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Drodzy Czytelnicy!
12 września br. kulminacją obchodów tegorocznego,
radosnego święta 150-lecia
Społemowców, będzie uroczysta Gala Jubileuszowa
na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat narodowy
nad nią objął prezydent RP
Andrzej Duda. Uczcimy pamięć poprzednich pokoleń
spółdzielców
spożywców
i ich wielkich przywódców.
Na przestrzeni trzech wieków służyli oni niezawodnie
swoim rodakom i Ojczyźnie.
To wyjątkowy jubileusz
najstarszej krajowej firmy
handlowej. To okazja do refleksji nad jej bogatą tradycją i wyzwaniami współczesności. Służy temu program
obchodów, jaki zainicjowało
Koło Historyczne Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców oraz WSS Śródmieście i KZRSS Społem.
Przypomnijmy, że w lutym
i marcu uczciliśmy pamięć
założycieli
Stowarzyszenia
Spożywców Merkury Aleksan-

dra Makowieckiego i Wiktora
Magnusa w 1869 r. oraz prof.
Stanisława Wojciechowskiego
– pierwszego prezesa Związku
Społem w latach 1908-1920
i później prezydenta RP w latach 1922-1926.
Z okazji jubileuszu zorganizowano: w marcu konferencję prasową, która zainspirowała kilkanaście publikacji
w mediach; w kwietniu wystawę w Muzeum Spółdzielczości;
w maju konferencję historyczną, a w czerwcu konferencję
o roli społecznej Społem.
16 września oddamy hołd
pamięci bohaterskiego prezesa Związku Społem w latach
1926-1944 Mariana Rapackiego. Zginął on tragicznie
tego dnia podczas bombardowania w Powstaniu Warszawskim.
27 września, w Centrum
Eventowym Space nastąpi
uroczyste spotkanie członków i pracowników WSS
Śródmieście,
najstarszej
spółdzielni Społem i spad-
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kobierczyni
nia Merkury.

Stowarzysze-

Wierzymy, że na jesieni we
wszystkich placówkach Społem pojawią się jubileuszowe plakaty. Także portrety
prekursorów, ulotki, znaczki.
Więcej będzie reklamy w mediach i miejscach publicznych. O Społem będzie więcej
publikacji w internecie, na
kanale You Tube (już działa
subskrypcja Społem).
Nasi Czytelnicy i Koło Historyczne WSS domagają się
reaktywowania stuletniego,
opiniotwórczego magazynu
SPOŁEM, wydawanego w latach 1906-2006 (p. Forum
na str.2).
Mamy nadzieję, że Polacy, w tym młode pokolenia
utrwalą swoje zaufanie do
marki Społem. Zawsze i blisko. Niezawodnie służącej
ich żywotnym potrzebom.

VIVAT SPOŁEM!
REDAKCJA

Umacnianie pozycji

Płonący Zamek Królewski 17 września 1939 r. 

80

Fot. Filmoteka Narodowa

lat temu, po napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę, 8 września
1939 r. rozpoczęła się trwająca do dnia kapitulacji 28 września,
obrona i oblężenie Warszawy. Podczas walk, wciąż rosnących
niemieckich bombardowań i ostrzału artyleryjskiego, ginęli żołnierze
i cywile. W oblężonej, ponadmilionowej stolicy, w sytuacji gdy prywatni
kupcy i firmy zamykali swe sklepy, jedynym dystrybutorem żywności pozostała sieć społemowskich sklepów i magazynów.
Zarząd Związku Społem, na czele z prezesem Marianem Rapackim
i spółdzielnie warszawskie oddały wszystkie swoje zapasy, magazyny, transport, placówki i ludzi do dyspozycji komisarza cywilnego obrony Warszawy
i jej prezydenta Stefana Starzyńskiego. Na czele powołanego przez niego
Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego stanął, delegowany przez Społem, Felicjan Jabłoński.
Handel społemowski, zwłaszcza transport, odbywał się wówczas w dramatycznych okolicznościach, pod nieustannym gradem bomb i pocisków, we
dnie i w nocy. Ginęli ludzie i konie. Rozbijane były wozy z towarem, np. na
ostrzeliwanym moście Kierbedzia, na Marszałkowskiej, Nowym Świecie, gdy
rozwożono towary z magazynów w Hali Mirowskiej, na Mokotowie i Woli.
Do końca jednak, wśród pożarów i zniszczeń, na rzecz umęczonych warszawiaków i uchodźców, pracowali społemowcy.
W jednym z pożarów wywołanych bombami niemieckimi spłonęła
część gmachu Związku Społem przy ul. Grażyny, a w niej archiwa,
dokumenty, wydawnictwa i sztandar. Był on ufundowany podczas
okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej, z myślą o obchodach
w odrodzonej Polsce święta Konstytucji 3 Maja. Napis zredagowany
przez Romualda Mielczarskiego brzmiał wtedy: „Nie ma demokracji bez wolnej i silnej Ojczyzny. Współdzielczość – to panowanie ludu.
Pragniemy wolnej, zjednoczonej Polski. 1791 – 3.V.1916”.
Prezes M.Rapacki brał udział u boku gen. Tadeusza Kutrzeby i prezydenta
S.Starzyńskiego w rozmowach z Niemcami w sprawie warunków kapitulacji Warszawy. Został też zaproszony, wraz z prezydentem mjr Starzyńskim,
na tajną naradę oficerów, w noc poprzedzającą kapitulację 27/28 września.
Poznał wtedy m.in. przyszłego dowódcę AK płk. Stefana Roweckiego. Naradzie przewodniczył dowódca, utworzonej z pełnomocnictwa rządu, Służby
Zwycięstwu Polski gen. Mieczysław Karaszewicz-Tokarzewski. Tworzono
zręby podziemnego ruchu oporu.

W uznaniu bohaterskiej postawy i ofiarnej pracy, prezydent Starzyński
odznaczył wówczas w podziemiach ratusza Mariana Rapackiego Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Przez cały okres wojny, m.in. w czasie
kampanii wrześniowej i w Powstaniu Warszawskim, w którym zginął
Rapacki i inni, społemowcy poprzez swe spółdzielnie, nieustannie z narażeniem życia, zaopatrywali Polaków w żywność (Opisaliśmy to w art.
pt.”Społemowski ruch oporu” w poprzednim numerze). 
DG

Wspieramy artystów
Jeszcze przed otwarciem sklepu i baru Pogodno 1 sierpnia.

Fot. facebook

Ogródek przed sklepem przy ul. Przyokopowej 35, otwartym 3 lipca br.
fot. horecatrends.pl

P

rzy okazji wielkiego jubileuszu 150 lat SPOŁEM, cieszymy się z sukcesów i umacniania pozycji na rynku czołowych spółdzielni, które
mogą stanowić wzór dla wszystkich. Do nich należą te z przodującej
trójki – PSS-y z Białegostoku (396 mln zł rocznego przychodu), Szczecina
(198 mln zł) i warszawska Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska SPC (177
mln zł). W czołówce jest też, obecnie 100-letnia Poznańska Spółdzielnia
Spożywców (116 mln zł).

Największa, to 122-letnia białostocka, która zatrudnia ponad 1600 osób
w sklepach spożywczych, przemysłowych, w tym w 15 supermarketach, Centrum Astoria, domu handlowym Central; w 7 barach szybkiej obsługi, 2 piekarniach, ciastkarni, masarni i garmażerni. 1 sierpnia br. otwarto dla klientów
kolejny, nowy osiedlowy supermarket, połączony z bistro i okienkiem dla kierowców. Wzbudza on powszechny zachwyt klientów i władz miasta (p. str. 3).
Warszawska, 71-letnia SPC zatrudnia ponad 800 osób we wciąż modernizowanych czterech dużych piekarniach i ciastkarni oraz 60 własnych sklepach firmowych, których ilość stale rośnie, W tym roku niemal co miesiąc
otwierane są jej sklepy firmowe, w połączeniu z kącikiem bistro, pod hasłem
„Smacznego Warszawo” (p. str. 3).

Przy wejściu na piknik jubileuszowy.

Fot. PSS Poznań

Obecna jubilatka, stuletnia PSS w Poznaniu zatrudnia 450 osób w zmodernizowanych 50 placówkach handlowych. Wyróżnia się sklepami z żywnością
ekologiczną, z wypiekami dań gotowych, jak również opieką nad spółdzielniami uczniowskimi, pomocą dla Caritasu i domów dziecka. Swój jubileusz
obchodziła nad jeziorem Malta (p. str. 5).

Korowód festiwalowy w Polanicy. 

J

ak co roku, od 20 lat, Krajowa Rada Spółdzielcza i miasto Polanica Zdrój zapraszają na jubileuszowy XX Festiwal Spółdzielczych
Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”, w dniach 20–22 września
2019 r. Jest to wyjątkowa możliwość zaprezentowania osiągnięć artystycznych zespołów, które pozostają pod opieką spółdzielni różnych branż, w tym
„Społem”.
Na str. 6 nasza redakcyjna koleżanka red. Jolanta Jędrzejewska przedstawia bliżej założenia, cele i dorobek Festiwalu. Obok znajdziemy relację z krakowskich, sierpniowych, 34 Międzynarodowych Targów Sztuki
Ludowej.
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M

imo letnich wakacji, w naszej redakcyjnej poczcie,
także mailowej, uzbierało
się nieco listów i wypowiedzi naszych Czytelników. Oto jak zareagowali na nasz apel o dyskusję na
redakcyjnym forum przed 50 Zjazdem Krajowym KZRSS Społem,
jaki odbędzie się w dniach 19-21
listopada br. w Wieńcu Zdroju k/
Włocławka:

którego od ponad 56 lat składają się
spółdzielnie warszawskie”. Pamięta
on jeszcze kolorowy magazyn miesięczny „Społem” w latach 90. gdy
„docierał do posłów i senatorów, do
radnych i dziennikarzy”. Pamięta
„Rozmowy z VIP-em”, czyli wywiady z m.in. ministrami, marszałkami
i posłami, biskupem, profesorami,
bankowcami itd. oraz reportaże ze
spółdzielni.

