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l 25-lecie Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem l
Komentarz miesiąca

Okrągły stół?

l gastrosonda redakcyjna l
Tylko integracja

Rozmowa z wiceprezesem Polskiej Izby Handlu 
MACIEJEM PTASZYŃSKIM

2 czerwca br. zaszczepiono w Polsce 620 tys. osób. Do tego dnia 
zaszczepiono u nas 20,5 miliona osób, w tym podwójną dawką, 
lub jednorazową Johnson&Johnson 7,3 miliona osób. Przybliża 

to Polaków do osiągnięcia odporności zbiorowej. Spada ilość zakażeń, 
luzowane są obostrzenia. Jednak nadal trwają zagrożenia, związane np. 
z niebezpieczeństwem nowych mutacji wirusa COVID-19. Dlatego 
z optymizmem, ale konsekwentnie musimy zwalczać pandemię i dopro-
wadzić do końca proces szczepień, szczególnie pracowników handlu. 
Jak pisaliśmy przed miesiącem, z powodzeniem szczepienia zakładowe 
zorganizowała największa spółdzielnia społemowska – PSS Białystok.    

Jak zauważamy, w okresie pandemii znacznie powiększają swoją 
dominację na rynku bogate sieci handlowe, które wg Nielsena wy-
dały w kwietniu na reklamę TV aż 2,84 mld zł! Pilnym zadaniem 
jest ratowanie polskiego handlu, bo jest on w odwrocie. Dlatego do 
pilnej integracji polskich firm handlowych wzywają m.in. wicepre-
zes PIH Maciej Ptaszyński /p. wywiad poniżej/, szef handlowej Soli-
darności Alfred Bujara, prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka. 

Po sławetnej, antyspółdzielczej specustawie z 1990 roku, która m.in. 
zlikwidowała społemowski hurt i centralę gospodarczą, nastąpił regres 
trwający do dzisiaj. Dla ratowania spółdzielni utworzono w 1991 roku 
KZRSS Społem. Do tej pory wszystkie zjazdy krajowe Związku przyj-
mowały uchwały o konieczności INTEGRACJI spółdzielni. Jednak 
w ciągu 30 lat nie uzyskano znacznego postępu w tym zakresie. Ani za 
prezesury Bogdana Bubaka, ani Jerzego Rybickiego, ani obecnego Ry-
szarda Jaśkowskiego. Mimo ich dużych wysiłków nie nastąpiła zasad-
nicza integracja zakupowa i marketingowa, czy łączenie się spółdzielni 
w większe, efektywniejsze organizacje. 

Nasi czytelnicy wskazują na spadkowe tendencje. Np. o ile podczas 
II Zjazdu KZRSS Społem w 1999 roku Związek zrzeszał 320 spółdziel-
ni z ok. 7 tys. sklepów i 8,1 mld zł obrotu rocznego, to w 2008 po IV 
Zjeździe – 270 spółdzielni z 4 tys. sklepów, choć z 8,5 mld zł obrotu 
i w 2019 przed VII/50 Zjazdem jubileuszowym – 238 spółdzielni z 2,5 
tys. sklepów i 7-miliardowym obrotem. W tym czasie ogromny skok 
rozwojowy zanotowały wielkie zagraniczne sieci, faktycznie opanowu-
jąc rynek detaliczny, np. Biedronka w ponad 26 proc.             

W 152-letniej historii Społem, sukcesy spółdzielni i Związku były 
wtedy, gdy Związek był centralą gospodarczą z własnym hurtem 
i produkcją. Tak było jeszcze podczas zaborów, po odzyskaniu nie-
podległości, w czasie obu wojen światowych i PRL. Nawet zaborcy, 
ani okupant hitlerowski, ani władze stalinowskie nie odebrały nam 
centrali i dopiero uczyniła to specustawa z 1990 roku. 

Związek pozostaje tylko rewizyjny, lecz próbuje zintegrować spół-
dzielnie poza Związkiem. Niestety, nieudane były inicjatywy związa-
ne z upadłymi Krajową Agencją Handlową, Bankiem Społem i siecią 
„Znajomy sklep”. Najlepsze efekty od 25 lat przynosi Mazowiecka 
Agencja Handlowa Społem, a od 10 lat Krajowa Platforma Handlowa 
Społem, która wspólnie z MAH promuje towary marki Społem.     

Jak wskazuje nasz stały czytelnik, zasłużony działacz Społem 
Czesław Janiak, może warto obecnie zorganizować „społemowski 
okrągły stół”, aby szczerze odpowiedzieć sobie na pytania: „Dlacze-
go dotąd z integracją się nie udało? Jak powinno się udać?” Może 
to pomóc budować, jak to określał w 2017 roku prezes Ryszard Jaś-
kowski – „silną Polską Grupę Handlową Społem”…

REDAKTOR      

– W jaki sposób można ura-
tować polski handel, który nie-
stety jest w odwrocie. Od lat, co 
miesiąc znikają setki polskich 
sklepów, a w czasie pandemii 
jest to jeszcze bardziej widocz-
ne. Małe sklepy nie wytrzymują 
konkurencji ze strony potęż-
nych zagranicznych firm, które 
przecież transferują zyski poza 
granice naszego kraju...

– Pracuję w Polskiej Izbie 
Handlu już jedenasty rok – przez 
cały ten czas i także wcześniej 

zajmujemy się ratowaniem han-
dlu tradycyjnego i niezależnego 
w Polsce, przede wszystkim wal-
cząc o lepsze rozwiązania legisla-
cyjne i promując dobre praktyki. 
To nie do końca jest tak, że zni-
kają setki sklepów. Dobrze radzi 
sobie ten handel, który się inte-
gruje. Sieci franczyzowe i gru-
py zakupowe dla niezależnych 
działających na własny rachunek 
przedsiębiorców, czy spółdzielni 
– to najlepsze i skuteczne metody 
nawiązania walki konkurencyjnej 
z dyskontami. 

Tylko integracja jest skutecz-
nym i efektywnym środkiem 
walki konkurencyjnej – zapew-
nia ona efekt ekonomii skali przy 
zakupach, wiedzę o zachowa-
niach konsumentów szerszą niż 
tylko jeden sklep, efektywność 
kosztową reklam i innych kosz-
tów stałych.

Więcej str. 5 u 

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym Mazo-
wieckiej Agencji Handlowej Społem. Mija 
25 rok jej działalności i owocnej prezesury 

JADWIGI WÓJTOWICZ-GARWOŁA. Właśnie 
pani prezes otworzyła 31 maja br. w warszaw-
skiej siedzibie KZRSS Społem i MAH przy ul. 
Grażyny 13/15, w Sali im. Ireny Strzeleckiej, do-
roczne Walne Zgromadzenie Agencji.  Na wstępie 
powitała serdecznie wspólników Agencji oraz go-
ści w osobach: prezesa KZRSS Społem Ryszar-
da Jaśkowskiego, radcy prawnej MAH Natalii 
Dzidowskiej i red. naczelnego Społemowca War-
szawskiego Dariusza Gierycza.        

Zgromadzenie na wstępie przyjęło porządek 
obrad i wybrało prezydium w składzie: przewod-
nicząca Anna Tylkowska z WSS Śródmieście 
i sekretarz Marek Kędzierski z PSS Wyszków. 

Następnie sprawozdania za rok 2020 wygłosili 
prezes Zarządu MAH Jadwiga Wójtowicz-Gar-
woła i w imieniu Rady Nadzorczej jej członek 
Bogusław Różycki z WSS Praga Południe. Po 
sprawozdaniach rozwinęła się interesująca dys-
kusja oraz podjęto uchwały.

Podczas obrad dokonano też wyboru nowej 
Rady Nadzorczej MAH, na nową czterolet-
nią kadencję, w składzie: SYLWESTER CE-
RAŃSKI z SS Mokpol, GRAŻYNA GĄSTAŁ 
z PSS Grodzisk Maz., BOGUSŁAW RÓŻYC-
KI z WSS Praga Południe, JANUSZ SZCZĘ-
KULSKI z WSS Wola i ANNA TYLKOWSKA 
z WSS Śródmieście. Rada ukonstytuuje się 
wkrótce.           

Więcej str. 3 u

W przerwie obrad, stoją od lewej: prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, przewodnicząca RN MAH, prezes WSS Śródmieście 
Anna Tylkowska, prezes MAH Jadwigi Wójtowicz-Garwoła i członek RN MAH, prezes WSS Wola Janusz Szczękulski.  

Fot. Maciej Filipowicz.  

Od 29 maja br., zgodnie 
z łagodzeniem przez rząd 
obostrzeń epidemicznych, 

mogą działać już w pełni, lecz 
z rygorami sanitarnymi, zakłady 
gastronomiczne. Wśród nich, po 
wielomiesięcznej przerwie i dotkli-
wych stratach, otwarto społemow-
skie restauracje, kawiarnie i bary.

Postanowiliśmy dlatego przepro-
wadzić gastro-sondę redakcyjną, py-
tając kierowników zakładów o aktu-
alne oferty i korzystając z informacji 
internetowych. Sonda obejmuje sie-
dem zakładów na terenie Warszawy 
oraz Sochaczewa, Garwolina i Białej 
Podlaskiej. Plon tej sondy zamiesz-
czamy na stronie 4. 

Jednocześnie zapowiadamy na-
szą rozmowę z nową prezes Ga-
stronomicznej Spółdzielni Gastro-
nomicznej Centrum w Warszawie 
MARTYNĄ GALANT, której tekst 
ukaże się w następnym numerze. Wnętrze warszawskiego Baru Targówek. 

Nowe otwarcie

Więcej str. 4 u
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1
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerw-

ca, na facebooku i poprzez 
ulotki ogłoszono Konkurs Spół-
dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej 
trwający w dniach 28-31 maja br. 
Jego hasłem było: „Słodkie ma-
lowanie z SPC”, a celem propa-
gowanie sklepów firmowych. Na-
grody to babeczki z owocami za 
najciekawsze rysunki dzieci. SPC 
rozdawała też gratis mini pączki 
z twarogiem dla każdego dziecka!

 DG

2
Na stronie internetowej oraz 

na plakatach w sklepach, 
WSS Praga Południe wraz z Wa-
welem, ogłosiły konkurs. W okre-
sie 17 maja- 6 czerwca br., pod 
hasłem: „Uruchom wyobraźnię 
na dobre”, trzeba było odpowie-
dzieć na pytanie „Dobry sposób 
na nudę to…” oraz dokonać za-
kupu czekolad Wawela. Wśród 
nagród było m.in. 50 słuchawek, 
100 voucherów Decathlon, 5 ze-
stawów do gier  X box.  DG

3
29 maja br. poseł PiS Janusz 

Śniadek zapowiedział 
na portalu wiadomoscihandlo-
we.pl, że na jesieni Sejm może 
się zająć projektem nowelizacji 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Poseł, który piloto-
wał prace w Sejmie nad obowią-
zującą od ponad trzech lat ustawą 
o niedzielnym handlu, ocenia, że 
konieczna jest reakcja na coraz 
śmielsze wykorzystywanie przez 
sklepy wyjątków od zakazu prze-

widzianego 
dla placówek 
pocztowych. 
Warto przy-
p o m n i e ć , 
że poprzed-
nia próba 
uszczelnie-
nia ustawy, 
podjęta przez 
PiS pod ko-
niec 2018 r., 
została za-
niechana po 
p i e r w s z y m 
czytaniu.  DG

4
Z o k a z j i 

dorocznej 
Nocy Mu-

zeów, przypadającej obecnie 15 
maja, władze Warszawy zapropo-
nowały, że oprócz tradycyjnego 
zwiedzania obiektów muzeal-
nych, inną formą spędzenia czasu 
w tę Noc były spacery z kulturą 
poza ich murami. Możliwa też 
była forma wirtualnego  uczest-
nictwa w licznych wydarzeniach. 
Innym pomysłem było włącze-
nie   w imprezę Uniwersyteckie-
go  Ogrodu Botanicznego.  Ta 
Noc pełna tajemnic, zapachów 
i dźwięków anonsowana przez dy-

rekcję Ogrodu była  wyjątkowym 
zaproszeniem. Ciekawi nocnej 
atmosfery panującej wśród licz-
nych alejek , drzew i roślinności 
rozpoczęli tę niecodzienną Noc 
z  przewodnikiem o godz. 20.30.                                                                          
W Noc Muzeów zainteresowa-
ni  taborem miejskiej komuni-
kacji mogli m.in. zapoznać się 
z jej zabytkowymi egzemplarza-
mi w miejscach ich okazjonalnej 
ekspozycji: autobusy na Pl. De-
filad , tramwaje na Pl. Narutowi-
cza,  a także podziwiać je podczas 
tradycyjnej parady.

W sumie, możliwe było sko-
rzystanie z wielu atrakcji  przygo-
towanych przez 180 podmiotów, 
w tym 17 po raz pierwszy, ale za-
wsze z koniecznością zachowania 
reguł sanitarnych, o co apelował  
prezydent Rafał Trzaskowski: 
„zdrowie i bezpieczeństwo nas 
wszystkich to absolutny priory-
tet”.

W tym roku Noc Muzeów od-
była się w Dniu Polskiej Nieza-
pominajki obchodzonym od roku 
2002. Jego inicjatorem był nieży-
jący redaktor radiowej Jedynki 
Andrzej Zalewski, dla szanowa-
nia przyrody z  zachowaniem jej 
różnorodności  biologicznej oraz  
zachowaniu od zapomnienia waż-
nych chwil w życiu. Stąd hasło 
akcji:   - „Niezapominajki poma-
gają  pamiętać”.  J.J. 

