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150-lecie Społem WSS Śródmieście

Hołd Założycielom
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lutego br., dokładnie w 150 rocznicę zarejestrowania w 1869 r.
przez władze carskie w Petersburgu statutu Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury” w Warszawie, na cmentarzu na Starych Powązkach na grobach jego założycieli – Aleksandra Makowieckiego
i Wiktora Magnusa – złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przedstawiciele najstarszej spółdzielni społemowskiej Społem WSS Śródmieście i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem.

W skład delegacji weszli: prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski, dyr. Danuta Mioduszewska z KZRSS Społem oraz Danuta
Bogucka i Jolanta Jędrzejewska z WSS Śródmieście. Obecni byli redaktorzy naczelni: Tęczy Polskiej Klementyna Zygarowska i Społemowca
Warszawskiego Dariusz Gierycz.
Oddanie hołdu warszawskim pionierom spółdzielczości spożywców,
rozpoczęło jubileusz i obchody Roku
Społem w Warszawie i całym kraju.
Zgodnie z Apelem Koła Historycznego WSS, które skupia grupę zasłużonych działaczy społemowskich
pod przewodnictwem wybitnej działaczki Cecylii Przedpełskiej, a który
publikowaliśmy w październiku ubr.,
powołano w lutym br. dwa zespoły
robocze ds. organizacji obchodów,
w WSS Śródmieście i KZRSS Spo-

łem. Podjęły one prace nad programem obchodów 150-lecia, przyjmując harmonogram działań, służących
przede wszystkim promocji handlu
i organizacji społemowskich.
Wśród różnorodnych przedsięwzięć zaplanowano m.in. uroczystości związane ze 150-leciem urodzin
najwybitniejszego polskiego spółdzielcy, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Społem, a potem
prezydenta RP prof. Stanisława

Wojciechowskiego – 15 marca.
Obok złożenia kwiatów na jego grobie w Alei Zasłużonych na Starych
Powązkach, przewidujemy okolicznościową konferencję i publikacje
medialne.

Prezes Ryszard Buła

N

a stronie 5 przedstawiamy obszerne sprawozdanie z doniosłego jubileuszu
jednej z najstarszych spółdzielni
społemowskich – Gali 120-lecia
Społem Powszechnej Spółdzielni
Spożywców Jedność w Częstochowie. Jej zorganizowanie i przebieg
stanowią dobry wzór do naśladowania w bratnich spółdzielniach.
Wybrano najbardziej prestiżową
salę w mieście – Filharmonię Narodową imieniem wybitnego wirtuoza skrzypiec XX wieku Bronisława Hubermana w Częstochowie,
zdolną pomieścić aż ponad 600
osób. Zapewniono odpowiednią

Na 120-lecie jednej z najbardziej
zasłużonych spółdzielni w kraju,
która ma niezaprzeczalny dorobek wielu pokoleń społemowców
zabrakło należnych im krzyżów
zasługi. Za długoletni trud, poświę-

Podobnie niedocenione są zasługi
spółdzielni społemowskich przy odbudowie z ruin stolicy i całego kraju,
przy zagospodarowaniu Ziem Zachodnich i Północnych oraz osadnictwie
przybyszów zza Buga. Powinniśmy też
pamiętać o ofiarności i poświęceniu społemowców w latach następnych, gdy
nękały nas lata niedoboru, gospodarki nakazowo-rozdzielczej w PRL, albo
okresy słynnych „pustych półek”, za które niesłusznie obwiniano sklepy spółdzielcze. A tymczasem nasze pracownice z bezprzykładnym poświęceniem
i trudem nocami lepiły i rozliczały przymusowe kartki żywnościowe. To spółdzielnie Społem dostarczały żywność strajkującym stoczniowcom i robotnikom.
Więcej na str. 3 u

SS Mokpol

Na Walentynki

Z okazji jubileuszu zostaną zorganizowane konferencje popularno-naukowe i konferencje prasowe,
także we współpracy z Muzeum Historii Spółdzielczości. Kulminacją
uroczystości będą dwa galowe spotkania spółdzielców w Warszawie
we wrześniu br. 
Red.

Gala w Filharmonii

W pamięci spółdzielców pozostaną historyczne i współczesne refleksje zawarte na specjalnym filmie
i w wystąpienia prezesa PSS Ryszarda Buły, miłe i serdeczne wystąpienie gości, wraz z gratulacjami,
życzeniami i upominkami dla jubilatów. Jedyny niedosyt, niestety, pozostał ze względu na zbyt małą ilość
odznaczeń, w tym brak odznaczeń
państwowych. Wprawdzie prezes łagodził nastrój, że sporo odznak przyznano w ostatnich latach, jednak, jak
odczuliśmy na sali i w kuluarach,
społemowcy byli zawiedzeni.

Przez trzy wieki, od pokoleń, zawsze niezawodnie służyliśmy i służymy warszawiakom i Polakom. Czy
był to okres wiekowych zaborów
i tłumienia przez władze carskie narodowych powstań, czy okresy wojen
światowych, odbudowy z ruin, rozmaitych kryzysów, reform, przemian
ustrojowych – to Polacy mogli liczyć
na handel społemowski i zaspokajanie
najważniejszych potrzeb. Szczególnie
bohatersko zapisali się spółdzielcy
Społem podczas oblężenia Warszawy
we wrześniu 1939 roku i Powstania
Warszawskiego w 1944 r.

W następnych miesiącach należy spodziewać się cyklu publikacji
w mediach, w tym w prasie spółdzielczej, Tęczy Polskiej, Społemowcy Warszawskim, Rolniku Spółdzielcy i na portalach branżowych.
Przewidziano wydanie albumu jubileuszowego, specjalnych wydań
czasopism, plakatów, ulotek, folderów, znaczków, przypinek, toreb
reklamowych itd.

120 lat Społem PSS Jedność w Częstochowie

oprawę dekoracyjną, artystyczną i kulinarną imprezy oraz obsługę lokalnych mediów. Zadbano o reprezentację władz miasta
i województwa, posłów oraz lidera
KZRSS Społem.

Z okazji 150 rocznicy założenia pierwszej
spółdzielni konsumenckiej na ziemiach polskich
w 1869 r., wtedy pod zaborami, czyli Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury” w Warszawie, przesyłam Wam gorące,
serdeczne pozdrowienia. Jest to święto nie tylko naszej najstarszej Społem WSS Śródmieście, ale również warszawskich spółdzielni spożywców,
a szerzej także całej spółdzielczości spożywców w kraju.

cenie, ofiarną służbę mieszkańcom
miasta i okolic.

To szerszy problem i dotyczy także
innych bratnich spółdzielni z ponad
stuletnim rodowodem. Warto, aby
w roku jubileuszowym całego Społem, które przez trzy wieki w każdych
warunkach służy ludziom, o najbardziej zasłużonych bohaterach pracy
jednak pamiętano u władz, gdzie trzeba i odpowiednio ich honorowano.

27 Finał WOŚP
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sklepach Spółdzielni Spożywców Mokpol z okazji święta zakochanych – Walentynek zorganizowano w tym roku, w dniach 1219 lutego, dwie akcje promocyjne, reklamowane na plakatach.
W jednej z nich klienci Mokpolu mogą zrobić jednorazowe zakupy za minimum 39 zł, a w tym co najmniej dwóch produktów firmy Wawel, za co można
otrzymać czekoladę Wawel Michałki 100g za darmo. Natomiast w drugiej akcji klient za dokonanie zakupów za minimum 59 zł, w tym co najmniej dwóch
produktów firmy Wedel, otrzyma gratis czekoladę wedlowską Brownie 290g.
Warto dodać, że po niedawnym remoncie największego ursynowskiego
Megasamu, o którym pisaliśmy w ub. roku, klienci mogą wybierać towary
już przy lepszym, cieplejszym nowoczesnym oświetleniu ledowym. Firma
Kabis wybrała do zamontowania na sali głównej i na zapleczu 153 oprawy
marki Ledvance. Jak mówi Iwona Karwowska z działu marketingu – „ Nowe

oświetlenie jest nie tylko energooszczędne, ale też znacznie poprawiło warunki pracy w naszym największym sklepie. Również nasi klienci, a na ich
opinii zależy nam najbardziej, chwalą zmianę oświetlenia”.

Serdeczne dary

ubliczne zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza podczas 27.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na gdańskim
Targu Węglowym 13 stycznia br.
wstrząsnęło Polakami. Nienawiść
i pogarda, wzajemne szczucie
w internecie, mediach, życiu pu-

blicznym zatruwają serca i umysły ludzi.

Dlatego jak powietrza potrzeba nam wzajemnego szacunku,
praworządności, tolerancji, dialogu,
kompromisu, porozumienia, zgody.
Również uważamy, iż każdy z nas na
co dzień musi starać się zatrzymać
zło, przeciwstawić się chamstwu,
wulgaryzacji życia, słów.

Na stronie 3 publikujemy podsumowanie 27 Finału piórem naszej redakcyjnej koleżanki Jolanty
Jędrzejewskiej.
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Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki

Premier Rzeczpospolitej Polski
Dotyczy: nowelizacji „Ustawy
z dnia 10.01.2018 o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni wolne”
Szanowny Panie Premierze
Biorąc za podstawę wzmożony
lobbing prasowy i telewizyjny Polskiej organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), która reprezentuje
w 100% zagraniczne sieci handlowe,
jak też nieformalne oddziaływanie na
polityków i opinie społeczną – informujemy Pana Premiera, że zdecydowana większość polskich placówek
handlowych, które w naszym kraju
posiadają niespełna 30 % udziału
rynku detalicznego, z zadowoleniem
przyjęły ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, gdyż właściciele
razem z pracownikami uczestniczyli
w tworzeniu i zbieraniu podpisów
pod obywatelskim projektem ograniczającym handel w niedziele i święta
oraz niektóre inne dni wolne.
W aktualnej sytuacji na rynku daje się zauważyć niedobór
pracowników w sektorze handlu
(około 18 % pracowników handlu
stanowią obcokrajowcy). Wprowadzenie w życie ww. Ustawy nie
spowodowało zatem oczekiwanego przez wielu ekspertów wzrostu
bezrobocia.
Wcześniejsze negatywne przewidywania i opinie na temat projektu ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre
inne wolne dni, głoszone w trakcie
prac Komisji Sejmowych, przez
przedstawicieli zagranicznych koncernów handlowych, nie sprawdziły się.
Okazało się w praktyce, że żadne negatywne skutki ustawy nie
sprawdziły się zarówno w obszarze
bezrobocia, jak i obniżenia płacy pracownikom handlu, czy też
zmniejszenia wpływów z podatku
pośrednich z sektora handlu lub
ogólnego pogorszenia się koniunktury w handlu.

W wyniku ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele oraz inne
niektóre wolne dni, poprawiła
się natomiast sytuacja mikro firm
z branży handlu wyrobami własnymi, towarami niskoprzetworzonymi, rozwija się dynamicznie
gastronomia, a przede wszystkim
rozwijają się aktywne formy wypoczynku i zdrowy tryb życia.
Obecnie zagraniczne sieci handlowe reprezentowane przez polsko brzmiącą nazwę Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz
inni przedstawiciele zagranicznych
sieci handlowych biorąc za pod-

którzy zgodnie z ustawą mogą
pomagać w prowadzenia handlu
w dni ustawowo wolne.
Szanowny Panie Premierze
Okazało się, że wprowadzenie Ustawy obnażyły radykalną
zmianę w polityce zagranicznych
koncernów produkcyjnych, które
dostarczają towary dla sieci zagranicznych oraz sklepów polskich.
Codziennością jest niższa cena
zakupu od producentów towarów
detalicznych dla zachodnich sieci handlowych i wyższa cena dla
sklepów z kapitałem polskim.