Ratujmy
polskie sklepy

Trzeba dodać, że reaktywowania
czasopisma „Społem’, któremu na-

Pan Marek Dąbrowski z Żoliborza napisał stanowczo, że jeszcze
przed wyborami parlamentarnymi,
ogłoszonymi na 12 października, należy żądać od władz, prezydenta,
rządu, Sejmu i Senatu, aby natychmiast, bezzwłocznie „ratować polski handel!”.
Taki „sygnał SOS” powinni wysłać nasi liderzy i z Krajowej Rady
Spółdzielczej i z Krajowego Związku
Społem, bowiem – jak pisze Czytelnik – „…kolonizacja rynku spożywczego przez zagraniczne koncerny
spowodowała zepchnięcie polskiego
handlu, w tym Społem, do niemal
¼ udziału w rynku. I co roku takie
potęgi jak Biedronka, Lidl, Auchan
poprzez swoje wojny cenowe i stosowany bezkarnie dumping niszczą
tysiące polskich sklepów…”

Reaktywować
czasopismo „Społem”
Nasz stały Czytelnik z Gdańska,
Czesław Janiak w kolejnym liście
ponawia swój apel o reaktywowanie
„niezbędnego i opiniotwórczego”,
„zasłużonego czasopisma „Społem”.
Jak przypomina, było ono wydawane przez sto lat (1906-2006) i co
jest paradoksalne, na swoje stulecie,
z przyczyn ekonomicznych, zostało
zlikwidowane. Czytelnik wskazuje,
że „przecież mogą się na niego złożyć przynajmniej najbogatsze spółdzielnie i związek Społem, tak jak
na Społemowca Warszawskiego, na

cji), napisał nam taki oto list:
„Przechodząc ostatnio przez warszawski Nowy Świat, moją uwagę
przykuła witryna sklepu Społem,
znajdującego się tuż przy siedzibie
WSS Społem Śródmieście. Muszę
przyznać, że wygląda okazale i co
najważniejsze, przypomina o wielkim jubileuszu 150-lecia powstania spółdzielni. Jest tam i plakat,
i okrągłe zawieszki, i tablica informująca o jubileuszu. Nie ukrywam,
że czytałem ją z zainteresowaniem.
„Warszawska spółdzielczość spo-

FORUM

zwę nadał Stefan Żeromski, a zakładali je tacy wielcy przywódcy
jak St. Wojciechowski, R.Mielczarski, E.Abramowski, R.Rafałłowicz,
domagała się kilkakrotnie Komisja Historyczna WSS już w latach
2015–2018.

Jubileusz w konspiracji?
Młody fan Społem, pan Marcin
z Bemowa (nazwisko znane redak-

żywców, wraz z najstarszą WSS
Społem Śródmieście oraz WSS Praga Południe, WSS Wola, WSS Żoliborz i SS Mokpol (…) obchodzi
swoje 150-lecie” – czytam na owej
tablicy.

Przyznam szczerze, że choć kiedyś
czyniłem to regularnie, to od dawna
nie odwiedzałem sklepów Społem.
By nadrobić te braki i przyjrzeć się
temu, jak wyglądają przygotowania
do jubileuszu, postanowiłem w długi
sierpniowy weekend wybrać się na
małą „wycieczkę” po warszawskich
sklepach Społem. I odnotowałem
kilka ważnych spraw, którymi chciałbym się podzielić.
Bardzo pozytywnym spostrzeżeniem był dla mnie stosunek pracowników do klientów. Przyzwyczajony
jestem bowiem do anonimowego traktowania klienta, rodem z dużych sieci
zagranicznych marketów. A tu zaskoczenie. W sklepie na Nowym Świecie
klientka zwraca się do ekspedientki po
imieniu, upewniając się, czy na pewno
niczego nie zapomniała kupić.
W Merkurym przy Słowackiego
widzę, jak pracownice pospiesznie,
ale i z uśmiechem na twarzy, sprzątają przy stoisku z warzywami, gdy

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 9 (631)

jednemu z klientów rozsypują się
produkty, jednocześnie z nim wesoło dyskutując.
W Mokpolu przy Konstancińskiej ekspedientka podpowiada
z kolei klientce, która z wędlin
w promocyjnej cenie jest najsmaczniejsza. Na ladzie widzę tam
też… egzemplarz „Społemowca
Warszawskiego”.
W Uniwersamie przy Rondzie
Wiatraczna jedna z pracownic reaguje natychmiastowo na cenową
pomyłkę i uwagę klienta, od razu
udając się do kierownika, by ten
błąd poprawił. Do tego na wejściu
wita mnie tam znakomita fototapeta, informująca, że WSS Praga
może poszczycić się tradycją sięgającą 1937 r. Tylko o jubileuszu
150-lecia cisza…
Zarówno w Mokpolu, Merkurym, Uniwersamie, jak też w sklepie przy Wolskiej 69, który także
odwiedziłem, nie ma żadnego
znaku, plakatu, tablicy, czy choćby ulotki, z której klienci mogliby
dowiedzieć się o tym, że 2019 jest
niezwykle ważnym rokiem w dziejach Społem… Co ciekawe, w kilku
mniejszych sklepach, jak przy ul.
Grochowskiej, czy w Megasamie Żoliborskim, plakaty widniały na sklepowych witrynach, a więc spółdzielnie są w nie zaopatrzone...
A co z dużymi sklepami, które
odwiedza największa ilość klientów? Na plakaty i stojaki z ofertami
promocyjnymi, czy ofertami pracy
jest miejsce, więc i na informacje
o 150-leciu Społem też takie miejsce
powinno się znaleźć.
Dowiedziałem się, że obchody jubileuszu trwają już od lutego, a Krajowy Związek wydrukował mnóstwo
plakatów. Dlaczego więc nie wyjść
z nimi frontem do klienta? Przecież
spółdzielnia zawsze była niezawodna: w okresach wojen, kryzysów,
odbudowy kraju z ruin, najważniej-

szych momentach w dziejach Polski,
czy też wtedy, gdy społemowcy z narażeniem życia zaopatrzali ludność
w żywność.
Coraz mniej osób niestety o tym
pamięta, a przecież to właśnie teraz
jest najlepsza okazja, by wykrzyczeć społeczeństwu, a szczególnie
jego młodszej części, że Społem ma
już 150 lat! Tak wielki jubileusz,
a odnoszę wrażenie, że obchody
odbywają się nieco w konspiracji.
Nie tędy droga…
Wracając z „wycieczki” po sklepach odczuwam więc pewien dyskomfort. W sklepach panuje znakomita atmosfera, ale o jubileuszu
cicho sza.
Marcin z Bemowa
Dziękujemy i prosimy o dalsze
wypowiedzi ku rozwadze delegatów na listopadowy Zjazd Społem.
REDAKCJA

Z okazji 150 lecia Spółdzielczości Społem
– składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje !!
Tak piękny Jubileusz jest okazją do podsumowań, refleksji i planów na przyszłość.
Życzymy Zarządom i członkom spółdzielni dumy i zadowolenia
z dotychczasowych osiągnięć,
a także wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.
Zarząd Hebar Sp z o.o.

www.hebarbakalie.pl
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l Umacnianie pozycji spóLdzielni l
PSS Białystok

C

hyba najbardziej trafnie
i zwięźle, określił konsekwentną strategię największej w kraju PSS w Białymstoku,
prezydent tego miasta Tadeusz
Truskolaski. Przemawiał 31 lipca
br., podczas otwarcia kolejnego supermarketu osiedlowego „Pogodno”, połączonego z bistro, na osiedlu Bema, przy ul. Pogodnej 6. Jak
stwierdził prezydent, dobry, ciągły
kierunek rozwoju daje dobre owoce. Od szeregu lat, przy twórczej
kontynuacji kolejnych prezesów
– K.Sosińskiej, M.Dąbrowskim
i obecnie J.Kuleszy – spółdzielnia
zaspokaja potrzeby mieszkańców,
oferując im gwarantowaną, najwyższą jakość towarów i obsługi.
Inwestuje w osiedlowe, nowoczesne obiekty. Stosuje innowacyjne
metody łączenia handlu i gastronomii, zachowując wysokie standardy
i przystępne ceny. Dlatego, jako polska firma promująca polskie towary,
może liczyć nie tylko na dużą ilość
klientów, ale i na bliską współpracę
z samorządem – zakończył prezydent.
Podobne wysokie oceny formułował obecny na otwarciu prezes

Prezes Janusz Kulesza i prezydent Tadeusz Truskolaski. Fot. Wojciech Wojtkielewicz, wspolczesna.pl

Konsekwentna strategia
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski. Gratulując wspaniałego obiektu,
podkreślił, że białostocka spółdzielnia, lider krajowy Społem, wyróżnia
się świetnym zarządzaniem i wdrażaniem nowatorskich pomysłów.
Szczególnie stawia na jakość, łącząc umiejętnie handel, gastronomię
i własną produkcję. Wychodzi naprzeciwko potrzebom klienta, blisko,
w osiedlu. Jest dobrym ambasadorem
polskiej spółdzielczości w społeczeństwie.

Idealna ekspozycja przed otwarciem.

Fot. Facebook.

chomienie nowoczsnej linii wypieku
kajzerek, o wydajności 18 tys. na godzinę.

R

ozmach inwestycyjny i rosnąca sieć sklepów firmowych warszawskiej Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej
jest zaiste imponujący. Oto trzecia największa w kraju, zrzeszona
w KZRSS Społem, spółdzielnia
społemowska co roku wydaje wielomilionowe kwoty na nowoczesny
rozwój. Podobnie jak lider rankingu, PSS Białystok, która co roku
za kilkanaście milionów oddaje do
użytku supermarkety osiedlowe,
połączone z bistro (p. art. wyżej),
tak i SPC ostatnio co roku otwiera
niemal co miesiąc nowe sklepy firmowe, połączone z konsumpcją na
miejscu.

W ubiegłym roku, roku jubileuszu
70-lecia SPC, jej prezes Janusz Kazimierczuk przyznał na portalspozywczy.pl, że w latach 2006-2017
spóldzielnia co roku wydawała po
20 mln zł na modernizacje i remonty
swoich czterech wielkich zakładów
produkcyjnych. Pamiętamy np. uru-

Dużo przestrzeni w nowym sklepie.

Obecnie wysiłek inwestycyjny
skierowano na budowę sklepów
firmowych, choć oczywiście produkcja jest wciąż modernizowana.
W Warszawie rosnąca sieć sklepów
SPC dorównuje już największym
sieciom, takim jak np. Nowakowski,
Oskroba, Lubaszka. Jeszcze w roku
2014 działalo 40 sklepów firmowych, w ub. roku – 50, a obecnie, do
sierpnia br. – 60.

Ciepłych słów i życzeń pomyślności nie szczędzili też dwaj duchowni
– prawosławny i katolicki – którzy
poświęcili otwieraną placówkę. Zaznaczyli również służebną rolę sklepu i baru wobec mieszkańców osiedla i miasta.

tys. pozycji asortymentowych. Różnorodność oferty spółdzielni obejmuje też działalność dużego centrum
gastronomiczno-konferencyjnego
Astoria i dużego domu handlowego
Central z salonem Eleganza oraz trzy
sklepy AGD.

