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Radykalne wyzwania technologiczne dla handlu objaśnia prof. Urszula
Kłosiewicz-Górecka.

Wystawa jubileuszowa W

dniu 1 kwietnia 2019
roku Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem”
Sp. z o.o. zorganizowała Konferencję Handlową MAH „WIOSNA
2019”. Konferencja odbyła się
w Pałacu Lubomirskich w War-

Zaproszenie na konferencję przyjęła prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która wygłosiła wykład
nt. „Rok 2019: wyzwania i szanse
w sektorze handlu FMCG”. W konferencji udział wzięli: Szymon Fabisiak – wiceprezes Zarządu KZRSS
„Społem”, wspólnicy MAH oraz
partnerzy biznesowi MAH: AMA,
BAKOMA, CHŁODNIA MAZOWSZE, GRUPA MPT, FLESCH, FRITO LAY, HEBAR, INNOGY, KONESER, PANTA HURT, POLMARS
i PT DYSTRYBUCJA.
Na zakończenie Konferencji prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
złożyła przybyłym uczestnikom życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych.
Więcej str. 3 u

KOMUNIKAT MAH

W

samo południe, 12 kwietnia br. w Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie przy ul. Jasnej 1, otwarto wystawę jubileuszową, z okazji 150-lecia polskiej spółdzielczości spożywców spod
znaku „Społem”. Tę nazwę nadał czasopismu i potem rosnącemu ruchowi
spółdzielni konsumenckich w 1906 r., jego wielki orędownik, znakomity
pisarz Stefan Żeromski.
To pod jego portretem wstęgę otwarcia przecinali kolejno: prezes najstarszej spółdzielni Społem, WSS Śródmieście Anna Tylkowska, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy
Jankowski, prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki oraz prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski.
Do ich przemówień powitalnych, nawiązujących do wspaniałego dorobku wielu pokoleń społemowców oraz pełnych serdecznych życzeń dla jubilatów, dołączył gość wystawy – szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Wyraził on wielkie uznanie i solidarność
ze społemowcami, podkreślając że w obecnym zmaterializowanym świecie
związkowców i spółdzielców łączą wspólne wartości: „człowiek, praca nad
kapitałem”.

KZRSS Społem

J

15

maja br. o godz. 12 w sali
im. Ireny Strzeleckiej
w siedzibie Związku,
przy ul. Grażyny 13, odbędzie się
konferencja naukowa poświęcona
150-letnim dziejom spółdzielczości spożywców w Polsce. Patronat nad nią objęła wicemarszałek
Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prawnuczka pierwszego prezesa Związku Społem St. Wojciechowskiego. Natomiast 18 maja
w Muzeum Historii Spółdzielczości przy ul. Jasnej 1, wieczorem
podczas Nocy Muzeów będzie
można zwiedzać wystawę jubileuszową.
Więcej str. 3 u

Przed 50 Zjazdem

ak już informowaliśmy, Zarząd KZRSS „Społem”
w Warszawie zaprosił prezesów i członków zarządów
spółdzielni na kolejne, dwudniowe wiosenne konferencje „SPOŁEM 2019”. Ich celem było przedstawienie
strategicznych założeń działalności spółdzielni spożywców
„Społem” w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych naszego kraju. W programie konferencji
znalazły się m.in.: spotkanie z Zarządem KZRSS „Społem” na sali konferencyjnej im. I. Strzeleckiej, a następnie
spotkanie z dr Aleksandrą Bilewicz pt. „Tradycje polskiego kooperatyzmu, 150 lat spółdzielczości spożywców na
ziemiach polskich”
Następnego dnia przewidziano tematy: „Uwarunkowania
działalności gospodarczej spółdzielni w 2018 r. – nowe parametry prawno-ekonomiczne”, spotkanie z prof. Witoldem
Modzelewskim pt. „Podatkowe aspekty działalności gospodarczej w 2019 r.” oraz informacje dotyczące możliwości
skorzystania z dotacji unijnych na rozwój spółdzielni, elektronizację i rozwiązania przyjazne środowisku; zamierzeń
i rozwoju KPH Społem w 2019 r. Obie konferencji odbyły
się w terminach: 25-27 marca i 10–12 kwietnia 2019 r.

Zarząd KZRSS Społem. Od lewej Szymon Fabisiak
i Ryszard Jaśkowski.

Wzięło w nich udział ponad stu
twórców ludowych. Jak nam mówiła Dorota Jarecka z Działu Nauko-

90 lat PSS Sochaczew

Pomnażanie dorobku

J

ak zwykle w sali społemowskiego Cafe Baru, na centralnym
placu Kościuszko obradowało
Walne Zgromadzenie Członków PSS
w Sochaczewie. Tym razem, zarówno w przemówieniu sprawozdawczo-programowym prezesa Józefa
Chociana, jak i w przebiegu zebrania nawiązano do jubileuszu 90-lecia
spółdzielni. Już odśpiewane słowa
hymnu spółdzielczego na początku
zebrania, uzmysłowiły wszystkim
spółdzielcom o bogatych tradycjach
i dorobku spółdzielni, które wpisują
się w obchody 150-lecia ruchu społemowskiego jakie przypadają w 2019
Przemawia prezes Józef Chocian.
roku.
Prezes przypomniał o prekursorach, którzy zakładali pierwsze placówki
spółdzielni w 1929 r. w Chodakowie i zakładach w Boryszewie. Z podobnym
zaangażowaniem pomnażają dorobek spółdzielni także współcześni spółdzielcy. Podczas planowanych uroczystości będzie okazja do wzajemnych
podziękowań za trud i wysiłek przy ciężkiej pracy oraz zasłużonej zabawy.
Więcej str. 5 u

30 lat WSG Centrum

Wierni tradycji

Tym samym rozpoczęto dyskusję przed jubileuszowym 50 Zjazdem Krajowym Społem,
jaki zaplanowano w dniach 19-21 listopada br.
w Wieńcu Zdroju Będzie ona kontynuowana podczas przewidzianych na jesieni spotkań regionalnych
delegatów na Zjazd.
Więcej str. 3 u

Świadectwa obyczajów
O
d lat Państwowe Muzeum Etnograficzne., realizuje swoją misję” gromadzenia świadectw różnorodności i bogactwa
kultur całego świata, czyniąc je
wartością ogólnonarodową i dobrem powszechnym społeczeństwa
otwartego”. Wielobarwne pisanki,
palmy, baranki, kwiaty, koszyki zaprezentowane zostały na Wielkich
Targach Wielkanocnych, zorganizowanych 7 kwietnia br. przy
ul. Kredytowej.

W dniu 25 marca 2019 r. obradowała Rada Nadzorcza Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. Na swym posiedzeniu Rada
Nadzorcza zajmowała się następującą tematyką:
– analizą sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
– współpracą handlową ze spółdzielniami i dostawcami na bazie podpisanych przez Spółkę
– umów w minionym roku,
– należnościami bieżącymi Spółki.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej pozytywnie oceniła wypracowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok i podjęła stosowną
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

wo-Oświatowego Muzeum, a także
z zagranicy – z Ukrainy i Białorusi. Zaprezentowano też regionalną
żywność m.in. sery, ryby, wędliny,
ale także pielmienie oraz przysmaki kuchni tatarskiej. W ofercie nie
zabrakło świątecznego, podlaskiego
sękacza.Targi odwiedziło ponad dwa
i pół tysiąca osób.
W przeddzień Niedzieli Palmowej odbyły się także warsztaty dla
ponad 60 najmłodszych. Pod opieką
twórców ludowych powstały pisanki
i palmy. 
JJ
Od redakcji: Na str. 6 zamieszczamy relacje ze spotkań świątecznych w Mokpolu, WSS Praga Południe i WSS Śródmieście.

W numerze marcowym SW na str. 1 podpisaliśmy to zdjęcie błędnie. Prawidłowy podpis powinien brzmieć: „W prezydium zebrania członkowskiego 21
lutego br. zasiadły od lewej: sekretarz RN Elżbieta Nikiciuk, prezes Halina
Kalinowska, członek Zarządu Regina Gaik”. Za błąd przepraszamy. (Red.).

J

ak już pisaliśmy obszernie w numerze marcowym, Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna Centrum już od 30 lat trwa na trudnym stołecznym rynku, wierna tradycyjnej polskiej kuchni. 10 kwietnia br.
podsumowała kolejny rok w swoim kultowym lokalu kawiarni Rozdroże.
Prezes Halina Kalinowska przypomniała heroiczne miesiące i lata walki o przetrwanie w 1989 r., gdy z 233 przejętych lokali, po przymusowych
wyrugowaniach, utrzymano z powodzeniem dwa bistra, wzorcowy bar
mleczny, renomowaną kawiarnię i dietetyczną stołówkę w NIK.
Więcej str. 5 u

Str. 2															
W roku 2019, w 80 rocznice
wybuchu II wojny, ale również 80
rocznicę rozpoczęcia walki z najeźdźcami (27.IX.1939 – powołanie
SZP) pokażemy różnorodność frontów, na których walczyła Armia Krajowa, będąca siłą zbrojną Polskiego
Państwa Podziemnego oraz Polskie
Siły Zbrojne poza Polską, problematykę organizowania akcji przeciwko
wrogom, trudności dnia codziennego
– ale, przede wszystkim zwycięstwa
nad okupantami.
W obecnej chwili „Biuletyn Informacyjny” jest jedynym pismem
o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconym całkowicie problematyce siły
zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej i Polskim Siłom Zbrojnym na Zacho-

Biuletyn AK

W

marcowym
numerze
„Biuletynu Informacyjnego Armii Krajowej”
ukazał się artykuł „Spółdzielczość
– gospodarcze zaplecze Polski Podziemnej”, opisujący historię organizacji „Społem” oraz rolę, jaką
odegrała w okresie okupacji hitlerowskiej, wspierając w wielu dziedzinach walkę cywilną z najeźdźcą,
będąc jednocześnie zapleczem walki
zbrojnej, bez którego nie mogła by
się ona toczyć. Poniżej przybliżamy
informacje nt. „Biuletynu Informacyjnego AK”. Wymieniona publikacja to nie jedyne związki Armii
Krajowej ze „Społem”, jakie na
przestrzeni dziejów splata historia.
„Biuletyn Informacyjny”, wychodzący od 1990 r. jest ideową kontynuacją pisma Komendy Głównej AK
„Biuletyn Informacyjny” czasu okupacji. Składa się z dwu zasadniczych
działów: „Pamięć i Tożsamość” oraz
„Kontynuacja”. Pod hasłem „Pamięć
i Tożsamość” realizujemy programy
szerzenia wiedzy o historycznej roli
polskich sil zbrojnych w latach okupacji niemieckiej i sowieckiej: Armii
Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych
poza Krajem. W dziale „Kontynuacja” informujemy o akcjach upamiętniania działań Armii Krajowej
– rajdach, spotkaniach z kombatantami, konferencjach, konkursach . Jest
to ważny wykładnik więzi pokoleń
i przekazu etosu walk o niepodległość Kraju i dumy z naszych Sił
Zbrojnych.

dzie – czyli walce Wojska Polskiego
z okupantami w latach 1939 – 1945.
Publikacja
podtrzymuje i upowszechnia etos walk podziemnego
wojska polskiego – Armii Krajowej
oraz Polskich Sił Zbrojnych, kształtujący postawy patriotyczne i pro
obronne.

Redakcja mieści się w historycznym budynku PASTy (Polskiej
Akcyjnej Spółki Telefonicznej),
przy ul. Zielnej 39. Wzniesiony
w latach 1906−1908, najpierw dla
szwedzkiego Towarzystwa Akcyjnego Telefonów „Cedergren”, był
najwyższym budynkiem w całym
Imperium Rosyjskim, najwyższym mieszkalnym w Europie oraz
jedną z pierwszych tego typu konstrukcji żelbetowych w Europie.
Przy jego budowie po raz pierwszy
w Warszawie wykorzystano cegłę
cementową. W czasie II Wojny
Światowej niejednokrotnie był
areną dramatycznych wydarzeń.
W czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. budynek PAST-y,
będący jedną z sześciu miejskich
centrali telefonicznych, w której
krzyżowały się połączenia Wojskowej Centrali Telefonicznej
(Heeresvermitlung) obsługującej
jednostki Wehrmachtu w Warszawie, był bardzo silnie umocniony
i broniony przez Niemców. Walki
powstańcze o zdobycie gmachu
trwały od 2 do 20 sierpnia i zostały
zakończone sukcesem, jednak sam

budynek został bardzo poważnie
zniszczony. Pozostał w rękach powstańców – wraz z otaczającym go
obszarem Śródmieścia Północnego
– do dnia kapitulacji.
9 listopada 2000 roku premier
Rządu RP Jerzy Buzek uroczyście
przekazał PAST-ę w wieczyste posiadanie Armii Krajowej i środowisk kombatanckich. Budynkiem
administruje specjalnie do tego
celu powołana Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Obecnie
mieści on siedzibę Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacji
Polskiego Państwa Podziemnego,
Stowarzyszenia „Szare Szeregi”,
Środowiska Batalionu AK „Kiliński” i Korpusu AK „Jodła” oraz
Okręgów AK Warszawa i Wołyńskiego. Odnowiony i efektownie
podświetlony stanowi symbol Armii Krajowej i walczącej Stolicy.
Związki Polskiego Państwa Podziemnego ze spółdzielczością „Społem” są mało znaną i rzadko opisywaną kartą zmagań społeczeństwa
polskiego z agresorami okresu II
wojny światowej. W przyszłości
planujemy przybliżyć czytelnikom
ten wielce ciekawy temat w cyklu
artykułów, będących wynikiem
współpracy obu redakcji, „Społemowca warszawskiego” i „Biuletynu Informacyjnego AK”.
Piotr Hrycyk
Sekretarz redakcji
„Biuletynu Informacyjnego AK”

