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Spotkanie Jubileuszowe

Przed przecięciem wstęgi przemawia Anna Tylkowska. Obok niej stoją od lewej:
Szymon Fabisiak, Cecylia Przedpełska, Edyta Zawistowska-Nowak.

5

stycznia br. w siedzibie WSS Śródmieście przy ul. Nowy
Świat 53 miała miejsce niecodzienna uroczystość. Po trudnych staraniach, wykonaniu prac projektowych i budowlanych, oddano do użytku na ostatnim piętrze budynku
aparthotel o nazwie „Esencja Warszawy”. Jest to kolejna ambitna
inwestycja hotelowa śródmiejskiej WSS, która mimo okresu pandemii otworzyła wcześniej apartamenty w Szczyrku i Zakopanem.

Przy krojeniu tortu stoją od lewej: S. Fabisiak (KZRSS Społem), J. WójtowiczGarwoła (MAH), S. Cerański (Mokpol), J. Konarski (SPC), A. Tylkowska (WSS
Śródmieście).

W

dniu
13
grudnia
2021 roku, w Zajeździe
Staropolskim
w Konstancinie-Jeziornie k/
Warszawy, wspólnicy Mazowieckiej Agencji Handlowej
„Społem” świętowali 25-lecie
Spółki w gronie kontrahentów
– współorganizatorów Programu Jubileuszowego oraz kilku
firm współpracujących z Grupą MAH. Wśród gości powitano m.in. wiceprezesa Zarządu
KZRSS Społem Szymona Fabisiaka. Obecni byli członkowie
Rady Nadzorczej MAH z przewodniczącą Anną Tylkowską
i Zespół MAH z prezes Zarządu Jadwigą Wójtowicz-Gar-

woła na czele. Dla pani prezes
i członków Zespołu MAH, był
to szczególny dzień, gdyż ich
staż pracy jest równy, albo niemal równy historii Agencji.
Kulminacyjnym punktem Spotkania Jubileuszowego w bożonarodzeniowej
atmosferze,
było wystąpienie prezes Zarządu MAH z podziękowaniami
i życzeniami. Ważnym elementem było też podsumowanie wyników Programu Jubileuszowego
z okazji 25-lecia MAH i przekazanie nagród 18 spółdzielniom tj.: MOKPOL – zdobywca
I miejsca, WSS Śródmieście,
WSS Praga Płd., WSS Wola, PSS

Biała Podl., PSS Wyszków, PSS
Płock, PSS Siedlce, PSS Sochaczew, PSS Grodzisk Maz., SPC
Warszawa, PSS Mińsk Maz., PSS
Legionowo, PSS Węgrów, PSS
Tomaszów Maz., PSS Wołomin,
PSS Otwock, PSS Pruszków.
Był też wspaniały tort Jubileuszowy ufundowany przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską
z Warszawy, uroczysty obiad oraz
upominki okolicznościowe dla
wszystkich uczestników Spotkania Jubileuszowego.
Dwudziestopięcioletnie
dokonania Mazowieckiej Agencji
Handlowej „Społem” Sp. z o.o.
zaprezentowała w wystąpieniu
prezes Jadwiga WójtowiczGarwoła, organizująca Spółkę
i kierująca MAH od sierpnia
1996 roku. Jego pełny tekst zamieszczamy na str. 5.
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Ostatni dzwonek

W późniejszej rozmowie pani prezes i kier. budowy Paula Kmit
podkreśliły, że największą trudnością było wykonywanie prac przy
jednoczesnym działaniu administracji WSS i użytkowników budynku. Należy docenić nowoczesne wnętrza pokoi i korytarzy, punktowe
oświetlenie, świetny system alarmowy ppoż, nową windę, własny parking. Oryginalna nazwa „Esencja Warszawy” wskazuje na znakomitą
lokalizację tego aparthotelu w samym sercu stolicy, obok ministerstw,
banków, uczelni.
Nowy obiekt posiada 4-osobowy apartament, 9 pokoi dwuosobowych i 8 jedynek. Jego administratorem będzie Booking host. Walory tej placówki podziwiali goście, m.in. też przedstawiciele Pracowni
Projektowej Nowy Zamek, inspektor nadzoru Lech Borkowski, prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni z Garwolina, Mokpolu, Pragi Południe, SPC. Oprowadzali ich z dumą gospodarze, m.in. przewodnicząca
RN WSS Cecylia Przedpełska, wiceprezes Karolina Strząska i Bohdan Radowicki, koordynator inwestycji.
DG

Drodzy Czytelnicy!

W

Miesiêc

rzystać z ponad 200 umów centralnych we wszystkich sklepach.
12 z nich ma nazwy Gama, ale
nasz znak Społem na szyldach ma
miejsce priorytetowe i jesteśmy
dumni z tego znaku od chwili
powstania spółdzielni 5 września
1945 r.
Więcej str. 2 u
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– To skutek konsekwentnej
strategii rozwoju, w której modernizacja handlu i placówek
oraz skuteczny marketing zaj-

mują czołowe miejsce. Liczy się
też stałe powiększanie potencjału
spółdzielni, bo wskutek połączenia z okolicznymi spółdzielniami
mamy obecnie 50 sklepów. Właśnie od 1 stycznia 2022 r. formalnie połączyliśmy się z PSS Iława,
powiększając sieć detaliczną o 10
sklepów. Wcześniej łączyliśmy
się z PSS-ami w Kętrzynie, Mrągowie i Szczytnie. Efekty to m.in.
redukcja administracji i zbijanie
kosztów.
Od siedmiu lat współpracujemy z PSD Gama, a od trzech lat
jesteśmy w tej grupie zakupowej,
dzięki czemu możemy teraz ko-

¿yw

– W ostatnim ogłoszonym
przez KZRSS Społem dorocznym rankingu spółdzielni za
2020 rok olsztyńska Spółdzielnia awansowała na 6 pozycję
w kraju. Osiągnęła najwyższy
wzrost obrotów rocznych o ponad 11 mln zł w skali roku, mimo
pandemii. I to na tle spadku
przychodów aż w 14 spółdzielniach w pierwszej dwudziestce.
Jak tego dokonaliście?

po

Nowy Rok 2022 skich i okołowarszawskich,
wchodzimy z no- KZRSS Społem, MAH Społem
wymi nadziejami, i Hali Wola.
planami i oczekiwaniami.
W tym roku przypomnimy
Dla nas jest to rok szczególnajciekawsze
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przez ówczesną
naszych znakoWSS
Praga,
mitych prekursozrzeszającą 40
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redaktorów
tys. członków. Po
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autorów.
Poczterech latach picząwszy
od
pierwsmo przejęła ogólnoszego red. naczelnego
miejska WSS, a w 1978
Eugeniusza
Wołyńczyka,
r. zmieniono tytuł na „Społepo
m.in.
niezapomnianych
mowiec Warszawski”, jako
miesięcznik warszawskiej spół- red. Ryszarda Siwaka (”Modzielczości spożywców. Obec- rałka”), red. Mariana Bojanie wydawcą miesięcznika jest nowicza, red. Cezarego BuWSS Śródmieście, a w skład nikiewicza, Janinę Sikorską
jego Rady Programowej wcho- Kazimierza Bendkowskiego
dzi 13 przedstawicieli sponso- i wielu innych. Więcej str. 3 u
rujących spółdzielni warszawzn
i

Rozmowa z prezesem Społem PSS w Olsztynie –
STANISŁAWEM TUNKIEWICZEM

Podczas uroczystości przemawiała prezes WSS Anna Tylkowska,
wiceprezes KZRSS Społem Szymon Fabisiak i Edyta Zawistowska-Nowak, wiceprezes A-Projekt, która była wykonawcą inwestycji.
Prezes Tylkowska serdecznie dziękowała wszystkim firmom i osobom
zaangażowanym w pomyślną realizację budowy. Prezes Fabisiak gorąco pogratulował znakomitych efektów podjętego dzieła oraz życzył
samych sukcesów. Natomiast prezes Zawistowska-Nowak przypomniała proces budowy, trwający w okresie sierpień 2020 – listopad
2021, dziękując za owocną współpracę.
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l Okrągły Stół Społem
uDokończenie ze str. 1
Z powodzeniem rozwijamy
sprzedaż marki własnej Społem,
przy dobrej współpracy z KPH
oraz system karty lojalnościowej
„Społem znaczy razem”. Już 47
tys. kart funkcjonuje w naszych
sklepach, z czego 27 tys. wraz
z adresami mailowymi i telefonami, dzięki czemu możemy szybko
reagować na potrzeby klientów.
Od 3 miesięcy we współpracy
z Profit Card wdrożyliśmy, jako
pierwsi obok PSS Bochnia, aplikację telefoniczną, oddziałując
poprzez 5400 instalacji na klientów zwłaszcza młodszego pokolenia. To znakomite narzędzie
marketingowe i niezłe efekty dają
1-2-dniowe promocje. Pozwala ono na błyskawiczne analizy
i wnioski.
Niebagatelne znaczenie ma nasza produkcja piekarnicza i ciastkarska, wysoko ceniona na rynku.
Bodźcem rozwoju była wysoka
dynamika dwóch 600-metrowych, niedawno zmodernizowanych sklepów w Olsztynie.
Położone na dużych osiedlach
mieszkaniowych, wyrastają na
liderów lokalnego rynku, z miesięcznym obrotem 750-800 tys.
zł.

Oczywiście, w okresie pandemii, mimo trudnych warunków,
świetnie spisuje się nasza cała załoga spółdzielni, której należą się
słowa najwyższego uznania i podziękowania za dzielną postawę
i poświecenie. To dobry prognostyk na dalszy rozwój spółdzielni.
Dlatego też będziemy prowadzić
dalsze działania w kierunku łączenia z innymi spółdzielniami

z naszego regionu. Wtedy potencjał handlowy takiej spółdzielni
przekroczyłby 300 mln zł.
– Olsztyńska PSS jako jedna
z pierwszych zgłosiła swój akces
na udziałowca Krajowej Platformy Handlowej Społem, po
jej otwarciu na sprzedaż udzia-
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w swoją stronę i „rzepkę sobie
skrobie”. Tymczasem następuje
kolosalna konsolidacja na rynku,
a silniejsze koncerny wypychają
z niego słabszych.
Otwarcie KPH to próba zjednoczenia wysiłków, tak jak przy
wspólnej, korzystnej modernizacji SOW Zorza w Kołobrzegu.
Aby tylko nie popełnić błędów
upadłej w 2006 r. wskutek braku
dyscypliny płatniczej spółdzielni,

l

nych,
większych
ogniw
regionalnych, z potencjałem 1 miliarda zł
sprzedaży rocznej
każdy. Mamy bogate doświadczenia
ostatniego 30-lecia,
aby uniknąć błędów
i pomyłek. Szanse
mimo trudności są
duże i niepowtarzalne.