Satysfakcji z zakończenia inwestycji nie krył prezes PSS Janusz
Kulesza. Z dumą poinformował,
że po 10-miesięcznej modernizacji, obiekt powiększył się aż pięciokrotnie, o tysiąc mkw. Zatrudnia
60 osób i jest już czwartą placówką
z okienkiem „drive” dla kierowców
do sprzedaży na wynos /po Hermesie, Tęczy i Zodiaku/. Dziękował
firmom i swoim współpracownikom, którzy przyczynili się do
otwarcia tej pięknej placówki.

Na uwagę zasługuje lubiana, regionalna kuchnia w barach spółdzielni. Oparta na tradycyjnych przepisach podlaskich, ale też wpływach
białoruskich, tatarskich, litewskich,
obejmuje m.in. smakowite kartacze,
serniczki, barszcze, naleśniki, babki
ziemniaczane, zrazy, krokiety, kompoty.

Należy dodać, że dzięki konsekwentnej strategii, białostocka PSS
posługuje się certyfikatami jakości.
Znakomicie wykorzystuje w sklepach, m.in. w 15 supermarketach i 7
barach szybkiej obsługi własne wyroby z masarni, garmażerni, dwóch
piekarni i ciastkarni. Supermarkety
osiedlowe mają 17 tys.mkw. powierzchni, na której sprzedają po 10
– 9 sklepów „Smacznego Warszawo” – są to sklepy oferujące szeroką gamę wyrobów piekarniczych i
ciastkarskich SPC oraz 20 rodzajów
kanapek, pizze, koktajle, sałatki,
soki, zupy i inne dania na ciepło,
przygotowywane na miejscu. Są tu
zestawy lunchowe, chleby na zakwasie, przekąski fit, kawa, ciastka.
– 13 sklepów pod szyldem „Piekarnia Ciastkania” – oferują wyroby
piekarnicze i ciastkarskie oraz drobne przekąski dostarczane z zakładu
piekarniczego i odpiekane w sklepach, metodą cool rising.

Rosnąca sieć

Jak podaje dyr.zakładu handlu Beata Wodzyńska, na ogólną liczbę 60
sklepów firmowych SPC, 39 to ściśle
własne sklepy firmowe, a 21 sklepów, to placówki prowadzone na zasadzie franczyzy. Obecnie franczyza
nie będzie rozwijana, z uwagi na potrzebę podnoszenia i pilnowania europejskich standardów we własnych
sklepach.
– 22 sklepy o charakterze gastronomicznym są prowadzone w dwóch
konceptach:

Ul. Lubelska 12/14, pawilon przy ciastkarni.

mat.prasowe

Pozostałe sklepy firmowe i franczyzowe to sklepy piekarnicze. Poza
tym w sklepach SPC można także
kupić wyroby nabiałowe, wędliny,
napoje zimne i gorące.

W roku 2019 zostało uruchomionych sześć placówek. Na początku
roku na Targówku przy ul. Łojewskiej 12a i na Pradze Poludnie przy
zakladzie ciastkarskim – ul. Lubelska
12/14 (luty 2019). W maju otwarto
dwa sklepy na Woli, przy ul. Jana
Kazimierza 11 i przy ul. Miedzianej
1B. Natomiast w lipcu – na Woli przy
ul. Przyokopowej 35 oraz w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 30.
W bieżącym roku planowane jest
jeszcze otwarcie kolejnych pięciu
sklepów na terenie Warszawy. Będą
to obiekty przy ulicach: Solidarności,
Dzielnej, Chmielnej, KEN i Szymanowskiego.
Tak jak my w redakcji, którzy odwiedzaliśmy wiele z placówek SPC,
tak i klienci, i dyrektorzy SPC Beata
Wodzyńska i Tadeusz Grzęda jesteśmy optymistami, że sklepy te będą
popularne i oblegane przez warszawiaków. 
DG

W menu znajdują się również
nowe propozycje wege i fit, takie jak
gołąbki jarskie, lasagne szpinakowa i różnego rodzaju sałatki. Część

Piękne wnętrze baru Pogodny. 

Fot Facebook

potraw jest przyrządzana w piecu
konwekcyjno-parowym, co umożliwia użycie znacznie mniejszej ilości
tłuszczu.
Jak się wydaje, w strategii społemowskiego lidera decydującą rolę
odgrywa precyzyjne i wręcz pieczołowite dostosowywanie różnorodnej oferty do wciąż rosnących
wymagań i zmieniających się gustów mieszkańców miasta i osiedla.
Przywiązanie do tradycji i poszukiwanie nowych np. zdrowotnych
trendów. W nowych obiektach
można podziwiać ich funkcjonalność z wysoką estetyką wnętrz, ich
ciepłą kolorystyką, oświetleniem,
zielenią, detalami dekoracyjnymi…
Warto obejrzeć to uważnie i tłum
klientów na filmie APO Studio na
kanale You Tube pt. „Otwarcie
„Pogodnego” Społem Białystok”.
DARIUSZ GIERYCZ

Fot. Facebook.
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l 150 lat spółdzielczości spożywców l

Charyzmatyczni przywódcy

T

o byli młodzi ludzie. Pozytywiści i romantycy. Wyjątkowo
pełni entuzjazmu i energii. Wielcy przywódcy ruchu społemowskiego. Twórcy jego etosu społecznego i narodowego. Najwcześniej objął stery pionierskiego Stowarzyszenia Spożywców „Merkury” w 1869 r., bo w wieku 34 lat Makowiecki
(1840–1907). Trzy lata starszy był Mielczarski (1971–1926) i pięć

St.Bogacki, mbc.cyfrowemazowsze.pl

lat starszy Wojciechowski, kiedy razem w 1908 przyjęli
kierownictwo Biura Informacyjnego Tow.Kooperatystów,
a potem Związku Społem. 42 lata miał Rapacki (1884–
1944), gdy na 18 lat został prezesem Związku, a 38 lat
Strzelecka (1920–2005) kiedy została wybrana na prezesa
Związku na 14 lat.

fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

ALEKSANDER
MAKOWIECKI

ROMUALD
MIELCZARSKI

STANISŁAW
WOJCIECHOWSKI

W roku 1869, po bolesnej klęsce Powstania Styczniowego, kiedy wraz z kolegami z miesięcznika
„Ekonomista” – Antoni Nagórnym,
Witorem Magnusem, Julianem
Statkowskim – zakładał „Merkurego”, miał zaledwie 29 lat. Był już
wtedy znanym publicystą, autorem
odczytów, filantropem, zakładał
tanie kuchnie i przytułki dla ubogich. Znał języki obce. Dlatego dla
podniesienia ducha narodowego,
popularyzował wzorce z zachodniej
Europy – organizowania spółdzielni,
towarzystw wzajemnego kredytu,
rozwoju rzemiosła i rolnictwa, aktywności społecznej i gospodarczej
kobiet.

Był prawdziwym tytanem pracy,
bo angażował się bez reszty, nawet
kosztem zdrowia. Tak było, gdy już
jako 19-latek został aresztowany
i skazany przez władze carskie za
ulotki 1-majowe. W młodości poznał
Stefana Żeromskiego, po którym na
emigracji w Szwajcarii przejął bibliotekę polską w Rapperswilu, a potem
współtworzył w 1906 r. wraz ze Stanisławem Wojciechowskim i Edwardem Abramowskim Tow. Kooperatystow i tygodnik „Społem”.
Ponieważ włączył się w prace
Tow. Socjalistów Polskich, a potem
w konspirację PPS z Józefem Piłsudskim i Władysławem Grabskim, był
stale ścigany i szykanowane przez
carat. Zmuszony do emigracji, w Antwerpii ukończył Akademię Handlową, działał m.in. w Londynie, Paryżu, Zurychu, skąd pisywał pod ps.
Jan Wierzba propagandowe broszury
dla chłopów polskich.

Razem z Józefem Piłsudskim (ps.
Wiktor, Mieczysław, Ziuk), po zjeździe założycielskim PPS w Wilnie
w 1893r., redagowali konspiracyjnego „Robotnika”. Wtedy byli przyjaciółmi, aż do zamachu majowego
Piłsudskiego w 1926 r. kiedy to Wojciechowski złożył urząd prezydenta
RP, by nie powiększać liczby ofiar.
Jak pisał historyk Piotr Wróbel,
w końcu XIX wieku Wojciechowski (ps. Wacław) „„Stał się super-agentem: gasił spory i utrzymywał
kontakty między komitetami robotniczymi, przejeżdżając czasem do
5 tysięcy kilometrów miesięcznie.
Uczestniczył w zjazdach PPS, przerzucał do kraju maszyny drukarskie
i broń, drukował w podziemiu „bibułę”, dziesiątki razy zmieniał miejsce
zamieszkania i przekraczał granicę”.
Dwukrotnie aresztowany przez
władze carskie, zmuszony do emigracji w Londynie, Paryżu i Zurychu, powrócił po rewolucji 1905 r. do
Warszawy.

Rok wcześniej, w 1868 r. wydał
książkę pt. „Spółki spożywcze”,
w której zachęcał do korzystania
z doświadczeń angielskich pionierów spółdzielczości z Rochdale,
na przedmieściach Manchesteru.
Tymi ideami porwał za sobą starszych kolegów publicystów z „Ekonomisty” i jego dodatku „Merkury”, skąd zapewne zaczerpnięto
nazwę pierwszej spółdzielni spożywców, w ówczesnym zaborze rosyjskim.
Rejestracja i działalność Stowarzyszenia „Merkury” nie była łatwa.
Szalała cenzura carska, szykany
i represje popowstaniowe. Dopiero
1 lutego 1869 r. udało się uzyskać
rejestrację przez ministra spraw wewnętrznych w Petersburgu. W tym
samym roku, pod jego wpływem,
powstała także podobna spółdzielnia spożywców „Oszczędność”
w Radomiu, a w rok później „Zgoda” w Płocku.

Po rewolucji 1905 r. i amnestii
powrócił do Warszawy i wtedy poświęcił się całkowicie zakładaniu
spółdzielni spożywców i ich związku. Razem z Wojciechowskim tworzyli wtedy tandem kierowniczy do
1920 r. Najpierw w 1908 r. w Biurze
Informacyjnym Tow. Kooperatystów, a potem jako współdyrektorzy i współprezesi kolejnych związków spółdzielni spożywców.
Z ogromnym zapałem Mielczarski zbudował na Mokotowie krajową
hurtownię w 1913 r. Organizował
import towarów. To dzięki niemu
w 1925 r. dokonało się zjednoczenie trzech związków spółdzielczych
w jeden Związek Spółdzielni Spożywców RP, którego został prezesem.
Niestety, w rok później zmarł nagle.

