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Podwójny Kredens

D

raz przy wejściu po schodkach natomiast foto-panoramę nowego Muranowa z lat 50. Jedyne akcenty
kolorowe to były dwa żółte baloniki i dwa kolorowe
stojaki reklamowe oraz ulotki i plakaty w oknach.

Z bliska na witrynach można było odczytać czarno-białe foto z Narodowego Archiwum Cyfrowego
przedstawiające Warszawę z lat 50 XX wieku. Za-

Ta stylistyka współgra z witrynami Bistro Kredens od strony al. Jana Pawła II. I nawiązuje wprost
do lokalnego patriotyzmu Muranowa, osiedla powstałego na miejscu zburzonego warszawskiego
getta. Zresztą bistro już stało się takim klubem
lokalsów z Muranowa, gdzie do ich dyspozycji są
nie tylko świetne i tanie dania kuchni polskiej, ale
i drink bar ze stołem bilardowym, ekranem TV do
oglądania imprez sportowych i starymi piosenkami
warszawskimi. Z pewnością i do sklepu powrócą
pobliscy mieszkańcy Muranowa, bo powstał podwójny Kredens.
Więcej str. 2 u

la kogoś, kto tak jak ja, przejeżdżał tędy
sporadycznie tramwajem lub samochodem, albo bywał w słynnym gmachu Sądu
Okręgowego, widok dawnych wolskich Delikatesów u zbiegu ulic Solidarności i Jana Pawła II
po ich modernizacji mógł być nieco szokujący.
Oto, w miejsce widocznych z daleka, dominujących nad skrzyżowaniem żółtych markiz i kolorowych szyldów i reklam z obu stron budynku,
po odsłonięciu remontowego płotu ukazało się
13 okien-witryn w nowej stylizacji czarno-białej,
bez markiz i dużych reklam. Nawet logo WSS
Wola czarno-białe, a nie oryginalne czerwononiebieskie.

Gala Jubileuszowa

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki dekoruje sztandar spółdzielni-jubilatki Odznaką Za Zasługi dla Spółdzielczości. Obok stoją:
przewodniczący RN Piotr Waśniewski i i prezes Zarządu Agnieszka Kamińska.
Fot. Tygodnik Płocki

stala 23 lipca br. w Sali Hotelu
Kawallo w Leonowie, w powiecie płockim – Gala Jubileuszowa Spolem PSS Zgoda w Płocka. Przybyli na nią zasłużeni
pracownicy i czlonkowie PSS
oraz ich goście.

D

la uczczenia 150-lecia
spółdzielni, z rocznym
opóźnieniem z powodu
pandemii, zorganizowana zo-

Wśród nich m.in.: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski,
prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski,

a
także
prezes
Zarządu
Krajowej
Rady Spółdzielczej
Mieczysław
Grodzki, prezes
Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, prezes SOW
Zorza w Kołobrzegu Danuta
Mioduszewska,
prezes Polskiej Grupy Supermarketów
Top Market Zbigniew Wysocki i szef Sekcji Handlowej KK
Solidarności Alfred Bujara.
Powitano też prezesów zaprzyjaźnionych spółdzielni, a wśród
nich Annę Tylkowską z WSS
Śródmieście,
przedstawicieli
firm kontrahentów spółdzielni
oraz mediów.

Po wprowadzeniu sztandaru
spółdzielni i wykonaniu hymnu spółdzielców przez solistkę
i kwartet smyczkowy Filharmonii Płockiej, wyświetlono film,
obrazujący bogatą, półtorawiekową historię i dzień współczesny płockiej Zgody.

Więcej str. 2 u

lipca br. prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski i szef
Sekcji Handlu KK Solidarności Alfred Bujara złożyli
wizytę marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Rozmawiano
głównie o poselskim projekcie ustawy uszczelniającej zakaz handlu w niedziele. Projekt ten pani marszałek skierowała 29 lipca
do konsultacji z sejmowym Biurem Legislacyjnym i Biurem Analiz
Sejmowych. Tego dnia premier Mateusz Morawiecki powiedział:
„– Chcemy, by ustawa o zakazie handlu w niedziele działała, a nie
była omijana przez wykorzystywanie luk”. Szerzej o projekcie poselskim piszemy w artykule Mateusza Damońskiego na str. 4.

Bilans dodatni

Rozmowa z prezes Zarządu Społem PSS w Grodzisku
Mazowieckim – GRAŻYNĄ GĄSTAŁ
– Z jakimi największymi
trudnościami walczyła grodziska spółdzielnia Społem w pandemicznym roku 2020?
– Jak wiadomo, rok 2020,
rok pandemii odcisnął piętno
na wszystkich branżach gospodarki, a szczególnie przyniósł
niekorzystne skutki dla handlu,
gastronomii i hotelarstwa. Wiosenny i jesienny lockdown oraz
obostrzenia nakładane na handel
pogorszyły kondycję finansową również naszej spółdzielni,
a mimo to naszych 218 członków

otrzymało w tym roku 5-procentową dywidendę.
Na skutek renegocjacji umów
z naszymi najemcami obniżone
zostały dochody o 49 tys.zł, a ponad 100 tys.zł wydaliśmy na konieczne zabezpieczenie naszych
102 pracowników i klientów (maski, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, osłony kas i testy). Handel
ograniczały rygory dotyczące redukcji ilości klientów w sklepie
oraz wprowadzenia godzin tylko
dla seniorów. Jednak utrzymaliśmy wysokie standardy obsługi.
Więcej str. 3 u

Frekwencja rośnie

Prezydium Zgromadzenia. Od lewej: Grażyna Raniewicz-Lis, Grzegorz Janiik
i Barbara Kulikowska.

29

lipca br. w gmachu KZRSS Społem w Warszawie obradowalo Walne Zgromadzenie „Społem” Spółdzielczego Ośrodka Wypoczynkowego „Zorza” w Kołobrzegu,
spółdzielni 34 osób prawnych. Jej udzialowcami są 31 spółdzielnie Społem, KZRSS Społem oraz dwie spółki z o.o. – Mazowiecka
Agencja Handlowa Społem i Spółka Społem w Kołobrzegu.

Na początku zgromadzenia wybrano jego prezydium, do którego
weszli: przewodniczący Grzegorz .Janik z PSS Turek, wiceprzewodnicząca Grażyna Raniewicz-Lis z PSS Poznań i sekretarz Barbara Kulikowska z PSS Bytom. Przyjęto regulamin i porządek obrad. Wybrano
dwie komisje – mandatową oraz uchwał i wniosków. Uczczono pamięć
zmarłych prezesów: Krzysztofa Chojnackiego z PSS Płock i Józefy
Łuczak z PSS Oborniki.
Więcej str. 3 u

Str. 2															

uDokończenie ze str. 1
Jeszcze przed otwarciem
w południe sklepu, hostessy
z firmy JBB zapraszały do
wnętra kusząc degustacją wyrobów wędliniarskich JBB.
Aleją Solidarności jeździł regularnie co 15-20 minut samochód
z billboardem reklamującym
otwarcie placówki.
Na ulotkach można było odczytać promocje cenowe. Np. ćwiartka kurczaka za 3,99 zł za kg, banany 2,99 zł, schab bez kości 11,99
zł, pomidory 2,99 zł, kostka masła
Mlekpolu 3,99 zł, cukier 1,99 zł,
papier toaletowy Velvet 6,99 zł.
Z okazji otwarcia, w bistro ofe-

rowany jest 10-proc. rabat, jeśli
klient dokona w sklepie zakupów
za 100 zł do końca sierpnia.

Moment otwarcia to entuzjazm
i optymizm prezesa WSS Wola
Janusza Szczękulskiego oraz
jego współpracowników i załóg
sklepu i bistra. Jak mówił prezes, stawia na młode kadry, aby
wykazały się dobrymi wynikami
pracy, inicjatywą, zaangażowaniem. Prezes krótko podziękował
wszystkim, którzy zm odernizowali i przygotowali lokal oraz życzył załodze wysokich obrotów.
Podobnie też przewodnicząca
Rady Nadzorczej Henryka Stykowska i jej zastępczyni Maria
Kucharska.

Grygoruk i kier. działu handlu
i marketingu Magdalena Łapińska. Oczom ich ukazywał
469-metrowy lokal, długi jak
tramwaj, na końcu z efektownym czerwonym partnerskim
stoiskiem mięsno-wędliniarskim
JBB. Tam są odpiekane takie wyroby jak boczek, karkówka, kurczaki.
Od wejścia klient może korzystać ze stoiska alkoholowo-cukierniczego, wyspy warzywno-owocowej, regałów Faktorii Win,
kącika zdrowej żywności, wyspy

Podwójny Kredens

napojowej, lad chłodniczych,
regałów piekarniczych. Jak zapewnia dyr. Grygoruk, pieczywo
będzie też odpiekane w piecu
konwertorowym. W tym ciągu
komunikacyjnym jest miejsce na
przejazd wózków sklepowych.
Na ekranie można śledzić aktualne promocje cenowe i reklamy.
Wszędzie są nowe regały, lady,
oświetlenie ledowe.

Pierwszych klientów witali
kier. sklepu Dorota Grabowska
oraz dyrektor handlowy Piotr

Mimo trudności z zatrudnieniem w okresie pandemii, udało
się skompletować 14-osobową
załogę, złożoną z osób z niemałym doświadczeniem, jak kier.
Dorota Grabowska i jej zastępcy Agnieszka Janiak i Grzegorz
Płoski w połączeniu z młodzieńwspominano zasługi zmarłego,
m.in. w wystąpieniach gości:
marszałka Zgorzelskiego, prezydenta Nowakowskiego, prezesa
Jaśkowskiego.
Prezes Agnieszka Kamińska
w swoim przemówieniu jubileuszowym wskazała, że płocka
Zgoda w ciągu półtora wieku,
począwszy od czasów zaborów,
zawsze pokonywała trudno-

Grupa wyróżnionych odznaką Zasłużony dla Społem. Pierwsza z lewej Agnieszka
Kamińska, w środku Ryszard Jaśkowski, a po prawej Piotr Waśniewski.