Przegląd internetowy

W

związku z niepowtarzalnym
jubileuszem
150-lecia SPOŁEM, dokonałem dzisiaj, 27 kwietnia br.
przeglądu stron internetowych
i facebooka czołowych organizacji społemowskich i warszawskich spółdzielni spożywców.
Każdy może tego dokonać, w tym
nasi rodacy, którzy jak twierdziła
na konferencji MAH prof. U.Kłosiewicz-Górecka, już w 63 proc.
regularnie korzystają z mediów
społecznościowych. Jak niegdyś
mówiła, w dotarciu do klienta
„szybsi zjedzą opieszałych”.
Niestety, mimo iż program jubileuszowy jest realizowany od

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 5 (627)

WSS Śródmieście

Zebrania członkowskie

W

dniach 2-4 kwietnia br. w sali restauracji „Ed Red” w DH Hala
Mirowska odbyły się trzy zebrania grup członkowskich WSS
Śródmieście, które miały charakter sprawozdawczy. W zebraniach uczestniczyły prezes Zarządu Anna Tylkowska, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Karolina Strząska, przewodnicząca Rady Nadzorczej
Cecylia Przedpełska oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Gościem
jednego z zebrań był prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski. Zebrani
wysłuchali sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2018, składanego
przez prezes Zarządu oraz sprawozdań: z działalności Rady Nadzorczej, z realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach w roku 2018 i z działalności
komitetów członkowskich działających na terenie danej grupy.
Uczestnicy zebrań zabierali głos w dyskusji, która dotyczyła głównie
150-lecia spółdzielczości w Polsce oraz obchodów jubileuszowych w śródmiejskiej Spółdzielni, wyników ekonomicznych Spółdzielni i podziału zysku,
remontów oraz dalszej modernizacji placówek handlowych. Prezes Ryszard
Jaśkowski poruszył obecną sytuację spółdzielczości spożywców, kwestię centralnych zakupów oraz wspomnianego już jubileuszu.
Na zebraniach uchwalono osiem wniosków, które dotyczyły m.in. przeanalizowania zmian w statucie, rozszerzenia integracji spółdzielczej poprzez
wspólne zakupy, szerszego wykorzystania stron www i mediów społecznościowych. 
DB

i zdjęcia. Związek jako pierwszy
umieścił sprawozdania zdjęciowe
i filmowe z uroczystości na cm.Powązkowskim – 1 lutego na grobach
założycieli Merkurego i 15 marca
na grobie prezydenta St. Wojciechowskiego w 150 rocznicę jego
urodzin (wraz z wicemarszałek
Sejmu M.Kidawa-Błońską). Podobne materiały zamieściła prasa
spółdzielcza – Tęcza Polska i Społemowiec Warszawski, który regularnie publikuje artykuły związane
z jubileuszem i cytuje też obszernie
publikacje internetowe po konferencji prasowej. Może to służyć
także jako materiał szkoleniowy,
bo zawiera sporo skondensowanej
informacji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Społem.

Blady wizerunek
1 lutego br., tj. od 150 rocznicy
zarejestrowania pierwszej spółdzielni społemowskiej – Stow.
Spożywców MERKURY w Warszawie, wizerunek internetowy
SPOŁEM pozostaje niepełny,
często przestarzały, nieaktualny,
nie wolny od błędów. Pozytywnym wyjątkiem jest strona internetowa i facebook KZRSS Społem.
Najlepszym przykładem prawidłowego działania, jest błyskawiczne, od ręki, umieszczenie na
zlecenie KZRSS Społem przez
APOStudio na You Tube pełnego nagrania 69 minut kluczowej
konferencji prasowej w siedzibie
Związku 14 marca br. Zaledwie
w ciągu kilku godzin na trzech
portalach: Wiadomości Handlowe,
dlahandlu.pl i portalspozywczy.
pl. pojawiły się obszerne sprawozdania z konferencji. Następnego
dnia, 15 marca ukazały się kolejne
cztery artykuły na portalach: Fakt,
handelextra.pl, Poradnik Handlowca i magazynvip.pl. Dwa dni
później – ósmy na portalu Mieszkaniec.pl. oraz następne w Biuletynie Polskiej Izby Handlu, w Tęczy
Polskiej i ponownie w Mieszkańcu. Wszystkie publikacje zawierały obiektywne i życzliwe treści,
ilustrowane zdjęciami.
Bezpośrednio po konferencji,
jej organizator, KZRSS Społem
zamieścił na swym facebooku link
„150 lat SPOŁEM” z odesłanie na
You Tube, a po weekendzie na stronie internetowej również taki link

KZRSS obszernie, na bieżąco informuje o jubileuszu, np.
o otwarciu wystawy jubileuszowej
Społem w Muzeum Spółdzielczości 12 kwietnia, cytuje publikacje,
wprowadził odrębną zakładkę i dba
o odpowiednie eksponowanie na
pierwszej stronie. Na wyśmienitym,
aktualnym facebooku zamieszcza
poza tym plakaty KPH z jubileuszowym logo Społem. Natomiast
spółdzielnie warszawskie i inne organizacje, albo jeszcze za mało albo
wcale nie wykorzystują tej jedynej
okazji do promowania SPOŁEM.
I tak np. strona Krajowej Rady Spółdzielczej zupełnie milczy na ten temat. Jedynie tegoroczne informacje
dotyczą szkolenia dla lustratorów,
porozumienia z Uniw.Rzeszowskim, spółdzielni uczniowskich
i wydań Tęczy Polskiej.
Podobnie nasz jubileusz przemilcza na swej stronie Krajowa Platforma Handlowa Społem. Odmiennie
niż Mazowiecka Agencja Handlowa Społem, która już od lutego br.
konsekwentnie zamieszcza swoje
plakaty, ulotki prasowe oraz banery
na czterech stacjach warszawskiego
metra z ozdobnym napisem: „150
lat Spółdzielczości Spożywców
Społem 1869-2019”. Oczywiście,
ich reprodukcje znajdują się na bieżąco na stronie internetowej MAH.
W sprawozdaniu z marcowych
Warsztatów Handlowych MAH możemy odczytać komentarz prezes
J.Wójtowicz-Garwoła, że jubileusz
150-lecia Społem potwierdza, iż jest
to wysoko ceniona, solidna, nowoczesna organizacja handlowa.

Na stronach spółdzielni

Z pięciu dzielnicowych warszawskich spółdzielni, jedynie
WSS Śródmieście poświęca część
uwagi jubileuszowi na swej stronie
internetowej i facebooku. Czasem
po otwarciu strony, wśród kilku
tegorocznych aktualności, pojawia
się foto z 1 lutego z podpisem informującym o złożeniu kwiatów
na grobach założycieli Merkurego. Wita nas też pierwsze zdanie
na stronie: „„Społem” Warszawska
Spółdzielnia Spożywców Śródmieście powstała w 1869 r. i jest najstarszą spółdzielnią społemowską
w Polsce”. O jubileuszu można
też dowiedzieć się poprzez reprodukcję okładki Społemowca Warszawskiego. Natomiast w zakładce
„O firmie” mamy niepełne wiadomości sprzed pięciu laty – „jest
firmą działającą na rynku od ponad
144 lat” i ani słowa o jubileuszu
150-lecia spółdzielni…
Dopiero na facebooku, jako dziewiątą wiadomość znajdujemy pod
datą 18 lutego okolicznościowy artykuł „Wierni Warszawie” z logo
jubileuszowym. Jeśli otworzymy
kwietniową gazetkę cenową, to na jej
stronie 16 można odkryć artykuł jubileuszowy z portretem S.Żeromskiego
pt. „Zawsze niezawodni”. W sumie
w mediach społecznościowych trudno zauważyć jubileusz 150-lecia.
Na dobrze, aktualnie prowadzonych stronach WSS Praga Południe
i SS Mokpol, gdzie należycie prezentowane są promocje i konkursy
dla klientów, niestety o jubileuszu
150-lecia SPOŁEM cisza. Logo
jubileuszowe zamieszczono tylko
na gazetce cenowej. Warto odnotować, że WSS Praga Południe jako
pierwsza umieściła plakaty jubileuszowe z historycznym znakiem
siłaczy w swoich sklepach już
w końcu lutego br. Szkoda, że na
świetnie redagowanym facebooku
Mokpolu, gdzie internautów wita
hasło: „Stawiamy na zdrowie!”,
zabrakło dopisku …od pokoleń,
od wieków. Natomiast znakomicie
reklamowana jest tu karta lojalnościowa „Społem znaczy razem”
oraz poszczególne sklepy, promocje na Dzień Kobiet, degustacje,
oferty świąteczne.
O stronach WSS Wola i WSS Żoliborz niewiele można napisać, ponieważ są nieużywane od wielu miesięcy, a ostatnie wpisy były w połowie
2018 r. Spółdzielnie te nie korzystają
również z facebooka.
DARIUSZ GIERYCZ
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l 150 lat spółdzielczości spożywców l

Przed 50 Zjazdem

W

samo południe, 12 kwietnia br. w Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie przy ul. Jasnej 1, otwarto
wystawę jubileuszową, z okazji
150-lecia polskiej spółdzielczości
spożywców spod znaku „Społem”.
Tę nazwę nadał czasopismu i potem rosnącemu ruchowi spółdzielni konsumenckich w 1906 r., jego
wielki orędownik, znakomity pisarz Stefan Żeromski. To pod jego
portretem wstęgę otwarcia przecinali kolejno: prezes najstarszej
spółdzielni Społem, WSS Śródmieście Anna Tylkowska, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy
Jankowski, prezes Zarządu KRS
Mieczysław Grodzki oraz prezes
Zarządu KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski.
Do ich przemówień powitalnych,
nawiązujących do wspaniałego dorobku wielu pokoleń społemowców
oraz pełnych serdecznych życzeń
dla jubilatów, dołączył gość wystawy – szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność
Alfred Bujara. Wyraził on wielkie
uznanie i solidarność ze społemowcami, podkreślając że w obecnym
zmaterializowanym świecie związkowców i spółdzielców łączą wspólne wartości: „człowiek, praca nad
kapitałem”.

Następnie liczne grono zwiedzających, oprowadzanych przez kuratora i moderatora wystawy Konrada
Malca, mogło podziwiać zarówno
eksponaty dotyczące historii Społem ze stałej wystawy muzealnej, jak
i przygotowanych nowych kilkunastu plansz. Specjalnie na tę wystawę
sprowadzono z Płocka oryginalny
statut-ukaz tej spółdzielni, spisany po
rosyjsku i zatwierdzony przez władze carskie w Petersburgu w 1870 r.
Obok zaaranżowano też stoisko sklepowe z historyczną wagą, krajalnicą
i przedwojennymi opakowaniami
marki Społem.
Wyeksponowano w gablotach dawne dokumenty i czasopisma społe-

K

Wystawa jubileuszowa

mowskie oraz wydobyte z archiwów
dawne sztandary spółdzielni, kartki
żywnościowe, kalendarze. Jednymi
z ciekawszych eksponatów są historyczne zdjęcia, m.in. z XXIV Zjazdu
Krajowego Związku Społem w 1936
r., na który przybył i wygłosił przemówienie prezydent RP Ignacy Mościcki. Obok tego świetne portrety
dawnych przywódców – Mariana Rapackiego, Romualda Mielczarskiego,
Stanisława Wojciechowskiego, czy
blisko współpracującej ze Społem, pisarki i publicystki Marii Dąbrowskiej.
Jak zapowiedziano, wystawa będzie trwała przynajmniej
do Nocy Muzeów, przypadającej
w tym roku w sobotę 18 maja.
Można też ją zwiedzać podczas
różnych imprez organizowanych
w Muzeum Historii Spółdzielczości. Np. z okazji spotkania Klubu
Działaczy Spółdzielczych 16 maja
o godz.10:30, na którym o niezwykłym 150-leciu dziejów Społem
opowie redaktor Społemowca Warszawskiego Dariusz Gierycz. Zwiedzanie wystawy przez wycieczki
można uzgadniać drogą telefoniczną na numer – 504 268 206.