Był b. aktywnym propagatorem
idei „służenia dobru powszechnemu” oraz „dobrze pojętej idei solidarności”. Zarówno w Tow. Kooperatystów i tygodniku „Społem”,
jak i następnie, kiedy z Mielczarskim kierowali razem Związkiem
Spółdzielni.
Z poparciem Piłsudskiego, został ministrem spraw wewnętrznych
w rządach Paderewskiego i Skulskiego. Po zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza w 1922 r.
wybrany drugim prezydentem RP.
Zmuszony do rezygnacji wskutek
zamachu majowego, zgorzkniały, powrócił do spółdzielczości, poświęcając jej pracę naukową i książki.

Ze zbiorów Muzeum Historii Spółdzielczości

MARIAN
RAPACKI

Zbudował potęgę Społem. Jako prezes Związku od 1926 r., w końcu 1938
r. dysponował 1776 spółdzielniami,
zrzeszającymi 405 tys. członków, które zatrudniały 7487 osób w 3401 sklepach. Związek Społem miał wtedy 73
oddziały i składnice hurtowe oraz 7
zakładów przemysłowych. Wyrazem
prestiżu tej największej sieci handlowej, był udział prezydenta RP Ignacego Mościckiego w zjeździe krajowym
Społem w 1936 r.
W okresie II wojny światowej,
Rapacki kierował społemowskim
ruchem oporu, codziennie narażając życie. Zapewniał zaopatrzenie
wygłodniałej i znękanej ludności,
nagminnie oszukując komisarzy
niemieckich. Organizował transporty z obszaru Generalnej Guberni, najczęściej fałszując dokumenty.
Dzielnie zabezpieczał błyskawiczny transport żywności z rozbijanych
brawurowo przez kolejarzy wagonów
z transportów niemieckich! Kierował
akcją ratowania dzieci Zamojszczyzny, ukrywania ściganych, pomocy
ludziom kultury i Żydom w getcie,
łącznie z wywozem ich grupy z płonącego powstania. Wspierał Radę
Główną Opiekuńczą i PCK.
Kierował zaopatrzeniem ludności
pod bombami, podczas oblężenia
Warszawy w 1939 r. i za jego bohaterstwo prezydent Starzyński odznaczył go Krzyżem Niepodległości
z Mieczami. Tuż przed kapitulacją
stolicy, brał udział w stworzeniu zrębów ruchu oporu, w tajnej naradzie
oficerów pod dowództwem gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego. Zginął
od bomb niemieckich w Powstaniu
Warszawskim, 16 września 1944.

Fot. archiwum

IRENA
STRZELECKA
Już jako 19-latka kierowała spółdzielnią Społem w Pruszkowie
w 1939 r. Podczas wojny działała
w konspiracji ZWM, a w Powstaniu
Warszawskim walczyła na Starówce
w AL. (ps. Ewa, Marta), a po przejściu kanałami w Śródmieściu. Z obozu pruszkowskiego wykupili ją z rąk
gestapo kupcy pruszkowscy.
Po wojnie pracowała w administracji w Katowicach, potem w spółdzielniach spożywców w Sosnowcu
i Warszawie. Krótko w Min. Kontroli Państwowej, skąd po przełomie
październikowym, w 1958 na 14 lat
wybrana została prezesem Związku
Społem. Wtedy to, w gospodarce
niedoboru i pustych półek, odznaczyła się energiczną modernizacją
handlu i gastronomii. Wprowadziła
nowatorskie formy sprzedaży, preselekcji i samoobsługi. Budowała
lepiej zaopatrzone wielkie domy
handlowe.
Z jej inicjatywy małe, słabsze
spółdzielnie łączyły się w większe,
silniejsze, a lustratorzy poprawiali ich rentowność. Zapoczątkowała też tworzenie sieci restauracji
z kuchnią regionalną i krajów zaprzyjaźnionych. Konsekwentnie
dbała o bary mleczne i stołówki
zakładowe.
Rozwinęła szeroką działalność
społeczną, tworząc w całym kraju sieć
ośrodków usługowych „Praktyczna
Pani”. Wspierała spółdzielcze zespoły
artystyczne i sportowe. Dbała o wysoki poziom szkoleń załóg oraz świadczeń socjalnych. Była aktywna nawet
na emeryturze. Zakładała fundacje
pomocy. Służyła innym bogatym doświadczeniem, pielęgnując tradycje
w Komisji Historycznej WSS.

O

d chwili powstania w 1911 r. Związek Spółdzielni Spożywców podejmował rozmaite
inicjatywy społeczne. Jedną z nich była akcja zakupu samolotu o nazwie „Społem”.
Historia ta związana jest z europejskim wyścigiem powietrznym, tzw. Challenge’m,
w 1932 r., w którym wśród 43 zawodników Europy zwyciężyli dwaj polscy lotnicy por. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura. Los chciał, że sławni lotnicy zginęli wkrótce, jednak
ich zwycięstwo stało się wówczas największą propagandą polskości na świecie. Polsce przypadł
zaszczyt zorganizowania okrężnych zawodów lotniczych dookoła Europy w 1934 roku.
Do tych zawodów kraj nasz musiał się solidnie przygotować, zbudować samoloty R.W.D.,
a w pokryciu tego wydarzenia miało wziąć udział całe społeczeństwo. Związek Społem” już

Uskrzydlone Społem

w 1933 r. wystosował Odezwę do Spółdzielców, w której wezwał wszystkich spółdzielców do
zbiórki pieniędzy na samolot „sławiący imię Polski”. W zbiórce na samolot spółdzielczy uczestniczyły prawie wszystkie okręgi, z przewidywanym rezultatem, także udziału młodzieży. Było
wiele przykładów ofiarności i patriotyzmu spółdzielców, od dużych do małych miejscowości.
20 lipca 1934 r. komitet społemowski został przyjęty przez prezesa Ligi Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej gen. Leona Berbeckiego i wręczył mu czek na 25.000 zł., a wcześniej przekazano
20.000 zł. Razem planowano zbiórkę około 55.000 zł. „Społem” odniosło sukces dzięki ofiarności
wielu pracowników spółdzielni, sympatyków i młodzieży, a na wyścigu powietrznym samolot challenge`owy wystartował z napisem „SPOŁEM” (na stateczniku).
DANUTA TWARDOWSKA

Samolot challenge`owy typu PZL 26 „Społem”. Załogę samolotu stanowili: znany konstruktor szybowcowy inż. Szczepan Grzeszczyk i Ładysław May. Fot. pfmrc.eu (rekonstrukcja samolotu – Wiesław Schier,
opr. kolorystyczne Paweł Mistewicz).
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ak już informowaliśmy w poprzednim numerze, z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości i 150-lecia polskiej spółdzielczości
spożywców, Spółdzielcze Stowarzyszenie Kulturalne im. Stanisława
Staszica zorganizowało okolicznościowe spotkanie w klubie spółdzielczym na Ursynowie-Kabatach. Podczas niego w imieniu Kapituły SSK,
prof. Bogdan Grzeloński i red. Stefan Zajączkowski wręczyli za zasługi
w popularyzacji idei spółdzielczości – dyplom-grawerton uznania dla
prezes Społem PSS w Poznaniu Grażyny Lis-Raniewicz. Przy tej miłej
okazji, gratulując znakomitej, sympatycznej pani prezes tak pięknego
jubileuszu stuletniej, sławnej spółdzielni, poprosiliśmy o nadesłanie nam
relacji z jubileuszowych obchodów.
W odpowiedzi dostaliśmy uprzejmy list, wraz z opisem obchodów
i zdjęciami, od z-cy kier. działu handlowego PSS Moniki Jasińskiej.
Z podziękowaniem publikujemy otrzymany materiał poniżej. Życzymy
poznańskim Społemowcom i ich Prezes dalszych wspaniałych osiągnięć
w służbie dla mieszkańców Poznania oraz spełnienia marzeń. (Red.)

Pani” oraz wyglądu witryn sklepowych w latach 1970-1989. Trwają
prace nad digitalizacją kolejnych materiałów. Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia platformy internetowej
CYRYLA – Wirtualnego Muzeum
Historii Poznania.
Nie moglibyśmy świętować tak
wspaniałego Jubileuszu bez najmłodszych poznaniaków, wszak to ich rodzice i dziadkowie i pradziadkowie
są lub byli naszymi członkami, klientami. Do poznańskich przedszkoli
skierowaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Społem
oczami dziecka”.
Zadanie konkursowe polegało na
wykonaniu dowolną techniką plastyczną uproszczonego logotypu
Społem. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń i bardzo dużo prac plastycznych.
Jedno z przedszkoli nadesłało nawet
100 prac na 100 – lecie. Nagrody
osobiście wręczała Prezes Zarządu,

Prezes Grażyna Lis-Raniewicz (w środku) wraz ze współpracownikami, częstuje
tortem jubileuszowym.

muzyce w wykonaniu zespołu AlCapone Band. Z pomocą iluzjonisty
pana Piotra Szumnego, który umilał
nam czas pokazem przy stolikach,

Nad Maltą

Z „Grupą Przewodników Po Poznaniu” zorganizowaliśmy spacer
śladami „Społem” po centrum Poznania, który odbył się w dniu 30
marca br. Nazwany został swojsko
brzmiącym tytułem ze słowem kluczem Społem i wywodzącymi się
z gwary słowami oznaczającymi
sklep i robienie zakupów. „Społem
do składu po sprawunki” zaprosiliśmy wszystkich poznaniaków i miło-

nie się z nami pamiątkami związanymi z historią naszej Spółdzielni.
Pamiątki można nam wypożyczyć
lub przekazać. Zostaną one cyfrowo
uwiecznione w postaci fotografii oraz
skanów i udostępnione szerszej publiczności, m.in. na profilu #spolempoznan na Instagramie, gdzie prezentujemy archiwalne zdjęcia dotyczące
działalności Spółdzielni.
Dla fanów historycznych zdjęć
przygotowaliśmy nie lada gratkę.
Od grudnia 1988 roku prowadzimy Izbę Tradycji i Pamięci, skupiającą zbiory historyczne dotyczące
Spółdzielni z całego województwa.
Dużą część zbiorów stanowią zdjęcia, którymi zainteresowaliśmy CYRYL’a – Cyfrowe Repozytorium
Lokalne Poznań. CYRYL realizuje
projekt w ramach programu Kultura+, który został uruchomiony przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

W dawnych strojach do zdjęcia.

a radości nagrodzonych przedszkolaków nie było końca.

każdy mógł zostać małym magikiem.

Odwiedzających centrum Poznania zapraszamy do zrobienia
sobie zdjęcia na tle archiwalnych
zdjęć sklepów Spółdzielni. Selfie
spot zlokalizowany jest przy ul. Św.
Marcin tuż obok wejścia do byłego
Spółdzielczego Domu Handlowego
„Alfa”.

Odśpiewaliśmy gromkie „Sto lat”
na cześć Spółdzielni i uraczyliśmy
się przepysznym, ogromnym tortem
urodzinowym przygotowanym przez
pracownię „Jubilatka” należącą do
„Społem” PSS w Ostrowie Wielkopolskim.