Ostatni dzwonek

Rozmowa z prezesem Społem PSS w Olsztynie –
STANISŁAWEM TUNKIEWICZEM
łów dla wszystkich spółdzielni.
Jakie oczekiwania wiąże Pan
z tą społemowską Spółką oraz
opracowywaną nową strategią
handlową Społem?
– Rzeczywiście, na ofertę KZRSS Społem i KPH zareagowaliśmy
błyskawicznie,
głęboko przekonani, że jest to
ostatni dzwonek, aby odbudowa
krajowej sieci Społem się wresz-

cie dokonała i była tak silna jak
w czasach Rapackiego, Wojciechowskiego, Mielczarskiego
i Strzeleckiej. Musimy dokonać
przełomu i przezwyciężyć atomizację spółdzielni. Potrzebne nam
jest nie „towarzystwo wzajemnej
adoracji”, ale organizacja biznesowa. Mimo sloganów o integracji na każdym zjeździe związku
rewizyjnego, każdy ciągnie tylko

czyli faktycznie windykacji i rozdawnictwa – Krajowej Agencji
Handlowej.
Bardzo wysoko cenię starania
prezesa Związku Ryszarda Jaśkowskiego i prezes KPH Iwony
Sarga, za rozwój marki własnej
i dążenia do scentralizowanych,
a więc najkorzystniejszych zakupów. Podobnie prace pełnomocnika Zarządu Michała Sadeckiego,
świetnego menedżera i znawcę
rynku nad nową strategią handlową Społem. Mają trudne zadania
i trzeba im pomóc i wspierać ze
wszystkich sił.
Sądzę, że przy odbudowie krajowej sieci, ważne jest zarówno
budowanie silnej centrali zakupowej i marketingowej, jak i silnych
jej ogniw, regionalnych spółdzielni. Rozumiał to dobrze twórca
potęgi Społem w II Rzeczypospolitej Marian Rapacki, który
skutecznie przekonywał liderów
spółdzielni, że w jedności siła, że
umowy centralne z producentami
i dyscyplina płatnicza pod silną
ręką to gwarancja zysków. Stała
analiza regionalnych rynków, naszych słabych i silnych stron, to
właściwy kierunek nowej strategii.
Uważam, że na rynku spożywczym będą się liczyć głównie silni gracze. Na to jednak potrzeba
obok mocnej centrali zakupowej
także mocnych, zdyscyplinowa-

– Z jakimi nadziejami wita Pan
nowy rok 2022?

W

– Nie ukrywam,
świąteczno-noworocznym numerze
że chcemy utrzymagazynu HANDEL ukazała się
mać dalsze tempo
rozwoju spółdziel- obszerna interesująca Rozmowa Miesiąca
ni i umacniania jej red. Katarzyny Pierzchały z dyrektona rynku. Stąd kon- rem Hali Mirowskiej BOGUSŁAWEM
sekwentnie i z upo- PIEŃKOWSKIM. Jednocześnie jej pełrem zamierzamy ny tekst opublikowano 10 grudnia ubr.
kontynuować stra- na popularnym portalu handelextra.pl
tegię regionalnej pt. „Hala Mirowska: przeszłość i przyspółdzielni,
po- szłość”. Zachęcamy do lektury.
większając stale jej
potencjał, łącząc
się z innymi spółdzielniami w reZ okazji Nowego Roku 2022
gionie Warmii i Mazur. Dalej bę- życzę serdecznie Czytelnikom
dziemy organizować korzystne Społemowca
Warszawskiego
zaopatrzenie ze struktur społe- spełnienia ich planów i życzeń,
mowskich (KPH Społem) i po- w tym w kierunku umocnienia
zaspołemowskich (PSD Gama spółdzielni i prawdziwej koni in.). Chcemy stosować skutecz- solidacji krajowej sieci Społem,
ny marketing, wraz z wykorzy- zgodnie z naszym szlachetnym
staniem mediów społecznościo- znakiem i tradycją.
wych, atrakcyjnych promocji,
konkursów, degustacji, pokazów.
– Dziękuję za rozmowę.
Stale będziemy modernizować
handel i obiekty oraz podnosić
Rozmawiał:
poziom obsługi klienta.
DARIUSZ GIERYCZ

Oczekiwania

T

ak jak zapowiadaliśmy,
kontynuujemy publikację wypowiedzi w naszej
redakcyjnej dyskusji Okrągłego Stołu Społem, głównie
na temat oczekiwań związanych z zapowiedzianą nową
strategią handlową Społem,
a w tym z otwarciem KPH Społem sp. z o.o. na udział w niej
wszystkich spółdzielni społemowskich. W bieżącym numerze polecamy opinie prezesa
PSS w Olsztynie Stanisława
Tunkiewicza, prezesa Zarządu KZRSS Społem Ryszarda
Jaśkowskiego, który ujawnia
główne zasady nowej strategii
oraz poniżej obszerne fragmenty listu emerytowanego dyrektora WSS Praga Południe –
MIECZYSŁAWA SZUMIŁO,
który nadesłał nam 13 grudnia
ubr. ze Skierniewic mailem.
Na wstępie autor listu deklaruje poparcie dla idei „zwiększenia zakupu towarów marki
własnej i rozszerzenia wspólnych działań marketingowych”
oraz życzy sukcesu w „realizacji tej trudnej misji”. Jednocześnie zgłasza swoje uwagi,
m.in.:

„Prezesi spółdzielni związani od lat ze swoimi dostawcami
niechętnie przystępowali i przystępują do zmian w tym zakresie.
Powinna być zatem przygotowana taka oferta dla spółdzielni,
która byłaby zupełnie nie tylko
nowa i atrakcyjna, ale i odbiegała od tego z czym spółdzielnie
spotykają się na codzień.
Krajowy Związek Społem powinien dokonać takich działań,
aby oderwać się od dotychczasowych schematów i udowodnić
spółdzielniom (prezesom), że
można zrobić coś dla wszystkich
nie naruszając ich dotychczasowych powiązań czy przyzwyczajeń. Brakuje bodżca, który przekonałby do późniejszych jeszcze
odważniejszych działań…”
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l Okrągły Stół Społem
Chcemy być postrzegani jako prężna i zmieniająca się sieć
handlowa. Dlatego postawimy na lojalność i dyscyplinę
zakupową – zapowiada 20 grudnia ubr. w rozmowie
z red. Katarzyną Pierzchałą na portalu handelextra.pl
Ryszard Jaśkowski, prezes Zarządu KZRSS Społem.
 23 listopada zmieniliście
statut Krajowej Platformy
Handlowej, dopuszczający nowych wspólników. Co było powodem tej gruntownej zmiany?
Krajowa Platforma Handlowa Społem powstała 10 lat
i jej jedynym właścicielem jest
Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Spożywców Społem (KZRSS). Spółka powstała
po to, aby wspierać spółdzielnie w wielu obszarach, w tym
na promowaniu marki własnej,
której oferta obejmuje ponad
300 SKU. KPH okrzepła, ma
już swoją pozycję, przyszła pora
na nowe otwarcie: na zawieranie nowych umów centralnych,
dalszy rozwój marki własnej
oraz na kolejny duży krok, czyli
oddanie jej w ręce spółdzielni.
Chcemy, aby poczuły one, że są
jej właścicielami, mają wpływ
na jej kształt i politykę, ale też
że mają z tego większe profity,
w tym dobre warunki handlowe. Mogliśmy to zrobić jedynie
po zmianie statutu spółki. Czekamy teraz na zarejestrowanie
przedmiotowych zmian w umowę spółki KPH w KRS.
 Ile to może potrwać?
Liczymy, że do końca stycznia zmiany będą już zarejestrowane. Wtedy zaczniemy proces
sprzedaży udziałów i będziemy
podpisywać umowy ze wspólnikami.
 Pierwsi chętni już są…
Tak, swoją chęć zostania
udziałowcami KPH wyraziło
bezpośrednio 28 spółdzielni oraz
blisko 30 za pośrednictwem Mazowieckiej Agencji Handlowej
oraz Małopolskiej Spółdzielni
Handlowej. Ustaliśmy, że 51%
udziałów zachowa Związek.
 Jak przekonaliście spółdzielnie do tego „nowego
otwarcia” Społem?
Nie musieliśmy przekonywać.
Nasi przyszli udziałowcy współpracują od lat z KPH, sprzedają
produkty pod naszą marką własną i uczestniczą w projektach
okołosprzedażowych. Chętnych
mamy dużo więcej, tylko jak na
razie na przeszkodzie stanęły
im względu formalne. Aby zostać udziałowcem KPH trzeba
mieć przyjętą uchwałę walnego
zgromadzenia,
dopuszczającą
taką możliwość. Zwykle tego
typu zebrania odbywają się raz
w roku. Pandemia spowodowała jednak, że część spółdzielni
odsunęła tę decyzję w czasie.
Mamy potwierdzenie z kilkunastu spółdzielni, że w 2022 r. chcą
zostać udziałowcami KPH.
 Czyli lista przyszłych
udziałowców jest otwarta?
Oczywiście. Lada moment
rozpoczniemy pierwszy etap
sprzedaży udziałów i spodziewamy się, że w trzecim kwartale
2022 r. nastąpi druga tura po-

zyskania nowych udziałowców.
W przyszłości chcielibyśmy zaprosić do współpracy w ramach
KPH Gminne Spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej, z którymi już aktywnie współpracujemy, sprzedając im produkty
marki własnej.
 Obecnie KPH Społem obsługuje 195 spółdzielni, 1800
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zamierzamy je zintensyfikować
i otworzyć na inne kategorie.
 Czy będziecie promować
też produkty waszej marki
własnej?
Najpierw chcę podkreślić, że
Społem jako pierwszy w Polsce
wprowadził markę własną. Było
to już 100 lat temu. Chcemy wykorzystać ten kapitał, dlatego też
planujemy wzmocnić pozycję
naszej marki własnej i zwiększyć jej numerykę w sklepach.
W nowym roku wejdziemy też
w nowe kategorie, m.in. w segmencie słone przekąski i chemiczno-kosmetycznym. Chcemy
również dokonać optymalizacji

Nowe otwarcie

procesów logistycznych. Trzy
lata temu przyjęliśmy dla naszej
marki nowe założenia, według
których wyodrębniliśmy trzy
logotypy w trzech poziomach
cenowych: ekonomiczne białe
z czarnym napisem, czerwone ze
średniej półki cenowej i czarny
logotyp, historyczny, dla produktów premium. Każda linia
produktów ma swoją strategię
i sposób komunikowania, m.in.
od 2020 r. promujemy je w internecie na FB czy YouTube.

sklepów, współpracuje z 60
polskimi producentami marki
własnej. Jakie są główne założenia nowej strategii handlowej Społem?
Gdy będziemy mieć nowych
udziałowców, wreszcie – po 30
latach różnych prób – nastąpi realna konsolidacja Społem. Chcemy być postrzegani jako prężna
i zmieniająca się sieć handlowa.
Dlatego postawimy na lojalność
i dyscyplinę zakupową. Ciężka i mozolna praca przed nami.
Na szczęście mamy pozytywny
odzew nie tylko ze strony spółdzielni, ale również ze strony
producentów, więc jestem dobrej
myśli.
 Jakie więc będą wasze
pierwsze działania?
W pierwszym kwartale 2022 r.
zostanie wyłoniona rada nadzorcza KPH. Do tej pory w spółce
jej nie było z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne. Będziemy zawierać nowe umowy
handlowe z producentami – tu
ciężar tych działań spadnie na
Michała Sadeckiego, który został w Związku pełnomocnikiem
ds. strategii handlowej Społem.
W planach mamy też wiele akcji marketingowych, tworzonych wspólnie z producentami
adresowanymi do młodszego
pokolenia Polaków. Przedsmak
takich kampanii już realizujemy
od jakiegoś czasu w postaci tzw.
promocji plakatowych na artykuły świeże. Są one realizowane
w duchu „low price every day”.
Ich ogromne powodzenie w 130
spółdzielniach dało nam asumpt
do dalszych aktywności. Teraz