Muzeum zaprasza na facebooku
w niekonwencjonalny sposób:

„– Co łączyło Stanisława Wojciechowskiego, drugiego prezydenta
RP, ze spółdzielczością?
– Co łączyło ze spółdzielczością Rafała Radziwiłłowicza, psychiatrę, który poinstruował Piłsudskiego jak symulować chorobę
psychiczną, dzięki czemu przyszły
naczelnik uciekł ze szpitala psychiatrycznego?
– Kim dla polskich spółdzielców
był Stanisław Thugutt, wicepremier
i Minister Spraw Wewnętrznych w II
RP?
– Jakie jest jedyne państwo na
świecie, w którym było Ministerstwo
Kooperacji?
– Co wspólnego ze spółdzielczością mieli ludzie pióra, tacy jak Maria Dąbrowska, Stefan Żeromski czy
Bolesław Prus?
– Jaki wkład miała spółdzielczość
spożywców w Polskie Państwo Podziemne?
Na te, i wiele innych pytań, znajdziecie odpowiedź zwiedzając naszą
wystawę”.
DG

Konferencja Handlowa MAH Społem
– Technologie kształtują biznes,
w tym handel detaliczny, wymuszają zmiany zarządzania przedsiębiorstwem i innowacje. Jednak
nadal wiele firm nie umie wykorzystać ich potencjału i właściwie
zinterpretować danych. Nie ma
jednak dla handlu przyszłości bez
technologii – mówiła prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Polskiego
Instytutu Ekonomicznego, podczas Konferencji Handlowej MAH
Wiosna 2019, w siedzibie BCC 1
kwietnia br.

ma duże znaczenie w trakcie
procesu zakupowego. Co ciekawe, aż 61 proc.
badanych uważa
się za lojalnych
klientów. Panuje
trend do zdrowego odżywiania
i poszanowania
środowiska, do
bezpiecznej,

Konferencja była też okazją
do prezentacji takich firm, jak
INNOGY, FRITO LAY, BAKOMA, HEBAR.
Na koniec składano sobie
nawzajem życzenia świąteczne. Gość
konferencji, wiceprezes Zarządu
KZRSS Społem Szymon Fabisiak
przyłączając się do życzeń przewodniczącej Rady Nadzorczej MAH
Anny Tylkowskiej i prezes Jadwigi
Wójtowicz-Garwoła, życzył społemowcom i ich partnerom owocnej
współpracy. Przypomniał słowa prekursorów Społem, że jest nie tylko
przedsiębiorstwem handlowym, ale
i „instytucją społeczną”. Misją społeczną spółdzielni ich Związku jest
zaspokajanie potrzeb społecznych,
służenie społeczeństwu na długie lata
i wieki… Obecny rok jubileuszowy
150-lecia Społem będzie służył odnowieniu wizerunku i wzmocnieniu
handlu społemowskiego.
Mówca omówił program tego
niezwykłego jubileuszu, w tym plan
konferencji, wydawnictw, kampanii
promocyjnej. Ich zwieńczeniem będzie uroczysta gala jubileuszowa na
Zamku Królewskim w Warszawie
oraz jubileuszowy 50 Zjazd Krajowy
Społem w listopadzie br.
DG

Wiosna 2019

Ekspertka zwróciła uwagę,
że konieczne zmiany związane
z wdrażaniem nowoczesnych
technologii warunkowane są wzrostem oczekiwań klientów oraz presją
ze strony konkurencji.
– Coraz więcej firm inwestuje
w oprogramowanie, a mniej w budynki, urządzenia czy maszyny. Takie narzędzia jak Big Data, „chmury”, sztuczna inteligencja, to dostęp
do olbrzymiej liczby danych o klientach, wymagających dokładnej analizy. Dane te przekładają się wymiernie na funkcjonowanie firmy. Dzięki
nim sklepy mogą m.in. zoptymalizować asortyment, zgodnie z preferencjami klientów, przeprowadzić analizę porównawczą wyników sprzedaży
z różnych sklepów, czy też analizę
zależności pomiędzy decyzjami a ich
efektami. Potrzebni będą wykwalifikowani pracownicy do analizy i interpretacji danych.
Pani profesor zwróciła również
uwagę na preferencje konsumentów.
– 26 proc. badanych codziennie odwiedza sklepy stacjonarne. To bardzo
duży wskaźnik w porównaniu z innymi krajami UE. 77 proc. ankietowanych uważa, że wiedza pracowników

świeżej żywności, wygody zakupów
i personalizacji oferty, do łączenia
handlu z gastronomią.

Zwróciła też uwagę, że konsumenci są bardzo otwarci na handel online,
więc kanały sprzedaży powinny się
przenikać. W sieci kupuje już połowa internautów w Polsce, a ¼ z nich
deklaruje zakupy żywności w sieci.
Niewątpliwie będzie rosło znaczenie handlu mobilnego. – Klienci
są w mediach społecznościowych.
84 proc. badanych deklaruje, że ma
przynajmniej jedno aktywne konto,
63 proc. przyznaje, że regularnie korzysta z mediów społecznościowych,
a 15 proc. jest cały czas online. Dlatego wzrastają wydatki firm na komunikację z konsumentami w sieci
– mówiła prof. Urszula KłosiewiczGórecka.
Jej zdaniem, siłą Społem może
być personalizacja oferty, oparta
o wiekowe zaufanie klientów, troskę o środowisko, markę własną.
Trzeba zadbać o wizerunek w sieci.

wietniowa
konferencja
„Społem – 2019” miała podobny program jak marcowa. Zmieniono tylko kolejność
tematów. I tak pierwszego dnia,
jej uczestnicy spotkali się najpierw
z Zarządem KZRSS Społem, aby
wysłuchać opinii prezesa Ryszarda
Jaśkowskiego i wicepreza Szymona Fabisiaka o aktualnych problemach spółdzielczości spożywców.
Potem zapoznali się z aktualnymi
uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi działalności spółdzielni,
zreferowanymi przez dyr. Biura
Doradztwa i Promocji Danutę Mioduszewska, a następnie z ofertami
spółki z o.o. Społem Broker Ubezpieczeniowy, które przedstawiła
prezes spółki Katarzyna Mazgaj.

Drugiego dnia konferencji, 11
kwietnia br. o podatkowych aspektach
działalności gospodarczej w 2019 r.
wykładał prof. Witold Modzelewski
z Instytutu Studiów Podatkowych,
a po nim dr Aleksandra Bilewicz
z Instytutu Studiów Społecznych UW
mówiła o tradycjach polskiego kooperatyzmu – 150 lata spółdzielczości
spozywców w Polsce.
Po przerwie obiadowej, o marce
„Społem” – zamierzeniach i kierunkach jej rozwoju w 2019 r. referowała Iwona Sarga – prezes Zarządu
Krajowej Platformy Handlowej Społem, a Bożena Makowska z firmy
SLG ITC omawiała możliwości skorzystania z dotacji unijnych na inwestycje. Uczestnicy konferencji mogli
też wysłuchać prezentacji kilku firm
oraz wieczorem obejrzeć spektakl
w Teatrze Polskim.
Niewątpliwie duże zainteresowanie spóldzielców w tym roku budzi
planowany w dniach 19-21 listopada
br. jubileuszowy 50 Zjazd Krajowy
Społem. Przyjęto ciągłość numeracji Zjazdu, dla podkreślenia ciągłości tradycji i działania wszystkich
poprzednich Związków Spółdzielni
Spożywców od 1908 roku, kiedy to
prekursorem Związku było Biuro
Informacyjne Towarzystwa Kooperatystów, przekształcone w Związek

w 1911 r. kiedy to na jego czele stanęłi Stanisław Wojciechowski i Romuald Mielczarski.

Obecny Zarząd KZRSS Społem
wystosował pismo z prośbą o objęcie
patronatu nad jubileuszem 150-lecia
polskiej spółdzielczości spożywców
Społem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, którego treść zamieszczono w Biuletynie Informacyjnym
Związku nr 2/2019. Rada Nadzorcza Związku uznała za priorytetowe
w 2019 r. działania Związku w zakresier m.in. organizacji Zjazdu, obchodów 150-lecia i realizacji konsolidacji handlowej Społem.
Zjazd poprzedzą wybory delegatów na zebraniach przedstawicieli
spółdzielni przed wakacjami, a na jesieni regionalne spotkania delegatów.
Ich przedmiotem będzie debata przedzjazdowa na temat strategii działania spółdzielni i ich Związku, w tym
walka o miejsce na trudnym rynku
detalicznym. Nieodzowna będzie
skoordynowana ofensywa promocyjna i odnowienie wizerunku Społem
w internecie, mediach i sklepach.
Elementem tej walki o rynek jest
nieodzowna konsolidacja handlu
społemowskiego. Mówiła o tym na
konferencji prezes KPH Spolem
Iwona Sarga, wskazując na konieczność rozwoju sprzedaży towarów
marki Społem. Dobrym przykładem
jest podwojenie sprzedaży lodów
w ubiegłych latach, co powinno być
kontynuowane również w zakresie
nabiału, słodyczy, mrożonek, przetworów, artykułów sypkich, makaronów, dań gotowych itd. Regularnie
są rozpowszechniane plakaty i ulotki,
a od 1 maja też gazetki i wkładki do
gazetek cenowych.
Prezes KPH przypomniała też
o potrzebie umacniania spółki, poprzez kupowania udziałów dla podwyższenia kapitału KPH, co planowane jest do 13 grudnia 2020 roku.
O planach rozwoju spółdzielnie
mogą dowiadywać się z kolejnych
wydań Biuletynu Informacyjnego
KZRSS, bądź bezpośrednio u przedstawicieli KPH. 
DG
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Budowa potęgi

150 lat

Dlaczego prawdziwą potęgą gospodarczą i „siłą narodową” polski ruch spółdzielni spożywców SPOŁEM stał się
w okresie II Rzeczypospolitej? Po pierwsze – dlatego, że w niepodległej Polsce i gospodarce rynkowej mógł on swobodnie jednoczyć się, konsolidować wokół jednej, silnej centrali gospodarczej i krajowego hurtu. Po drugie – dlatego,
że na jego czele znaleźli się wybitni, charyzmatyczni liderzy, entuzjaści, wierni ideowym zasadom spółdzielczym.

T

a potężna organizacja handlowa została wykorzystana
później do rozdzielnictwa towarów i w okresie okupacji niemieckiej, i w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Straciła wtedy
niezależność, bo podlegała ostrym
rygorom władz. Okupant wyznaczył
komisarzy. Natomiast władze partyjne w PRL wyznaczały liderów spółdzielni i Związku. Wtedy dominował
handel państwowy, a Społem także
groziło upaństwowienie.
Społem jednak przetrwała, aż do
powrotu do gospodarki rynkowej
w 1989 r. Niestety, w rok później
ustawowo zlikwidowano jej centralę
i hurt. Pozwolono tylko na założenie
związku rewizyjnego. Znowu, jak
w XIX wieku spółdzielnie pozostały
gospodarczo rozproszone, tym razem
wobec zdominowania rynku przez
bogate zagraniczne koncerny.

Początki Związku
W okresie zaborów, powstające
spółdzielnie, pozbawione centrali
i hurtu, a przynajmniej wspólnych
zakupów, działając w pojedynkę
często wpadały w kryzys i upadały.
Przełomowym był rok 1906, czyli
utworzenie Towarzystwa Kooperatystów i dwutygodnika SPOŁEM,
dla propagowania spółdzielczości.
W 1908 r. utworzono Biuro Informacyjne, na czele ze Stanisławem
Wojciechowskim i Romualdem
Mielczarskim, a w 1911 r. zostali oni
liderami Związku Stowarzyszeń Spożywczych. W momencie otwierania
krajowej hurtowni i siedziby Związku w 1913 r.. zrzeszał on 274 spółdzielnie z 40 tys. członków, z obrotem rocznym
8,4 mln rubli.

na sprawach gospodarczych. Obaj
tworzyli tygodnik „SPOŁEM”, któremu nazwę nadał Stefan Żeromski. Razem z prezesem Towarzystwa
Kooperatystów Edwardem Abramowskim i in. pisali zachęcające
i instruktażowe artykuły, wygłaszali
odczyty w różnych zakątkach kraju,
organizowali zjazdy.
W 1920 r. do służby państwowej
odszedł Stanisław Wojciechowski,
który w następnych latach swoim
autorytetem jako minister w rządach
Paderewskiego i Skulskiego oraz
prezydent RP w latach 1922-1926,
a potem jako naukowiec, wspierał ruch społemowski. Mielczarski
wówczas w dwójnasób poświęcił się
bez reszty organizacji.
Ci wspomniani pionierzy społemowscy dobrze znali języki obce,
często bywali za granicą, wcześniej
również w celach konspiracyjnych
przeciwko zaborcom. Swoją wiedzę,
kontakty, wykorzystywali potem
w propagowaniu i zakładaniu spółdzielni. Mielczarski poprzez negocjacje ze spółdzielcami brytyjskimi
uzyskiwał pożyczki, rozwijał eksport
i import towarów, korzystał z ich doświadczeń. W ten sposób zorganizowano np. import śledzi ze Szkocji,
z pomocą statku który pierwszy po
I wojnie światowej wpłynął do portu
w Gdańsku. Potem były to masowo
artykuły kolonialne. W drugą stronę
eksportowano polskie meble, zapałki, jaja, dżemy.

Rozwój Związku

W 1925 r. Mielczarski i jego
współpracownicy doprowadzili do
połączenia trzech związków spółdzielczych w jeden – Związek Spółdzielni
Spożywców RP. W rok
później, po jego śmierci,
prezesurę Związku objął
Marian Rapacki, który początkowo pisywał
w tygodniku „Społem”.
Również z wielką energią
rozwinął dzieło swoich
poprzedników, pomnażaRomuald Mielczarski jąc potencjał ruchu.

Obaj liderzy Związku,
Wojciechowski i Mielczarski pełnili razem
równorzędne
stanowiska, stanowiąc dość nietypowe
kierownictwo
Związku. Byli kolejno
sekretarzami Biura, dyrektorami i prezesami
Związku. Pierwszy z nich
organizował propagowanie rozwoju
spółdzielni i struktury spółdzielcze,
a drugi skupiał się prawie wyłącznie

W

pracy statystycznego
sprzedawcy zazwyczaj
aż 75% czasu jest marnotrawione. Ci, którzy
uznają, że pomocy szukać należy
w rozwiązaniach podpowiadanych
przez systemowe metody zarządzania czasem …tracą czas. Bo
czasem nie da się zarządzać. Da się
natomiast zarządzać tym co robimy
z czasem. Jak to robić? Autor powyższej tezy – Todd Duncan – podsuwa nam gotowca w postaci swojej
książki „Pułapki czasu”.
Duncan to niekoronowany król
dziedziny wiedzy określanej mianem
sztuki sprzedaży i życia. Przez ponad
dwadzieścia ostatnich lat zajmował
się badaniem ludzi z różnych sfer życia i biznesu osiągających znaczące
sukcesy. Na bazie jego obserwacji
i wniosków powstał jeden z najskuteczniejszych programów uczących
jak żyć sensowniejszym, bardziej
satysfakcjonującym, bogatszym duchowo, ale i dochodowo życiem. Bestsellerowe
prace Duncana wywarły znaczący wpływ na rzesze ludzi.
Recenzenci twierdzą, że jeśli
ktoś myśli na serio o sprzedawaniu musi je poznać.
„Pułapki czasu” to prawdziwa uczta intelektualna.
Treść jasna, tok wykładu
przejrzysty, tezy wypunktowane by łatwiej zapamiętać.