Dla
użytkowników
Facebook’a prowadzimy cykliczny konkurs
„Czy wiesz?”, w ramach którego
zadajemy pytanie związane z historią Spółdzielni. Osobę, która jako
pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi nagradzamy drobnym upominkiem.
W roku Jubileuszu w sklepach
Spółdzielni pojawiła się specjalna
oferta promocyjna pod nazwą „Świętuj z nami 100 urodziny”. Produkty
dobrych marek w urodzinowych
cenach klienci znajdują na półkach
przez cały rok.

PIKNIK

Jak dawni artyści.

śników Społem.
Ponad 200 osób utworzyło kolejkę
do sklepu Eko Społem, by następnie udać się po sprawunki do Alfy,
Meteora i obowiązkowo odwiedzić
Praktyczną Panią. Tych, którzy nie
zdążyli na marcowy spacer zapraszamy na spacer – grę przygotowaną na
telefon. Wystarczy włączyć lokalizację w telefonie i wejść na stronę https://gryturystyczne.pl/mobilne/spolem i spacerować śladami Społem po
centrum Poznania w dowolny dzień
i o dowolnej godzinie.
„Społem w rodzinnym albumie”
to kolejne zaproszenie skierowane do
poznaniaków i nie tylko o podziele-

Zabawa taneczna trwała do późnego wieczora i po upalnym dniu
nie przerwał jej nawet przelotny letni deszcz. Nasz piknik Jubileuszowy
był z pewnością wyjątkowy. Wszak
taki zdarza się tylko raz na 100 lat.
Na długo zapadnie w naszej pamięci i w naszych sercach, w których do
dziś gości pamięć o wspaniałej, ciepłej atmosferze, pełnej dobrych słów
i serdecznych gestów podczas wspólnego świętowania.
Po raz kolejny poczuliśmy, że
SPOŁEM naprawdę znaczy razem.
Pierwsze półrocze za nami. Przed
nami kolejne 6 m-cy, podczas których będziemy świętować Jubileusz
100 – lecia, w planach mamy jeszcze
kilka niespodzianek dla naszych pracowników, klientów i kontrahentów.

Pozowanie na ściance.

Rok 2019 jest dla, „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców
z Poznania rokiem szczególnym. 100
lat temu, 29.08.2019 roku została założona nasza prekursorka Spółdzielnia „Zgoda”, która działalność handlową rozpoczęła 10 grudnia tegoż
roku otwierając swoje dwa pierwsze
sklepy. Nasz wspaniały jubileusz
obchodzimy przez cały rok, organizując wiele akcji skierowanych do
klientów, pracowników i partnerów
biznesowych.

uczestników Pikniku, do których nie
uśmiechnęło się szczęście w losowaniu, czekał zielony parasol z jubileuszowym logo Spółdzielni.

W dniu 15 czerwca br. dla
uczczenia zacnego Jubileuszu 100 –
lecia istnienia odbył się Piknik Jubileuszowy dla pracowników Spółdzielni, w którym wzięło udział
ponad 400 osób. Impreza odbyła
się na Polu Piknikowym nad poznańską Maltą.

Celem programu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
poprzez przeniesienie na nośniki cyfrowe materiałów przechowywanych
na tradycyjnych nośnikach analogowych, zorganizowanie repozytoriów
i upowszechnianie zdigitalizowanych
zbiorów przy pomocy portali internetowych. „Społem” PSS w Poznaniu
stało się jednym z partnerów CYRYLA w ramach umowy o współpracy
i rozpoczęła się digitalizacja zbiorów
Izby Tradycji i Pamięci.

Każdego pracownika – uczestnika Pikniku witał 3-osobowy Zarząd
Spółdzielni, wręczając wszystkim
medale okolicznościowe upamiętniające zarówno jubileusz jak i piknikową jubileuszową imprezę z napisem
„Dziękujemy, że jesteś z nami”. Nie
jednemu przy tej okazji zakręciła się
łezka w oku, a gardło ściskało wzruszenie.

Na stronie www.cyryl.poznan.pl
w zakładce Partnerzy, znajdują się
obecnie cztery tematyczne zbiory
zdjęć dotyczące zabaw dla dzieci,
neonów, działalności „Praktycznej

Piknik rozpoczął się powitalnym
przemówieniem Prezesa Zarządu
„Społem” PSS w Poznaniu. Po nim
rozpoczęła się wspaniała zabawa.
Bawiliśmy się przy granej na żywo

Wykonywaliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia w fotobudce oraz przy
specjalnie dedykowanej ściance. Do
dyspozycji mieliśmy stroje z epoki
międzywojnia, przepiękne kapelusze, płaszcze, cylindry, fraki. Udział
w sesji fotograficznej gwarantował
nam dużą dawkę śmiechu.
Zaproszeni na piknik partnerzy
biznesowi prezentowali nam swoje
produkty na przygotowanych specjalnie na tą okazję stoiskach firmowych.
Punktem kulminacyjnym pikniku
było rozlosowanie ponad 170 nagród
rzeczowych pośród naszych pracowników. Walizki, zestawy kosmetyków,
artykuły gospodarstwa domowego
wywoływały radość na twarzach
obdarowanych nagrodami osób. Na

Okazały tort jubileuszowy.

Radość z wygranej nagrody.

Kulminacja obchodów jubileuszowych przewidziana jest na dzień 10
grudnia br. na uroczystej gali z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i spółdzielczych, partnerów
biznesowych, przedstawicieli Spółdzielni spożywców oraz pracowników i członków Spółdzielni.
Zapraszamy do śledzenia nas na
naszej stronie www.spolem.poznan.
pl, profilach na Facebooku Społem
Poznań i Eko Społem, Instagramie
#spolempoznan.
PSS Poznań
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l Wspieramy
20-lecie FSZA w Polanicy Zdroju

W

dniach 20-22 września br.
Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy
Ćwiklińskiej
w Polanicy– Zdroju przyjmie zespoły zgłoszone do prezentacji swojego
dorobku w ramach XX Festiwalu
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych TĘCZA POLSKA. Rok
bieżący jest rokiem jubileuszu tego
niezwykłego przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest Zarząd Krajowej
Rady Spółdzielczej i magazyn „ Tęcza Polska”

I Ogólnopolski Przegląd odbył
się 15-17 grudnia 2000 roku, o którym powiedział wtedy przewodni-

czący Komisji Promocji KRS, członek Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Anulewicz: ”chcieliśmy
zaprezentować społeczeństwu spółdzielcze zespoły artystyczne oraz
te, które działają pod patronatem spółdzielczości – ich dorobek,
umiejętności, osiągnięcia. Pragniemy także zwrócić uwagę na ich
walor edukacyjny, tzn. pokazać jak
spółdzielczość pielęgnuje tradycje
swoich przodków, które w kulturze
naszego kraju znajdują znaczące
miejsce”.
Impreza zyskała aprobatę nie tylko w kraju, a także wśród członków

kulturę

J

ak co roku, z sympatią relacjonujemy pełne wrażeń
artystycznych – wizualnych,
muzycznych i smakowych Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie. Przez 18 dni, od
8 do 25 sierpnia na Rynku Głównym, koło Sukiennic, można było
podziwiać już po raz 43 ponad 200
twórców ludowych i ich dzieła. Na
naszych oczach, wykonywali swe
dzieła: garncarze, koronczarki,
tkaczki, hafciarki, rzeźbiarze, artyści malujący na szkle, kowale,
jubilerzy i inni.
Była też wspaniała okazja do zachwycania się występami na estradzie pod Wieżą Ratuszową, zespołów tanecznych, kapel muzycznych
i grup śpiewaczych. Można było
też spróbować kulinarnych przysmaków z różnych regionów Polski
i Europy.

Trudno wyróżnić najciekawsze
prezentacje. Jednak na pewno wśród
tłumu odwiedzających krakowian
i turystów z kraju i zagranicy w pamięci pozostaną np. pełne kolorów
i werwy występy kapel i zespołów
ludowych z Nowej Huty, gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Wielka Wieś,
powiatu nowotarskiego. Bardzo
efektownie zaprezentowały się też
zespoły z Węgier, Słowacji i Rumunii, które uczyły zebranych widzów
swych tańców. A na koniec znakomity trzydniowy koncert dały zespoły
goszczące na V Zjeździe Górali Karpackich.

ludową

l

Europejskiego Zgromadzenia Regionalnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Rok później
w dolnośląskim kurorcie wystąpiły
rodzime zespoły, ale także reprezentacje z Białorusi, Litwy i Rumunii.
Nie mylił się też pomysłodawca
imprezy redaktor Stefan Zajączkowski, pisząc w przedmowie do
kolejnego numeru magazynu Tęcza
Polska :..” myślę że równie interesujący obraz spółdzielczej działalności
choć niematerialno-produkcyjnej
zaprezentowany zostanie na organizowanym przez KRS i naszą redakcję Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Artystycznych Tęcza Polska w Polanicy-Zdroju”.

Pielęgnowanie tradycji
I tak od 2001 roku międzynarodowe spotkania na stałe zagościły
w kalendarzu polanickiego Centrum
Kultury i Promocji. Przez kolejne
lata Festiwale zostały objęte patronatem m.in. przedstawicieli władz
państwowych, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego Regionu Europa,
posłanki do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg,
wojewody dolnośląskiego, starosty
kłodzkiego, burmistrza Polanicy,
a ostatnio burmistrza warszawskiej
Dzielnicy Wilanów.

43-MTSL w Krakowie
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Na deskach Teatru Zdrojowego
barwy spółdzielcze prezentowały
zespoły z wielu regionów Polski,
a także z Białorusi, Bułgarii, Czech,
Estonii, Litwy,, Libanu, Łotwy Rumunii, Rosji, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch. W ciągu 19. lat
polanickiej publiczności zaprezentowały się setki zespołów i tysiące
wykonawców.
Festiwalowe jury w których zasiadali przedstawiciele zawodów
artystycznych (m.in. maestro Wiesław Ochman), władz spółdzielczych, radia i telewizji, znawców

folkloru, dziennikarzy, w sposób
profesjonalny oceniali występy
zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, tanecznych, amatorskich
grup teatralnych, muzykę biesiadną
i dawną, taniec nowoczesny, pantomimę, kabaret i inne formy wyrazu
artystycznego.
Z niecierpliwością oczekujemy
na jubileuszowe spotkania ze spółdzielczymi zespołami i na barwną
paradę na polanickim deptaku.
Relację z przebiegu XX Festiwalu
zamieścimy na łamach Społemowca Warszawskiego w jego październikowej edycji.
Jolanta
Jędrzejewska

Muzyka i tańce były porywające,
ale wszystkie estradowe występy
okraszone były uśmiechem, radością
i humorem. Zadbał o to m.in. niezawodny gawędziarz, krakauerolog
i prezes Partii Łysych, red. Leszek
Mazan, który sypał pysznymi anegdotami krakowskimi.
Każdy dzień targów, mimo upałów gromadził tłum ciekawskich.
Krążyli pośród straganów i kiosków,
czasem wybierając do kupienia np.
jakiś artystyczne detal z drewna,
tkaniny, ceramiki, zabawki, oryginalne pamiątki i dekoracje, ozdoby,

Ratowanie piękna

krajów, regionów i miejscowości,
udowadniał nie tylko codzienny tłum
gości, ale udział w nich najwyższych
władz województwa, miasta, spółdzielczości, jak również ambasadora
Rumunii i konsulów Węgier i Słowacji.

