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Czas do szkoły

spędzonego w szkole oraz
wiele radości i dobrego zdrowia!”
Natomiast wiele towarów
oferowały gazetki cenowe
Spółdzielni Hale Banacha
(artykuły szkolne pod hasłem „Czas na szkołę”),
WSS Pragi Południe (promocja zeszytów pod hasłem
„Witaj szkoło”), WSS Żoliborz (pod hasłem: ”Wracamy do szkoły” słodycze, napoje i przybory szkolne – we
współpracy z Polską Grupą
Handlową Gildia), a także
WSS Śródmieście (”Przekąski do plecaka”) i WSS
Wola.
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Narodowy sport i

J

Prezesi Artur Popko, i Ryszard Jaśkowski po podpisaniu umowy.
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sierpnia br. Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni
Spożywców „Społem” został
oficjalnym sponsorem Polskiej
Ligi Siatkówki S.A. Podpisana
przez prezesów obu organizacji
Ryszarda Jaśkowskiego i Artura Popko, umowa obejmuje
najbliższe dwa sezony wszystkich prowadzonych przez PLS
rozgrywek.

„Społem” dołącza do rodziny
ligowej siatkówki w kraju dwukrotnych mistrzów świata. Właśnie 26 sierpnia br. w Katowicach
i Gliwicach oraz na Słowenii
rozpoczął się kolejny siatkarski
mundial, w którym kciuki trzymamy za naszych chłopców.
Jak mówił podczas podpisania umowy prezes PLS ARTUR

POPKO – Jestem bardzo dumny z faktu, że tak znana i mocna polska marka dołącza do
naszego grona partnerów. Jestem przekonany, że to pierwsza,
ale nie ostatnia umowa między
nami. Łączy nas nie tylko biznes,
ale także, a może przede wszystkim, zamiłowanie do siatkówki.
Witam naszego nowego partnera
i zapewniam, że razem będziemy w stanie organizować jeszcze
lepsze siatkarskie widowiska dla
kibiców.
Logo Społem Coop będzie widoczne w rozgrywkach PlusLigi,
TAURON Ligi i TAURON 1.
Ligi, a także pozostałych wydarzeń organizowanych przez PLS,
czyli Superpucharu Polski Mężczyzn, Superpucharu Polski Kobiet, TAURON Pucharu Polski
Mężczyzn i TAURON Pucharu

Sezon szkoleń

W

rzesień, to zwykle po wakacjach początek nowego sezonu szkoleniowego. Dyrektor Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRSS Społem RENATA OSTOLSKA
zaprasza na jesienne szkolenia. Będą to we wrześniu br. dwa szkolenia w siedzibie KZRSS Społem:

Polski Kobiet oraz Grand Prix
PLS.
Jak
powiedział
prezes
KZRSS Społem RYSZARD
JAŚKOWSKI – Od wielu lat
spółdzielnie wspierają działalność sportową. Należy wspomnieć o Klubie Sportowym
Tęcza-Społem Kielce, którego
wychowankowie odnoszą sportowe sukcesy. Np. Zuzanna
Kula, pierwsza Polka, zdobyła
w lipcu medal Igrzysk Sportów
Nieolimpijskich w Birmingham
w USA. Innym przykładem
jest Klub Sportowy Społem
w Łodzi, szkolący wychowanków w sekcjach takich jak: kolarstwo, łucznictwo, strzelectwo
sportowe, kulturystyka, czy piłka siatkowa chłopców.

Więcej str. 3 u
– dwudniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników
komórek kontroli wewnętrznej spółdzielni, a także kadry
zarządzającej
spółdzielnią
pt.” Kontrola jako narzędzie zarządzania jednostkami Społem” w dniach
19-20.09.2022 r. (cena 850 zł
netto plus VAT),
– dwudniowe szkolenie skierowane do pracowników
odpowiedzialnych za majątek firmy i za realizację
inwentaryzacji;
pracownicy działów technicznych,
pracownicy
działów
finansowo-księgowych
pt.
”Organizacja i technika
przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku
w dniach 21-22.09.2022 r.
(cena 850 zł netto plus VAT).