5
Korzystając  z przysługującej 

mu inicjatywy ustawodaw-
czej, prezydent Andrzej Duda 
skierował 21 maja do Sejmu pro-
jekt ustawy, zapowiadany przez 
prezesa NBP Adama Glapińskie-
go. Przewiduje on dla przedsię-
biorców nakaz akceptacji płatno-
ści w gotówce. Przepisy te mają 
dotyczyć m.in. sklepów.  DG

6
Jak cytuje 24 maja na portalu 

handelextra.pl red. Katarzyna 
Pierzchała, związkowcy z Soli-
darności oceniają: „Obchodze-
nie ograniczenia handlu w nie-
dziele jest jak pandemia. Kto 
się z nią spotka, to się zaraża”. 
Dowiedzieli się oni właśnie, że 
Ruch – mający status operatora 
pocztowego – będzie oferował 
sieciom handlowym rozwiąza-
nia mające umożliwiać sklepom 
ich otwieranie w dni z zakazem 
handlu.     Ustawa zawiera aż 32 
wyjątki dopuszczające handel 
w niedziele. Wykorzystują to 
nadmiernie wielkie sieci, jak np. 
Żabka, Biedronka, Stokrotka, Le-
wiatan, Top Market, Polomarket. 
Szef handlowej Solidarności Al-
fred Bujara ma spotkać się z sze-
fem Orlenu, aby uniemożliwić 
obchodzenie ustawy przez firmy 
z nim współpracujące.  DG

7
Jak pisze red. Katarzyna Pierz-

chała, „W Sejmie ubiegłej ka-
dencji pojawił się nawet projekt 
uszczelnienia ustawy w tym za-
kresie, Prawo i Sprawiedliwość 
szybko się jednak z niego wy-
cofało. W marcu br., w trzecią 
rocznicę obowiązywania ogra-
niczenia, „Solidarność” wysła-
ła więc list do prezydenta RP, 
w którym apeluje o wsparcie po-
mysłu mającego wyeliminować 

otwieranie się sklepów w nie-
dziele niehandlowe. Związkow-
cy proponują zmiany w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości, 
według których miałby się poja-
wić przepis zakazujący sprzedaży 
napojów alkoholowych przez pla-
cówki pocztowe. Zakaz miałby 
obowiązywać w każdy dzień ty-
godnia, nie tylko w niedziele bez 
handlu. Jeśli udałoby się prze-
forsować ten pomysł, sieci dzia-
łające jako placówki pocztowe 
stanęłyby przed poważnym dyle-
matem: albo handel w niedziele 
albo sprzedaż alkoholu. Zapew-
ne dla wielu detalistów rachunek 
zysków i strat byłby oczywisty: 
zyski z niehandlowych niedziel 
na pewno nie zrekompensowało-
by zysków ze sprzedaży alkoholu 
przez cały tydzień. Co na to pre-
zydent? Jak na razie cisza.”  DG

8
Jak co roku w całym kraju, 

z okazji święta Bożego Ciała 
odbyły się liczne nabożeństwa 
i procesje, z udziałem dzieci 
w strojach komunijnych. Wielu 
Polaków, korzystając ze słonecz-
nego,  wydłużonego weekendu 
wyjechało na wypoczynek, nad 
morze, w góry, nad jeziora. Jed-
nak zagraniczne sieci wykorzy-
stały tę okazję do darmowego 
rozdawanie piwa. Np. Biedronka 
za zakupy oferowała gratis 28 
piw, co Wiadomości Handlowe 
uznały słusznie za „absurdalną 
promocję”. Co na to organy 
państwowe, w trosce o szano-
wanie przepisów o wychowa-
niu w trzeźwości i o zakazie 
nieuczciwej konkurencji?

  DG

9
W czasie tradycyjnej, dorocz-

nej pielgrzymki mężczyzn 
w Piekarach Śląskich, 30 maja br. 
ordynariusz katowicki abp Wiktor 
Skworc skrytykował niemiecką 
sieć Kaufland, która „już trium-
falnie ogłosiła, że dołącza do firm 
handlowych, które wykorzystu-
ją furtkę o usługach pocztowych 
umożliwiającą sprzedaż również 
w niedziele niehandlowe.” Jak 
podaje PAP, arcybiskup podkre-
ślił: „Nie wolno zysków ekono-
micznych stawiać przed pra-
wem człowieka do odpoczynku 
i życia rodzinnego. Mówimy – 
razem z przewodniczącym KEP 
– „non possumus”.  DG        

10
2 czerwca br. Rada Krajo-

wej Sekcji Handlu NSZZ 
„Solidarność” zaapelowała do 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego o jak najszybsze uszczel-
nienie ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. 

„Kolejne sieci handlowe wpro-
wadzają w swoich placówkach 
usługę odbioru i nadawania pa-
czek, co pozwala im udawać, że 
są placówkami pocztowymi i pro-
wadzić handel w niedziele. Ta-
kie postępowanie stanowi jawną  
kpinę z prawa obowiązującego 
w naszym kraju i z ustawodawcy, 
który to prawo ustanowił” – czy-
tamy w piśmie skierowanym do 
premiera Morawieckiego.

Zapis w ustawie dotyczą-
cy usług pocztowych od daw-

na wykorzystuje sieć Żabka. 
W ostatnim czasie status placów-
ki pocztowej zyskała również sieć 
Kaufland, choć na razie nie podję-
ła ona decyzji o otwarciu swoich 
sklepów w niedziele. Niedawno 
część supermarketów otworzyły 
w niehandlowe niedziele sklepy 
sieci Polomarket. Zyskały one 
taką możliwość dzięki podpisaniu 
ze spółką Ruch umowy dotyczą-
cej obsługi paczek. Co warte pod-
kreślenia Ruch należy do Orlenu, 
czyli koncernu kontrolowanego 
przez Skarb Państwa.

W ocenie „S” fakt, że państwo-
we firmy pomagają sieciom han-
dlowym otwierać sklepy w nie-
dziele jest bulwersujący. – Jak 
mamy oczekiwać od zagranicz-
nych sieci przestrzegania jakich-
kolwiek standardów, skoro pań-
stwowe firmy określane mianem 
„narodowych czempionów” tego 
nie robią? – komentuje Alfred 
Bujara, szef handlowej Solidar-
ności. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

11
Fundacja Widzimy Inaczej 

zorganizowała II Ogólno-
polski Turniej Blind Tenisa 
RAKIETY ATNiS. 23 maja br. 
na kortach Warszawskiego Klubu 
Tenisowego MERA spotkali się 
niewidomi i słabowidzący pasjo-
naci tenisa ziemnego, by powal-
czyć o podium. Blind tenis to te-
nis ziemny dla osób niewidomych 
i słabowidzących. Jego zasady 
opracował niewidomy Japończyk 
Miyoshi Takei, a do Polski wpro-
wadziła je Agata Barycka. Do gry 
używa się specjalnej dźwiękowej 
piłki, której konstrukcja umożli-
wia lokalizację jej przez niewi-
domego. Podczas gry można ją 
odbić od ziemi trzy, dwa lub je-
den raz – w zależności od stopnia 
niewidzenia tenisisty.

Fundacja Widzimy Inaczej 
prowadzi Akademię Tenisa dla 
Niewidomych i Słabowidzą-
cych. W tegorocznym turnieju 
wzięło udział 26 zawodników 
w trzech kategoriach, w zależ-
ności od stopnia niewidzenia. 
Prezes Fundacji Robert Zarzec-
ki podkreślił, że zadania Aka-
demii są współfinansowane ze 
środków PFRON. Natomiast, 
„człowiek z upośledzonym 
wzrokiem może robić wszystko, 
tylko musi uwierzyć we własne 
możliwości”. W jednym z naj-
bliższych numerów opublikuje-
my wywiad z panem prezesem.                                                       
Partnerami wydarzenia byli: Pol-
ski Związek Tenisowy oraz War-
saw Sports Group. Turniej odbył 
się dzięki wsparciu sponsorów: 
Strefa Tenisa, Warszawski Klub 
Tenisowy MERA, „Społem” 
WSS Śródmieście, sklep Presto 
City Cafe oraz Inżynieria dla Śro-
dowiska. 

DANUTA BOGUCKA

12
Podczas obrad Zgroma-

dzenia Wspólników MAH 
Społem 31 maja br., prezes 
PSS Biała Podl. Eugeniusz 
Mazur z dumą prezentował 
znakomitą monografię swojej 
90-letniej spółdzielni. Jej au-
torem jest Jerzy Trudzik, a za 
miesiąc zamieścimy recenzję 
tej książki. DG 
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Ze sprawozdania Zarządu 
MAH za rok 2020 wyni-
ka, że Mazowiecka Agen-

cja Handlowa na dzień 31 grud-
nia 2020 roku była własnością 
24 wspólników dysponujących 
łącznie 788 udziałami po 2 500 
złotych każdy. Kapitał zakłado-
wy wraz z rezerwowym wyno-
sił 2 000 000 złotych. W trakcie 
2020 roku nie nastąpiły zmiany 
w liczbie udziałowców i w struk-
turze kapitału zakładowego Spół-
ki. Na koniec roku 2020 Spółka 
posiadała 2 udziały po 60 000 
złotych każdy, na łączną kwotę 
120 000 złotych w SOW „ZO-
RZA” w Kołobrzegu.

W minionym roku można wy-
odrębnić kilka odmiennych, spe-
cyficznych faz w działalności 
Spółki, wynikających z aktualne-
go rozwoju wydarzeń w jej oto-
czeniu:

I faza, to początek roku, kiedy 
to organizowano ambitne przed-
sięwzięcia handlowe na rzecz 
udziałowców tj. bardzo boga-
ty program akcji handlowych 
z okazji Świąt Wielkanocnych, 
planowano i uzgadniano z kon-
trahentami Kampanię „Lato 2020 
z MAH”, a także przygotowywa-
no Konferencję „Wiosna 2020 
z MAH” w dniu 30 marca 2020 
roku oraz ciekawe formy Warsz-
tatów Handlowych MAH w II 
kwartale 2020 roku. Działając, 
w miarę normalnie i tak jak dotąd 
dynamicznie Spółka zamknęła 
I kwartał 2020 roku, pozytyw-
nym wynikiem finansowym.

II faza, to czas od momen-
tu wprowadzenia w kraju, już 
w marcu 2020 roku stanu zagro-
żenia epidemicznego, a w kon-
sekwencji takie czynniki jak: 
drastyczne ograniczenie w kraju 
działalności w sferze gospodar-
czej do niezbędnego minimum, 
wyciszenie życia kulturalnego, 
a także konieczność pozostania 
w domu, spowodowały spowol-
nienie wszelkich aktywności. 
Odwołano wszystkie konferen-
cje, warsztaty handlowe i bezpo-
średnie spotkania.

W okresie stanu epidemicznego 
i upowszechnionej pracy zdalnej, 
dużą rolę odgrywają media elek-
troniczne. Uruchomiono już w lu-
tym 2020 roku nową formę infor-
macji handlowej indywidualnej 
dla zainteresowanych spółdzielni 
na platformie ONET w liczbie 46 
dni po 50 000 odsłon dziennie 
oraz 3-krotnie mailing każdora-
zowo do 200 000 indywidualnych 
odbiorców. Nie zrezygnowano 
z obecności MAH w METRZE 
WARSZAWSKIM. 

III faza, to okres od 1 maja 
2020 roku - próba powrotu do 
równowagi, chociaż bardzo trud-
na, ze względu na kontynuowane 

wstrzymywanie się partnerów 
handlowych przed podejmowa-
niem działań handlowych, które 
by angażowały dodatkowe środki 
finansowe. Mimo tego, udało się 
to ze współorganizatorami Pro-
gramu Lato 2020 z MAH. 

IV faza, to okres IV kwartału 
2020 roku, który niestety przy-
niósł ponowne obostrzenia epide-
miczne, co skutkowało również 
ograniczonymi aktywnościami 
handlowymi.

Jednak, mimo braku inicjatyw 
ze strony kontrahentów, cały Ze-
spół Spółki pracował bardzo inten-
sywnie na rzecz wsparcia sprze-
daży spółdzielni w placówkach 
handlowych i nie tracił kontaktu 
ze wszystkimi uczestnikami re-
alizacji programów handlowych, 
a w szczególności bieżącej orga-
nizacji akcji handlowych, pod-
sumowania Programu Letniego 
i przekazania finansowych nagród 
laureatom oraz przygotowania 
ciekawych akcji świątecznych.

Globalne przychody Spółki na 
dzień 31.12.2020 roku osiągnęły 

kwotę 1 784 108 złotych, nato-
miast zysk brutto wyniósł 150 
662 złote. Zgodnie z kodeksem 
spółek handlowych rozliczenie 
należnej wspólnikom dywiden-
dy przedstawia się jak w prze-
słanych wcześniej materiałach. 
Zarząd Spółki w porozumieniu 
z Radą Nadzorczą proponuje wy-
płacenie 100% dywidendy netto 
na konta właścicieli. Jak wyni-
ka z Rachunku Zysków i Strat, 
struktura kosztów i przychodów 
w minionym roku i w porówny-
walnych okresach była stabilna. 