Fot. Tygodnik Płocki

uDokończenie ze str. 1
Bezpośrednio po filmie, prezes
spółdzielni-jubilatki
Agnieszka Kamińska ze wzruszeniem
wspomniała postać zmarłego

w ubiegłym roku popularnego
prezesa Krzysztofa Chojnackiego. Zebrani uczczili jego pamięć
w nietypowy sposób – poprzez
powstanie i rzęsiste oklaski. Podczas całej uroczystości często
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Od lewej: Henryka Strykowska, Janusz Szczękulski i Maria Kucharska.

czą energią. Na ich zapał i dobre
wyniki pracy liczy kierownictwo
spółdzielni.
Takie dobre rezultaty przynosi praca 5-osobowej załogi
Bistro Kredens, które działa od
2019 r. Kier. Renata Rogalska
i jej zastępczyni Monika Racka
polecają przede wszystkim pierogi własnej produkcji. Trafią
one do sieci wolskich sklepów
WSS. Na powierzchni 200 mkw.
jest 50 miejsc konsumenckich.
Bywają tu głównie mieszkańcy Muranowa, starsi i młodsi,
obiadowicze i amatorzy drink
baru wieczorem. Jest klubowy
bilard, można oglądać mecze
w TV. W tle piosenki starowarszawskie.
ści”. Wręczył też gospodarzom
kryształowy puchar KRS.
Po krótkim koncercie kwartetu
smyczkowego, przystąpiono do
wręczania odznaczeń i wyróżnień. Jako pierwszy, Medal Za
Długoletnią Służbę, przyznany
przez prezydenta RP, z rąk wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego otrzymał
przewodniczący Rady Nadzor-

Gala Jubileuszowa

ści służąc lokalnej społeczności. Również podcza pandemii
trwała na posterunku, służąc
mieszkańcom Płocka.
Następnie prezes KRS Mieczysław Grodzki udekorował
sztandar spółdzielni Odznaką
„Za Zasługi dla Spółdzielczo-

Na zewnątrz ocieniony ogródek uliczny. W menu tylko własne wyroby kuchni polskiej.
W dniu otwarcia sklepu spożywaliśmy znakomite zraziki w sosie
kurkowym i zupę pieczarkową.
Obowiązują zniżki 10-proc. dla
emerytów i studentów oraz 50proc. zniżka na dania serwowane
po godz. 20-tej. Poza tym „Jesz
ile chcesz” – 4,39 zł za 100 g jedzenia, zestawy obiadowy 19,99
zł. Codziennie świeża oferta na
facebooku! Można teraz ją uzupełnić ofertą sklepu obok.
Nowe otwarcia to zawsze
wyraz żywotności spółdzielni,
zwłaszcza w trudnym okresie
pandemii, czemu gorąco przyklaskujemy.
DARIUSZ GIERYCZ

czej PSS Zgoda Piotr Waśniewski.
Wraz z prezes Kamińską odbierali potem medale i nagrody
dla swojej spółdzielni: medal
„Zasłużony dla Płocka”, przyznany przez Radę Miasta; medale
„Pro Mazovia” od marszałka woj.
mazowieckiego Adama Struzika;
medal „Zasłużony dla Powiatu
Płockiego” od Rady Powiatu.
Natomiast zasłużeni pracownicy
i członkowie spółdzielni otrzymali odznaki spółdzielcze: „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzieczego” od KRS i „Zasłużony
dla Społem” od KZRSS Społem.
Odznakę „Zasłużony Dzialacz Ruchu Spółdzielczego”
wręczono
pięciu
osobom:
Bogumile Boguckiej, Władysławowi
Leśniowskiemu,
Henrykowi
Łebkowskiemu,
Mariannie Machale i Karolowi Reszczyńskiemu. Natomiast
odznakę „Zasłużony dla Społem” otrzymało 9 osób: Mariola Kalinowska, Agnieszka Kamińska, Ewa Kowalska, Teresa
Kuskowska, Maria Ryśkowska,
Roman Skonieczny, Iwona Szelągowska, Agnieszka Szymanek
i Jolanta Urbańska.
Władze PSS przyznały też
Statuetki Subiekta dla wyróżnio-

Od lewej: Piotr Waśniewski, Agnieszka
Kamińska i Piotr Zgorzelski.

Fot. infoPłockTV

nych osób i trzech najlepszych
sklepów: nr 257, nr 126 i nr 44.
Gospodarze wręczyli też grupie
gości Statuetki Przyjaciel PSS.
Przy okazji wręczania wyróżnień miłe słowa gratulacji i życzeń
dla jubilatów skierowali goście.
Marszalek Zgorzelski podkreślał
rodzinną atmosferę i rodzinne tradycje w tej spółdzielni, której też
jest członkiem. Jak mówił, płocka Zgoda powstała jako „latarnia
polskości” w okresie zaborów
i przez półtora wieku służy wiernie społeczeństwu. Podobnie prezydent miasta Nowakowski, który podkreślał, że to spółdzielcy ze
Zgody tworzyli jej siłę przetrwania i rozwoju, a jej historia to też
historia miasta i powód do dumy.
Prezes Jaśkowski natomiast
dodał, iż płocka PSS to „dobry
ambasador spółdzielczości konsumenckiej” nie tylko w kraju.
A szef Sekcji Handlowej KK Solidarności Alfred Bujara przypomniał, że na początku 2020 roku
płocka jubilatka otrzymała certyfikat „Przyjazny Pracodawca”.
Po części oficjalnej, przy muzyce biesiadowano przy 10-osobowych stołach bankietowych
i długo prowadzono rozmowy
w przyjacielskiej, spółdzielczej
atmosferze. Transmisja z uroczystości jest do obejrzenia na stronie internetowej PSS Płock.
Opr. DARIUSZ GIERYCZ
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Bilans dodatni

Rozmowa z prezes Zarządu Społem PSS w Grodzisku
Mazowieckim – GRAŻYNĄ GĄSTAŁ.

Str. 3

uDokończenie ze str. 1
Sprawozdanie
jednoosobowego Zarządu za rok 2020
wygłosiła prezes Danuta Mioduszewska. Pandemiczne obostrzenia, a zwłaszcza rządowy
zakaz działalności hotelowej
i gastronomicznej przez wiele miesięcy, znacznie uderzyły
w przychody Ośrodka. Nawet
w szczytowym lipcu, kiedy placówka była otwarta, przychody
były o 63 proc. niższe aniżeli
w 2019 r. bo goście obawiali się
o zdrowie. I tylko sierpień był
na poziomie roku ubiegłego.
Podczas zawieszenia działalności, pracownicy korzystali z urlopów, zgadzali się na minimalne
wynagrodzenie,
wykonywali

Segmenty mieszkaniowe budowane przez PSS Grodzisk Maz.

uDokończenie ze str. 1

Wskutek wejścia na nasz rynek konkurencyjnej sieci Netto, musieliśmy zamknąć lokal
w Grodzisku przy ul. Piaskowej.
Dalej dokuczliwa jest konkurencja bogatych zagranicznych sieci,
w tym Żabek i nowej u nas sieci
niemieckiej Aldi.
W wyniku dobrej współpracy
zespołu handlowego i kierowników sklepów z kontrahentami
zaowocowała wzrostem marża
i wpływy z usług marketingowych. Mimo trudności rozwijaliśmy też szeroką kampanię promocyjno-reklamową.
– Dzięki czemu jednak spółdzielnia osiągnęła wynik dodatni za rok 2020?
– To ludzie, pracownicy
i członkowie, szczególnie załogi naszych 14 sklepów i administracja, zdali trudny egzamin
z wytrwałości i zaangażowania
podczas pandemii, za co jestem
im głęboko wdzięczna i serdecznie dziękuję za ten nadzwyczajny
wysiłek i poświęcenie.
Na osiągnięcie zysku netto
143,3 tys. zł miały wpływ zarówno działania handlowe i marketingowe, jak i pozytywne działania deweloperskie. W roku 2020
sprzedaliśmy zbudowane dwa
segmenty budowlane w Natolinie i lokal w Milanówku. Przetrwaliśmy dzięki dobrej kondycji
finansowej oraz elastyczności
dostosowania do warunków epidemicznych,
Na uwagę zasługują m.in.
nasze działania marketingowe
i promocyjne. Mieliśmy reklamę w miejscowym kinie /kiedy było czynne/, na miejskich
autobusach, na telebimie przy
targowisku i basenie, w lokalnym radio Bogoria, w gazetkach cenowych, podczas comiesięcznych degustacji i promocji
w sklepach. Dzięki Mazowieckiej Agencji Handlowej nasze
reklamy ukazywały się i na
stacjach warszawskiego metra.
Także w gazetce MAH w Społemowcu Warszawskim.

Dzięki pozytywnym wynikom
finansowym, na naszym dorocznym Zebraniu Przedstawicieli
wraz z moją zastępczynią Ewą
Gąsior uzyskałyśmy absolutorium. Zatwierdzono wtedy sprawozdanie roczne po zbadaniu go
przez biegłego rewidenta. Z pewnością motywuje to nas, kadrę
kierowniczą, administrację i załogę do dalszych działań.
– Jakie zamierzenia rozwojowe stoją przed spółdzielnią
obecnie?
– Będziemy kontynuować konsekwentnie strategię rozwoju,
poprzez podejmowane działania i nowe inicjatywy handlowe,
marketingowe, deweloperskie.
Wystąpiliśmy do władz miasta
z wnioskiem o wyrażenie zgody
na budowę czterech nowych segmentów mieszkaniowych w Natolinie. Dążymy do uruchomienia
wspólnego sklepu internetowego
e-spolem.
Doceniamy wieloletnie partnerstwo z MAH, w tym korzyści jakie nam przysparza dzięki
wspólnym zakupom, ale i dzięki
reklamie i promocji, np. na stacjach warszawskiego metra, gazetkach cenowych, jako dodatku
do Społemowca Warszawskiego
itd. Wraz z innymi spółdzielniami modernizujemy i rozwijamy nasz wspólny SOW Zorza
w Kołobrzegu, wspierając jego
modernizację kwotą 120 tys,.zł.
Ośrodek kołobrzeski to dobry
przykład integracji i doświadczeń spółdzielni, jaki trzeba wykorzystać dla dalszych wspólnych przedsięwzięć, np. głównie
w integracji zakupowej i marketingowej.
Mamy okres niepewności, czy
i kiedy będzie czwarta fala pandemii? Czy wrócimy do obostrzeń epidemicznych? Jednak jestem pełna optymizmu i nadziei,
że jednak po tych pandemicznych
trudnościach wyjdziemy znowu
na drogę rozwoju. Wraz z wybraną w tym roku na nową kadencję
Radą Nadzorczą pod przewodnictwem Tadeusza Proczka i zahartowaną w trudach załogą grodziskiej spółdzielni pójdziemy
naprzód, pomnażając jej 117-letni dorobek.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
DARIUSZ GIERYCZ

Podczas obrad, od lewej: Adam Sosnowiec, Anna Tylkowska i Jadwiga WójtowiczGarwoła.

Frekwencja rośnie

drobne prace remontowe. Udało
się utrzymać zatrudnienie na poziomie 19 etatów.
Na inwestycje wydano 90 tys.
zł, a na remonty 46 tys.zł. Zakończono modernizację jadalni,
zmodernizowano pokoje typu
studio, zamontowano instalację
przeciwzalewową, doposażono
salę konferencyjną i kawiarnię.
Służyło to podniesieniu standardu
Ośrodka i staraniom o kategoryzację hotelową Zorzy.
Mimo zamknięcia działalności w okresach marzec-maj
i październik-grudzień, Ośrodek ponosił wysokie koszty stałe, w tym energii. Strata za rok
2020 wyniosła 231 tys. zł. Pomoc
z rządowych „tarcz” była niewystarczająca, mimo że objęła m.in.
częściowe dofinansowanie do
wynagrodzeń, umorzenie składek
ZUS, subwencję z PFR.
Pomimo tego, że Zorza do
marca, a częściowo w kwietniu
i maju była nieczynna, to jednak
za pierwsze półrocze br. odnotowała wzrost frekwencji i przychodów o 34 proc. Jeśli na jesieni nie
będzie ponownego zamknięcia,
to planujemy średnie obłożenie
Ośrodka na poziomie 55 proc.
w stosunku do ubiegłorocznego
37-procentowego. Jak zwykle decyduje sezon letni, od czerwca do
września.
Prezes Mioduszewska zapowiedziała na jesieni uruchomienie nowej promocji

internetowej, dalsze starania
o kategoryzację hotelową, podjęcie prac nad klimatyzacją
pomieszczeń. Serdecznie podziękowałą za rok pracy pracownikom i dyrekcji Ośrodka,
Radzie Nadzorczej oraz wspierającym spółdzielnion i Związkowi Społem.
Następnie przewodniczący
Rady Nadzorczej Grzegorz Janik w rocznym sprawozdaniu
Rady pozytywnie ocenił trudną
pracę Ośrodka, a w tym Zarządu i dyrekcji. Wniósł o zatwierdzenie sprawozdania i absolutorium dla Zarządu.