Rozwinięty import towarów, hurtowe zaopatrzenie spółdzielni oraz
umiejętne kierowanie Związkiem,
Wszystko zaś okraszone anegdotą
i cytatami przywołanymi nie tylko
z prac naukowców ale też z twórczości literackiej (np. Faulkner czy
Tolkien), a nawet filmów (Rycerz
króla Artura). Bibliografia przypisana każdemu z rozdziałów zachęca do
poszerzenia horyzontów wiedzy.
Rzecz rozpoczyna rozdział „Pogoń za wiatrem”, którego główną
myślą jest twierdzenie, że zarządzanie
czasem
to nie mniej nie
więcej tylko strata
czasu, albowiem nie możemy zarządzać zegarem, możemy tylko zarządzać tym co myślimy i co robimy.
Kolejne partie książki poświęca autor
opisaniu pułapek czasu i sposobom
ich unikania. Pierwsza to pułapka
tożsamości. Tu znajdziemy ostrzeżenie, że utożsamianie się z pracą nie
tylko osłabia naszą prawdziwą tożsamość ale też utrudnia realizację marzeń.
Pułapka organizacyjna
wskazuje na niebezpieczeństwo utraty czasu
poprzez wykonywanie
niepotrzebnych zadań.
Pułapka zgody natomiast, ostrzega przed
obawą przed powiedzeniem nie i braniem na
siebie zbyt dużej ilości
obowiązków.

przyczyniły się do tego, że spółdzielnie i ich Związek dość łagodnie przeżyły kryzys gospodarczy lat 30. Atutem społemowców była też własna
produkcja, organizowana przez spółdzielnie i związek. W 1920 r. związek uruchomił fabrykę mydła, octu,
drożdży, świec, bulionów w Kielcach
(do dziś działa jako Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Społem”), w 1926 r.
zakłady cukiernicze we Włocławku i tamże w 1931 r. zakłady przetwórcze. Kupiono dwa młyny w Radomsku i Sokołowie Podl. W 1936
r. otwarto zakłady rybne w Gdyni, a w 1938 zakłady przetwórcze
w Dwikozach.
Na 25-lecie Związku, na XXIV
Zjazd Krajowy przybył i wygłosił
przemówienie prezydent RP Ignacy
Mościcki, który potem przyjął delegację społemowców na Zamku Królewskim. Było to niewątpliwie docenienie
przez władze państwowe ogromnej
roli, jaką w życiu społeczno-gospodarczym niepodległej Rzeczypospolitej
miała organizacja społemowska.
Związek był wówczas najpotężniejszą w kraju organizacją gospodarczą w dziedzinie spożywczej.
Jak pisał w 1965 r. jeden z przedwojennych liderów związku Józef Jasiński, w końcu 1938 r. należało do
„Społem” 1776 spółdzielni, zrzeszających 405 tys. członków, które prowadziły 3401 sklepów i zatrudniały
7487 osób. Spółdzielnie posiadały
93 piekarnie, 104 masarnie i rzeźnie,
a także ciastkarnie, jadłodajnie, betoniarnie, magle, mleczarnie, młyny
i in. wytwórnie.
Związek w 1938 r. miał 73 oddziały i składnice hurtowe, z których 19
dysponowało własnymi bocznicami
kolejowymi. Oprócz tego posiadał
siedem zakładów przemysłowych,
zatrudniających 1569 osób, o wartości produkcji 9,3 mln zł

Dbałość o wizerunek
Na szczególną uwagę zasługuje bogata działalność informacyjna
i propagandowa/promocyjna, którą
traktowano priorytetowo. I tak Referat Prasowy Związku w trzech
dziennikach – Robotniku, Kurierze
Porannym i Dzienniku Powszechnym
Umiejętność skupienia się na
jednych zadaniach i pozostawiania
drugich innym to temat kolejnego
rozdziału traktującego o pułapce
kontroli. Pułapka technologiczna
kieruje naszą uwagę na kwestie wykorzystania urządzeń technicznych.
Autor zaleca by korzystać z nich
tylko wtedy gdy to konieczne, a nie
wówczas gdy to tylko możliwe. Pu-

Nie trać czasu

łapka normy ostrzega przed stratą
czasu na liczenie transakcji, pułapka porażki odradza martwienie się
tym co było wczoraj, pułapka imprezowania ostrzega przed trwonieniem czasu na celebrowanie sukcesu.
Wieńczy wszystko rozdział znamiennie zatytułowany „Wolność” pokazujący wartość i smak zwycięstwa nad
wszelkimi tymi pułapkami.
„Pułapki czasu” mają swój podtytuł – sprawdzone strategie dla zapracowanych handlowców. Zastanówmy się, czy aby na pewno nadal
chcemy samobiczująco utyskiwać
na brak wolnej chwili, czy nie lepiej
byłoby oszczędzając czas zyskiwać
wyższą produktywność. A jak już
sami dojdziemy do jedynie słusznego
wniosku, nie tracąc czasu sięgnijmy
po książkę Duncana.
Jarosław Żukowicz

utrzymywał cotygodniowe strony
spółdzielcze! Równocześnie artykułami i notatkami zasilano prasę codzienną, zwłaszcza ludową, młodzieżową
i wydawaną przez związki zawodowe
i pracownicze. Współpracowano ze
specjalnie utworzonym w Polskim
Radio działem spółdzielczym.
Nie koniec na tym, bowiem Związek Społem sam wydawał własne

ny handel szukał towarów z marką „Społem”. Zaczęto też tworzyć
specjalne sklepy branżowe, głównie
włókiennicze. W sklepach spółdzielni spożywców był natomiast absolutny zakaz handlu artykułami alkoholowymi. Nawet wino i piwo były
skreślane z asortymentu sklepu. Za
nie przestrzeganie tych rygorów nawet skreślano spółdzielnie z rejestru
członków Związku”.

XXIV Zjazd Związku Spółdzielni Spożywców RP „Społem” w sali Domu
Katolickiego w Warszawie 13.06.1936 r. /obecny Teatr Roma przy ul.
Nowogrodzkiej 48/. Widok sali podczas zjazdu. Pierwszy, w fotelu, siedzi prezydent Ignacy Mościcki, za nim stoi adiutant kpt. Józef Hartman. W pierwszym
rzędzie siedzą od prawej: wiceminister Franciszek Doleżal, wiceminister Roger
Raczyński, gen. Kazimierz Schally, wiceminister Tadeusz Lechnicki, wojewoda
Władysław Jaroszewicz. 
Źródło: NAC oraz zbiory MHS.

czasopisma, książki i broszury.
Oficjalnym organem prasowym
Związku był, oczywiście tygodnik
„Społem” w nakładzie 2260 egzemplarzy, redagowany przez wybitnego
spółdzielcę Stanisława Thugutta,
a pismem propagandowym tygodnik
„Spólnota” w nakładzie 64.324 egz.,
redagowany przez innego wybitnego spółdzielcę Tadeusza Janczyka.
Poza tym Związek sprzedawał co
miesiąc w nakładzie 2418 egz. poradnik „Sprzedawca Spółdzielczy”
oraz dla szkól i spółdzielni uczniowskich – „Młodego Spółdzielcę”,
w nakładzie 2780 egz.

O sile ówczesnego Związku
świadczyły przygotowania do
nieuchronnej wojny z Niemcami.
W 1937 r. zdecydowano o budowie
zakładów przetwórczych w Dwikozach, a czerwcu 1938 r. przyjęto
plan działania na wypadek wojny.
Rozpoczęto gromadzenie zapasów
węgla, konserw rybnych, towarów
importowanych i innych. Wyrazem obywatelskiej solidarności
i patriotyzmu, było ufundowanie
i przekazanie wojsku 13 karetek
samochodowych, ze składek społemowców.

Jak pisał Kazimierz
W 1938 r. wydano 19
Bendkowski: „W 1939 r.
książek i broszur o łączspółdzielczość spożywnym nakładzie ponad 106
ców „Społem” wchodziła
tys. egz. W tym roku zorw okres okupacji niemiecganizowano 488 kursów
kiej jako silna i zwarta
szkoleniowych z udziaorganizacja, której w Gełem 17890 osób oraz 31
neralnej Guberni okupant
kursów
wakacyjnych
powierzył ważne funkcje
w atrakcyjnych miejscow dziedzinie podziału rewościach dla niemal tyglamentowanych
towasiąca osób. Na kursach
rów i aprowizacji ludności
korespondencyjnych
miast i wsi. Mimo znaczkształcono 3208 osób,
nych strat, „Społem”
a w szkołach spółdziel- Marian Rapacki
ZSS stanowił największą
czych naukę pobierało 184 uczniów.
instytucję gospodarczą na obszarze
GG”.
Warto dodać, że szczególnie dbano wtedy o wizerunek Społem, zaWe współczesnych czasach,
praszając np. do współpracy ludzi mimo zupełnie odmiennych wakultury, literatów, publicystów, jako runków działania, również kluczofanów organizacji. Przykładem była we znaczenie w handlu społemowzorganizowana dla nich wycieczka skim mają: KONSOLIDACJA
do Zakładów Wytwórczych Społem i WIZERUNEK. W odniesieniu
w Kielcach. Odwdzięczali się potem do całego handlu polskiego popisząc wiersze i pochlebne teksty. wtarza to w swoich wykładach
Podobnie jak w XIX wieku Bolesław prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka.
Prus i Aleksander Świętochowski, W przedwojennym związku jednaw okresie międzywojennym swoje kowo dbano o te dwie podstawowe
sympatie do spółdzielczości spożyw- kwestie. Wyrazem tego był układ
ców Społem deklarowali m.in. Kon- pierwszego kierownictwa Wojciestanty Ildefons Gałczyński, Gu- chowski-Mielczarski oraz struktura
staw Morcinek, Maria Dąbrowska, Związku. Na plan pierwszy tabeli
Janusz Korczak, Edmund Osmań- z 1938 r. wysuwają się właśnie dwa
czyk, Remigiusz Bierzanek.
jedyne, podstawowe, równorzędne
Jak pisał kronikarz Związku, nie- wydziały związku: gospodarczy i luodżałowanej pamięci Kazimierz stracyjno-społeczno-wychowawczy.
Bendkowski: „W latach 30-tych coraz więcej pojawiało się artykułów
O ile Wydział Gospodarczy obejz marką „Społem” jak mąka, herba- muje Dział Handlowy i Dział Prota, kakao, cukierki, mydło, gilzy do dukcji, to Wydział L-S-W – dwa
papierosów itp. Plakaty reklamowe działy /lustracyjny i wydawnictw/,
tych artykułów, w rozpowszech- dwa „instruktoriaty” /lustracyjno
nionym wówczas stylu Art. Déco, -rewizyjny i wytwórczości/ oraz
projektowali znakomici artyści tej cztery redakcje czasopism… Ku
miary co Edmund John, Kazimierz rozwadze.
Holewiński, Wiktor Podoski czy
Aleksander Sułtan. Prywatny, drobDARIUSZ GIERYCZ
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30-lecie WSG Centrum

Zasłużeni działacze
spółdzielczości spożywców

D

o dzisiaj Warszawska Spółdzielnia
Gastronomiczna
Centrum
pieczołowicie
pielęgnuje tradycyjną kuchnię
polską w znanych, tradycyjnych
lokalach jak wzorcowy, najlepszy
bar mleczny stolicy – Bambino
u zbiegu ulic Hożej i Kruczej, czy
kultową kawiarnię Rozdroże w Al.
Ujazdowskich. Obok tego prowadzi popularne Bistro Gocław przy
ul. Abrahama, bar restauracyjny w Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza oraz
znakomitą, dietetyczną stołówkę
w Najwyższej Izbie Kontroli przy

Krystyna
Borkowska

W
Za stołem prezydialnym Zebrania Przedstawicieli zasiedli, od lewej: Bożena Solka,
Stanisława Stasiorczyk, Halina Mrozikiewicz, Halina Kalinowska, Regina Gaik.

Wierni tradycji

ul. Filtrowej. Ma od lat wiernych,
stałych klientów.

Warto dodać, że WSG Centrum
wynajmuje też swoje dawne lokale, jak np. pomieszczenia dawnych
barów Praha, Gruba Kaśka, Zodiak,
znanych szeroko w XX wieku jako
duże bary szybkiej obsługi, „zakłady
zbiorowego żywienia”. Przetrwała,
mimo kolejnych kryzysów. Zdaniem
spółdzielców, głównie dzięki charyzmatycznej prezes Halinie Kalinowskiej oraz przyjętej przez władze
spółdzielni żelaznej, konsekwentnej
strategii rynkowej. Zachowano właściwą równowagę, bo dla utrzymania
i koniecznej modernizacji własnych
lokali, wynegocjowano korzystne
umowy z firmami zewnętrznymi na
wynajem pozostałych pomieszczeń.
W ten sposób wygospodarowano
środki na potrzebną modernizację,
zarówno sal konsumpcyjnych jak
i nowoczesnych kuchni oraz na godziwe płace załogi.