Rok 2020 zamknął 24-letni 
okres funkcjonowania Mazo-
wieckiej Agencji Handlowej 
„Społem” Spółka z o.o. W całym 
okresie działalności Spółka wy-
pracowała ponad 14 mln złotych 
zysku brutto, a przychody Spółki 
wyniosły ponad 204 mln złotych. 
Jednocześnie zakupy spółdzielni 
w ramach umów Spółki to ponad 
4,5 mld zł netto.

W 2020 roku na bazie podpisa-
nych 60 umów z producentami, 
dystrybutorami  i importerami, 
spółdzielnie (aktualni udziałowcy) 
osiągnęły zakupy netto wartości 
ponad 218 mln złotych, co stano-
wi 93% w stosunku do 2019 roku. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że wszystkie spółdzielnie repre-
zentowane  w Radzie Nadzorczej 
Spółki znalazły się w I-szej piątce 
pod względem zakupów, które sta-
nowiły 69% ogółu. Zarząd Spółki 
kontynuował szósty rok współ-
pracy ze strategicznym partnerem 
biznesowym tj. Grupą MPT. Wy-
pracowane w 2020 roku dodatko-
we środki finansowe – przekazano 
spółdzielniom w wysokości blisko 
140 tysięcy złotych netto.

W 2020 roku Spółka opra-
cowała i zrealizowała szeroki 
program działań wspierających 
sprzedaż, w tym (poza ONET):
*  Program – „LATO 2020 

z MAH” z 7 kontrahentami tj.: 
KPH SPOŁEM, BAKOMA, 

CHŁODNIA MAZOWSZE, 
COCA COLA, JBB, FRITO 
LAY, HEBAR.

*  Programy promocyjne
*  Materiały wydawnicze i re-

klama prasowa
*  Reklama w metrze w War-

szawie

W minionym 2020 roku ak-
tywny udział większości spół-
dzielni – udziałowców MAH 
w przedsięwzięciach Spółki za-
owocował pozytywnym wyni-
kiem finansowym. Wyniki analiz 
były prezentowane na posiedze-
niach Rady Nadzorczej, a także 
były przydatne w negocjacjach 
z kontrahentami oraz przy pla-
nowaniu akcji promocyjnych. 
Kompletną informację o MAH 
i spółdzielniach prezentowano na 
monitorze  w biurowcu przy ul. 
Grażyny 15, a także na stronie: 
www.mahwarszawa.pl

Jak zaznaczyła prezes MAH, 
w bieżącym roku 2021, „biorąc 
pod uwagę nieprzewidywalność 
dalszej sytuacji zagrożenia epide-
micznego, a także brak horyzontu 

czasowego jej zakończenia, mu-
simy zachować dużą ostrożność 
w planowaniu, prowadzić perma-
nentną analizę zmian zachodzą-
cych w otoczeniu i adekwatnie 
reagować. Priorytetem w 2021 
roku jest utrzymanie płynności 
finansowej w Spółce i zabezpie-
czenie zgromadzonych przez 
właścicieli udziałów. Nadrzęd-
nym celem jest i będzie również 
wysoka użyteczność Spółki dla 
udziałowców i satysfakcja ze 
współpracy poprzez doskonalenie 
warunków handlowych dla Spół-
dzielni w zawartych umowach 
i utrwalanie pozytywnego wize-
runku spółdzielni i Mazowieckiej 
Agencji Handlowej ”Społem”.

W sprawozdaniu Rady Nadzor-
czej MAH znalazł się m.in. wnio-
sek o udzielenie jednoosobowemu 
Zarządowi MAH absolutorium za 
rok 2020. Jednocześnie Rada wy-
soko oceniła  pracę prezes Jadwigi 
Wójtowicz-Garwoła.

Po sprawozdaniach rozwi-
nęła się ożywiona dyskusja. 
Wzięli w niej udział kolejno: 
prezes KZRSS Społem Ry-
szard Jaśkowski, prezes WSS 
Śródmieście Anna Tylkowska, 
prezes WSS Praga Południe 
Bogusław Różycki i prezes 
PSS Biała Podlaska Eugeniusz 
Mazur. Pozytywnie ocenio-
no działalność Agencji w roku 
2020, także na tle jej owocnej, 
użytecznej  działalności w ca-
łym 25-leciu istnienia. Z troską 
i nadzieją mówiono o rozwoju 
wspólnych zakupów, zwłaszcza 
wobec ogromnej konkurencji 
wielkich sieci handlowych. 

Prezes Ryszard Jaśkowski 
serdecznie pozdrowił zebra-
nych i powiedział, że cieszy się 
z pozytywnych wyników eko-
nomicznych Agencji. Wspomi-
nając nieudane próby integracji 
zakupowej spółdzielni w latach 
ubiegłych, z nadzieją mówił 
o tegorocznej akcji sprzedaży 

dla spółdzielni udziałów KPH 
Społem i zacieśnieniu współ-
pracy MAH-KPH. Dobre efekty 
przyniesie zawarcie kilkunastu 
umów centralnych z dostawcami. 
Mówca wskazał na pozytywny 
przykład integracji spółdzielni 
w postaci rozwojowego, wspól-
nego Ośrodka Wypoczynkowego 
„Zorza” w Kołobrzegu, do które-
go serdecznie zapraszał.

Prezesi Bogusław Różycki, 
Anna Tylkowska i Eugeniusz 
Mazur z troską mówili o dalszym 
rozwoju wspólnych zakupów. Na 
tle bolesnych niepowodzeń w la-
tach ubiegłych i obaw spółdziel-
ni, trzeba każdą z nich przekony-
wać osobno. Jak mówił prezes 
Mazur, spółdzielnie mają różne 
warunki działania i tak kupować 
będą tam, gdzie będzie to dla 
nich najkorzystniejsze. Wspólne 
promowanie marki Społem to 
dobry przykład owocnej współ-
pracy MAH-KPH. Natomiast 

w integracji, to co nam najlepiej 
się udało, to 25-letnia działalność 
MAH „w dobrym stylu”.  

Zgromadzenie Wspólników 
MAH podjęło stosowne uchwały, 
w tym udzieliło absolutorium za 
rok 2020 Zarządowi MAH, za-
twierdziło roczne sprawozdania 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spół-
ki oraz dokonało podziału rocz-
nego zysku netto.  

Przed wyborami do nowej Rady 
Nadzorczej MAH, w imieniu na-
szej redakcji złożyłem zebranym 
serdeczne gratulacje z okazji 
25-lecia Agencji oraz wyraziłem 
słowa głębokiego uznania i podzi-
wu za trud i poświęcenie naszych 
społemowskich kasjerek, sprze-
dawczyń, pracowników i liderów 
spółdzielni, szczególnie w okresie 
pandemii.   

Podczas obrad wybrano na 
nową czteroletnią kadencję, 
nową Radę Nadzorczą MAH. 
O jej ukonstytuowaniu poin-
formujemy w następnym nu-
merze. Warto podkreślić, że 
spotkanie przebiegało w przy-
jacielskiej, spółdzielczej atmos-
ferze i zakończyło się w pogod-
nym, wiosennym nastroju. 

DARIUSZ GIERYCZ  

uDokończenie ze str. 1

Zgromadzenie Wspólników MAH Społem

Wysoka użyteczność

Na zdjęciu od lewej stoją: Anna Tylkowska, Marek Kędzierski i Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła. Po obradach sekretarz Zgromadzenia wręczył kwiaty przewodniczącej 
RN MAH i prezes Zarządu MAH.
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BAR MLECZNY BAMBI-
NO, Warszawa, ul. Hoża 19 

(wejście od Kruczej) tel.625-16-
95, należy do WSG Centrum. Kie-
rowniczka  AGATA PIŃCZUK, 
miejsc konsumpcyjnych: 75; za-
łoga 17 osób, godziny otwarcia: 
poniedziałki-piątki 8-20, soboty-
niedziele 9-18. Specjalności za-
kładu: zupa pomidorowa, rosół, 
schabowy z kapustą i ziemniaka-
mi, kotlet mielony z indyka, kro-
kiety, naleśniki i pierogi.

To jeden z najstarszych barów 
mlecznych w stolicy i od lat zaj-
muje pierwsze miejsce w rankin-
gu miejskim portalu naszemiasto.
pl. O jego niezwykłej, wciąż nie-
przemijającej popularności, już 
od kilku pokoleń,  zaświadcza 
fakt, że codziennie karmi ponad 
500 osób. Starsi warszawiacy do-
brze pamiętają charakterystyczny 
neon baru „Bambino” przy ul. 
Kruczej z lat 60. z mrugającą kro-
wą z koniczyną w pysku.

Obiadowa kolejka przy kasie 
i okienku liczy niekiedy ponad 
20 osób. Cierpliwie stoją w niej 
urzędnicy i biznesmeni z okolicz-
nych biur i firm, emeryci i bezro-
botni, w tym ci z bonami abona-
mentowymi z Centrum Pomocy 
Społecznej, licealiści i studenci, 
hipsterzy, turyści z zagranicy, 
matki z dziećmi, policjanci, ro-
botnicy itd.

Konsekwentnie cała doświad-
czona załoga pilnie dba o jakość 
tradycyjnych polskich potraw. 
Codziennie setki osób na wielkiej 
tablicy wybierają sobie potrawy 
z 12 zup, 20 dań mięsnych, 20 
mącznych, 20 śniadaniowych, 
z jarzyn, surówek, a także napoje 
i desery. 120 posiadaczy bonów 
abonamentowych po 15 zł ko-
rzysta z trzech zestawów obia-
dowych do wyboru: mięsnego, 
jarskiego i dietetycznego. Przy 
tym jedna potrawa nie może się 
powtarzać w ciągu 10 dni.

Część klientów kupuje dania 
na wynos, a w okresie przedświą-
tecznym korzysta z oferty zaku-
pów potraw wigilijnych na półmi-
skach. Bar zaopatruje się od wielu 

lat w warzywa i owoce w spraw-
dzonym gospodarstwie rolnym 
w podwarszawskim Opaczu Ko-
lonii. W inne produkty świeże 
i mrożonki poprzez hurtownie, 
wspierając małe polskie firmy.                                                                                              
A jeśli zajrzeć do kuchni, to 
o dziwo także tutaj nie ma cia-
snoty, ani zaduchu. Klimatyzacja. 
Trzon kuchenny pośrodku i blaty 
robocze wokół ścian. Wszystko 
lśni czystością. Idealny porządek 
i wzorowa organizacja pracy, jak 
w laboratorium. Każda z pań wie 
doskonale co ma robić. 

2

CAFE & BAR, Sochaczew, 
pl. Kościuszki, tel. 46-862 

25 43, należy do PSS Sochaczew. 
Miejsc konsumpcyjnych 80. Kie-
rowniczka BARBARA BERNAT;  
załoga 12 osób. Godziny otwarcia 
8-20. Specjalności zakładu: flaki, 
zacierkowa, pieczarkowa, dewo-
laj, golonka, karkówka po żydow-
sku.  Chętnie konsumenci kupują 
żurek, krupnik, chłodnik, a tak-
że klasyczny schabowy, kotlet z  
indyka, ryby smażone, gołąbki, 
bigos, a do tego kopytka, kluski 
śląskie i frytki.  

3

BISTRO GOCŁAW, War-
szawa, ul. Abrahama 18 

(wejście od ul. Fieldorfa), 
tel.303-13-00, 691-967-070, 
www.bistrogoclaw.pl, facebook, 
należy do Warszawskiej Spół-
dzielni Gastronomicznej Cen-
trum.  Kier. DOROTA JĘDRZEJ-
CZYK. Miejsc konsumpcyjnych: 
40; załoga: 7 osób. Godziny 
otwarcia: poniedziałki-soboty 11-
21, niedziele 12-21. Specjalności 
zakładu: schabowy z kością na 
smalcu, wątróbki drobiowe, pierś 
z kurczaka, bitki wołowe, sernik 
wiedeński.

Z daleka wzrok przyciąga szyld 
bistro, a wieczorem świecący 
neon. Wejść można przez długi 
taras po schodkach, albo podjaz-
dem dla niepełnosprawnych. Jeśli 
jest dzień pochmurny i ponury, 
to od razu po wejściu czujemy 
się weselej w utrzymanym w cie-
płych brązach i przy punktowym 
oświetleniu wnętrzu. W tle łagod-
na, niegłośna muzyka. Można 

siąść przy kwadratowych stoli-
kach przy dużych oknach, albo 
w głębi sali. Na stołach kwiaty 
w doniczkach.

Połowa konsumentów to sta-
li bywalcy lokalu. Najwięcej 
osób przychodzi na obiady po 
południu. Wieczorem, przy in-
tymnym oświetleniu zmienia się 
charakter lokalu. I wtedy przy-
chodzą często młodsze i starsze 
pary, aby przy lampce wina, lub 
przy piwie pogwarzyć w relak-
sowej atmosferze. W okresie 
pandemii klienci nie zawiedli 
i zamawiali potrawy na wynos. 
Dalej korzystają z codziennych 
ofert na facebooku. 