Więcej str. 2 u

ak zwykle, na początek nowego roku
szkolnego warszawskie spółdzielnie spożywców
przygotowały
okolicznościowe promocje. Oto wyniki naszego
przeglądu internetowego
1 września. Najwcześniej
konkurs zakupowy dla
klientów zorganizowała
SS MOKPOL. W akcji
w dniach 1-21 sierpnia
br. oferowano za odpowiedni zakup napojów
Tymbarka i Kubusia
oraz odpowiedź na pytanie konkursowe – 50
plecaków szkolnych firmy Paso. Poza tym promowano zestaw klocków
lego.
Na facebooku pojawiły się reklamy kajzerek
ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej oraz życzenia z zaproszeniem do promocyjnych zapiekanek i drożdżówek. WSS
Praga Południe życzy uczniom
„owocnej pracy, wielu sukcesów, dobrych ocen, wzajemnej
życzliwości, satysfakcji z czasu

W sklepach społemowskich
pojawiły się zachęcające napisy
i grafika, nawiązujące do masowego powrotu uczniów do szkół.
Produkty na tę okoliczność były
często eksponowane na osobnych
półkach, regałach i stoiskach. Zadbano też o odpowiednią reklamę
w witrynach sklepowych.  Red.

Z ostatniej chwili!

*
*
*
*

O

Boli nas

„Maciej12765: – Sprzedał się Niemcom co za porażka
wstyd. Niech sprawdzi kto był założyćielem Lidla.
OBIEKTYWNY: – UWAGA !!!!!! UWAGA !!!!!! Panie
Robercie Lewandowski !!!!!! Niech sie Pan przez chwile
zastanowi co Pan robi !!!!!!...
Ksg,: – Lewy z Anią za kasę wszystko... smutne.” (pisownia oryginalna).

to spontaniczna, pierwsza reakcja internautów na portalu wirtualnapolska.pl, na anons niemieckiego Lidla, który
triumfalnie ogłosił, że od 5 września br. twarzą jego nowej
kampanii reklamowej będzie nasz idol piłkarski Robert Lewandowski, wraz ze swoją żoną Anną. Ta reklama ma ściągać klientów
do niemieckiej sieci, wykorzystując okazję rozpoczęcia nowego
roku szkolnego. Reklamowy filmik pokazuje „Lewego” śpiącego
w szkolnej ławce...

Jak podaje „Forbes” Lewandowski rocznie zarabia z reklam ok.
8-10 mln dolarów. Dotąd reklamował zagraniczne i swoje produkty.
Natomiast teraz reklamuje drugą, obok portugalskiej Biedronki (28
proc. rynku), największą handlową sieć zagraniczną w Polsce.
Rzecz w tym, że te dwie potęgi handlowe prawie całkowicie zdominowały detal spożywczy, niszcząc od lat polski handel, którego udział
w rynku skurczył się aż do ok. 20-25 procent! Znikają zwłaszcza małe,
rodzinne sklepy. W ten sposób nasz najlepszy piłkarz wspiera dobijanie polskiego handlu, który przegrywa w nierównej konkurencji z najbogatszymi obcymi sieciami zagranicznymi.

Więcej str. 3 u

Str. 2															

B

iedronka pojawiła się
na celowniku Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów. Tym razem
portugalskiej sieci grozi nawet
6 mld zł kary za naruszanie
zbiorowych interesów konsumentów. To byłby już trzeci tak
bolesny cios w ostatnich dwóch
latach.
UOKiK postawił Biedronce
trzy zarzuty naruszania zbiorowych interesów klientów. Chodzi
o promocję z początku tego roku
– tzw. tarczę antyinflacyjną Biedronki. Zdaniem urzędników sieć
w kilku kwestiach mogła wprowadzić w błąd klientów, sugerując co innego niż było zapisane
w regulaminie akcji.
„Ogólnopolska akcja promocyjna »Tarcza Biedronki Antyinflacyjna« trwała od 12 kwietnia
do 30 czerwca. 26 kwietnia Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające,

uDokończenie ze str. 1
W terminach późniejszych
CSK KZRSS Społem organizuje
szkolenia stacjonarne w siedzibie
Związku:

którego wynikiem są postawione
trzy zarzuty praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jeronimo Martins
Polska grożą kary finansowe
w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu”– podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w swoim komunikacie. W przypadku Biedronki mowa więc na-