 Czy w tej komunikacji
będziecie też kierować przekaz
do młodych klientów?
Jak najbardziej. Teraz marka
Społem trafia głównie do osób
45+. Musimy to zmienić. Nasz
nowy cel to przybliżenie marki
Społem młodszemu pokoleniu.
Już w najbliższych latach chcemy przesunąć granicę wieku kupujących o 15-20 lat. A następnie konsekwentnie rozszerzać
grupę docelową, nie zapominając o naszych obecnych klientach.
 To niemałe wyzwanie –
jak zamierzacie tego dokonać?
Będziemy uatrakcyjniać ofertę handlową, ale też mocniej
zaistniejemy w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy
współpracę z zewnętrzną firmą,
która nam pomaga w tym zakresie; w Związku powołana została
nowa komórka: sekcja marketingu, która też zajmuje się tą tematyką. Owocem tych zmian jest
m.in. decyzja, że Społem będzie
obecne na TikToku.
Poza tym wdrażamy nową
aplikację naszego programu lojalnościowego „Społem znaczy
razem”. Mocniej postawimy
też na sprzedaż przez Internet.
Obecnie 12 spółdzielni posiada
sklep internetowy, który prowadzą na naszym „silniku”. Planów
jest więc wiele, przed nami sporo pracy.
 Czy w tych planach –
w ramach nowego otwarcia
– jest też zmiana nazwy Krajowej Platformy Handlowej
na inną, np. na Polska Grupa
Handlowa Społem?
Tę kwestię zostawiam już
nowym udziałowcom, choć nie
ukrywam, że zmiana nazwy jest
kusząca. Pomyślimy o tym.

l

Drodzy Czytelnicy!

uDokończenie ze str. 1

Pomni znakomitych tradycji, będziemy nadal wierni zasadom służenia naszym Czytelnikom rzetelną i aktualną informacją o sprawach handlu i spółdzielczości, o działalności naszych
spółdzielni i ich organizacji, o zasłużonych społemowcach, o bogatej historii i misji Społem. Wiele praktycznych wniosków z tej
153-letniej historii wynika dla naszej współczesnej, niełatwej
rzeczywistości.
Chcemy dobrze odczytywać Wasze potrzeby i pragnienia. Dlatego nasze łamy otwieramy na szeroką dyskusję o nurtujących Was
problemach, też w formule Okrągłego Stołu Społem i forum Czytelników. Uważamy, że w obecnej dobie pandemii i wielu niepewnych
wydarzeń ekonomicznych, społecznych, politycznych, potrzebny
nam jest dialog, wymiana doświadczeń i opinii. W bieżącym numerze publikujemy kilka ważnych głosów w tym dialogu (R.Jaśkowski, St.Tunkiewicz, M.Szumiło). W następnych mamy zapowiedzi
kolejnych liderów.
Chcemy, aby zabrali głos nie tylko nasi liderzy spółdzielni i placówek, ale także eksperci i specjaliści z zewnątrz, w tym osoby
odpowiadające za handel i spółdzielczość. Zwrócimy się również
do kręgów opiniotwórczych, w tym parlamentarnych, rządowych
i samorządowych oraz mediów. Niedawno gościliśmy w Społemowcu wicemarszałka Sejmu, prezesa UOKiK, szefa handlowej
Solidarności, ekspertów. Nadal będziemy zapraszać znane postacie,
upowszechniając jednocześnie opinie społemowskie.
W tym roku będziemy wspierać nową strategię handlową Społem, a w tym przekształcenie Krajowej Platformy Handlowej
Społem w spółkę otwartą dla wszystkich spółdzielni. Ten proces
wymaga dużej mobilizacji spółdzielni i Związku, jeszcze wielu
działań organizacyjno-prawnych, w tym uchwał zebrań przedstawicieli i podpisywania umów, co zapowiada w wywiadzie dla
handelextra.pl prezes Ryszard Jaśkowski (p.tekst obok).
Wierzymy jednak, że mimo pandemii i trudności, nasze plany
i nadzieje na odbudowę jednolitej sieci handlowej Społem zostaną
zrealizowane. Wierzymy, że nastąpi przełom w konsolidacji spółdzielni i co za tym idzie przełom w ich rozwoju.
17 stycznia zbiera się kolejny raz nasza Rada Programowa, pod
przewodnictwem Anny Tylkowskiej, która wytyczy dalsze kierunki
pracy redakcji. Od nowego roku stajemy się miesięcznikiem spółdzielczości spożywców, bo prenumerują nas nie tylko warszawskie
spółdzielnie. Cena od stycznia wynosi 6 zł plus VAT, ponieważ rosną koszty papieru i druku, a także opłaty pocztowe.
Pełni nadziei i optymizmu zapraszamy do współpracy.
REDAKCJA
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Związek Pomocny
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KZRSS Społem 1911-1991-2021

eszcze przed świętami
Bożego Narodzenia, 21
grudnia ubr. ukazało się
specjalne wydanie jubileuszowe czasopisma SPOŁEM!,
z okazji 110-lecia Związku Społem, w tym 30-lecia Krajowego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem.
Na jego okładce zamieszczono
świetne zdjęcie prezesa Zarządu Związku Ryszarda Jaśkowskiego, który prezentuje nowy
sztandar Związku, ufundowany
przez warszawskie spółdzielnie
spożywców. W dynamicznym
ruchu podnosi sztandar w górę,
jakby dla uczczenia 150-lecia spółdzielczości spożywców
w Polsce, które uroczyście obchodzono na Zamku Królewskim w Warszawie.
Jak przypomniano w specwydaniu SPOŁEM!, pierwsze
polskie spółdzielnie spożywców
powstały w 1869 r. w Warszawie i Radomiu. Jednak przełomowe znaczenie dla rozwoju
spółdzielczości w Polsce miało
utworzenie w 1906 r., początkowo tajnie, Towarzystwa Kooperatystów. Byli wśród nich
zaprzyjaźnieni m.in. filozof
Edward Abramowski, późniejszy prezydent RP Stanisław
Wojciechowski,
ekonomista
Romuald Mielczarski, psychiatra Rafał Radziwiłłowicz, a także nasz wielki pisarz Stefan Żeromski. Był on autorem nazwy
„Społem”, najpierw jako tytułu
tygodnika „Społem”, który od
1906 roku spełniał rolę inspirującą i instruktażową dla rozwoju spółdzielczości.

BUDOWA
POTĘGI

W 1908 r. Towarzystwo powołało Biuro Informacyjne, jako
zalążek przyszłego krajowego związku. Na jego sekretarzy
powołano Romualda Mielczarskiego /gospodarka/ i Stanisława
Wojciechowskiego /promocja/.
Dzięki ich staraniom w 1911 r.
władze carskie zatwierdziły statut
Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych. Jako
dyrektorzy Związku w 1913 r.
wybudowali krajową hurtownię
na Mokotowie, obecną siedzibę
Związku.
W lipcu 1919 r. WZSS zmienił
nazwę na Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców i objął
cały kraj. Wreszcie w 1925 r. powstał Związek Spółdzielni Spożywców RP, w wyniku połączenia
ZPSS, Zw. Robotniczych Stow.
Spółdzielczych, oraz Zespołu
Spółdzielni Pracowników Państwowych. Po zjednoczeniu, ZSS
RP posiadał 847 spółdzielni, 493
tys. członków i 1.652 sklepy.
W 1926 r. do Związku przystąpiła
jeszcze Centrala Spoż. Stow.
Spółdzielczych
Robotników
Chrześcijańskich.
Po śmierci Mielczarskiego
w 1926 r., prezesem Związku
został Marian Rapacki. W 1935 r.
do nazwy Związku dodano słowo
„Społem”, bardzo popularne
jako marka towarów wytwórni
„Społem” w Kielcach, którą zbu-

dowano w 1920 r. Rapacki z rozmachem utworzył też zakłady
przetwórcze we Włocławku,
Dwikozach i Gdyni, młyny
w Sokołowie i Radomsku.
Rapacki zbudował potęgę Społem. W końcu 1938 r. dysponował
1776 spółdzielniami, zrzeszającymi 405 tys. członków oraz 3401
sklepami. Związek miał wtedy 73
oddziały i składnice hurtowe. Wyrazem prestiżu tej największej sieci
handlowej, był udział prezydenta
RP Ignacego Mościckiego w XXIV
Zjeździe Społem w 1936 r.

CZASY WOJNY
I POKOJU

Jeszcze przed napaścią Niemiec na Polskę intensywnie gromadzono zapasy i szkolono kadry. Rapacki mówił, że „wojnę
nowoczesną prowadzą na froncie
cywile w mundurach, a poza frontem żołnierze w cywilu”.
Podczas oblężenia Warszawy
we wrześniu 1939 r. oddano magazyny i sklepy „Społem” dla
Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego. W przeddzień kapitulacji stolicy Rapacki brał udział
w tajnej naradzie oficerów, gdzie
poznał późniejszego dowódcę
AK płk. Grota Roweckiego.
Okupacyjne władze niemieckie powierzyły „Społem” zadania
realizacji systemu kartkowego na
terenie całej tzw. Generalnej Guberni. Zaopatrywano się w towary
z wytwórni „Społem”, u prywatnych dostawców oraz konspiracyjnie od partyzantów i kolejarzy,
którzy zdobywali transporty niemieckie! Nagminnie oszukiwano
niemieckich komisarzy.
Odwaga i brawura potrzebne
były do nocnego przerzucania
setek kilogramów żywności do
warszawskiego getta. „Społem”
wydawało setki „Arbeitskart”,
chroniąc ludzi przed ściganiem i
łapankami. Ratowano dzieci Zamojszczyzny. Wielu ludzi kultury
otrzymywało paczki żywnościowe. „Społem” współpracowało
z jedynymi legalnymi organizacjami - Radą Główną Opiekuńczą i PCK. W dniach Powstania
Warszawskiego Rapacki zginął
od bomb niemieckich 16 września 1944.
W 1945 r. spółdzielnie społemowskie szybko włączyły się
w odbudowę kraju i organizację
zaopatrzenia ludności. Na Ziemiach Zachodnich Związek tworzył nowe spółdzielnie. Wkrótce
jednak, społemowcy podlegają
gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Od 1950 r. decyzją władz
stalinowskich, Związek traci nazwę „Społem”, jak również hurt
i własne fabryki.
Dopiero w 1957 r. na fali
„popaździernikowej
odnowy”,
przywrócono Związkowi nazwę
„Społem”. Prezesurę w latach
1958-1972 objęła Irena Strzelecka. Reaktywowała hurt i produkcję, dokonała modernizacji
handlu i wybudowała pierwsze
obiekty wielkopowierzchniowe.
Jakby na przekór gospodarce
niedoboru i pustych półek, wprowadzała nowatorskie formy preselekcji i samoobsługi. Z inicjaty-

wy Związku słabsze spółdzielnie
łączyły się w większe, silniejsze.
Niestety, po odejściu Strzeleckiej, w 1976 r. narzucono spółdzielniom odpowiedzialność za
„wyżywienie narodu”. Powierzono im cały kompleks gospodarki
żywnościowej. W sytuacji kryzysowej pustych półek i rozdziału
kartkowego, na Związek „Społem” spada wtedy całe odium
niechęci społecznej. Dopiero
w 1981 r. przywrócono samodzielność i samorządność spółdzielniom. W 1988 r. w ramach
Związku działało 397 spółdzielni,
z 3 mln członków.