90-lecie PSS Sochaczew

PSS

Społem w Sochaczewie w tym roku
obchodzi jubileusz
dziewięćdziesięciolecia. Na dorocznym walnym zgromadzeniu
członków 27 marca br. z satysfakcją przyjęto sprawozdania roczne,
potwierdzające, że dorobek poprzednich pokoleń spółdzielców
jest wciąż konsekwentnie pomnażany. Do prezydium zgromadzenia
wybrano jako przewodniczącego
Janusza Miłkowskiego i jako jego
członków – Elżbietę Małecką i Teresę Paźniak.
Po odegraniu hymnu spółdzielczego, prezes Zarządu Józef Chocian wygłosił sprawozdanie za rok
2018. Mógł się w nim pochwalić, że
mimo wciąż rosnącej konkurencji
wielkich sieci, znów osiągnięto niebagatelny zysk brutto w wysokości
319,8 tys. zł tj. o 66 tys. zł więcej
niż w roku 2017. Naprzeciw takich
krajowych potęg jak sieci m.in.
Biedronek, Żabek, Kauflanda,
Carrefoura, Tesco, Dino, Rossmana stanęło 15 sklepów sochaczewskiej PSS, piekarnia, cafe bar, targowisko-zieleniak.
To właśnie dzięki determinacji
i zaangażowaniu zarządu i jego
prezesa, mobilizacji załóg, wsparciu rady nadzorczej oraz aktywnej polityce handlowej, udało się
utrzymać mocną pozycję na lokalnym rynku. Nic więc dziwnego,
że dobra sytuacja finansowa, dała

Po latach walki o przetrwanie, gdy
musiano oddać ponad 230 lokali, dzisiaj pani prezes z uśmiechem przyjmuje podziękowania i kwiaty na corocznych zebraniach przedstawicieli.
Także wyniki WSG Centrum za rok
2018 są imponujące. Obrót roczny
w ubr. wyniósł 9,1 mln zł, z dynamiką wzrostu 104 proc. Spośród pięciu
placówek, największe obroty osiągnięto w kultowym, wzorcowym,
śródmiejskim barze mlecznym Bambino. 79-osobowa załoga spółdzielni
wypracowała zysk brutto w wysokości 1,5 mln zł i dlatego średnia płaca
netto wzrosła o 303 zł do 5103 zł.
To wynik wzrostu wydajności
pracy i polepszenia warunków pracy. Np. w kuchni baru mlecznego
można się poczuć jak w idealnym,
klimatyzowanym laboratorium. Pracownicy, ich dzieci i emeryci korzystają z funduszu socjalnego w wysokości 316 tys.zł, w tym z pożyczek
mieszkaniowych, dopłat do wczasów
i kolonii, paczek świątecznych, za-

pomóg. Spółdzielcy nie zapominają
też o wspieraniu Ośrodka Pomocy
Społecznej, Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Członkowie otrzymują stuprocentową dywidendę.
Jak mówi z satysfakcją prezes
Kalinowska, po wielu latach walki
o przetrwanie, kryzysów i zawirowań, nareszcie przyszły lata stabilizacji i spokojnego rozwoju. Chociaż
zawsze trzeba być przygotowanym
na niespodziewane wydarzenia.
Chwali zaangażowanie załóg i ich
kierowników, rzetelną pracę Zarządu – z jej członkiniami Reginą Gaik
i Bożeną Solka oraz liczy na harmonijną współpracę z Radą Nadzorczą
z jej przewodnicząca Stanisławą
Stasiorczyk, wice - Haliną Mrozikiewicz, sekretarz Elżbietą Nikiciuk, członkami Alicją Hess i Dawidem Janczewskim.
W tym roku o dorobku i zasługach spółdzielni będzie okazja powspominać 14 grudnia w 30 rocznicę jej zarejestrowania.
DARIUSZ GIERYCZ

możliwość poczynienia nowych inwestycji i przyczyniła się do poprawy warunków handlu.
Sochaczewska spółdzielnia zrzesza obecnie 135 członków. Wartość
posiadanych przez nich udziałów
jest niebagatelna – 452 tys.zł. Majątek trwały to 5,1 mln zł. Kapitał
własny natomiast sięga 5,5 mln zł.
Na dobrym poziomie kształtuje się
płynność finansowa. Spółdzielnia
hołdując zasadzie gospodarowania
tym co ma, nie korzysta z kredytów
bankowych, a wszystkie zobowiązania wobec dostawców regulowane są terminowo. Istotne znaczenie
mają szeroko zakrojone działania,
podejmowane w celu pozyskania
i utrzymania klienta. Postawiono na

Pomnażanie dorobku

degustacje, promocje, eksponowanie
upustów cenowych w przedświątecznych gazetkach. Zadbano o obecność
reklamy w lokalnej prasie i radiu.
Profesjonalnie prowadzone negocjacje zaowocowały uzyskaniem
dobrych cen u dostawców, szeregu
bonusów, usług marketingowych
i faktur korygujących. Sprawdza się
program lojalnościowy „Społem znaczy razem”. Funkcjonuje on od 2013
roku i dotychczas wydano w jego ramach ponad 7500 kart.
W swoim sprawozdaniu prezes Józef Chocian wspomniał m.in. o niemałych wydatkach w ub. roku na in-

westycje i remonty. Z powodzeniem
oddano do użytku budynek wielofunkcyjny przy ul. Staszica, gdzie
na parterze otwarto piękny własny
sklep AGD, a 10 mieszkań sprzedano
b. szybko. Remonty objęły wnętrza
sklepów, instalacje elektryczne, posadzki, parkingi, a zakupy – meble,
kasy, drukarki itd.
Na rok 2019 plany są ostrożne,
ale zdecydowane. Jak mówił prezes
Chocian, czeka nas wzrost konkurencji, wzrost kosztów, w tym energii elektrycznej. Mimo tego musimy
realizować bieżące remonty, m.in.
dachów i elewacji oraz zakupy, a także aktywnie pozyskiwać klientów
poprzez różne akcje marketingowe,
nawiązując też do naszej wiekowej
tradycji, solidności i patriotyzmu zakupowego.
Słuszność tej strategii rozwoju potwierdziło też sprawozdanie
Rady Nadzorczej i na jej wniosek jednogłośne absolutorium dla
zarządu w osobach: prezes Józef
Chocian, członkowie – Wiesława
Podoska i Agnieszka Strzelczyk.
Wybrani dwaj delegaci na 50 Zjazd
Krajowy Społem w listopadzie br. –
Józef Chocian i Janusz Miłkowski
– będą mieli okazję przenieść i tam
ducha społemowskiej solidarności
i patriotyzmu.
DARIUSZ GIERYCZ

arszawianka.
Po maturze,
z
powodzeniem zdaje na Politechnikę Warszawską, gdzie
w roku 1975 kończy
Wydział Elektryczny,
w dziedzinie techniki
świetlnej.
Po dwóch latach pracy w zakładach im. Róży Luksemburg stwierdza, że nie jest to jej najlepszy wybór. Postanawia spróbować
swoich sił w rzemiośle artystycznym
. Kończy kurs tkactwa, a zdobyte
umiejętności po dwóch latach przekazuje uczestnikom prowadzonych
przez siebie kursów. Będąc na urlopie macierzyńskim, tka gobeliny,
które są prezentowane na wystawach
organizowanych w warszawskich
klubach osiedlowych .

W roku 1987 zostaje zatrudniona
w „Społem” WSS Śródmieście na
stanowisku dekoratora,w pracowni
kierowanej przez Leona Kowalskiego. W tym okresie spółdzielnia jest
w posiadaniu blisko pięciuset placówek handlowych, o których wystrój
dba siedemnastu dekoratorów. Jest
to również czas pierwszych międzynarodowych konkursów dekoratorskich, w których ekipa śródmiejska
bierze czynny udział.
Niezapomnianym sukcesem było
zdobycie przez Krystynę Borkowską II miejsca oraz wyróżnienia
burmistrza miasta Poznania, w jednym z nich. Również Warszawa była
szczęśliwym miejscem pod tym
względem. W zorganizowanym konkursie witryn przez firmę Lipton, dotyczącą prezentacji jej sztandarowego produktu, w witrynie Delikatesów
przy Nowym Świecie dekoratorki ze
śródmiejskiej spółdzielni zdobywają
I nagrodę.
Po pół roku, już w roku 1987r zostaje zastępcą kierownika dekoratorni, a od 1998 pełni rolę kierownika
pracowni. W zadaniach pracowni,
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza, była
m.in. aktualizacja wystroju placówek
handlowych, ale również realizacja
projektów związanych z uroczystościami państwowymi takimi jak: 1
Maja, Wianki na Wiśle, 22 Lipca,
jubileuszami rodzimej spółdzielni,
obchodami Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości i innymi dotyczącymi oprawy świątecznych kiermaszów, stoisk okolicznościowych.
To była m.in. budowa tzw. ścianek składających się na konstrukcje
okolicznościowych imprez, z ręcznie
wykonanymi podkładami, w postaci
obciągniętych płótnem ram i każdorazowo pokrywanych białą farbą. Na
nich umieszczano stosowne teksty,
pisane ręcznie. Nie było w tym czasie ploterów, wycinających potrzebne samoprzylepne napisy. Ceniono
wyjątkowe zdolności liternicze ówczesnych dekoratorów, przy pisaniu
cen, cenników, plakatów, okolicznościowych informacji. W gestii
dekoratora była również ekspozycja
towarów, szczególnie w placówkach

nowo uruchamianych,
czy tych po remoncie.
Krystyna Borkowska zapytana o „blaski
i cienie” swojej pracy
w charakterze dekoratorki
powiedziała:
„- Brak możliwości posiadania podstawowych
materiałów dekoracyjnych oprócz styropianu, plastikowych płyt,
farb, pędzli, płótna do
obciągania ram, stanowiących tło w witrynach, lub w kiermaszowych stanowiskach i sporadyczne ilości kwiatów cepeliowskich
(ze względu na ich wysoką cenę),
w znacznym stopniu utrudniały realizację projektów.
W dobie braku komputerowych
wydruków, np. cenek promocyjnych,
trzy osoby w pracowni miesięcznie
pisały je w tysiącach egzemplarzy
(!!!). Ale „blaskiem” tej pracy była
możliwość wykonywania wystaw
wypełnionych towarami, zarówno
tych z artykułami spożywczymi, jak
i przemysłowymi. Ponadto sprawdzianem zdolności, zmysłu artystycznego, były konkursy międzynarodowe i międzyspółdzielcze.
Śródmiejscy dekoratorzy wielokrotnie otrzymywali nagrody na Międzynarodowych Targach w Poznaniu.
Międzypaństwowe zmagania miały jeszcze inne zalety: po pierwsze
poznawanie dekoratorów z innych
krajów i ich technik dekoratorskich,
możliwość wyjazdów , ale przede
wszystkim dawały możliwość sprawdzenia siebie.”

Krystyna Borkowska, w miarę
upływu czasu, swoją wiedzą w uprawianej przez siebie dziedzinie dzieli się z przyszłymi dekoratorami,
prowadząc szereg kursów z zakresu
dekoratorstwa. W śródmiejskiej pracowni dekoratorskiej, współpracuje
ze swoimi wspaniałymi koleżankami
Barbarą Suchodolską i Haliną Podsiedzik, aż do osiągnięcia przez nie
wieku emerytalnego. Do dnia dzisiejszego utrzymuje z nimi kontakt.
Sama pozostaje w Spółdzielni jako
jedyna z zespołu „dowodzonego”
niegdyś przez Leona Kowalskiego.
Sprawuje w dalszym ciągu pieczę
nad estetyką wystaw sklepowych,
ekspozycją na salach sprzedażowych, ekspozycją zbiorów w Izbie
Pamięci. Dokonuje m.in. wpisów
do Księgi Zasłużonych Działaczy
Warszawskiej Spółdzielczości, jak
również pisze okazjonalne podziękowania, dyplomy. Jest członkiem
komisji podsumowujących konkursy plastyczne, organizowane przez
WSS dla placówek oświatowo-wychowawczych.
W roku obchodów jubileuszu
135-lecia WSS Śródmieście Krystyna Borkowska została wyróżniona
odznaką KZRSS „Zasłużony dla
Społem”. Od roku 2001 jest członkiem WSS Śródmieście. Wchodzi
w skład Komitetu Członkowskiego
w sklepie „Rzepicha” w Al. Solidarności, bierze udział w dorocznych
Zebraniach Grup Członkowskich.
Jolanta Jędrzejewska
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Spotkania świąteczne

T

radycyjnie, jak każdego roku przed Wielkanocą, członkowie Koła Spółdzielców WSS „Społem” Praga-Południe, spotkali się przy świątecznie
zastawionych stołach aby podzielić się jajkiem i złożyć sobie życzenia
zdrowia i pomyślności. Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy od uczczenia
minutą ciszy pamięci wieloletniej, zasłużonej, wiceprezes naszej spółdzielni
Zofii Piotrowskiej, która zmarła 10 marca br., a była także członkiem Koła.
Spotkanie stało się też okazją do zapoznania zebranych z aktualną sytuacją
ekonomiczną naszej firmy, o czym poinformował dyrektor handlowy Mieczysław Szumiło, zwracając przede wszystkim uwagę na osiągnięcia naszych
sztandarowych placówek jakimi, od lutego ubiegłego roku, stały się dwa sklepy zlokalizowane w nowoczesnej Galerii Handlowej „Grochów”, pobudowanej na miejscu dawnego „Universamu”.
Życzenia zdrowia i długich lat życia, wraz z drobnymi upominkami, otrzymały także tegoroczne jubilatki, panie: Martyna Laskowska, Jadwiga Flis,
Ewa Jaworska i Maria Strzelecka. Przewodnicząca Koła złożyła także sprawozdanie z działalności Koła w roku ubiegłym i przedstawiła plany na rok
bieżący zachęcając wszystkich do włączenia się w odbywające się w stolicy,
ogólnopolskie imprezy związane ze 150-leciem ruchu społemowskiego na
ziemiach polskich.
Jak co roku ustalono termin mszy świętej zamawianej w kościele Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Męczenników Polskich, za zmarłych w ostatnim okresie członków naszej spółdzielni. Zaproponowano też zorganizowanie, we wrześniu, jednodniowej wycieczki, zaś zebrani, po ożywionej dyskusji
zdecydowali, że będzie to wyjazd do Skierniewic.  ELżbieta Jędrych

Ś

wiąteczne spotkania
w mokotowskiej spółdzielni spożywców
to wieloletnia tradycja.
Uczestniczą w nich przedstawiciele rady nadzorczej,
zarząd, seniorzy i pracownicy. I chociaż odwieczny problem wyższości
świąt Bożego Narodzenia
nad Wielkanocą wciąż
nie został rozstrzygnięty, to w Mokpolu nie ma
to większego znaczenia.
Z okazji jednych i drugich
spotkania mają miejsce.
Władze spółdzielni przy składaniu życzeń z serdecznością mówią o każdym
z nich, ale jednocześnie nie stronią od przekazania informacji o sprawach,
którymi spółdzielnia żyje na co dzień.
Prezes Sylwester Cerański na wielkanocnym spotkaniu, oprócz niepokojących informacji o rozwijającej się wciąż konkurencji i zagrożeniach ze strony
kolejnych podmiotów, poinformował o podjętych działaniach mających na
celu podniesienie rentowności placówek. Zwrócił m.in. uwagę na modernizację sklepu przy ul. Batorego oraz zmiany w dziale piekarniczym w Megasamie, które pozwoliły na wyeksponowanie większej ilości pieczywa w dogodniejszych dla klienta warunkach zakupu.
W życzeniach zarówno od przewodniczącej Rady Krystyny Reduch jak
i prezesa, oprócz słonecznych, radosnych i rodzinnych świąt przy obfitych
stołach, przeważyły słowa o dobrym zdrowiu.
Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wiersza seniorki Krystyny Dobrowolskiej o świątecznym spotkaniu, o wiośnie, o przedświątecznej wzmożonej
pracy z zakończeniem: „Życzę zdrowia/szczęścia dla Was wszystkich /Na koniec proszę w pokorze, pobłogosław nas Boże”.
JJ.