Pismo do premiera

stawę terminarz i tematykę prac
posiedzeń sejmu wzmogły powtórny agresywny lobbing w zakresie
przywrócenia handlu w niedziele.
Chcą przekonać decydentów i opinie publiczną o szkodliwości obowiązującej Ustawy przytaczając
powtórne nieprawdziwe analizy
oraz badania wykonywane „na tzw.
zlecenie”.
Celem podstawowym jest zapewnienie mocodawcom koncernom zagranicznym przywrócenie
handlu w niedziele w odróżnieniu
od ich rodzimych sklepów (np.
w Niemczech, Francji, Holandii,
itd.).
Naszym zdaniem chęć przywrócenia handlu w niedziele przez sieci zagraniczne związany jest także :
– ze spadkiem sprzedaży głównie
w galeriach handlowych, których
kolejne nowe inwestycje powodują przechodzenie dzierżawców do
nowo wybudowanych galerii (często zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie – tzw. „kanibalizm
handlowy”). Warto zaznaczyć, że
właściciele zagranicznych galerii
handlowych nie obniżają przy tym
czynszów wynikających z prawa
popytu-podaży
– z trwającymi pracami w Sejmie RP nad projektem nowelizacji
ustawy (w szczególności dotyczącymi art. 6 pkt. 7, doprecyzowującego definicję punktu usług pocztowych, oraz członków rodziny,

Sprzedaż towarów w sklepach
z obcym kapitałem w dniach poprzedzających dzień wolny od handlu odbywa się w drastycznie niskiej cenie dumpingowej, co duży
wpływ na rentowność polskich małych sklepów.
Dotychczasowa polityka państwa wobec polskiego handlu,
a w zasadzie jej brak doprowadziła
do zaniku polskiego hurtu spożywczego, oddają tą dziedzinę handlu
obcemu kapitałowi.
Tegoroczne problemy rolnictwa
ze skupem płodów rolnych świadczą wyraźnie o potrzebie polskiej
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sieci dystrybucyjnej – bowiem
dyktat cenowy firm zachodnich
w dłuższej perspektywie spowoduje nieodwracalny „zator” również
w polskim rolnictwie.
Naszym zdaniem nagminne,
wręcz patologiczne łamanie ustawy o nieuczciwej konkurencji
przez zagraniczne sieci handlowe
i produkcyjne, związane jest z brakiem fachowości, zaangażowania
oraz woli eliminacji tej patologii
przez powołane do tego państwowe
służby, z UOKiK włącznie.

dwa, trzy lata o ratunek będzie
za późno, bowiem na to nie będzie zgody Komisji Europejskiej,
która stanie po stronie zagranicznych sieci handlowych w Polsce.

To może być główny powód
w najbliższej perspektywie, bankructwa tysięcy małych i średnich
polskich firm handlowych.
Należy w trybie pilnym rozważyć nowelizację ustawy o nieuczciwej konkurencji, wprowadzając zapis ścigania nieuczciwych praktyk
z Urzędu, oraz wprowadzenie procentowych limitów udziału w rynku poszczególnych jego uczestników, tak na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim jak i krajowym.

Prezes Kongregacji Przemysłowo
-Handlowej
– Jan Rakowski
Prezes KZRSS Społem
– Ryszard Jaśkowski
Prezes Naczelnej Rady
Zrzeszenia Handlu i Usług
– Tadeusz Zagórski
Prezes KZRS Samopomoc
Chłopska
– Janusz Bogdan Czaplejewicz

Szanowny Panie Premierze
„ratujmy polski handel”. Nowelizacja ustawy „o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni wolne” jest
tylko jednym z elementów podjęcia próby ucywilizowania handlu
w Polsce. Naszym zdaniem jest to
ostatnia chwila na skuteczny jego
ratunek. Obawiamy się, że za

Do wiadomości:
Andrzej Duda – Prezydent RP
Marek Kuchciński – Marszałek
Sejmu RP
Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
Jarosław Kaczyński – Prezes PiS
Piotr Duda – Przewodniczący
NSZZ „Solidarność”

Zgłaszamy gotowość naszych
organizacji do podjęcia współpracy w zakresie prac legislacyjnych,
dotyczących uregulowania obszaru
sektora handlu.
Warszawa, 9 stycznia 2019 r.

PSS Wejherowo

B

ary mleczne, które z czasem,
gdy w ich menu zaczęły pojawiać się dania mięsne, przekształciły się w bary szybkiej obsługi,
to ikona lat PRL-u. Później strącono
je z piedestału gdy zachłysnęliśmy
się pizzą, kebabem, sajgonkami i suszi. Ostatnio wracają do łask, a nawet
stają się modne. W miejsce tych, które nie uniosły próby czasu wyrastają
nowe, z ciekawą i swojską propozycją gastronomiczną. Tym bardziej
jednak docenić trzeba te, które się
utrzymały i ciągle są obecne na kulinarnej mapie swych miejscowości. A taki właśnie jest bar Expresso
w Wejherowie.
Wejherowo to dziś prężnie i nowocześnie rozwijające się miasto. Jest
ważnym ośrodkiem administracyjnym i kulturalnym, a także i turystycznym Wybrzeża Gdańskiego.
Zarówno stali mieszkańcy, jak i przyjezdni stanowią łakomy kąsek dla
tutejszych gastronomików. Toteż sieć
lokali jest dobrze rozbudowana i ciekawie zróżnicowana. W tej stawce
Expresso trzyma się na dobrej pozycji. Nie boi się konkurencji, nie sili
się na nowinki, nie epatuje udziwnionymi propozycjami potraw. Jest
miejscem gdzie można wpaść niemal
w biegu, zostać błyskawicznie obsłużonym i wyjść, oblizując się z apetytem po spałaszowaniu zawsze świeżych dań.
Bar należy do „Społem” PSS
„Zgoda” w Wejherowie. Położony
jest w niedalekiej odległości od głównego placu miasta, tuż obok siedziby
spółdzielni. Powierzchnia niezbyt
pokaźna, bo raptem dwanaście czteroosobowych stolików. O klientów
dbają trzy osoby pracujące na całym
etacie i dwie na półetatach. Dziennie wydaje się tu 200-300 posiłków.
Największe obłożenie to oczywiście
godziny między południem a czternastą. Latem zwykły ruch rośnie
– wiadomo: turyści. Więcej też jest
gości w zimniejsze dni, wtedy najpopularniejsze stają się jadane na rozgrzewkę zupy. Kateringu nie ma, ale,
rzecz jasna, jedzenie można zabrać
w pojemnikach do domu czy pracy.
Menu jest, jak na takich rozmiarów placówkę, całkiem bogate. Największym wzięciem cieszy się nasz
rodzimy kotlet mielony. Wśród zup
królują flaki. Wszystkie dania robione są według starych receptur,
przekazywanych sobie przez kolejne
pokolenia pracujących tu pań. Dziś

Solidna klasyka

nikt już nie pamięta kto je opracował,
ale skoro się sprawdzają i znajdują
uznanie klientów to są dokładnie powtarzane. Nie oznacza to bynajmniej
skostnienia – wkrótce w menu pojawią się gołąbki i gulasz z serc.
W Expresso lubię bigos za jego
słodkawy smak, właściwą proporcję
mięsa a jednocześnie pewną lekkość. Czasem zdradzam go na rzecz
fasolki po bretońsku. Faktycznie,
mielony zyskuje u mnie też wysokie
noty, a już pieczeń to czysta klasyka. Z zup, pomijając solidne flaki,
wysoko cenię zawiesisty barszcz
ukraiński. Co zaś idzie o surówki czy
jarzynkę na ciepło, to wszystkie są
bardzo smakowite.
Ceny b. przystępne. Grochówka –
3,40, bigos – 5,60, mielony – 4,50,
surówka z kapusty – 1,70, kapusta
zasmażana – 1,10. Dobry sposób to
niewielkie i tanie porcje surówek –
można sobie skomponować różnorodny zestaw. Wszystkie oferowane
aktualnie potrawy i ceny wypisane
na czytelnej tablicy. Tablica ta, „pra-

cująca” tu od niemal niepamiętnych
lat to także znak rozpoznawczy baru,
jego wizytówka.

Zaopatrzenie to połowa sukcesu.
Kierująca barem pani Urszula Pipka
wychodzi z założenia, że tu nie ma
miejsca na poszukiwania czy eksperymenty. Wykorzystywane są dawno
wypracowane kontakty, stawia się
na stałych dostawców. Ale oprócz
jakości jedzenia i surowców ważne jest jeszcze podejście do klienta.
W Expresso panie za ladą chętnie
podpowiedzą, posłużą dobrą radą,
coś polecą. A gdy klient syty i zadowolony wychodzi mówiąc do widzenia, zawsze usłyszy zaproszenie do
ponownej wizyty i życzenia miłego
dnia.
Kocham takie lokale typu wpadł,
zjadł i wypadł. W dzisiejszym zaganianym świecie one muszą być.
Expresso w Wejherowie udowadnia,
że można karmić i tanio, i solidnie.
Jarosław Żukowicz
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Izba Pamięci WSS

Lekcja spółdzielczości

J

est skarbnicą wiedzy,
w której można odnaleźć tysiące dokumentów, zdjęć, pamiątek,
publikacji. Jest przekaźnikiem 150 letniej tradycji
Spółdzielczości Spożywców
w Polsce. Tak pokrótce powiedzieć można o małym
muzeum
historycznym
– Izbie Pamięci Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców w siedzibie „Społem” WSS Śródmieście.

O

Serdeczne dary

d dwudziestu siedmiu lat,
każdego roku druga niedziela
stycznia nie tylko w Polsce,
a także poza jej granicami zaznaczona jest Finałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Fundacja Jurka Owsiaka z największą starannością przygotowuje
się do Finału przez cały rok. Praca
wre w sztabach przygotowujących
charakterystyczne dla akcji identyfikatory, puszki, a przede wszystkim powołanie szerokiego grona
wolontariuszy. Angażują się wszyscy: dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniowie, studenci, całe rodziny,
pracownicy korporacji, mieszkańcy
z dużych miast i małych miasteczek,
seniorzy wszyscy z potrzeby serca,
niesienia pomocy innym, z poczucia
obowiązku, udowodnienia sobie i innym, że możemy, że powinniśmy, że
tak trzeba.
Zorganizowanych zostało 1700
sztabów, w których pracowało 120
tysięcy wolontariuszy.

Do poszczególnych edycji jedni przystępują po raz kolejny, inni
po raz pierwszy. Wśród najmłodszych często kwestujących u boku
rodziców na pytanie dlaczego to
robią pada odpowiedź: „Żyję dzięki
Orkiestrze”. Wyposażenie szpitali
w urządzenia ratujące życie zakupione przez WOŚP sprawiają, że wyleczone dzieci mogą spełniać również
swoje marzenia.
Tak było i w tym roku. Mimo niesprzyjającej pogody i braku możliwości kwestowania w galeriach handlowych, będących miejscem osób
z ogromnym potencjałem szczodrości, tysiące wolontariuszy stanęło
na wysokości zadania i kwestowało
gdzie tylko było można z tym większą determinacją. Zaangażowanie
się w szczytny cel zebrania jak największych środków na sprzęt specjalistyczny ratujący życie dzieci dla
wszystkich w tym
dniu było priorytetem.
W dniu 13 stycznia
nawet w najmniejszych
miejscowościach organizowano
liczne imprezy. Opanowany został ląd,
woda i powietrze.
Zbieranie datków
do puszek to podstawowe źródło zasi-

Mówi prezes Zarządu Społem Warszawskiej
Spółdzielni Spożywców Śródmieście
– Anna Tylkowska:
uDokończenie ze str. 1

Cele i zasady

15 stycznia br., Izbę Pamięci odwiedził prof. Romuald Turkowski, kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Profesorowi towarzyszyła kilkuosobowa grupa jego studentów. W ramach bloku tematycznego „Historia gospodarcza”, prof. Turkowski
– znawca dziejów spółdzielczości spożywców, przybliża jej historię swoim
studentom. W przedmiocie „Spółdzielczość i agraryzm na Ziemiach Polskich
pod zaborami i w II Rzeczpospolitej Polskiej jako trzecia droga przebudowy
stosunków społeczno-gospodarczych na wsi (1864–1939)”, prof. Turkowski, poszedł o krok dalej, zapraszając studentów do siedziby „Społem” WSS
Śródmieście, by zobaczyli zbiory zgromadzone w Izbie Pamięci i zaczerpnęli
wiedzy u źródła.
Spotkanie było niezwykle ciekawe, zwiedzający z zainteresowaniem słuchali naszego przekazu historycznego, w który chętnie włączał się sam profesor, nawiązując aż do czasów Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego
(1816 r.), poprzez zabory – powstanie spółdzielczości spożywców (1869 r.),
lata okupacji, okres PRL-u, ustrojową transformację, po czasy dzisiejsze. Ponieważ historię znają już z wykładów, studenci chętnie pytali o teraźniejszość,
strukturę, międzyludzkie relacje i dalsze plany rozwoju spółdzielczości.
Po zakończeniu zwiedzania, prof. Turkowski odwiedził prezes Annę Tylkowską, by osobiście podziękować jej za umożliwienie zobaczenia zbiorów
oraz pielęgnowanie historii spółdzielczości.
DANUTA BOGUCKA