W dyskusji zabierali głos: Małgorzata Dybaś z Podwawelskiej
Sp.Spoż. w Krakowie, Anna Tylkowska z WSS Śródmieście, Szymon Fabisiak z KZRSS Społem,
Grażyna Raniewicz-Lis z PSS
Poznań, Adam Sosnowiec z PSS
Bochnia. Mówcy opowiedzieli
się za całościową klimatyzacją
obiektu, a nie za pracami etapowymi. Prezes Tylkowska pochwaliła Zarząd i załogę Ośrodka
za szczególny trud w okresie pandemii, a prezes Fabisiak zadeklarował dalszą pomoc Związku.
Zgromadzenie
zatwierdziło
sprawozdania i udzieliło absolutorium Zarządowi. W końcowej
części obrad, w imieniu naszej
redakcji zadeklarowałem, że Społemowiec Warszawski obejmie
patronat medialny nad Ośrodkiem, propagując jego usługi dla

spółdzielców. W rozmowie ze
mną dyrektor Ośrodka Magdalena Budna z radością poinformowała, że rezerwacje pobytu stale
rosną, a Zorza serdecznie powita
grupy społemowców, nie tylko
warszawskich.
Przypomnijmy, że oferta Ośrodka obejmuje pobyt uzdrowiskowy
w 61 pokojach z 147 miejscami
noclegowych. Ośrodek oferuje
pełną obsługę hotelarską i gastronomiczną oraz posiada zaplecze
rekreacyjne Wellnes i SPA, które
jak w latach ubiegłych jest wydzierżawiane. W każdym pokoju
znajduje się chłodziarka, czajnik
bezprzewodowy z filiżankami,
telewizor, komplet galanterii hotelowej i ręczniki.

Idealnym miejscem do spędzenia wolnego czasu jest Cafe Zorza. Tu organizowane są wieczory
taneczne i integracyjne z muzyką
na żywo. Wprowadzono też możliwość wypożyczania rowerów
oraz poszerzono ofertę parkingową. Kołobrzeg zapewnia szereg
lokalnych atrakcji, m.in. rejsy
statkiem wycieczkowym nawet
na odległy o zaledwie 100 km
duński Bornholm. Inną alternatywą jest wizyta w kołobrzeskim
muzeum bursztynu, albo przepiękne Ogrody Hortulus w pobliskiej Dobrzycy. Rezerwacje tel.:
94 35 233 57, e-mail: recepcja@
zorza.spolem.org.pl
DARIUSZ GIERYCZ
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W

edług
Solidarności
to karygodne, w ocenie KPH to patologia i kpiny, a Społem uważa to
za parodię. Chodzi oczywiście
o obchodzenie przez wielkie
sieci handlowe ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Projekt nowelizacji ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, którego celem byłoby uszczelnienie zakazu, jest
już w Sejmie i czeka na nadanie
numeru i podpis pani marszałek.
Według posła Janusza Śniadka
może to nastąpić w każdej chwili. Warto przypomnieć, że poseł
PiS był przewodniczącym NSZZ
„Solidarność”, a związkowcy ostatnio wyruszyli na wojnę
z Biedronką, która chce otwierać
240 swoich placówek w niedziele
niehandlowe. Złożony w Sejmie
projekt zakłada, że sklep będzie mógł prowadzić działalność
w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem
że ten rodzaj działalności będzie
dla niego przeważający i wyniesie powyżej 50 proc. przychodów.
– Chodzi o uszczelnienie handlu. O to, żeby w sposób fałszywy, nieuprawniony i pozorny
nie wykorzystywać rozwiązania
w postaci placówek pocztowych.
Są one zwolnione z ograniczenia. Sklepy pod pozorem prowadzenia działalności pocztowej otwierają swoją działalność.
I w ramach nieuczciwej konkurencji coraz większe sieci też się
otwierają. Trzeba z tym skończyć.
Idea ograniczenia będzie polegała
na tym, że zostanie wprowadzony
rejestr obrotów w ramach przeważającej działalności. Będzie on
prowadzony w ramach przeważającej działalności wskazanej po
numerze PKD w zestawieniu do
pozostałych obrotów.

Wprowadzony zostanie wymóg, który zakłada, że obroty za
ostatni miesiąc z tejże przeważającej działalności, będą musiały
być wyższe od reszty. Tam, gdzie
wymóg ten nie będzie spełniony,
będzie to oznaczało, że podmiot
nie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia – stwierdził
w wywiadzie dla Business Insider
Polska Janusz Śniadek. I tu pojawia się nowe zadanie dla Inspekcji Pracy, która to będzie badała
ten rejestr.

ty, tak się stało, a dzisiaj również
Poczta Polska wykorzystuje tę
furtkę, podpisując umowy między
innymi z dużymi sieciami jak Biedronka. To karygodne – mówił.
Przewodniczący wyjaśnił, które pojęcia należy doprecyzować.
– Uszczelnienie dotyczy przede
wszystkim doprecyzowania definicji „przeważającej działalności”, która dotyczyłaby placówki pocztowej, która w 50 proc.
sprzedaje swoje usługi pocztowe,
wynikające z prawa pocztowego.

Solidarność broni
słabszych

W nowelizacji znajdzie się
również definicja „najbliższej
rodziny”. Przedsiębiorca będzie
mógł, tak, jak do tej pory, stanąć
za ladą z najbliższą rodziną, której
definicja znajdzie się w ustawie
– zapewniał. Bujara podkreśla,
że Solidarność znalazła poparcie
Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, a także Naczelnej Rady
Zrzeszeń Handlu i Usług.

9 lipca br. Poczta Polska poinformowała o podpisaniu umowy
z właścicielem sieci sklepów Biedronka. Umowa wprowadza możliwość odbioru przesyłek bezpośrednio w jej sklepach, w związku
z tym w niehandlową niedzielę 18
lipca otwartych było kilkadziesiąt
sklepów tej sieci. Wcześniej swoje punkty w niedziele otworzyły
sklepy Żabka, a niedawno także
Kaufland.
Sprawę w mocnych słowach
skomentował ostatnio Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Bujara przypomniał, że
handlowa Solidarność od trzech
lat apeluje do rządu i parlamentarzystów o uszczelnienie ustawy.
– Po prostu wiedzieliśmy, do
czego dojdzie, że z czasem coraz
więcej pracodawców będzie wykorzystywać lukę, umożliwiającą
uznanie za placówkę pocztową.
Wyjaśnię tylko, że w „naszej”
ustawie nie było czegoś takiego
jak dopuszczenie placówki pocztowej do handlu w niedzielę.
Uważaliśmy, że jest to placówka
usługowa, a nie handlowa. Nieste-

u naszych najbliższych sąsiadów:
Niemcy, Austria, Szwajcaria – pisze do premiera zarząd KPH.
Kongregacja
Przemysłowo
-Handlowa opowiada się za likwidacją „furtek”, z których korzysta coraz większa ilość sieci
zachodnich otwierających sklepy w niedziele pod przykrywką
punktu pocztowego.
„Domagamy się zmiany ustawy
i wycięcia z niej zapisu o punkcie
pocztowym. Zamiennie zgłaszamy postulat doprecyzowania prawa pocztowego, które zabraniało
by na poczcie czy tzw. poczcie
(punkt pocztowy) sprzedaży alkoholu. To powinno zlikwidować patologię i kpiny z polskiego
prawa, które mają obecnie miejsce. Zjednoczona Prawica traci
wizerunek oddając pole do walki o godność polskich drobnych
przedsiębiorców
handlowych,
będących franczyzobiorcami zachodnich molochów.

Pracownicy Biedronki
protestują
A co w tej całej sytuacji mają
do powiedzenia wielkie zagraniczne koncerny? Biedronka
w opublikowanym w Business Insider Polska oświadczeniu pisze,
że dokładnie wsłuchuje się w potrzeby swoich klientów, którzy
oczekują możliwości realizacji
swoich planów zakupowych oraz
usługowych w jednym miejscu.
„Testy nowej usługi rozpoczęliśmy w lipcu od kilkudziesięciu
spośród 3150 placówek naszej
sieci, rozszerzając je z czasem
o wybrane lokalizacje w innych
miejscowościach. Uruchomienie
testu prowadzonego wspólnie
z doświadczonym partnerem –
narodowym operatorem pocztowym, Pocztą Polską – jest sprawdzeniem nowych możliwości
biznesowych zgodnych z obecnie obowiązującym porządkiem

Projekt poselski

– To są ci mali kupcy, którzy
liczyli na to, że ustawa pozwoli
im w niedziele odbić się od strat
tygodniowych, bo dzisiaj jest
trudno konkurować z wielkimi
sieciami. I tak się stało na początku. Polska Izba Handlu również
pozytywnie ocenia funkcjonowanie tej ustawy, to, że ona pomaga
drobnym kupcom, którzy dzisiaj
są na pozycji przegranej. Dzisiaj
w Polsce jest już tylko 20 proc.
rodzimego handlu, a niedawno
było 50 proc. Małe podmioty są
wypierane przez kapitał międzynarodowy – dodaje Alfred Bujara.

KPH za likwidacją
„furtek”
Wspomniana przez przewodniczącego handlowej „S” Kongregacja Przemysłowo-Handlowa,
broniąc niehandlowych niedziel,
wystosowała nawet list do premiera Mateusza Morawieckiego.
„Od szeregu tygodni z postępującym natężeniem obserwujemy
w środkach masowego przekazu
olbrzymi nacisk na zniesienie
ograniczenia handlu w niedziele
dla dużych sklepów, sieci oraz
galerii handlowych. Polityczna
presja wraz z lobbingiem utworzonych lub wspieranych przez
nie organizacji biznesowych oraz
opozycji parlamentarnej wytwarzają olbrzymi nacisk na Rząd
i Zjednoczoną Prawicę w celu
zniesienia ograniczenia handlu
w niedzielę” – czytamy w piśmie.
Kongregacja
Przemysłowo
-Handlowa reprezentuje m.in.
mały i średni polski handel FMCG
i jak twierdzi jest w stanie udowodnić ewidentne pożytki dla rodzinnych sklepów mało i średnio
gabarytowych z funkcjonowania
niedziel „wolnych od handlu”.
„W tej części solidaryzujemy się
z zgłaszanymi ostatnio protestami Polskiej Izby Handlu, Społem,
oraz wielu rodzimych organizacji
kupieckich. Kongregacja dodatkowo zaznacza, iż nadzwyczaj ceni
walory społeczne i rodzinne takiego rozwiązania, ogromnie szanowanego i pielęgnowanego m.in.