9

kwietnia, członkowie śródmiejskiego Koła Spółdzielców spotkali się,
by w atmosferze radości, miłości i pokoju, podzielić się jajkiem –
symbolem odradzającego się życia, złożyć sobie życzenia i skosztować
wielkanocnych potraw. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska, życzyła rodzinnych świąt, radości, nadziei i dużo zdrowia. Podczas tegorocznego spotkania, nie obyło się bez wspomnień. Były te radosne, ale i te,
w których w zadumie wspominano nieobecnych.

Dzieci z Przedszkola „Wiślana Kropelka” oraz uczniowie ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Zespołu
Szkół Specjalnych nr 105, wykonali zawieszki, będące jednym z symboli,
tych wiosennych świąt – Baranka wielkanocnego. Zawieszone na gałązkach
dekoracje, stanowiły ozdobę świątecznego spotkania Koła Spółdzielców oraz
innych świątecznych spotkań w śródmiejskiej Spółdzielni. Ozdoby były tak
ładne, że stały się przedmiotem aukcji, a uzyskane pieniądze, wraz z listem
gratulacyjnym od Koła Spółdzielców, zasiliły fundusz Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka” działającej przy ZSS nr 105.
DANUTA BOGUCKA

KDS-TS

O

calić od zapomnienia”
to cykl spotkań organizowanych przez Klub Dzia„
łaczy
Spółdzielczych
przy Zarządzie KRS, prezentujących
postacie związane ze spółdzielczością, ale także te osoby, które złotymi
zgłoskami zapisały się również w innych dziedzinach jak np. w specyficznej gałęzi szkolnictwa, jaką były
uniwersytety ludowe. Postać założyciela tych uczelni w Polsce Ignacego Solarza przybliżyła zaproszona
przez prezesów Bogdana Augustyna i Krzysztofa Lachowskiego Zofia Kaczor-Jędrzycka – honorowy
prezes Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych. Absolwentka Wydziału
Ogrodniczego SGGW w Warszawie, pedagog, działaczka Związku
Młodzieży Wiejskiej, emerytowany
pracownik Departamentu Oświaty
w Ministerstwie Rolnictwa, wielokrotnie odznaczona za pracę społeczną.
Ignacy Solarz (1891-1940?) ps.
Chrzestny, to według notki biograficznej pedagog, działacz ruchu ludowego i spółdzielczego, założyciel
Związku Młodzieży Wiejskiej i Uniwersytetów Ludowych, które były
wszechnicą wiedzy dla dorosłej młodzieży chłopskiej.
Uczelnie te były oparte na specyficznych cechach programowych
i metodycznych. Do ich programów
nawiązywało Telewizyjne Techni-
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Wszechnice ludowe

bec ekspansji politycznej i kulturowej
Prus.
Pod koniec XIX
wieku uczelnie tego
rodzaju pojawiły się
w Europie, w Polsce
w wieku XX. Jedną
z pierwszych w których „podpatrzona”
przez I. Solarza działalność
duńskich
placówek
znalazła
odbicie był Wiejski
Od lewej: Zofia Kaczor-Jędrzycka, Krzysztof Lachowski,Uniwersytet
Ludowy
Bogdan Augustyn.
w Szycach pod Krakowem. Obowiązywał tam
kum Rolnicze w latach 1970-1990 programem raczej o profilu ogólnoszerzące dla młodzieży wiejskiej kształcącym z przewagą literatury
wiedzę m.in. z zakresu mechanizacji i historii. Natomiast w założonym
rolnictwa, hodowli zwierząt, biolo- w latach 1932–39 Uniwersytecie
gii, chemii, fizyki, ale także z języka w Gaci koło Przeworska, program
polskiego i historii.
został znacznie zmodyfikowany jego
Pierwszy Uniwersytet Ludowy elementami była m.in. organizacja
powstał w Danii 1844 roku, a jego pracy społecznej, spółdzielczość,
twórcą był poeta, teolog N.E.S. wiedza o zdrowiu, o rodzinie, kultuGrundtvig. Uczelnie te były pla- rze ludowej. W prowadzeniu obu placówkami z internatami. Kursy były cówek pomagała I. Solarzowi żona
kilkutygodniowe lub kilkumie- Zofia, popularyzująca m.in. polską
sięczne, a program przewidywał literaturę w wystawianych sztukach
treści humanistyczne, w tym język teatralnych.
ojczysty i historię, ale także zagadUniwersytety Ludowe odegrały
nienia związane z życiem i rozwo- ogromną rolę w rozwoju intelektujem wsi. W metodyce dominowało alnym kończących je przedstawicieli
żywe słowo. Duńskie uczelnie były środowisk wiejskich.
ochroną narodowej tożsamości wo Jolanta Jędrzejewska

SSK im. Stanisława Staszica

S

półdzielcze
Stowarzyszenie Kulturalne im. Stanisława Staszica z powodzeniem
promuje spółdzielczość, popularyzuje spółdzielcze wartości, inicjuje i wspiera spółdzielcze przedsięwzięcia kulturalne. Jego twórca
i prezes, niestrudzony redaktor Stefan Zajączkowski, potrafi skupić
wokół idei stowarzyszenia liczne
grono znaczących ludzi ze sfer gospodarczych i samorządowych,
a także artystów i naukowców, którzy aktywnie włączają się w nurt jego
działań. Kontynuując tradycje zapoczątkowane jeszcze przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego
stowarzyszenie honoruje specjalnymi wyróżnieniami ludzi szczególnie
zasłużonych dla polskiej spółdzielczości. Już ponad 50 osób może poszczycić się takim wyrazem uznania.
Kapituła, w skład której wchodzą
słynny śpiewak operowy Wiesław
Ochman i historycy – prof. Lech

Kobiety z dyplomem

Królikowski oraz prof. Bogdan
Grzeloński, wyróżniła w marcu tego
roku okolicznościowymi dyplomami
kolejne cztery osoby. Tak się złożyło przy tym, że skład wyróżnionej
grupy był tym razem stuprocentowo
kobiecy. 8 marca w sali warszawskiej kawiarni Literatka świętowano
i dyplomy, i Dzień Kobiet. Spotkanie
stało się kolejną okazją do planowania następnych działań oraz dyskusji

nad kondycją obecną i przyszłością
spółdzielczości polskiej, ale rozmowę ubarwiały także anegdoty i wspomnienia z dawnych lat. Za wkład
w rozwój spółdzielczości oraz za zasługi w działalności społecznej i zawodowej wyróżnione zostały: Danuta Pisarczyk, Jolanta Rybarczyk,
Hanna Bobyk i Bożena Kubiak.
Wszystkie panie działają w spółdzielczości mieszkaniowej. 
JŻ

Podwójny jubileusz

80

. rocznica urodzin i 15-lecie prezesowania Oddziałowi Powiśle Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy pani Elżbiety
Wolffgram, uczczono 1 kwietnia
br. w Domu Kultury Śródmieście
przy ul. Smolnej 9. Przyjaciele zorganizowali urodzinowe przyjęcie dla
tej niezwykłej kobiety – pracowitej,
aktywnej, ambitnej, twórczej, a jednocześnie niebywale skromnej. Tak
mówiono o pani Elżbiecie. A samo
przyjęcie, z niecodziennym klimatem, było pełne emocji, wzruszeń,
wspomnień, szczerych życzeń. To-

warzyszył mu piękny koncert w czterech odsłonach, dedykowany dostojnej Jubilatce.
Uwieńczeniem licznych podziękowań za Jej wielkie serce, jakim otacza tę „małą Ojczyznę”, jaką jest stołeczne Powiśle był urodzinowy tort.
Potem jeszcze miłe rozmowy w kuluarach. Do gratulacji, podziękowań
i serdecznych życzeń dołączyła też
WSS Śródmieście, współpracująca
z Oddziałem Powiśle TPW.
Urodziła się na Powiślu, jest absolwentką Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Za zasługi dla

otto: „Nie trzeba posiadać
wiele, aby dzielić się z innymi”.

krętka kręci się dalej !!!”. Nakrętki
dla Stowarzyszenia zbierają wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, szkoły, przedszkola, instytucje. Za pozyskane z ich odsprzedaży kwoty
Stowarzyszenie do tej pory dokonało
zakupu m.in. wózków inwalidzkich

M

W dwie kwietniowe soboty wolontariusze Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom – Rodzina– Człowiek
prowadzili w wilanowskiej placówce
WSS Śródmieście SEZAM zbiórkę
artykułów o przedłużonym terminie
przydatności do spożycia do wielkanocnych paczek dla jego podopiecznych z Białołęki, Bielan, Mokotowa,
Targówka, Żoliborza.

Bardzo ważnym wydarzeniem
dla Stowarzyszenia i osób z nim
związanych była zakończona z powodzeniem zbiórka nakrętek dla p.
Krzysztofa w ramach „Akcja: Na-

Akcja Nakrętka

ręcznych i z napędem elektrycznym,
windy, pompy insulinowej, protez
kończyn dolnych i górnych, ale na
tego rodzaju pomoc czekają jeszcze
dziesiątki osób.
W świątecznym miesiącu spełniło się marzenie p. Krzysztofa, który
uległ wypadkowi i stracił w nim rękę

Warszawy otrzymała liczne odznaczenia. Jej wieloletnia pasja jaką jest
fotografia, na której dominują kwiaty
i pejzaże, stała się też od 2004 r. przygodą z malarstwem, a w konsekwencji wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą.DB
i nogę. Na protezy czekał blisko dwa
lata. W tym czasie wszyscy intensywnie dostarczali do Stowarzyszenia gromadzone nakrętki.
Władze Stowarzyszenia zaplanowały stosowną oprawę przekazania
daru w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego, ale niestety p. Krzysztof
nie mógł w niej uczestniczyć. Wszyscy trzymamy kciuki, aby opanował
zarówno chodzenie jak i sprawne
władanie protezą ręki.
Uroczystą mszę przy ul. Długiej
w intencji byłych współpracowników Stowarzyszenia i za tę organizację, kierowaną przez Zofię Korzeniecką-Podrucką celebrował Jego
Ekscelencja Ks. Biskup kmdr Janusz
Bąk.
J.J.
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CO PISZĄ INNI?

W

ubiegłym roku liczba stron
w publikacjach czterech
najważniejszych formatów
handlowych wzrosła średnio o 18%,
powierzchnia – o 14%, a liczba gazetek – o 11%. – podaje 2 kwietnia br.
handelextra.pl.
Drugi parametr w największym
stopniu zwiększyły dyskonty, bo aż
o 19%. Z kolei hipermarkety najbardziej podniosły liczbę stron i samych
publikacji – o 21% i 14%. Co ciekawe, supermarkety i sieci convenience
odnotowały podobne wzrosty nakładu – 10% vs 11%, liczby stron – 13%
vs 10%, jak również powierzchni

         

treści, np. przepisy kulinarne – analizuje dr Paweł Jurowczyk, inny członek kapituły.

Różnice między formatami
Analiza wyników poszczególnych
segmentów wykazała, że sieci convenience zwiększyły liczbę gazetek
średnio o 11%, powierzchnię promocyjną – o 8%, a liczebność stron
– o 10%. Dr Maria Andrzej Faliński,
członek kapituły AdRetail Inspirio,
uważa, że pierwszy z ww. wzrostów wskazuje na sukces formatu.
Potwierdza skłonność konsumenta
do bywania w pobliskich, niewielkich placówkach, dających szansę
na szybkie zakupy. Przeciętny klient
tego typu sklepów nie ma czasu na
przeglądanie obszernych publikacji,

Więcej gazetek

promocyjnej – 9% vs 8%. Tak wykazało badanie publikacji z lat 20172018. Zespół Programu AdRetail
Inspirio przeanalizował blisko 8 tys.
publikacji, tj. ponad 133 tys. stron,
a także 80 mln cm kw. powierzchni.
Według ekspertów, wyraźny wzrost
aktywności sieci handlowych był
reakcją na wprowadzenie zakazu
handlu w niedziele. Wysyp promocji
miał przyciągnąć do sklepów więcej
klientów w pozostałe dni. Jednocześnie zaostrzyła się rywalizacja o konsumenta.