27 Finał WOŚP
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lania konta Fundacji. Inną formą są
internetowe aukcje, na które osoby
m.in. ze świata kultury, polityki,
sportu, samorządowcy, dziennikarze,
osoby prywatne wystawiają liczne
przedmioty będące przedmiotem licytacji są także spotkania jak miało
to miejsce m.in. w przypadku przewodniczącego Rady Europejskiej
Donalda Tuska czy Roberta Lewandowskiego. Inną możliwość wsparcia
Fundacji stworzono podczas organizowanych imprez, w których udział
kwitowany był datkami.
Do pełnego euforii Finału WOŚP
z licznymi informacjami o przebiegu imprez w Polsce, a także poza
granicami kraju, w wielobarwnym,
zatłoczonym, pełnym gwaru sztabie
w białym igloo na Placu Defilad,
w najważniejszych chwilach „Światełka do nieba” dotarła informacja o zamachu na życie prezydenta
miasta Gdańsk Pawła Adamowicza.
Przez minione 26 lat prowadzonych
zbiórek nie zdarzyło się coś tak
okrutnego, co poruszyło całą Polskę
i cały świat. W ten wieczór i przez
kolejny tydzień już nic nie było tak
jak w latach poprzednich. Smutek
był tym większy, że prezydent był od
lat zaangażowany w kwestę na rzecz
WOŚP. Jak sprawy się potoczyły –
wiemy. W dniu pogrzebu wolontariusze WOŚP ponownie wyszli na ulice
Gdańska.
W smutku i zadumie zrodziła się
jeszcze jedna inicjatywa na facebooku, nazwana przez jej inicjatorkę
Patrycję Krzymińską „ostatnią puszką Pawła Adamowicza”, której celem
było pozyskanie 1 tysiąca złotych.
W ciągu kilku dni blisko ćwierć miliona internautów wypełniło puszkę szesnastoma milionami złotych
!!!. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup karetki neonatologicznej wyposażonej w inkubator dla
Szpitala im. św. Wojciecha i innych
niezbędnych urządzeń dla gdańskich placówek. Patrycja Krzymińska prowadzi pracownię krawiecką,
a w styczniu wg Jurka Owsiaka „pozszywała ludzkie serca”.
Do puszek trafiło w tym roku 92
miliony 143 tysiące 798 złotych,
a z 63 tys. aukcji trwających do końca stycznia Fundacja WOŚP zebrała
rekordowe 12 milionów złotych. Oficjalne podsumowanie 27. Finału fundacja zapowiada w dniu 8 marca br.
Jolanta Jędrzejewska

Od samego początku ruchu
społemowskiego w XIX wieku
przyświecała mu troska o zaspokojenie potrzeb społecznych. Pierwsze stowarzyszenia, kooperatywy
spożywców, czyli spółdzielnie konsumenckie, w odróżnieniu od firm
prywatnych i spółek nie upatrywały
swych celów wyłącznie w osiąganiu
zysków. W swych statutach przyjmowano za cele i zasady – działania na
potrzeby swych członków i całego
lokalnego środowiska, a wśród nich
zasady uczciwego handlu. Naszym
pionierom obce były egoizm i wyrachowanie, lecz kierowali się oni
bezinteresowną solidarnością, demokracją, samopomocą.
Pierwsze spółdzielnie, „Merkury” w Warszawie, „Zgoda”
w Płocku i „Oszczędność’ w Radomiu odwoływały się do tzw. zasad
roczdelskich, tkaczy z Rochdale, na
przedmieściach Manchesteru, którzy
w 1844 r. utworzyli Spółkę Sprawiedliwych Pionierów. Podobnie w 1871
r. z inicjatywy nauczyciela-publicysty Karola Miarki powstała Spółka
Poczciwych Wiarusów w Chorzowie,
aby „ludziom dostarczać towarów
do życia potrzebnych, nie fałszowanych, dobrych, za gotową zapłatę”.
Twórcy Towarzystwa Kooperatystów w 1906 r. (Abramowski,
Wojciechowski, Mielczarski), którzy nadali ogromny impuls rozwojowy dla powstania setek spółdzielni
konsumenckich jeszcze pod zaborami, tak określali – mimo carskiej
cenzury – swe cele w pierwszym
numerze powołanego przez nich
dwutygodnika „Społem”: „Pamiętajmy, że kooperacja to zrzeszenie
spożywców nie dla codziennych
tylko groszowych korzyści, lecz
przedewszystkiem dla ujęcia w swe
ręce wymiany i produkcji, dla tego,
byśmy się stali własnemi kupcami
i własnemi fabrykantami, byśmy
byli niezależni od obcego prywatnego kapitału”. To brzmi jak testament dla współczesnych spółdzielni.
W winiecie tytułowej pierwszego
numeru „Społem” z 6 października
1906 r. widnieje jakże wymowne
mickiewiczowskie motto: „W szczęściu wszystkiego są wszystkich
cele”… Oczywiście w domyśle uzupełnia je fraza „Razem młodzi przyjaciele!” I stąd nazwa, która wymyślił Stefan Żeromski: „SPOŁEM!”,
pisana z wykrzyknikiem. To zawołanie, jako wyraz dążeń spółdzielni, do
dzisiaj jest znakiem firmowym spółdzielni i ich Związku.
W spółdzielczości spożywców,
obok słownego znaku „Społem”,

w 1911 r. pojawił się znak graficzny. Jako znak firmowy przyjął go
Warszawski Związek Stowarzyszeń
Spożywczych. Przedstawiał on grupę ludzi „społem” pchających kulę
ziemską. Nawiązywał do wezwania
z „Ody do młodości” Adama Mickiewicza: „Hej! ramię do ramienia! /
spólnymi łańcuchy / Opaszmy ziemskie kolisko! / Dalej, bryło, z posad
świata! / Nowymi cię pchniemy tory
…”. W latach następnych pojawiło
się wiele odmian tego znaku, aż do
używanego obecnie znaku stylizowanych postaci. Od niego pochodzi
stosowana powszechnie tzw. pisanka,
pisane pochyło słowo „społem”.

nieczyszczaniem środowiska, w walce ze smogiem.
Społeczna
odpowiedzialność
biznesu, to dla naszych spółdzielni
i Związku dobroczynność, działalność charytatywna, wspieranie szkół,

Misja Społem

Trzeba dodać, że na początku XX
wieku używano pierwotnie określenia
„współdzielczy”, co jeszcze bardziej
oddaje istotę spółdzielczości – wspólnego działania dla wspólnego dobra.

Społeczna Odpowiedzialność
Dzisiaj próbując zdefiniować misję
społeczną Społem, można stwierdzić,
że dalej aktualne są powyżej opisane
historyczne idee i wartości ruchu
społemowskiego. Nawiązujemy też
do kanonu siedmiu zasad spółdzielczych, sformułowanych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy
MZS: dobrowolnego i otwartego
członkostwa, demokratycznej kontroli, ekonomicznego uczestnictwa,
autonomii i niezależności, kształcenia, informacji, współdziałania oraz
troski o społeczność lokalną.
Dla określenia naszej współczesnej odpowiedzialności społecznej
biznesu, kluczowe są troska o innych,
o wysoką jakość życia Polaków,
o działanie na rzecz środowiska, lokalnej społeczności. Uważam, że my
społemowcy powinniśmy bezinteresownie, a nie z potrzeby zysku, być
otwartymi na potrzeby ludzkie!
Należy w szczególności pilnie
wysłuchiwać potrzeb naszych konsumentów. Chodzi o szczególną
dbałość o bezpieczeństwo żywności,
a jeśli tak, to poprzez kształtowanie
świadomości konsumenckiej, w myśl
hasła „Zdrowe środowisko – zdrowa żywność – zdrowy człowiek”.
Taka była idea konkursów spółdzielni uczniowskich, którym patronują
m.in. spółdzielnie Społem.
Konsekwentnie zatem powinniśmy wspierać społeczne ruchy
ochrony konsumentów, przyrody,
środowiska. Włączać się w propagowanie zasad ekologii, racjonalnego
odżywiania, zdrowego stylu życia,
przeciwko marnowaniu żywności.
Również uczestniczyć w walce z za-

domów opieki, sportu, kultury. Uważam, że obecnie w dobie starzenia się
społeczeństwa, należy być użytecznym w pomocy dla domów opieki,
szanowaniu i pomocy dla silver generation w handlu i życiu codziennym.
Jako najstarsza polska sieć handlowa, zdecydowanie powinniśmy
kształtować i propagować patriotyzm ekonomiczny, patriotyzm
zakupowy, widząc w tym wsparcie
dla rodzimych producentów, polskich rolników, zwłaszcza w obliczu
bezpardonowej ekspansji zagranicznych koncernów. Konieczne
jest ratowanie polskiego handlu,
który od lat ulega kolonizacji rynku, zawłaszczaniu go przez obcy
kapitał, służący obcym interesom.
Społem XXI wieku to handel
z ludzką twarzą, który szanuje człowieka, konsumenta, pracownika.
Znakiem naszej lojalności w obie
strony jest Karta Klienta Społem.
Obok wierności stałym klientom,
chcemy pozyskiwać nowych fanów Społem, sympatyków. Ważna
dla nas jest nadal, jak w ubiegłych
stuleciach, budowa i pomnażanie zaufania klientów. Pragniemy
troszczyć się o dobry wizerunek
u młodych pokoleń, m.in. poprzez
internet, facebook, aplikacje mobilne, różnorodne promocje.

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Na koniec przyjmijcie serdeczne
życzenia pomyślnego rozwoju spółdzielni, modernizacji placówek, pomnażania zaufania klientów, dumy
i zadowolenia z naszej pracy. Byśmy
byli zawsze wierni zasadom służby
i wartościom tradycji społemowskich, które przypominamy z okazji
doniosłego jubileuszu 150-lecia polskiej spółdzielczości spożywców.
Notował:
DARIUSZ GIERYCZ
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Podwaliny „siły narodowej”

O

pionierach naszej polskiej
spółdzielczości konsumenckiej pisaliśmy, z okazji stulecia odzyskania niepodległości, w ub.
roku w artykułach: „Koledzy Piłsudskiego” (SW 4/18) i ”Pozytywiści”
(SW 11/18), oddając tym samym
hołd dwóm pierwszym pokoleniom
spółdzielców, którzy wnieśli twórczy
wkład w odzyskanie niepodległości
i odbudowę państwa polskiego. Te
dwa nurty – pozytywizm i romantyzm towarzyszyły dalszym dziejom ruchu społemowskiego, w tym
w okresach burzliwych wydarzeń,
jak wojny, kryzysy, odbudowy
kraju z ruin, reformy i przemiany
ustrojowe.
Nasz znakomity pisarz Stefan Żeromski, zwany „sumieniem narodu”,
autor porywających dzieł, budził patriotycznego ducha, sympatyzował
z Piłsudskim i PPS oraz spółdzielcami, którzy razem z nim konspirowali.
To on zaproponował tytuł „Społem”,
który w 1906 stał się tytułem czasopisma, od którego nazwę wzięły potem
spółdzielnie spożywców i ich związek. To on tak wspominał w 1915 r.
podczas odczytu w Zakopanem:
„…Podczas rozgwarów roku 1905
byłem obecny w małym pokoju na
Chmielnej ulicy w Warszawie, gdzie
czterej panowie, mniej wykwintnie
ubrani, zakładali redakcję „Społem!”
z zamiarem szerzenia w kraju ruchu
kooperacyjnego. Dzisiaj – ci sami
jegomoście mają poza sobą ogromne
społeczne zjawisko, kilkaset zorganizowanych kooperatyw spożywczych,
sklepy i składnice centralne. Mają
nade wszystko zastępy fanatycznych
zwolenników wśród ludu, robotników, drobnomieszczaństwa i uświadomionej inteligencji, to znaczy
– NOWĄ ZORGANIZOWANĄ
SIŁĘ NARODOWĄ.” (podkr.DG).
Podobnie trafnie pisał Edward
Abramowski, jeden z założycieli Towarzystwa Kooperatystów w 1906 r.:
„Dla innych narodów spółdzielczość
jest tylko siłą dalszego rozwoju społecznego w kierunku sprawiedliwości; dla nas zaś jest jeszcze czymś
więcej, bo jest także SIŁĄ OBRONY NARODOWEJ (podkr.DG),
siłą mogącą ustrzec przed zagładą
i zniszczeniem”.
W referacie na zjeździe spółdzielczym w 1908 r. Wojciechowski podawał, że z liczby 670 istniejących
wówczas stowarzyszeń około 500
powstało w ciągu dwóch lat. Spółdzielnie zrzeszały wówczas ok. 90
tys. członków, prowadziły 750 sklepów, zatrudniały 1500 pracowników,
a w ich zarządach działało społecznie
ok. 5 tys. osób. Ten dorobek to było
gotowe dzieło dla niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku.

