
Radosne święto

l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI –   str. 4–6 l

MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW
Rok 59 nr 9 (655)  WARSZAWA, wrzesień 2021 r.  Cena 5,00 zł (plus VAT) 

l Jubilat w słońcu – str. 5  l    Wieści  krajowe  –  str. 5  l
Renesans Rozdroża

Przed dzwonkiem

Tylko integracja

Więcej str. 3 u

Jeszcze przed szkolnym dzwonkiem i powro-
tem rodzin z wakacji, 11 sierpnia br. u zbie-
gu ulic Żelaznej i Solidarności 92, prezes 

WSS Wola Janusz Szczękulski otworzył kolejny 
obiekt swojej spółdzielni. Tym razem to bar re-
stauracyjny – bistro, wraz ze sprzedażą na wy-
nos pn. Przystanek GRUZJA. Przed miesiącem 
opisywaliśmy otwarcie po modernizacji dużego 
sklepu spożywczego nr 2, zaledwie w odległości 
jednego przystanka tramwajowego dalej, przy 
zbiegu Solidarności 104 i Jana Pawła II. I tym 
razem, w symbiozie będą działały dwa lokale 
w tym samym budynku: wcześniej działający od 
Żelaznej „spożywczak” nr 16 i obok ten nowy, 
narożny bar gastronomiczny.   

W słoneczny czwartek 18 sierpnia 
byłem gościem kierownictwa spółdziel-
ni. Na wizytację lokalu i degustację 
przybyli m.in. prezes Janusz Szczękul-
ski, przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Henryka Stykowska i jej zastępczyni 
Maria Kucharska, dyrektorzy Piotr 
Grygoruk i Jacek Bobrowski oraz za-
proszona prezes Spółdz. Mieszk. Sta-
rówka Alicja Burkacka. Lokal i po-
trawy prezentowali kier. bistro Tarieli 
Lelashvilli i jego narzeczona Katarzy-
na Kwiatkowska. 

Gruzińska załoga liczy 7 osób, w tym matka kie-
rownika Bella, siostra i szwagier oraz polska narze-
czona. Ta rodzina prowadzi też piekarnię gruzińską 
przy ul. Wspólnej. Jej wyroby i potrawy mają cha-
rakter kuchni domowej i widać, że przyciągają na-
wet grupy rodowitych Gruzinów, którzy konsumo-
wali blisko naszego stolika. A w kolejce po wyroby 
na wynos zauważyłem i siostrę zakonną w habicie 
z pobliskiego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, 
i robotników z pobliskich budów. Bywają tu oko-
liczni mieszkańcy oraz odwiedzający bliski Urząd 
Dzielnicy Wola i szpital porodowy św. Zofii.   

Uwaga HISTORIA!

W sierpniu br., w środku sezonu letniego 
popularna, kultowa kawiarnia i restau-
racja ROZDROŻE, należąca do War-

szawskiej Spółdzielni Gastronomicznej Centrum 
przeżywa prawdziwy renesans. Jak zaobserwowaliśmy, po długich 
okresach zamknięcia gastronomii lokal odżywa w odmiennej nie-
co aranżacji i z nowym przemyślanym dokładnie menu oraz pod 
nowym kierownictwem. 

Lokal otworzył się bardziej na zewnątrz, do przechodniów z ulicy. 
Dawniej, za frontowym ogródkiem otoczonym kamiennym murkiem 
i głazami, wielka, modernistyczna, betonowa płyta dachu kryła jak-
by w półmroku cały lokal, dostępny dopiero po otwarciu drzwi oraz 
częściowo letnie ogródki. Teraz, głównie pod okapem, ogródki są ze 
wszystkich czterech stron budynku.  Pieczołowicie podświetlane na-
wet w dzień lampami i lampionami.  

Więcej str. 3 u

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Fundacja Rozwo-
ju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie na swoje 30-lecie 
zorganizowała kolejny doroczny kurs wakacyjny dla opieku-

nów spółdzielni uczniowskich. W dniach 8-11 sierpnia br. na terenie 
Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Spółdzielczości Pracy OPTI-
MA w Krakowie, pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej, opie-
kunowie SU mogli zapoznać się m.in. z problemami metodyki pedago-
gicznej, spółdzielczej ekonomii, rachunkowości, bhp oraz praktycznych 
działań SU. Dotyczą one np. organizowania imprez szkolnych, wycie-
czek, działalności charytatywnej, prowadzenia sklepików szkolnych.

Zostałem tam zaproszony, aby wygłosić prelekcję nt. „Sensacyjna 
historia Społem”, która została przyjęta entuzjastycznie. Świadczy 
to o znaczeniu wiekowej historii i tradycji spółdzielczej oraz jej roli 
w budowie tożsamości i misji społecznej środowisk spółdzielczych we 
współczesnej dobie.  Więcej str. 5 u

Na zdjęciu uczestnicy wakacyjnego kursu dla opiekunów SU w Krakowie. 

Koło Historyczne Warszawskiej 
Spółdzielczości Spożywców 
przy naszej redakcji oraz nasza 

redakcja zapraszają na dwugodzinne 
spotkanie pt. „Sensacyjna historia Spo-
łem”. Nasz redaktor naczelny w paź-
dzierniku br. wygłosi o tym prelekcję 
w nowej sali konferencyjnej WSS Śród-
mieście, przy ul. Nowy Świat 53. Będzie 
to 152-letnia historia spółdzielczości spo-

łemowskiej, opowiedziana z mało znanymi i nieznanymi wątkami 
i sensacyjnymi zdarzeniami. oraz biografiami przywódców Społem. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na sali, na adres mailowy 
i telefony redakcyjne przyjmujemy zgłoszenia do udziału w tym spo-
tkaniu. Jego dokładny termin podamy odwrotną pocztą mailową, lub 
telefonicznie do końca września br. Nasze kontakty: społemowiec@
wss.spolem.org.pl oraz dgierycz@op.pl i telefony – 22 620-21-18 
i 605 990 179.  

(red.)

Z okazji 90-lecia Społem PSS w Białej Pod-
laskiej, 21 sierpnia br. w społemowskiej 
restauracji Stylowa w Białej Podlaskiej 

zorganizowano uroczyste spotkanie jubileuszo-
we, z udziałem wyróżnionych pracowników 
spółdzielni i ich gości. Po nim nastąpił jubile-
uszowy, radosny piknik spółdzielczy na tere-
nie Terenowego Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej. O bogatej historii spółdzielni pisałem już 
w numerze lipcowym, relacjonując jubileuszo-
wą konferencję prasową, na której wystąpił 
m.in. autor monografii historycznej spółdzielni, 
Jerzy Trudzik. 

Tym razem obserwowałem, jak do restauracji Sty-
lowa przybyli goście, m.in. wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk, prezydent Białej Podl. Mi-
chał Litwiniuk, wiceprezes Krajowej Rady Spół-

dzielczej i prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard 
Jaśkowski, prezesi spółdzielni społemowskich, 
w tym Anna Tylkowska z WSS Śródmieście, Da-
nuta Mioduszewska z SOW Zorza, Mieczysław 
Zapał z LSS Lublin, których witali prezes Zarządu 
PSS Eugeniusz Mazur, jego zastępca Lechosław 
Wietraszuk i przewodniczący Rady Nadzorczej 
Kazimierz Wojtaszek. 

Uroczystość rozpoczął jedyny w Społem wła-
sny chór spółdzielczy odśpiewaniem, pod dyrekcją 
Andrzeja Charytoniuka, hymnów – narodowego 
i spółdzielczego. Po nim krótko mówił o historii 
spółdzielni autor monografii Jerzy Trudzik, a na-
stępnie przemówienie jubileuszowe wygłosił prezes 
Eugeniusz Mazur i goście odznaczali zasłużonych 
spółdzielców.  

Więcej str. 2 u

Gospodarz uroczystości z gośćmi z Warszawy. Od lewej stoją: Ryszard Jaśkowski, 
Elżbieta Czajka, Eugeniusz Mazur, Anna Tylkowska i Danuta Mioduszewska. 

Przystanek GRUZJA
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Eugeniusz Mazur, który przy-
witał wszystkich przybyłych go-
ści, powiedział m.in.  – Jubileusz 
90-lecia obchodzimy skromnie 
i bez wielkiego rozmachu. Głów-
ną tego przyczyną jest pandemia 
koronawirusa, która nie pozwoli-

ła dobrze przygotować a głównie 
właściwie zaplanować wydarzeń 
godnych tego jubileuszu, łącznie 
z dzisiejszym spotkaniem – powie-
dział na wstępie. Prezes podkre-

ślił podczas swojego wystąpienia 
o trudach działalności, z jakimi 
spółdzielnia zmagała się niegdyś 
i zmaga się obecnie. – Przez te 
90 lat „Społem” ciągle walczyło 

o pieniądze, materiały, budynki, 
towar, ludzi, wszystko. W tej chwi-
li nie można powiedzieć, że nie 
walczymy. Dalej to robimy, żeby 
utrzymać się na rynku, bo mamy 

do czynienia z bardzo trudną kon-
kurencją – zaznaczył prezes Eu-
geniusz Mazur.

Odznaczenia państwowe 
wręczał wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk. Otrzyma-
li je: Brązowy Krzyż Zasługi 
– Małgorzata Kaliszuk, Złoty 
Medal Za Długoletnią Służ-
bę – Krystyna Laszuk, Alicja 
Rudzka, Ewa Szeszko. – Jest mi 
niezmiernie miło, że miałem oka-
zję w imieniu Prezydenta RP od-

znaczyć Państwa, po tak zacnym 
i długim dorobku. To jest szcze-
gólne wyróżnienie. Gratuluję 
wszystkim, którzy zostali także 
wyróżnieni odznaką spółdziel-
czości, to jest wielka i szlachet-
na idea – mówił wicewojewoda 
lubelski. Dodał, że spółdziel-
nia będzie trwała, bo „dobre co 
polskie”, a „wierni klienci są jej 
siłą”.  

Dla pracowników i zarządu po-
dziękowania oraz wyrazy uznania 
przekazał również prezydent mia-
sta Michał Litwiniuk. Stwier-
dził, że „wdzięczni mieszkańcy” 
widzą jak społemowcy „tworzą 
historię miasta”, stanowią „inte-
gralną część tkanki społeczno-go-
spodarczej miasta”. 

Z rąk wiceprezesa KRS i pre-
zesa KZRSS Spolem Ryszar-
da Jaśkowskiego odznaczenia 
spóldzielcze odebrali: Złotą 
Odznakę Spółdzielczości Pol-
skiej – Kazimierz Wojtaszek, 
Odznakę Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego – Ry-
szard Żółkowski, Lechosław 
Wietraszuk, Bogusława So-
sidko-Androsiuk, Małgorzata 
Kaliszuk, Halina Gawrysiuk 

i Zdzisława Bakaluk; Odznakę 
Zasłużony dla Społem: Zofia 
Lichograj, Jadwiga Musiejuk, 
Iwona Niedzielak, Bernarda 
Rosa, Teresa Rubach, Mariola 
Szewczyk, Danuta Tykałowicz.                                                                                                   
Osobno prezes Eugeniusz Ma-
zur otrzymał statuetkę Me-
nedżer Spółdzielca, wręczoną 
przez prezesa Ryszarda Jaś-
kowskiego. 

Po oficjalnej uroczystości,  jak 
co roku załoga i goście wzięli 
udział w pikniku spółdzielczym. 
Było radośnie, grała orkiestra, 
rozbrzmiewały wspólne śpiewy. 
Potem były tańce, biesiadowanie 
pod namiotami, przy długich sto-
łach z grillowaniem i piwem. Pre-
zes Mazur serdecznie dziękował 
odznaczonym, załodze, dostaw-
com, gościom. Na zakończenie 
na niebie rozbłysnęły sztuczne 
ognie.   

Warto przy tej okazji zazna-
czyć, jak ważną rolę w 90-leciu 
bialskiej PSS odegrały osobo-
wości jej przywódców, którzy 
z uporem i konsekwencją bu-
dowali jej siłę i dorobek po-
koleń. Byli to kolejni prezesi, 
a zwłaszcza ci z najdłuższym 
stażem, wybitny i twórczy 
prezes Juliusz Krzyżanowski 
w latach 1950-1972 oraz obec-
ny prezes Eugeniusz Mazur 
od 1994 r. Przez te 27 lat cał-
kowicie zmodernizował PSS  
i ogromnie podniósł jej prestiż 
w mieście.