Mamy nadzieję, że nie chce dodatkowo mieć na sumieniu dziesiątek tysięcy ajentów oraz nie
zrzeszonych małych i średnich
polskich detalistów. Kraj taki
jak Polska nie może nie posiadać
własnego handlu, a już wkrótce
może tak właśnie się stać, jeśli
zachodni lobbyści będą jeszcze
bardziej skuteczni niż byli do tej
pory. To jest sprzeczne z polską
racją stanu.
To zabija polską produkcję
i rolnictwo. Panie Premierze, protestujemy przeciw liberalizacji
przepisów o wolnych od handlu
niedzielach oraz opowiadamy się
za uszczelnieniem ustawy, aby
była realizowana zgodnie z intencją” – czytamy w liście.

Społem za
przestrzeganiem prawa
Także Społem domaga się
uszczelnienia ustawy o handlu
w niedziele. – Pomysł ograniczenia handlu w niedziele jest
w tej chwili parodiowany, chociaż słyszymy, że wreszcie ma
być jakieś uszczelnienie. Walczyłem z Alfredem Bujarą o to, żeby
niedziele były wolne od handlu,
oczywiście z małymi wyjątkami.
A co z tego powstało? Wszyscy
wiemy. Dzisiaj są 32 wyjątki,
z których przynajmniej trzy-cztery trzeba z ustawy wyrzucić. Wtedy chyba będzie normalnie i cała
rzesza handlowców będzie mogła
niedziele spędzić w rodziną – powiedział w czasie czerwcowego
Kongresu Retail & FMCG Congress 2021 lider Społem Ryszard
Jaśkowski.
Zauważył przy tym, że sklepy
Społem nie otwierają się w niedziele, za wyjątkiem pojedynczych spółdzielni, które da się
policzyć „dosłownie na palcach
jednej ręki’. – Potrzeba konsekwencji: niech wszyscy realizują
to, co postanowi parlament i rząd.
Jest bardzo ważne, żeby przepisy były przestrzegane i żeby nie
były parodiowane – dodał prezes
KZRSS Społem.

prawnym, z czego już wcześniej
korzystało wiele innych konkurencyjnych sieci. Decyzje dotyczące finalnego kształtu tej usługi
podejmiemy po analizie wyników
pilotażu” – pisze Biedronka.
Jednak nowy pomysł zarządu
sieci, w ramach którego część
sklepów została formalnie przekształcona w placówki pocztowe,
budzi opór samych pracowników
Biedronki. Jak informują Wiadomości Handlowe, ruszyła nawet
zbiórka podpisów osób zatrudnionych w dyskontach pod petycją
przeciwko wprowadzaniu w placówkach sieci usług pocztowych.
„Dziś już nam brakuje osób do
wykonywania wszystkich zadań,
ponieważ trzeba wydać urlopy, dni
wolne za przepracowane soboty
i uwzględnić niestandardowe sytuacje związane ze zwolnieniami lekarskimi lub kwarantanną. Każda
taka absencja wiąże się z osłabieniem zespołu i brakiem możliwości prawidłowego wykonywania
zadań wyznaczonych przez firmę.
W dalszej kolejności pragniemy podkreślić, iż niestabilność
zatrudnienia staje się coraz większym problemem. Jako pracownicy zgłaszamy problemy ze zbyt
małą obsadą na zmianach przełożonym przy każdej ich wizycie,
ale nikt na to nie zwraca uwagi
i tylko słychać, że musimy sobie
dać radę. Taka sytuacja ma destrukcyjny wpływ nie tylko na
pracowników, ale pośrednio na
ich rodziny – czytamy w petycji,
którą opublikowały Wiadomości
Handlowe.
MATEUSZ DAMOŃSKI
P.S. Trybunał Konstytucyjny stwierdził 27 lipca br., że
dwa z czterech zaskarżonych
przez prezydenta Konfederacji Lewiatan przepisów ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele nie są niezgodne
z konstytucją. W pozostałym
zakresie postępowanie zostało
umorzone.
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W

sześć
tygodni
od
otwarcia
nowego
50-metrowego sklepu
WSS Śródmieście nr 17 przy
zbiegu ulic Kubusia Puchatka
i Świętokrzyskiej odwiedzamy
go i rozmawiamy z kier. DOROTĄ MIROSZ. Przewodzi
ona 13-osobowej załodze, w całości damskiej, a do pomocy ma
dwie zastępczynie: Monikę Beńke i Marzenę Brzezińską. Pani
Dorota to osoba wyjątkowa. Ma
52-letni staż pracy w jednej spółdzielni, WSS Śródmieście i jako
b. wysoko ceniona, zwykle zostawała kierowniczką trudnych
placówek, aby je wyprowadzić
na prostą. Teraz „ściągnięta”
z emerytury, ma zdobyć klientów i rozwinąć obroty nowego

sklepu. Wielokrotnie odznaczana, ostatnio państwowym Złotym
Medalem Za Długoletnią Służbę,
z okazji 150-lecia spółdzielni.
Jak pisaliśmy przed miesiącem, nowy sklep typu convenience, łączy funkcje handlowe
z gastronomicznymi. Ma dwie
sale. W jednej, od strony ul. Kubusia Puchatka mały, ale świet-

J

         

ak podawaliśmy w numerze lipcowym, 24 czerwca
br. nastąpiło otwarcie po
gruntownej modernizacji Megasamu, należącego do PSS
Częstochowa, przy ul. Wolności 3/5. Po pięciu tygodniach od
otwarcia tego 580-metrowego
sklepu, rozmawialiśmy z jego
kierowniczką BEATĄ MILKA.
Wraz z dwiema następczyniami
– Joanną Dziąbur i Magdalena
Pytel kieruje ona 23-osobową,
zgraną załogą. W większości

nie zaopatrzony sklep spożywczy, a w drugiej w sprzedaży na
wynos wyroby gastronomiczne, cukiernicze, garmażeryjne.
Można też przy wysokich półkach, z widokiem na ulicę Świętokrzyską spożyć te wyroby na
ciepło.
Witryny choć eleganckie są
skromne. Od ul. Kubusia Puchatka tylko czarno-białe logo
Społem i piktogramy. Od Świętokrzyskiej też tonacja czarno-biała,
ale z ofertą na jednej z czterech
witryn i jednym małym plaka-
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del z gastronomią. Obecnie lokal
noszący nazwę „Przy Metrze”
znajduje się właśnie tuż przy wejściu do stacji metra Nowy Świat
-Uniwersytet. Na przeciwko ma
Ministerstwo Finansów, wydziały Uniwersytetu Warszawskiego
i dalej biurowce i banki. Celem
zatem placówki – jak mówi Dorota Mirosz – jest pozyskanie dawnych i nowych klientów. Trzeba
zasłużyć na ich dobrą opinię i akceptację.
Z tym nie będzie łatwo, choć
już w ciągu pierwszych sześciu
tygodni, wskutek konsekwent-

Przy Metrze

nych działań załogi, obserwujemy spory ruch w sklepie. Zanim
wszedłem do wnętrza, z ławki
pod sklepem odnotowałem w porze obiadowej ciągły ruch klientów, a to robotników w hełmach
z pobliskich budów, a to matki
z dziećmi, a to pojedynczych
klientów, lub ich grupy, którzy
cierpliwie stali w kolejce przy
kasie. Zaopatrywali się zarówno
po lewej stronie, w artykuły spożywcze, albo po prawej w wyroby
garmażeryjne i cukiernicze.

tem. Na początku sierpnia otwarte drzwi zachęcają do wejścia po
jednym schodku. Długie godziny
otwarcia – 6-22 w dni robocze
i 8-22 w soboty.
Pamiętam, że w latach 70-80.
funkcjonował tutaj podobny lokal, mający stałych klientów,
pracowników okolicznych biur,
studentów, turystów. Łączył hanskompletowaną z doświadczonych, z dużym stażem pracowników. Pani kierowniczka działa tutaj już od 11 lat i większość załogi
jest znana stałym klientom, z którymi świetnie się porozumiewają.
Niestety, mimo ogromnych
wysiłków i zaangażowania załogi, wspieranej przez pion handlowo-marketingowy spółdzielni,
obroty sklepu po gruntownej mo-

Jak mówi kierowniczka, wśród
artykułów spożywczych, największe powodzenie mają teraz
świeże warzywa i owoce, np.
paczkowane części arbuzów po
1,99 zł/kg, czy malinowe pomidory; eko-płatki, paczkowane wędliny po 100 g z Ap-polu i Gobarto, nabiał z Alpanu, napoje m.in.
od dostawcy Flesch. W upalne
dni dobrze sprzedają się napoje

Nie działa parking obok
sklepu, a ruch samochodowy
i tramwajowy jest wstrzymany
ze względu na przedłużający się
remont i przebudowę ulicy Wolności, jednej z głównych ulic
miasta, prowadzącą do głównych
dworców: kolejowego i autobusowego. Dostęp jest tylko pieszo,
w bok od głównej arterii – Alei
Najświętszej Marii Panny. Dlatego frekwencja w sklepie jest
mniejsza o jedną trzecią, głównie
o klientów przejezdnych i gości
pielgrzymkowych.
Dopisują za to stali klienci
i nowi, mieszkańcy okolicznych
kamienic i osiedli. Ich entuzjastyczne opinie, które po otwarciu
sklepu cytowaliśmy w numerze

Jednak dla łasuchów prawdziwe bogactwo jest w sali
gastronomicznej. Tutaj pani
Dorota poleca i chwali jako produkty regionalne m.in. kanapki
z SPC po 5,99 zł, których dziennie „schodzi” 70 sztuk. SPC
to także świetne jagodzianki
w promocji za 2,59, babeczki,
croissanty, bułki z parówką,
ciabatty, zapiekanki, chleby,
kajzerki, pizza. Wszystko to
można zakupić na wynos, lub
spożyć do kawy z automatu Costa Coffee na miejscu.
Na życzenie klienta pizza,
pizzeriny, pieczywo odpiekane
z ciasta na miejscu, albo podgrzewane do spożycia na miejscu. Podobnie jak np. pierogi
z firmy Gaj, albo krokiety, naleśniki, placki z jabłkami z Art-Food. Ta firma rodzinna, znana np.