150 lat temu, gdy Polska była w niewoli pod zaborami, po bolesnej klęsce Powstania Styczniowego – w dniu 1 lutego 1869 r. w Petersburgu został zatwierdzony przez carskiego ministra
spraw wewnętrznych Rosji statut Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury” w Warszawie. Jego
inicjatorzy, głównie publicyści i redaktorzy miesięcznika „Ekonomista” – Aleksander Makowiecki, Antoni Nagórny i Julian Statkowski oraz leśnik i biznesmen Wiktor Magnus, nagłośnili
jego cele szeroko. Wskutek tego już w kwietniu tego roku, kiedy to odbyło się pierwsze zebranie założycielskie, do spółdzielni zapisało się 900 członków. W następnym roku było już 1435
członków.

pracy organicznej. Stąd rodowód
ruchu spółdzielczości spożywców
w Polsce można określić właśnie na
rok 1869, zaledwie kilka lat po upadku powstania. Wtedy to w Warszawie
grupa światłych pozytywistów, społeczników założyła Stowarzyszenie
Spożywcze „Merkury”. Rok wcześniej, w 1868 r. jeden z głównych
założycieli Stowarzyszenia, Aleksander Makowiecki (1840-1907), wydał
książkę „Spółki spożywcze”, która
propagując doświadczenia angielskie, stała się ich inspiracją.
Wspomniani inspiratorzy i organizatorzy polskiej spółdzielczości spożywców nawiązywali do idei pierwszej spółdzielni w świecie, czyli do
utworzonego w 1844 roku „Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów”
spośród miejscowych tkaczy w Rochdale, na przedmieściach Manchesteru
w Anglii i powstałych tam tzw. zasad
roczdelskich, wprowadzających reguły m.in. demokratycznego zarządzania, równego udziału, neutralności
światopoglądowej. Zasady te propagował Aleksander Makowiecki i jego
koledzy w książkach, artykułach publicystycznych i prelekcjach.
Po nieudanym Powstaniu Styczniowym chodziło im faktycznie
także o odrodzenie ducha zaradności
i budzenie gospodarki narodowej,
w pozytywistycznym duchu pracy
organicznej. Na ziemiach polskich
również o obronę przed nieuczciwymi praktykami handlu niemieckiego,
rosyjskiego i żydowskiego, przed
lichwą i spekulacją.
29-letni Makowiecki, jako czołowy publicysta miesięcznika „Ekonomista” i wielu innych czasopism
społeczno-ekonomicznych, włączył
do tej inicjatywy swych najbliższych
starszych kolegów, redaktorów i publicystów „Ekonomisty” i jego dodatku „Merkury”: adwokata i finansisty
Antoniego Nagórnego (1821-1896),
ekonomisty Juliana Statkowskiego
(1814-1874), oraz leśnika i przemysłowca Wiktora Magnusa (18331912). Zainspirowali oni również
powstanie w tym samym roku 1869
w zaborze rosyjskim – Stowarzyszenia Spożywczego „Oszczędność”
w Radomiu, a w rok później podobnego w Płocku o nazwie „Zgoda”.
„Merkurym” w latach 1869–1912
kierowali kolejno: krótko w 1869 r.
Antoni Nagórny, potem Julian Statkowski, Aleksander Makowiecki
i najdłużej Wiktor Magnus.
Ta grupa światłych Polaków,
warszawiaków, doskonale zdawała
sobie sprawę z warunków i ryzyka
tworzenia takich nowatorskich jak
na tamte czasy polskich organizacji gospodarczych, spółdzielni. Byli

Powstanie „Merkurego”
Rok 1869 na ziemiach polskich
w okresie zaborów, to okres wielkiej
narodowej traumy, smutku i głębokich
carskich represji po upadku kolejnego powstania – styczniowego 1863.
Przywódców powstania powieszono
na stokach warszawskiej Cytadeli,
innych powstańców rozstrzeliwano.
Masowe zsyłki na Sybir objęły 200
tys. Polaków, a konfiskaty 1660 majątków ziemskich. Panował zakaz
organizowania towarzystw oświatowych i kulturalnych oraz ostra cenzura i tępienie polskości. Polacy mogli
zrzeszać się tylko np. w organizacje
gospodarcze, charytatywne, sportowe.
W czasie żałoby i przygnębienia,
romantyczne idee zastępowano pozytywistyczną ideą pracy u podstaw,

150 lat

Kaduceusz – laska Merkurego.

ponadto znanymi społecznikami, filantropami, melomanami. Starali się
wykorzystać wszystkie możliwości
działania, mimo ogromnej siły represyjnej znienawidzonego caratu.
Unikali więc, aby nie narażać swych
dzieł, walki konspiracyjnej z zaborcami. Do końca życia pozostali wierni swym zasadom pozytywistycznej
pracy, choć przekazali następnemu
pokoleniu spółdzielców i odrodzonej Rzeczypospolitej pokaźne wiano,
w postaci działających spółdzielni.
Stworzyli trwałe podstawy ruchu
społemowskiego.

ników, kobiet. Działał w zarządzie
Warszawskiego Tow. Dobroczynności, był wiceprezesem Warszawskiego Muzeum Rzemiosł. W 1870
r. wraz z ks. Janem Tadeuszem Lubomirskim i Franciszkiem Rozmanithem zorganizował w Wiskitkach,
Kutnie i Grójcu towarzystwa zakładowo-wkładowe. Jako wzór banków
zaliczkowych propagował zasady
banków typu Schulzego z Delitzsch. Pod koniec jego życia, te idee
zakładania w zaborze rosyjskim kas
pożyczkowych przemysłowców, towarzystw wzajemnego kredytu, czy
towarzystw pożyczkowo–oszczędnościowe i kredytowych, przejął równie wybitny pionier spółdzielczości
społemowskiej, młodszy od niego
Edward Abramowski.

Liderzy
Wśród najbliższych współpracowników Makowieckiego, wyróżniał
się Antoni Nagórny, pierwszy prezes Merkurego. Co prawda, pełnił
swą funkcję krótko, bo tylko przez
pierwsze półrocze 1869 r., przekazując kierownictwo Julianowi Statkowskiemu, ale służył swoim niemałym
doświadczeniem i zaangażowaniem.

Duchowy przywódca
Kim był Aleksander Makowiecki, ideowy lider przyszłego
ruchu społemowskiego? Był warszawiakiem, urodzonym w mieszczańskiej rodzinie, a jego ojciec
był właścicielem kamienicy. Żył
w latach 1840–1907. Był słuchaczem Szkoły Głównej i już w 1863
r. zaczął publikować rozprawy na
tematy
społeczno-ekonomiczne,
dotyczące głównie poprawy położenia rzemieślników. Miał zdolności do języków obcych, bo w swych
licznych artykułach wykorzystywał doświadczenia w tworzeniu
nowatorskich organizacji społeczno-gospodarczych, w tym samopomocowych, w zachodniej Europie,
głównie w Niemczech i w Anglii.
Na jego skromnym kamieniu nagrobnym na Powązkach widnieje napis: „prezes, dyr. Tow.Kredytowego
m. Warszawy”, ale dla potomności
zapisał się jako publicysta społeczno-ekonomiczny, znany i szanowany
działacz społeczny i gospodarczy.
Mimo, że za swój cel obrał organizowanie spółdzielczości wśród drobnomieszczaństwa, to był jednym z założycieli tanich kuchni, przytułków dla
ubogich wychodzących ze szpitala.
Zajmował się także organizowaniem odczytów popularnych, a także organizował i redagował „Gazetę
Przemysłowo-Rzemieślniczą”. Był
też współzałożycielem, wraz z Leopoldem Kronenbergiem, powstałej
w 1870 r. Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Warszawskich. Jego dorobek publicystyczny jest ogromny,
bo redagował czasopisma i publikował artykuły i rozprawy w takich
tytułach, jak m.in. Rodzina, Opiekun
Domowy, Tygodnik Ilustrowany,
Przegląd Tygodniowy, Kurier Warszawski, Gazeta Rolnicza, Tygodnik
Ilustrowany, Gazeta Polska, Ekonomista, a także w licznych broszurach
i kalendarzach.
Propagował w nich, a także w licznych odczytach, poprawę warunków
życia i pracy rzemieślników, rol-

Na Uniwersytecie w Petersburgu
studiował prawo, ekonomię i statystykę. Praktykował początkowo jako
adwokat, potem jako nauczyciel
matematyki i nauk przyrodniczych.
W Warszawie znalazł pracę w Najwyższej Izbie Obrachunkowej Królestwa Polskiego. W 1865 r. założył
i redagował miesięcznik Ekonomista
i jego dodatek Merkury. Po założeniu, wraz z kolegami, stowarzyszenia
Merkury, w lipcu 1869 r. objął stanowisko dyrektura wydziału Banku
Polskiego. Wraz z Leopoldem Kronenbergiem i Julianem Wetheimem
założył Bank Handlowy SA w Warszawie, a wraz z Tadeuszem Lubomirskim – Warszawskie Tow. Wzajemnego Kredytu.
W następnych latach Antoni Nagórny wchodził do władz m.in. Tow. Akcyjnego Starachowickich Zakładów
Górniczych i Warszawskiej Fabryki
Stali. Wznowił wydawanie Ekonomisty jako tygodnika, na wzór brytyjskiego The Economist. W ostatnich
latach życia był m. in. wiceprezesem
Kolei Fabryczno-Łódzkiej, członkiem
Rady Tow. Wzajemnego Kredytu
i członkiem Rady Konserwatorium
Muzycznego w Warszawie. Znany był
jako wielki miłośnik muzyki i sam dobrze grał na skrzypcach. Zmarł w Grodzisku Maz. w 1896 r.
Prezesem Merkurego, po Nagórnym, został w 1870 r., aż do swej
śmierci w 1874 r. Julian Statkowski.
Oprócz Merkurego był także współzałożycielem Stowarzyszenia Spożywczego Oszczędność w Radomiu,
o czym przypominała tablica pamiątkowa przy ul. Żeromskiego. Statkowski był redaktorem Ekonomisty,
radcą stanu, a w latach 1870-1872
redaktorem naczelnym Kuriera Warszawskiego. Tłumaczył z angielskiego i francuskiego „Zasady ekonomii
społecznej” w 1870 r.
Obok Makowieckiego i Nagórnego, którzy poświęcili Merkuremu
po 25 lat, najdłużej, bo 33 lata pozostawał w jego władzach Wiktor
Magnus, leśnik i przemysłowiec,
działacz społeczny i charytatywny,
członek rzeczywisty Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie,
fundator (1897 r.) pomnika Fryderyka

Chopina w Dusznikach. Po ukończeniu w 1851 r. Instytutu Gospodarstwa
Wiejskiego i Leśnego na Marymoncie, do 1863 r. pracował w rządowym
leśnictwie w guberni lubelskiej, potem płockiej.
Należał m. in. do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Kierował powstałą z inicjatywy Bolesława Prusa Kasą Pożyczkową dla
Rzemieślników i Robotników i działał w Kasie Pożyczkowej Przemysłowców Warszawskich. W 1890 r.,
jako właściciel dolnego Mokotowa,
był jednym z inicjatorów budowy
podmiejskiej kolejki do Wilanowa
i wszedł do budującej ją spółki.
Jak widać, pionierzy z Merkurego
mieli silne, wyraziste osobowości,
wyjątkową inicjatywę, pozytywistyczną energię. Ich aktywność społeczna i gospodarcza wyrastała wysoko ponad zwykłe obowiązki. Mimo
tego, w kierowaniu stowarzyszeniem
spożywców nie ustrzegli się błędów
i niedoskonałości.
Społemowski działacz i historyk Jan Żerkowski ocenił w pracy
zbiorowej na 100-lecie WSS, że na
przełomie XIX/XX wieku, „konserwatyzm władz stowarzyszenia stanowił poważną przeszkodę w jego rozwoju”. Jak pisał, obawiano się wtedy
rozbudowy bazy członkowskiej, inwestycji rozwojowych, prób budowy
systemu wspólnych zakupów. Malał
potencjał firmy, pojawiły się straty.
Dopiero ożywienie działalności przyszło wraz z napływem nowych entuzjastów spółdzielczości, przy znacznej poprawie warunków działania po
rewolucji 1905 r.