Specjalne w ydanie jUbileUSZowe

Krajowy ZwiąZeK rewiZyjny
SpółdZielni Spożywców „Społem”

1911 – 1991 – 2021

WALKA
O
PRZETRWANIE

W specwydaniu SPOŁEM!
napisano, że przed 30 laty, zwycięstwo Solidarności i powrotu
do gospodarki rynkowej, które
nastąpiły w 1989 r., z wielkimi nadziejami zostały przyjęte przez spółdzielców, którzy
stracili niezależność w poprzednim systemie nakazowo-rozdzielczym. Niestety, wskutek
tzw. specustawy o zmianach
w organizacji spółdzielczości
z 20 stycznia 1990 r. nagle zlikwidowano
związki-centrale
gospodarcze spółdzielni i hurt.
Ta antyspółdzielcza ustawa
spowodowała prawdziwy pogrom, bo spółdzielnie utraciły
50-70 proc. majątku i sklepów.
Musiały wypłacać horrendalne
odprawy pracownikom i remontować opuszczone lokale. Były
rugowane z przetargów, a pozbawione centrali pozostały rozbite i osamotnione. Skutki tego
regresu odczuwają do dzisiaj,
zwłaszcza w obliczu bezgranicznej ekspansji zagranicznych sieci
handlowych.
Dla ratowania spółdzielni,
grupa 122 spółdzielni utworzyła na Zjeździe Założycielskim
w Sali Koncertowej warszawskiego PKiN 11-12 grudnia
1991 r. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców
Społem, niestety pozbawiony
uprawnień gospodarczych. Na
jego czele stanął Zarząd, którego prezesem został działacz
Solidarności Edmund Bubak,
a jego zastępcami reformatorzy
spółdzielczości – Stanisław Sosnowski i Ryszard Buzuk.
Niestety, nie udało się utrzymać
ani Banku Społem /1993-2003/,
ani Krajowej Agencji Handlowej
Społem sp. z o.o. /1993-2006/.
Powodem był brak dyscypliny
płatniczej udziałowców. Z trudem
odpierano antyspółdzielcze ustawy o przekształceniu spółdzielni
w spółki /obalane dopiero wskutek dwóch veto prezydentów Wałęsy i Kwaśniewskiego/.
Natomiast z powodzeniem zrealizowano programy rabatowej
Karty Klienta Społem /od 1994/,
sklepów LUX /od 1995/, a nawet
zawiązano Porozumienie Spółdzielczych Domów Handlowych
w 1996. W latach 1993-2004
wydawano opiniotwórczy i inte-

Krajowy ZwiąZeK
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SpółdZielni
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prezydent rp ignacy mościcki na XXiV Zjeździe ZSSrp Społem w 1936 roku

warSZawa GrUdZieŃ
2021
2021

grujący miesięcznik „Społem”.
Od 1992 r. z inicjatywy Związku powstało kilka regionalnych
agencji handlowych Społem oraz
grup zakupowych.
Związek odegrał poważną
rolę w zorganizowaniu pomocy
w ratowaniu spółdzielni, których obiekty uległy zniszczeniu
podczas tzw. „powodzi stulecia”
w 1997 r., m.in. w Opolu, Wrocławiu, Kłodzku, Raciborzu, Nysie.

MODERNIZACJA
I
KONSOLIDACJA

Walcząc o przetrwanie w latach
90., spółdzielnie społemowskie,
przy wsparciu Związku, gruntownie zmodernizowały swój
handel i placówki w XXI wieku.
Początkowo za prezesury Jerzego
Rybickiego, a obecnie za czasów
Zarządu z prezesem Ryszardem
Jaśkowskim i wiceprezesem Szymonem Fabisiakiem, powstały
galerie handlowe, unowocześniono pawilony osiedlowe. W Warszawie zbudowano nowe galerie
i sklepy, np. na miejsce starych –
Universam, Sezam oraz zmodernizowano kilkadziesiąt placówek.

W 2005 roku wdrożono Program Ekologiczny Społem, który
z powodzeniem działa do dziś.
W ramach Porozumienia SDH
od 2006 r. funkcjonuje program
ELEGANZA, pod hasłem „Świat
dobrych ubrań”. Od 2010 r. działa rabatowa karta lojalnościowa
„Społem znaczy razem”. Mimo
bolesnych niepowodzeń z KAH,
w 2010 r. Związek z inicjatywy
R. Jaśkowskiego założył Krajową Platformę Handlową Społem,
jako stuprocentowo własną spółkę z o.o. KPH skutecznie promuje
towary marki własnej Społem, co
przynosi spółdzielniom określone
profity.
Początek XXI wieku to wciąż
walka z antyspółdzielczymi
zakusami na majątek spółdzielczy, przy bezgranicznej
ekspansji zagranicznych sieci
handlowych. W 2013 r. pono-

wiono próby przekształcenia
spółdzielni w spółki, a grupa
posłów PO zgłosiła taki projekt
ustawy dotyczący tylko spółdzielni Społem i Samopomocy
Chłopskiej. Jednocześnie ówczesna premier reklamowała
sklepy Biedronki, a jeden z ministrów odznaczył szefa portugalskiej sieci.
W tych latach Związek, obok
dużej aktywności statutowej w zakresie doradztwa, lustracji i szkoleń, zainicjował wiele wspólnych
przedsięwzięć spółdzielni, jak np.
w 2010 r. powołanie Krajowej
Platformy Handlowej Społem,
która obejmuje sprzedaż towarów marki własnej /obecnie 250
artykułów w 196 spółdzielniach
i 1800 sklepach/, programy –
ubezpieczeniowy Broker Społem, „Energia dla Społem” i „Gaz
dla Społem”, „Fotowoltaika dla
Społem”. Z inicjatywy Związku
podjęto gruntowną modernizację
SOW Zorza w Kołobrzegu od
2015 r. To dobitny przykład dobrego, korzystnego współdziałania Związku i 30 spółdzielni.
W 2021 r. Związek zainicjował poszerzenie kręgu udziałowców KPH Społem i otwarciu
jej dla wszystkich spółdzielni.
Obecnie obok jedynego udziałowca KPH jakim jest KZRSS,
nowymi udziałowcami Spółki
będzie zdeklarowanych 30 podmiotów, w tym 28 spółdzielni
społemowskich oraz dwie regionalne agencje handlowe Społem –
Mazowiecka Agencja Handlowa
i Małopolska Agencja Handlowa.
Jak podsumowano w specwydaniu SPOŁEM!, w nowej strategii Społem, w powiększonym
KPH może być nie tylko 30, 60,
100, ale i dwieście spółdzielni
z dwoma tysiącami sklepów,
a sieć Społem może być tak mocna jak w XX wieku, jak za Wojciechowskiego, Mielczarskiego,
Rapackiego, Strzeleckiej. To
by było zwieńczeniem 110-lecia
Związku Społem i w tym obecnego 30-lecia KZRSS Społem.
Opr. DG

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 1 (659)

uDokończenie ze str. 1
Przemówienie jubileuszowe
prezes Zarządu MAH Społem
Jadwigi Wójtowicz-Garwoła
13 grudnia 2021 roku, w Zajeździe Staropolskim w Konstancinie-Jeziornie
k/Warszawy
(fot. MAH).
Szanowni Państwo,
Drodzy Goście!
Mam zaszczyt i przyjemność gościć
Państwa w wyjątkowych okolicznościach na Jubileuszu 25-lecia istnienia
Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o..
Dzisiejsze spotkanie to czas podziękowań i życzeń dla tych osób i firm, dzięki
którym osiągnęliśmy niewątpliwy sukces.
Mamy powody do dumy, a na tej sali
jest znakomite grono twórców naszego
sukcesu.
Dla zobrazowania skali i potencjału
Grupy MAH przytoczę kilka liczbowych
informacji:
 Wyniki finansowe naszej Spółki
w okresie 25-lecia – zawsze pozytywne
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Dlatego byliśmy obecni
przez 10 lat w telewizji, a od roku 2013 prezentujemy Grupę MAH
wraz z naszymi partnerami biznesowymi na
stacjach Warszawskiego
Metra przez 24 godziny
na dobę dla wielomilionowej widowni.
 Ponadto jesteśmy
obecni w prasie ogólnopolskiej i branżowej.
 Od marca 2020 roku na skutek ogólnej sytuacji epidemicznej i rozpowszechnionej pracy zdalnej rozpoczęliśmy kampanię stałej obecności w internecie na

Spotkanie Jubileuszowe
portalu ONET, gdzie zapraszamy do placówek detalicznych właścicieli MAH z atrakcyjnymi, ciekawymi ofertami handlowymi
w 50 000 odsłon dziennie.
 Również realizujemy komunikację
mailingową bezpośrednio do 200 000 odbiorców.
Nadrzędnym celem naszej Firmy było
i jest dostarczanie właścicielom Mazowieckiej Agencji Handlowej korzyści,
których potrzebują. Jest to ważne dla uzyskania określonej dynamiki, a także w wyścigu z bezwzględną konkurencją.
Szczególnym powodem do satysfakcji
jest, w moim przekonaniu, bardzo dobra
współpraca ze Spółdzielniami.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania
zarządom oraz pracownikom spółdzielni
za bliską i rzeczową współpracę w minionym 25-leciu.

Prezes MAH z prof. Urszulą Kłosiewicz-Górecką.

osiągnęły wartość blisko 15 milionów złotych.
 Łączne zakupy spółdzielni przez 25
lat w ramach umów MAH to wartość 4,5
miliarda złotych netto.
 Dla ponad 2 000 produktów rocznie
ustalamy z naszymi kontrahentami atrakcyjne ceny zakupu dla spółdzielni na podstawie umów handlowych podpisanych
w imieniu właścicieli MAH.
 Kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku poszczególnych Spółdzielni,
a także całej Grupy MAH to nasz priorytet.