z Delikatesów Społem na Nowym Świecie oferuje tutaj znakomite sałatki, galarety, a nawet
dewolaja i schabowego. Wybór
jest oszałamiający, bo np. kuszą
paszteciki z firmy Inter, a oferta
ciast i ciastek, tu na tej małej powierzchni, przyprawia o zawrót
głowy. Np. pieczywo cukiernicze, ciastka, rurki z kremem
z firm Raj i Agata oraz rarytasy
z firmy Górnicki – np. eklerki,
bajaderki, WZ-tki, torty serowe,
babeczki z owocami.
Pani Dorota zapowiada, że
wkrótce dla konsumentów przy
ladach pojawią się wygodne taborety. Po wakacjach, na początku roku szkolnego i akademickiego rozpowszechniane
będą ulotki, a na facebooku będzie więcej ofert dnia, bo „reklama jest dźwignią handlu”. Sądzę,
że można rozważyć konkurs na
nazwę lokalu, bo obecna jest
zbyt „zimna”. Może np. „Kubuś Puchatek”? Miło kojarzy
się z książką, ulicą i rysunkiem
Misia i Prosiaczka obok na murze.
DARIUSZ GIERYCZ

lipcowym, nadal się utrzymują.
Dotyczą i pięknej, nowej szaty
jasnego, nowoczesnego wnętrza
z oświetleniem ledowym. Jego
czytelnego oznakowania, wesołych sharmonizowanych kolorów,
wygodnego dostępu do towarów,
miłej obsługi, znakomitego wyboru produktów.
W oczy rzucają się dwa wyraziste duże hasła: „Czy wiesz, że…
jako polska sieć handlowa w Czę-

Megasam

dernizacji nie wróciły jeszcze do
poziomu sprzed remontu. Przyczyna jest prosta, bo dostęp do
placówki jest bardzo utrudniony.

i lody. Wśród nich społemowskie
cytrynowe, ale też i Magnum,
Grycan. Algida. Oznakowanie
regałów jest idealne, a oświetlenie ledowe wybornie eksponuje
towary. Wśród nich eko-produkty
i marki Społem.

l

stochowie wspieramy lokalnych
producentów. Jesteśmy stąd!”
oraz „Czy wiesz, że… receptury
naszego podstawowego pieczywa
są niezmienne od dziesięcioleci!!!
Chleb jurajski i bułki poznańskie
to liderzy w tej grupie.”
Klienci chwalą sobie regały na
wprost wejścia ze zdrową żywnością, atrakcyjną wyspę warzywno
-owocową, z porannymi i popołudniowymi dostawami świeżych
produktów od okolicznych dostawców – m.in. pomidorów,
borówek, czosnku, kalafiorów,
brokułów, papryki. Doceniają
produkty regionalne, np. przetwory, miody, nabiał. Jednak najbardziej poszukują własnych wyrobów PSS Częstochowa. A jest
w czym wybierać.
Oto wielką popularnością cieszy się pieczywo, regularnie
dostarczane z dwóch piekarni

i ciasta z ciastkarni. Słynny chleb
jurajski, bułki poznańskie, obok
nowego chleba „Pyrek”. Te nazwę wybrali w konkursie z nagrodami klienci. Osobna kategoria
to wyroby z własnego zakładu
masarsko-garmażeryjnego. Tutaj
w sklepie dokonuje się rozbiór
mięsa z wieprzowych połówek.
Na zapleczu pracuje nowa stekarka do ubijania kotletów.
Jednak prawdziwym przebojem
są wyroby garmażeryjne. Znakomicie sprzedają się, reklamowane na facebooku, pierogi, a także
galaretki, sałatki, śledzie, ryby po
grecku. W codziennej dostawie
są też „parowce”, czyli kluski
gotowane na parze, albo np. poszukiwana pasztetowa i kiełbaski.
Trzeba było zakupić szafy i lady
chłodnicze, dokupić dwie nowe
chłodnie. Załoga chwali nowe
urządzenia i lepsze warunki pracy.
Od niedawna sklep Megasam,

podobnie jak kilka innych realizuje dostawy pod drzwi klienta,
dzięki współpracy z firmą kurierską Stava. Poprzez aplikację
telefoniczną, klient zamawia towary i płaci zdalnie. Dobre efekty
przynosi codzienna reklama na
facebooku i ogłaszane konkursy.
Np. w lipcu klienci mogli zbierać
punkty za zakupy, aby wygrać talony w stałym konkursie na Kartę
Klienta Społem, albo w innym
konkursie pt. „Hulaj nogą po zakupy”, aby wygrać właśnie hulajnogę.
Jak mówi pani Beata, wnioski
ze sprzedaży lipcowej analizuje
wraz z pionem handlowo-marketingowym. Niemal codziennie
bywa w sklepie Piotr Jasra z działu marketingu, a prezes Ryszard
Buła co pewien czas. Wszyscy są
pełni zapału i optymizmu.
dariusz gierycz
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Druga wartość

Rozmowa z prezesem Fundacji „Widzimy Inaczej” –
ROBERTEM ZARZECKIM

M

ąż, ojciec, twórca Akademii Blind Tenisa,
masażysta, aktor, podróżnik, żeglarz i pedagog. Tak
pokrótce można opisać Roberta
Zarzeckiego. Nasz bohater od
zawsze miał problemy ze wzrokiem. Urodził się z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki.
Dzielnie i z zapałem idzie przez
życie.
– Zarządza Pan Fundacją
„Widzimy Inaczej”. Na czym
polega jej działalność i co oferuje?
– Zarządza, to słowo na wyrost w tym przypadku. Staram się
wszystkie decyzje konsultować
ze swoimi współpracownikami,
tak jak by to była nasza fundacja,
nasz gabinet. Wszyscy się spotykamy, analizujemy w jaki projekt
wchodzimy. Staram się nie podejmować żadnych decyzji bez
konsultacji ze swoimi współpracownikami. Uważam, że prowadzenie fundacji ma tylko wtedy
sens kiedy zaangażowani są w nią
również inni ludzie. Nie chcę
prowadzić fundacji dla siebie, mi
jest to niepotrzebne. Staram się ją
prowadzić dla innych osób. Planujemy działania na terenie całej
Polski.
Czym się zajmuje fundacja?
Przede wszystkim odczarowywaniem, takim pokazywaniem osoby
niewidomej czy osoby z dysfunkcją wzroku w sposób absolutnie
normalny. Chcę pokazywać, że
nie różni nas nic. Mnie czy pani
nie różni zupełnie nic. My po
prostu widzimy inaczej. Robimy
to samo, pani pracuje, pani ma rodzinę, ja pracuję, ja mam rodzinę.
Chciałbym, żeby ludzie patrzyli
na nas nie przez pryzmat naszej
niepełnosprawności, tylko przez
pryzmat jakimi jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy. W kontekście
fundacji staramy się pokazywać,
że możemy patrzeć na to samo,
ale widzieć zupełnie co innego.

C

zytanie książek to najpiękniejsza zabawa , jaką so„
bie ludzkość wymyśliła „
tym cytatem Wisławy Szymborskiej
opatrzony został Tydzień Książki
w Przedszkolu 307. „Wesołe Ekoludki” przy ul. Księgarzy na warszawskim Żoliborzu.
Dzieci z grupy „Myszki” w ramach zabawy przyjęły na siebie role:
autorów, ilustratorów oraz czytelników, tworząc razem z rodzicami
książki o swoich rodzinach. Prace
zostały zaprezentowane w gronie
rówieśników. Wystąpienia autorów
były „lekcją” opanowania emocji,
formułowania zdań przed dziecięcym
audytorium co zaznaczyły, prowadzące zajęcia panie : Monika Rostek
i Renata Zawilińska.
Edukacyjna zabawa była także
lekcją dot. nazwy ulicy, przy której przedszkole ma swoją siedzibę.
„Tydzień Książek” był również sposobem przekazania przedszkolakom
informacji o pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców wtórnych na papier.
Zdaniem nauczycielek „poznanie
sposobu na „zrobienie kartki papieru z recyklingu było dla dzieci wrażeniem sensorycznym i uświadomieniem na czym polega przetwarzanie
surowców wtórnych”.

Zajmujemy się przede wszystkim sportem i kulturą, czyli teatrem. Współdziałamy z Teatrem
„Krzesiwo” mającym korzenie
w Ośrodku dla Osób Słabowidzących na warszawskim Powiślu.
– Misją fundacji jest przekuwanie niepełnosprawności
w atut. Czemu to takie ważne?
– Przekuwanie niepełnosprawności w coś, co może być naszym
atutem jest o tyle ważne, że człowiek zaczyna zyskiwać swoją
drugą wartość. Bardzo często
jest tak, to nie jest jakiś truizm
czy sporadyczne przypadki, że
osoba mniej sprawna w jakiejś
dziedzinie jest niewłaściwie poprowadzona przez rodziców
czy ośrodek. Bardzo często ma
małe poczucie własnej wartości.
Zwłaszcza osobom, które nagle
zderzają się z niepełnosprawnością załamuje się świat, uważają,
że to już koniec.
Dla mnie ważnym jest, żeby
pokazać że to nie koniec świata,
a być może jego początek. Wiele
rzeczy można odczarować. Z tym
widzeniem to jest trochę tak, że
wystarczy znaleźć sobie rzecz,
którą można robić nie widząc
i okazuje się, że jest to atut. Na
przykład, jeżeli chodzi o masaże,
ludzie często wybierają niewidomych masażystów z przeświadczeniem, że niewidomi masażyści
będą masowali lepiej, bo lepiej
wyczuwają. Czy to jest prawda,
czy to jest mit, mnie nie wolno tego oceniać. Tak jak atutem
u śpiewaka może być jego głos,
tak u osoby niewidomej może być
słuch czy ręce, a nie oczy.
Najważniejsze jest znalezienie punktu zaczepienia i próba
odbudowania własnej wartości.
Pokazanie, że niewidzenie w żaden sposób nie pomniejsza mojej
wartości. Najważniejsi są ludzie.
Cała reszta przyjdzie albo nie,
różnie to bywa. Dla mnie bez
człowieka nie ma sensu czegokolwiek robić. Nie ma sensu angażowanie się w cokolwiek, jeżeli nie
będzie to działanie dla kogoś.

– W 2020 roku, dzięki wspólnym znajomym rozpoczęła się
współpraca Fundacji ze „Społem” WSS Śródmieście. Jak
ważne dla działalności Fundacji i realizacji zamierzeń jest
wsparcie innych organizacji?
– Przede wszystkim trzeba
zdać sobie sprawę, że fundacja
nie prowadzi działalności gospodarczej. A jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej to
po prostu nie zarabia. Wsparcie
sponsorów, finansowe czy rzeczone jest o tyle ważne, że możemy organizować różnego rodzaju
eventy czy wydarzenia wiedząc,
że mamy za sobą jakieś zaplecze.
Pomoc i wsparcie potrzebne są,
by zachować płynność.
– Plany na najbliższy czas?
– Największe wydarzenie, do
którego się właśnie przygotowujemy to pierwszy w Polsce
międzynarodowy turnieju tenisa
ziemnego we Wrocławiu w dniach
11-12 września. W tej chwili
zgłoszonych mamy ok. 50 graczy z Włoch, Hiszpanii, Irlandii,
Niemiec i Polski. Poza tym 22
sierpnia prowadzimy event przy
Kolumnie Zygmunta w ramach
kampanii społecznej „Po pierwsze jestem sportowcem”.
5 września w dziesięciu miastach będziemy organizować
pokazy Blind tenisa w ramach
Narodowego dnia Tenisa, 13-18
września organizujemy pokaz
Blind tenisa na prestiżowym turnieju Pekao Szczecin Open 2021.
W grudniu planujemy ogólnopolski turniej mikołajkowy dla dzieci
i cały czas przygotowujemy swoich zawodników do kolejnych
mistrzostw świata, które mam
nadzieje się wreszcie odbędą.