Zakaz handlu w tle
Badane cztery najważniejsze formaty w handlu zwiększyły w ub. roku
ilość wydawanych gazetek o 11%.
Na rynku pojawiło się blisko 400
publikacji więcej niż rok wcześniej.
Zdaniem Andrzeja Wojciechowicza,
członka kapituły Programu AdRetail
Inspirio (AdRI), wzrost aktywności
promocyjnej hipermarketów, supermarketów i dyskontów związany był
z wprowadzeniem zakazu handlu
w niedziele w marcu ub. roku. To był
sposób na choćby częściową rekompensatę utraconych obrotów. Sieci
convenience, reagując na wzrost
aktywności handlowej sklepów na
stacjach paliw i nie chcąc pozostać
w tyle, zachęcały klientów do niedzielnych zakupów, choć nie wszystkie włączyły się do tej gry.
– Rok 2018 był czasem dużych
zmian w handlu. Nikt do końca nie
był w stanie przewidzieć długofalowych efektów ograniczenia sprzedaży, więc naturalnym odruchem wydawało się zabezpieczenie interesów
sieci w postaci zwiększenia ilości
promowanych produktów. Gazetki
pełnią kluczową rolę w informowaniu konsumentów o rabatach i przyciąganiu ich do sklepów. I dlatego
liczba publikacji wyraźnie wzrosła
– z prawie 3800 do blisko 4200 – tłumaczy Yves Frerot z kapituły AdRI.
Co ciekawe, powierzchnia gazetek
zwiększyła się o 14%, tj. o ponad 5
mln cm kw. Jak informuje Karol Kamiński, Przewodniczący Programu
AdRetail Inspirio, ten wzrost wiąże
się z większą liczbą stron. I oznacza,
że promowany jest szerszy asortyment. To jest przejawem walki o konsumentów w sytuacji ograniczenia
handlu. Natomiast Andrzej Wojciechowicz zwraca uwagę na to, że
zmienia się forma graficzna prezentacji produktów. Pojawia się więcej
zdjęć wspierających pozytywne postrzeganie towaru poprzez emocjonalne skojarzenia, a to wymaga coraz większej powierzchni. Niemniej
różnica wyrażona w procentach nie
jest jeszcze spektakularna. Należy
spodziewać się kolejnych wzrostów.
– Liczba stron w gazetkach zwiększyła się średnio o 18% – z ponad
61,5 tys. do niespełna 72,5 tys. Patrząc na wyniki procentowe, to więcej niż wyniósł wzrost powierzchni
promocyjnej i stanu liczbowego gazetek. Bardziej obszerne publikacje
zapewniły sieciom możliwość przedstawienia większej liczby produktów
i kategorii, bez znaczącego wpływu
na koszty dystrybucji. Z kolei fakt, że
powierzchnia promocyjna nie wzrosła tak bardzo, jak liczba stron, może
świadczyć o tym, że poza promocjami zamieszczane były dodatkowe

dlatego powierzchnia promocyjna
odnotowała mniejszy skok, ale też
znaczący – z ponad 1,2 mln cm kw.
do przeszło 1,3 mln cm kw. Ponadto
przybyło w sumie 315 stron.
– Natomiast dyskonty zwiększyły
liczbę gazetek tylko o 5%. Ale przybyło ich blisko 3 tysiące, tj. 20%.
Z kolei powierzchnia promocyjna
urosła z ponad 8 mln cm kw. do przeszło 10 mln. To też duża różnica, bo
na poziomie 19%. Trzeba przyznać,
że w tym formacie obserwujemy ciągłe zmiany. Szczególnie widoczne
jest poszerzanie asortymentu w sklepach tak, aby w pełni zaspokajać
potrzeby konsumentów i odciągać
ich od innych kanałów. Większa
ilość różnorodnych produktów zmusza sieci do zwiększenia ilości stron
i powierzchni promocyjnych w wydawanych gazetkach – zauważa Yves
Frerot.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku supermarketów, które najbardziej ze wszystkich parametrów
zwiększyły liczbę stron, tj. z ponad
19 tys. do blisko 22 tys. To istotna
różnica, wynosząca 13%. Liczba gazetek wzrosła o 10%, a powierzchnia promocyjna została poszerzona

warto wiedzieć

D

o 2025 roku otyłość może się
stać problemem jednej czwartej ludzkości. Wzrośnie ryzyko zachorowalności na choroby serca
i cukrzycę – twierdzi 5 kwietnia br.
popularny portal neweseria.pl.
Po raz pierwszy w historii na świecie żyje więcej ludzi z nadwagą niż
niedowagą – podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Już dziś liczba
osób otyłych przekroczyła 1 mld,
a według szacunków World Obesity
Federation do 2025 roku może się
zwiększyć do jednej czwartej światowej populacji. Zapobieganie epidemii otyłości powinno bazować na
edukacji, zwłaszcza dzieci i młodzieży, wspieranej przez prozdrowotną
politykę państw.

Nadwaga i otyłość stały się epidemią XXI wieku. Dotyczy to przede
wszystkim społeczeństw z krajów
wysokorozwiniętych, z wysokim
dochodem na jednego mieszkańca.
W Polsce, jak pokazują dane Instytutu Żywności i Żywienia, 58 proc.
ludności zmaga się z nadwagą, otyłość dotyka natomiast ok. 28 proc.
osób. Na czele niechlubnego rankingu plasują się jednak Stany Zjednoczone Ameryki.
– Zajmujemy pierwsze miejsce
na świecie pod względem otyłości.
Aż dwie trzecie Amerykanów ma
nadwagę, a jedna trzecia zmaga się
z otyłością. Stan przedcukrzycowy
obserwuje się u jednego na trzech
mieszkańców Stanów Zjednoczonych, a w stanie Kalifornia, z którego pochodzę, sytuacja ta dotyczy
już co drugiej osoby – mówi agencji
informacyjnej Newseria Biznes prof.
David Heber, przewodniczący Rady
Naukowej Herbalife Nutrition.

o 9%. W opinii Karola Kamińskiego,
tego typu sieci zwiększają natarcie
informacyjne i perswazyjne na klienta, bo ostro rywalizują z odnoszącymi sukcesy dyskontami. A od czasu
wprowadzenia zakazu handlu walka
o klienta jest jeszcze bardziej zacięta.
– W hipermarketach największy
skok nastąpił w liczbie stron – bo aż
o 21%. To jest wzrost z ponad 24 do
prawie 30 tys. Ponadto o 15% zwiększyła się powierzchnia gazetek i 14%
ich ilość. Tak znaczące zmiany mają
związek z tym, że sieci walczą o powrót klienta do zakupów wymagających dużej inwestycji czasu. Muszą
stawić czoła ofercie dyskontowej –
mniej obfitej, ale złożonej z najszybciej rotujących towarów, czyli najpotrzebniejszych i kupowanych niejako
rutynowo. Hipermarkety ostro konkurują też z supermarketami, które
pozwalają konsumentowi szybciej
kupić podobne artykuły o nieco wyższych cenach – podkreśla dr Faliński.
Jak podsumowuje dr Paweł Jurowczyk, dyskonty i hipermarkety
w istotnym stopniu zwiększyły powierzchnie promocyjne i liczby stron
w gazetkach. Dzięki temu, nie podnosząc znacząco kosztów dystrybucji, były w stanie pokazać więcej promocji w przeliczeniu na 1 publikację,
a tym samym zainteresować potencjalnie więcej klientów. Pojawia się
tylko pytanie, w którym momencie
konsument poczuje przesyt. Ściganie
się w zwiększaniu treści może doprowadzić do ślepoty reklamowej wewnątrz gazetki. Odbiorca nie będzie
w stanie dobrze zapoznać się z ofertą
interesujących go sklepów.
Analiza porównawcza objęła pełne 2 lata. Przeanalizowano niespełna
4 tys. publikacji z całego 2017 roku
i ponad 4 tys. gazetek wydanych
w 2018 roku. Łącznie to było ponad 133 tys. stron i 80 mln cm kw.
powierzchni. Brano pod uwagę wydania dyskontów, hipermarketów,
supermarketów i sieci convenience.
Porównanie zostało przeprowadzone na materiałach pochodzących
z zasobów firmy Hiper-Com Poland.
Opr.red.
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kwietnia br. wystartowała aplikacja na smartfony sieci Lidl. Dzięki Lidl Plus klienci mają skorzystać m.in. z kuponów promocyjnych,
otrzymywać powiadomienia o ofertach, przeglądać gazetki promocyjne,
przyjrzeć się historii zakupów i e-paragonom.
– Odkryj nową, darmową aplikację zakupową Lild Plus! Każdego
tygodnia mnóstwo rabatów oraz kuponów tylko dla użytkowników aplikacji. Bądź na bieżąco i nie przegap
żadnej promocji. Pobierz już dziś! –
taki wpis pojawił się na oficjalnym
fanpage-u sieci Lidl w Polsce.

Programy lojalnościowe sieci
handlowych – apki i kartowe –
cieszą się ogromną popularnością
wśród klientów. Ponad 17 tys. pobrań – tyle ma już uruchomiona na
początku lutego aplikacja mobilna
Piotra i Pawła, aplikację dla klientów
(i oddzielną dla franczyzobiorców)
wypuściła na rynek Żabka.
Polomarket wydał już 1,2 mln
kart lojalnościowych, Biedronka –
7 mln, a w Kauflandzie 4 miliony
klientów zbiera punkty Payback.
Również najstarsza sieć handlowa
w Polsce – Społem – ma 640 tys.
uczestników programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”.
Spar to kolejna sieć, która zdecydowała, że potrzebuje własnego programu budującego lojalność wśród

Aplikacje
lojalnościowe

Jak pisze 2 kwietnia br. na portalu
handelextra.pl Katarzyna Pierzchała, ta darmowa aplikacja zakupowa
jest już do ściągnięcia na smartfony
z systemami Android lub iOS. Oferuje wiele funkcjonalności. Dzięki niej
klienci mogą skorzystać z kuponów
promocyjnych i wirtualnych zdrapek
wręczanych za zakupy, otrzymywać
powiadomienia o ofertach, przeglądać gazetki promocyjne, historię zakupów i e-paragony. Ponadto
wskazuje użytkownikom na mapie
najbliższy sklep sieci Lidl. Umożliwia też rezerwację alkoholi z Winnicy Lidla. Aby skorzystać z kuponów
promocyjnych należy przyłożyć telefon z zainstalowaną aplikacją do specjalnego urządzenia przy kasie, które
zeskanuje kod QR z „mobilnej karty
lojalnościowej”.

klientów. Dzięki programowi Mój
Spar klienci sklepów uczestniczących w nim będą mogli otrzymywać
bony zakupowe za punkty przyznawane przy okazji zakupów. Tę samą
kartę będzie można wykorzystywać
we wszystkich sklepach uczestniczących w programie. Na razie sieć
nie zdradza więcej szczegółów, ale
zapewnia, że program ruszy „niebawem”.
Na podobny ruch w ostatnim czasie zdecydowało się wiele sieci, jak
choćby markety alkoholowe Duży
Ben, które uruchomiły właśnie program „Ekipa Dużego Bena”. Zgłoszenia do programu przyjmowane są
m.in. przez uruchomioną w marcu br.
aplikację mobilną Dużego Bena.

odżywcze niezbędne do prawidłowej
pracy organizmu.

produktu – mówi prof. David Heber.
– Nie musimy całkowicie zrezygnować ze smakołyków. Codzienna dieta
musi być jednak zdrowa i zawierać
więcej białka. Można na przykład
spróbować koktajli zastępujących
posiłki, które zawierają bogactwo
białka, witamin i minerałów i pomagają kontrolować apetyt.

Opr. Red.

Epidemia
otyłości

Światowa Organizacja Zdrowia
uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która w przypadku
braku leczenia może skutkować takimi groźnymi schorzeniami, jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu
2 oraz zespół metaboliczny. Nadmiar
kilogramów zwiększa ponadto ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Za większość powikłań otyłości odpowiada tłuszcz trzewny, czyli
tkanka tłuszczowa gromadząca się
wokół narządów wewnętrznych. Wywiera on nacisk na organy, upośledzając ich funkcjonowanie, uwalnia
do organizmu szkodliwe substancje,
generuje powstawanie stanu zapalnego, który może prowadzić do rozwoju miażdżycy.
– Pozbycie się go wyłącznie za pomocą diety jest niemożliwe. Należy
połączyć ją z aktywnością fizyczną.
Przez ćwiczenia rozumiem trening
z ciężarami lub taśmami, pilates połączony z treningami aerobowymi lub
interwałowymi o wysokiej intensywności. Należy rozpocząć od spacerów
i stopniowo rozszerzać aktywność
oraz wiedzę na temat sportów i ćwiczeń, łączyć je ze zbilansowaną dietą
i zdrowym trybem życia – mówi prof.
David Heber.
Eksperci nie mają wątpliwości,
że za epidemię nadwagi i otyłości
odpowiedzialny jest współczesny
siedzący tryb życia oraz niska jakość
spożywanych produktów żywieniowych. W diecie współczesnego człowieka dominuje żywność typu fast
food, bogata w cukier, sól i niezdrowe tłuszcze, a uboga w substancje

– Lubimy tłuste i słodkie jedzenie,
ale to sprawia, że często zjadamy za
dużo, a jednocześnie nie dostarczamy organizmowi dostatecznej ilości
białka o odpowiednich porach dnia.
Spożywanie pokarmów bogatych
w białko zaspokaja głód na wiele godzin. Jeżeli natomiast zjemy wyłącznie węglowodany i cukier, to po godzinie lub dwóch musimy ponownie
sięgać po przekąski lub słodycze –
mówi prof. David Heber.
Zapobieganie epidemii nadwagi i otyłości powinno zaczynać się
od edukacji, zwłaszcza poszerzania
świadomości dzieci i młodzieży.
Działalność edukacyjna musi być
jednak wsparta prozdrowotną polityką państwa. Jej przykładem może
być dodatkowe opodatkowanie żywności zawierającej nadmiar soli, cukru oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Rozwiązaniem jest także
kontrolowanie reklam artykułów
żywnościowych, a tym samym zapobieganie promowania produktów
zawierających znaczne ilości tłuszczu i cukrów, w tym napojów słodzonych.
– Również etykiety wymagają
zmian. Konsument musi wiedzieć,
jak wiele cukru zostało dodane do