4

BAR MLECZNY SADY, 
Warszawa, ul. Krasińskie-

go 36, tel. 663 85 84, należy do 
WSS Żoliborz. Kierowniczka 

ELŻBIETA BOGUSZ; załoga 13 
osób; 64 miejsca konsumpcyjne. 
Godziny otwarcia: 7-19, week-
endy 7-17. Od ponad 60 lat stali 
klienci przeważają i korzystają 
z baru kolejne pokolenia. Bar wy-
daje, tak jak przed pandemią, 500 
posiłków dziennie, z tego połowę 

na bony opieki społecznej. Spe-
cjalności zakładu to: kotlet mie-
lony wieprzowo-drobiowy, filet 
z kurczaka, leniwe, gulasz, omlet 
z pieczarkami, gołąbki. Klien-
ci chętnie zamawiają też żurek, 
barszcz ukraiński, jarzynową, ko-
pytka, kasze, a na deser galaretkę 
owocową i budyń. Niektórzy bio-
rą porcje połówkowe.   
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BAR SMAKOSZ, Garwo-
lin, ul. Nadwodna 8, tel. 

782 620 432, należy do PSS Gar-
wolin.  Godziny otwarcia: 8-17. 
Specjalności: zestawy obiadowe 
po 16-18 zł,  a w nich np. zupy 
– ogórkowa, chłopska, fasolo-
wa, kalafiorowa, pieczarkowa, 
grochowa; dania – pyzy, żeber-
ka, mielone, dorsz, schabowy, 
gulasz, pieczeń wołowa, a więc 
klasyka. Dowóz na terenie mia-
sta gratis. Codzienna oferta na 
facebooku.   

6

RESTAURACJA STYLOWA, 
Biała Podlaska, ul. Brzeska 16 

(wejście od ul. Prostej), tel. 88- 343 
41 51, należy do PSS Biała Podlaska. 
Kierowniczka SYLWIA TARUC, 

miejsc konsumpcyjnych 120, zało-
ga 10 osób. Godziny otwarcia 12-
22, specjalności zakładu: 4 zestawy 
obiadowe do wyboru co 3 dni, np. 
barszcz ukraiński i kapuśniak, albo 
rosół i żurek – filet drobiowy, kotlet 
po kijowsku, ozorek, medalion scha-
bowy, pierogi – surówki, ziemniaki. 
W ofercie, także internetowej usługi 
cateringowe, wyroby z własnej pie-
karni, ciastkarni, garmażerni, sprze-
dawane również w sklepie firmo-
wym obok. Lokal reklamuje się  jako 
przyjazny emerytom i rencistom. 

7

BAR TARGÓWEK, Warsza-
wa, ul. Kondratowicza 20 

(obecnie wejście na tyłach Urzę-
du Dzielnicy Targówek), tel. 

674-87-84, 609-879-100, należy 
do WSG Centrum. Kierowniczka 
BOŻENA JEZIORSKA. Miejsc 
konsumpcyjnych: 40; załoga 
8-osobowa. Godziny otwarcia: 
poniedziałki-piątki 8-16. Specjal-
ność zakładu: własnej produkcji 
tatar wołowy, pasztet wieprzowo
-drobiowy, pączki różane.

2 czerwca, kiedy weszliśmy 
w porze obiadowej z przyja-
cielem, to musieliśmy odstać 
w kilkunastoosobowej kolej-
ce. Obsługa sprawna i błyska-
wiczna. Kierowniczka za kasą. 
Ceny umiarkowane: dania po 
9 zł, dodatki 3-4 zł, zupy 4 zł.                                                                       
Nasz obiad, tj. koperkowa, żurek, 
klasyczny schabowy z kapustą 
i gulasz z kaszą – super! Pasztet 
domowy i tatar, kupione do domu 
- rewelacyjne. Wszystko świe-
żutkie, doskonale doprawione, 
bardzo smaczne. Niestety o 13-
tej „wyszła” już grzybowa, miru-
ny pozostało niewiele, a zraziki 
w sosie kurkowym były wczo-
raj… 

Nie dziwota, że taki tu ruch. Ja-
kość potraw, garmażerka kuchni 
polskiej na najwyższym pozio-
mie. Jak nam wiadomo, codzien-
na oferta na facebooku przyciąga 
tu nawet ludzi z centrum stolicy. 
Przed weekendem prawie każdy 
zaopatruje się na wynos.  

 Opr. DARIUSZ GIERYCZ

Nowe otwarcie

Dawny neon Baru Bambino WSG 
Centrum.

Restauracja Stylowa.
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Sklepy, które nie rozważą tej 
lub innej formy integracji nie 
mają wielkich szans w starciu 
z dyskontami. Do zmniejszającej 
się liczby sklepów przyczynia się 
także, choć w mniejszym stopniu, 
wymiana pokoleniowa. Pokole-
nie, które rozpoczynało swoją 
przygodę z handlem na przeło-
mie lat 80. i 90. powoli odchodzi 
na emeryturę. Dzieci nie zawsze 
chcą ten biznes kontynuować…

– Jak Pan ocenia fakt, że duże 
zagraniczne sieci handlowe to-
czą między sobą wojny o klien-
ta, wykorzystując do tego nie-
uczciwe praktyki, np. rozdają 
darmowe piwo, stosując przy 
tym nagminnie ceny dumpin-
gowe. Czy PIH ma pomysł jak 
temu przeciwdziałać? 

– Problem ten był zgłaszany 
przez Polską Izbę Handlu przy 
okazji podobnych promocji do 
UOKiK, który nie znalazł pod-
staw, by zająć się tą sprawą, de-
finiując to jako zdarzenie incy-
dentalne. Jako organizacja nie 
wspieramy takich praktyk mar-
ketingowych stosowanych przez 
dyskonty nawet, jeżeli mają cha-
rakter incydentalny. Występowa-
liśmy zresztą do UOKiK i innych 
instytucji w wielu sprawach, któ-
re dotyczyły działań marketingo-
wych dyskontów i będziemy to 
robić, jeżeli takie praktyki ziden-
tyfikujemy. 

– Czy widzi Pan potrzebę 
przyjęcia w najbliższym cza-
sie ustawy o handlu, mówią-
cej o polityce handlowej kraju 
i zasadach uczciwego handlu? 
Jak Pan widzi, w kontekście 
ratowania polskiego handlu 
i wprowadzenia zasad uczci-
wego handlu, współpracę PIH 
z Solidarnością?

– Zacznę od końca – Polska 
Izba Handlu wspiera NSZZ „So-
lidarność” w zakresie utrzymania 

obecnej formy ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele – w na-
szej ocenie sprzyja ona małym 
i średnim podmiotom handlu, któ-
re odnalazły się w nowej rzeczy-
wistości. Współpracujemy także 
z NSZZ „Solidarność” w zakresie 
apeli dotyczący priorytetowego 
szczepienia pracowników handlu. 

Jeżeli chodzi o pomysł na 
ustawę o handlu nie widzimy 
na chwilę obecną takiej potrze-
by – w ostatnim okresie weszło 
w życie wiele ustaw bardzo moc-
no wpływających na handel – po-
datek handlowy, ustawa o ograni-
czeniu handlu w niedzielę, ustawa 

o prozdrowotnych wyborach kon-
sumentów znana lepiej jako poda-
tek od napojów i „małpek”, liczne 
zmiany w zakresie kas fiskalnych, 
spółek komandytowych, przed 
nami nowelizacja ustawy o prze-
wadze kontraktowej, do tego jesz-
cze przed końcem roku czekają 
nas dwie ustawy środowiskowe 
– implementacja dyrektywy SUP 
o jednorazowych opakowaniach 
plastikowych i ustawa o rozsze-
rzonej odpowiedzialności produ-
centa wprowadzająca na szeroką 
skalę depozyt opakowań. 

To tylko wybrane i spektaku-
larne przykłady – nie wymie-
niłem co najmniej kilkunastu 
innych przepisów dotyczących 
handlu, które weszły w ostatnim 
czasie, dlatego dokładanie ko-
lejnych legislacji jawi się jako 
przeregulowanie. Poza tym nie 
da się wszystkiego uregulować – 
rola państwa jest ważna, ale musi 
być też miejsce na rozwój handlu 
w warunkach konkurencji i wol-
nego rynku. 

Niestety także jakość procesów 
legislacyjnych i stanowionego 

prawa podlega coraz bardziej, by 
tak rzec „erozji”, pogarszają się 
standardy konsultacji społecz-
nych. Nie chcę tu szukać winnych 
– taki jest stan rzeczy. Dlatego też 
nie wydaje się, aby próba cało-
ściowego uregulowania wszyst-
kich spraw związanych z han-
dlem przyniosła coś dobrego. 

Na co dzień widzimy, jak trud-
no często znaleźć wspólne mia-
nowniki dla jednej organizacji, 
jaką jesteśmy w ramach jednego 
segmentu powierzchniowego 
i asortymentowego, a co dopiero 
mówić o całym rynku handlu. Ist-
nieje poważne ryzyko, że taki akt 

prawny przyniósłby więcej pro-
blemów i konieczności noweliza-
cji na całe lata niż pozytywnych 
skutków. 

– Jak Polska Izba Handlu 
ocenia realizowanie podatku 
handlowego? Czy jest Pan za 
opodatkowaniem również han-
dlu internetowego? 

– Podatek handlowy, który 
popieraliśmy i popieramy od sa-
mego początku jako daninę wy-
równania szans wszedł w życie 
dopiero w tym roku – roku, który 
nie jest w żaden sposób repre-
zentatywny dla handlu. Dopiero 
przekonamy się, jak dodatkowe 
obciążenie wpłynie na politykę 
tych, których najbardziej dotyczy 
czyli dyskontów. 

Jednocześnie  też mamy nadzie-
ję, że to rozwiązanie ma szanse na 
wsparcie dla dużej części branży 
szczególnie MSP, której będzie 
łatwiej konkurować z najwięk-
szymi graczami, czyli dyskonta-
mi. Natomiast do kompleksowej 

oceny efektywności tego podatku 
potrzebny jest czas w perspek-
tywie co najmniej jednego roku. 
Co do objęcia podatkiem handlu 
internetowego, to nie wydaje się 
to na tę chwilę technicznie realne. 

– Kolejna ważna kwestia, któ-
rą chciałbym omówić, to szcze-
pienia zakładowe. Rząd cały 
czas obiecuję, że już wkrótce 
zaczną się szczepienia pracow-
ników w firmach zatrudniają-
cych co najmniej 300 osób. Czy 
uważa Pan, że zakładowe szcze-
pienia byłyby pomocne w obro-
nie przed pandemią, szczegól-
nie pracowników handlu?

– Szczepienia są jak dotąd 
jedynym sposobem na walkę 
z pandemią i każdy powinien 
się zaszczepić – my jako Izba 
mówimy o priorytecie szczepień 
dla handlowców już od grudnia. 
Mówimy to sami, wraz z Solidar-
nością, wraz z KRZSS Społem, 
wraz z Polską Organizacją Han-
dlu i Dystrybucji, wraz z Polską 
Radą Centrów Handlowych. Pol-
ska Izba Handlu wspierała rząd 
w dystrybucji kilku milionów 
ulotek zachęcających do szcze-
pień w sklepach w całym kraju. 

Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, iż szczepienia w placów-
kach handlowych wśród małych 
i średnich przedsiębiorców to nie 
to samo co szczepienia w fabry-
ce, gdzie teoretycznie w ciągu 
zmiany można zaszczepić poło-
wę pracowników – zwracaliśmy 
na to uwagę ministrowi Micha-
łowi Dworczykowi w naszych 
pismach. Potrzebne są odpowied-
nie rozwiązania. Inna sprawa, że 
teraz Narodowy Program Szcze-
pień wydaje się przyspieszać, 
więc problem może rozwiąże się 
tak czy inaczej. 

– Jak Pan zapatruje się na 
tworzenie się Narodowego Hol-
dingu Spożywczego? Czy pol-
skie firmy mogą na tym holdin-
gu skorzystać? Czy orientuje 
się Pan na jakich w ogóle wa-

runkach miałaby wyglądać tam 
współpraca? Czy to na zasadzie 
korzystania ze wspólnego ryn-
ku hurtowego, czy to bardziej 
jakiegoś rodzaju franczyza?

– Pojęcie Narodowego Hol-
dingu Spożywczego na tę chwilę 
wydaje być koncepcją jeszcze nie 
wykrystalizowaną – zmieniają 
się jego założenia, zresztą wyda-
je się iż nie jest to dla legislatora 
projekt o najwyższym prioryte-
cie. Dotychczas zaprezentowane 
koncepcje zakładały działania na 
poziomie detalu, w innej wersji 
raczej jako współpraca producen-
tów, innej jeszcze jako współpra-
ca z rolnictwem. Warto podkre-
ślić, iż w niemal żadnym kraju 
na świecie państwo nie wchodzi 
w obszar handlu detalicznego. 
Nie wydaje się, aby to rozwią-
zanie w odniesieniu do detalu, 
szczególnie w tak złożonym śro-
dowisku handlu detalicznego jak 
polskie było w pełni trafione. 

Oczywiście warto obserwo-
wać przejęcie Ruch przez Orlen, 
ponieważ w długoterminowej 
perspektywie stanowić to będzie 
swego rodzaju papierek lakmu-
sowy dla tego rodzaju idei, nato-
miast też nie jest w pełni repre-
zentatywne. 

W przypadku, gdyby miało do 
czegoś takiego dojść w rzeczy-
wistości, należałoby sobie odpo-
wiedzieć na bardzo wiele pytań 
na temat obecności państwa tym 
razem jako gracza rynkowego 
w obszarze będącym domeną 
działalności prywatnej. Pytanie 
jaki miałoby to wpływ na wolną 
konkurencję, która jest jednak 
podstawą handlu.