Ale to nie koniec. Wśród kar
od UOKiK Biedronka pojawia
się jeszcze raz. Chodzi o 115 mln
zł z sierpnia 2020 r. Wówczas
UOKiK interweniował w sprawie błędnych „cenówek” w skle-

UOKiK karze
wet o możliwej karze w wysokości ponad 6 mld zł.
Jeśli zarzuty się potwierdzą
i UOKiK wymierzy karę, nie będzie to pierwszy taki zatarg Biedronki z Urzędem. W grudniu
2020 r. UOKiK zarzucił sieci wykorzystywanie przewagi kontraktowej i wymierzył karę w wysokości 723 mln zł. To największa
w historii sankcja za takie przewinienie. Biedronka na razie nie
– „Skuteczne narzędzia motywacyjne czyli jak zmotywować zespół” (IV kwartał 2022
r.) – to jednodniowe szkolenie
skierowane do kadry kierowniczej spółdzielni, kierowników

Sezon szkoleń

– „System HACCP podstawowe narzędzie zapewnienia
bezpieczeństwa żywności –
teoria plus praktyczne wskazówki (11-12.10.2022 r.)” – to
dwudniowe szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za system HACCP, cena 790 zł netto plus VAT,
– „Rada nadzorcza w systemie
organów spółdzielni” (III
kwartał 2022 r.) – to dwudniowe szkolenie skierowane do
członków rad nadzorczych,
cena 690 zł netto plus VAT.

zapłaciła ani grosza. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed
sądem.

sklepów, cena 490 zł netto plus
VAT,

Poza tym odbędą się szkolenia
ONLINE:
– „Social Media w praktyce.
Czyli jak aktywnie wykorzystywać media społecznościowe” (IV kwartał 2022 r.) – to
jednodniowe szkolenie mające
na celu przygotowanie uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do
prowadzenia samodzielnych
działań promocyjnych w ob-

pach sieci lub ich braku. Zdaniem
urzędników to, co widoczne było
na półce bardzo często odbiegało od ceny, która wyświetlała się
przy kasie.

Śniadek interweniuje
Okazuje się, że Biedronka
może mieć jeszcze więcej kłopotów. Ostatnio poseł PiS Janusz
Śniadek wystosował do prezesa
UOKiK pismo w którym prosi
o interwencję urzędu wobec plarębie social media, zapoznanie
ich z narzędziami i metodami
pracy, cena 490 zł netto plus
VAT.
– „Innowacje w gastronomii”
(IV kwartał 2022 r.) – to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej
i pracowników gastronomii,
cena 390 zł netto plus VAT.
– „Bezpieczne funkcjonowanie gastronomii” (IV kwartał
2022 r.) – to dwudniowe szkolenie przeznaczone dla kadry

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 9 (667)

nów Biedronki w sprawie otwieranie sklepów w niedziele. Według pracowników sieci, sklepy
miały być otwarte w niedzielę,
7 sierpnia, jako wypożyczalnie
książek. Sieć jednak nie otworzyła wówczas swoich sklepów.
Głośno jest także o tym, jakoby
Biedronki miały wkrótce stać się
„placówkami medycznymi”.
„To pogwałcenie równości podmiotów gospodarczych wobec
prawa” – napisał Śniadek w liście
do prezesa UOKiK. „Bezkarność
takich poczynań może skłaniać
inne sieci handlowe do stosowania
analogicznego oszustwa. Otwarcie sieci dużych sklepów w niedziele oznacza utratę należnego
zatrudnionym tam pracownikom
jednego dnia dla rodziny” – podsumowuje w piśmie poseł PiS.