W tym roku na targach, których hasłem było: „Ratujmy ginące piękno”,
niezwykle zasłużona dla pielęgnowania kultury ludowej, spółdzielcza Cepelia świętowała swoje 70-lecie istnienia. Prezes Fundacji Cepelia Jan
Włostowski i prezes Centrum Kultury Ludowej IMAGO Józef Spiszak
byli gospodarzami targów. Ich osobiste zasługi podkreślano podczas dnia
otwarcia targów, w którym uczestniczyli m.in. patroni honorowi, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
i prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
Mieczysław Grodzki.
biżuterię, nieraz prawdziwe perełki
rękodzieła. Smakowali góralskie
oscypki, żurek, bigos, fasolkę, pierogi oraz przysmaki gości z Węgier,
Słowacji i Rumunii.
Najwięcej radości sprawiały jednak występy na estradzie. Goście
tańczyli wraz z ludowymi tancerzami w strojach ludowych. Zdarzało
się zatem, że w parach występowali
np. w oberku ze Słowakami turyści z plecakami, panowie w garniturach, panie w szortach itd. Do
udziału w targach zachęcały korowody wokół rynku, m.in. artystów
z Nowej Huty, która obchodzi swoje 70-lecie oraz zespołów zagranicznych.
Popularność i znaczenie targów
dla kultury ludowej i narodowej, dla
pielęgnowania tradycji i tożsamości

Z pewnością ich uczestnicy znów
będą oczekiwać na następne, za rok
w sierpniu. I na ich otwarcie, z niezawodnym hejnałem krakowskim
i trombitami.
DARIUSZ GIERYCZ
Fot. Facebook imago.pl

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 9 (631 )

HANDEL 2019

J

ak pisze popularny portal
Newseria 12 sierpnia br.,
lody, poza ochłodą w upalne
dni, dają okazję do chwili relaksu
i przyjemności. Jak wynika z badań firmy LOTTE Wedel, sięga
po nie prawie 100 proc. Polaków.
Blisko połowa preferuje tradycyjne smaki: śmietankowe, waniliowe
i czekoladowe. Ponad 2/3 respondentów konsumuje je najczęściej
w domu, racząc się nimi z rodziną
czy przyjaciółmi. Pod tym względem nie różnimy się wiele od Włochów, dla których lody są deserem
numer jeden. Spontaniczna konsumpcja lodów sprawia, że są one
postrzegane jako małe przyjemności, które mogą być elementem
celebrowania życia i pozwolić na
złapanie dystansu.
– To, że wszyscy kochamy lody, już
wiadomo. Polacy jedzą ich około 5
kg rocznie, ale mamy jeszcze sporo
do nadrobienia, ponieważ Włosi konsumują rocznie o 3 kg lodów więcej.
Najchętniej sięgamy po tradycyjne
smaki, jak wanilia, śmietanka, smaki bakaliowe i czekoladowe, z kolei
u Włochów czekolada jest zawsze
numerem jeden. Około 9 na 10 Polaków uważa, że lody i czekolada to
połączenie idealne. Bardzo lubimy
też eksperymentować, chętnie sięgamy po połączenia smaków słodkich
ze słonymi, takie jak słony karmel,
prażone orzeszki czy też z kwaśnymi
owocami – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Aleksandra
Kusz vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej LOTTE Wedel.
W Polsce po lody chętniej sięgają
kobiety, traktując je jako dodatek do
ciasta, np. gorącej szarlotki czy kawy.
Mężczyźni stawiają natomiast na

warto wiedzieć

Polacy chcą się zdrowo
odżywiać. Już ponad
połowa ma problem z
nadmiarem kilogramów
Newseria, 2019-08-13

C

hęć zmiany nawyków żywieniowych przegrywa z szybkim tempem codziennego
życia. Polacy stawiają zdecydowanie na gotowe dania, łatwe do przyrządzenia także w pracy. Eksperci
przekonują jednak, że nawet prowadząc aktywny tryb życia, można się zdrowo odżywiać. Wymaga
to dobrego planowania posiłków
i zwracania uwagi na jakość gotowych dań.

czekoladę i domowe wypieki. Z kolei
dla Włochów, którzy słyną z zamiłowania do mroźnych słodkości, niezależnie od wieku czy płci, to właśnie
lody są deserem numer jeden. Co
ciekawe, Włosi częściej jedzą lody
w samotności i poza domem, a Polacy lubią się dzielić tą przyjemnością z przyjaciółmi i rodziną. Spożycie lodów w Polsce i Włoszech różni
się pod kątem pory konsumpcji czy
okazji, jednak motywacja jest najczęściej ta sama – 70 proc. Polaków i 58
proc. Włochów sięga po lody spontanicznie wtedy, kiedy najdzie ich na
to ochota.
– Nie potrzebujemy specjalnego
powodu, żeby sięgać po lody – jemy
je zawsze wtedy, kiedy mamy na to
ochotę. Polacy traktują je jako słodką przekąskę w ciągu dnia, racząc
się nimi np. podczas spacerów, Włosi natomiast najczęściej wybierają
lody jako deser po większym posiłku
– mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

– Najczęściej wybieramy proste
rozwiązania, kusimy się na to, co
daje rynek, czyli proste kanapki od
Pana Kanapki. One najczęściej są
z białego pieczywa, jest tam bardzo
niewielka ilość warzyw, a przecież
warzywa i owoce powinniśmy spożywać właściwie w każdym posiłku –

tysfakcja, zadowolenie i optymizm.
Często popełniamy błąd, czekając na
coś wielkiego, jakiś szczęśliwy przełom, a to zdarza się rzadko. Dbając
o drobne przyjemności, zasilamy naszą energię, budujemy witalność, to
od nich zależy, na ile będziemy wydajni w pracy i jak dużo będziemy
mieć cierpliwości do innych – mówi
Maria Rotkiel.
Jak podkreśla, drobną przyjemnością może być wszystko, co daje
chwilę odpoczynku i relaksu, pomaga zniwelować codzienny stres. Możliwości mamy bez liku: od spaceru
z psem, poprzez zabawę z dzieckiem,
po wieczór z przyjaciółmi, dobrą
książkę czy lody.
– Mówimy o wszystkim, co pozwala nam na chwilę odpoczynku, sprawia, że możemy pobyć sami ze sobą,
zrobić sobie przerwę na małą przyjemność. Są to pozornie niewielkie
rzeczy, od których zależy, jak będzie
nam mijał dzień i w jakim nastroju
go zakończymy – mówi
Maria Rotkiel.

Ulubione lody
Jak podkreśla psycholog i terapeutka, trenerka rozwoju osobistego
i zawodowego Maria Rotkiel, mimo
obowiązków i szybkiego tempa życia nie należy zapominać o rozpieszczaniu samych siebie i dostarczaniu
małych przyjemności, np. w postaci
lodów. Takie miłe akcenty nie tylko
błyskawicznie poprawiają samopoczucie, lecz także pozwalają zachować równowagę w dłuższej perspektywie.
– Małe przyjemności budują nam
dzień, nasz nastrój, dobre samopoczucie. Są to niewielkie rzeczy, do
których czasami nie przywiązujemy
wagi, które sprawiają, że idziemy
w kierunku dobrej kondycji psychofizycznej. Tak naprawdę to od drobnych przyjemności zależy nasza samówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Ewa Sypnik-Pogorzelska,
dietetyk z Dietosfera.
Aby zdrowo się odżywiać, należy
zwracać uwagę zarówno na to, co się
je, jak i kiedy. Eksperci zalecają spożywanie co najmniej trzech posiłków
w ciągu dnia, najlepiej o stałych porach. Nie należy wychodzić z domu
bez śniadania, w skład którego wchodzić powinny podstawowe składniki
odżywcze: białko, tłuszcze i węglowodany złożone. Tak skomponowany
pierwszy posiłek dostarczy organizmowi energię i zapewni niezbędną
w pracy koncentrację. Do biura warto zabrać dwie mniejsze przekąski
i większy posiłek lunchowy – jeśli
obiad planujemy zjeść już w domu,
na lunch możemy ograniczyć się do
sałatki na zimo.

Problem nadwagi

Już ponad połowa Polaków ma
problem z nadmiarem kilogramów.
Jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby kampanii edukacyjnej „Otyłość kontra zdrowie”,
nadwaga dotyczy 68 proc. polskich
mężczyzn i 53 proc. kobiet. Otyłych
jest natomiast ponad 25 proc. Polaków. Zdaniem ekspertów winę za ten
stan rzeczy ponosi przede wszystkim
niehigieniczny tryb życia, a więc niedostatek snu, brak aktywności fizycznej, przewlekły stres i nieodpowiednia dieta. Choć Polacy odznaczają
się coraz większą świadomością dotyczącą zdrowego odżywiania, teoria
najczęściej przegrywa z codziennością i szybkim tempem życia, w którym nie ma czasu na przygotowywanie zbilansowanych posiłków.
Polacy stawiają więc na potrawy proste i szybkie do przyrządzenia.