DARIUSZ GIERYCZ

Radosne święto
Od lewej: Robert Gmitruczuk, Małgorzata Kaliszuk, Krystyna Laszuk, Alicja 
Rudzka, Ewa Szeszko i Eugeniusz Mazur. 

uDokończenie ze str. 1

Chór spółdzielni pod dyrekcją Andrzeja Charytoniuka.  Fot. Radio Biper

Radosny prezes Eugeniusz Mazur po wręczeniu mu statuetki Menedżer 
Spółdzielca przez prezesa Ryszarda Jaśkowskiego. 

Od lewej stoją: Ryszard Żółkowski, Lechosław Wietraszuk, Bogusława Sosidko-
Androsiuk, Ryszard Jaśkowski, Małgorzata Kaliszuk, Halina Gawrysiuk 
i Zdzisława Bakaluk oraz Eugeniusz Mazur.
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Ten rodzinny lokal znajduje się 
przy ruchliwym skrzyżowaniu 
ulic Żelaznej i Solidarności, obok 
przystanków tramwajowych. Po-
siada 140 mkw. powierzchni,  35 
miejsc konsumenckich. W środ-
ku są dwie połączone sale, dwa 
bufety, regały z produktami, na 
których wkrótce będą też wina 
gruzińskie. Na stołach elegancka 
karta menu, z nazwami gruziński-
mi potraw i objaśnieniami do nich 
po polsku. 

Od obu ulic witają nas od ze-
wnątrz duże szklane witryny. Jest 
kolorowo, są reklamowe baloniki 
w narodowych barwach polsko-
gruzińskich biało-czerwonych. 
W witrynach ciągnie się falowo 
napis na biało-czerwonej wstędze 
– kuchnia gruzińska, piekarnia, 
sklep, flaga gruzińska z krzyża-
mi, cukiernia, logo Deda’s Chin-
kali (to ich rodzinna piekarnia 
gruzińska przy Wspólnej), wina. 
Przy wejściu stojak na rowery 
oraz tablica zapraszająca na lunch 
w godzinach 12-16 za jedyne 21 
zł. Np. taki zestaw: zupa gupta, 
chinkali (pierogi) ze szpinakiem 
i serem, kompot. 

W środku dużo światła, jasne 
wnętrze. Sporo elementów gru-
zińskich – flagi narodowe obu 
krajów, Polski i Gruzji, gruzińskie 
naczynia i ceramika. Na prawo 
mamy salę sprzedażową z rega-
łami i ladami, gdzie wystawiono 
wypieki piekarni gruzińskiej i go-
towe wyroby kuchni gruzińskiej 

oraz napoje. Na lewo sala kon-
sumpcyjna z bufetem, choć kilka 
stolików jest też do dyspozycji 
i w sali sprzedażowej.

Gdy po powitaniu siadam 
przy wspólnym stole, kontynu-
ujemy rozmowy powitalne. Co 
mówią, co polecają kierownik 
lokalu Tarieli Lelashvili i jego 
polska partnerka Katarzyna 
Kwiatkowska? Okazuje się, że 
dobrze wiedzą, że  Polacy lubią 
Gruzinów, ich ogromną gościn-
ność, spontaniczność, tempe-
rament, muzykalność, słynne 
długie toasty, wino, egzotyczne 
krajobrazy górskie. Chcą zbli-
żać nasze narody. 

Prezes Szczękulski podkre-
śla przy tym swoje gruzińskie 
sympatie oraz,  że zdecydowa-

nie popiera gruzińskie ambicje, 
aspiracje i dążenia proeuropej-
skie. Podobnie wszyscy przyby-
li spółdzielcy nie szczędzą swo-
ich słów sympatii i przyjaźni do 
Gruzinów i ich pięknego kraju.    

Gospodarze opowiadają 
z dumą o Tbilisi, nawiązując do 
wielkiej fotograficznej panoramy 
miasta na całej ścianie lokalu. 
Zachwalają walory turystycz-
ne i gościnność Gruzinów. Od-
notowują podobieństwa naszej 
historii, naszych charakterów 
narodowych. Liczą na to, że kto 
odwiedził ten piękny, daleki, kau-
kaski kraj, zechce wrócić do tych 
smaków, atmosfery, wspomnień. 
Po cichu myślą, iż to będzie ich 
lokal weselny i będzie gościł tak-
że innych weselników oraz przy-

jęcia okolicznościowe (wszak 
obok w Urzędzie Dzielnicy Wola 
udzielają ślubów, a w znanym 
szpitalu św. Zofii rodzą się wciąż 
nowi warszawiacy).   

Oferta lokalu to wyroby wła-
sne – soki, lemoniady, napoje, 
pasty (buraczana, szpinakowa, 
orzechowa), placki-chaczapuri, 
chinkali – pierogi sakiewki, też 
naleśniki, przystawki – blinczyki 
z mięsem albo serem. Są też ba-
kłażany faszerowane pastą, go-
łąbki na liściach winogronowych, 
szaszłyki wieprzowe i drobiowe, 
sosy – sacebeli, tkemali, czosnko-
wy, warzywa duszone z owczym 

serem, tolma – kotleciki mielo-
ne z baraniną-wołowiną, pulpety 
w sosie pomidorowym (dania na 
miejscu podgrzewane i na wy-
nos). Znajdujemy tu również zna-
ne pielmieni – pierogi z baraniną, 
szpinakiem, w bulionie. Bagiet-
ki z wołowiną i baraniną, ciasto 
francuskie z jabłkiem.

To wszystko mieliśmy do wy-
boru na stołach. Także wypieki 
– różne placki i ciasta drożdżo-
we, z serem, mięsem, tajemnymi 
przyprawami gruzińskimi. W kar-
cie są zupy – rybna z łososia, 
charczo – z wołowiną, czakapuli 
– z jagnięciną, lobio – z fasolą 

Przy wspólnym stole degusto-
waliśmy ze smakiem pasty oraz 
dania, szaszłyki, chinkali, popi-
jając firmową gruzińską herba-
tą. Tę prawdziwą ucztę kończy-
liśmy kawą prażoną na piasku 
oraz deserami: ciastkiem medok 
z miodem, napoleonką, a do tego 
słynną wodą Borjomi i zanduke-
li– znakomitą lemoniadą z gru-
szek, winogron, cytryny, wanilii.

To na pewno przyciągnie wie-
lu konsumentów. Jeśli do tego 
dojdzie lekkie tło gruzińskiej 
muzyki oraz słynne gruzińskie 
wina, to wieczorami lokal za-
pełni się parami randkowymi 
i grupami przyjaciół, spragnio-
nych takiej atmosfery. 

DARIUSZ GIERYCZ 

Na tle panoramy otoczonego górami Tbilisi z rzeką Kurą oraz flag Polski i Gruzji, 
stoją od lewej: Tarieli Lelashvili, Piotr Grygoruk, Henryka Stykowska, Alicja 
Burkacka, Janusz Szczękulski, Maria Kucharska i Jacek Bobrowski. 

uDokończenie ze str. 1
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Od strony Agrykoli pojawiły 
się duże parasole, reklamujące 
kawę turyńską Lavazza. 

Od frontu, od strony Alej Ujaz-
dowskich, przy wejściu witają 
nas niespotykane tu wcześniej 
dwa rzędy leżaków z okrągłymi 
stoliczkami, zachęcające napisy 
reklamowe kawy Lavazza i napo-

jów Kinley, reklama lodów krę-
conych. Przy otwartych drzwiach 
dwa białe kandelabry ze świeca-
mi. 

Po prawej stronie działa okien-
ko, z którego sprzedaż na wynos 
wciąż rośnie. Atrakcyjna oferta 
to: „Lody włoskie, gofry, zapie-
kanki, panini, napoje, piwo”. 
W sprzedaży m.in. zestawy 
zapiekanek z Coca Colą. 
Obok tego czerwona lo-
dówka z Coca Colą i napo-
jami, wózki z popcornem 
i watą cukrową. W weeken-
dy są najbardziej oblegane 
przez rodziny z dziećmi.  

Zanim wejdziemy do 
środka, wiadomo, że moż-
na skorzystać też z letnich 
ogródków okalających 
budynek. Zachęcają do 
tego wygodne fotele i sto-
liki z białymi latarenkami 

i doniczkami z zielenią, nawet 
z dyskretnym podświetleniem od 
okien.    

W letnie południe 18 sierpnia 
br. gości mnie nowe kierow-
nictwo WSG Centrum - prezes 
Zarządu Martyna Galant, czło-
nek Zarządu i gł. księgowy Da-
wid Janczewski, pełnomocnik 
Zarządu Anna Gaik. Niekiedy 
dochodzi do nas szef kuchni 
Konrad Bąk i miło jak zwykle 
obsługuje nas długoletnia kel-
nerka pani Teresa Baranow-
ska. Na wstępie gospodarze po-
twierdzają, że załoga Rozdroża 

liczy 18 osób, lokal posiada 82 
miejsca konsumenckie na sali 
i 70 w ogródkach.  

Rozmawiamy, że od lat w kul-
towym Rozdrożu bywają rodzi-
ny z dziećmi, głównie podczas 
spacerów weekendowych do 
Ogrodu Botanicznego, Agrykoli 

i Parku Łazienkowskie-
go, a w dni powszednie 
parlamentarzyści, urzęd-
nicy, biznesmeni, artyści, 
eksperci, turyści, nawet 
demonstranci, gdyż lokal 
znajduje się między gma-
chami Sejmu i Senatu, 
rządu, ministerstw i am-
basad. Wiele osób znamy 
z pierwszych stron gazet.  

Zauważam, że nowy, 
od czerwca wystrój loka-
lu jest pozbawiony daw-
nych ozdób, firan, girlan-
dów. Przy wejściu zamiast mało 

czytelnych fo-
togramów, wita 
nas nowe wielkie 
lustro. Jest dużo 
przestrzeni i po-

wietrza. Zachowano meble i wnę-
trze w ciepłej tonacji brązowej, 
przy świetnie dobranym oświetle-
niu punktowym i kinkietowym. 
Lampiony, lampki, a u wejścia 
kandelabry ze świecami. Nowe 
białe latarenki na stołach i małe 
doniczki z zielenią. Na sali bia-
łe chryzantemy, a na zewnątrz 

rosnące żywe kwiaty na tle 
szarych kamieni. Atutem są 
ogródki z każdej z czterech 
stron wśród drzew i krzewów 
– nowy od Agrykoli. 

Pojawiło się tło muzyczne 
z łagodnymi utworami. Na 
jednym z ogródków ekran na 
transmisje sportowe i mecze 
piłkarskie. Parasole, fartuchy 
i bluzki personelu opatrzone 
logo kawy LAVAZZA z Tu-
rynu. Logo innych firm ubar-
wiają parasole i leżaki.  

Jak mówi pani prezes, od 
czerwca uruchomiono gril-
la w ogródkach. Ma on swoje 
specmenu, np. szaszłyki dro-
biowe z warzywami, karkówkę, 
pierś kurczaka w ziołach, żeber-
ka, cevabcici (mielone mięso kru-
che na szpadce) z sosem tzatziki. 

Nowe stałe menu, nieco krót-
sze, ale bardziej urozmaicone, 
łączy tradycję z nowościami. De-
gustowaliśmy np. na przystawkę 
rewelacyjnego śledzia cherry oraz 
supermięciutkie glazurowane że-
berka z sosem BBQ, a z sezono-
wego menu kurkowego – zupę 
z kluskami kładzionymi, które są 
specjalnością lokalu, znakomite 
polędwiczki z kurkami przyrządza-
ne metodą sous-vide, z kluskami 
i bukietem surówek. Dodatkowo 
tagliatelle z kurkami i kurczakiem 
w sosie maślano-winnym. 

Poza tym gospodarze polecają 
ze stałego nowego menu udo ka-
cze z wiśniami, polędwicę z dor-
sza, a z dawnego – klasyczne 
schabowe z kapustą, żurek, rosół 
z trzech mięs, pierogi z mięsem 

i warzywami. Na przy-
stawkę tatar, krewetki. Na 
deser tradycyjną WZ-tkę 
i bezę z mascarpone oraz 
puchar lodowy, 

Jak mówią spółdzielcy, 
nastrój lokalu zmienia się 
w ciągu dnia. Najpierw 
poranne kawy i śniadania, 
potem obiady, a wieczo-
rem robi się romantycznie 
w czterech ogródkach. Za-
palają się lampiony, kinkie-
ty, z głośniczków sączy się 
łagodna muzyka. Do wybo-
ru też ekran sportowy, grill. 