Sztafeta pokoleń
Jednakże nowe pokolenie spółdzielców, twórców Tow.Kooperatystów w 1906 r. i czasopisma
„Społem”, nie musiało zaczynać od
zera. Pod mickiewiczowskim, romantycznym hasłem „Razem młodzi przyjaciele!”, Wojciechowski,
Mielczarski, Abramowski, Żeromski, Radziwiłłowicz przejmowali
pałeczkę w społemowskiej sztafecie. Mieli już ugruntowane filary
spółdzielczości, utworzone przez
ich starszych kolegów-pozytywistów: Makowieckiego, Nagórnego,
Magnusa, Statkowskiego.
Kontynuatorami dzieł pionierów
były następne pokolenia społemowców. W latach międzywojennej budowy potęgi spółdzielczości „Społem”
i potem w latach mrocznej okupacji
niemieckiej, bohaterskich trudów zaopatrzeniu ludności podczas oblężenia Warszawy i Powstania Warszawskiego. W tym roku obchodzimy
75-lecie śmierci charyzmatycznego
przywódcy „Społem” Mariana Rapackiego podczas bombardowania
w powstaniu.
Podobnie za „zorganizowaną siłę
narodową” należy uznać ofiarne
i pełne poświęcenia pokolenia społemowców podczas odbudowy kraju z ruin i zagospodarowania Ziem
Odzyskanych, a także w okresie
nakazowo-rozdzielczej gospodarki
niedoborów PRL i nocnego lepienia
kartek żywnościowych, aby sprostać
oczekiwaniom społecznym. Również
w okresie przemian ustrojowych,
kryzysów, strajków i stanu wojennego, a potem powrotu do gospodarki
rynkowej, o czym napiszemy wkrótce.
DARIUSZ GIERYCZ
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l 120 lat Społem PSS „Jedność” w Częstochowie l
go przykładem jest otwarty
niedawno SDH Sezam. Dziękował spółdzielcom za trudy
i wysiłki, dzięki którym częstochowska PSS awansowała
na trzecie miejsce w kraju.
Życzył nadal wysokich obrotów, przy wykorzystaniu atutów, w tym własnej produkcji
pieczywa, ciastek, mięsa, wędlin i garmażerii. Aplauzem
zebranych spotkało się jego
wezwanie, aby przy tym „nie
bać się konkurencji różnych owadów i płazów”, co
trafnie odczytano jako aluzję
do nazw agresywnych zagranicznych sieci, które wypychają z rynku polski handel.
Od lewej odznaczeni: Ryszard Buła, Bożenna Krawczyk i Halina Wójcik oraz
Stanisław Gmitruk.

O

kazały, modernistyczny budynek Filharmonii Częstochowskiej im.Br. Hubermana, wzniesiony na miejscu spalonej
podczas wojny synagogi, a potem
zmodernizowany ze środków unijnych w latach 2010-2012, stał się
miejscem wspaniałej uroczystości 120-lecia Społem PSS Jedność
w Częstochowie 19 stycznia br.
W najbardziej prestiżowej sali
w mieście, wśród powitanych gości znaleźli się wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,

Pos. Halina Rozpondek.

a jednocześnie prezes Zarządu
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, posłanka Halina Rozpondek,
wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski,
prezesi wszystkich częstochowskich Spółdzielni Mieszkaniowych, szefowie miejskich instytucji
w Częstochowie, dyrektorzy szkół
kształcących przyszłe kadry dla
spółdzielni, prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni „Społem”, Zarząd Partnerskiego Serwisu Detalicznego, przedstawiciele mediów,
w tym Gazety Częstochowskiej
i TV Orion, największych dostawców oraz aż 600-osobowa rzesza
pracowników spółdzielni.
Uczestnicy gali obejrzeli 20-minutową filmową prezentację 120 lat
historii i współczesności spółdzielni
(o historii i modernizacji spółdzielni

pisaliśmy przed miesiącem). Wcześniej uczcili hymn spółdzielców
i wejście sztandaru oraz pamięć
zmarłych, a wśród nich wieloletniego
prezesa PSS Marka Wojtasika i tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Wysłuchano krótkiego, okolicznościowego przemówienia prezesa Zarządu PSS Ryszarda Buły.
Oprócz bogatej tradycji i dorobku
pokoleń spółdzielców, podkreślił on
stabilną rolę spółdzielni na trudnym
rynku, zdominowanym przez koncerny zagraniczne. Spółdzielnia pomnaża majątek, modernizując swoje
placówki handlowe i produkcyjne,
które są atutem PSS. Prezes serdecznie dziękował całej załodze, a także
współpracującym partnerom gospodarczym, Krajowemu Związkowi
Społem, PSD, PSS Kalisz, służbom
miejskim, Sanepidowi.
Prezes Ryszard Jaśkowski przekazał spółdzielni-jubilatce zbiorową
Odznakę „Za Zasługi dla Spółdzielczości”, a 12 osobom Odznakę
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (pełna lista osób obok).
Jednocześnie b. przewodniczący Sejmiku Śląskiego i obecny jego radny
Stanisław Gmitruk wręczył „Złotą
Odznaką Honorową za Zasługi dla
Województwa Śląskiego” dla przewodniczącej Rady Nadzorczej Bożenny Krawczyk, sekretarz Rady Haliny Wójcik i prezesa Ryszarda Buły.
Następnie częstochowscy społemowcy przyjmowali ze sceny serdeczne gratulacje i życzenia. Gorącymi oklaskami przyjęto przemówienie
częstochowskiej posłanki Haliny
Rozpondek, która od lat życzliwie
towarzyszy uroczystościom spółdzielni. Chyba najbardziej trafne były
jej życzenia, aby spółdzielcy „dali
radę kapitałowi zagranicznemu!”
oraz słowa że „polska spółdzielczość
jest oznaką wolności i demokracji
i dobrym modelem samoorganizacji społeczeństwa”. Jak mówiła, PSS
„budzi uznanie oraz szacunek”, „jest
firmą trwale zakorzenioną w naszym
mieście”. Posłanka podziękowała
społemowcom za zbudowanie stabilnej i silnej pozycji, „dzięki wytrwałości oraz ciężkiej pracy”.
Podobne oklaski otrzymał prezes
Ryszard Jaśkowski, który wysoko
ocenił modernizację spółdzielni, cze-

Gala w Filharmonii

Ciepło przyjęto też gratulacje
i życzenia od wiceprezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka,
który odczytał miły list od prezydenta Krzysztofa Matyjaszka i przyznał,
iż z przyjemnością kupuje w społemowskich sklepach. Podkreślił
on, że częstochowska „Jedność” to
„dobra marka”. Dziękując za owocną
współpracę, życzył dalszych sukcesów i zadowolonych klientów.
Równie pozytywnie o jubilatach
mówił przewodniczący Rady Miasta

Poczet sztandarowy

Przemawia Ryszard Jaśkowski.

Zdzisław Wolski, z podziękowaniem przekazując okolicznościowy
grawerton. O społemowcach obchodzących swoje 120-lecie nie zapomniał również częstochowski poseł
Szymon Giżyński, sekretarz stanu
w Min. Rolnictwa, którego list gratulacyjny odczytała szefowa jego biura
poselskiego Grażyna Matyszczak.
Każdy z gości przekazywał gospodarzom uroczystości piękne kwiaty
i drobne upominki, co sala kwitowała
co raz żywiołowymi oklaskami. Przekazywano m.in. zegary, statuetki, obrazy, medale, szalik kibica KS Włókniarz, ciupagę góralską… Wśród
występujących na scenie zauważyliśmy m.in. prezesów: największej
PSS Białystok – Janusza Kuleszę,
sąsiedniej PSS Kalisz – Piotra Zasunia, PSS Lidzbark Warmiński
Jerzego Niedźwieckiego, prezes
PSS Kielce Helenę Gontarz.
Już od samego wejścia na galę,
udzielała się wszystkim świąteczna, przyjacielska atmosfera. Panie
w eleganckich toaletach, panowie
w ciemnych garniturach, a wszędzie
dekoracje jubileuszowe, plansze,
kwiaty. Po pozostawieniu płaszczy
i kurtek w szatni, można było skorzystać z bogatego wyboru ciast i ciastek
własnej produkcji, wystawionych
w holu na stołach. W dalszej części
gmachu, w obszernym foyer czekali
kelnerzy oraz na stołach przekąski,
wina i napoje, dostępne po części oficjalnej uroczystości.

Grupa odznaczonych.

WSS Śródmieście w Centrum Olimpijskim, 120-lecia
PSS Białystok w tamtejszej
filharmonii, 110-lecia PSS
Katowice w salach bankietowych ich SDH Skarbek,
100-lecia LSS w Lublinie
w Collegium Maius Uniwersytetu
Medycznego,
czy 70-lecia PSS Szczecin
w największej Hali Arena
Azoty.
W części artystycznej
wystąpił laureat programu
„Mam talent”, znakomity akordeonista Marcin
Wyrostek, wraz ze swoim
zespołem. Na zakończenie
prezes PSS Częstochowa

Kiedy sala wypełniła się do końca,
na początku panowała dostojna atmosfera, a z upływem czasu, przemówień i życzeń, składanych nieraz pogodnie z humorem, klimat rozluźniał

się. Po ogłoszeniu przerwy, kiedy
można było przejść się i odświeżyć,
skorzystać z poczęstunku, nastąpiła
część artystyczna. Akurat po 19-tej
mijał okres żałoby narodowej po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku.
Miałem okazję obserwować galę
w różnych punktach, z miejsc pod
sceną dla gości, z głębi sali wśród
pracowników spółdzielni i ze sceny
podczas dekoracji odznaczeniami.
Spółdzielcy bardzo żywo reagowali,

Na bankiecie wyroby własne.

wyrażali radość i podziw oklaskami
i okrzykami dla wyróżnionych koleżanek i kolegów, odpowiadali na pochwały i komplementy gości.
Siedząca obok mnie redaktor
naczelna Gazety Częstochowskiej
Urszula Giżyńska zgodnie wysoko oceniała organizację i przebieg
gali. Sądzę, że pozostanie ona długo
w pamięci jej uczestników, podobnie jak niezapomniane jubileusze
bratnich spółdzielni. Np. 140-lecia

Ryszard Buła zaprosił wszystkich
na uroczysty cocktail i zabawę, która trwała prawie do północy. Każdy
uczestnik na pożegnanie dostał w firmowej, jubileuszowej torbie upominek i kalendarz jubileuszowy. Może
też przeczytać o gali i obejrzeć film
w lokalnych mediach i internecie.
DARIUSZ GIERYCZ

Lista osób wyróżnionych
Odznaką
„Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”:
1. Ryszard Buła – prezes Zarządu
2. Bożena Czechowska – działacz
spółdzielczy
3. Żaneta Gajda – kierownik sklepu nr 129
4. Sławomir Głowacki – kierownik Piekarni nr 1
5. Monika Gil – wiceprezes Zarządu
6. Renata Kędziorska – pełnomocnik Zarządu
7. Janina Kowalik – działacz spółdzielczy
8. Grzegorz Langner – kierownik
Ciastkarni
9. Beata Milka – kierownik DH
Megasamu
10. Dorota Przybyła – kierownik
SDH Sezam
11. Małgorzata Puszek – kierownik
Zakładu Masarsko-Garmażeryjnego
12. Krystyna Rycharska – działacz
spółdzielczy
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Walentynki

„Próżno uciec, próżno się
przed miłością schronić,
Bo jako lotny
nie ma pieszego dogonić”…
(Jan Kochanowski ” O miłości”)
Już kocham cię tyle lat, na przemian
w mroku i w śpiewie,
może to jest już osiem lat,
a może dziewięć – nie wiem”
(K.I. Gałczyński
„Już kocham cię tyle lat”).

Warszawskie szopki

T

rzynastowieczny pomysł św.
Franciszka z Asyżu zbudowania szopki utrzymuje się do
dnia dzisiejszego. Miejsce narodzin
Jezusa od samego początku było otoczone szczególną czcią chrześcijan,
a św. Rodzina stała się nieodłącznym elementem wystroju kościołów
w okresie Bożego Narodzenia. Szopki mają zróżnicowaną oprawę z elementami świeckimi włącznie. Figury
mogą być statyczne, ale dzięki zastosowaniu skomplikowanych mechanizmów są ruchomymi obrazami. Do
najbardziej znanych w Polsce szopek
ruchomych, wielopostaciowych należy XVIII-wieczna szopka w Wambierzycach Śląskich. Podobnym rodzajem szopki może pochwalić się
również stolica.

Warszawska 70-letnia szopka usytuowana jest w podziemiach barokowego kościoła Ojców Kapucynów
Przemienienia Pańskiego (foto
Edyta Foryś). Nie jest wyposażona
w urządzenia elektroniczne. Składa
się z systemu pasów, kół i przekładni napędzanych silnikiem elektrycznym. W ostatnich latach jej odświeżenia i ujednolicenia kompozycji
plastycznej szopki dokonali pracownicy Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Panoramiczne zaprezentowanie
stajenki ze św. Rodziną z podążającymi do niej licznymi pielgrzymami
robi wrażenie. Wśród pielgrzymów
są m.in. bł. Jerzy Popiełuszko i jego
matka Marianna, św. Jan Paweł II, bł.

Matka Teresa z Kalkuty, król Jan III
Sobieski, marszałek Józef Piłsudski,
papież Franciszek.
W oddali można zobaczyć anioły,
a jej tło stanowi Stare Miasto z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta, ale także bazylika św. Piotra
w Watykanie. Niemalże każdego
roku pojawiają się nowe motywy
z zaistniałych w kraju i świecie wydarzeń. Szopkę przy ul. Miodowej
odwiedzają pokolenia warszawiaków
i nie tylko. Dzieci z zainteresowaniem śledzą poruszające się postacie, ale największą reakcję wzbudza
plejada przesuwających się zwierząt.
Bożonarodzeniowe stajenki różnią
się od siebie m.in. wielkością, ilością
wykorzystanych figur i elementami
wzbogacającymi.
Św. Rodzinie o skromnym wyrazie w Bazylice Archikatedralnej
p.w. św. Jana zadedykowano zdanie
„Bronić będziemy Twoich dróg „.
Zaprezentowane zostały tam również
okolicznościowe prace uczniów jednej z warszawskich szkół.
W praskiej Katedrze św. Floriana oprócz tradycyjnej szopki we
wnętrzu można było zobaczyć drugą
zbudowaną poza kościołem z żywymi zwierzętami, gdzie zamieszkały
m.in. kozy i owce ze stada muzułmanina z Józefowa, który od 10 lat
mieszka w Polsce.
J.J.