Rok kard. Stefana Wyszyńskiego

Oczekiwanie na beatyfikację

S

ejm RP uchwałą z dnia 27
września 2020r., przekonany
o szczególnym znaczeniu kardynała Stefana Wyszyńskiego dla
poszanowania godności człowieka,
szacunku dla Ojczyzny i budowania niepodległej Polski, ustanowił rok 2021 - Rokiem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Uczczono
w ten sposób 120 rocznicę jego
urodzin i 40 rocznicę śmierci. Rok
ten jest również rokiem beatyfikacji
Prymasa Tysiąclecia.
Osiem lat po śmierci Prymasa, 20
maja 1989 r. w Katedrze Warszawskiej, ówczesny ks. prymas Józef
Glemp uroczystą sesją zaprzysiężenia Trybunału rozpoczął proces
kanonizacyjny Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który
trwał 30 lat. Przypomnę, że minął
rok, kiedy 7 czerwca 2020 r. miała się odbyć na Placu Marszałka
Piłsudskiego uroczystość beatyfikacyjna kardynała Wyszyńskiego.
Niestety pandemia pokrzyżowała
te plany. Ale wkrótce będziemy
świadkami zakończenia procesu
beatyfikacji.
Tym razem uroczystość beatyfikacyjna kardynała Stefana
Wyszyńskiego planowana jest
na 12 września br. w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie.
Beatyfikacji będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro,
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu
papieża Franciszka publicznie
ogłosi dekrety beatyfikacyjne.
Miejsce pochówku Prymasa
w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, odwiedza wielu
pielgrzymów i turystów. 6 sierpnia rusza I Edycja Ogólnopolskich
Rekolekcji
BEATYFIKACJA33
z Prymasem Wyszyńskim. Informa-

cje można znaleźć na stronie internetowej: www.beatyfikacja33.pl .

Z okazji zbliżającej się beatyfikacji zachęcam Czytelników do
zgłębienia wiedzy o Prymasie. Na
rynku dostępne są różne książki
i komiksy „Prymas w komiksie”.
Wszystkie przedstawiają w obrazkowy sposób wielką postać Prymasa Tysiąclecia, wybitnego męża
stanu, który mawiał „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”.
Polecam również książkę pt.
„Czas nigdy go nie oddali. Wspomnienia o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim”, jego osobistego
sekretarza ks. Bronisława Piaseckiego, której ukazał się reprint.
Autor przybliża w niej Człowieka
o wielkiej wrażliwości na sprawy
ludzkie.
Wakacje są też okazją do odwiedzenia miejsc, w których urodził
się i przebywał na zesłaniu kardynał Wyszyński oraz izb pamięci
i muzeów, poświęconych postaci
jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Np. w Zuzeli, Komańczy, Włocławku, Stryszawie,
Wilanowie.
Danuta Twardowska

Pożegnanie „Pychotki”

– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Rozmawiała:
DANUTA BOGUCKA
P.S. W następnym numerze
zamieścimy artykuł o dysfunkcji
wzroku. (red.)

Czytanie to zabawa

Ta zabawa i inne mające związek
z szerzeniem znajomości procesu
powstawania książek , winny w przyszłości zaowocować wyniesionymi
z tej zabawy korzyściami , aby cytując Noblistkę „Czytanie książek było
najpiękniejszą zabawą”. Edukacyjna
zabawa przedszkolaków wpisała się
w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich , ustanowionego
na paryskiej konferencji generalnej
UNESCO w 1995r. na wniosek Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców.
A propos czytelnictwa w Polsce.
21 kwietnia br. Biblioteka Narodowa
opublikowała Raport o stanie czytelnictwa w Polsce w 2020 r. Czytamy
tam :„Na zadawane od trzech dekad
pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
badanie, twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To najlepszy
wynik od sześciu lat. Oznacza wzrost
o 3% w skali roku i o 5%w skali dwóch
lat. Na razie można mówić o powodach do ostrożnego optymizmu, choć
do poziomu wskaźników z początku
XXI wieku jeszcze daleko”.
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Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24%),
popularna (20%), także biografie,
wspomnienia czy książki historyczne
dotyczące XX wieku (19%).”
W czytaniu książek przodują
kobiety (51%) mężczyźni (33%).
Czytanie książek częściej deklarują
mieszkańcy miast. Najintensywniej
czytają książki te osoby , które mają
ich wiele.
Jolanta
Jędrzejewska

J

ak donieśliśmy przed miesiącem, 9 czerwca br. piętnastu uczniom
Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 przyszło pożegnać się z działająca
tam Spółdzielnią Uczniowską „Pychotką”. „Społem” WSS Śródmieście – patron SU Pychotka, dyrektor ZSZ Elżbieta Kostrzewa oraz opiekunowie SU Beata Boguszewska i Leszek Polkowski zadbali o uroczystą
oprawę pożegnania. Upominki i podziękowania za zaangażowanie i znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz SU „Pychotka” oraz współpracę
z WSS Śródmieście z rąk Danuty Boguckiej otrzymali odchodzący członkowie SU, absolwenci szkoły, w tym ustępujący prezes SU Jan Mikołajczyk.
Na zdjęciu uczestnicy pożegnania.

Za jeden uśmiech

A

ktorzy Teatru „Za Jeden
Uśmiech” z Krakowa, 15
czerwca br, przed budynkiem Szpitala dla Dzieci przy ul.
Kopernika w Warszawie sprawili, że na buziach dzieci pojawił
się uśmiech i radość.
Zabrali małych pacjentów, choć na kilka
chwil, do innego, baśniowego świata.
W trakcie przedstawienia „Opowieści
Starego Zegara” mali
pacjenci, którzy wyjść
mogli na dziedziniec
i ci, którzy obejrzeli
spektakl ze szpitalnych
okien poznali historię
Gaudentego. Gaudenty
to samotny zgorzkniały

księgowy, wiecznie zajęty pracą. Za
sprawą figla spłatanego przez duchy
czasu, przenosi się do odległej krainy zamieszkałej przez smoki. Bohater jest tak zajęty poszukiwaniem
drogi do domu, że nie zwraca uwagi
na prośby mieszkańców o uwolnienie
spod czaru złej czarownicy. Jednak
kolejne spotkania z bajkowymi postaciami uświadamiają mu siłę takich wartości jak przyjaźń, radość,
pomoc słabszym. W obronie smoków
staje do walki z czarownicą, a dzięki
pomocy ducha lasu pokonuje wiedźmę i wraca do swojego świata zupełnie odmieniony.
„Społem” WSS Śródmieście –
przyjaciółka wszystkich dzieci,
i tym razem przyczyniła się do wywołania uśmiechu na ich twarzach.
Po raz kolejny wspierając projekt
„Teatru za Jeden Uśmiech”.
DANUTA BOGUCKA
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Kartka z Sopotu

S

opockie molo to jakość sama
w sobie. To miejsce ma swoją klasę. Nie ma się więc
co dziwić, że imprezy na nim
organizowane miały zawsze najwyższe loty, a udział w nich był
swego rodzaju nobilitacją. Takoż
było z Cepeliadą, przygotowywaną corocznie od lat przez Fundację Cepelia i miejscowe władze.
Spotykali się tu twórcy ludowi,
rzemieślnicy, artyści. Podziwiać
było można kapele folkowe. Miała Cepeliada swoich zagorzałych
fanów, do których zaliczałem się
i ja.
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Dlaczego piszę w czasie przeszłym? Ano dlatego, że Cepeliada
jakby zniknęła. Zniknęła nazwa, ale
treść pozostała. Czyli pod innym
szyldem mamy to samo. Nie da się
nie polubić nowej odsłony, bowiem
w dniach 16-25 lipca br. wpadło tu,
pod sopockie molo mnóstwo znajomych z dawnych lat.

ciech, jako że drewniane zabawki i sprzęt kuchenny to rzeczy
tyleż ekologiczne co modne. Nie
zabrakło kuźni z metaloplastyką
oraz dziewiarstwa bazującego
na motywach naszego folkloru.
Bursztyniarze jak zwykle mieli
ofertę na każdy gust i kieszeń.
Z bursztynem konkurowały oka-

Więc obecny był oczywiście
stragan z wyrobami drewnianymi
oblegany przez gospodynie domowe i rodziców małoletnich po-

zy minerałów.
Na głodomorów czekała tradycyjna pajda chleba ze smalcem
i kiszonym ogórkiem. Skosztować można było gotowanej kukurydzy i prażonego bobu. Kuchnia
perska z oddali wabiła zapachem
i kolorystyką dań. Oczywiście
nad morzem nie mogło zabraknąć
ryb. Wędzone śledzie, dorsze, łososie, rybne kiełbaski i pasztety
znikały z lady w mgnieniu oka.

Tradycja nie ginie

Pikle, dżemy, przyprawy, oleje i najróżniejsze nieznane u nas
przetwory zachwalało stoisko
pod szyldem Istambuł. Łasuchów
wabiły pierniki zdobione fantazyjnie kolorowym lukrem oraz
wszelkiej maści owoce wyciągnięte z gorącej czekoladowej

Kartka z Władysławowa

D

o Władysławowa wybrałem się w pierwszej połowie lipca. Osiem dni nad
Bałtykiem przepełnionych było
opalaniem się na piaszczystej plaży, pływaniem w bardzo czystym,
jak na polskie warunki morzem,
a także licznymi spacerami po
tym urokliwym miasteczku. Niedaleko hotelu, w którym zamieszkałem, znajdował się znakomity
lokal „Fala”. Właściciel placówki
posiada bowiem własny kuter,
którym codziennie rano wyrusza na połów, a świeżo złowione ryby oddaje do wędzarni, po
czym sprzedaje je u siebie. Muszę
przyznać, że tak wyśmienitych
wędzonych ryb jak w „Fali” nie
jadłem chyba nigdy.
Przechadzając się po Władysławowie najczęściej, niestety, robiłem zakupy w Żabce. Ta sieć, podobnie jak w każdym większym
mieście w Polsce, także i nad Bałtykiem otworzyła swoje punkty

poradnik

sprzedawcy
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lat zajęły prof. psychologii
Uniwersytetu
Stanowego
w Arizonie (USA), Robertowi
Cialdiniemu, badania nad metodami skutecznej perswazji.
Z ich wyników czerpie pełnymi
garściami handel na całym świecie, możemy zatem czerpać i my.
Wpływanie na kogoś, aby zrobił coś po naszej myśli, może
wydawać się cyniczne. Jednak
właśnie tak działamy, jako ludzie
– wpływamy na siebie nawzajem,
aby dostać to, czego nam potrzeba, mając pewność, że druga
strona tego układu także dąży do
swojego dobra, gotowa wymienić
się z nami, aby je osiągnąć. Prof.
Cialdini jedynie zaobserwował te
naturalne mechanizmy społeczne,
naświetlił je i opisał w postaci 6
reguł – metod. Zajmijmy się teraz
dwiema z nich.