Każdy znajdzie tu swoje miejsce – 
na rozmowy biznesowe, intymne 
randki, spotkania z przyjaciółmi, 
samotny relaks. Doskwiera tylko 
mało miejsc parkingowych.

Wiemy, że od 1974 r. warsza-
wiacy znają, pamiętają i mają 
sentyment do tego lokalu, a mło-
de pokolenia do nich dołączają. 
We wrześniu ruszy strona interne-
towa i facebook. Na stołach sezo-
nowa karta. Teraz to kurki, potem 
dynia i grzyby. Rośnie sprzedaż 
na wynos potraw i dań, a oferta 
będzie wkrótce na facebooku. 

Jak zapewniają mnie spół-
dzielcy z WSG Centrum, są 
otwarci na współpracę z han-
dlem WSS Społem, oferując do 
sklepów np. przekąski, dania 
gotowe, garmażerię. Uważam, 
że nowy, młody, ambitny za-
rząd i kierownictwo wyznacza-
ją nowe śmiałe perspektywy, 
zachowując pieczołowicie doro-
bek i tradycje spółdzielni.

DARIUSZ GIERYCZ 

Renesans Rozdroża

uDokończenie ze str. 1
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Na stronie internetowej Sej-
mu RP dostępny jest już 
projekt nowelizacji usta-

wy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele, który zakłada uszczelnie-
nie zakazu. Wszystko wskazuje 
więc na to, że już wkrótce skoń-
czy się możliwość wykorzysty-
wania przez sklepy luki w prawie, 
która pozwala działać w niedziele 
placówkom pocztowym. Korzy-
sta z tego bowiem już kilkadzie-
siąt tysięcy sklepów w całej Pol-
sce.

Projekt nowelizacji ustawy 
formalnie wpłynął do Sejmu 
w czwartek 29 lipca i otrzymał 
numer druku sejmowego 1446. 
Został zgłoszony przez grupę 25 
posłów PiS, której przedstawi-
cielem jest Janusz Śniadek, były 
przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność”. Najbliższe 37. posiedze-
nie Sejmu zaplanowane jest na 
15-17 września. Jednak trudno 
stwierdzić, czy projekt będzie 
w ogóle wówczas rozpatrywa-
ny, gdyż najpierw został skie-
rowany do pierwszego czytania 
w Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny, a termin posiedzenia 
tejże komisji dotychczas nie zo-
stał ustalony. 

Do jakich planowanych zmian 
w ustawie o niedzielnym handlu 
może dojść? Tego można do-
wiedzieć się z uzasadnienia, do 
którego dotarliśmy. I tak zmody-
fikowanych ma zostać 5 spośród 
32 aktualnie obowiązujących wy-
jątków od zakazu handlu, w tym 
kilka kluczowych, które dotyczą 
placówek pocztowych. Pojawi się 
też chociażby wymóg, aby usługi 
pocztowe stanowiły tzw. przewa-
żającą działalność. 

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 
10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni weszła w ży-
cie z dniem 1 marca 2018 r. Prze-
pisy w niej zawarte przewidywa-
ły stopniowe ograniczanie handlu 
oraz wykonywania czynności 
związanych z handlem w pla-

cówkach handlowych w niedziele 
i święta oraz w dniu 24 grudnia 
i sobotę bezpośrednio poprzedza-
jącą święta Wielkiej Nocy, a także 
katalog przypadków, gdy zakaz 
handlu i wykonywania czynności 
związanych z handlem nie obo-
wiązuje.

I tak, do końca 2018 r. zakaz, 
o którym mowa, nie obowiązywał 
w pierwszą i ostatnią niedzielę 
każdego miesiąca, a także w dwie 
kolejne niedziele poprzedzające 
pierwszy dzień Bożego Narodze-
nia i w niedzielę poprzedzającą 
pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 
Z kolei w 2019 r. zakaz nie obo-
wiązywał w ostatnią niedzielę 
każdego miesiąca, a także w dwie 
kolejne niedziele poprzedzające 
pierwszy dzień Bożego Narodze-
nia i w niedzielę poprzedzającą 
pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 
Natomiast od 2020 r. wspomniany 
zakaz nie obowiązuje w ostatnią 
niedzielę przypadającą w stycz-
niu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, 
a także w dwie kolejne niedziele 
poprzedzające pierwszy dzień 
Bożego Narodzenia i w niedzie-
lę poprzedzającą pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy. 

Jak czytamy w uzasadnieniu 
„początkowo ocena funkcjono-
wania przepisów ustawy doko-
nana z wykorzystaniem doświad-
czeń Państwowej Inspekcji Pracy 
zebranych podczas przeprowa-
dzania czynności kontrolnych 
związanych z przestrzeganiem 
przepisów ustawy przez przed-
siębiorców wykonujących za-
robkową działalność handlową 
– wskazywała na wysoki stopień 
respektowania przepisów usta-
wy przez przedsiębiorców”. Au-
torzy projektu podkreślają, że 
z kompleksowej „Oceny wpływu 
ograniczenia handlu w niedziele” 
dokonanej przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii 
na początku  2019 roku, czyli rok 
po wejściu w życie ustawy, wy-
nikało, że wprowadzenie ogra-
niczenia handlu w niedziele nie 
wywołało negatywnych skutków 
dla handlu detalicznego. 

„Zaobserwowano nie tylko 
pozytywne aspekty związane 
z sytuacją mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych sklepów, ale także 
większe zadowolenie pracowni-
ków i ich rodzin, rozwój usług 
turystycznych, noclegowych, re-
stauracyjnych, tj. szeroko rozu-
mianej ekonomii czasu wolnego, 
która zwiększa krąg beneficjen-
tów ograniczania handlu w nie-

dzielę na obszar całej gospodarki. 
Należy wyraźnie stwierdzić, że 
ograniczenie handlu w niedzie-
le to wsparcie dla wielu innych 
branż, w tym: turystyki i agrotu-
rystyki, gastronomii, hotelarstwa, 
kolei lokalnych, rekreacji i kul-
tury. Taka regulacja przynosi ko-
rzyści dla całej gospodarki kraju. 
Co więcej, ta sprawa dotyczy na-
szego modelu życia, a więc kwe-
stii społecznych i kulturowych, 
wręcz cywilizacyjnych. To wła-
śnie tego rodzaju względy przesą-
dzają o ograniczeniach w handlu 
stosowanych w Europie w kra-
jach tzw. Starej Unii” – czytamy 
w uzasadnieniu.

Niestety, w miarę upływu 
czasu nasiliły się przypadki nie-
prawidłowego stosowania wy-
łączeń przewidzianych w art. 
6 ust. 1 ustawy, pozwalających 
na prowadzenie handlu i wyko-
nywanie czynności związanych 

z handlem w niedziele i święta. 
„Po wejściu w życie ustawy poja-
wił się problem omijania zakazu 
handlu w niedzielę przez powo-
ływanie się przedsiębiorców pro-
wadzących placówki handlowe 
na wyłączenie, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. po-
siadanie statusu placówki poczto-
wej w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe. Z czasem tę lukę praw-
ną zaczęły wykorzystywać tak-
że inne duże sieci handlowe, jak 
również mali przedsiębiorcy, czy-
niąc ograniczenie handlu w nie-
dzielę coraz większą fikcją. Nie 
ulega wątpliwości, że w takich 
wypadkach mamy do czynienia  
ze zjawiskiem łamania zasady 
uczciwej konkurencji i interwen-
cja staje się konieczna” – podkre-
ślają autorzy projektu.

W związku z powyższym za-
proponowano nowelizację m.in. 
przepisów art. 6 ust. 1 pkt 6 
i 7 ustawy. Propozycja zmiany 
brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 6 usta-
wy polega na pominięciu w nim 
wyrazów „wyrobów tytonio-
wych”. „Obecnie przedsiębiorca 
może skorzystać z wyłączenia 
zakazu handlu na podstawie tego 
przepisu uzasadniając to tym, że 
jego przeważająca działalność 
polega na sprzedaży detalicz-
nej żywności, napojów i wyro-

bów tytoniowych. Jak wynika 
z przeprowadzanych czynności 
kontrolnych przepis w obecnym 
brzmieniu jest nadużywany, bo-
wiem jest wykorzystywany przez 
przedsiębiorców, którzy w prak-
tyce handlują przede wszystkim 
innymi towarami, niż wyroby 
tytoniowe (papierosy sprzedają 
niejako „przy okazji”), i z tego 
powodu nie mogą skorzystać 
z innego wyłączenia spod zakazu 
handlu określonego w art. 6 ust. 
1 ustawy. 

Proponowana zmiana nie 
wyłącza natomiast możliwości 
sprzedaży wyrobów tytoniowych 
w niedziele i święta. Nadal bo-
wiem taka sprzedaż będzie moż-
liwa przez placówki handlowe 
korzystające z wyłączenia spod 
zakazu handlu na podstawie in-
nych przepisów” – czytamy 
w uzasadnieniu.

Natomiast proponowana zmia-
na art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy polega 

na przesądzeniu, iż z wyłączenia 
spod zakazu handlu mogą korzy-
stać placówki pocztowe, których 
przeważająca działalność polega 
na świadczeniu usług pocztowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we, a nie – jak to wynika z obecnie 
obowiązującej ustawy – wszystkie 
placówki pocztowe. 

„Takie doprecyzowanie prze-
pisu jest konieczne i oczekiwane 
społecznie ze względu na prak-
tykę stosowania tego przepisu 
w obecnym jego brzmieniu. Po-
lega ona na korzystaniu z wyłą-
czenia spod zakazu handlu przez 
typowe placówki handlowe, które 
dzięki uzyskaniu statusu placów-
ki pocztowej mogą prowadzić 
handel we wszystkie niedziele 
i święta, czego nie mogłyby czy-
nić nie mając takiego statusu, 
bowiem zakres działalności han-
dlowej prowadzonej przez takie 
placówki nie jest objęty pozosta-
łymi wyłączeniami spod zakazu 
handlu zawartymi w art. 6 ust. 1 
ustawy” – sugerują posłowie PiS.

W ustawie pojawi ma się tak-
że nowa definicja przeważającej 
działalności. Nie wystarczy już 
tylko odpowiedni wpis w CEIDG 
lub rejestrze REGON. Przewa-
żającą działalnością będzie taka, 
która „stanowi co najmniej 50 
proc. miesięcznego przychodu 

ze sprzedaży, uzyskanego w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym jest prowadzony handel 
lub są wykonywane czynności 
związane z handlem”. 

Do ustawy ma także zostać 
wprowadzony przepis, zgodnie 
z którym przedsiębiorca otwiera-
jący sklep w niedzielę, by dzia-
łać we własnym imieniu, będzie 
mógł skorzystać z „nieodpłatnej 
pomocy małżonka, dzieci wła-
snych, dzieci małżonka, dzieci 
przysposobionych, rodziców, ma-
cochy lub ojczyma”. U takiego 
przedsiębiorcy pracy w niedzielę 
nie będą mogli wykonywać pra-
cownicy zatrudnieni w danej pla-
cówce handlowej. 

Co na to Solidarność? – Soli-
darność, zgłaszając projekt oby-
watelski, nie chciała wyjątku 
handlu w placówce pocztowej. 
Uważaliśmy, że placówka han-

dlowa jest placówką usługową, 
nie handlową. Jednak taki był 
skuteczny lobbing przedstawi-
cieli Poczty Polskiej, że na jed-
nym z ostatnich posiedzeń za-
proponowali takie rozwiązanie, 
a posłowie przyjęli tę propozycję. 
Myśmy ostrzegali, że to się źle 
skończy i ustawa się rozjedzie. 
Od trzech lat domagamy się no-
welizacji ustawy – mówi Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekreta-
riatu Banków, Handlu i Ubezpie-
czeń NSZZ „Solidarność”. 