Kolędowanie na Smolnej

P

iękny czas Bożego Narodzenia, to pora kolędowania.
Wśród wielu koncertów, jest
ten jeden wyjątkowy. 10 stycznia
„Scena na Smolnej” Domu Kultury Śródmieście po raz piąty gościła
młodych artystów ze śródmiejskich
przedszkoli oraz szkół podstawowych. A wszystko za sprawą dyrekcji i nauczycieli Przedszkola Nr 41
„Wiślana Kropelka” w ZSP nr 8
w Warszawie.

Witając dzieci i dorosłych na V
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
„Kolędowy czas…” dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Joanna
Bogdańska mówiła:
„Kolędy i pastorałki od wieków
towarzyszą człowiekowi, a ich wyjątkowa moc przemawia do wszystkich
i łączy ludzi. Prasłowiańskie słowo
„kolęda” znaczy dar, upominek.
Niech ten dzisiejszy koncert będzie
takim darem dla nas wszystkich. Dorośli niech przeniosą się do dzieciń-

Organizatorzy Przedszkole
„Wiślana Kropelka”.

nr

41

stwa, a dzieci wzbogacą się w przeżycia, do których będą wracać we
wspomnieniach, gdy dorosną.”
Tegoroczny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędowy czas…” składał
się z trzech tur, tworząc trzy przepiękne spektakle z udziałem 230
dzieci z 28 śródmiejskich przedszkoli
i dwóch klas „0” i „4” ze Szkoły Podstawowej nr 34 wchodzącej w skład
ZSP nr 8. Organizatorzy, zadbali
o niezwykły nastrój wydarzenia. Narratorami przedstawienia byli rodzice,
pp. Monika i Marcin Cmielowie. Staropolska gościnność, stroje, bajanie
wplecione w występy, wprowadziły
widownię w ciepły, rodzinny nastrój.
Zgromadzeni na widowni goście,
sponsorzy, rodzice oraz pensjonariusze pobliskiego domu pomocy społecznej z entuzjazmem i szczerym
uśmiechem na twarzy, podziwiali
występy młodych artystów, w ich
jakże różnorakich aranżacjach kolęd
i pastorałek.
Wszyscy mali artyści skorzystali
z przygotowanego poczęstunku oraz
otrzymali upominki pozyskane od
sponsorów, wśród których nie zabrakło „Społem” WSS Śródmieście,
która objęła honorowy patronat nad
imprezą oraz jej partnerów handlowych: Pracowni Cukierniczej Górnicki&Suchenek oraz dostawcy warzyw i owoców BURY Sp. z o.o.
V Przegląd Kolęd i Pastorałek
„Kolędowy czas…”odbył się pod
patronatem burmistrza Dzielnicy
Śródmieście, naczelnika Wydziału
Oświaty i Funduszy Europejskich
oraz Domu Kultury Scena na Smolnej, MPWiK, Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina, OMEP, Nowej
Ery, Przedszkolnego ABC i „Społem” WSS Śródmieście.
DANUTA BOGUCKA

Każdego roku w krajach anglosaskich i nie tylko Walentynki zajmują
miejsce w przygotowaniach z dużym
wyprzedzeniem. Galerie, sklepy, restauracje, ośrodki kultury, szkoły,
przedszkola opracowują programy
związane z tym świętem.W Wielkiej Brytanii i USA to czas wysyłania tysięcy okolicznościowych
kartek zgodnie z zasadą „wszyscy
wszystkim”. Tradycja jest bardzo
długa. Pierwszą kartkę „walentynkową” wysłał do żony książę Orleanu w 1415 roku uwięziony w wieży
Tower, a pierwszą kobietą, która do
listu do narzeczonego w roku 1477
załączyła miłosną poezję była Margery Brews.
Masowa produkcja kartek ruszyła
w 1848 w USA w firmie założonej
przez kobietę. Symbolem oznaczającym uczucie są czerwone serca
lub róże w których są zakodowane
„wiadomości” : Kocham cię lub Bardzo mi na tobie zależy. Najdroższą
„kartką” z litego złota przyozdobioną sercami z diamentów, szafirów
i brylantów zapakowaną w … futro
!!! z norek otrzymała Maria Callas od
greckiego armatora i miliardera Arystotelesa Onassisa. Tradycyjnie wraz
z kartkami wręczane są prezenty,
którymi są czekoladki, kwiaty, biżuteria, ubrania, książki bielizna i wiele
innych upominków.

Paczki dla rodzin

S

połeczna Odpowiedzialność
Biznesu w spółdzielczości to
m.in. współpraca ze środowiskiem lokalnym zgodnie z SIÓDMĄ ZASADĄ zawartą w Kodeksie
Dobrych Praktyk Spółdzielczych:
”Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez
prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków”.

Zasada ta nakłada na spółdzielnie
obowiązek dbania o wizerunek, ale
również „budowanie właściwych
relacji z najbliższym środowiskiem”
m.in. poprzez wspieranie podmiotów tam działających. Jedną z form
udzielanego wsparcia jest nawiązanie współpracy z organizacjami non
profit.
Od wielu, wielu lat „Społem”
WSS Śródmieście wspiera te organizacje umożliwiając im zbiórki funduszy na leczenie podopiecznych poprzez udostępnienie w placówkach
miejsc pod skarbonki lub umożliwia
w swoich sklepach zbiórkę artykułów spożywczych i środków czystości dla rodzin objętych kuratelą danej
organizacji.
Jedną z nich współpracującą ze
spółdzielnią od trzech lat jest Żoliborskie Stowarzyszenie Dom

Najmłodsza grupa z Przedszkola nr
307 „Wesołe Ekoludki”.
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Dzień zakochanych ma w różnych
krajach różne oblicze. Zza naszą
zachodnią granicą Valentinstag obchodzony jest od połowy ubiegłego
wieku. Zwyczaj ten rozpowszechnili
amerykańscy żołnierze stacjonujący
w Niemczech po II wojnie światowej. Symbolem jest czerwona róża
lub serce z piernika wręczane m.in.
na uroczystej kolacji, ale są również
wśród prezentów perfumy, pierścionek, wino. Czułe słówka szeptane to:
wróbelek, ptaszyna, słoneczko.
We Włoszech nie ważne jaki prezent ważne, aby był czerwony ale
zwyczajowo przyjęta jest bielizna.
Tego dnia Włoszki wyglądają rów-

Święto Zakochanych

nież przez okno, a pierwszy ujrzany
mężczyzna może być tym wyśnionym, albo będzie do niego podobny
poznany w najbliższym czasie.
Chińczycy obdarowują swoje
partnerki połówkami pomarańczy.
W Szkocji dzień ten świętują głównie dzieci pisząc okolicznościowe
wierszyki, wysyłając lub podrzucając je członkom rodziny i znajomym.
Starsza generacja organizuje przyjęcia towarzyskie.
Zdecydowanie odmienny charakter ma ten dzień zwany Dniem
czekoladek (Giri choko) w Japonii.
Tam kobiety dają prezenty mężczyznom!!! panowie rewanżują się
miesiąc później z okazji Białego
–
Człowiek
–
Rodzina.
W
ubiegłym
roku minęło jedenaście lat od
jego wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Osoby, które powołały tę organizację znały się
ze spotkań w żoliborskim Pubie
Żagiel. Zaprzyjaźnioną grupę
stanowili prawnicy, pracownicy
fizyczni, prywatni przedsiębiorcy, artyści.

Dnia. W jednym i drugim przypadku
prezentem są czekoladki zapakowane
w estetyczne pudełeczka przewiązane kokardką. Słodycz jest okazaniem
wzajemnego szacunku i spełnienia
zobowiązań kobiet wobec mężczyzn
niekoniecznie tych najbliższych. Obdarowanymi mogą być również koledzy z pracy, sąsiedzi. Częstym napisem na czekoladkach jest „kansha”
(wdzięczność).
W Hiszpanii odpowiednikiem
Walentynek jest Sant Jordi dzień
obchodzony 23 kwietnia, który jest
Dniem Książki i Róż i jednocześnie
świętem patrona Katalonii Jerzego.
Według legendy smok terroryzował
królestwo pożerając mieszkańców
oddawanych mu przez władcę. Kiedy
los padł na córkę króla, rycerz Jerzy
uratował ją, zabijając smoka, a z jego
krwi wyrosła róża. Na pamiątkę tych
wydarzeń mężczyźni wręczają paniom róże, a one rewanżują się prezentem w postaci książki.
I w tym wypadku sprawdza się
przysłowie „Co kraj to obyczaj”.
Oprac. J.J.

Niosąc pomoc

Wokół charyzmatycznej prezes
Zofii
Korzenieckiej-Podruckiej
zgromadziły się osoby, których celem stała się pomoc osobom pokrzywdzonym, biednym, nie mogącym poradzić sobie w otaczającej ich
rzeczywistości, niekiedy uwikłane
w trudne sprawy, wymagające znajomości przepisów co jest możliwe
dzięki fachowej pomocy prawników.
Nieocenioną pomocą w prowadzonej działalności Stowarzyszenia
są wolontariusze z Gimnazjum nr
23 im. Ireny Sendlerowej. Patronce
w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Warszawiacy
przyznali tytuł Warszawianki Stulecia.
Źródłem pozyskiwania funduszy
na zakup m.in. wózków inwalidzkich
są gromadzone nakrętki. W popularnej akcji „Nakrętka” bierze udział
również WSS Śródmieście.
Zakres niesionej pomocy potrzebującym jest ogromny. Mogą liczyć
na nią całe rodziny, samotne matki,,
osoby schorowane, niepełnosprawne,
dzieci z Domów Dziecka.
Działalność Stowarzyszenia nie
została nawet na chwilę zahamowana
kiedy w 2016 r. prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka uległa poważnemu
wypadkowi, przechodząc operację
ratującą życie, a następnie walcząc
z komplikacjami spowodowanymi
sepsą. W tym trudnym okresie Stowarzyszenie prowadziła z pomocą

współpracowników i osób oddanych
organizacji córka pani prezes Iwona
Goldi. Dziś prezes Zofia Podrucka
bez taryfy ulgowej dla siebie i osób
współpracujących realizuje statutowe zadania Stowarzyszenia.
Trzyletnia współpraca ze „Społem” to umożliwienie Stowarzyszeniu dokonywania zbiórek artykułów
o wydłużonym terminie przydatności
do spożycia i artykułów przemysłowych w wilanowskiej placówce Spółdzielni przy Al. Rzeczypospolitej.
W okresach poprzedzających święta
Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia
wolontariusze z uśmiechem przyjmują dary od klientów SEZAMU.
Inną formą wsparcia jest przekazywanie do Stowarzyszenia gromadzonych w sklepach wspomnianych
nakrętek, jak również pozyskiwanej
od pracowników odzieży, sprzętu agd, książek, zabawek i innych
przedmiotów.
Stowarzyszenie może liczyć na
pomoc m.in. przedsiębiorców dostarczających produkty przez nich
wytwarzane, osób indywidualnych,
pracowników Izby Celnej. Kwartalna działalność Stowarzyszenia znajduje podsumowanie w opracowaniu
”Głos Sumienia”. Można w nim
przeczytać zarówno o darczyńcach
jak i o przekazanej pomocy potrzebującym.
Jolanta Jędrzejewska
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Zmiany w przepisach BHP