M

oda na
klasykę
w
reklamie sprawia,
że spółdzielnie spożywców, które
mogą odwołać się do swoich tradycji
z lat przed– lub powojennych, mają
wspaniały wabik na klientów. Warto,
aby go wykorzystały. Doskonały tego
przykład mamy w Warszawie, gdzie
na ulicę Kruczą powrócił neon sprzed
dekad.
Lata 60-te i późniejsze były złotym
okresem w polskim wzornictwie, sztuce
i grafice użytkowej. Niestety, reklamy,
ceramiczne mozaiki, czy ścienne malowidła, które powstawały wtedy na bazie
projektów autorstwa prawdziwych tuzów, były później zaniedbywane i ostatecznie usuwane w ramach prac modernizacyjnych.
Dziś takie podejście właścicieli owego dziedzictwa spotyka się ze społecznymi akcjami sprzeciwu, łatwo gromadzącymi zwolenników przez internet.
I odwrotnie, decyzja o powrocie do logo
czy reklamy z dawnych lat zapewnia
sukces wśród klientów. Nie bez kozery
producent czekolady Wedel znów reklamuje się przedwojennym symbolem
chłopczyka jadącego na zebrze, a Bank
PKO BP wiernie trzyma się logo ze
skarbonką, które grafik Karol Śliwka
zaprojektował w 1968 roku.
W internecie działają rzesze fascynatów, dzielących się dokumentacją fotograficzną takiego dziedzictwa
(przykładem są profile WarszawskieMozaiki lub TypeOfWarsaw w serwisie

Istotnym
czynnikiem powodzenia jest
stała bliska więź ze
światem nauki i czerpanie wiedzy. Współpraca z Panią Profesor
Urszulą KłosiewiczGórecką oraz Polskim
Instytutem
Ekonomicznym daje nam
niepowtarzalną szansę
poznania możliwości
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
i zrozumienia zachodzących w otoczeniu
procesów.
Dziękuję Od lewej: Anna Tylkowska, Sylwester Cerański i Grażyna Gąstał.

Serdeczne podziękowania kieruję do
wszystkich członków ośmiu kadencji Rady
Nadzorczej Spółki, w tym do obecnej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Anny
Tylkowskiej.
Ważnym czynnikiem naszego sukcesu
jest partnerska współpraca z obecnymi na
dzisiejszej uroczystości renomowanymi
firmami oparta na uczciwości i rzetelności
biznesowej.
Dziękuję naszym partnerom handlowym, którzy akceptowali formułę wielopłaszczyznowej współpracy z MAH
i deklaruję realizację wspólnej strategii
handlowej w najbliższych latach.

społecznościowym Instagram).
Nie wszyscy byli w Bargłowie
Kościelnym (Podlaskie), ale
dzięki internetowi wielu wie, że
budynek sklepu Gminnej Spółdzielni SCh w tym miasteczku
zdobi stara mozaika. Trzeba sobie zdać sprawę, że wśród owych
wielbicieli starego wzornictwa
są aktualni i potencjalni klienci
spółdzielni spożywczych. Starszym z nich dawne reklamy
przypominają młodzieńcze lata.
Młodszym, którzy doceniają do-

Cieszę się, że przez 25 lat uczestniczyłam w przedsięwzięciu, które było realizowane w oparciu o najwyższe standardy
organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu etyki biznesowej.
Gorące podziękowania i wyrazy uznania kieruję do Zespołu pracowników Mazowieckiej Agencji Handlowej, którzy
swoją codzienną pracą przyczyniają się do
wspólnych osiągnięć.
Dziękuję mojej Rodzinie za pomoc
i wsparcie.

Prezes MAH z Bogusławem Różyckim.

Pani Profesor za wiedzę jaką nam przekazuje i życzę dużo zdrowia.
Dziękuję Zarządowi i pracownikom
Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” za wsparcie
jak również za udostępnienie krajowego
forum informacyjnego naszej organizacji
„Społem” - do publikacji wszystkich najważniejszych przedsięwzięć Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”.

Wszystkim Państwu - przyjaciołom
i sympatykom Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” życzę wielu sukcesów,
a na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niepowtarzalnej ciepłej atmosfery
i chwili refleksji.
W Nowym 2022 Roku życzę Państwu
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności
i spełnienia marzeń.

Dziękuję Pani Danucie Mioduszewskiej – Prezesowi Zorzy za zaproszenie
dla MAH do współfinansowania naszego
spółdzielczego ośrodka wypoczynkowego
w Kołobrzegu i gratuluję rozwoju Zorzy.
Dziękuję wszystkim współpracującym
z Mazowiecką Agencją Handlową w zakresie obsługi prawnej, rachunkowej i produkcji reklamowej.
Dziękuję Panu Redaktorowi Dariuszowi
Gieryczowi za utrwalanie kroniki naszej

tymentem wspominają wygląd
ulicy z tamtych lat. Stąd zrodził
się pomysł odtworzenia neonu,
jako nieodłącznego elementu
naszego baru – mówi prezes
WSG „Centrum” Martyna Galant. Reklama pozwala klientom z daleka zidentyfikować
bar i jednocześnie doświetla
jego wnętrze, czyniąc je bardziej przytulnym.
– Neon zachowuje charakter
tego z lat 60-tych, jednak nie
jest jego wierną kopią. Posiada

Powrót „krówki”

skonałe wzornictwo z tamtych lat, pozwalają zidentyfikować się z ulubioną
marką, jako tą, która dba, aby polskie
dziedzictwo artystyczne nie przepadło
bez śladu.
Warto więc chwalić dobre praktyki
spółdzielcze w tym zakresie. Ostatnio
w Warszawie do kultowego Baru Bambino, przodującego od lat w rankingach
barów mlecznych, powrócił charakterystyczny neon. Mrugająca okiem krowa
była dekady temu symbolem ulicy Kruczej. Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej „Centrum” razem
z kierownictwem baru nawiązał współpracę z firmą Bartłomieja Grzegorzewskiego „Art Studio”. Efektem jest odtworzenie barwnego neonu na podstawie
oryginalnego projektu z 1960 roku.
– Dzisiaj powracamy do wartości historycznych i symboli Warszawy z lat
60–tych. Nasi wieloletni klienci z sen-

Firmy w comiesięcznych wydaniach „Społemowca Warszawskiego”

indywidualnie dobraną kreskę, czcionkę
i kolorystykę. Pierwotnie neon umieszczony był na fasadzie budynku. My
zdecydowaliśmy, że zawiśnie w oknie
przy wejściu głównym – relacjonuje
pani prezes.
Znak świetlny sprawia, iż bar, schowany nieco w podcieniu, jest lepiej
widoczny. Szczególnie zimą kusi przechodniów ciepłą i miłą atmosferą. Tradycja lokalu, istniejącego od 1957 roku,
zobowiązuje!
Warto, aby zarządy spółdzielni
spożywczych przeanalizowały, czy
w swoich zasobach nieruchomości nie
posiadają tak bardzo cenionego dziś
dziedzictwa artystycznego, które w pełni zasługuje na remont lub odtworzenie
i pokazanie światu jego urody. Z korzyścią dla wszystkich.
MONIKA KARPOWICZ

Prezes MAH z Szymonem Fabisiakiem.
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Dzień Seniora

hoć w reżimie
liwe spostrzeżenia
sanitarnym,
dotyczące
zmian
tylko dla osób
w siedzibie Spółw pełni zaszczepiodzielni. Prezes A.
nych, ale się udaTylkowska pokrótce
ło! 22 listopada br.
przedstawiła bieżącą
w siedzibie śródsytuację Spółdzielni,
miejskiej Spółdzielni
opowiedziała o śródprzy ul. Nowy Świat
miejskich inwesty53 odbyło się spocjach, w tym apartatkanie z okazji Dnia
mentach w Szczyrku
Seniora. Jakże było
i Zakopanem. Wśród
ono ważne dla tych, Od lewej: Elżbieta Caban, zaproszonych gości
którzy przez ponad Anna Tylkowska, Jadwiga nie zabrakło red. Dapółtora roku nie mieli Kopeć.
riusz Gierycza, który
możliwości uczestw swej wypowieniczenia w zawieszonych, z racji dzi odniósł się m.in. do sytuacji
pandemii spotkaniach aktywu pandemicznej w kontekście spółsamorządowego i Koła Spółdziel- dzielczości spożywców.
ców.
Tym, którzy z różnych przyŻyczenia do gości skierowa- czyn nie przybyli na spotkanie
ły prezes Zarządu Anna Tyl- oraz wszystkim pozostałym Sekowska, wiceprezes Karolina niorom ślemy gorące życzenia
Strząska i przewodnicząca Rady zdrowia i wielu lat życia, wypełNadzorczej Cecylia Przedpeł- nionego radością i satysfakcją
ska. W imieniu gości podzięko- z przeżytych lat, szacunku. By
wania złożyła Halina Załuska Wasz kapitał intelektualny i ży– wieloletni pracownik, działacz ciowy był odpowiednio docenioi członek RN. Ponieważ w takim ny. Niech każdy kolejny dzień
gronie spotkania dawno się nie wypełnia ludzka życzliwość,
odbywały z sali płynęły do pani wdzięczność i pomoc.
prezes pytania, wnioski i życzDANUTA BOGUCKA

Słoiki z Wilanowa

T

egoroczny finał akcji charytatywnej „Słoiki z Wilanowa” odbył się 11 grudnia w Royal Wilanów. Celem
wydarzenia było zebranie środków finansowych na leczenie i rehabilitację 4,5 letniego Dominika
Woźniaka i 17 letniego Patryka
Szczuki.
Jak co roku w akcję włączyły się znane osobistości ze świata
mediów, kultury, sztuki, polityki,
które wsparły Dominika i Patryka
poprzez przekazanie symbolicznego słoika, jako symbolu pomocy,
życzliwości i wsparcia. Ambasa- Z umalowaną buzią – mały bohadorką sobotniej akcji była Kata- ter akcji Dominik z przyjacielem
rzyna Bosacka, ze współprowa- Tymkiem
dzącym Mateuszem z Mat Dance
Studio. Przekazano wiele przedmiotów kolekcjonerskich, voucherów na
produkty czy usługi, których właścicielem można było stać się po zasileniu słoikowych puszek lub terminala.
W tegoroczne wydarzenie, już nie pierwszy raz zaangażowała się Społem WSS Śródmieście. Kierowniczka śródmiejskiego sklepu Sezam
na Wilanowie Wanda Pulkowska przekazała piękny kosz delikatesowy
z produktami marki „Społem”. Pracownicy administracyjni przekazali
na kiermasz domowej roboty przetwory oraz słoiki z łakociami i innymi
drobiazgami.
Jedna z koordynatorek i wolontariuszek Agnieszka Wilk-Ilewicz, na
pytanie co wyróżnia akcję wilanowskie słoiki, odpowiada: „To jest bardzo proste, bo to ludzie ludziom. Każdemu z nas mogą się różne rzeczy
przydarzyć, naszym sąsiadom zdarzają się różne sytuacje. Wilanowska
społeczność potrafi wyciągnąć rękę i powiedzieć jesteśmy z Wami i to jest
największa wartość. Ja osobiście wierzę we wspólnotę i to mi daje siłę,
i daje też siłę rodzicom do walki o zdrowie ich dzieci”.
Imprezie towarzyszyły liczne bezpłatne atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Społeczność Wilanowa, od najmłodszego do najstarszego, całym sercem
zaangażowała się w działania na rzecz Dominika i Patryka, a wszystkie
środki finansowe pozyskane dzięki wydarzeniu wspomogą leczenie i rehabilitację chłopców.
DANUTA BOGUCKA