Kontrola PIP
Biedronka ostatnio znalazła się
również na celowniku Państwowej Inspekcji Pracy. Na początkierowniczej i pracowników
gastronomii, HACCP i jak zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom, cena 690
zł netto plus VAT.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” zaprasza też do korzystania z nowej
oferty szkoleń e-learningowych
przygotowanych w ramach Projektu „SPÓŁDZIELNIA”, m.in.
dotyczących BHP dla różnych
stanowisk, obsługi kas fiskalnych

ku sierpnia PIP skontrolowała
ponad 200 placówek sieci pod
kątem otwarcia ich w dzień niehandlowy. PIP podała już wyniki
kontroli w sklepach. – Okazało
się, że w żadnym z nich nie była
prowadzona wówczas działalność
handlowa – informuje Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny
Inspektor Pracy. Alfred Bujara,
przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”,
apeluje jednak o kontrole także
w innych sieciach. – Bardzo cieszymy się z tych kontroli, ale
uważamy, że należy je rozszerzyć.
Szczególnie na sieci handlowe,
które od lutego są czynne – Intermarche, Brico czy Żabka, gdzie
często stoją na kasie pracownicy,
a nie właściciele. Tutaj Państwowa
Inspekcja Pracy powinna też działać i będziemy się o to upominać,
aby te kontrole były sukcesywnie
powtarzane – mówi Alfred Bujara.
MATEUSZ DAMOŃSKI
i terminali płatniczych, profesjonalnej obsługi klienta – skuteczny sprzedawca.
Szkolenia te realizowane są
stacjonarnie w spółdzielniach lub
w formie on-line.
Istnieje możliwość dofinansowania działań doradczo-szkoleniowych. Na Państwa zgłoszenia i propozycje oczekujemy pod:
– nr telefonu: (22) 44 08 207,
– adresem e-mail:
szkolenia.kzrss@spolem.org.pl
Red.

l W I E Ś C I K R A J OW E l
Rozwój KPH

J

ak zapowiedziano w Biuletynie Informacyjnym KZRSS Społem nr 4/2022, w październiku br. na kolejnym Zgromadzeniu Wspólników
KPH Społem do Spółki zostaną przyjęte następne spółdzielnie społemowskie, które podjęły w tej
kwestii uchwały.
1 września br. poprzez Linkedin, dotychczasowy pełnomocnik Zarządu KZRSS Społem ds. nowej strategii handlowej Michał Sadecki, po rocznej współpracy pożegnał się z klasą, pisząc m.in.:
„Przez ostatnie kilka miesięcy miałem ogromne
szczęście i przyjemność uczestniczyć w procesie
transformacji KPH Społem. Poznałem fantastycznych ludzi i poznałem prawdziwe znaczenie hasła
polskiej spółdzielczości: „Społem znaczy razem”.
Pierwszy etap przygotowawczy można uznać za
zamknięty. Powstał solidny fundament pod budowę
ogólnopolskiej sieci SPOŁEM COOP we współpracy ze lokalnymi Spółdzielniami oraz Agencjami
Regionalnymi. Teraz wszystko w rękach Udziałowców i Zarządu KPH Społem, którzy stoją przed absolutnie historyczną i chyba ostatnią szansą na nowe
otwarcie.”
Ciepło podziękowali mu za współpracę na Linkedin prezesi – Związku Ryszard Jaśkowski i Platformy Iwona Sarga.

Gość z Kijowa

23

sierpnia br. prezydent COOP Ukraina i wiceprezydent Euro Coop Illia Gorochowski
został z radością przyjęty przez prezesa KZRSS
Społem Ryszarda Jaśkowskiego. Rozmawiano
m.in. o trudnej sytuacji spółdzielczości na Ukrainie i o współpracy KPH Społem i COOP Ukraina. Szczegóły kontraktów będą omawiane podczas dalszych spotkań roboczych.
Przypominamy dane banku i numer konta
dla pomocy humanitarnej w Ukrainie: Company name: UKRAINIAN CENTRAL UNION
OF CONSUMER SOCIETIES, IBAN code:
UA423052990000026002016718688, Name of
the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR. KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT code: PBANUA2X, Company address: UA01601, Kyiv, Khreshchatyk street, 7/11.