O

d 1 stycznia 2019 r. zostały
wprowadzone uproszczenia
dla pracodawców w zakresie
obowiązków bhp. Zmiany te zostały
wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
(Dz.U z 2018r. poz. 2244).
Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniającej w art.237 3 Kodeksu pracy dodano § 22, 3 4 zmieniając obowiązki
w zakresie szkoleń okresowych pracowników. Przed zmianą przepisów
pracodawca miał obowiązek zapewnić każdemu pracownikowi, przed
dopuszczeniem go do pracy, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy (szkolenie wstępne),
a także okresowe szkolenia w tym
zakresie.
Od 1 stycznia 2019 r. szkolenie
okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika
zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, pod warunkiem, że rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu
przepisów o statystyce publicznej
znajduje się w grupie działalności,
dla której ustalono nie wyższą niż
trzecią kategorię ryzyka. W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
oraz że z oceny ryzyka zawodowego
nie wynika, że szkolenie okresowe
jest konieczne.
Jeżeli zaliczenie do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka
pracodawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia okresowego szkolenia bhp pracownika administracyjno-biurowego w przypadku, gdy
z dokonanej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy

wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało
się konieczne. W tym przypadku
szkolenie okresowe przeprowadza
się w terminie nie dłuższym niż 6
miesięcy, licząc od dnia dokonania
oceny ryzyka.
Handel detaliczny, z wyłączeniem
handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
zakwalifikowany
został w działalności w PKD pod
G-47, został sklasyfikowany w 3 kategorii ryzyka zawodowego.
Następną zmianą jest możliwość
zgodnie z art. 237 11Kodeksu pracy,
rozszerzenie wykonywania zadań
służby bhp przez pracodawcę, na
osobiste pełnienie zadań służby bhp,
jeżeli posiada takie przeszkolenie.
Pracodawca zatrudniający więcej
niż 100 pracowników tworzy etatową służbę bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Dotychczas pracodawca, który posiadał ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby
bhp, mógł sam wykonywać zadania
tej służby, jeżeli zatrudniał:
– do 10 pracowników albo
– do 20 pracowników i był zakwalifikowany do grupy działalności, dla
której ustalono nie wyższą niż trzecia
kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Od 1 stycznia 2019 r. podniesiony
został z 20 do 50 próg zatrudnionych,
który upoważnia pracodawcę do pełnienia zadań służby bhp. Pozostałe
warunki uprawniające pracodawcę
o wykonywania zadań służby bhp
zostały zachowane.
Opracowała
Monika Bobke
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ak podaje PAP 7 stycznia br.,
polskie gospodarstwa domowe
mają w 2019 roku do wydania
ok. jedną trzecią pieniędzy więcej
niż trzy lata temu. Tak szacuje
Open Finance. Firma podkreśla
w analizie, że dodatkowo niemal 70
proc. Polaków posiada oszczędności.
Według Open Finance, „jeszcze
kilka lat temu połowa Polaków borykała się z brakiem pieniędzy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
Dziś taki problemem sygnalizuje co
trzeci obywatel. To blisko unijnej
średniej”.
Podobnie jest z oszczędnościami
– ma je prawie 70 proc. Polaków
i 70 proc. Europejczyków. „Powody do zadowolenia wciąż są jednak
skromne – tak jak wysokość naszych
oszczędności” – zaznaczyli.

Oszczędności Polaków
Z danych Eurostatu wynika bowiem, że stopa oszczędzania jest
w Polsce na poziomie nieprzekraczającym 5 proc. (dane za 2017
rok). Dla porównania Czesi Słoweńcy i Estończycy odkładają przynajmniej dwa razy większą część pensji.
Rekordzistami są Niemcy, Szwedzi
i Luksemburczycy, którzy odkładają
od 17 do ponad 20 proc. wynagrodzenia.
Rosnące wynagrodzenia i zatrudnienie oraz 2 miliardy złotych wpływające co miesiąc na konta beneficjentów programu 500+, to powody
dla których Polacy są w coraz lepszej
kondycji finansowej.
Z przedstawionych danych Eurostatu za 2017 rok wynika, że 8,5
proc. Polaków miało wtedy problem z regulowaniem rachunków,

biblioteczka
handlowca

M

ów ludziom to, w co wierzysz i co powinni usłyszeć.
Ta dewiza jest motywem
przewodnim książki, a właściwie
podręcznika, „Alchemia manipulacji”. I podkreślić się godzi właśnie
poznawczą stronę zawartego w tej
pozycji materiału. To oczywiste, że
uczyć się trzeba, a już najlepiej od
najlepszych. A właśnie takimi ekspertami są autorzy książki.
Doktor Richard Bander jest twórcą technik komunikowania, z których
zajęcia prowadzone są na uczelniach

a 38,4 proc. obywateli nie stać na
wakacje.
Dane te wskazują na wyraźną poprawę, bo jeszcze 5 lat temu – jak
wyliczyli analitycy Open Finance –
notowane były wyniki na poziomie
odpowiednio 14,1 proc. i 62 proc.
Poza tym obecnie ponad jedna
trzecia osób (38,4 proc.) nie może
sobie pozwolić na wyjazd na tygodniowe wakacje. W 2012 roku
z taką sytuacją musiały się mierzyć
prawie dwie trzecie obywateli. Najnowsze rodzime wyniki są ponadto
bardzo zbliżone do tych, które unijny
urząd statystyczny wyliczył dla całej
Wspólnoty.

Wynagrodzenia rosną
W opinii Open Finance, wychodzeniu z finansowych tarapatów po-

Rosną zasoby Polaków
mogły rosnące wynagrodzenia i zatrudnienie. „Regularnie GUS bada
ich poziom w przedsiębiorstwach
zatrudniających przynajmniej 9 osób.
I tak dane za listopad sugerują, że Polacy zarabiali przeciętnie 4966,61 zł
brutto po wzroście o 7,7 proc. (r/r).
W dłuższym terminie dane GUS
sugerują, że przeciętna pensja Polaka
była w okresie od stycznia do listopada br. wyższa o ponad 7,3 proc. od tej
z analogicznego okresu 2017 roku.
Na tym nie koniec dobrych informacji, bo dane GUS sugerują też w bieżącym roku ponad 3-proc. wzrost
zatrudnienia. Reasumując, z danych
urzędu wynika, że coraz więcej Polaków pracuje i coraz wyższe osiągają
pensje” – zauważa firma.
Uwzględniając oba współczynniki otrzymamy informację, zgodnie
z którą przeciętne gospodarstwo domowe ma dziś do wydania o około

dy to BIK poinformował o prawie
25-proc. spadku popytu na kredyty
hipoteczne.
Nie stało się tak jednak bez powodu – dane za grudzień odnoszone
były do grudnia 2017 roku, kiedy to
Polacy ustawiali się przecież w kolejkach po ostatnie kredyty z rządową
dopłatą w ramach programu +Mieszanie dla młodych+. To sztucznie
napompowało popyt pod koniec
2017 roku. Gdyby usunąć ten efekt,
to okazałoby się, że dane za ostatni
miesiąc 2018 roku były wciąż niezłe
za sprawą rosnącej przeciętnej kwoty
wnioskowanego długu.
Dopiero wyniki za kolejne miesiące pokażą czy mamy do czynienia
z faktycznym przesileniem na rynku
kredytowym, czy dane za grudzień
były jedynie efektem wysokiej bazy”
– przewidują eksperci Open Finance.
Opr. Red.

znajomością psychologii, musi wiedzieć wszystko o oferowanym towarze, znać rynek, umieć elastycznie
podejmować decyzje, mieć do tego
znakomity refleks w reagowaniu na
zachowanie klienta. Książka Bandlera i La Valla może nam pomóc to
wszystko uzyskać i zostać … urodzonym sprzedawcą.
Książka prezentuje cały proces
sprzedaży – od powitania do zakończenia transakcji. Autorzy zaczynają
od wprowadzenia systematyzującego
całą następującą później strukturę wykładu. Przekonują też, że tylko ludzie
głęboko wierzący w to co robią mogą
odnieść realny sukces. Potem zaczyna
się analiza procesu sprzedaży.

ces. Na koniec wreszcie w rozdziale
o alchemii manipulacji zostajemy
zachęceni by wejść do kilku sklepów
i z perspektywy zdobytej wiedzy
przekonać się jak fatalni potrafią być
niektórzy sprzedawcy.

Zaprogramuj się

i w wielkich firmach całego świata. To właśnie on jest ojcem słynnej
metody NLP czyli Programowania
Neurolingwistycznego i nie mniej
znanej teorii Design Human Engineering. Jest też autorem 25 książek,
które przetłumaczono na 40 języków.
W ciągu ćwierćwiecza jego działalności ponad milion ludzi wzięło
udział w prowadzonych przez niego
kursach i wykładach.
Drugi współautor – John La Valle – od ponad 15 lat szkoli personel
największych firm w USA znajdujących się na prestiżowej liście Fortune 100. Ma ogromne doświadczenie
w zarządzaniu kadrami, produkcją
i sprzedażą. Jest też autorem wielu
praktycznych technik stosowanych
w działach obsługi klienta, sprzedaży
i marketingu.
Sprzedaż, jako dziedzina wiedzy
i praktyki na ogół jest niedoceniana.
Zostawia się człowieka z towarem,
na który ma on znaleźć odbiorcę.
Owszem, są osoby obdarzone przez
naturę szczególnym talentem czy
wyczuciem, które intuicyjnie wychwycą o co w całym procesie chodzi, owszem, jest też kwestia nabierania wprawy poprzez praktykę
i doświadczenie, ale nic nie równa
się z solidnym interdyscyplinarnym
przygotowaniem.
Wszak skuteczny sprzedawca
powinien dysponować praktyczną

jedną trzecią więcej niż trzy lata temu
i prawie dwa razy więcej niż dekadę
temu.
Analitycy firmy podkreślają, że
liczby te wciąż nie uwzględniają
świadczeń z programu 500+. „Te
przyczyniły się m.in. do pokonania
problemu ubóstwa wśród polskich
dzieci i pompują ponad 24 miliardy
złotych rocznie na konta rodziców
dodatkowo poprawiając ich kondycję
finansową.
Analitycy Open Finance zwracają
uwagę, że lepsza sytuacja finansowa
często jest też przez Polaków wykorzystywana do zaciągania długów.
„Od początku 2017 roku Polacy
miesiąc w miesiąc zgłaszali coraz
większe zapotrzebowanie na kredyty
mieszkaniowe. Kres tej dobrej passy
przyszedł w grudniu 2018 roku, kie-

Tu też pojawia się ciekawa teza,
że czymkolwiek by się nie handlowało, tak naprawdę zawsze sprzedaje
się odczucia. Z tego zaś wynika, że
w pierwszej kolejności należy rozpoznać jakich odczuć klient pragnie
i w jaki sposób interpretuje je za pomocą swego języka, zarówno werbalnego jak i niewerbalnego. A gdy ustali się już punkt docelowy, wystarczy
doprowadzić do niego klienta.
Teoretycznie – prosta recepta. Zajrzyjmy więc na dalsze strony. Okazuje się, że to co proste wcale nie musi
być łatwe. Po pierwsze więc trzeba
pozyskać uwagę słuchaczy. Zaniedbanie tego spowoduje, że czas im
poświęcony okaże się czasem zmarnowanym. Gdy do kogoś mówisz,
istotne znaczenie ma to gdzie stoisz,
w jaki sposób się poruszasz, jaki
masz ton głosu.
A jak to zrobić dowiadujemy się
z rozdziału o systemach reprezentacji
i wybieganiu poza wzorce wzrokowe. Kolejne stronice poświęcone są
kwestiom osiągania precyzji. Wraz
z autorami analizujemy konfiguracje
słów, zastanawiamy się jakie zbitki
pojęciowe uruchamiają u rozmówcy
pożądane przez nas zachowania, tworzymy krótko i długookresowe strategie sprzedaży.
Uczymy się programować pewne
sytuacje jednocześnie programując
w sobie samym nastawienie na suk-

Cała zgromadzona w książce wiedza niemal sama wskakuje do głowy,
bowiem jest gęsto okraszona anegdotami i dykteryjkami podanymi
z kapitalnym poczuciem humoru.
W każdym bądź razie po lekturze
pacing (dopasowanie), czyli technika
stosowana w celu szybkiego uzyskania kontaktu z odbiorcą będzie dla
nas jasna, znać będziemy elastyczność zachowań, a kalibracja będąca
uczeniem się odczytywania podświadomych reakcji rozmówcy stanie się
chlebem powszednim.
Można by jeszcze wspomnieć
o metodzie czterech systemów, o predykatach, kroczeniu czy kotwiczeniu, ale ta recenzja nie jest streszczeniem książki, lecz tylko zachętą
do sięgnięcia po nią. Zapewniam, że
warto. I to nie tylko po to by wzmocnić swoją pozycję zawodową ale
też dlatego, że w codziennym życiu
umiejętność perswadowania też bardzo się przydaje.
Jarosław Żukowicz
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smaki warszawy

W

latach mojego dzieciństwa,
w Tłusty Czwartek rodzice co roku posyłali mnie
z bratem, abyśmy polowali od
rana na najlepsze pączki w Warszawie. W latach PRL największą renomą cieszyły się prywatne
ciastkarnie, które dzielnie przetrwały ówczesne antyrzemieślnicze szykany i domiary finansowe.
Kilometrowe kolejki od świtu
ustawiały się po pączki z lukrem
i powidłami przed witrynami
słynnego Bliklego na Nowym
Świecie.