– Teraz chodzi o to, by sprecy-
zować sprzedaż w placówkach 
pocztowych, dopisać, czym 
jest przeważająca działalność, 
by naprawdę mogły być czyn-
ne placówki pocztowe. Dzisiaj 
mamy do czynienia ze zjawi-
skiem, gdzie jesteśmy jedynym 
państwem w Europie, gdzie 
w placówce pocztowej sprze-
daje się chleb, mydło, powidło, 
alkohol. Chcemy, by w przy-
padku przeważającej działalno-
ści wynikającej z ustawy Prawo 
pocztowe, czy w przypadku 50 
proc. sprzedaży w danej placów-
ce pocztowej, te placówki mogły 
być czynne. To uszczelnia całko-
wicie ustawę, czekamy na jak naj-
szybsze wejście tych przepisów 
w życie – dodaje Alfred Bujara. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Uszczelnienie ustawy

PKN Orlen, pod koniec 
czerwca otworzył 

pierwszy sklep nowej sieci „Or-
len w ruchu”, która konkuro-
wać ma m.in. ze sklepami Żab-
ka, ABC czy Carrefour Express. 
Punkt znajduje się w Warsza-
wie przy ulicy Grójeckiej 26. 
Do końca roku w największych 
polskich miastach powstanie 

kolejnych 40 sklepów, a w su-
mie będzie ich około 900.

Jak wyjaśnił prezes PKN Or-
len Daniel Obajtek, wprowadze-
nie nowego formatu sprzedaży 
detalicznej i rozszerzenie oferty 
pozapaliwowej związane jest 
z wcześniejszym przejęciem 
przez koncern spółki Ruch. – 
W związku z tym zaczęliśmy 
proces inwestycyjny, który ma 
zmienić tę firmę, nadać dynami-
kę rozwoju tej firmy. Zaczęliśmy 
inwestować, jako Orlen, w nowe 
formaty sprzedaży detalicznej 

– powiedział Obajtek podczas 
otwarcia nowego lokalu przy ul. 
Grójeckiej w Warszawie.

To właśnie m.in. na bazie do-
tychczasowych kiosków Ruchu 
powstanie sieć „Orlen w ruchu”, 
oferująca nie tylko gazety i maga-
zyny, ale też podstawowe produk-
ty spożywcze czy hot-dogi i kawę 
znaną ze stacji paliw płockiego 
giganta. Patrycja Klarecka z za-
rządu PKN Orlen, zapowiedzia-
ła, że punkty „Orlen w ruchu” 
powstaną w najbliższym czasie 
w Bydgoszczy i we Wrocławiu, 

a kolejne w Lublinie, Katowi-
cach, Zabrzu i Bytomiu, a także 
na trasie metra w Warszawie. Do-
celowo ma być ich w całej Polsce 
około 900.

To będą trzy rodzaje obiektów. 
W formacie A będą to ok. 20-me-
trowe lokale, natomiast w forma-
cie B ok. 60-70-metrowe obiekty, 
takie jak pierwszy udostępniony 
klientom w Warszawie. Powsta-
ną również autonomiczne kąci-
ki kawowe, w których sprzedaż 
będzie całkowicie zautomatyzo-
wana. Zostaną one udostępnione 
w miejscach o szczególnie dużym 
natężeniu ruchu, m.in. na dwor-
cach, w biurowcach, czy na lot-
niskach.

Takim działaniem koncern 
paliwowy rozpoczął konku-
rowanie ze sklepami znanych 
sieci franczyzowych, które rów-
nież oferują czy to kąciki ka-
wowe, czy sprzedaż chociażby 
hot dogów, takich jak Żabka, 
ABC, czy Carrefour Express. 
Otwarcie punktów „Orlen w ru-
chu” musi być także zauważone 
przez spółdzielnie Społem, które 
również w kilku miejscach, np. 
w Warszawie prowadzą skle-
py, które obok standardowego 
asortymentu, oferują chociażby 
sprzedaż ciepłych posiłków, przy-
gotowywanych w miejscach typu 
bistro. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Orlen rzuca wyzwanie
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Tegoroczny, wakacyjny kurs 
dla opiekunów SU, jak zwykle nie 
tylko wzmacnia ich kompetencje, 
ale stanowi znakomitą inspirację 
do podejmowania różnorodnych 
działań SU oraz nowych inicja-
tyw, służących ich rozwojowi. 
Byłem świadkiem, jak wzajem-
nie i prelegenci i słuchacze żywo 
wymieniali doświadczenia oraz 
szukali najlepszych rozwiązań 
dla swoich spółdzielni i szkół. 

Wśród prelegentów prym 
wiedli wieloletni działacze Fun-
dacji, w tym jej prezes Anna 
Bulka, członkowie Zarządu 
Bronisław Bieś, Anita Strzeboń-
ska, Zofia Węgrzyniak, prze-
wodniczący Rady    Zdzisław 
Zatorski, wiceprzewodniczący 
Tadeusz Krasuski, członkowie 
Rady Joanna Brzozowska-Wa-
bik, Anna Mironiuk. Wystąpili 
również goście: prezes ZLSP 
Janusz Paszkowski, wiceprezes 

Krakowskiego Banku Spół-
dzielczego Mariusz Kumorek, 
przedstawicielka Fundacji Go-
spodarki i Administracji Pu-
blicznej z Krakowa Magdalena 
Sobesto-Wiejak oraz niżej pod-
pisany.

Podczas podsumowania kur-
su 11 sierpnia prezes Janusz 
Paszkowski opowiadał o swoich 
działaniach na forum Międzyna-
rodowego Związku Spółdzielcze-
go i in. organizacji. Mówił m.in. 
o tym, że w Hiszpanii SU dzia-
łają już w przedszkolach, gdzie 
dzieci wykonują rysunki o spół-
dzielniach, a w Japonii od maja 
br. przyjęto prawo spółdzielcze, 
wzorowane na polskim z 1920 r. 

Anita Strzebońska przypo-
mniała, że do 1914 było zaled-
wie 6 SU, a w 1939 – 8 tysięcy 
w 30 proc. szkół. Społem w 1922 
dostało zezwolenie na wejście 
do szkół, kształcenie postaw 
gospodarności, nauki przedsię-
biorczości, wydawało „Młodego 

Spółdzielcę” – gdzie pisali Ja-
nusz Korczak, Gustaw Morcinek, 
Ewa Szelburg-Zarembina, Maria 
Dąbrowska, W latach 50. było 
14.700 SU i prowadzono  zajęcia 
fotograficzne, fryzjerskie, intro-
ligatorskie, produkcję zabawek. 
W 1989 r. było 16 tys. SU, ale 
w wyniku antyspółdzielczej spe-
custawy w 1990, przetrwało ok. 3 
tys. SU. 

W planach Fundacji znaczna 
większość opiekunów chce kur-
su w Gdańsku, z rozwinięciem  
tematów też na historię i jak 
radzić sobie w trudnych wa-
runkach. Mówili mi o tym przy 
pożegnalnym obiedzie opie-
kunowie: Krzysztof Mironiuk 
z ZS w Jordanowie – SU Sza-
rotka oraz Beata Boguszewska 
i Leszek Polkowski z ZSS nr 
105 w Warszawie – SU Pychot-
ka. Miłą dla mnie niespodzian-
ką było wręczenie mi medalu 
120-lecia SU.  

DARIUSZ GIERYCZ   

Przed dzwonkiem

W upalny krakowski 
wtorek, 10 sierpnia 
br., w promieniach 

słonecznych widzę z daleka 
charakterystyczny budynek 
Domu Handlowego JUBILAT, 
także siedziby Handlowej Spół-
dzielni Jubilat, szczególnie 
okazały przy moście Dębnic-
kim na Wiśle, na tle dostojne-
go Zamku Królewskiego na 
Wawelu. W wielkich szybach 
frontonu obiektu odbija się błę-
kitne niebo z białymi obłokami. 
Współgra z przejeżdżającymi 
tu regularnie niebieskimi tram-
wajami. Dla każdego krakowia-
ka, turysty i dla mnie ten obraz 
to zawsze wizytówka miasta, 
a ta handlowa placówka wrosła 
mocno w życie królewskiej sto-
licy. Teraz, w letnie upały każdy 
oddycha z ulgą po wejściu do 
klimatyzowanego wnętrza. 

W styczniu br., podczas trwają-
cych obostrzeń pandemicznych, 
nastąpiła zmiana kierownictwa 
HS Jubilat, która zarządza obiek-
tem. Na zasłużoną emeryturę 
i odpoczynek odeszli wieloletni 
liderzy spółdzielni: prezes Kazi-
miera Madej i przewodniczący 
Rady Nadzorczej Mieczysław 
Kubicz, którzy przed 30 laty 
współtworzyli KZRSS Społem 
oraz wiceprezes Jan Mączka. 
Zostali pożegnani z wielkim 
uznaniem i podziękowaniem. 

Pamiętam jak z Mietkiem Ku-
biczem i prezes Madejową, za-
wsze dyskretnie elegancką, roz-
mawialiśmy w latach 90. o dość 
licznych „podchodach” łasych 
na majątek spółdzielczy rajców 
miejskich i biznesmenów z gru-
bymi portfelami. Budynek Jubi-
lata w atrakcyjnym miejscu przy 
głównej Alei Krasińskiego i na 
wprost Wawelu, kłuł ich w oczy 
i stawał na przekór ich planom 
ekspansji.    

Obecnie od stycznia br. na czele 
spółdzielni stanęli: prezes Aneta 
Kurbiel-Mucharska, wicepre-
zes Ewa Sarapata-Limberger 

i przewodnicząca Rady Nadzor-
czej Krystyna Meus. Kierują 
oni działalnością handlową w 11 
sklepach i trzech stoiskach (spo-
żywczym, AGD i odzieżowym 
Eleganza), działalnością gastro-
nomiczną w trzech barach mlecz-
nych: Flisak, Żak i Żaczek oraz 
wynajmem pomieszczeń. Spół-
dzielnia zrzesza 307 członków 
i zatrudnia 260 pracowników. 

Ponieważ pani prezes była 
w sierpniu na urlopie, z wice-
prezes Ewą Sarapata-Limberger 
i  kier. działu organizacyjno-sa-
morządowego Barbarą Brzukała 
rozmawiamy w upalne południe 
10 sierpnia br. Jak panie mówią, 
zysk HS Jubilat za 2020 r. to 379 
tys.zł. (najlepszy sklep nr 27 na 
Woli Justowskiej). Mimo, że 
„siadły” turystyka, gastronomia, 
handel. Nastąpiły straty z dzier-
żaw (w tym z restauracji Vidok 
na tarasie budynku). Pierwsze 
dwa miesiące 2021 były złe, bo 
dalej był zastopowany ruch tury-
styczny. W Jubilacie zamknięto 
punkty usługowe, w tym tatu-
ażu. Widoczny był spadek liczby 
klientów. 

W roku 2021 planują zainsta-
lowanie nowej windy osobowej 
oraz nowe akcje marketingowe. 
Produkcja gastronomiczna kieru-
je się do sieci i na wynos. W ga-
zetce cenowej reklamują  produk-
ty własne jak rumsztyk, pulpety 
drobiowe, placki ziemniaczane 
po węgiersku, krokiety, gołąbki, 
bukiet jarzyn, leniwe, pierogi. 
Aktualne promocje to  – w stoisku 
ELEGANZA walizki, pościel, 

buty, ubrania, konfekcja, „świat 
dobrych ubrań” – 15 lat, naklej-
ki za ręczniki kąpielowe Nicole, 
wyprzedaż kolekcji i nowa kolek-
cja ubrań.

Na facebooku zapraszają do 
kupowania artykułów szkolnych, 
zakupów na stoiskach DH Jubi-
lat, w tym np. odzieży dziecięcej 
Mayoral, bielizny, przecenione-
go obuwia, także pościeli, ręcz-
ników, tkanin, zabawek, toreb, 
walizek..... no i oczywiście asor-
tyment artykułów papierniczych 
. Na I piętrze duży wybór AGD, 
kosmetyki, szkło, porcelana – 
całe mnóstwo drobiazgów. A na 
parterze artykuły spożywcze. 

Jak głosi facebook – NO-
WOŚĆ! „Stoisko spożywcze DH 
Jubilat poleca pieczywo tradycyj-
ne na zakwasie, na bazie starych 
receptur, z rodzinnej piekarni 
„Błajan” z Tarnowa – Jana Błasz-
kiewicza. W sklepach pojawia się 
plakat miesięczny KPH, napojów 
Danio, Activia, Actimel. Działa 
program lojalnościowy, konkurs 
zakupowy na rok szkolny we 
wrześniu, a w nagrodę będą m.in. 
pozłacane bransoletki Apart, tor-
by Ochnik, plus promocje week-
endowe na mięso, warzywa. 