l Okrągły Stół Społem
uDokończenie ze str. 1
MIECZYSŁAW SZUMIŁO:
„…Od lat zadaję, a może zadawałem pytanie co stoi na przeszkodzie abyśmy zorganizowali
zakup i dystrybucję artykułów
sypkich (cukier, mąka itp.) dla
wszystkich spółdzielni w kraju?!
Próbowaliśmy to organizować najpierw sami (WSS Praga
Południe), a potem przy czynnej
pomocy Mazowieckiej Agencji
Handlowej, ale to było niewystarczające z uwagi na niewielką ilość
podmiotów zainteresowanych tą
współpracą. Nie naszym zadaniem
było jednak za wszelką cenę namawiać innych.
Co stoi na przeszkodzie abyśmy posiadali własne centrum
dystrybucji cytrusów? W handlu
tymi produktami wyłącznie za
pośrednictwem hurtowników tracimy wiele. Ktoś powie, że handel
ten wiąże się z kosztami importu,
utrzymywania magazynów itp.
To prawda, ale pamiętajmy, że te
koszty ponoszą też dystrybutorzy
i wliczają nam później w ceny
sprzedaży. Ponadto mamy czy
mieliśmy niewykorzystane magazyny (chociażby na warszawskiej
Woli), które przy wspólnym dofinasowaniu można przekształcić
w centrum dystrybucji cytrusów.
Spójrzmy na codzienną naszą ofertę we własnych sklepach
i sklepach konkurencji (Biedronka, Lidl itp.). Produkty polskie są
takie same. Różnią się tylko szatą
graficzną, pojemnością czy nawet
jakością (wiele firm przygotowuje
produkty dla firm zagranicznych
o innej jakości i przez to są niższe
ceny w detalu).

I miejsce: klasa IV SP z SOSW nr 8 im,
Kategoria plastyczna - makieta: „Moje
miasto tętni życiem”

Najwyższy czas zatem uruchomić własny import i rozszerzyć
ofertę krajową. Zawsze z zazdrością obserwowałem ofertę przedświąteczną w Tesco, Lidlu czy
Biedronce.
Bogactwo artykułów ozdobniczych (wystrój choinek), zabawek, wyrobów piśmienniczych,
przykuwało uwagę i czynią ofertę
bardzo atrakcyjną. Może zatem
warto pójść tą drogą i nawiązać
kontakty handlowe - ambasady,
przedstawicielstwa handlowe, czy
wreszcie internet pomogą w tym
zakresie.
A że można to uczynić
szybko i skutecznie posłużę się przykładem
dystrybutora z Częstochowy -firmy MK. Właściciel nawiązał kontakty bezpośrednio z producentami z Grecji ,Tajlandii czy Włoch
i szybko stał się dostawcą bardzo
znanych i cenionych przetworów
z cytrusów i warzyw.

l

do włączenia całości Społem do
odbioru ich towarów może być
dla nich bodżcem do ograniczenia
dostaw np. do Biedronek.Sklepów
własnych mamy przecież póki co
o wiele więcej niż konkurencja.
Jestem przekonany, że wdrożenie w życie przynajmniej jednego
lub dwóch z przedstawionych pomysłów spowodowałoby zdobycie
większego zaufania władz KZRSS
Społem w spółdzielniach Społem.”
(…) Markę własną popieraliśmy zawsze i WSS Praga Południe
była zawsze w czołówce sprzedaży w tym zakresie. Byliśmy ak-

Oczekiwania

Posiadamy własne wytwórnie
produktów spożywczych. Widziałem kiedyś film o dawnych
produktach społemowskich produkowanych pod własną marką
Społem. Czy dzisiaj posiadamy
choć jeden taki produkt. Czy ktoś
rozmawiał np. z SPC, która przy
swoim nowoczesnym parku maszynowym może przygotować
produkty dla wszystkich naszych
podmiotów, a ofertę ma bardzo
szeroką. Czy nie warto rozmawiać
też z dużymi polskimi producentami np.Sokołów na temat rozszerzenia współpracy?
Tutaj potrzebna jest jednak duża
dyscyplina i tylko zobowiązanie

tywni we współpracy. Najpierw ja
osobiście, a potem kierowniczka
działu obrotu uczestniczyliśmy
w zespole do opracowywania nowych produktów marki własnej
i wprowadzania ich do produkcji.
Staraliśmy się zorganizować
dystrybucję owoców i warzyw dla
wszystkich spółdzielni w Warszawie. Znaleźliśmy dystrybutora z Sosnowca, który chciał podjąć się tego
tematu. Niestety nie znaleźliśmy
zrozumienia u niektórych spółdzielni. Podobnie było z próbą zdyscyplinowania Wedla, który ograniczył
nagle dostawy i pogorszył warunki
handlowe. Zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich warszawskich
spółdzielni na szczeblu dyrektorów
handlowych. Podjęliśmy stosowne
ustalenia, ale następnego dnia okazało się, że niektórzy prezesi nie zaakceptowali naszych ustaleń i temat
stał się nieaktualny ku uciesze producenta…”
Zapraszamy do udziału w dyskusji (red.).

Ze smutkiem
pożegnaliśmy
zmarłą 13 grudnia
2021 roku

Ś.P.

JOANNĘ
STACHOWIAK
długoletniego członka i pracownika
naszej spółdzielni
Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie składa

O.K.U.L.A.R.
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pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących
im. Zofii Galewskiej w Warszawie
przy ul. Koźmińskiej 7, jak co roku pieczołowicie przygotowywał się do VIII już
edycji Festiwalu O.K.U.L.A.R. Zaplanowany na 4 grudnia koncert finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako miał odbyć się
w Muzycznym Studio Polskiego Radia im.
Agnieszki Osieckiej. Niestety naprzeciw
stanęła kolejna pandemiczna fala, która zwe-

Zarząd Społem WSS
Śródmieście
oraz koleżanki i koledzy
ryfikowała organizacyjne plany. I tak mieliśmy O.K.U.L.A.R. online. Tegoroczne hasło
„MOJE MIASTO” obudziło w autorach prac
pokłady niesamowitej kreatywności, pomysłowości i pracowitości. Kolejny już rok,
wzięły udział w tym wspaniałym wydarzeniu dzieci i młodzież z różnych zakątków
Polski m.in. z: Warszawy, Lasek, Lublina,
Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Bydgoszczy
i Owińsk. Jak co roku konkurs obejmował
kilka kategorii: literacką, plastyczną, fotograficzną, filmową i sceniczną. Finał Festiwalu nie mógł odbyć się w tradycyjnej formie, a co za tym idzie, nie mogły odbyć się
prezentacje w kategorii scenicznej. Zgłosiły
się jednak zespoły, które zaprezentowały

swoje sceniczne umiejętności i podjęły trud
przygotowania występów i udostępnienia
ich w formie zdalnej.
Oczywiście Festiwal nie mógłby odbyć się
bez sponsorów, którzy nieustannie, od wielu
lat darzą SOSW zaufaniem i chcą nieść pomoc środowisku osób z niepełnosprawnością
wzrokową. W tym roku były to: Fundacja
Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym przy SOSW nr 8, Społem WSS
Śródmieście – współpracująca i wspierająca
Ośrodek od przeszło 40 lat, Wydawnictwo
RM, Muzeum Warszawy, Biuro Edukacji
m.st. Warszawy.
DANUTA BOGUCKA
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stycznia br. na Cmentarzu
Północnym w Warszawie
rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali Panią Zofię Wrzesień z domu Starzak, zmarłą
w wieku 96 lat 25 grudnia ubr.
We wzruszających słowach żegnała ją w imieniu rodziny córka
Krystyna: „Była kochającą matką
trójki dzieci, babcią i prababcią,
wspaniałą przyjaciółką i koleżanką, która zawsze służyła pomocą
w potrzebie, gościnna i szczera,
zabawiająca towarzystwo dowcipami. Starała się pogodzić swoją
pracę zawodową z obowiązkami
domowymi. Zawsze stawiała na
pierwszym miejscu rodzinę i wpajała w nas, że rodzina jest najważniejsza. Wychowała nas w miłości i wzajemnym poszanowaniu.
Do dziś wzajemnie się kochamy
i wspieramy, bo tak nas wychowała Mama.”
Miałem to szczęście, że poznałem Panią Zofię osobiście przed
12 laty, kiedy przygotowywałem
artykuł o Niej do Społemowca
Warszawskiego pt. „Nieustra-

poradnik

sprzedawcy

N

owy rok to ważna granica czasowa. Utarło się
już, że w styczniu staramy się wdrażać postanowienia,
podjęte pod koniec poprzedniego roku dla polepszenia jakości naszego życia. Jednak czas
przełomu lat niekoniecznie jest
najlepszą porą na zmiany. Dlaczego?

W trakcie świąt usłyszeliśmy
zapewne od bliskich, że życzą
nam, aby nowy rok był lepszy od
poprzedniego. Sami także nieraz
przywykliśmy traktować datę 1
stycznia jako graniczną. Tę, od
której będziemy robić coś specjalnego dla siebie i bliskich. Na
przykład bardziej dbać o zdrowie,
kontaktować się częściej, czy starać się być milszą lub milszym.
Jednak niektórzy specjaliści
w zakresie psychologii odradzają

Biblioteczka
handlowca

D

ziś pochylmy się nad
pracą Michaela Cardone jr. „Firma z duszą”.
Rzecz to o sukcesie firmy założonej i kierowanej przez autora i jego rodzinę. A sukces ów,
jak oznajmia podtytuł, ma swe
źródło w budowaniu miejsc
pracy w zgodzie z wiarą i z zasadami.

Cardone Industries to firma z branży motoryzacyjnej.
Zatrudnia ponad 5 000 osób
w USA, Kanadzie, Meksyku
i Europie. Od czterdziestu lat
utrzymuje się w ścisłej czołówce na rynku regeneracji części
samochodowych. Zawdzięcza to
zaś specyficznemu podejściu do
metod pracy i zarzadzaniu, które
opierają się o wartości religijne.
Nie, autor to nie kaznodzieja czy
misjonarz próbujący zbawić nasze dusze.
Sam o sobie pisze, że nie jest
rozmarzonym idealistą, a przeciwnie – realistą i kapitalistą, wie-

         

szona”. Swoją niezwykłą osobowością, wyjątkowo dobrym
charakterem urzekła mnie od
jednej chwili. Elegancka, postawna dama w okularach,
wtedy w wieku 84 lat była nadal bardzo energiczna, bystra,
odważnie i śmiało myśląca. Jak
pisałem, była pełna radości ży-
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O biednym i trudnym dzieciństwie w wielodzietnej chłopskiej
rodzinie. I o tym, gdy jako 20-letnia wiejska nauczycielka nad Sanem broniła karabinem maszynowym szkoły przed bandami UPA,
czy gdy jako 24-latka, po kursach
już dyrektorowała krakowskiemu
Polmosowi.

lokali, a także masarnie, garmażernie, rozlewnie wód, piekarnie, ciastkarnie. To ona, na wzór
węgierskich spółdzielców wprowadziła w stolicy sieć restauracji z kuchnią i wystrojem regionalnym, od Karczmy Słupskiej,
Gościńca Opolskiego, po góralskiego Klimczoka, kaszubskiego

Pożegnanie Nieustraszonej
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cia i życzliwości dla ludzi, a w jej
barwnej biografii przeglądały
się losy kraju i rodzin polskich.
Gościłem u Niej w domu i od
razu poznałem kochającą rodzinną atmosferę. Mieszkała wraz
z mężem Mieczysławem i gosposią w dużym służbowym mieszkaniu jako była dyrektor fabryki
wódek na Pradze. Nie zapomnę
Jej słów, iskier i uroku w oczach
i… smaku znakomitych placków
ziemniaczanych.
Opowiadała z temperamentem
o swoim niezwykłym życiorysie.
cedowanie takich postanowień na
nowy rok. Przyjrzyjmy się, co za
tym stoi.
Natura nas nie wspiera
Tylko wyjątkowo odporne osoby pozostają niewzruszone wobec braku słonecznego światła,
niskiego ciśnienia atmosferycznego, mrozu i chłodnego wiatru.
Wielu z nas zimową porą pogarsza się nastrój, czujemy ospałość
i mamy trudności z entuzjastycznym zajmowaniem się obowiązkami.
Dlatego zima niezbyt sprzyja
dokładaniu sobie nowych zobowiązań.