niemal przy każdej ulicy. Warto
jednak pamiętać o tym, że Żabka
nie przestrzega ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, udając placówkę pocztową. Dlatego
zakupy robiłem tam z pewnym
niesmakiem. A dodatkowo za
każdym razem czułem, że przepłacam za podstawowe produkty.
Wszystko zmieniło się wówczas,
gdy na swej drodze napotkałem
sklep Społem.
Niedużej wielkości sklep znajdował się trochę na uboczu całego zgiełku, który panuje w tym
nadmorskim kurorcie. Ale lokalizacja przy ul. Abrahama nie może
pozostawiać wiele do życzenia.
Stąd do pobliskiego portu jest
dosłownie rzut beretem, a w niedalekiej odległości znajduje się
również jedno z najpopularniejszych miejsc we Władysławowie,
chętnie odwiedzany przez całe rodziny Lunapark Sowińskiego.
Sklep należący do spółdzielni
PSS Puck już z daleka wita klientów dużymi plakatami reklamu-

jącymi nowości w asortymencie
alkoholi. Na witrynie znajdują się
też naklejki informujące o tym,
że w tym punkcie można zapłacić rachunki, a także doładować
telefon, natomiast przy samych
drzwiach wejściowych wisi duża
mapa Władysławowa. Po wejściu
do sklepu od razu można zdezyn-

Zasada wzajemności
Podobno Cialdini zastanowił
się nad nią, widząc na lotnisku
młodych ludzi, którzy najpierw
wręczali przechodniom zwykłe,
skromne kwiatki, a potem prosili
ich o dowolny, choćby niewielki
datek na rzecz antywojennej akcji,
jaką prowadzili. Zdarzało się, iż za-

obdarowani kwiatkiem o wiele
chętniej sięgali po portfele niż ci,
których młodzież „z marszu” prosiła o parę groszy, nie kłopocząc
się o jakiś drobiazg dla nich.

Większość pasażerów miałaby z tym jednak problem. Może
wonny podarunek był najmilszym gestem, jaki spotkał ich danego dnia? A może do głosu dochodziły nauki z dzieciństwa, że
należy być miłym i że tylko egoista zagarnia wszystko do siebie,
nie dając nic w zamian? Dość, że

Turyści oczywiście dopisali.
Handlowcy byli zapewne zadowoleni. Wszystkim zatem się
podobało. Sopot też zyskał, bo
impreza znakomicie wpisuje się

w wizerunek miasta przyjaznego
ludziom i ekologii. Z sentymentem tylko obrzuciłem wzrokiem
wejście na molo, gdzie od lat corocznie witał mnie napis „Cepeliada”. Tym razem była nazwa:
„Targi Rzemiosła i Rękodzieła
w Sopocie”. A organizatorami
byli: prywatna spółka Haczet
oraz Fundacja „Dary Ziemi”.
Długa nazwa raczej nie wpada
w ucho. Co do reszty to przyznać
trzeba, że nowi entuzjaści dobrze
zdali egzamin, kontynuując tradycję Cepeliady. „Dary Ziemi”?
A może ogłosić konkurs na nową,
krótką nazwę imprezy?
Jarosław Żukowicz

kompotami np. z agrestu, czy
truskawek. Muszę przyznać, że
w Warszawie nie zauważałem podobnych produktów.
Kolejną ciekawą rzeczą, którą
zauważyłem była sprzedaż w tym
spożywczym sklepie nie tylko
produktów
przemysłowo-chemicznych, ale także zabawek. I tu

kolejne zaskoczenie – bardzo ciekawa zabawka w stylu „mały kucharz” kosztowała bardzo tanio,
bo zaledwie 11 zł 60 gr. Warto
jeszcze wspomnieć, że większy
wybór produktów chemicznych
i przemysłowych można było
znaleźć w kolejnej placówce PSS
Puck, tym razem z artykułami
gospodarstwa domowego, która
znajduje się we Władysławowie
przy ul. Hallera.
MATEUSZ DAMOŃSKI

niezbędne, ale równie istotne są
dla nich dobre relacje międzyludzkie, pragnienie wymiany oraz
bycia „w porządku”.
Zasada społecznego dowodu
słuszności

je człowieka, gdyż zawsze chce
on trafić jak najlepiej. Tymczasem widzi, że analiza dostępnych opcji pochłonie morze czasu. Niejeden z nas wie dobrze,
jak skutecznie może wówczas
zadziałać taki podszept: „Panie
emerytki najczęściej biorą u nas
te ciasteczka. Mówią, że za taką
cenę, to najpyszniejsze, co można dostać!”

Blisko portu

fekować ręce oraz założyć jednorazowe rękawiczki.
Co bardzo przykuło moją uwagę w tym samoobsługowym sklepie spożywczym, to fakt, iż ceny
na podstawowe produkty były
naprawdę niskie w porównaniu
chociażby do wspomnianych
wyżej Żabek. Co więcej, na jednej ze sklepowych półek znalazłem prawdziwe rarytasy – słoiki
z przetworami, m.in. śliwkami
i wiśniami w occie, szparagami w zalewie oraz domowymi

Pomyślmy o tym w naszej
pracy. Kiedy zidentyfikujemy
potrzebę klienta, zaprowadzimy

Perswazja

czepiony zupełnie nie reagował, po
prostu zniecierpliwiony odpychał
natręta i odchodził, wyrzucając stokrotkę do najbliższego kosza.

kąpieli. Popić można było piwem
z browaru w Bytowie, polskimi
winami gronowymi i owocowymi, a także – rodzimymi nalewkami i syconymi miodami.
Gąbki i pumeksy budziły niemałe zainteresowanie, zwłaszcza, że
sprzedawca ciekawie opowiadał
o zaletach oferowanych produktów. Jeszcze bardziej egzotyczne
były maski i figurki z Afryki. Sopoccy plastycy pokazali, że można zrobić niebanalne, gustowne
a przy tym niedrogie pamiątki.

go do odpowiedniej alejki, podejdziemy z nim do właściwej półki,
sami sięgniemy na nią, zdejmiemy paczkę produktu i podamy mu
do ręki, czy będzie miał tyle psychicznego hartu, aby powiedzieć:
„Nie, jednak nie wezmę tego.
W domu mam jeszcze pół opakowania, trzeba najpierw zużyć
tamto”? Czy raczej z wdzięczności za poświęconą uwagę i fatygę
z naszej strony podąży z towarem
do kasy? Pamiętajmy, że artykuły pierwszej potrzeby są ludziom

Ta nieco skomplikowana nazwa jest w istocie łatwa do przełożenia na praktykę. Otóż gdy nie
wiemy, co zrobić, chętnie podążamy za osobami ze swojego otoczenia. Skoro wielu ludzi zdecydowało się na coś, nie mogło to
być złe! Szczególnie atrakcyjnie
ta zasada wygląda, gdy otaczają
nas osoby w podobnym wieku,
takiej samej zasobności portmonetek, czy w identycznej sytuacji
rodzinnej i życiowej.
Klient zafrasowany faktem,
że ma przed sobą regał ze zbyt
dużym wyborem artykułów, nie
będzie z tego tytułu szczęśliwy. Inne badania (niezwiązane
z pracą Cialdiniego), wykazały,
iż nadmiar możliwości paraliżu-

Uwaga! Należy być czujnym
na to, wobec kogo stosujemy tę
zasadę. Osoba o oryginalnym
stylu bycia, stanowcza w zachowaniu, może w życiu unikać
upodobniania się w czynach do
innych ludzi. Propozycja, aby
zdecydowała się na to, co zwykle
robią wszyscy, zadziała wówczas jak płachta na byka. Jednak
większość ludzi doceni i skorzysta z podpowiedzi, pomagającej
im znaleźć się wśród społecznej
większości.
MONIKA KARPOWICZ

Str. 8															

HOROSKOP

smaki Życia

K

anał YOU TUBE to prawdziwa kopalnia złota i diamentów.
W nocy, kiedy
możesz się skupić, odkrycia
bywają najcenniejsze.
Czy
to jakieś stare, zapomniane
przeboje, czy stare klasyki
jazzowe, czy muzyka ludowa różnych krajów, a zwłaszcza cygańska i latynoamerykańska. Nieraz to jest jakiś
olśniewający nocny koncert
zamkowy szwajcarskich drumlerów-bębnistów
z
żonglerką sztandarami, albo na
rynkach miast żywiołowe koncerty orkiestry Andre Rieu,
czy idealne chóry włoskie Il
Divo, lub cerkiewne rosyjskie.

Pavarottiego, Cohena, Ivana
Rebroffa, polskiego Bernarda
Ładysza, także niemieckiego
Ronny,ego. Jego pieśni morskie, jak Rolling Home, Der
Hamburger Veermaster,
czy
„Wenn der Tag zu Ende geht”(Kiedy dzień zmierza ku
końcowi), chwytają za serce
nostalgicznym nastrojem.

Milva śpiewa przejmująco
tekst do tanga wszechczasów
„La Cumparsita”, jako lament zdradzonej kobiety. Natomiast Bourne wykonuje do
tego fantastyczny taniec na
lodzie z krzesłem. Najpierw
na krześle wisi biała koszula męska, a krzesłem wywija
w koło tancerka.

Ostatnio słuchałem pieśni zmarłego na raka mózgu
w wieku 55 lat w Londynie

Od lat cenię jednak wysoko
„najleniwsze głosy świata”,
czyli męskich solistów o bardzo niskich głosach, w dramatycznych i romantycznych
wykonaniach pieśni i piosenek. Pamiętam, kiedy w nocnej Trójce moja koleżanka ze
studiów Halinka Stefanowicz
nadawała przeboje Deana
Martina, czyli Dino Crocettiego. Wtedy ten sławny idol
amerykański, jeden z „hultajskiej trójki z Las Vegas”,
obok Sinatry i Sammy Davisa jra, umierał schorowany
w samotności w swej willi na
przedmieściach Los Angeles,
w wieku 82 lat. I ta audycja
była na jego cześć.

w 2017 r. , u szczytu światowej
sławy,
rosyjskiego
barytona Dmitrija Chworostowskiego. Z genialną wrażliwością śpiewał m.in. arie
Oniegina, albo pieśni wojenne, np. na Placu Czerwonym
w Moskwie. Lecz największe
poruszenie wywołuje jego
wykonanie walca „Na sopkach Mandżurii”, o poległych
żołnierzach w wojnie rosyjsko-japońskiej.
Widać jak
w kulturze rosyjskiej wysoko
cenią pamięć o poległych.

W
pewnym
momencie,
w przypływie rozpaczy, porywa tę koszulę z krzesła i rzuca ją w tłum publiczności.
Widzowie zamierają i rozlega
się pomruk zaskoczenia. Potem łyżwiarka dalej wywija
pustym krzesłem. Wykonuje
szaleńcze piruety. W końcu
zmęczona pada dramatycznie
plecami na to krzesło.