Od 1 września ruszyła pro-
dukcja gastronomiczna barów 
do sieci sklepów, a jak zapewnia-
ją obie panie niebawem SU Roc-
kefeller w ZSE pod ich patrona-
tem wznowi działalność. W sumie 
widać, że nowe kierownictwo HS 
Jubilat kontynuuje dzielne trady-
cje. DARIUSZ GIERYCZ 

Jubilat w słońcu KZRSS Społem

Wieści krajowe
1 września br. ukazał się numer 4/2021 Biuletynu Informacyjne-

go KZRSS Społem, który jak zwykle przynosi szereg interesu-
jących wiadomości o działalności Związku i spółdzielni społe-

mowskich w kraju. Zarząd Związku zapowiada, że w październiku 
zgodnie ze statutem Związku odbędą się regionalne zebrania de-
legatów na 50 Zjazd. W zebraniach tych obok delegatów wezmą 
udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicie-
le spółdzielni, które nie wybrały delegatów.    

Terminy zebrań to: 5 października w Warszawie – dla 82 spół-
dzielni z 6 województw Polski wschodniej i centralnej, 6 paździer-
nika we Wrześni dla 73 spółdzielni z 7 województw Polski zachod-
niej i 7 października w Brzesku dla 74 spółdzielni z 5 województw 
Polski południowej.

W Biuletynie zamieszczono związkowy projekt zmian w prawie 
spółdzielczym dotyczących ułatwienia w procesie łączenia się spół-
dzielnie w większe, adresowany do rządu. W uzasadnieniu wskazano 
na konieczność łączenia się  spółdzielni dla zwiększenia ich konkuren-
cyjności na rynku i ochrony przed likwidacją, bądź upadłością.

Zarząd KZRSS poinformował o przedłużeniu terminów sprzedaży 
udziałów KPH Społem dla zrzeszonych spółdzielni do końca września. 
W grudniu przewidywane jest dokonanie wyboru składu Rady Nadzor-
czej w KPH i opracowanie przez wspólników KPH strategii rozwoju 
KPH na najbliższe lata.      

W Biuletynie opublikowano RANKING spółdzielni spożywców 
za rok 2020. W pierwszej 10-tce nie odnotowano zmian i weszły 
do niej ponownie kolejno spółdzielnie: Białystok, Szczecin, SPC 
Warszawa, Płock, Częstochowa, Olsztyn, Kielce, Kalisz, Rzeszów, 
Mokpol Warszawa. Z warszawskich spółdzielni kolejne miejsca 
zajęły: 14 Żoliborz, 16 Praga Południe, 19 Hale Banacha, 22 Wola 
i 23 Śródmieście. Niestety, wszystkie te spółdzielnie odnotowały 
spadek rocznych obrotów. Na 50 pierwszych spółdzielni tylko 17 
uzyskało wzrost sprzedaży rocznej. W pierwszej 20-tce były to: 
Olsztyn, Kalisz, Zamość, Bochnia, Śrem i Turek.

W serwisie informacyjnym czytamy m.in. o jubileuszach 100-lecia 
PSS Mikołów, 90-lecia PSS Biała Podlaska, 45-lecia PSS Świdnik. 
Znowu powiększy się PSS Olsztyn łącząc się od 1 stycznia 2022 z PSS 
Iława. Natomiast LSS w Lublinie zmodernizowała swój sklep przy 
pl.Wolności, tworząc tam małe bistro z ciepłymi przekąskami. W ser-
wisie zacytowano też wywiad prezesa KZRSS Ryszarda Jaśkowskiego 
dla Poradnika Handlowca, w którym argumentuje za uszczelnieniem 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. 

Biuletyn zawiera też artykuł historyczny naszego redaktora naczel-
nego o Edwardzie Abramowskim, w cyklu publikacji o najwybitniej-
szych spółdzielcach w historii Społem. 

Dużo miejsca poświęcono bogatej ofercie szkoleniowej Związku. 
Dotyczy ona m.in. zmian w podatku VAT od lipca i października 2021 
r., innowacji i bezpiecznego funkcjonowania gastronomii, sprzeda-
ży i dowozu produktów gastronomicznych na wynos, social mediów 
w praktyce. Poza tym szkoleń dla członków rad nadzorczych i zasad 
rachunkowości. 

Trzeba dodać, że ostatnio nasza redakcja oraz Koło Historyczne 
WSS pod przewodnictwem Cecylii Przedpełskiej wystąpiło z ini-
cjatywą cyklu pogadanek-prelekcji dla spółdzielców Społem pt. 
„Sensacyjna historia Społem”. Ich celem jest podnoszenie świado-
mości i tożsamości spółdzielców, zwłaszcza tych którzy obejmują 
obecnie kierownicze stanowiska w zarządach, radach, działach 
i sklepach. Aby mieli rozeznanie w bogatym dorobku i osiągnię-
ciach społemowskich na tle obecnej misji społecznej spółdzielni 
i Związku. Może więc warto i należy włączyć tę tematykę na stałe 
do szkoleń KZRSS Spolem?

DG       

Jak informowaliśmy w nu-
merze lipcowym, 23 czerwca br. 
w Domu Spółdzielczości Pracy 
w Krakowie, z okazji 30-lecia 
Fundacji Rozwoju Spółdziel-
czości Uczniowskiej odbyło się 
uroczyste posiedzenie Rady, z jej 
przewodniczącym Zbigniewem 
Zatorskim  i Zarządu Fundacji, 
z prezes Anną Bulką. Najstar-

si obecni działacze FRSU z rąk 
prezesa Związku Lustracyjnego 
Spółdzielni Pracy Janusza Pasz-
kowskiego otrzymali reprint 
Ustawy o spółdzielniach z 1920 
roku i okolicznościowe medale.  
Na zdjęciu od lewej: Mieczysław 
Kozłowski, Wiesław Wójcik, 
Władysław Kołoczek, Anna 
Bulka i Janusz Paszkowski.  

uDokończenie ze str. 1
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Kartka z Dobrego Miasta Nad Łyną

Drugą połowę lipca spę-
dziłam na Warmii, mię-
dzy Olsztynem, a Do-

brym Miastem. Dobre Miasto 
jest położone wśród przepięk-
nych wód i lasów oraz ma-
lowniczych zakątków, na nie-
wielkim wzniesieniu rozległej 
doliny rzeki Łyny. Jedną z jego 
atrakcji jest najpiękniejszy i naj-
większy na Warmii kościół z IV 
w., wybudowany na bagnie, typu 
halowego, który został obdarzo-
ny tytułem i godnością Bazyli-
ki Mniejszej przez Papieża Jana 
Pawła II. Kolejna to baszta zwana 
„bocianią”, od gnieżdżących się 
na jej szczycie bocianów. Moż-
na tam obejrzeć dawne mapy bi-
skupstwa warmińskiego, plany 
miasta, fotografie zabytkowych 
obiektów i starych dokumentów, 
a w sezonie letnim organizowa-
ne są wystawy malarstwa, grafiki 
i tkaniny artystycznej. 

Nieopodal bazyliki przy ul. 
Warszawskiej 4 natknęłam się 
na jeden z kilkunastu sklepów 
Społem PSS w Dobrym Mie-
ście. Idealna lokalizacja, parking 
i zielone otoczenie, to tylko część 
atutów tej placówki. Nieduży sa-
moobsługowy sklep spożywczo
-monopolowy, z przemysłowym 
kącikiem, przyciąga klientów 
szerokim asortymentem towarów, 
wśród których wyeksponowane 
są liczne produkty marki Społem. 

Działa tu również ogólnopol-
ski program lojalnościowy „Spo-
łem znaczy razem”. Placówka, 
jako punkt pocztowy otwarta jest 
również w niedziele. Korzystając 
z wolnej dla obsługującej mnie 
pani chwili, a ruch w sklepie jest 
ciągły, pytałam o wpływ epidemii 
na działalność placówki. Oka-
zało się, że klienci chętnie robili 
i robią zakupy w społemowskiej 
placówce, która dzięki przestrze-
ganiu obostrzeń i solidnemu przy-
gotowaniu punktu do bezpiecznej 
obsługi nie odnotowała negatyw-
nego wpływu pandemii. Teraz 
jeszcze gołym okiem widać, że 
do grona wiernych klientów sieci 
Społem dołączyli liczni turyści. 
Wniosek z tego, że w Dobrym 
Mieście – dobrze się dzieje. 

DANUTA BOGUCKA

Wzrok daje nam zdol-
ność do odbierania 
bodźców wywołanych 

przez pewien zakres promienio-
wania elektromagnetycznego 
(u człowieka ta część widma 
nazywa się światłem widzial-
nym) ze środowiska oraz ogół 
czynności związanych z analizą 
tych bodźców, czyli widzeniem. 
Ludzkie oko to jeden z najważ-
niejszych i najbardziej potrzeb-
nych narządów zmysłów. Aż 
85% wiadomości o otoczeniu, 
jakie przetwarza nasz mózg, 
pochodzi właśnie z narządu 
wzroku. Aby sprawnie przetwo-
rzyć informacje odebrane przez 
oczy, konieczne jest powyżej 
10% wszystkich komórek ner-
wowych w mózgu. Za sprawą 
właśnie tych komórek każdy 
człowiek nie tylko widzi, ale 
również rozumie to, co widzi. 

Wyłącznie dzięki ścisłej 
współpracy z mózgiem proces 
widzenia przebiega z „prędko-
ścią światła”. Mówiąc inaczej 
– bodźce świetlne przetwarzane 
są w bodźce nerwowe i wtedy 
nasz mózg tworzy z tego obra-
zy. Oczy cały czas dostarczają 
mózgowi informacji o naszym 
otoczeniu. 

O tym czym jest dysfunk-
cja wzroku (niewidzenie) i jak 
sobie z nią radzi mówił nasz 
rozmówca w lipcowym nume-
rze SW Robert Zarzecki: „To 
jest w ogóle bardzo trudny temat. 
Staram się powtarzać, że ja jak 
na niewidomego widzę całkiem 
nieźle, jak na widzącego to już 
prawie nic… Powtarzam sobie, to 
taka trochę terapia psychologiczna 
– wszystko co mam w życiu, mam 
dzięki temu, że nie widzę. Dla 
mnie jest to taka zielona karta na 

resztę życia. To, że zawsze słabo 
widziałem uratowało mnie praw-
dopodobnie od zatracenia w wiej-
skiej społeczności. Udało mi się 
stamtąd wyrwać dlatego, że posze-
dłem do szkoły z internatem. Zu-
pełnie mi to zmieniło życie. Czym 
jest to moje niewidzenie? Czasami 
jest powodem do płaczu i załamu-
je mnie to, czasami jednak dość 
przewrotnym szczęśliwym losem. 
Jest to taki pewien  chichot, staram 
się mieć w tym dużo przyjemno-
ści. Dużo łatwiej mi się skupia, na 
tym co jest wokół, dźwiękowego, 
zapachowego”.

Pan Robert prowadzi gabinet 
masażu „Cuda Niewidy”. Wcze-
śniej przez 7 lat pracował jako 
przewodnik na „Niewidzialnej 
wystawie”. I właśnie praca na 
wystawie miała wpływ na uru-
chomienie gabinetu w ciemno-
ści. Często na końcowym etapie 
zwiedzania ludzie mówili, że 
czują się fajnie zrelaksowani, od-
poczywają ponieważ nie dociera-
ją do nich bodźce zewnętrzne, nie 
rozpraszają się. Teraz naprawdę 
odpoczywają. „Dotarło do mnie 
wtedy, że ja mogę dać taką for-
mę masażu. Światło do pracy nie 
jest mi potrzebne, a człowiek któ-
ry jest „przebodźcowany”, dużo 
chętniej odpoczywa w takich wa-
runkach” – podkreśla pan Robert.

Zapytany o pasje mówi: „Pa-
sjonuje mnie teatr, zawsze lubi-

Dysfunkcja wzroku

Beksiński w Warszawie

Akrobatyka sportowa, to 
jedna z kilku dyscyplin 
gimnastycznych. Rywa-

lizują w niej zespoły w pięciu 
konkurencjach: dwójkach kobiet, 
dwójkach mężczyzn, dwójkach 
mieszanych, trójkach kobiet 
i czwórkach mężczyzn. W trak-
cie zawodów zespoły wykonują 
układ statyczny, w którym prze-
ważają podnoszenia, wieże, wagi 
czy stójki oraz układ dynamicz-
ny, w którym jest więcej skoków, 
salt, śrub czy obrotów. Oba ukła-
dy wykonywane są pod muzykę 
co powoduje, że ćwiczenie staje 
się pięknym pokazem siły, fine-
zji, synchronii i ekwilibrystyki. 
W finale zespoły prezentują układ 
kombinowany, złożony z elemen-

tów statycznych i dynamicznych. 
Sędziowie punktują trudność 
ćwiczenia, jego wykonanie i wy-
raz artystyczny.