Potem Jej niezwykłe zdolności
przywódcze władze wykorzystywały przerzucając Ją na kierowanie najtrudniejszymi placówkami.
Bezwzględnie tępiła pijaństwo
i złodziejstwo, łapówki, nieróbstwo i „układy”. Podnosiła
z upadku np. fabrykę „krówek”
w Milanówku.

Pod Retmanem, Kurpiankę. Pisała o tym z podziwem ówczesna
prasa, a Zofia Wrzesień zbierała
pisma pochwalne.

Ówczesna prezes Społem Irena
Strzelecka zaprosiła Ją do kierowania gastronomią społemowską
w Warszawie i województwie
warszawskim. Jako wiceprezes
WSS urentowniła wtedy setkę

Już na emeryturze przewodniczyła Radzie Nadzorczej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej.
Cieszyła się z aktualnych sukcesów „Społem” i SPC. Śpiewała
ludowe i patriotyczne piosenki
na wycieczkach spółdzielczych,
brała udział w festynach, jak np.
w jubileuszowym, majowym festynie 140-lecia WSS na Polu
Mokotowskim.
Uhonorowana

na naturalny dla organizmu czas
„hibernacji”, czyli zaszywania
się w ciepłych domowych pieleszach.
Zbyt wiele zmian psuje
motywację
Nowy rok bywa graniczną datą
nie tylko w wymiarze osobistym.
Przecież 1 stycznia to z reguły termin wprowadzania licz-

ków, „dotarcia się” z noworoczną
rzeczywistością. Trzymanie się
wówczas postanowień możemy
odczuć jako dołożenie sobie nowego ciężaru, a więc raczej przykrość, bynajmniej nie mobilizującą nas do działania.
Jeśli nie teraz to kiedy?
Postanowione zmiany dobrze
jest wprowadzać w połowie roku.

Postanowienia na lato

Na przykład: możemy podjąć
postanowienie, że codziennie
pójdziemy na spacer. Wystarczy,
że kilka dni z rzędu deszcz ze
śniegiem odstraszy nas od realizacji tej obietnicy i już pozostajemy z poczuciem winy, że nie
dość się postaraliśmy. Zimę lepiej więc spędzić, będąc dla siebie wyrozumiałym i pozwalając

nych zmian, które kojarzą nam
się z pewnym ciężarem. Wchodzą wówczas w życie rozmaite
podwyżki, wdrażane są zmiany
w systemach pracy, przebudowywane są grafiki, skracane lub
wydłużane godziny otwarcia –
niekoniecznie naszych placówek,
ale np. gabinetów lekarskich, czy
instytucji, w których chcemy załatwiać sprawy. To wszystko wymaga od nas przestawienia się
na nowe tory, wyrobienia nawy-

Optymalna jest wówczas pogoda
– mamy pod dostatkiem słońca
i kwitnącej przyrody. Nie jesteśmy też przemęczeni po wymagającym wiele energii okresie świątecznym, kiedy to przeżywaliśmy
prawdziwe oblężenie naszych
placówek, a niemało pracy kosztowało nas przygotowanie świątecznego stołu dla rodziny.
Wielu z nas letni okres kojarzy się miło z nadchodzącym
urlopem. Nie warto planować

dzącym doskonale, że byt jego
biznesu podlega twardym prawom ekonomii i rynku. Wypadniecie z branży to nie tylko osobista porażka ale też pozbawienie
pracy tysięcy ludzi. Walka toczy
się więc o korzystny bilans i osiągnięcia finansowe. Rzecz w tym,
że pieniądze to nie jedyny powód
istnienia firmy.

tości, to zaś owocuje wyższą jakością pracy, a w rezultacie lepszą efektywnością całej firmy.
Niezależnie od stanowiska pracy mają poczucie, że firma jest
”ich firmą”, i że są z niej dumni.
Zwiększa to znacznie stopień występowania tzw. postawy menedżerskiej wobec własnych opinii,
działań i wyników.

dzania produktami i metodami
wytwarzanie, handlu czy marketingu, czyli to wszystko na co do
tej pory kładziono zasadniczy
nacisk, nie zdaje już egzaminu.

Michael Cardone proponuje
stworzenie trójwymiarowego bilansu. Na te wymiary składa się,
rzecz jasna, bilans finansowy, ale
nie mniej ważne są sfery duchowa i społeczna. Dopiero harmonijne współistnienie wszystkich
tych czynników daje pozytywny
wpływ zarówno na bieżące wyniki, jak i na przyszłość. Istotne
jest określenie pozycji pracownika w firmie. Należy zachęcać
pracowników do kierowania się
ku doskonałości przez rozwój duchowy.
Wynika to wprost z badań wykazujących, iż ludzie integrujący
swoją wiarę z pracą odznaczają
się mocniejszą kreatywnością
i dużym poczuciem własnej war-

Dalej dowiadujemy się dlaczego biznes należy traktować
jako posłannictwo, po co dążyć
do doskonałości i jak tworzyć
firmę rodzinną. Szeroko omówio-

Zasady sukcesu

Zasoby ludzkie, twierdzi autor, to najmniej efektywnie działający obszar zasobów produkcyjnych w przemyśle. Nieliczne
instytucje, które potrafią zaktywizować ten niewykorzystany
zbiornik talentów osiągają spektakularny wzrost wydajności.
Lepsze wykorzystanie rezerw
pracy to dla większości przedsiębiorstw ogromna szansa na
zwiększenie produktywności,
dlatego właśnie dobre zarządzanie ludźmi powinno stanowić
priorytet dla menadżerów zasobów produkcyjnych w przemyśle. Ograniczanie się do zarzą-

ne zostały tu kryteria rekrutacji
pracowników, dbanie o kształtowanie postaw pilności i wytrwałości oraz korzyści płynące z komunikacji dwustronnej.
Rzecz całą kończą wskazówki
dotyczące rozpoznawania wyzwań przyszłości i umiejętności
przekazania dziedzictwa spadkobiercom.
Autor swe zalecenia podbudowuje przykładami z historii
swego przedsiębiorstwa, kończy rozdziały zestawami pytań stanowiącymi wskazówki
postępowania, przytacza wiele

była m.in. Krzyżem Oficerskim
OOP i Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.
Pamiętam, że oprócz rodziny
kochała przyrodę i muzykę. Niesłychanie mocno przywiązana
do rodzinnych stron w gminie
Nozdrzec nad Sanem, do Borów Tucholskich, gdzie co roku
przebywała z rodziną na letnisku
w Tleniu nad jez. Żur. Lubiła polskie piosenki i muzykę ludową.
Czy to jest właśnie recepta na
długie, udane życie?
DARIUSZ GIERYCZ
wszystkich nowości na ów czas,
ale dlaczego by nie zacząć wtedy
systematycznych spacerów, czy
nie poddać się badaniom, które
odkładaliśmy od dawna?
Co jeszcze jest ważne?
Postanowienia dzielmy na
krótkie odcinki czasowe. Łatwiej przyjdzie nam wykonać
plan „w tym tygodniu dwa razy
przyjdę do domu piechotą, zamiast jechać komunikacją miejską” niż „w tym roku będę więcej się ruszać”. Zadbajmy też
o to, by plany były skonkretyzowane. „Zajmę się w końcu swoim zdrowiem” to postanowienie
zbyt ogólne. „W tym tygodniu
zapiszę się do mojej lekarki,
żeby poprosić ją o skierowanie
na morfologię” - to konkret,
który nie wymaga już od nas
dalszej obróbki intelektualnej,
a jedynie znalezienia wolnej
chwili i wykonania połączenia
telefonicznego.
MONIKA KARPOWICZ
znakomitych cytatów autorstwa
równie znakomitych osób. Jeden
z nich pozwolę sobie przytoczyć.
Zbyt często lekceważymy potęgę
dotyku, uśmiechu, dobrego słowa,
życzliwego ucha, szczerego komplementu lub najmniejszego nawet aktu troski, z których wszystkie mają potencjał zmieniania
czyjegoś życia. To dobra myśl
na nadchodzący rok. Na dłużej
zresztą też.
Jarosław Żukowicz
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smaki Życia

K

ażde nowe, nowość witamy
z nadzieją, że przyniesie nam ciekawe, frapujące przeżycia, że wzbogacimy dzięki temu swoje życie,
polepszymy je, zdobędziemy
awans, popularność, majątek,
przyjaźnie, a może i miłość?

Tak witamy z nadziejami
nowy rok, nowy etap w życiu,
jak ślub, narodziny dziecka,
nową pracę, szkołę; nowy samochód, działkę, mieszkanie,
albo podróże, wakacje; urlop,
nową książkę, film, koncert.
Smak nowości, smak
świeżości zawsze pobudza do życia, do aktywności, budzi energię
i zapał do nowych zadań.
Jednak w obecnych czasach, czasach powszechnej,
błyskawicznej komunikacji
internetowej,
telewizyjnej,
telefonicznej, lotniczej, istnieje coraz więcej niebezpieczeństw i zagrożeń.
Przede wszystkim, że jesteśmy zalewani i manipulowani, oszukiwani i kierowani
przez właścicieli środków
komunikacji. Tak przez rządy
i siły polityczne, jak i różnego rodzaju globalne korporacje, religie, ideologie.
Ile to na co dzień mamy
do czynienia ze wszędobylską, nieprzerwaną, ogłupiającą reklamą, propagandą,
rozrywką, często bazującą na
najniższych pobudkach, prze-

sądach i zabobonach. Do naszych oczu, uszu, nosa, języka
wciskają się codziennie treści niekoniecznie dobre i pożyteczne.
Bardzo często nie zdajemy
sobie sprawy z tego jak jesteśmy omamiani przez zręcznych manipulatorów.
Jak ustrzec się temu zniewoleniu i prowadzeniu na
manowce? Jak nie dać się
opanować sączonemu jadowi
nienawiści do innych i ob-

Nadzieje

nym świecie nieraz trudno
odróżnić dobro od zła. Czasem trzeba wybierać mniejsze zło. Mają ten dylemat np.
ratownicy w pandemii, czy
katastrofach – kogo ratować
najpierw?
Uważam, że z wiekiem i doświadczeniem nabieramy dystansu. Lepiej balansujemy
między uczuciem a rozumem.
Uczymy się wciąż na błędach,
a z porażek wyciągamy wnioski.
Natomiast
ten wspomniany instynkt i intuicję,
tak naprawdę wpoili w nas
rodzice. Pojęcia dobra
i zła „wyssaliśmy z mlekiem matki”. W skali uniwersalnej, globalnej uczy
nas o tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ
z 10 grudnia 1948 r.

cych? Czy można znaleźć cudowny filtr oddzielający morza informacji prawdziwych
od oceanów kłamstwa? Czyli
w końcu kim, czym kierować
się w życiu?
Na to trudne pytanie próbował niegdyś odpowiedzieć
Jan A.Kaczmarek, polski laureat Oskara za muzykę filmową. Na jednej z konferencji
prasowych odrzekł na to pytanie, że kierować się w życiu można i trzeba – intuicją
i instynktem… Zwłaszcza
w dobie upadku wielu autorytetów.