Rozmawiał:  
MATEUSZ DAMOŃSKI

Tylko integracja
Rozmowa z wiceprezesem Polskiej Izby Handlu 
MACIEJEM PTASZYŃSKIM

uDokończenie ze str. 1

13 maja 2021 odbył się 
Wirtualny Kongres 
Handlu Spożywczego, 

organizowany przez Polską Izbę 
Handlu, Gemini Group i Doceń 
Polskie  – nowe wydarzenie 
branżowe, które szeroko poka-
zało aspekty relacji producenta 
z siecią handlową. Do udziału 
zostały zaproszone różne pod-
mioty działające na rynku han-
dlu spożywczego. 

Prezentacje podczas Kongresu 
pokazały obraz zależności do-
stawca – sklep z kilku perspek-
tyw. Można było też odwiedzać 
wirtualne stoiska producentów 
oraz sieci handlowych – pozwo-
liło to poznać bliżej działanie 
wielu firm oraz wymienić się 
doświadczeniami podczas cza-
tów. Wydarzenie zakończyło się 
dyskusją z udziałem ekspertów 
i praktyków dotyczącą łańcucha 
dostaw. Kongres odwiedziło po-
nad 280 osób. 

– Klienci docenili w pandemii 
małe, lokalne sklepy, np. dlatego, 
że dają szerszy wybór niż w dys-
kontach i są blisko domu. Ten ka-
nał to duża szansa dla producen-
tów na pokazanie asortymentu. 
W nich można rozwinąć całe port-
folio swoich produktów, dlatego 
ważne są dobre relacje i uprosz-
czenie łańcucha dostaw – mówił 
Maciej Ptaszyński, wiceprezes 

Polskiej Izby Handlu, który otwo-
rzył wydarzenie.

Z kolei Pedro Martinho, czło-
nek zarządu Eurocash S.A. pod-
czas prezentacji „Jak dotrzeć do 
wszystkich konsumentów? Efek-
tywne strategie producentów” za-
uważył, że Polska to wyjątkowy 
kraj. 40% populacji żyje w miej-
scowościach mniejszych niż 10 
tys. mieszkańców. Nawyki kon-
sumentów różnią się w zależności 
od miejsca zamieszkania. Ludzie 
nie mają dużych mieszkań, a więc 
dużej lodówki – zatem nie robią 
wielkich zakupów na zapas. 

Dlatego, ważne aby dotrzeć do 
klientów, którzy chcą szybko zro-
bić małe zakupy. W niewielkich 
niezależnych sklepach producenci 
mają szanse sprzedaży dużo szer-
szego asortymentu. Sklep prowa-
dzony przez lokalnego przedsię-
biorcę to kanał bogaty, oferta jest 
dopasowana do lokalnych potrzeb 
klientów. Takie sklepy mają duże 
znaczenie dla kraju, który jest bar-
dzo przedsiębiorczy. 

Kolejnym punktem Kongre-
su była prezentacja „Sprzedaż 
w sklepach małoformatowych do 
300m2 w okresie Covid-19, czyli 
co zmieniła, a czego nie zmieniła 
pandemia?” przedstawiona przez 
Marka Zachalskiego, analityka 
danych w agencji CMR, zawie-
rająca wiele ciekawych danych. 

W wystąpieniu pokazano zacho-
wania konsumenckie podczas róż-
nych etapów pandemii. Np. w fa-
zie odmrażania Polacy zauważyli, 
że jest dostęp do produktów i nie 
muszą robić zakupów na zapas. 

Okres po zniesieniu restrykcji 
przyniósł 2,7% wzrostu wartości 
sprzedaży rok do roku. Średnia 
wartość koszyka wzrosła w tym 

okresie o niemal 30%, co zrekom-
pensowało spadek liczby transak-
cji o 20,9%.  Natomiast druga fala 
pandemii przyniosła 1,4% spadku 
wartości sprzedaży rok do roku. 
Wzrost średniej wartości koszy-
ka w tym okresie o 20,9% nie 
zrekompensował spadku liczby 
transakcji o 18,5%.

Marcin Poniatowski, członek 
zarządu Lewiatan Holding S.A. 
mówił o roli MŚP w rozwoju go-
spodarki podczas prezentacji „Po-
lacy to Urodzeni Przedsiębiorcy – 
własny biznes w dobie pandemii”. 
Zauważył on, że konsumenci 
mają dostęp do wiedzy o produk-
tach, liczy się dla nich patriotyzm 
lokalny, dbałość o środowisko 
i gotowość do wykorzystania lo-
kalnych dostawców. To czynni-
ki które powinny być brane pod 
uwagę przez dostawców. 

Lokalnych produktów oczekuje 
75% konsumentów. Co ciekawe 
22% Polaków przyznało, że czę-
ściej niż przed pandemią będzie 
kupować produkty od lokalnych 
sprzedawców. Więcej niż 7 na 10 
Polaków deklaruje, że jest w sta-
nie zapłacić więcej za produkty 
od lokalnych dostawców. Aż 71% 
jest w stanie zapłacić nawet 10% 
więcej za produkt lokalny.

Natomiast Sylwia Olechno, dy-
rektor generalny, członek zarządu 
Grupy Chorten, przedstawiła pre-
zentację „Pomost między skle-
pami a dostawcami – jak Grupa 
Chorten stymuluje polski handel 
ogólnospożywczy?”. Na koniec 
odbył się panel dyskusyjny pro-
wadzonym przez Andrzeja Woj-
ciechowicza, doradcę, eksperta 
rynku FMCG, pt. „Proces dostaw, 
a technologie i trendy handlowe”. 
Prowadzący na początku zauwa-
żył, że od połowy lat 90 zachodzi 
konsolidacja handlu w Polsce, 
a dziś bez narzędzi IT trudno jest 
rozwijać firmę nawet na rynku lo-
kalnym. 

W czasie dyskusji Robert Rę-
kas, prezes zarządu Polskiej Sie-
ci Handlowej Lewiatan powie-
dział, że wzmocniły się trendy 
konsumenckie takie jak: slow 

food, lokalny patriotyzm, bez-
pieczeństwo. Konsumenci coraz 
bardziej doceniają polskie, lo-
kalne produkty. Z jednej strony 
mamy globalizację, a z drugiej 
wzmacnianie łańcucha dostaw 

przez współpracę z miejscowy-
mi dostawcami. Na koniec padło 
ciekawe spostrzeżenie, że handel 
detaliczny staje się usługą. Powi-
nien być elastyczny, sklep musi 
być dobrze dopasowany asorty-
mentem, serwisem, sposobem 
obsługi do konsumenta.

Wirtualny Kongres Handlu 
Spożywczego prowadził Marek 
Bielski, współorganizator wy-
darzenia z Gemini Group. Całe 
wydarzenie zakończyło się pod-
sumowaniem Macieja Ptaszyń-
skiego, wiceprezesa Polskiej 
Izby Handlu, który zauważył, że 
w dyskusji przewijały się dwa 
główne wątki: nowoczesne tech-
nologie i lokalność. Mały handel 
łączy zatem nowoczesność z tra-
dycjami.

MATEUSZ DAMOŃSKI

Kongres Handlu Spożywczego
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Nawiązując do bogatej, 
152-letniej historii spół-
dzielczości spożywców 

w Polsce kontynuujemy publi-
kację cyklu artykułów o najwy-
bitniejszych Spółdzielcach w tej 
historii. Przedstawiamy postać 
Mariana Rapackiego, naszego 
bohatera czasu wojny i pokoju, 
budowniczego wielkiej potęgi 
Społem, jako największej firmy 
handlowej przed wojną i boha-
terskiego przywódcy społemow-
skiego ruchu oporu w okresie II 
wojny światowej, aż do śmierci 
podczas bombardowania w Po-
wstaniu Warszawskim. W opinii 
potomnych pozostanie jako głę-
boki patriota i wyjątkowo chary-
zmatyczny lider Społem. 

Urodzony 7 lutego 1884 r. w Roż-
dżałach k/Sieradza w patriotycznej 
rodzinie administratorów ziem-
skich. Jego dziadek Marian walczył 
w Powstaniu Listopadowym, a oj-
ciec Bronisław w Powstaniu Stycz-
niowym. Ukończył szkołę handlo-
wą E.A.Rontalera w Warszawie, 
a następnie studiował w Akademii 
Handlowej w Lipsku, a praktyki 
zawodowe odbywał w Londynie 
i Gdańsku. W szkole wraz z bratem 
Janem prowadził kółko samokształ-
ceniowe i nielegalne pisemko „Pra-
ca”. W Lipsku przewodniczył Brat-
niej Pomocy studentów Polaków 
i został członkiem Zjednoczenia 
Młodzieży Polskiej „Zet”.

W 1905 r. podjął pracę w War-
szawskim Syndykacie Rolniczym 
w Warszawie. Wówczas z ramie-
nia «Zetu» działał wśród młodzie-
ży w konspiracyjnym Związku im. 
J. Kilińskiego. Był prelegentem 
i organizatorem kół, uczestniczył 
w redakcji nielegalnych pism „Ki-
liński” i „Czołem”. Równolegle był 
czynny w Narodowym Związku 
Robotniczym (NZR). Wszedł wtedy 
do centralnych władz NZR, w któ-
rym działał pod pseud. Sęk. Po 6 
miesiącach aresztowany, spędził 11 
miesięcy w więzieniach carskich 
Warszawy, Brześcia nad Bugiem 
i Modlina. W końcu czerwca 1908 
zarządzono wydalenie Rapackiego 
z Królestwa Polskiego.

Wtedy udał się do Lwowa, gdzie 
pracował w Akcyjnym Banku 
Związkowym. Zaczął publikować 
artykuły na tematy spółdzielczości 
w „Odrodzeniu”. Powrócił do dzia-
łalności w NZR pod pseud. Mach-
nicki i w 1912 r. rozpoczął redago-
wanie pisma NZR „Niepodległość”. 
W październiku 1914 po zajęciu 
Lwowa przez Rosjan wyjechał do 
Piotrkowa. W tym okresie zerwał 
z działalnością polityczną.

W Piotrkowie podczas I woj-
ny światowej został kierownikiem 
aprowizacji miejskiej i stanowi-
sko to zlecone mu przez Komitet 
Obywatelski pełnił do lutego 1919. 
Zbliżył się w tym czasie do spół-
dzielczości i w marcu 1919 pod-
jął pracę zarobkową w Polskim 
Związku Rewizyjnym Spółek Kre-
dytowych w Warszawie. Tam ob-
jął redakcję miesięcznika (później 
dwutygodnika) „Siła”. Uczestniczył 
w tworzeniu spółdzielni budowla-
nych i mieszkaniowych. W 1919 r. 
brał udział w dyskusji nad projektem 
ustawy o spółdzielniach, występując 
przeciwko nadmiernej ingerencji 
rządu w sprawy spółdzielczości. 

TWÓRCA POTĘGI  
SPOŁEM

W 1920 r. Rapacki przeszedł do 
pracy w Związku Polskich Stowa-
rzyszeń Spożywców (ZPSS) na 

zaproszenie ówczesnego prezesa 
Związku Romualda Mielczarskiego. 
Powierzono mu kierowanie dzia-
łalnością wydawniczą. Od czerwca 
1920 redagował dwutygodnik „Spo-
łem”, a od początku 1921 r. pro-
wadził redakcję zorganizowanych 
przez siebie czasopism „Spólnota” 
i „Rzeczpospolita Spółdzielcza”. 
W lipcu 1921 awansował na jednego 
z dwóch członków zarządu Związ-
ku. Odpowiadał za działalność wy-
działów lustracyjnego i propagandy. 

Działał wówczas aktywnie na 
rzecz zjednoczenia rozbitej spół-
dzielczości spożywców, co dopro-
wadziło w r. 1924 do połączenia 

ZPSS z klasowym Związkiem 
Robotniczych Stowarzyszeń Spół-
dzielczych. W 1925 r., po Zjeździe 
Zjednoczeniowym, powstał Zwią-
zek Spółdzielni Spożywców Rze-
czypospolitej Polskiej, jednoczący 
3 ogólnokrajowe związki: Związek 
Polskich Stowarzyszeń Spożyw-
ców, Związek Robotniczych Sto-
warzyszeń Spółdzielczych i Zespół 
Spółdzielni Pracowników Państwo-
wych oraz przystępującą  później 
Centralę Spożywczych Stowarzy-
szeń Spółdzielczych Robotników 
Chrześcijańskich. 

W 1926 r. po nagłej śmierci R. 
Mielczarskiego został wybrany na 
prezesa Związku. Został godnym 
następcą  pierwszych przywód-
ców Związku – tytanicznego or-
ganizatora Romualda Mielczar-
skiego i ofiarnego propagatora 
Stanisława Wojciechowskiego, 
późniejszego prezydenta RP. 
W następnym latach doprowadził 
do największego rozkwitu i potęgi 
organizacji.    

Wystarczy wspomnieć, że w 1926 
r. ZSS RP posiadał 847 spółdzielni, 
jedną fabrykę spożywczą w Kiel-
cach i 1.652 sklepy, a Rapacki jako 
prezes Związku w końcu 1938 r. 
dysponował 1776 spółdzielniami, 
zrzeszającymi 405 tys. członków, 
które zatrudniały 7487 osób w 3401 
sklepach. Spółdzielnie posiadały 93 
piekarnie, 104 masarnie i rzeźnie, 
a także ciastkarnie, jadłodajnie, be-
toniarnie, magle, mleczarnie, młyny 
i in. wytwórnie.  