Akrobaci rywalizują o tytuły 
mistrzów świata i Europy, a także 
o medale w zawodach krajowych 
i towarzyskich zawodach mię-
dzynarodowych, takich jak turniej 
o Puchar „Warsa i Sawy”. Turniej 
ten rozgrywany jest w tym roku po 
raz jedenasty. W tym roku udział 
zapowiedziały teamy z Ukrainy, 
Niemiec, Azerbejdżanu, Francji, 
Litwy i Hiszpanii. W turnieju wy-
startuje cała czołówka polskich 
akrobatów z kilkunastu klubów 
z kraju i Warszawy. Spodziewa-
my się udziału około 180 zawod-
ników. Program zawodów obej-
muje wszystkie pięć konkurencji, 
a w każdej z nich rywalizacja bę-
dzie przebiegać w czterech katego-
riach wiekowych: młodzika (10-16 
lat), juniora młodszego (11-18); ju-
niora (12-19) i seniora 14+.

Akrobatyka sportowa

łem zabawę w aktorzenie, grę 
w teatrze, wychodzenie na scenę 
i wcielanie się w różne role. To 
taka pewna swoboda znalezienia 
alternatywy, swojego alter ego. 
Na scenie mogę być każdym 
i robić wszystko. Moją pasją stał 
się też tenis. Podbudowuje mnie 
fakt, że możemy go rozwijać. To 
jest nowa dyscyplina, i widzę jak 
dużo radości sprawia innym oso-
bom”. R. Zarzecki podkreśla, 
że projekt Akademia Tenisa dla 
Niewidomych i Słabowidzących 
współfinansowany jest ze środ-
ków PFRON. „Taką trochę ukry-
tą moją pasją, którą coraz inten-
sywniej staram się wprowadzać 
w życie jest żeglarstwo. W tym 
roku po raz dziesiąty montuję 
ekipę, której połowa prawdo-
podobnie nie będzie znać się na 
żeglarstwie, połowa to ludzie 
słabowidzący lub niewidomi, 
i jedziemy ku nowej przygodzie. 
Pasją jest życie. Ludzie mnie pa-
sjonują”. Panu Robertowi w wy-
jazdach towarzyszy rodzina. 

P.S. Osoby niewidome: uro-
dziły się niewidome lub straci-
ły wzrok przed ukończeniem 5. 
roku życia. Osoby ociemniałe: 
utraciły wzrok w wyniku wypad-
ków i schorzeń po 5. roku życia. 
Osoby słabowidzące: tracą wzrok 
w przebiegu różnych schorzeń 
(źródło: Polski Związek Niewi-
domych, pzn.org.pl) 

DANUTA BOGUCKA

Trzydniowe zawody w Cen-
trum Sportu „Wilanów” odbę-
dą się w dniach 10-12 września. 
Zaczynamy każdego dnia o go-
dzinie 10.00, kończymy około 
godziny 17.00. A w niedzielę, 
w dniu finałów około godziny 
15.00. Wstęp na zawody jest 
bezpłatny, ale w pewnym stop-
niu ograniczony przepisami 
dotyczącymi pandemii.

Organizatorem turnieju jest 
Warszawsko-Mazowiecki Zwią-
zek Sportów Gimnastycznych. 
Związek zrzesza 33 kluby z War-
szawy i Mazowsza, w których 
prowadzona jest działalność 
w następujących dyscypli-
nach: gimnastyka artystyczna, 
akrobatyka sportowa, skoki na 
trampolinie i skoki na ścieżce 

akrobatycznej oraz gimnasty-
ka sportowa mężczyzn. Oprócz 
grup wyczynowych, w klubach 
prowadzone są zajęcia rekreacyj-
ne dla dzieci, które chcą zacząć 
„bawić się” gimnastyką.

Jednym z partnerów wyda-
rzenia jest Społem WSS Śród-
mieście, obok m.in. Metra 
Warszawskiego, TVP3 i Radio 
dla Ciebie. 

Kontakt mailowy do WMZ-
SG : biuro@gim-akro.waw.pl, 
Adres strony: www.gim-akro.
waw.pl Zapraszamy! 

KOZ

Turniej Warsa i Sawy

Akrobatyka sportowa to jedna z dyscyplin sportu gimnastycz-
nego, której rozwój w Polsce i na świecie sięga początku XX 
wieku. Wyodrębnienie akrobatyki, jako samodzielnej dyscypliny 
sportowe, o zasięgu krajowym, to rok 1952. W marcu 1955 roku, 
w Szczecinie rozegrano I Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne 
w Gimnastyce Akrobatycznej, a w grudniu tegoż roku, w Białym-
stoku odbyły się I Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej. 
W 1957 roku powstał Polski Związek Akrobatyki Sportowej, któ-
ry w 2014 roku został wchłonięty przez Polski Związek Gimna-
styczny.

W ponad 70-letniej historii osiągnięcia polskich zawodników 
w akrobatyce sportowej na arenach międzynarodowych są impo-
nujące. Niewiele dyscyplin sportowych w kraju posiada tak bogaty 
dorobek medalowy. Reprezentanci Polski brali udział we wszyst-
kich Mistrzostwach Świata i Europy, a także w zawodach o Puchar 
Świata. Zdobyli, tylko złotych medali: 17 na Mistrzostwach Świata, 
26 na Mistrzostwach Europy i 6 Pucharów Świata.  

Tego lata Centrum Praskie Koneser przygotowało mnóstwo 
atrakcji. Plenerowe wystawy, kino, teatr, koncerty, spotka-
nia czy warsztaty to tylko część z nich. Jedną z atrakcji była 

czasowa wystawa obrazów Zdzisława Beksińskiego. 

Wystawa „Beksiński w Warszawie” (26 czerwca do 5 września 
2021 r.) to niewątpliwie gratka dla miłośników Jego twórczości. Zna-
lazły się na niej bowiem nigdy wcześniej nieprezentowane dzieła Mi-
strza z kolekcji prywatnych. Wystawę dodatkowo promowały liczne 
wydarzenia towarzyszące: pokazy filmów oraz spotkania z gośćmi 
związanymi z artystą. Na jednym z nich, na którym miałam okazję 
być 8 sierpnia, przyjaciele artysty: Michał Glinicki – fotografik, do-
kumentalista, Andrzej Pągowski – artysta grafik, Czesław Czapliński 
– mieszkający w Nowym Jorku i Warszawie fotograf i dziennikarz 
opowiadali anegdoty związane z życiem i twórczością Beksińskiego, 
wspominali często trudne początki współpracy i osobistych spotkań 
z artystą i Jego rodziną. Rozmowę z gośćmi prowadził Kamil Śliwiń-
ski – koordynator wystawy „Beksiński w Warszawie”, twórca projektu 
Polish Masters of Art, a także autoryzowanych profili społecznościo-
wych poświęconych sztuce i życiu Zdzisława Beksińskiego. 

Jeśli ktoś zapyta, czy warto odwiedzić „Konesera”, zdecydowanie 
powiem „tak”. Miejsce to tętni życiem towarzyskim i kulturalnym 
przez cały rok.  DANUTA BOGUCKA
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W poprzednim numerze 
poznaliśmy zasady 
wzajemności i społecz-

nego dowodu słuszności. Czas na 
dwie kolejne zasady, które prof. 
Robert Cialdini odkrył w mię-
dzyludzkich stosunkach, a któ-

rych świadomość zrewolucjonizo-
wała podejście do metod sprzedaży.

Amerykański naukowiec, profe-
sor Uniwersytetu Stanowego w Ari-
zonie specjalizujący się w psycholo-
gii społecznej, Ameryki nie odkrył 
– moglibyśmy stwierdzić. W końcu 
nawet w najmniejszym sklepiku 
osiedlowym sprzedawca wie, że do-
bre stosunki z klientami wpływają 

na lepszą sprzedaż. Jednak warto 
być świadomym, jak to dokładnie 
działa i czy zawsze stosowanie tych 
reguł wyjdzie nam na dobre.

Zasada lubienia i sympatii
Ileż razy zdarzało się nam np. 

pożyczać pieniądze, wstawać 
wczesnym rankiem, by zastąpić 
kogoś,  czy jechać gdzieś, bo zosta-
liśmy poproszeni o pomoc? Każdy 

ma taką historię w zanadrzu. Jakimi 
cechami charakteryzowały się oso-
by, dla których wysupłaliśmy swój 
ostatni grosz, albo zerwaliśmy się 
o świcie, choć pracowaliśmy do 
późna? To nasi przyjaciele lub ko-
ledzy – ludzie, których lubimy.

Prof. Cialdini dodaje więcej, po-
dobają się nam osoby o podobnych 
poglądach, pasjach i zwyczajach. 
Do takich zwykle czujemy sympa-

tię i drogą zwierzeń oraz stopnio-
wego zacieśniania znajomości mo-
żemy dotrzeć do etapu wzajemnego 
polubienia się. Z takimi ludźmi 
chętniej wymienimy się nie tylko 
informacjami, czy przysługami, ale 
także... towarem.

Wyobraźmy sobie, że robiąc 
zakupy, prosimy sprzedawczynię 
o razowy chleb. „Zawsze szukam 
ciemnego, takiego, jak piekła 
moja babcia” - mówimy, uśmie-
chając się na wspomnienie smaku 
dzieciństwa. „A ja nie przełknę 
razowca, nie wiem, jak w ogó-
le można to jeść” - skomentuje 
z niesmakiem nasza przykładowa 
ekspedientka.

Czy poczujemy do niej sympa-
tię? Raczej nie. Czy skłoni nas to 
do zrobienia większych zakupów? 
Otóż nie – podpowiada amery-
kański naukowiec. Więcej kupimy 
tam, gdzie nawet nie mają naszych 
ulubionych produktów, ale gdzie 
pracownik powie zza kasy z entu-
zjazmem: „Ja też to lubię/kupuję!”.

Zasada autorytetu
Wszyscy kojarzymy reklamy, 

w których osoba w białym fartu-
chu i często także ze stetoskopem 
lekarskim na szyi, poleca produkty, 
niekoniecznie medyczne. Po wielu 
dekadach oglądania reklam wiemy 
też najczęściej, iż nie jest to lekarz, 
tylko aktor bądź model. Bywa, że 
twarz „pana doktora” po kilku la-
tach można rozpoznać w innej re-
klamie, w zupełnie już odmiennej 
roli.

Czemu więc twórcy spotów 
wciąż stosują ten trick? Bo nasza 
podświadomość się na to nabiera! 
Fartuch lekarski, czy mundur służb, 
którym ufamy (z badań wynika, że 
od lat na pierwszym miejscu darzo-
nych zaufaniem profesji jest Straż 
Pożarna) jest gwarantem, że widz 
skoncentruje uwagę: „mówią coś 
ważnego o zdrowiu/bezpieczeń-
stwie”. Ponadto osoba z takimi 
atrybutami z punktu wydaje się 
fachowcem, wierzymy, że wie, co 
mówi.

Jednak ta reguła będzie z czasem 
zanikać. Powód? Już dziś masowo 
nie uznajemy autorytetów. Polacy 
wolą pójść za radą kolegi i krew-
nego niż lekarza, czy urzędnika. 
Erozja ufności w autorytety jest 
faktem. Dlatego wielu zdaje się 
na własną intuicję. Warto być tego 
świadomym w naszej pracy. Na na-
sze zdanie: „Mój lekarz powiedział, 
że współcześnie produkowane mar-
garyny nie są już tak szkodliwe dla 
organizmu, jak dawniej”, możemy 
usłyszeć przykre słowa, jeśli klient 
utożsamia się z opiniami innych le-
karzy, czy osób podających się za 
specjalistów żywienia, a takich nie 
brak w Internecie.

Jak więc widać, nic w naszym 
świecie nie jest stałe i reguły, które 
wczoraj nim rządziły, mogą się dy-
namicznie zmieniać. A naszym za-
daniem jest obserwować te zmiany 
i starać się za nimi iść.