         

– Natomiast
warto zwrócić
uwagę, żeby ta
sałatka nie była
tylko i wyłącznie z warzyw czy owoców, ale żeby był tam dodatek węglowodanów złożonych, np. kasza gryczana, która jest świetnym i bogatym
źródłem magnezu, wspierającego
pracę i koncentrację naszego mózgu – mówi Ewa Sypnik-Pogorzelska.
Po dodaniu sosu i pestek z dyni lub
słonecznika, również zawierających
składniki stymulujące pracę mózgu,
sałatka stanie się posiłkiem zarówno wartościowym, jak i smacznym.
Wbrew pozorom zachowanie zdrowej
diety w pracy nie wymaga wysiłku,
o ile dobrze rozplanuje się przygotowanie posiłków. Kaszę do sałatek
można ugotować w większej ilości,
tak by starczyło jej na kilka dni, dzięki temu zmieniając dodatki w postaci
warzyw i sosów, można szybko przygotować ciekawe potrawy.
– To jest bolączka naszych czasów,
że zawsze spalamy się na pracy i innych obowiązkach wokół, natomiast
o sobie myślimy na samym końcu.
A to jest jednak podstawa racjonalnego i dobrego żywienia – mówi Ewa
Sypnik-Pogorzelska.
W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać z gotowych dań, o ile

Poza chwilową przyjemnością lody dają też
ochłodę w upalne dni, co – zważywszy na ocieplający się klimat i coraz
gorętsze lata – przekłada się na rozwój tego segmentu i coraz większe
zainteresowanie producentów.
– W związku z ocieplaniem się
klimatu na co dzień odczuwamy, że
temperatury są coraz wyższe. Dlatego sięgamy właśnie po wszelkie
sposoby na ochłodzenie się. Polacy
coraz częściej jedzą więc lody, co
widać również po dynamice rynku,
który rośnie w tempie około 4 proc.
rocznie. Widać to także w ruchach
producentów, którzy coraz chętniej
wchodzą w kategorię lodową, wzbogacając nią swoje tradycyjne portfolio – mówi Aleksandra Kusz vel
Sobczuk.
Opr. Red.

nie będzie to żywność typu fast food.
Na rynku dostępne są takie produkty
jak sałatki, risotta i kaszotta przeznaczone do odgrzania w mikrofalówce,
o ograniczonej ilości konserwantów,
barwników i dodatków w postaci
cukru lub soli. Niektóre z tych dań
można samodzielnie zmodyfikować
np. zastępując gotowy sos oliwą
z oliwek lub olejem rzepakowym,
poprawiając ich wartość odżywczą
i zmniejszając kaloryczność.
– Trzeba czytać etykiety. Bardzo
zwracam uwagę na to, żeby być świadomym konsumentem i wymagać
również od producentów dobrych
jakościowo produktów – mówi Ewa
Sypnik-Pogorzelska.
Opr.red.
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CO PISZĄ INNI?
Zmieniający się klimat
zagraża ludziom i środowisku. Jego ochrona musi
się stać priorytetem dla
wszystkich

Newseria 2019-08-12
admierna emisja dwutlenku
węgla, produkcja plastiku,
eksploatacja surowców naturalnych czy wody przekładają się
na zmiany klimatu, przed którymi
naukowcy ostrzegają już od półwiecza. To efekt działania gospodarek opartych na węglu i innych
paliwach kopalnych. Zahamować
tempo tych zmian może tylko solidarne działanie wszystkich krajów,
ale i zaangażowanie pojedynczych
ludzi – podkreślają eksperci Centrum UNEP/GRID. Tymczasem
wielu z nas nie dostrzega problemu.

N

w ubiegłym roku wzrosła w stosunku do 2017 roku. Pozostałe to jednak małe kraje, takie jak państwa
bałtyckie, Luksemburg czy Malta,
których udział w emisji dwutlenku
węgla w UE nie przekracza 1 proc.
W grupie tej znalazły się też Słowacja i Finlandia, które odpowiadają
odpowiednio za 0,9 proc. i 1,3 proc.
zanieczyszczenia, Polska tymczasem
– za 10,3 proc.
– Niezmiernie trudno będzie zatrzymać te procesy – wyjaśnia Maria
Andrzejewska. – Nawet gdybyśmy
dzisiaj wyłączyli wszystkie emisje
i byli całkowicie zeroemisyjni, to ten
system już jest nakręcony i podążamy
w złym kierunku. Konsekwencje tego
dotykają nie tylko atmosfery i powietrza, którym oddychamy, bo to jest
w najbardziej namacalnym wymiarze, lecz także wpływają na wszystkie
elementy systemu ziemskiego.
Z tegorocznego raportu Global
Environment Outlook, publikowanego co cztery lata przez Program
Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), wynika, że pozytywne długookresowe
cele będzie można
zrealizować,
jeśli
ludzkość przejdzie
od strategii stopniowych zmian do głębokiej, systemowej transformacji, np. dekarbonizacji systemów energetycznych
i transportowych oraz redukcji innych szkodliwych emisji, odbudowy ekosystemów, uniezależnienia
rozwoju ekonomicznego od wzrostu
zużycia surowców, zielonej polityki
zamówień w sektorze publicznym
i prywatnym, wzmocnienia odpowiedzialności środowiskowej biznesu
czy motywowania do zmian w stylu
życia.
– Tutaj kłócą się kwestie klimatu
i rozwoju gospodarczego, który opiera się na eksploatacji środowiska, na
produkcji energii potrzebnej nie tylko
do zasilania zakładów przemysłowych, ale również do tego, żebyśmy
mieli oświetlenie w domu czy ciepłą
wodę – tłumaczy dyrektor Centrum
UNEP/GRID-Warszawa. – Nawet się
nie zastanawiamy, że gdybyśmy odrobinę zmniejszyli temperaturę wody
i skrócili czas kąpieli do absolutnego
minimum, to byłoby to nasze działanie na rzecz obniżenia emisji i polepszenia stanu środowiska, nie mówiąc
o portfelu.
Skutki uboczne zmian, o których
coraz częściej mówi się jako o kryzysie klimatycznym, to m.in. topnienie
lodu, wzrost poziomu mórz, rosnąca
częstotliwość powodzi i susz, degradacja ekosystemów, spadek bioróżnorodności, ubożenie gleb, spadek
produkcji żywności, zmiana zasięgu
chorób oraz wzmocnienie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. Powstrzymanie
czy choćby zahamowanie tego procesu zależy nie tylko od porozumień
międzynarodowych, lecz także od
codziennych działań nas wszystkich.
– Gdyby każdy przeanalizował,
w jakim zakresie konsumuje dobra,
w jaki sposób może zmienić swoje przyzwyczajenia, to miałoby to
wpływ na stan środowiska – przekonuje Maria Andrzejewska. – Pamiętajmy, że naukowcy już od kilkudziesięciu lat mówią o tym, że zmierzamy
ku ogrzaniu atmosfery, która będzie
zagrażać naszemu istnieniu. To dążenie do nieograniczonego rozwoju
gospodarczego, wytwarzania nowych
dóbr, poprawiania sobie jakości życia bez oglądania się na ludzi i planetę doprowadza do tej nadmiernej
eksploatacji.

Chronić klimat
– Zmierzamy w sposób dramatycznie szybki do unicestwienia naszej
planety poprzez ogromne ilości emitowanego dwutlenku węgla – mówi
agencji informacyjnej Newseria
Biznes Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. – Mimo że wiele o tym mówimy,
mamy Porozumienie Paryskie, niedawno podjęte uzgodnienia katowickie, to emisja dwutlenku węgla
i innych gazów cieplarnianych rośnie w zastraszający sposób, mając
negatywny wpływ na cały ekosystem
ziemski. Mówimy tu o stratach w zakresie różnorodności biologicznej,
zanieczyszczeniu wód, ocieplaniu
oceanów, topnieniu lodowców, zanikaniu raf koralowych i ogromnej
ilości gatunków zwierząt. To samonapędzająca się spirala.
Za sprawą globalnych zmian wywołanych przez człowieka przekroczone zostały już cztery z dziewięciu
planetarnych progów granicznych,
czyli zmiana klimatu, spójność i różnorodność biosfery, użytkowanie ziemi oraz obieg azotu i fosforu. Coraz
silniej na zdrowie ludzi wpływają takie czynniki, jak niska jakość powietrza, zmiany klimatyczne, niezdrowy
styl życia oraz zerwanie więzi pomiędzy społeczeństwem a środowiskiem
naturalnym.
Polska jest trzecim największym
emitentem dwutlenku węgla w Europie po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jest też jednym z ośmiu krajów
UE, w których emisja tego gazu

Przykładem sektora, przed którym stoi wyzwanie daleko posuniętej
transformacji, jest przemysł produkcji tworzyw sztucznych. Uchwalona
przez Unię Europejską dyrektywa
ws. zakazu używania jednorazowych
plastikowych talerzy, sztućców, mieszadełek do napojów czy słomek
wejdzie w życie w 2021 roku. W tym
samym kierunku podążają inne kraje, np. Kanada czy indonezyjska
wyspa-prowincja Bali. Położona na
wschód od Australii wyspa Vanuatu
jako pierwszy kraj na świecie zakazała nawet używania jednorazowych
pieluszek.
Opr. Red.
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smaki warszawy

T

en kto nie był na Nowym
Świecie przez kilka miesięcy,
ten może się pogubić. Mimo,
że odbudowane po wojnie kamienice stoją, tak jak stały zaraz po
odbudowie, to jednak ostatnio
wciąż zmieniają się najemcy lokali gastronomicznych w tempie
wielkiej gonitwy na Służewcu.
To wina, oczywiście najwyższych
czynszów wynajmu, które wymiatają tych, którzy mimo tego
chcą zarobić szybko, albo przeliczyli się z inwestycja. Bardziej
trwałe są stabilne duże sieci kawowe, albo barowe, utrzymujące
się tu najdłużej.

Obecnie, w sierpniu wchodząc
w Nowy Świat od strony empiku
mamy od razu trzy nowe lokale: CAVARIOUS pod numerem 19, MEAT
AND FIT pod 27 i vis a vis ICE
SHOT CAFE pod 26. Na tym odcinku ulicy pozostał stary PIOTRUŚ
pod 18/20.
Te trzy nowe to nowoczesne,
modne drink, a raczej shot bary,
idące z niezbyt zdrowym trendem
na szybkie lampki wódki w ciągu
dnia! Najspokojniejszy jest CAVARIOUS, gdzie można przy lekkiej
muzyce i klimatyzacji, przy długim
stole, albo w klubowym fotelu wypić

Nowe na Nowiku
Dla starego warszawiaka pozostały tylko wspomnienia, np. po
popularnej i lubianej Cafe Bajka,
czy wcześniej zamkniętych barze
Kuchcik, kawiarni Nowy Świat, albo
stosunkowo niedawno po knajpce
rybnej Nord Fish, czy bistro Wiking. W sierpniu odczytałem kartkę
o zamknięciu tradycyjnej Amatorskiej i przeniesieniu jej na Foksal.
Z dawnych lokali pozostały tylko
bar mleczny Familijny, drogi Blikle
i bar Piotruś, z dumnym napisem –
od 1958 roku…

niezłą cappuccino, z większą kajzerką z salami. Uprzejma dziewczyna
za ladą podgrzewa kanapkę i podaje
z uśmiechem. W porównaniu do znanych sieci kawowych nie ma tłoku
i jest nieco taniej. Jest też zakątek
w głębi, udający poprzez zielone
tapety ogródek letni. I chyba przeniosę tu częściowo moje zawodowe
i towarzyskie spotkania z „dolnej
redakcji”.
Inaczej jest w pobliskim bistro
MEAT AND FIT, gdzie moż-

na przekąsić obiadowym wrapem
z kurczakiem, albo burgerem wołowym, jeśli nie do drinka, to do
soku wyciskanego, np. aroniowego
w butelce 300 ml. Choć kusi reklama shota rabarbarowego za 6 zł. Jest
nieco mroczniej, ale rewelacyjny jest
lustrzany sufit, dzięki któremu lokal
wydaje się bardzo wysoki. Męska
obsługa profesjonalna, podaje zamówienia do stołu. W południe mało
klientów i lekka muzyka oraz klimatyzacja relaksują. Kto wytrzyma
upał, może spocząć w ogródku na
ruchliwej ulicy.