Związek w 1938 r. miał 73 od-
działy i składnice hurtowe, z których 
19 dysponowało własnymi bocz-
nicami kolejowymi. Oprócz tego 
posiadał siedem zakładów prze-
mysłowych, zatrudniających 1569 
osób, o wartości produkcji 9,3 mln 
zł rocznie. Działalność Związku 
i spółdzielni od roku 1930 wspierał 
Bank Społem. O znacznym prestiżu 
organizacji świadczy fakt przybycia 
na Zjazd Krajowy „Społem” w 1936 
r. prezydenta RP Ignacego Mościc-
kiego, który wygłosił krótkie prze-
mówienie. 

ŻOŁNIERZ W CYWILU

Warto przypomnieć, że podczas 
ostatniego przedwojennego zjazdu 
Społem w czerwcu 1939 r., charak-
ter przyszłej wojny Rapacki okre-
ślał: „Można powiedzieć, że wojnę 
nowoczesną  prowadzą na froncie 
cywile w mundurach, a poza fron-
tem żołnierze w cywilu”. Wskazał 
też na postawę moralną i patriotycz-
ną spółdzielców: „Reprezentujemy 

masy społeczne, które chcą wziąć na 
siebie i wezmą odpowiedzialność za 
losy kraju… które zdolne są ponieść 
w obronie kraju najwyższe ofiary 
i największe wysiłki”. 

W okresie II wojny światowej, 
Rapacki kierował Związkiem, co-
dziennie narażając życie. Zapewniał 
zaopatrzenie wygłodniałej i znęka-
nej ludności, nagminnie oszukując 
komisarzy niemieckich. Organizo-
wał transporty z obszaru General-
nej Guberni, najczęściej fałszując 
dokumenty. Dzielnie zabezpieczał 
błyskawiczny transport żywności 
z rozbijanych brawurowo przez par-

tyzantów i kolejarzy transportów 
niemieckich! Kierował akcją rato-
wania dzieci Zamojszczyzny, ukry-
wania ściganych, pomocy ludziom 
kultury i Żydom w getcie, łącznie 
z wywozem ich grupy z płonącego 
powstania. Wspierał jedyne obok 
Społem organizacje polskie - Radę 
Główną Opiekuńczą i PCK.    

Kierował zaopatrzeniem ludno-
ści pod bombami, podczas oblęże-
nia Warszawy w 1939 r. i za jego 
bohaterstwo prezydent Starzyń-
ski odznaczył go Krzyżem Nie-
podległości z Mieczami. Tuż przed 
kapitulacją stolicy, brał udział 
w stworzeniu zrębów ruchu opo-
ru, w tajnej naradzie oficerów pod 
dowództwem gen. Karaszewicza
-Tokarzewskiego. 

Faktycznie, w dziele ocalenia 
narodowego, szczególnie przed 
głodem, nędzą i niedożywieniem, 
organizacje społemowskie konspi-
racyjnie były podporządkowane 
władzom cywilnym i wojskowym 
Polskiego Państwa Podziemnego 
i stanowiły jego istotną część. Dzię-
ki legalności działania w GG, po-
siadanym dokumentom i uprawnie-
niom, organizacje te mogły odegrać 
także istotną rolę w walce cywilnej 
z okupantem, również w sabotażu. 

Np. poprzez dezorganizowanie 
dostaw kontyngentowych i wykra-
danie transportów niemieckich, co 
uszczuplało potencjał gospodarczy 
Rzeszy i dostawy na front. Mogły, 
poprzez tajne kontakty liderów tych 
organizacji z władzami PPP, wy-
konywać wytyczne Kierownictwa 
Walki Cywilnej na czele ze Stefa-
nem Korbońskim oraz Delegatów 
Rządu na Kraj i Dowództwa AK. 

W Związku „Społem” kluczową 
rolę, mimo formalnej centrali w Kra-
kowie, siedzibie władz GG i kontro-
li komisarzy niemieckich, odgrywał 
charyzmatyczny prezes Marian Ra-
packi. Będąc jak mawiał „żołnie-
rzem w cywilu”, wraz z prezyden-
tem Warszawy S.Starzyńskim, brał 
udział w tajnej naradzie oficerów 
Służby Zwycięstwu Polski w nocy 

poprzedzającą kapitulację War-
szawy 27/28 września 1939 r. Tam 
poznał dowódcę SZP gen. M.Ka-
raszewicza-Tokarzewskiego i jego 
szefa sztabu, potem dowódcę AK 
płk. S.Grota-Roweckiego. Uczestni-
czył w rozmowach kapitulacyjnych 
z Niemcami u boku gen. T.Kutrzeby 
i prezydenta S.Starzyńskiego.

HEROIZM CZASU WOJNY

Tak przygotowany, przystępo-
wał do trudnej gry z Niemcami dla 
„ochrony sił biologicznych naro-
du”. Ponieważ Niemcom zależało 
na realizacji systemu kartkowego 

i sprawnym ściąganiu kontyngentów 
rolnych, pozwolili na działalność 
spółdzielni rolnych i spożywczych. 
Jednocześnie przedstawiciel spół-
dzielczości, obok przedstawiciela 
duchowieństwa wchodził w skład 
konspiracyjnej Rady Jedności Na-
rodowej. 4 maja 1944 Rapacki na 
posiedzeniu RJN przedstawił pod 
dyskusję projekt samorządu spół-
dzielczego na czas już powojenny. 
Był też członkiem komisji finanso-
wej RGO.  

Przykładem współpracy z AK, 
było zlikwidowanie 21 grudnia 1943 
r. na sygnał ze „Społem” przez pa-
trol Kedywu szefa sekcji policji kry-
minalnej Karla Bartla, który rozpra-
cował sabotaż kolejowy na potrzeby 
„Społem” na węźle warszawskim 
i przygotowywał akcję gestapo. 
Przez cały okres wojny spółdziel-
nie „Społem” w GG finansowały 
z „lewych kas” i żywiły oddziały 
ruchu oporu, ukrywały ściganych, 
wydawały fałszywe Arbeitskarte. 
Nagminnie oszukiwano i przekupy-
wano komisarzy niemieckich. 

Przy  aprobacie Delegatury Rządu 
od czerwca 1942 r. działał z inspira-
cji Rapackiego Komitet Spółdziel-
czy, który opracował wiosną 1944 
„Program spółdzielczości polskiej” 
już na okres powojenny. Jak bardzo 
Rapacki był ceniony w konspira-
cji, świadczy m.in. fakt, że w 1943 
r. nielegalne Stronnictwo Ludowe 
„ROCH” wysunęło jego kandydatu-
rę na Delegata Rządu na Kraj, czyli 
podziemnego wicepremiera.

Po zajęciu stolicy, okupacyjne 
władze niemieckie powierzyły Cen-
trali i sieci „Społem” zadania reali-
zacji systemu kartkowego dla lud-
ności polskiej, na terenie całej tzw. 
Generalnej Guberni, przyznając jej 
nawet od 1940 r. prawo dystrybucji 
cukru konsumpcyjnego.  

 
Na początku 1942 roku kilkana-

ście spółdzielni warszawskich zało-
żyło wspólną spółdzielnię hurtową 
p.n. „Wspólny Zakup”. Sprowadza-
no cukier, mąkę, kawę, marmoladę, 
tłuszcze, obuwie, itd. Jak wspominał 
jej dzielny prezes Jan Tarkowski, 
zdecydowana większość jej trans-
akcji w ciągu trzech lat była niele-
galna, a za wiele z nich groziła tylko 
jedna kara – śmierci. Po prostu, pula 
żywności była za mała, aby chro-
nić milionową ludność Warszawy 
przed głodem (p. praca zbiorowa pt. 
„100-lecie Warszawskiej Spółdziel-
czości Spożywców 1869-1969”). 

 
Spółdzielnia zaopatrywała się 

w towary legalnie z oddziałów te-
renowych „Społem”, u plantatorów, 

młynarzy, prywatnych dostawców 
oraz konspiracyjnie od „chłopców 
z lasu” i kolejarzy, którzy zdobywali 
transporty niemieckie. Rzeczywi-
ste działania „Wspólnego Zakupu” 
były starannie ukrywane i nie doszło 
nigdy do poważnej wpadki! 

Fałszowano certyfikaty i zamó-
wienia. „Trefne” transakcje roz-
liczano błyskawicznie gotówką, 
wykorzystując fikcyjne konto 
w Banku „Społem”. Codziennie 
niszczono prawdziwą dokumen-
tację księgową i pozostawiano 
Niemcom tylko fałszywą. Jadące 
ze wschodu i południa do Rzeszy, 
odczepiane na węźle warszaw-
skim,  wykradane Niemcom /!/ 
wagony z żywnością, trzeba było 
rozładować natychmiast i roz-
wieźć towar po sklepach w ciągu 
zaledwie godziny!   

POMOC LUDNOŚCI

Na łamach „Społemowca War-
szawskiego” pisaliśmy wielokrot-
nie, że „Społem” w okresie mrocz-
nej okupacji niemieckiej pomagało 
rodzinom profesorów krakowskich, 
podstępnie aresztowanych przez 
Niemców, rodzinom jeńców wo-
jennych, wspomagało artystów, na-
ukowców, pisarzy, malarzy. Obok 
Edmunda Osmańczyka, wymienia-
my Marię Dąbrowską, prof. Remi-
giusza Bierzanka, Gustawa Morcin-
ka, Janusza Korczaka, Xawerego 
Dunikowskiego, Jerzego Zawiey-
skiego, Kornela Makuszyńskiego, 
Witolda Balickiego, Wiktora Ze-
chentera, Leona Schillera, Ludwika 
Solskiego. Część z nich korzystała 
też codziennie ze stołówki „Spo-
łem” w  Krakowie. 

„Społem” wydawało setki „Arbe-
itskarte”, chroniąc ludzi przed wy-
wózką na roboty do Niemiec i  ła-
pankami. Przez cały okres okupacji 
„Społem” wspomagało Radę Głów-
ną Opiekuńczą i PCK, a potajemnie 
Radę Pomocy Żydom „Żegotę”.    

Odwaga i brawura potrzebne 
też były do zaopatrywania ludno-
ści żydowskiej w getcie, co czyniła 
Spółdzielnia „Zjednoczenie”, któ-
rej biura i magazyny /ul. Elekto-
ralna 27/ sąsiadowały z murem 
getta oraz inne spółdzielnie. Noca-
mi przerzucano setki kilogramów 
żywności. Gdy w 1943 r. dogasało 
powstanie w getcie, kilkudziesięciu 
Żydów uratowano, wywożąc ich 
ciężarówką na Pragę, albo zatrud-
niając w społemowskiej wytwórni 
toreb i kopert /ul. Długa 48/. Część 
uciekinierów żydowskich trafiła do 
partyzantki kieleckiej. 

Podobnie jak we wrześniu 1939, 
również w dniach Powstania War-
szawskiego magazyny i zapasy 
„Społem” oddano na potrzeby 
władz powstańczych. Marian Ra-
packi w dniach Powstania kierował 
działaniami społemowców na Mo-
kotowie z siedziby centrali przy ul. 
Grażyny 13/15, ponieważ poszcze-
gólne dzielnice walczyły odrębnie, 
otoczone przez zbrodnicze oddziały 
niemieckie i kolaboracyjne. Oddał 
zapasy magazynowe dowódcom 
powstańczym, ujawniając też ukry-
te towary w zamurowanych piw-
nicach. Zginął 16 września 1944 r. 
pod bombami niemieckimi, podczas 
ratowania zasypanych mieszkańców 
przy ul. Puławskiej 128.     

Marian Rapacki spoczywa 
w zbiorowej mogile poległych 
i zmarłych społemowców w kw. 
150 cmentarza na starych Powąz-
kach.

DARIUSZ GIERYCZ

Bohater wojny i pokoju
MARIAN RAPACKI
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Poczucie sensu wykonywa-
nej pracy jest dla nas lu-
dzi równie ważne, jak za-

robki, które w niej uzyskujemy. 
Pora więc przyjrzeć się bliżej 
wartości, jaka codziennie prze-
pływa przez nasze ręce i trafia 
do naszych klientów. Może-
my być zaskoczeni, jak wielki 
wpływ na jakość ludzkiego ży-
cia ma... jedzenie.

Z pozoru sprawa wygląda pro-
sto. Aby fizycznie przeżyć, ludzie 
muszą jeść. Jeśli zaś jedzą zdro-
we, jak najmniej przetworzone 
produkty, wówczas odżywiają się 
należycie i mogą spodziewać się, 
iż ich organizmy będą we w miarę 
dobrej kondycji. To prawda, ale 
daleko niecała.

Naukowcy od dawna i bardzo 
intensywnie przyglądali się wa-

runkom życia dzieci i młodzieży, 
aby wyłapać nawet te najbardziej 
subtelne przyczyny, dla których 
jedne z nich dobrze się uczą, 
w dorosłym życiu odnoszą sukce-
sy zawodowe i mają udane życie 
rodzinne, inne zaś mają problemy 
w szkole, zaczynają być na bakier 
z prawem i wręcz schodzą na złą 
drogę. Po wieloletnich badaniach 

obejmujących całe pokolenia 
okazało się, jak duży wpływ na 
przyszłość dzieci ma wspólne, ro-
dzinne jedzenie posiłków.