MONIKA KARPOWICZ

Niech podniesie rękę ten, kto 
nigdy się nie wnerwił, gdy 
w najciekawszym momen-

cie oglądanego filmu nadawca za-
fundował mu przerwę na reklamę. 
Niech zgłosi się ten, kto nie zamru-
czał czegoś szpetnego pod nosem 
opróżniając puchnącą od ulotek 
skrzynkę pocztową. I tak dalej, 
i tak dalej. Reklama włazi z butami 
w nasze życie i niewiele da się zro-
bić by tego uniknąć. 

Jej przeciwnicy zwykle zaczy-
nają od oskarżenia, że zmusza kon-
sumenta do kupowania niepotrzeb-
nych mu produktów. Wskazują, że 
jest zbędnym kosztem ponoszonym 
prze kupujących, nie zapominając 
też wytknąć jej roli zaśmiecacza 
środków masowego przekazu. Po-
mijając wszelkie kontrargumenty 
zbijające takie twierdzenia należa-
łoby zastanowić się nad tezą gło-
szącą, że być może reklama wy-
ciąga nam pieniądze z kieszeni, ale 
nie musi się to wcale odbywać ze 
szkodą i bez przyjemności dla ku-
pującego.

W taki właśnie sposób zaprasza 
nas do lektury swojej książki Ja-
cek Kall. Pozycja ta nosi trafiający 

prosto w sedno tytuł „Reklama” 
pod którym kryje się niezwykle 
rzeczowo i logicznie podany wy-
kład. Rzecz ukazała się nakładem 
Państwowego Wydawnictwa Eko-
nomicznego w zacnej serii ” Mar-
keting bez tajemnic” będącej opar-
tymi na sprawdzonych w praktyce 
rozwiązaniach poradnikami kiero-
wanymi do menedżerów i biznes-
menów, kadry kierowniczej urzę-
dów administracji i studentów. 

Jeśli więc chcemy dowiedzieć 
się co jest, a co nie jest reklamą, na-

uczyć jak opracować, krok po kro-
ku, strategię reklamy, zrozumieć co 
i komu w niej obiecać, a wreszcie 
poznać system kompletnej oceny 
kampanii reklamowej, powinniśmy 
po nią sięgnąć.

Oczywiście, nie będę tu stresz-
czał kolejnych rozdziałów. Rozmiar 
tej recenzji pozwoli mi jedynie na 

wyciagnięcie kilku smakowitych 
fragmentów. Czy uwierzycie na 
przykład, że w USA, gdzie reklama 
od lat jest wszechobecna telewizji, 
zwraca na nią uwagę ledwie 30 
procent widzów. Oznacza to mniej 
więcej tyle, że startując z kampanią 
reklamową musimy postarać się 
o to, by zwrócono na nią uwagę. 

Warto też pamiętać o dekodo-
waniu, czyli przypisywaniu przez 
klienta określonego znaczenia sło-
wom i obrazom. Kłopot tu w tym, 
że te same symbole mogą być roz-
maicie rozumiane przez różnych 
ludzi. Jak to zmienić?  Oczywiście 
dobierając symbole we właściwym 
dla każdej podgrupy wchodzącej 
w skład grupy docelowej, prostym 
do odczytania kontekście. Przede 
wszystkim jednak przygotowując 

kilka wersji reklam, które stosując 
rozmaitą symbolikę zawsze wska-
zują klientowi te same korzyści 
z zakupu.

Ciekawy jest podział konsumen-
tów na pięć grup. Najcenniejsi to 
osoby lojalne wobec marki. Jak już 
coś wybrali to twardo się tego trzy-
mają. Zmieniający marki wbrew 

pozorom nie są najgorsi, bo obraca-
ją się w kręgu kilku oferentów wra-
cając co pewien czas do każdego 
z nich. Korzystający z okazji mają 
wprawdzie swoje ulubione typy, ale 
wybierają ten, który jest najtańszy. 

Do kierujących się ceną trud-
no dotrzeć, bo przemawia do nich 
tylko jeden argument. Na końcu 
najtwardszy orzech do zgryzienia, 
czyli ci co nie kupują niczego z da-
nego segmentu. W końcu raczej nie 
da się  przekonać wegetarianina, że 
nasza szynka jest najlepsza na ryn-
ku, bo jego żadna szynka na świe-
cie nie obchodzi.

Reklama kosztuje. To nic, że 
w ostatecznym rozrachunku i tak 
zapłaci za nią klient, ale najpierw 
trzeba te pieniądze wyasygno-
wać z budżetu firmy. Tylko ile? 
Tu strategii wiele. Metoda analizy 

krańcowych skutków stwierdza, 
że pieniądze na reklamę wydaje-
my do chwili, gdy ostatnia wydana 
złotówka przynosi jedną złotówkę 
wzrostu sprzedaży. 

W praktyce stosuje się pięć 
sposobów: asygnowanie środków 
wielkości procenta od sprzedaży, 
w zależności od wielkości udziału 
w branży, podobnie jak konkuren-
cja, zupełnie bez planu i według 
metody zadaniowej. Najczęściej 
wybieraną jest ta ostatnia polega-
jąca na wydawaniu tyle ile trze-
ba, żeby osiągnąć zamierzone cel, 
najrzadziej ta bez planu zwana też 
„środkami z sufitu” zasadzająca się 
na arbitralnym ustalaniu wielkości 
środków, bez oglądania się na żad-
ne wskaźniki.  

Po przeczytaniu przedstawianej 
dzisiaj książki zmieni się wasze pa-
trzenie na reklamę. Będziecie wie-
dzieli nie tylko kto chce wam coś 
sprzedać, ale też jak to robi, jakie 
techniki wobec was stosuje. W taki 
oto sposób reklama przestając mieć 
tajemnice została dla was obnażo-
na. Co nie znaczy, że czasem nie 
warto z niej korzystać z przyjem-
nością dokonując, być może niepo-
trzebnego, ale cieszącego zakupu.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

poradnik
sprzedawcy

Reklama obnażona

Metody sprzedaży

BiBlioteczka
handlowca

Kartka z podróży 

Normalność, długo oczeki-
wana w Europie i w kra-
ju, w lecie nie nadeszła. 

Podróż rozpocząłem wyjeżdżając 
z Warszawy do Malborka, a na-
stępnie kolejno do Elbląga, Tcze-
wa i Trójmiasta. Pociągiem Pen-
dolino bez komplikacji. Gorzej 
już bywało w pociągach Regio, 
gdzie młodzi pasażerowie agre-
sją reagowali na uwagi starszego 
pana o obowiązku założenia ma-
sek.  

Problemy zaczęły się później. 
Na Wybrzeżu wszędzie komplet 
wypoczywających. Szukałem 
noclegu  w Stegnie – ani jednego 
wolnego pokoju! W Trójmieście  
nawet nie próbowałem i dlatego 
dojeżdżałem na plaże w Sopocie 
i Gdyni z Malborka. Na upalnych 
plażach tłumy opalających się. Ho-
telarze i gastronomicy  z nadwyż-
ką odrabiają przestoje, windując 
niebotycznie ceny. Zauważam lek-
ceważenie przepisów sanitarnych. 

„Maskarada” obowiązuje  jedynie 
w pomieszczeniach  zamkniętych – 
sklepach, hotelach. 

Zrażony do Wybrzeża udałem  
się do Kudowy Zdroju, gdzie był 
wysyp turystów i kuracjuszy. Zdo-
byłem tu tygodniowy pobyt. Ceny 
nieco niższe niż nad morzem. Po-
byt uatrakcyjniały wypady do po-
bliskich Czech. Tam zupełnie ina-
czej– Normalność Cenowa! 

W granicznym Nachodzie dobre 
piwo Radegast dwukrotnie tańsze 
niż w Kudowie. Smaczne kanapki 
(chlebiczki) w przystępnych cenach. 
Tanie obiady  w godz. 11–14. Koszt 
około 28 złotych. Gospody i restau-
racje pełnią tu rolę integracyjną. 
Można tam ze znajomymi zagrać 
w karty lub szachy. W Restaurace 
Sport do komicznych wspomnień 
należał widok  kelnera goniącego 
z drabiną należącą do zapominal-
skich gości. Zupełnie jak u Haszka!

Kolejny etap to Praha. Do rytu-
ału należy spacer po Starym Mie-
ście, moście  Karola. panorama 
miasta z Wyszehradu i wdrapanie 
się na Zamek Hradczany – siedzibę 
prezydenta.  W lipcu  zauważyłem 
mniej turystów niż zawsze, bo obo-
strzenia epidemiologiczne obowią-
zywały wszędzie! W metrze, tram-
wajach, autobusach, restauracjach 
wszyscy w maskach. W hotelu 

przed zameldowaniem xero Unij-
nego Certyfikatu Covid. Podobnie 
było w Breclaviu i Czeskim Cie-
szynie. 

Bratysława przywitała mnie 
upałem! Poszukałem ochłody nad 
Dunajem. Potem spacer uliczkami 
pięknej Starówki i odjazd do Wied-
nia. Z  pobytu w Bratysławie zapa-
miętam także obskurny dworzec 
kolejowy z wijącym się tłumem 
bez masek i brudne restauracje.

Wiedeń na tym tle to miasto dys-
cypliny społecznej – przestrzegania 
zasad współżycia  ludzi z różnych 
stron świata. Maski obowiązko-
we. Sprawdzian Unijnego Certy-
fikatu Covid. Mniej turystów niż 
w latach poprzednich. Promocje 
w hotelach. Taniej niż nad polskim 
morzem i w Kudowie! Delektu-
ję się  widokami pięknych ogro-
dów i cesarskich pałaców Hofburg 

i Belvedere. Podziwiam wystawy 
ekskluzywnych sklepów na Kart-
ner Strasse. 

Piję kawę w uroczej kawiarni, 
siedząc pod wielkimi portretami 
Cesarza i Cesarzowej. Wracam 
do Polski pełen niezapomnianych 
wrażeń.

JAN WARPECHOWSKI

„Maskarada” trwa
Autor na tle sanatorium Polonia w Kudowie Zdroju. 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–23 utworzą hasło.

Poziomo: 1) motocykle sportowe, 
2) Wojciech, polski aktor filmowy i te-
atralny, 8) wynik dzielenia, 9) wśród 
drobiu, 10) wąż z rodziny boa, 11) wo-
jenne na morzu, 13) imię sławnego Go-
dunowa, 16) w niej pasta do zębów, 20) 
osoba zarządzająca majątkiem przed-
siębiorcy postawionego w stan upadło-
ści, 23) stan w Ameryce Północnej, 24)  
przyrząd optyczny, 25) mały pojazd 
silnikowy, czterokołowy, 26) imituje 
rzeczywisty wygląd przedmiotu, 27) 
subiektywne poczucie braku powietrza.

Pionowo: 1) szkodnik działkowy, 2) 
może nim być styropian, wełna mine-
ralna, wata szklana, 3) imię męskie, 4) 
imię Orzeszkowej, 5) nieudany strzał, 
6) stary kot, 7) krzew o prozdrowot-
nych owocach, 12) na nim Iga Świątek, 
14) maść o działaniu przeciwzapalnym, 
15) wymierzają sprawiedliwość, 17) 
pedagog, dawniej nauczyciel w szko-
le elementarnej, 18) określenie bardzo 
udanych interesów, 19) sławna Rubi-
ka, 21) kraj na północy Europy, 22) 

mama kociąt, 23) pędzel używany przy 
rozprowadzaniu smoły przy kryciu da-
chów papą.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 9 prosimy przesłać na kar-
tach pocztowych na adres redakcji do 
dnia 30 września 2021 r. Prawidłowe 
odpowiedzi w drodze losowania będą 
premiowane nagrodą ufundowaną 
przez Społem PSS w Garwolinie.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 7
Poziomo: 1) sukulent, 5) racuch, 8) 

ogrody, 9) kataroby, 10) elewator, 11) 
Ronald,13) dział, 16) ferie, 20) wy-
bryk, 23) klinkier, 24) walkower, 25) 
jedwab, 26) Izrael, 27) nawyczka.

Pionowo: 1) spodek, 2) karmelki, 
3) Ludman, 4) takir, 5) rotor, 6) cyran, 
7) Cybulski, 12) Olaf, 14) zszywacz, 
15) łowy, 17) radiowóz, 18) anteny, 
19) śrubka, 21) Raksa, 22) kowal, 23) 
Koran.

