na Żoliborzu

Przysłowia o Nauce

Baran 21.III-20.IV
Mimo, że zawsze radzisz 
sobie ze sprawami, tym ra-
zem może lepiej wysłuchać 
rady najbliższych. Zadbaj 

o zdrowie, a przede wszystkim o więk-
szą dawkę snu.

Byk 21.IV-21.V
Wiadomo, że nie należysz 
do osób wylewnych, ale 
czasem warto dać komuś 
znak przyjaźni. Wakacje się 

skończyły trzeba zabrać się do pracy.
BlIźnIęta 22.V-21.VI
Postaraj się nawiązać nowe 
kontakty. Pamiętaj, że do-
chowanie tajemnicy innych 
osób powinno być dla cie-

bie przykazaniem.
rak 22.VI-22.VII
Z pewnością teraz wybie-
rzesz właściwe rozwiązanie, 
aby zakończyć rozpoczęte 
sprawy. Wrzesień sprzyja

uprawianiu sportu, wykorzystaj ten czas.
lew 23.VII-22.VIII
Z trudem angażujesz się 
w znajomości, ale może war-
to otworzyć się na innych. 
W ten sposób zapew-

nisz sobie przychylność otoczenia.
Panna 23.VIII-22.IX
Rozejrzyj się dookoła może 
ktoś potrzebuje twojej po-
mocy lub wsparcia. Nie 
strać możliwości do realiza-

cji trudnych spraw.

waga 23.IX– 23.X
Nie ryzykuj, aby sprawy za-
łatwiane przez ciebie miały 
opóźnienie. O kłopotach fi-
nansowych masz szansę za-

pomnieć.
SkorPIon 24.X-22.XI
Zachowaj ostrożność przy 
większych wydatkach. Ko-
rzystaj jedynie z tego co 
masz na koncie. Sport na 

świeżym powietrzu wskazany.
Strzelec 23.XI.-23.XII
Trzeźwe spojrzenie na rze-
czywistość pozwoli ci oce-
nić nawet najtrudniejszą 
sytuację. I tym razem ocena 

będzie prawidłowa.
kozIorożec 24.XII-20.I
Prawdziwa przyjaźń wy– 
trzymuje próbę czasu. 
Twoja przyjaźń może nie-
którym osobom wydać się

zbyt chłodna. Pomyśl o tym.
wodnIk 21.I-20.II
Postaraj się wsłuchać w pro- 
blemy innych. Z pewno-
ścią twoje rady pomogą 
im w pokonaniu trudności.

Dobry czas na zawarcie obiecującej 
znajomości.

ryBy 21.II-20.III
Pamiętaj, że problemy moż-
na rozwiązywać wspólnie 
z najbliższymi. Wskazany 
zdrowy tryb życia. Zadbaj

o sen i czynny relaks.

Gdy się wygotuje, dodać bulion, zioła, 
liść laurowy i dusić przez 30 minut. 
Obraną marchew pokroić w grubsze 
plasterki, a szalotki – w półksiężyce. 
Dodać do mięsa i dusić do miękkości. 
Pod koniec wlać śmietanę i jeszcze 
chwilę dusić. Najlepiej smakuje poda-
ny z ryżem.

Śmietankowe ciastecZka
● 250 g masła lub margaryny ● 270 

g mąki pszennej ● 5 łyżek śmietany 
18% ● 1 żółtko ● 1/3 szklanki cukru 
● 1 białko do posmarowania ● cukier 
do posypania

Wszystkie składniki oprócz biał-
ka zagnieść i rozwałkować. Wykra-
wać ulubioną foremką dosyć grube 
ciasteczka, cienkie nie są tak dobre 
i nie rozwarstwiają się podczas pie-
czenia tak ładnie. Układać na blasz-
ce wyłożonej papierem do pieczenia. 
Każde ciastko posmarować białkiem 
i posypać cukrem. Piec w temperaturze 
180°C ok. 20 min, do lekkiego zrumie-
nienia. Z podanych proporcji wychodzi 
ok. 30 ciasteczek.

TARTINKA

®
Hurtownia spożywcza
żywności ekologicznej

i konwencjonalnej

„PRIMuS”

Co słowo to nauka.
Co chałupa, to inna nauka.
Kto naukę miewa, ubogim nie bywa.
I nauka czasem człowieka głupim czyni.
Nauka nie idzie w las, tylko w nas.
Nauka gdy smakuje, prędko się pojmuje.
Nauki woda nie zabierze,  
a ogień nie spali.

PowakacyjNa 
kuchNia

grzanki z francuskiej bagietki 
● majeranek, sól, pieprz, wege-
ta ● ser żółty o zdecydowanym 
smaku (ilość wg uznania)

Na patelni rozgrzać masło 
i oliwę, dodać drobno posiekaną 
cebulę i przesmażyć. Gdy cebula 
się zezłoci podlać białym winem, 
a gdy odparuje wlać na patelnię 
szklankę bulionu. Przykryć i du-
sić ok. 15 minut. Następnie wrzu-
cić wszystko do gorącego wywa-
ru, doprawić i gotować ok. 2 min. 
Do malutkich żaroodpornych miseczek 
wlewać porcję zupy, na każdej z nich 
położyć grzankę z bagietki, posypać 
startym serem i włożyć na minutę do 
piekarnika (z opcją grillowania), żeby 
ser ładnie się zapiekł.

GulasZ Z marchewką 
● 600 g mięsa z udźca indyka ● 40 

ml oleju ● sól i pieprz ● 200 ml białego 
wina ● 400 ml bulionu warzywnego ● 
4 gałązki dowolnych ziół ● liść lauro-
wy ● 2 marchewki ● 4 szalotki ● 200 
ml śmietany

Mięso pokroić w kostkę i przyrumie-
nić na oleju. Doprawić i zalać winem. 