Wścibscy badacze posunęli 
się nawet do potajemnego na-
grywania życia rodzinnego, ale 
było warto, bo wyniki okazały się 
naprawdę rewelacyjne. W rodzi-
nach, gdzie przy stole najmłodsi 
słyszeli jedynie: „nie garb się”, 
„gdzie pchasz tę łyżkę” lub „masz 

dokończyć ziemniaki”, szansa na 
intensywny rozwój nie była wiel-
ka, w zamian wzrastał poziom 
stresu, wpływający na dolegli-
wości gastryczne. Tam, gdzie je-
dzeniu towarzyszyła serdeczna 
rozmowa, pytania o to, jak minął 
dzień w szkole i prawdziwe zain-
teresowanie odpowiedzią, dzieci 
chłonęły wiedzę łatwiej, miały 

większy zasób słów niż ich ró-
wieśnicy, wyższe stopnie i dzię-
ki temu ułatwiony start w przy-
szłość.

Opis toczonych przy obiedzie 
rozmów mógłby wskazywać, 
że to właśnie w ich jakości tkwi 
źródło dobrych więzi i później-
szego rozwoju pociech. Ale tak 
nie jest. Bardzo ważnym czynni-
kiem, wręcz klejem społecznym, 
który spaja ludzi, jest wspólne 

jedzenie i dzielenie się potrawa-
mi. Ten klej odziedziczyliśmy po 
zwierzęcych przodkach. Zwierzę-
ta w obrębie swojej grupy budu-
ją silne i wspierające relacje bez 
typowych dla ludzi rozmów, za 
to rozdając żywność, dzieląc się 
nią ze słabszymi członkami stada, 
niezdolnymi jeszcze lub już do 
samodzielnego polowania oraz 
nie stroniąc od bliskości fizycznej 
– choćby siedzenia blisko siebie 
i ogrzewania się nawzajem swo-
imi ciałami.

Od kiedy Internet zdomino-
wał lwią część kontaktów spo-
łecznych rzesz ludzi, naukowcy 
analizują je także, aby spraw-
dzić, czy jedzenie razem, ale za 
pośrednictwem video czatu, ma 
podobny wpływ. Niejedno z nas 
kolejne święta w dobie pandemii 
spędzało, oglądając członków 
swojej rodziny on-line przy ich 
świątecznym stole, znamy więc 
to zjawisko bardzo dobrze. Oka-
zuje się, że to nie jest to samo.

Wzmacniającą rolę, ograni-
czającą stres i wywołującą bło-
gostan pełnią ludzkie kontakty 
twarzą w twarz. Dają one okazję 
do zadziałania efektu lustra, o ja-
kim wspominaliśmy w poprzed-
nim numerze – „zarażania” się 
od ludzi radością, optymizmem 
lub współodczuwania z nimi 
smutku czy rozczarowania wy-
darzeniami dnia. Gest podawa-
nia talerza z zupą czy drugim 
daniem niesie w sobie ogromne 
znaczenie. Symbolizuje troskę 
i bezinteresowną chęć utrzyma-
nia przy życiu istotnych dla nas 
osób.

Warto o tym pamiętać w pracy. 
Sprzedawane przez nas produkty 
spożywcze mogą służyć „tylko” 
prostemu, fizycznemu przetrwa-
niu, ale równie dobrze – budowa-
niu silnych związków, uodparnia-
jących dzieci na zmiany i kryzysy 
świata w przyszłości.

MONIKA KARPOWICZ

Emocjonalna uczta

poradnik
sprzedawcy

Dziś uważamy ludzkie 
życie za najwyższą war-
tość. Stróże prawa ra-

dzą, aby pracownicy sklepów, 
gdy dojdzie do napadu, wy-
konywali polecenia przestęp-
ców i dzięki temu ocalili siebie. 
A dawniej? Dobro wspólnoty 
wielu przedkładało nad swoje 
własne. Tak, jak Irena Rokiciń-
ska, która zginęła 66 lat temu, 
broniąc kasy sklepu WSS Spo-
łem Praga.

Był piątek, 6 maja 1955 roku. 
Przed południem do sklepu nr 
16 przy ul. Grodzieńskiej 15/17 
na Szmulowiźnie weszło dwóch 
młodych mężczyzn. Kierownicz-

ka Irena Rokicińska wyczuła, że 
obaj byli podchmieleni. Mogła 
pomyśleć, że wstąpili jedynie po 
papierosy, albo coś do przekąsze-
nia. Nie sądziła, że za moment 
rozegra się dramat, który będzie 
kosztował ją życie.

Jeden z mężczyzn zamknął 
drzwi od środka i sterroryzował 
ją odbezpieczonym pistoletem. 

Drugi zaczął wygarniać z kasy jej 
zawartość. Wtedy do drzwi po-
deszła mieszkająca po sąsiedzku 
pani Eugenia. Były jednak za-
mknięte. W środku prażanka za-
uważyła jakichś ludzi. Uznała, że 
pani Irka na pewno ma jakąś kon-
trolę ze Społem, nici więc z za-
kupów i serdecznej pogawędki. 
Zaczęła się więc wycofywać, ale 
kierowniczka sklepu także zdąży-
ła ją dostrzec. Widocznie uzna-
ła to za szansę: gdyby sąsiadka 
pobiegła i sprowadziła pomoc, 
udałoby się spłoszyć napastni-
ków, albo schwytać ich i ocalić 
spółdzielcze pieniądze przed kra-
dzieżą.

Rokicińska zawołała o ratunek. 
Wtedy padł strzał. Mężczyźni rzu-
cili się do ucieczki, wraz z nimi 
dwóch ich kompanów, stojących 

na czatach w pewnym oddaleniu. 
Organa ścigania zdołały znaleźć 
sprawców zbrodni dopiero rok 
później. W czerwcu cała czwór-
ka stanęła przed sądem. Sprawca 
strzału bronił się, zrzucając winę 
na odruch. Podobno wtedy kole-
ga uderzył przypadkowo drzwia-
mi w jego prawy łokieć, palec 
nacisnął na spust – stało się, kie-
rowniczka sklepu zginęła.

Sąd skazał strzelającego na 
karę śmierci, opróżniającego kasę 
i jednego z czatujących na 10 lat, 
drugiego zaś na pobyt w zakła-
dzie poprawczym – chłopiec był 
w momencie napadu niepełnolet-
ni. Kara śmierci dla przywódcy 
rabusiów została później zmie-
niona na dożywocie, ostatecznie 
mężczyzna przesiedział w wię-
zieniu niecałe 20 lat.

Irena Rokicińska, córka Stani-
sława, już w kilka dni po napa-
dzie, 9 maja 1955 roku, uchwałą 
Rady Państwa została pośmiert-
nie odznaczona Złotym Krzyżem 
za zasługi położone w obronie 
mienia społecznego. Bohaterską 
kierowniczkę upamiętnia tablica, 
wmurowana w 1957 roku przy 
drzwiach dawnego sklepu na ul. 
Grodzieńskiej, ufundowana przez 
Radę Nadzorczą, Zarząd i pra-
cowników WSS Społem Praga.

MONIKA KARPOWICZ

Tablica upamiętniająca Irenę Rokiciń-
ską, wmurowana w drugą rocznicę jej 
śmierci.

Z kart
h i s t o r i i

Napad

W Biblioteczce Han-
dlowca omawialiśmy 
już  poradniki, pod-

ręczniki, prace analityczne, 
opracowania ogólne i szczegó-
łowe. Były rzeczy pisane lek-
ko i z humorem, były poważne 
wykłady. Dzisiaj pozycja trudna 
do porównania z poprzednimi, 
ale wielce oryginalna i ciekawa.  
Homo oeconomicus  Michała 
Macieja Kosteckiego to zbiór 
sentencji, maksym i aforyzmów  
ze świata biznesu, ekonomii, 
pieniądza i władzy. Zostały one 
uszeregowane tematycznie, od 
podzbiorów dotyczących  al-
koholu, przez te o klientach 
i kumoterstwie, do szczęścia 
i zysku. Jest tych kategorii 
w sumie aż 120, dzięki czemu 

możemy szybko odnaleźć po-
wiedzonko, pasujące do intere-
sującej nas akurat tematyki.

Autor jest znakomitym spe-
cjalistą w dziedzinie ekonomii. 
Studia kończył na wydziale han-
dlu zagranicznego warszawskiej 
SGPiS, doktorat robił na Uniwer-
sytecie Genewskim, habilitował 
się i otrzymał tytuł profesora na 
Uniwersytecie Montrealskim. 
Był menadżerem w międzynaro-
dowej firmie finansowej, profeso-
rem ekonomii w Wyższej Szkole 
Handlowej w Montrealu i pra-
cownikiem naukowym Harvard 
Business School. Prowadził wy-
kłady i badania naukowe w 65 
krajach świata. 

Obecnie jest dyrektorem Insty-
tutu Ekonomiki Przedsiębiorstw 
na Uniwersytecie w Neuchatel 
w Szwajcarii, a także konsultan-
tem firm i organizacji między-

narodowych. Maksymy, które 
nam przekazuje, zbierał w latach 
1976 – 2010. Jak sam pisze „ są 
to myśli nie całkiem jednorodne, 
choć skupione wokół idei homo 
oeconomicus – człowieka racjo-
nalnego”. Używał ich podczas 
wykładów, aby w ten sposób 

wprowadzić małą wypoczynko-
wą przerwę dla studentów.

Taki zbiorek mądrości trud-
no jest opisywać. Omawianie 
tych niezwykle skondensowa-
nych myśli byłoby po prostu ich 
rozmydlaniem, czyli zwykłym 
ględzeniem. Toteż tym razem 
recenzja oprze się na cytowaniu 
wybranych fragmentów, tak by 
zachęcić do sięgnięcia po całość. 
Przy wyborze prezentowanych 

sentencji zdałem się na zupełny 
przypadek, bo każda  zapisana  
w książce warta jest przytoczenia 
i nie sposób wybrać tych najlep-
szych. Oto więc próbka: 

„Brudne interesy robi się 
w białych rękawiczkach. 

Znajomość business english 
niewiele znaczy, bo dobry inte-
res da się też zrobić na migi. 

Dobry menadżer ma wciąż 
inne problemy, zły – wciąż te 
same.

Gdy reklama turystyczna 
mówi, że w danym regionie 
można jeździć konno, rowerem 
czy chodzić na wycieczki, ozna-
cza to, że brak tam wszelkich 
atrakcji.

Dobry towar sprzedaje się 
sam. Marketing jest potrzebny 
by sprzedać wszystkie pozostałe. 

Nie ufam konsultantom 
w biznesie, gdyż jeśli się na-
prawdę wie, jak zrobić pienią-
dze, nie ma powodu by mówić 
o tym innym. 

Kandydatki na żony, które są 
inteligentne, eleganckie i boga-
te, nie są liczne. Na szczęście nie 
potrzeba ich wiele: jedna wy-
starczy. 

Po alkoholu nie wolno pro-
wadzić auta, lecz wolno rządzić 
państwem i wypowiadać woj-
nę.”

To nie jest książka do przeczy-
tania jednym tchem. To raczej 
skarbczyk, który powinniśmy 
czasem otworzyć, by wyciągnąć 
perełkę dla ozdobienia własnych 
przemyśleń. To też jakby sufler, 
który w odpowiedniej chwili 
może nam podszepnąć odpo-
wiednie słowa. 

Pomyślcie też, czy nie fajnie 
byłoby na fachowym spotkaniu 
błysnąć zaczerpniętą tu maksy-
mą, albo spuentować  dłuższy 
wywód, czy wreszcie użyć jako 
ciętej riposty. Czasem zaś warto, 
ot tak, na ślepo otworzyć ksią-
żeczkę, przeczytać coś na stronie, 
która się akurat zdarzyła  i trochę 
pomyśleć. Bo znajdziemy tu my-
śli bardzo zwięzłe ale też bardzo, 
bardzo mądre.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

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

Poziomo: 1) element roweru, 5) 
leczenie ruchem,  8) niegdyś śro-
dek płatniczy, 9) przymiotnik „pol-
ski” w jęz. francuskim, 10) zimowe, 
damskie obuwie, 11) w kościele, 13) 
ujeżdżalnia, 16) na wierzbie lub małe 
koty, 20) ester kwasu azotowego, 23) 
dzielnica Warszawy, 24) urządzenie 
do całkowania graficznego, 25) ro-
dzaj paproci, 26) rodzaj małp, 27) 
wieś mazurska.

Pionowo: 1) wystawia ją teatr 
(w bierniku l.poj.), 2) amulet, przed-
miot magiczny,3) była nią Katarzyna 
II, 4) włoska wyspa, 5) m. w woj. 
podlaskim, 6) zespół składający 
się z 9 muzyków, 7) jest nim m.in. 
silos,12) miasto nad Grabią, 14) rze-
ka lub kobieta-wojowniczka w mit. 
greckiej, 15 ) rechoczący płaz, 17) 
stanowią miejską zieleń, 18) na mize-
rię, 19) koją ból, 21) ma ją nie tylko 

aktor, 22)  narząd w liczbie mnogiej,  
23) choroba zakaźna. 