Echa Cepelii

P

odczas tegorocznego upalnego lata, mimo
upadku Fundacji Cepelia w 2020 r., której
nie uratowała ani Krajowa Rada Spółdzielcza,
ani Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyły się dwa targi rękodzieła ludowego
– w Krakowie I Sopocie. Pomimo spadku ruchu
turystycznego, 46 targi krakowskie (6-21 sierpnia)
odwiedziło sporo krakowian i przyjezdnych na 75
kramach, oglądając występy zespołów ludowych
z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Natomiast tłumną frekwencją cieszyła się dawna „Cepeliada” w Sopocie (8-24 lipca) pod obecną
wymowną nazwą „Pasja i tradycja”, gdzie goście
odwiedzili aż 90 kramów, w tym gmin kaszubskich
oraz bawili się przy występach zespołów z Polski,
Anglii, Meksyku, Ukrainy, Kanady, Włoch i USA!
Na wielkie uznanie zasługują organizatorzy obu
imprez, którzy entuzjastycznie podjęli ponad
70-letnie tradycje Cepelii – w Krakowie Fundacja IMAGO, a w Sopocie Spółka HACZET oraz
Fundacja „Dary Ziemi”.

Sieć ukraińska

W

ojna na Ukrainie powoduje, że do Polski
wciąż przybywają setki tysięcy uchodźców
z tego kraju. Nie dziwi więc fakt, że w Polsce zaczynają powstawać ukraińskie sklepy. Jednym
z nich jest sieć BestMarket. Na razie należą do niej
dwie placówki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II
52/54 oraz przy Męcińskiej 30, paw 22/24. Niedługo w stolicy powstanie kolejny sklep – przy przy Al.
KEN 52. Sieć jest też obecna w Krakowie przy ul.
Solnej 1, Katowicach przy ul. 3 Maja 23 i w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 183/187.
Sklepy BestMarket oferują przeważnie produkty
ukraińskie i póki co, klienci to przeważnie Ukraińcy
mieszkający w Polsce. Ale coraz częściej zaglądają
tam też Polacy, którzy chcieliby spróbować ukraińskich specjałów. Co ciekawe w BestMarket można dostać np. piwo z nalewaka, czy popularne na
Wschodzie przekąski rybne.
MD
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P

restiżowy magazyn biznesowy FORBES opublikował w swoim najnowszym wrześniowym numerze
niezwykle pouczający, kolejny
roczny raport TOP 20 Sieci
Handlowych w Polsce, wraz
z komentarzem Filipa Kowalika, cytowany m.in. w onet.pl.
Pisze on na wstępie, że „o 8,3
proc. w ciągu ostatniego roku
urósł biznes największych sieci
handlowych. Tak dobrze dawno
nie było”.

Jak ocenia red. Kowalik, „Lidl
ostro konkuruje z Biedronką,
dzięki fenomenalnemu sukcesowi
Dino sklepy osiedlowe przebiły
już hipermarkety, a małe sklepiki wciąż padają jak muchy.” Raport Forbesa pokazuje kluczowe
trendy zachodzące w handlu detalicznym i hurtowym. Pandemia
jednak nie zmniejszyła obrotów
20 czołowych sieci, z wyjątkiem Auchan, Społem i Makro,
lecz wyraźnie, a nawet bardziej
zwiększyła. Marża operacyjna,
która w 2018 r. wynosiła 2,9 proc.,
w roku kryzysowym 2020 podniosła się do 3,94 proc, a w 2021
r. osiągnęła ponad 4 proc.
Najbardziej wzmacniają się
giganci i coraz bardziej dominują
na rynku. I tak w detalu zdecydowanie przodują dyskonty; jako
lider portugalska Jeronimo Martins – Biedronka z przychodami
za rok 2021 w wysokości 68,25
mld zł i wzrostem rocznym 11,5
proc i wicelider niemiecka Lidl
(23,87 i 10 proc.). Potem są sieci
osiedlowe: portugalska Lewiatan