HOROSKOP

S

ierpień to czas zbioru plonów,
to czas dożynek. Umieszczone
w niniejszym numerze przepisy, pochodzą z wydanej przez
Centrum Kultury Wilanów książki
„Powsińska Biesiada, czyli zabawa
na Urzeczu”. Własnoręcznie przygotowane zdrowe i smaczne potrawy, kojarzą się przede wszystkim
z Domem, w którym wszystko co
polskie, patriotyczne i rodzinne
jest najważniejsze.

piać. Kiedy kostki boczku zmniejszą
nico swoją wielkość, dodać drobno
pokrojone cebule, jabłko (można je
zetrzeć na tarce o grubych oczkach)
i przyprawić do smaku ziołami, solą
i pieprzem. Po całkowitym zeszkleniu cebulki, dodać kilka kropli maggi, wymieszać i przelać do kamionkowej miski, ostudzić.

Byk 21.IV-21.V

Smalec
babci Bogusi

● 1,5 l wywaru z mięsa (najlepiej wędzonego) i warzyw
● 1 l kwasu
z żytniego chleba ● 50 dag białej kiełbasy ● 4
jajka na twardo
● 0,5 szklanki gęstej śmietany ● 1
łyżka chrzanu ● 0,5 łyżki musztardy
● 1 cebula ● 2-3 ząbki czosnku ● 3
łyżki oliwy ● sól ● pieprz w ziarnach
i mielony ● 2 liście laurowe ● majeranek
Przygotować wywar z mięsa wędzonego i warzyw. Cebulę podpiec.
Kiełbasę zalać gorącym wywarem,
dodać cebulę, liść laurowy, ziarna
pieprzu. Gotować 30 min. na małym
ogniu. Wyjąć cebulę, wlać zakwas,
gotować 20 min. Wyjąć kiełbasę,
zupę przecedzić. Dodać chrzan,
musztardę, roztarty czosnek, śmietanę, majeranek, sól i pieprz. Podawać
z pokrojonymi jajkami i kawałkami
kiełbasy oraz innych uprzednio odparzonych wędlin (np. wędzony boczek, szynka).

● 25 dag
świeżej słoniny ● 10 dag
boczku wędzonego ● 1 jabłko ● 1-2 cebule ● sól, pieprz
do smaku ●
odrobina ziół
prowansalskich ● szczypta bazylii
● szczypta majeranku i tymianku ●
kilka kropli maggi
Świeżą słoninę (bez skóry) pokroić na drobną kostkę, włożyć do rondla i łagodnie ogrzewać. Gdy skwarki zaczynają nabierać jasnozłocistej
barwy, dodać pokrojony w drobną
kostkę wędzony boczek i dalej wyta-

29 września
– imieniny
Michała
Gdy noc jasna na Michała,
to nastąpi zima trwała.

Trzeba zwracać uwagę na
relacje z najbliższymi, aby
zapobiec jakimkolwiek niesnaskom. Czas pomyśleć
o stanie zdrowia.
Strzelec 23.XI.-23.XII
Wrześniowe dni powinny
być spokojne, co pozwoli
na realizację ambitnych planów. Wprowadzanie zmian
– dodaje skrzydeł.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Aktywność fizyczna wskazana. Dokonaj wyboru takiego spędzania wolnego
czasu, aby cel został osiągnięty.

w barku ICE
są tylko napoje
procentowe, lody i mrożona herbata,
albo wyjątkowo, o co poprosiłem,
sok z kartonu. Podany przez sympatyczną dziewczynę, żurawinowy
z lodem za jedyne 6 zł. Lekkie tło
muzyczne. Ogródek odradzam, ze
względu na duże nasłonecznienie.

Koziorożec 24.XII-20.I

Rak 22.VI-22.VII

Zostaw swoje skłonności
dotyczące kwestii sfery materialnej. Zwróć uwagę na
swoje zdrowie i nie zwlekaj
z przywróceniem znajomości.
Wodnik 21.I-20.II
Zwróć uwagę na potrzeby
i problemy bliskich ci osób.
W miarę możliwości staraj
się im pomóc . Dobre relacje, to połowa sukcesu.

Zdrowie w najlepszym porządku. Nie należy zapominać o wypoczynku, który
pozwoli zapomnieć o natłoku obowiązków.

Niestety, na tle klimatyzacji i miłej
obsługi tych nowych barków, gorzej
wypada tradycyjny PIOTRUŚ. Tu
starzy bywalcy, okupujący stoliki
duszą się bez klimy i wychodzą do
gorącego ogródka. Sok wyciskany
mix podany bez lodu, nie smakuje.
Barmanka bez entuzjazmu poleca (na
ten upał) bigos i pierogi…

Lew 23.VII-22.VIII

Dobre dni w pracy mogą
być mobilizacją do podniesienia kwalifikacji. Postaraj się o dobrą atmosferę
w domu.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Sprecyzuj swoje plany na
najbliższe miesiące. Rozluźnione kontakty z rodziną
czekają na ich scalenie. Wykorzystaj każdą możliwość.
JJ

Odczuwane
zmęczenie
fizyczne trzeba usunąć
w miarę możliwości szybko.
Dobrym lekarstwem może
być nawet spacer.

SMAKOSZ

z hasłem

krzyżówka Nr 9
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Ozorki teściowej

Michał trzy dni zdychał,
a czwartego kluchy wpychał.
Na Michała, łowcy chwała.
● 4 średnie ozorki cielęce lub wieprzowe ● włoszczyzna ● 1 żółtko ●
krem chrzanowy ● 5 dag masła ●
pieprz ● sól ● cukru ● vegeta
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Wykwintny żurek
babci Irenki

Jaki Michał, taka wiosna.

Jeszcze tego nikt nie słyszał,
aby babie było Michał.

Skorpion 24.X-22.XI

Czekają cię niewielkie zmiany, które nie będą zaskoczeniem. Przed Tobą nowe
możliwości. Należy z nich
skorzystać.

Naprzeciwko,

Surówka z selera

Zachowaj dobre samopoczucie kontynuując spacery.
Dobry czas na zaplanowanie wypoczynku, spotkań
towarzyskich .

Czas zapomnieć o pracy
i wybrać się na krótki urlop,
aby podejmować kolejne
wyzwania. Warto planować.

domowe dania

powsińska biesiada

Waga 23.IX– 23.X

Baran 21.III-20.IV

SHOT CAFE

Ozorki ugotować z włoszczyzną
(jak mięso na rosół). Po ostudzeniu
zdjąć z nich skórę i pokroić w plastry.
Na patelni rozgrzać masło, wrzucić
krem chrzanowy i żółtko, wymieszać, posolić i dodać odrobinę cukru,
pieprzu i vegety. W tak przygotowanym sosie zagrzać ozorki. Podawać
z ziemniakami.
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● seler ● jabłko ● orzechy włoskie
(garść) ● sól, pieprz, majonez
Seler ugotować, obrać i pokrajać
w kostkę. Dodać starte jabłko i posiekane orzechy, sól i pieprz. Wymieszać z majonezem.

Szarlotka „Łużycanka”
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● 0,5 kg mąki pszennej ● 25 dag
masła ● 2 żółtka ● 2 łyżki wody ● 2
łyżeczki proszku do pieczenia ● 0,5
kg kwaśnych jabłek ● 2 łyżki tartej
bułki ● 3 łyżki cukru ● 1 łyżeczka
cynamonu
Zagnieść ciasto, łącząc: mąkę,
masło, wodę, żółtka i proszek do pieczenia. Podzielić ciasto na dwie części i chłodzić w lodówce przez ok. 1
godz. Jedną z nich wylepić wysmarowaną blachę, a drugą nadal chłodzić
w lodówce. Obrane jabłka zetrzeć na
tarce o grubych oczkach. Dodać cukier, cynamon i tartą bułką, wymieszać. Masę jabłkową wyłożyć na ciasto i przykryć ją drugą połową ciasta
startego na tarce o grubych oczkach.
Piec ok. 40 min. w temp. 180OC na
złoty kolor. Po lekkim wystudzeniu
posypać cukrem.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności 1–23 utworzą hasło.
Poziomo: 1) gra na lokalnych weselach, 5) część wiersza, 8) rozmowa, 9)
białko proste, 10) patrz 1 poziomo, kojarzy się z nowelką B. Prusa, 11) miasto i rzeka w Rosji, 13) wódz wyprawy
Argonautów po „złote runo”, 16) zbiór
map, 20) może być uznania lub ukończenia uczelni, 23) jedna z bohaterek
komedii W. Shakespeare, 24) zawodnik
w piłce nożnej, grający w środku pola,
25) bezruch, stagnacja, 26) elegant,
modniś, 27) Iwan, Iwanowicz (18321998), ros. malarz pejzażysta.
Pionowo: 1) francuska pani, 2) przydatny w ogrodzie, 3) są nimi Lego, 4)
duża pewność siebie, 5) jedna z dwóch,
albo procentowa, 6) Wisła, 7) organizacja pozarządowa, 12) lekkie ciastko,
14) ulica warszawskiego Ujazdowa,
15) kapitan łodzi podwodnej z powieści
J. Verne, 17) …Warmiński, 18) współczesny gatunek literacki, 19) krzew
o pachnących, białych kwiatkach, 21)

1
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hrabia, premier Wielkiej Brytanii w latach 1916–1922, 22) przeciwnik plusa,
23) owoc palmy.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 9 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 września 2019.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez PSS Garwolin.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 7/19
Poziomo: 1) upominek, 5) Gustaw,
8) łodyga, 9) zoologia, 10) garnizon,
11) ataman, 13) Pieta, 16) cyfry, 20)
Lilpop, 23) Rakowski, 24) angoryzm,
25) Eneasz, 26) metoda, 27) klekotka.
Pionowo: 1) usługi, 2) oddarcie, 3)
Inglin, 4) kuzyn, 5) grota, 6) sfora,7)
aligator, 12) Tync, 14) Indianie, 15)
Aldo, 17) falstart, 18) rolnik, 19) wiązka, 21) proso, 22) płyta, 23) Romek.
HASŁO: LODY PRZEZ CAŁY
ROK.
Nagrodę ufundowaną przez Chłodnię Mazowsze otrzymuje Elżbieta
Czajka z Warszawy.
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