Teraz przypominam sobie
też jego nieco żartobliwą
uwagę, że istnieją chyba wyższe istoty. Dlatego, bo chyba
nieprzypadkowo w ONZ działa
obok Komisji Praw Człowieka
– Komisja Praw Kobiet…

Moim zdaniem ma on rację. Cóż nam zostaje jak nie
własny rozsądek i te dwa instrumenty? W skomplikowa-

Do tych i innych refleksji,
z życzeniami Dobrego Roku
2022 zachęca 
DERWISZ

Przed laty słuchałem właśnie wykładów na UW na jej
temat niezapomnianego prof.
Zbigniewa Resicha. Reprezentował nas wtedy w ONZ.
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Baran 21.III-20.IV

Początek roku
rzystny
dla
w tym okresie.
marnować czasu
stąpić do działania.

będzie kourodzonych
Nie należy
trzeba przy-

Byk 21.IV-21.V

Czeka cię wiele zmian.
Zostanie zachowana dotychczasowa
stabilizacja.
Niedogodności zostaną pokonane. Samopoczucie zmienne.

K

Sernik wiedeński
● 1 kg trzykrotnie mielonego białego sera ● 6 jajek ● 10 dag masła
● 1 szklanka cukru ● 1 łyżka mąki
ziemniaczanej ● 15 dag rodzynek
namoczonych w rumie ● 2 łyżeczki
proszku do pieczenia ● 1 mała torebka cukru waniliowego
W misce utrzeć żółtka z cukrem (łyżkę cukru odłożyć) na jasnokremową masę. Dodać do masy serowej
razem z mąką ziemniaczaną, proszkiem do pieczenia,
cukrem waniliowym oraz osączonymi rodzynkami.
Ubić białka, pod koniec ubijania dołożyć odłożony cukier. Delikatnie połączyć sztywną pianę z masą serową. Tortownicę wysmarować masłem i wysypać mąką,
napełnić masą serową i piec ok. 40 minut w temperaturze 180°C. Sprawdzić, czy sernik nie przypala się na
wierzchu. Jeśli jest zbyt brązowy, przykryć kawałkiem
folii aluminiowej. Piec jeszcze 10-20 minut, następnie
wyłączać piekarnik, uchylić drzwiczki i pozostawić
sernik w środku jeszcze na 10 minut. Potem wyjąć
i studzić w formie, przed wyjęciem z tortownicy okryć
ciasto nożem. Ostudzony sernik oblać polewą czekoladową.

Serowe mini pączusie
● 2 duże jajka ● 6 dkg cukru pudru
● 30 dag mielonego białego sera ●
2 szklanki mąki ● 2 łyżeczki proszku do pieczenia ● szczypta soli ●
kilka kropli aromatu cytrynowego
● olej do smażenia
Jajka zmiksować z cukrem pudrem i twarogiem. Wciąż miksując, partiami dosypać mąkę przesianą z proszkiem do
pieczenia i szczyptą soli. Dodać aromat cytrynowy,
wymieszać. W płaskim garnku rozgrzać olej do głę-

bokiego smażenia. Z ciasta formować małe kuleczki
(ręce posmarować olejem, bo ciasto jest dość kleiste).
Pączusie wrzucać na rozgrzany olej. Smażyć na złoty
kolor. Osączyć na papierowym ręczniku kuchennym.
Posypać cukrem pudrem.

Miodownik
● 60 dkg mąki ● 3 jajka ● 1 l mleka ● 30 dkg miodu ● 1 szklanka
kaszy manny ● 10 dkg cukru ●
40 dag masła (1/4 do formy) ● 1
duża torebka cukru waniliowego
● 15 dag cukru pudru ● 1 łyżeczka
sody oczyszczonej Zagnieść mąkę,
cukier, miód, całe jajka oraz sodę.
Ciasto wstawić do lodówki na minimum 30 minut. Po
tym czasie podzielić ciasto na 3-4 części (im więcej,
tym lepsze ciasto, ale dłużej się piecze). Części ciasta
kolejno rozwałkowywać i piec w wysmarowanej masłem tortownicy przez ok. 12-15 minut w temp. 180°C.
Wyjmować upieczone warstwy z tortownicy dopiero
po przestygnięciu. Kaszę gotować na mleku, dokładnie mieszając, dopóki nie wchłonie płynu. Zostawić
do ostygnięcia. Utrzeć 30 dag masła z cukrem pudrem
i cukrem waniliowym, dodając kolejno żółtka, na koniec ostudzoną kaszę. Powstałym kremem przekładać
ostudzone warstwy ciasta. Jedną warstwę pokruszyć,
posypać posmarowany kremem wierzch, udekorować
borówkami. Schłodzić.
Tartinka

Przysłowia na styczeń
 
Gdy się woda ścina i u gęsi pierś biała

będzie zima stała.

 
Gdy woda zimą w rzekach huczy,

to na wiosnę dokuczy.

 
Zimę uśmierza wiosna,

wiosnę lato niszczy.

 
Choćby i najtęższa zima,

tylko do wiosny trzyma.

Skorpion 24.X-22.XI

W tym miesiącu przypływ
pozytywnej energii. Cierpliwość w dochodzeniu do coraz
lepszej formy będzie widoczna. Powodzenia.

Strzelec 3.XI.-23.XII

Na początku roku niewielka
dawka stresu i napięcia. Stopniowe opanowywanie sytuacji przyniesie zadowolenie.

Rak 22.VI-22.VII

Bardzo pomyślny styczeń.
Skupisz się na umacnianiu
relacji partnerskich. Drobne
konflikty należy załagodzić.
Na początku roku życie towarzyskie będzie kwitnąć.

Lew 23.VII-22.VIII

Nie zabraknie chwil zwątpienia, ale dzięki pozytywnej energii zaczniesz myśleć
pozytywnie. Aktywność na
świeżym powietrzu będzie pomocną.

Panna 23.VIII-22.IX

Początek roku, tak jak zawsze
naznaczony dużą ilością pracy. Konieczne będą zmiany
w dotychczasowych schematach działania.

Przed tobą rok pełen zmian i choć może być niełatwo
– to podejmiesz odważne
decyzje i ambitne działania.

Koziorożec 24.XII-20.I

Świetnie poradzisz sobie
z czekającymi cię wyzwaniami i koniecznością podejmowania intensywnych działań.
Lekko nie będzie.

Wodnik 21.I-20.II

Początek roku to czas próby,
weryfikacji celów, konfrontacji ze słabymi wynikami.
W tym czasie należy odpuścić
sprawy, które nie wróżą założonego finału.

Ryby 21.II-20.III

Na początku roku nie należy spodziewać się sukcesów.
Nadmiar spraw bieżących
przysporzy niemało stresu,
ale kolejne miesiące zapewnią stabilizację.

z hasłem

krzyżówka Nr 1
1

2

domowe dania

arnawał to czas radości i zabawy. Choć pandemia często weryfikuje nasze plany, a spotkania
bywają w ograniczonym gronie to z pewnością
w Nowym Roku 2022 ich nie zabraknie. Pamiętajmy o słodkich przekąskach, które urozmaicą imprezowe menu. Do siego roku!!!

Odzyskasz straconą energię,
która pomoże w powrocie do
realizacji planów z minionego
okresu. Zima nie będzie dla
ciebie najłatwiejszym okresem.

Bliźnięta 22.V-21.VI
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Wszystkie litery w prawym dolnym
rogu napisane w kolejności od 1–22
utworzą hasło.
Poziomo: 1) wódz rzymski, stronnik
Sulli, 5) nowotwór tkanki tłuszczowej, 8) Indianie Amer. Północnej, 9)
obchodzone obok imienin, 10) choroba oczu, 11) duże doniczki, 13) listwa
wzdłuż łodzi dla osadzenia dulek, 16)
Anna Maria wokalistka, 20) bożonarodzeniowe w kościołach, 23) płożąca
się krzewinka o jadalnych czerwonych
jagodach, 24) w Nowym Testamencie
władca podziemia, 25) miasto japońskie na Honsiu, 26) nazwisko amer. aktorki Elizabeth, 27) farba wodna.
Pionowo: 1) daw. Królestwo ludu
Bantu na obszarze Konga, 2) właścicielka kramu, straganu, 3) konie prowadzone luzem, 4) zimowe okrycie, 5)
nazwisko amerykańskiego aktora komediowego Harolda, 6) dęty instrument
blaszany, 7) zabieg kosmetyczny paznokci u rąk, 12) lniany lub rzepakowy,
14) w powiedzeniu „umiera ostatnia”,
15) mocny alkohol, 17) zabieg kosmetyczny paznokci u stóp, 18) niejedna
w zeszycie, 19) popłoch, 21) element
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układanki obrazkowej, 22) ususzone
kłącza tej rośliny są przyprawą, 23)
mała żaba.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 1 prosimy przesyłać na adres
redakcji do dnia 31 stycznia 2022 r.
Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą
ufundowaną przez Hurtownię spożywczą żywności ekologicznej i konwencjonalnej PRIMUS.
Rozwiązanie Krzyżówki
nr 11/2021
Poziomo: 1) Mikołaje, 5) świerk, 8)
luneta, 9) epikryza, 10) okruszki, 11)
azalia, 13) klacz, 16) Jurki, 20) klempa,
23) kokoszka, 24) Anakteon, 25) pionki, 26) kratka, 27) kosynier.
Pionowo: 1) milion, 2) kontrola, 3)
Łotysz, 4) Eleni, 5) świta, 6) Iorga, 7)
rozbitek, 12) znój, 14) Lubliner, 15)
zsyp, 17) rodzynki, 18) polisy, 19) Baciar, 21) mikst, 22) aleja, 23) konik.
Hasło: Polanki smakują w całej
Polsce. Nagrodę ufundowaną przez
Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB
Józef Bałdyga otrzymuje Jacek Kacprzak z Warszawy.
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