W codziennej diecie powinno
się znajdować mniej czerwonego
mięsa i przetworzonych węglowodanów (obecnych np. w białym
pieczywie i ciastkach), a więcej
warzyw i owoców. Równie istotne
jest wprowadzenie do jadłospisu
produktów o wysokiej zawartości
białka.
– W ośmiu europejskich krajach
w ramach badania w dietach połączono wysoką zawartość białka,
owoce i warzywa. Po początkowym
okresie utraty wagi, uczestnicy badania przechodzili na pięć różnych
diet, z których każda zakończyła się
powrotem do wcześniejszej masy ciała w ciągu 6 miesięcy. Jedyną dietą,
która skutkowała trwałą utratą wagi
lub jej utrzymaniem na stałym poziomie, była dieta bogata w białko
i produkty o niskim indeksie glikemicznym. To jest przyszłość – mówi
prof. David Heber.
Opr.red.
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iosenny weekend w Gdańsku zaczynamy od przejazdu
z Dworca Głównego autobusem nr 100 przez Starówkę do Targu
Rybnego nad Motławą i zakwaterowania w jednym z pobliskich hosteli.
To najpiękniejsze miejsce na zakręcie
rzeki. Stąd są niesamowite widoki.
I na panoramę Długiego Pobrzeża
z dostojnym Żurawiem, bazyliką i ratuszem w tle, i na drugi brzeg – na
Ołowiankę z Filharmonią Bałtycką,
Hotelem Królewskim i statkiem-muzeum Sołdek. Dalej – na marinę
z jachtami i Wyspę Spichrzów.
Na samym Targu, obok baszty
Łabędź, mamy stylizowany nowy
Hotel Hilton, z którego tarasu, przy
kawie i napojach, są najlepsze widoki. W stronę stoczni i portu można
odwiedzić najstarszą polską knajpę
gdańską Kubicki, albo Rybkę na
Wartkiej z ogródkiem, z daniami
kuchni kaszubskiej. Blisko już jest
nowa, biała zwodzona kładka przez
rzekę i po drugiej stronie wielkie
koło młyńskie i wieczorem duży neon
„Gdańsk”. Wtedy w migotliwej wodzie odbijają się cumujące tu statki
i tramwaje wodne i światła pobrzeża.
Od dzieciństwa lubię gapić się godzinami na otaczające zakręt kamieniczki, statki, jachty, kajaki i ludzi.
Czasem na niebie przeleci samolot,
bo Motławę przecina korytarz powietrzny, czasem dobiegają dźwięki
dzwonów-karylionów z kościołów,
albo krzyk mew. Panorama pasjonuje
zarówno w ostrym blasku słońca, jak

i w dni pochmurne, gdy płynące niskie
chmury zmieniają oświetlenie rzeki.
Poranną kawę i śniadanie najlepiej
spożyć na Targu Rybnym w Segafredo, lub kafejce Z Innej Parafii, albo
dalej w bocznej ul. Straganiarskiej
u Jacobsena. Potem wolny spacer
wzdłuż pobrzeża, oczywiście Żuraw,
antykwariat, muzeum morskie, statek
piracki i prom na stronę bogatej mariny
i niezłej pierogarni. Stąd mamy Żurawia na wprost, kamieniczki w pełnej
krasie i luksusowe jachty na wodzie.
Jeśli dojdziemy do Zielonej
Bramy, to można wejść przez nią

Mariackiej. Po jej zwiedzeniu trzeba
koniecznie wrócić na ulicę Mariacką,
pełną pracowni artystycznych jubilerów i bursztyniarzy. Tutaj przed laty,
spod ocalałych przedproży pachniała
wieczorem intensywnie maciejka.
Na Starówce trzeba jeszcze odwiedzić zabytkową Halę Targową,
z bogatą ofertą ryb, regionalnych serów i wędlin. Niedaleko wspaniały,
jedyny niezniszczony podczas wojny
kościół św. Mikołaja i jego wpiwnice
romańskie oraz odbudowane zaułki.
Niedaleko na Szerokiej polecamy
świetne ciastka i kawę w Starej Ki-

na Długi Targ, koło fontanny Neptuna i Dworu Artusa. Dalej, za ratuszem, na Długiej można zwiedzić
zabytkowe kamienice Uphagenów
i Ferberów, odwiedzić gotyckie piwnice. W studenckiej Bruderschaft
wypijemy czeskie piwa, a w Irish
Pub, oczywiście irlandzkie do gulaszu i odpowiedniej rytmicznej muzyki. Bywalcy Starówki nie ominą też
miejscowych lodziarni i baru mlecznego Neptun, albo nowego studyjnego kina Kameralne w piwnicy.
Równolegle do Długiej jest ulica
Piwna z wieloma starymi przedprożami, gdzie konsumując w jednej
z licznych knajpek i kafejek, np.
Balsam, Kafebe, można kontemplować widok wież potężnej Bazyliki

szewie, lub pożywny obiad w mlecznym Barze Turystycznym. Blisko
już do targów – drzewnego i węglowego oraz pomnika Sobieskiego,
przeniesionego tu ze Lwowa.
Na Targu Węglowym do zwiedzenia Katownia, Zbrojownia
i Piwnica św.Jerzego, a w niej
klasyczny schabowy i kapusta po
kaszubsku. Niezastąpiony autobus
„setka” zawiezie nas znów na zakręt Motławy, albo i do tramwaju 3,
aby powędrować po zbawienny jod
na plażę w Brzeźnie. Czekają nas
tam niesamowite widoki na Zatokę
Gdańską, porty, park Haffnera oraz
świetne ryby w Zagrodzie Rybackiej, ale to już inna bajka…
SMAKOSZ

W

Szaszłyki po grecku
● 550 g
piersi z kurczaka ● 3
łyżki soku
z cytryny
● 1 łyżka
czerwonego
octu winnego ● 1 łyżka oliwy z oliwek ● 2 ząbki posiekanego czosnku
● 2 łyżeczki suszonego oregano ● ½
łyżeczki suszonej pietruszki ● ½ łyżeczki kolendry ● sól i pieprz
W dużej misce wymieszać ze
sobą wszystkie składniki. Pokrojonego w kostkę kurczaka włożyć
do marynaty i schować do lodówki na około 2 godziny. Rozgrzać
grilla. Na patyczki do grillowania
nadziewać kawałki zamarynowanego wcześniej kurczaka. Szaszłyki
grillować po 3-4 minuty na każdej
stronie. Serwować z dodatkiem sosu
tzatziki.

8 maja
imieniny Stanisława

HOROSKOP
Waga 23.IX– 23.X

Baran 21.III-20.IV

Pojawią się nowe rozwiązania w kilku kwestiach.
Rozważ za i przeciw.
Wskazany wiosenny relaks.

Maj przysporzy ci więcej
energii., która pomoże poukładać wszystko na kolejne miesiące. Warto z niej
skorzystać.

Skorpion 24.X-22.XI

Byk 21.IV-21.V

Czeka cię wiele sposobów
na rozwiązanie osobistych
spraw. Wydłużona majówka godna przemyślenia .

Wolne dni pomogą w realizacji zamierzonego odpoczynku. To może być także
zastrzyk dobrej energii.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby 21.II-20.III

Jeśli będzie okazja na wygospodarowanie
wolnego czasu, postaraj się go
wykorzystać na spotkania
z najbliższymi.

W tym miesiącu może być
różnie, ale trzeba być dobrej
myśli. Musisz skorzystać
z nadarzającej się okazji
i odpocząć.

Zakręt Motławy

Dobry czas na zbliżenia
z rodziną i na wykorzystanie spotkań na odnowienie
relacji. Może warto zaaranżować spotkania .

Dobry humor nie zostanie
niczym zmącony. Czas pomyśleć również o wiosennym
zregenerowaniu sił.

Warto dostosować się do
otaczającej cię rzeczywistości. Wiele wskazuje na to,
że czekają na ciebie zmiany.

Początek miesiąca może
być znacznie wydłużony,
jeśli Twoje plany będą precyzyjne. Powodzenia .

W podejmowaniu nowych
wyzwań należy kierować
się własną intuicją. Czas na
wiosenne wypady na łono
natury.

Skupienie się w dążeniu do
określonego celu, pomoże ci osiągnąć zamierzony
rezultat. Wykorzystaj nadarzająca się okazję.

J.J.

z hasłem

krzyżówka Nr 5

domowe dania

spólne grillowanie to doskonała okazja do spotkań.
Kiedy za oknem jest piękna
pogoda, nikt nie musi nas na nie
namawiać. W końcu wiosna i lato
sprzyjają towarzyskim spotkaniom. Jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu jest wspólne grillowanie. Kilka ciekawych
pomysłów na grillowane szaszłyki z drobiu, z pewnością pomoże
urozmaić przyjęcie.
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Majówka z Grillem

Szaszłyki hawajskie

● 800 g piersi
z kurczaka ●
4 ząbki posiekanego czosnku ● 1 łyżka
imbiru ● 1 ½
zielonej papryki ● 3 szklanki
pokrojonego ananasa 1 czerwona cebula ● ⅓
szklanki cukru kokosowego ● ⅓
szklanki domowego keczupu ● ⅓
szklanki sosu sojowego ● sól i pieprz
● 4 łyżki oliwy z oliwek ● 1 ½ łyżki
octu ryżowego ● ½ łyżeczki oleju sezamowego ● ¼ szklanki soku z ananasów
W misce zmieszać keczup, cukier
kokosowy, sos sojowy, sok z ananasów, 2 łyżki oliwy z oliwek, ocet
ryżowy, czosnek, imbir oraz olej
sezamowy. Do smaku dodać trochę
pieprzu i soli. Połowę marynaty
odstawić do lodówki. Pokrojonego
kurczaka umieścić w worku i zalać
go resztą marynaty. Zamknąć worek
i umieścić mięso w lodówce na około 2 godziny. Rozgrzać grill. W międzyczasie pokroić cebulę, paprykę
i ananasa na kawałki oraz skropić
je oliwą z oliwek. Cebulę i paprykę
przyprawić pieprzem i solą. Na patyczki nadziewać warzywa, ananasa

15 maja
imieniny Zofii

Na Św. Stanisław drzwi
i okna wystaw.

Gdy w Zofii zboże do pasa, na
zimę chleb i okrasa.

Na Św. Stanisława nie siej owsa
będzie trawa.

Dla Św. Zosi kłos się podnosi.

Na Św. Stanisława rośnie koniom trawa.

Na Św. Zofiję deszcz po polach
bije.

Na Św. Stanisława w domu
pustki w polu sława.

Św. Zofija ciepło rozwija.

Św. Zofija kłosy rozwija

i kawałki kurczaka. Szaszłyki grillować przez 5 minut na każdej ze
stron, smarując je pozostałą częścią
marynaty.

Szaszłyki w marynacie
miodowo-limonkowej
● 450 g piersi
z kurczaka ●
2 łyżki miodu ● 1 łyżka
oliwy z oliwek ● sok z 1
limonki ● 2
ząbki
posiekanego
czosnku ● 1-2 łyżeczki sosu chili ●
płatki czerwonej papryki ● 2 łyżki
kolendry
W małej misce wymieszać wszystkie składniki. Zanurzyć kawałki kurczaka w marynacie i wstawić do lodówki na około godzinę. Mięso nabić
na patyczki do szaszłyka. Grillować
przez około 6 minut na każdej ze
stron.
Mięsne dania z grilla, najlepiej
smakują z lżejszymi dodatkami. Lekka i prosta w przygotowaniu sałatka,
będzie doskonałym uzupełnieniem.

Włoska sałatka ze świeżych
pomidorów

● pomidorki
koktajlowe ●
mozzarella ●
rukola ● świeża bazylia ●
oliwa z oliwek
● ocet balsamiczny
Pomidorki
koktajlowe przekroić na pół, dodać
mozzarellę – małe kuleczki lub pokrojoną na mniejsze kawałki kulkę.
Rukolę umyć i osuszyć. Do sałatki
dodać listki świeżej bazylii, skropić
wszystko oliwą z oliwek oraz octem
balsamicznym. Oprószyć sałatkę
świeżo zmielonym pieprzem oraz
szczyptą soli.
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane
w kolejności od 1–24 utworzą hasło.
Poziomo: 1) usztywnia tkaninę, 5)
przeciwieństwo wyżyny, 8) dawana
na tacę, 9) miejscowość we Francji w regionie Nowa Akwitania, 10)
opera Giuseppe Verdiego, 11) należy
do V grupy analitycznej anionów, 13)
tytuł używany w krajach arabskich,
16) jezioro nadbrzeżne na Wybrzeżu
Słowińskim, 20) lodowiec w górach
Karakorum, 23) kwit z kasy, 24) kościec, 25) cecha, 26) imię żeńskie,
27) mit. gr. wieszczka trojańska, córka króla Priama.
Pionowo: 1) zmorą nastolatka, 2)
opowiedzenie o sytuacji, 3) mit. gr.
skrzydlaty potwór z głową kobiety
tułowiem sępa, 4) jej stolicą Trypolis,
5) gatunek antylopy afrykańskiej, 6)
filmowy bohater w masce, 7) saletra
chilijska, 12) trud, 14) przedpłata, 15)
przykryta nią kanapa, 17) imię ofiary,
rewolucji w Tunezji w 2011 roku, 18)
agent w dopełniaczu, 19) sławny elek-

12

2

tryk, 21) zachowane w komputerze,
22) może być papieru, 23) miasteczko
radzieckich pionierów na Krymie.
Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 5 prosimy przesłać
na adres redakcji do dnia 31 maja
br. Prawidłowe rozwiązanie będzie
premiowane w drodze losowania
nagrodą ufundowaną przez GARMOND PRESS SA
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/19
Poziomo:1) cybuszki, 5) sikora, 8)
klatka, 9) Laskowik, 10) dowcipas,
11) kanapa, 13) Apacz, 16) krzta, 20)
okrasa, 23) prowizor, 24) przecier,
25) Serbia, 26) jesion, 27) niciarka.
Pionowo:1) cykada, 2) borowina, 3)
spanie,4) kolos,5) sosik, 6) klown,7)
reimport,12) arak, 14) piekarze, 15)
Zeus,17) Zanzibar, 18) ćwieki, 19) armata, 21) Ameri, 22) anion, 23) peron.
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