To firma rodzinna z największą tradycją od 1869 r., a więc
wraz ze Społem obchodzi w tym
roku swoje 150-lecie! Moi krewni
i znajomi z Krakowa, Gdańska,
Łodzi nigdy nie omijali sklepów
Bliklego, bo bez jego pączków
w misternie zapakowanych w firmowy papier pudełkach, obwiązanych sznurkiem z kokardą, nie
mieli prawa pokazywać się w rodzinnych miastach.
Jednak my wybieraliśmy innych
mistrzów cukiernictwa, których
sława rozchodziła się po całej Warszawie. Najczęściej koczowaliśmy
w kolejce u Gajewskiego u zbiegu
Pięknej i Mokotowskiej, gdzie po
paru latach lokal i renomę firmy
przejął inny mistrz cukiernictwa
– Herbaczewski. Mistrz Gajewski
tuż po wojnie w 1946 r. wprowadził na rynek słynną bajaderkę,
ciastko wyrabiane z okruchów
i oblewane czekoladą. Oferował
też niezapomniane faworki, makowce, napoleonki.

W latach studenckich częściej
korzystaliśmy z pączków od Pomianowskiego na Krakowskim
Przedmieściu, blisko Uniwersytetu. Natomiast mocno zapamiętaliśmy z kolegami znakomite smaki
ciastek od Wróbla na Noakowskiego, przy Politechnice, gdzie wchodziło się przez szerokie bramy i podwórza-studnie starych kamienic.
Świeżutkie babeczki, kremówki,
ptysie pachniały aż od ulicy.

kupić na wynos, albo spożyć przy
stoliku do kawy np. świetny, niezrównany serowy torcik wiedeński, Stefankę, czy Marcello i WZ,
w oparciu o receptury z dawnej
znanej sieci spółdzielni Camargo.
Na zimowe, chłodne dni to idealne
miejsce. Np. przy Międzynarodowej na Saskiej Kępie, co opisywaliśmy w ub. roku.
Na koniec warto wspomnieć
słynną pijalnię czekolady przy

HOROSKOP

Sklepie Staroświeckim Wedla na
ul. Szpitalnej. W minionych latach
XX wieku był to lokal oblegany
przez warszawiaków, szukających
tu pocieszenia w „trudnych czasach”. Do tej pory ten najstarszy
sklep wedlowski oferuje znane wyroby, w tym czekoladę deserową
Jedyna, chyba ostatnią wyrabianą według starej, przedwojennej
receptury, bo obecny asortyment
uległ ogromnym przemianom, pod
wpływem zagranicznych właścicieli.
Pijalni wedlowskiej wyrósł niedawno silny konkurent w postaci
pijalni czekolady krakowskiego
Wawela, z kapitałem polskim,
u zbiegu ulic Ossolińskich i Krakowskiego Przedmieścia, vis a vis
Hotelu Bristol. Ich czekolada nie
ustępuje wcale wedlowskiej, a na
amatorów czekoladowych batoników czeka pełna kolekcja smaków
słynnego cienkiego batonika Danusia.
SMAKOSZ

T

egoroczny karnawał to 59 dni
pysznej zabawy. Proste i szybkie w przygotowaniu przekąski, będą doskonałym dodatkiem
i uzupełnieniem karnawałowych
domówek.

Byk 21.IV-21.V

Bawarskie skrzydełka

w piwie z miodem
● 20 skrzydełek kurczaka ● 1
szklanka
jasnego piwa ● 1 łyżka
miodu ● 1 łyżka
ostrej musztardy
● po 1 szklance gęstego przecieru
pomidorowego i keczupu ● 3 łyżki oleju ● 2 ząbki czosnku ● ostra
i słodka papryka w proszku ● sól
i pieprz
Sos: ● po ½ szklanki musztardy
sarepskiej i miodowej ● 1 łyżeczka
miodu ● 2 łyżki oleju
Skrzydełka umyć i wytrzeć. Naciąć
je w miejscach zgięć, odciąć najcieńsze części. Wymieszać miód, piwo,
musztardę, przecier, keczup, czosnek
przeciśnięty przez praskę oraz olej.
Skrzydełka posypać solą, pieprzem
i papryką. Przyprawy dobrze wetrzeć
w mięso. Potem skrzydełka ułożyć
w płaskim żaroodpornym naczyniu.

•
•
•
•
•

6 lutego
imieniny Doroty

Na dzień św. Doroty
ma być śniegu ponad płoty.
O św. Dorocie pójdziesz
po błocie.
Od św. Doroty naprawiaj
chłopie płoty.
Po św. Dorocie wioska cała
w błocie.
Św. Dorota zapowiada
śniegi i błota.

Roladki z wędzonym

łososiem
● 300 g serka
śmietankowego
● 1 łyżka soku
z cytryny ● 2 łyżki
posiekanego
koperku ● czarny
pieprz ● 4 duże
tortille pszenne ●
350 g wędzonego łososia ● koperek
i rukola do dekoracji
Serek wymieszać z sokiem z cytryny, posiekanym koperkiem i dużą
ilością pieprzu. Masę równomiernie
rozsmarować na tortillach. Na wierzchu rozłożyć pokrojonego w cienkie

•
•
•
•
•

14 lutego
imieniny Walentego

Każdy Walenty ma swoje
wykręty.
Gdy w św. Walek pada,
drugą zimę zapowiada.
Św. Walek tych powali,
co patronem go nie znali.
Gdy na św. Walek deszcze,
mrozy wrócą jeszcze.
Gdy w św. Walenty deszcz
pada,drugą zimę zapowiada.

plastry wędzonego łososia. Placki
mocno zrolować, a ich końce odciąć.
Każdy placek owinąć szczelnie w folię spożywczą, mocno ściskając brzegi. Przechowywać w lodówce, aż do
chwili podania. Przed ułożeniem na
talerzu, pokroić rolady po przekątnej
na nieduże kawałki. Ozdobić koperkiem i rukolą.

Krewetki na ostro

● ½ opakowania krewetek
królewskich (ok.
12 sztuk) ●
1 papryczka
chili ● 2 ząbki
czosnku
● 1 łyżeczka
soku z cytryny ● natka pietruszki ● oliwa z oliwek ● sól i pieprz
Oczyszczone krewetki przyprawić
solą i pieprzem. Odstawić. W tym
czasie czosnek pokroić na plasterki,
a z papryczki usunąć nasionka i drobno posiekać. Rozgrzać oliwę, dodać
czosnek i chwilkę smażyć, tak by nie
spiekł. Dodać papryczki i krewetki.
Obsmażyć z dwóch stron, dodać sok
z cytryny i posiekaną natkę. Taką
karnawałową przystawkę można
podawać z grzankami.

Melon z szynką prosciutto

● kilka plastrów dojrzałego melona ●
kilka plastrów
włoskiej szynki
prosciutto
Melon obrać,
pokroić na kawałki przypominające
rożek księżyca. Każdy kawałek owijać plastrem szynki. To jedna z najbardziej klasycznych i znanych włoskich przystawek.
Tartinka

Twoja energiczność i pomysłowość pomogą w przezwyciężeniu pewnych niedogodności
dnia
codziennego. Dobry czas na poznanie nowych ludzi.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Fantazje i humor wykorzystaj
w spotkaniach ze znajomymi. Przygotuj się na wizyty
dawno niewidzianych osób.

Nie odkładaj niczego na później. W zdrowiu szukaj równowagi. Pomyśl o odpoczynku po trudach ubiegłego roku.

Koziorożec 24.XII-20.I

Rak 22.VI-22.VII

Zacznij zdrowo się odżywiać. Uzupełniaj braki menu
warzywami i owocami. Czas
na pokazanie tego o czym
jeszcze nie wiedzą bliscy.

W tym miesiącu nie grozi ci nuda. Wykorzystaj
czas wolny na spotkania.
Początek roku sprzyja załatwieniu spraw w urzędach.

Lew 23.VII-22.VIII

Zrealizuj swoje możliwości
w udzieleniu pomocy innym.
W perspektywie pracowite miesiące. Nie zaniedbuj
regularnych wizyt kontrolnych w zakresie zdrowia.

Wodnik 21.I-20.II

Nie zabraknie w tym miesiącu motywacji do podjęcia się realizacji rzeczy
ważnych. Na swojej drodze
spotkasz sympatyczne osoby.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Konflikty nie są w twoim
stylu ani te osobiste ani dotyczące innych. Będą okazje
do spotkań ze znajomymi.
J.J.

Czasem należy zrezygnować
z nadmiernej drobiazgowości.
Stabilne dochody pozwolą na
gromadzenie oszczędności.

z hasłem

krzyżówka Nr 2
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Mięso posmarować połową przygotowanej wcześniej zalewy. Wstawić
do lodówki na ok. 6 godzin. Potem
piec 40 minut w temperaturze 200°C.
Wyjąć i posmarować resztą zalewy
i piec 10 minut. W tym czasie przygotować sos musztardowy: wymieszać musztardę sarepską z miodową,
dodać miód i olej. Dobrze utrzeć. Sos
podawać jako dodatek do upieczonych skrzydełek.

Skorpion 24.X-22.XI

Porzuć na trochę pracoholizm, trzeba odetchnąć po
trudach minionego roku.
Zaprzestań wydawania pieniędzy na zbędne rzeczy.

14

8

karnawałowe przysmaki

Pamiętaj, że nie zawsze
otwartość w stosunku do
drugiego człowieka popłaca. Zostanie docenione
twoje oddanie w pracy zawodowej lub społecznej.

W życiu zawodowym udane przedsięwzięcia. Postaraj
się
jeszcze
uporządkować zaległe zobowiązania.
Czas na dobre inwestycje.

8

domowe dania

Waga 23.IX– 23.X

Baran 21.III-20.IV

Słodkie zakątki
Dzisiaj emocje opadły, bo po
latach wiele z tych firm zamknęło
działalność, a pojawiła się masa
nowych lokali i słodkich sieci,
gdzie dominują młodsze pokolenia. Na Chmielnej nieustające powodzenie mają teraz ciepłe pączki
i drożdżówki firmy Pawłowicz.
Zawierają różne nadzienia – różane, wiśniowe, chałwowe, krówkowe itd.
W popularnych sieciach kawowych, np. Green Coffee Nero,
Costa Coffee, Starbucks, Cupcake Corner, królują obecnie modne
muffiny, croissanty, bezy, tartoletki. W sieciach piekarsko-ciastkarskich, jak Oskroba, Nowakowski,
Grzybki, Lubaszka, jest spory
wybór pieczywa cukierniczego
i pasztecików. Pozostał jednak
sentyment do dawnych rzemieślniczych mistrzów.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca sieć ponad 50 sklepów
firmowych Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. Można w nich
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane
w kolejności od 1–21 utworzą hasło.
Poziomo: 1) jabłuszko zjazdowe
na śnieg, 5) jego złoża są na Śląsku,
8) Emanuel (1888-1953) poeta, powstaniec śląski, 9) jej stolicą Oslo,
10) można się od niego uzależnić, 11)
rzeka w Finlandii wpada do Jeziora
Ładoga, 13) styl w sztuce w Średniowieczu, 16) stosowana przy racjonalnym żywieniu, 20) w nim ciepła
kawa, 23) słownik o charakterze
encyklopedii, 24) tytuł operetki F.
Lehara, 25) mleczko z pnia sączyńca
stosowane do wyrobu gumy do żucia.
26) podstawowa, w Polsce obowiązkowa, 27) 15 minut.
Pionowo: 1) jedna z czterech
w pokoju, 2) przybysz z obcego kraju, 3) głos indyka, 4) atrofia, 5) malowane szminką, 6) język Homera, 7)
wychodźca, 12) lipowy lub wrzosowy, 14) toster, 15) jedno z czterech
w samochodzie, 17) nauka, wykształcenie, 18) strona świata, 19)

dokument studenta, 21) zaliczane do
nabiału, 22) miasto na Honsiu (Japonia), 23) nieosiodłany koń.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 2 prosimy przesyłać na adres redakcji do dnia 28 lutego 2019 r.
Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez Mazowiecką
Agencję Handlową „Społem”
Rozwiązanie krzyżówki nr 12/2018
Poziomo: 1) Mazowsze, 5)Cicero,
8) Oxnard, 9) incydent, 10)Ericsson,
11) Olkusz, 13) Karol, 16) apasz, 20)
Trojak, 23) madrygał, 24) proceder,
25) statut, 26) baskak, 27) kosiarka.
Pionowo: 1) miodek, 2) Zanzibar, 3)
wprost, 4) Elion, 5) cacko, 6) cudak,
7) Renesans,12) Lila, 14) anartria,15)
lipa, 17) aligator, 18) kratki, 19) płótna, 21) Jacek, 22) kaduk, 23) murek.

HASŁO: SPÓŁDZIELNIA Z TRADYCJAMI.

Nagrodę ufundowaną przez „Społem” WSS Śródmieście otrzymuje
Piotr Jóźwiak z Sochaczewa.
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