Te „najleniwsze głosy”, to
Martin, Joe Dassin, Nat King
Cole, Jim Reeves, Chris Rea,
a ja do nich dołączam obok

Głosy

Jedno z najsilniejszych
przeżyć muzycznych na You
Tube, jakie polecam, to kapitalny wideoklip z pokazowego występu mistrzyni świata
w tańcach na lodzie, Kanadyjki Shae-Lynn Bourne do śpiewu włoszki Milvy o niskim,
dramatycznym głosie.

Zwisa przez chwilę i wówczas wybucha burzliwa owacja. Ona wstaje z krzesła
i jednak z promiennym uśmiechem i błyskiem w oczach
robi taneczną zwycięską rundę! Wrażenie jest nadzwyczajne i warto obejrzeć ten kilkuminutowy spektakl.
Mój zachwyt nad tymi niskimi, barytonowymi głosami, to
także echa dwuletniej praktyki w chórze akademickim św.
Anny w Warszawie. Śpiewaliśmy wtedy na ślubach i potem
nowożeńcy w podzięce przynosili nam torty do refektarza. Teraz tylko wspominam
stare „dobre czasy” i pląsam
czasem jako
DERWISZ
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Baran 21.III-20.IV

Równowaga i spokój potrzebne przy podejmowaniu
decyzji, których nie mało
czeka cię po miesiącach
odprężenia.Przygotuj się na
rodzinne uroczystości.

Byk 21.IV-21.V

Wyjazd rodzinny w tym
miesiącu powinien przynieść oczekiwane efekty.
Korzystaj w miarę możliwości z tego co przynosi jeszcze lato. Nie
stresuj się każdym drobiazgiem.
Bliźnięta 22.V-21.VI
W przyszłości uważaj na
osoby ci nieprzychylne.
Stres staraj się rozładować
dobrym humorem. Nadaj
sprawom ważnym stosową kolejność.
Rak 22.VI-22.VII
Nie szukaj problemów tam
gdzie ich ma. Ciesz się sprawami , które udało ci się
załatwić. Korzystaj z lata na
tyle ile możesz.
Lew 23.VII-22.VIII
Nie uciekaj od pomocy najbliższych nawet w sprawach
małej wagi. Zycie o wiele
jest łatwiejsze jak rozłożymy
ciężar trosk na sprzyjające nam osoby.
Panna 23.VIII-22.IX
Epidemia
uniemożliwiła
zorganizowanie rodzinnych
spotkań. Spróbuj to naprawić w okresie kanikuły, albo
tuż po niej.

Waga 23.IX– 23.X

Pora na radość i wyjazdy
w niezbyt odległe miejsca,
ale w wymarzonym towarzystwie. Plany powinny
spełnić się w stu procentach.
Skorpion 24.X-22.XI
Musisz panować na swoimi
skrajnymi emocjami. Może
sierpień będzie miesiącem
intensywnej pracy nad sobą.
Warto ja podjąć dla siebie i dla bliskich.
Strzelec 3.XI.-23.XII
Więcej wiary w siebie. Zrezygnuj z bycia idealnym
w każdej sytuacji. Przyda się
więcej luzu. Zaufaj swojej
intuicji, a wszystko okaże się łatwiejsze.
Koziorożec 24.XII-20.I
Na koniec miesiąca pomyśl
o spotkaniu z przyjaciółmi.
Nie wiadomo kiedy po
wakacjach będzie okazja
do ponownego spotkania.
Wodnik 21.I-20.II
Poświęć
więcej
czasu
bliskim. Trzymaj nerwy na
wodzy, oni też nie mają łatwo. Bądź wyrozumiały dla
młodego pokolenia, chociaż trudno
czasami oprzeć się komentarzom.

Ryby 21.II-20.III

W drugiej dekadzie miesiąca możesz mieć zaskakujące spotkanie z nieznaną
ci osobą. Zadbaj o relacje
z dalszą rodziną i niegdyś bliskimi ci
znajomymi.
J.J.

z hasłem
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ierpień kusi różnorodnością barw oraz bogactwem
owoców, warzyw i grzybów. Na naszych talerzach
pojawić mogą się piękne smakowe kompozycje
oraz kuszące przekąski pachnące sierpniowym powietrzem. To czas wakacyjnych spotkań. Zaskocz swoich
gości czymś wyjątkowym.

Najlepiej, by ciasto wkoło śliwki było jak najcieńsze.
Na środku umieścić śliwkę, dokładnie zlepiać brzegi
i uformować kształtną kulkę. Odkładać na oprószoną
mąką stolnicę. Zagotować dużą ilość wody, lekko ją osolić, wrzucić knedle. Gdy woda ponownie się zagotuje
zmniejszyć ogień i gotować przez około 5 minut licząc

Pachnące sierpniem

Tarta z kurkami

Składniki na ciasto: ● 100 g zimnego
masła ● 200 g mąki pszennej ● 1 jako
L ● ½ łyżeczki soli ● Dodatki: ● 300
g kurek ● 150 g boczku wędzonego ● 1
por ● olej ● Masa śmietanowo-jajeczna: ● 2 jaka L ● 150 g śmietany 18% ●
100g sera cheddar ● 100g sera mozzarella ● sól ● pieprz ● gałka muszkatołowa ● papryka
słodka ● czosnek granulowany
Masło pokroić na kawałki i zagnieść z pozostałymi
składnikami na ciasto. Ciasto rozwałkować. Wykleić nim
formę na tartę o średnicy 27cm. Nakłuwać widelcem,
piecz w temperaturze 190°C przez około 15 minut, aż
delikatnie się złapie delikatny złoty kolor. Kurki, por i boczek podsmażyć na rozgrzanej patelni. W razie potrzeby
podlać wodą. W międzyczasie przygotować masę jajeczną: jajka roztrzepać ze śmietaną i przyprawami. Wymieszać ze startymi na tarce serami. Na podpieczony spód
wyłożyć kurki z porem i ser. Zalać masą jajeczną. Zapiekać w temperaturze 190°C przez około 20-30 minut, aż
masa się zetnie.

Knedle ze śliwkami cynamonem, bułką

tartą i słodką śmietanką
● 500 g ziemniaków (400 g ugotowanych i rozgniecionych praską) ●
1 jajko ● ok. 100–150 g mąki ● sól ●
250 g śliwek węgierek ● cynamon ●
cukier puder ● Do podania: ● 6 łyżek
bułki tartej ● 6 łyżek masła ● 400 g
gęstej śmietany 12% ● 1 łyżka cukru
wanilinowego ● 2 łyżki cukru
Ziemniaki umyć, obrać i ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić i dokładnie rozgnieść praską. Całkowicie
ostudzić. Śliwki umyć, nadkroić i usunąć pestki, tak aby
połówki śliwek pozostały złączone. W środek wsypać
szczyptę cynamonu i 1/4 łyżeczki cukru pudru. Ostudzone ziemniaki wyłożyć na mąkę, dodać jajko, posolić
i powoli łączyć składniki w jednolite ciasto. Oprószonymi
mąką dłońmi formować kulki wielkości orzecha włoskiego, mocno je rozpłaszczyć na dłoni na cienki placuszek.

od czasu wypłynięcia knedli na powierzchnię. Wyjąć łyżką cedzakową i ułożyć na talerzach, przed podaniem zlać
wodę z talerzy. Bułkę tartą zrumienić na suchej patelni,
następnie dodać masło i roztopić, wymieszać. Polać po
knedlach, polać śmietaną wymieszaną z cukrem wanilinowym i cukrem, posypać cynamonem.
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Jacka

Na św. Jacek z nowej pszenicy
placek.



Jeśli w dzień Jacka nie pada, suchą
jesień zapowiada.



Jacek gdy suchy, rozprasza
jesienne pluchy.
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Grillowany arbuz z serem feta, miodem

i sosem sojowym
● 1 kg arbuz ● 2 łyżki oliwy z oliwek ●
80 g sera typu feta ● 4 łyżki miodu ● 80 g
orzechów włoskich ● 2 łyżki sosu sojowego
● 10 listków świeżej mięty
Arbuz pokroić na plastry grubości około 1 cm. Każdy plaster posmarować oliwą
z oliwek z obu stron oraz miodem (2 łyżki).
Plastry arbuza smażyć bezpośrednio na ruszcie z grilla
po 2-3 minuty z każdej strony, aż się przyrumienią oraz
zmiękną. Listki mięty drobno pokroić, orzechy włoskie
pokruszyć na mniejsze kawałki. Fetę wymieszać z pozostałym miodem (2 łyżki). Grillowanego arbuza podawać
posypanego miodową fetą, pokrojoną miętą oraz orzechami. Wierzch skropić ciemnym sosem sojowym. Najlepiej
smakuje podany na ciepło.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–21 utworzą hasło.
Poziomo: 1) miś stworzony przez
francuską pisarkę Olgę Pouchine, 5)
domena Społem, 8) w bilansie obok
pasywów, 9) posiadacz milionów,10)
bohaterka rosyjskiej powieści, 11)
oznaczenie płatności na każde żądanie,
13) prezentacja mody lub filmu, 16)
”rurka” w bierniku, 20) wiecznie zielone drzewo cytrusowe, 23) mityczna
grecka bogini miłości i piękności, 24)
nazwisko japońskiego reżysera filmów
„Serce” , „Grzech”, 25) starodawny pojazd, 26) bylina z rodziny astrowatych,
27) żona Orfeusza.
Pionowo: 1) domek Puchatka, 2)
tytuł utworu H. Sienkiewicza, 3) imię
brytyjskiej aktorki King, 4) ryba, inaczej garbatka, 5) tytułowa postać opery
Stanisława Moniuszki, 6) lud murzyński, krewni Zulusów m.in. w Zambii,
Tanganice, 7) zawód byłego prezydenta Polski, 12) do naśladowania lub
chemiczny, 14) przeciwnicy,15) nic nie

znaczy, 17) wykwintne artykuły, 18)
jednoślady, 19) stolica i główny port
Kuby, 21) w przedsiębiorstwie m.in.
finansowy lub kadr, 22) przywłaszczać
sobie cudze rzeczy, 23) obrzędowa
uczta u pierwszych chrześcijan.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 8 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 sierpnia 2021r.
Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą
ufundowaną przez Mazowiecką Agencję Handlową Społem.
Rozwiązanie krzyżówki nr 6/21
Poziomo: 1) sztuciec, 5) kineza,
8) talary, 9) Polonais, 10) kozaczki,
11) ołtarz, 13) maneż, 16) kotki. 20)
azotan, 23) Targówek, 24) integraf, 25)
orlica, 26) makaki, 27) Sorkwity.
Pionowo:1) sztuka,2) talizman, 3)
caryca,4) Capri, 5) Kolno, 6) nonet, 7)
zbiornik, 12) Łąck, 14) Amazonka, 15)
żaba, 17) trawnik, 18) ogórek, 19) okłady,21) trema, 22) nerki, 23) tyfus.
HASŁO: NASZE ARTYKUŁY
NA KAŻDĄ PORĘ ROKU.
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