Hasło: Ośrodek Zorza zaprasza 
do Kołobrzegu. Nagrodę ufundowaną 
przez „Społem” Spółdzielczy Ośrodek 
Wypoczynkowy Zorza otrzymuje Mał-
gorzata Kacprzak z Warszawy.
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Są dwie Starówki w kraju, 
szczególnie bliskie memu 
sercu. To oczywiście war-

szawska, gdzie mieszka-
ła przed wojną moja matka, 
z którą jako mały chłopiec 
chodziłem za rękę po gruzach 
po wojnie oraz gdańska, tak 
samo odbudowana od podstaw 
z rozległych ruin w latach 
50. Tam jeździliśmy często 
do mojego kochanego wujka, 
brata mamy. 

Był ogromnie gościnny 
i byłem szczęśliwy gdy by-
waliśmy na plaży, w ZOO, na 
koncertach oliwskich, ale 
chyba najbardziej gdy już po-
tem samodzielnie włóczyłem 
się po zaułkach, Hali Targo-
wej, Zbrojowni, po Długiej 
i Długim Targu, wspinałem 
się na ratusz i dach Bazyli-
ki Mariackiej. Ale najmocniej 
przeżywałem klimaty i krajo-
brazy nad Motławą.

Ach, od wczesnego dzie-
ciństwa uwielbiam siedzieć 
nieraz godzinami i gapić się 
na ludzi, statki, łodzie, ka-
jaki, domy, niebo, na migo-
tliwą wodę, czasem na mewy 
– na zakręcie Motławy! Przez 
tyle lat śledziłem jak zmie-
niał się tutaj krajobraz. Bo 
oto z ruin, od Zielonej Bra-
my, przez którą dawniej jeź-
dziły na Długą przedwojenne 
skrzypiące tramwaje, wciąż 
rosną nowe kamienice. Choć 
stylizowane na zabytkowe, 
na terenie zburzonych spi-
chrzów. Część z nich nawet 

adaptowała zachowane czę-
ści wypalonych murów, jak 
np. ze starego spichrza Ho-
tel Królewski na wyspie Oło-
wiance. 

Tak, dawniej kiedy spałem 
np. w Nowotelu przy ocalałych 
szczątkach murów obronnych, 
to widać było z okna Żurawia 
i Długie Pobrzeże, a teraz 
zupełnie zasłania ich widok 
grupa nowoczesnych hoteli, 
jak Radisson, czy Holiday 

Inn  na Wyspie Spichrzów. Już 
w XXI wieku przybyły na rze-
ce dwie nowe ruchome kład-
ki, a blisko zakrętu oświe-
tlone wielkie koło młyńskie 
z wielkim neonem „Gdańsk”, 
odbijające się w wodzie, jak 
i nowa Filharmonia Bałtycka, 
zabytkowy statek „Sołdek” 
i jachty w luksusowej mari-
nie. 

Wieczorem ma to specy-
ficzny urok, bo stare ka-
mieniczki i przebudowane 
spichrze nabierają tajemni-
czości i srebrne fale mówią 
o dawnych gdańskich wie-
kach. Kiedyś tu był wielki 
ruch handlowy, a Żuraw pra-
cował intensywnie ładując 
polskie zboża za zagranicz-
ne towary. Tylko teraz bez-
głośnie czasem po niebie 

przemknie błyskając świa-
tłami samolot, bo w poprzek 
rzeki jest korytarz powietrz-
ny do Sztokholmu, Kopenha-
gi, Petersburga i Hamburga. 

To wszystko obserwowali-
śmy w sierpniu z moją córką 
z tarasu hotelowego przy Tar-
gu Rybnym. Teraz spoglądam 
na to z góry jak na dekoracje 
teatralne. I przez tyle lat, 
mimo że są zmienne, mimo że 
mnie starszemu panu psują 

dawne wspomnienia, to jed-
nak duch dawnego Gdańska 
wciąż jest zachowany. 

Znacznie rozwinęła się 
oferta rybna w tawernach. 
Obok znakomitych przekąsek 
śledziowych sięgnęliśmy po 
wyborne dorsze, ale i turboty 
i miętusy – do karafki białe-
go wina.  

Teraz nie docierają tu sy-
gnały syren okrętowych, choć 
nieraz jakiś statek wyciecz-
kowy domaga się otwarcia 
kładki, aby podniosła swój 
„dziób pingwina”. Na taras 
nie dociera gwar turystyczny, 
ale zapach wody zwłaszcza 
w nocy tak.  Z góry podzi-
wiamy perspektywę Motławy 
i panoramę Starówki. Już nie 
z lotu ptaka, a z lotu drona… 

DERWISZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 9 z hasłem

smaki życia  

Zakręt Motławy

Baran 21.III-20.IV
W miarę możliwości wyko-
rzystaj  resztki letniej po-
gody. Ważne, aby w okres 
jesieni wejść w dobrym na-

stroju. Sprawom nadaj priorytet waż-
ności.

Byk 21.IV-21.V
Rodzina nie zawsze akceptu-
jąca Twoje propozycje, tym 
razem uzna je za słuszne.
Warto skorzystać z jej do-

radztwa.
BlIźnIęta 22.V-21.VI
Pozostań w roli obserwatora 
tego co się dzieje dookoła. 
W niektórych momentach 
bądź dyskretnym doradcą,

Nic na siłę.
rak 22.VI-22.VII
Nie szukaj problemów gdzie 
ich nie ma. Odetchnij z ulgą, 
jeśli nie pojawią się kłopoty. 
Wszystkie sprawy załat- 

wiaj po przedyskutowaniu ich z bliską 
ci osobą.

lew 23.VII-22.VIII
W sprawach trudnych ko-
rzystaj ze wsparcia najbliż-
szych. Porażki są dla ciebie
bolesne, możesz w ten spo-

sób ustrzec się przed nimi.
Panna 23.VIII-22.IX
Potrzebny ci spokój, aby 
rozpocząć nowe lub skoń-
czyć stare tematy. Unikaj 
niepotrzebnych tematów,

nawet gdyby sytuacje stawały się coraz 
bardziej skomplikowane.

waga 23.IX– 23.X
Czas  pozbyć się  dotychcza-
sowych napięć. Bliskie ci oso-
by mogą zacząć upominać 
się o swoje. Będzie potrze-

bny niejeden kompromis.
SkorPIon 24.X-22.XI
Nie wszystkie Twoje pomysły 
znajdą uznanie wśród naj-
bliższych. Sytuację finansową 
otoczą planety m.in. Mer-

kury wesprze zaradność i Twoje anali-
tyczne myślenie.

Strzelec 3.XI.-23.XII
25 września dobry dzień na 
ważną uroczystość rodzin-
ną. Postaraj się o większą 
dozę aktywności fizycznej,

wykorzystując  być może ostatnie pro-
mienie słońca. 

kozIorożec 24.XII-20.I
Relacje z rodziną  bliższą 
i dalszą wzorowe. Starsi do-
cenią, każdą twoją  pomoc.  
Popracuj nad nie zawsze opo-

wiadającymi ci relacjami .
wodnIk 21.I-20.II
Rodzinne uroczystości  nie 
zawsze są po twojej myśli. 
Wyrozumiałością możesz 
wiele zyskać, a jej brakiem

popaść w konflikt. 
ryBy 21.II-20.III
Przyda ci się nieco więcej 
ustępstw na rzecz najbliż-
szych. Poprawi to czasowo 
„gęstą atmosferę”. Pracuj

nad swoim realnym podejściem do rze-
czywistości. Warto. J.J.

Racuszki to danie znane chyba każdemu. Uwielbia-
ją je zarówno dzieci, jak i dorośli. Są idealne na 
śniadanie, obiad, kolację, jak również na podwie-

czorek. Proste i szybkie w przygotowaniu. Klasycznie 
podawane są oprószone cukrem pudrem, ale równie 
pysznie smakują z owocami, domową konfiturą czy 
bitą śmietaną. 
Serowe racuchy

 ● 250 g półtłustego twarogu ● 3 łyżki 
mąki pszennej ● 1 jako ● 1 łyżka jogurtu 
greckiego ● 2 łyżki cukru ● ¼ łyżeczki 
proszku do pieczenia ● kilka kropli aro-
matu waniliowego ● kwaśne owoce lub 
słodko – kwaśny dżem do podania ● olej 
do smażenia

Składniki rozetrzeć widelcem na gładką masę. Formo-
wać łyżką porcje i nakładać na rozgrzany na patelni olej. 
Smażyć z obu stron do zrumienienia. Podawać z ulubio-
nymi owocowymi dodatkami.

racuSzki z płatków kukurydzianych
● 10 g płatków kukurydzianych ● 1 
opakowanie serka homogenizowa-
nego ● 1 ½ szklanki mleka ● 2 jajka 
● szczypta soli ● 1 łyżeczka masła ● 
cukier waniliowy do smaku ● olej do 
smażenia

Płatki wymieszać w ½ szklance mleka. Resztę mleka 
zagotować i dodać płatki ze szczyptą soli do smaku. Po 
lekkim przestudzeniu, dodać żółtka, masło, serek i cukier. 
Wymieszać dokładnie składniki, dodać ubitą na sztywno 
pianę z białek. Lekko zamieszać i kłaść łyżką placki na 
rozgrzany olej. Smażyć z obu stron na złoty kolor. Poda-
wać z bitą śmietaną i owocami. 

racuSzki na maślance
● suche składniki: ● 2 szklanki prze-
sianej mąki pszennej ● szczypta soli ● 
2 łyżki proszku do pieczenia ● 3-4 łyżki 
cukru ● 1 płaska łyżeczka sody ● mo-
kre składniki: ● 1 ½ szklanki maślanki 
● 1/3  szklanki stopionego i wystudzo-
nego masła ● 1 łyżeczka aromatu wani-

liowego ● 2 duże jajka 
Suche składniki umieścić w dużej misce, zrobić wgłę-

bienie i następnie dodać składniki mokre. Drucianą trze-
paczką rozmieszać najpierw mokre składniki, następnie 
zagarniając składniki suche wymieszać wszystko razem, 
aż powstanie w miarę gładkie ciasto. Jeżeli ciasto będzie 
zbyt gęste, można dodać kilka łyżek mleka albo maślan-
ki. Gotowe ciasto odstawić na około 10 minut, aby od-
poczęło. Patelnię teflonową rozgrzać na średnim ogniu, 
natrzeć odrobiną masła i zmniejszyć ogień. Nakładać 
porcje ciasta i nadać delikatnie łyżką okrągły kształt. Ra-
cuszki smażyć na wolnym ogniu – gdy spód stanie się 
złoty, a na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza, 
przewracać  na drugą stronę i dosmażyć na złoto. Usma-
żone racuszki podawać z miodem, syropem klonowym, 
owocami, lodami, cukrem pudrem lub schłodzonym jo-
gurtem owocowym.

racuchy drożdżowe z jabłkami
● 2,5 szklanki mąki pszennej ● 3 jajka 
● 3 łyżki cukru ● 250 ml  mleka ● 20 g 
świeżych drożdży ● 1 jabłko ● cukier 
puder do posypania 

Do miski przesiać mąkę, wbić jajka. 
Mleko podgrzać, żeby było ciepłe, jed-
nak niezbyt gorące. Do szklanki rozkru-

szyć drożdże, dodać cukier i połowę mleka, wymieszać 
i odstawić do wyrośnięcia. Drugą połowę mleka wlać 
do miski z mąką i jajkami, wymieszać. Do wymieszane-
go ciasta dodać wyrośnięte drożdże i pokroić w kostkę 
jabłko obrane ze skórki. Wszystkie składniki wymieszać 
i odstawić ciasto na 30 minut do wyrośnięcia. Wyrośnię-
te ciasto nakładać łyżką na patelnię z rozgrzanym olejem 
i smażyć racuszki z obu stron na rumiany kolor. Usmażo-
ne racuszki osączyć z oleju na ręczniczkach papierowych, 
ułożyć na talerz i posypać cukrem pudrem.  TARTINKA

RACuSZKI

Przysłowia 
wrześniowe

l Gdy nadejdzie wrzesień,  
rolnik ma zawsze pełną kieszeń.
l Skoro wrzesień, to już jesień,  
ale jabłek pełna kieszeń.
l wrzesień wrzosami strojny,  
lecz od pracy znojny. 
l wrzesień kiedy ciepły,  
to październik skrzepły.