Karty pocztowe z hasłem i dopi-
skiem Krzyżówka nr 6 prosimy prze-
słać na adres redakcji do dnia 30 
czerwca 2021 r. Prawidłowe odpo-
wiedzi zostaną w drodze losowania 
będą premiowane nagrodą ufundo-
waną przez firmę ANDREA.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 4/2021

Poziomo: 1) ośliczka, 5) Społem, 
8) arnika, 9) kobietka, 10) espresso, 
11) trauma, 13) hokej, 16) Elkin, 20) 
zastaw, 23) mimiczne, 24) porwanie, 
25) bluzka, 26) kartki, 27) osteocyt.

Pionowo: 1) Oranet, 2) lunapark, 
3) cekaem, 4) Alkio, 5) sabot, 6) 
omega, 7) Eskimosi, 12) róże, 14) 
Oklahoma, 15) jaja, 17) Koszczyc, 
18) Kielce, 19) desant, 21) towot, 22) 
winni, 23) mleko.

Hasło: Wielkanoc z Majonezem 
Kieleckim.

Nagrodę ufundowaną przez WSP 
„Społem” w Kielcach otrzymuje 
Anna Kacprzak z Warszawy.
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W latach 60. ubiegłego 
wieku nie było agro-
turystyki, ani kwater 

prywatnych na wsi. Wtedy co 
najwyżej w czasie wakacji 
jeździło się z miast do ro-
dziny na wsi, albo do bliż-
szych, czy dalszych znajo-
mych. Wieś była zupełnie 
inna. Dziś prawie każdy tam 
ma samochód, a dawniej 
królowały furmanki; do le-
karza, na targ, do kościoła, 
do sklepu, do przewozu to-
warów, czy np. po deski do 
tartaku. 

Wiele było drewnianych 
chat, krytych słomą, a dzi-
siaj prawie same murowane 
domy, nawet z fotowoltaiką. 
Dawniej w obejściu chłop 
miał krowy, konie, a teraz 
już mało kto. Nawet smaki 
wsi zmieniły się znacznie. 
Mam na myśli przyrodę, je-
dzenie, kulturę.  

Z sentymentem zatem 
wspominam nasze rodzinne 
„letniska”, jak to się wte-
dy nazywało. Było fajnie 
i tanio. Całą gromadą, z ro-
dzicami, bratem, ciotkami, 
wujkami i kuzynami, jeź-
dziliśmy pociągiem i potem 
furmankami na głuchą wtedy 
wieś w Puszczy Kurpiow-
skiej. Ze stolicy jechało się 
z przesiadką na kolejkę wą-
skotorową w Ostrołęce, albo 
w Łomży do stolicy Kurpii 
w Kadzidle, albo do wsi Do-
brylas nad rzeką Pisą. Po-

tem, oczywiście furmankami. 
Wokół były piękne buj-

ne lasy, łąki, pola, prawie 
nieskażone. Niebo czyste, 
gwiazdy i księżyc niemal 
na wyciągnięcie ręki. Kry-
staliczna woda ze studni 
i czyste powietrze. W upalne 
lato pomagaliśmy czasem 
gospodarzom przy żniwach, 
albo przy zbiorach w sadzie. 
Jeździliśmy nad rzekę ką-
pać się i tam koło młyna, 
chłopi łapali na łące tłuste 
węgorze, które omijały jaz. 
Smakowały potem wybornie, 
jako wędzone i ma-
rynowane.

Kuchnia wiejska 
to prawdziwa poezja. 
Niezapomniane te 
wspaniałe szyn-
ki, schaby, podroby 
ze świniobicia, świeżutkie 
sery, masło, śmietana, mle-
ko od krowy, chleb z pieca, 
z ogrodu warzywa i owoce. 
Na stole królował drób, kur-
czaki, indyki, kaczki, per-
liczki, jaja, ryby z rzeki, 
przetwory domowe, zimny 
podpiwek z piwniczki… 

Ludzie byli jacyś bardziej 
solidarni, bardziej sobie 
pomagali. Były silne wię-
zy rodzinne, a dziś rodziny 
są rozdzielone, bo dzieci 
poszły do miasta, albo wy-
emigrowały za granicę. Po-
zostały piękne stroje ludo-
we i rękodzieło. Na święta 
kobiety chodzą w wysokich 

kurpiowskich czepcach, 
trwają konkursy na najwyż-
szą palmę wielkanocną. 
Było biedniej, ale wesoło. 
Stu i dwustuosobowe wese-
la trwały nieraz i trzy dni. 
Na zabawach ludowych mu-
zykanci grali stare pieśni. 
Kwitło ludowe rzemiosło. 

W centrum wsi, obok ko-
ścioła była karczma, a dalej 
warsztaty, kowala, szewca, 
krawca, kołodzieja, rymarza, 
bednarza, zduna. Na targ 
jechało się furmankami do 
Myszyńca, albo Kadzidła. 

Dla nas dzieciaków to była 
wielka atrakcja, podobna do 
tej, jak przyjechał cyrk, albo 
tabor cygański. Pamiętam 
jak chłopi przybijali sobie 
dłonie po zakupie konia, 
świni, czy krowy. Jeszcze 
musieli to uczcić w karcz-
mie.      

Cóż nam zostało z tych 
wspomnień?  Niezapomnia-
ne przeżycia niosące bogac-
two doświadczeń. I pojęcie 
„Wczasy pod gruszą”, bo do 
tej pory spółdzielnie społe-
mowskie, w ramach świad-
czeń socjalnych, pod tym 
hasłem dotują co roku nasze 
rodzinne wakacje.         

DERWISZ          

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 6 z hasłem

smaki życia  

Letnisko

Baran 21.III-20.IV
Czerwcowa aura powinna 
cię skłonić  do wiary w zała-
twienie nawet najtrudniej-
szych spraw. W razie  czego 

poproś o pomoc najbliższych.
Byk 21.IV-21.V
Trudne sprawy da się poko-
nać po ich przedyskutowaniu  
z bliską ci osobą. Warto za-
planować wspólne spotkanie.
BlIźnIęta 22.V-21.VI
Na chandrę najlepszym le-
karstwem jest powrót do 
ulubionych książek. Ich bo-
haterowie  pomogą  zapo-

mnieć o otaczającej cię rzeczywistości.
rak 22.VI-22.VII
Czas pomyśleć o letnich po-
rządkach. Będą one poży-
teczne pod wieloma wzglę-
dami. Przede wszystkim 

pomogą oderwać się od codzienności.

lew 23.VII-22.VIII
Dla lepszego samopoczucia 
zaplanuj wyjście do lasu lub 
parku. Przemyślenia pozo-
staw na inny czas. Korzystaj 

z tego co daje ci otoczenie.

Panna 23.VIII-22.IX
Gdyby plany dotyczące wy-
jazdu nie doszły do skutku, 
nie trać nadziei na ich re-
alizację w nieco oddalonym 

terminie. 

waga 23.IX– 23.X
Dasz radę niepowodze-
niom, myśl o tym, że jesteś 
w stanie je pokonać nawet 
jeśli w mało konwencjonal-

ny sposób. 
SkorPIon 24.X-22.XI
Rodzina i znajomi najlep-
szym lekarstwem na sprawy 
ważne i te wymagające po-
mocy ze strony osób trzecich. 

Strzelec 3.XI.-23.XII
Samotność jest trudna, ale 
można ją zmienić,  trzeba 
jedynie wybrać odpowied-
nią drogę, aby pozostawić ją 

daleko w tyle, chociaż nie jest to łatwe.

kozIorożec 24.XII-20.I
Dużo spaceruj,  omijaj ko-
munikację miejską lub jaz-
dę samochodem. Spędzanie 
wolnego czasu w swoim to-

warzystwie sprawi ci przyjemność.

wodnIk 21.I-20.II
Myślisz o zmianach, ale ła-
twiej będzie je zrealizować 
przy wsparciu najbliższych. 
Najważniejsze jest ich za-

planowanie. 
ryBy 21.II-20.III
Przymknij oko na pomysły 
domowników, które wyda-
dzą ci się ekstrawaganckie. 
Poczekaj na rozwój wypad-

ków. Może przyznasz im rację.  JJ.

Horoskop maj 2021
Baran 21.III-20.IV 
Byk 21.IV-21.V

Horoskop czerwiec 2021
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

Wiosenno-letni czerwiec kusi nowalijkami. 
Kolorowe owoce i warzywa stroją stragany. 
Tylko brać i wybierać, a potem szybciutko 

do kuchni. Nasi czytelnicy z pewnością maja swoje 
ulubione wiosenno-letnie smaki i mnóstwo przepi-
sów. Ale dobrych przepisów, które zachwycą do-
mowników i gości, nigdy dość. Oto kilka nowości, 
smacznego!
Buraczkowy chłodnik 

● 3 duże ugotowane młode buracz-
ki ● 250 ml śmietany 12% ● 150 ml 
śmietany powyżej 18% ● ząbek czosn-
ku ● ¼ czerwonej cebuli ● 1 dymka ze 
szczypiorem ● młode liście szczawiu 
czerwonego (może też być młoda bo-
twinka) ● 2 rzodkiewki ● sok z cytry-

ny ● sól i pieprz 
Do misy blendera włożyć buraczki, śmietanę, cebulę, 

czosnek, sól, pieprz i sok z cytryny. Całość zmiksować 
na bardzo gładki krem. Wstawić do lodówki na godzinę. 
Chłodnik powinien mieć wyczuwalną nutę cytrusową. 
Buraczkowy chłodnik przelać do miseczek, na wierzch 
dodać posiekaną dymkę, rzodkiewkę i szczypior do za-
ostrzenia smaku. Udekorować botwinką i kawałkami 
pokrojonego w kosteczkę buraczka.
 NaleśNiki ze szparagami i jajkiem

● naleśniki usmażone wg ulubio-
nego przepisu ● pęczek szparagów ● 
kilka plastrów kiełbasy dojrzewającej 
lub boczku ● jaja wiejskie ● szczypior 
● masło i oliwa z oliwek ● ½ łyżeczki 
cukru ● sól ● ½ łyżeczki miodu lub 
syropu z agawy

Szparagi obrać, odciąć końcówki. 
Wrzucić na posolony wrzątek. Dodać ½ łyżeczki cu-

kru. Gotować bez pokrywki przez 4 minuty. Wycią-
gnąć łyżką cedzakową i przełożyć do lodowatej wody. 
Poczekać 4 -5 minut. Na patelni rozpuścić łyżkę masła 
i łyżkę oliwy z oliwek, dodać szparagi dobrze odsącz 
z wody (mają się smażyć a nie dusić) przez 3 do 5 mi-
nut. Pod sam koniec dodać miód lub syrop z agawy 
i dwie szczypty soli. Szparagami ułożyć na naleśni-
kach i polać sosem z patelni. Jajko ugotować, tzw. jaj-
ko w koszulce i ułożyć na wierzchu. 

Letnia sałatka z BoBem i komosą ryżową
● 100 g suchej komosy ryżowej 

białej ● 1 szklanka ugotowanego 
w lekko osolonej wodzie i obranego 
z łupin bobu ● 1 wieprzowy kabanos 
● kilka greckich oliwek czarnych 
● świeże listki majeranku ● świeże 

listki szczawiu czerwonego ● 1 dymka ●  ⅓ łyżeczki 
pasty harissa ● 3 łyżki oliwy z oliwek ● sok z ½ cytry-
ny ● 1 ząbek czosnku bardzo drobno posiekany ● sól 
● pieprz świeżo zmielony 

Komosę ryżową ugotować według wskazówek na 
opakowaniu. Bób ugotować w lekko osolonej wodzie. 
Po ugotowaniu odcedzić na sicie i zalać zimną wodą. 
Bób obrać z łupin. Rozgrzać patelnię, wlać 1 łyż-
kę oliwy, dodać czosnek i chwilę blanszować, dodać 
bób i przesmażyć przez chwilkę, dodać pokrojonego 
bardzo drobno kabanosa (możesz też użyć boczku lub 
chorizo). Ugotowaną komosę wymieszać z pastą haris-
sa, oliwą i sokiem z cytryny. Dodać podsmażony bób, 
zioła: szczaw i majeranek. Posiekać dymkę i posypać 
sałatkę. Wierzch polać oliwką i oprószyć pieprzem. 

truskawkowa zeBra
● 1 kg białego sera w wiaderku ● 

200 ml śmietany kremówki 36% ● 
200g cukru pudru ● biszkopty ● 3,5 
łyżki żelatyny ● truskawki 

Dno tortownicy wyłożyć 
biszkoptami. Około 1,5 szklanki 
truskawek zmiksować blenderem na 

gładką masę. Śmietanę ubić. Żelatynę zalać 5 łyżka-
mi zimnej wody. Gdy napęcznieje podgrzać cały czas 
mieszając. Ser zmiksować z cukrem pudrem. Dodać 
ubitą śmietanę, żelatynę i podzielić całość na połowę. 
Do jednej połowy dodać zmiksowane truskawki. Na 
wyłożoną biszkoptami tortownicę wykładać na środek 
na przemian po 4 łyżki każdej masy. Wierzch dowol-
nie udekorować i wstawić całość do schłodzenia do 
lodówki  TARTINKA

N o wA l i j k i

Sentencje o dzieciach
l  Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, 

ale niewielu z nich to pamięta. Antoine de Saint - Euxpery

l  Noworodek reprezentuje wiarę Boga, 
że świat musi trwać.  Carl Sandburg

l  Z raju pozostały trzy rzeczy: gwiazdy, 
kwiaty i dzieci. Dante Alighieri 

l  Dzieci nie mają przeszłości, a to cała tajemni-
ca magicznej niewinności ich uśmiechu. Milan Kundera 