         

(13,4 i 3,9 proc.) i rodzima Dino
(13,36 i aż 32 proc. wzrostu).
Piątym detalistą jest sieć convenience amerykańska Żabka (12,4
i 21,7 proc.). Za nimi plasują się
dopiero hipermarkety/supermarkety francuski Auchan (11,04
i strata 0,1 proc.) oraz niemiecki
Kaufland (11 i 3,6 proc. wzrostu).
Na ósmej pozycji w detalu jest
duńska dyskontowa sieć Netto,
która przejęła obiekty Tesco (9,81
i aż 149,7 proc. wzrostu), a za nią
francuskie
hiper/supermarkety
Carrefour (8,55 i 3,9 proc.).

Jako prezes Krajowego
Związku Rewizyjnego doceniam działania zrzeszonych
spółdzielni w zakresie wspierania lokalnego sportu. Sam jestem wiernym kibicem polskiej
siatkówki i tenisa. Nie mogłem
przejść obojętnie obok propozycji nawiązania współpracy
z Polską Ligą Siatkówki, a co
za tym idzie nadarzającą się
okazją do promowania marki
„Społem Coop”, w tak szerokim zakresie, jaki daje nam
podpisana umowa.
Jak dodał prezes Jaśkowski
– Dzięki finansowemu wspar-

wa elastycznością powierzchni
i centrową lokalizacją, a Lidl
sformatowanymi, większymi od
Biedronki pawilonami handlowymi. Obie sieci osiągają mimo
pandemii i innych trudności wysokie marże operacyjne w wysokości 5.2 – 5,9 proc.
Tak jak hipermarkety, w odwrocie są małe sklepy convencience
o powierzchni 40-100 mkw. Jak
pisze Forbes, jeszcze do 2005 r.
miały 61 proc. rynku detalicznego, a w 2015 tylko 40,6 proc. Natomiast sklepy o powierzchni do

Pouczający raport
Pierwszą dziesiątkę w detalu
zamyka sieć sklepów osiedlowych Społem z przychodami
rocznymi na poziomie 7,1 mld
zł i spadkiem obrotów o 1,4
proc. Ranking Forbesa traktuje Społem jako jednolitą sieć
detaliczną, mimo, że faktycznie
są to samodzielne sieci poszczególnych spółdzielni. Na dalszych
miejscach TOP 20 uwzględniono
m.in. sklepy osiedlowe francuskiego Intermarche, litewskiej
Stokrotki, hipermarkety francuskiego Leclerca, niemieckie dyskonty Aldi oraz polskie sklepy
osiedlowe Polomarketu, Grupy
Specjał i Topaza.
Raport Forbesa wskazuje
na zdecydowane wzrosty dyskontów i sklepów osiedlowych
kosztem niższych wyników hipermarketów. Biedronka wygry-

Narodowy sport i
uDokończenie ze str. 1
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ciu ponad 60 spółdzielni członkowskich możemy wykorzystać tę nadarzającą się okazję
na promocję znaku „Społem”
w środkach masowego przekazu. Od kilku lat intensywniej promujemy produkty marki „Społem” oraz samą markę
w Internecie na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Wiemy,
że informacje o „Społem” trafiają głównie do osób 45+. Chcemy
to zmienić i zachowując komunikację do naszych wiernych konsumentów z pokolenia lat 60tych
i 70tych, pragniemy trafić do ich
dzieci, czy wnuków. Naszym
nowym celem jest przybliżenie
marki „Społem” młodszemu pokoleniu.
Obecnie
siatkówka jest sportem, któremu kibicują całe rodziny,
można powiedzieć
„narodowym”. Jestem przekonany,
że dzięki podjętej
współpracy
nasi klienci będą
pozytywnie kojarzyć naszą markę,
a nawet można powiedzieć, że część
z nich dowie się,
że „Społem Coop”
funkcjonuje i jest
w 100% polską firmą, prężnie działającą na rynku.

KZRSS
„Społem” to organizacja
poPrzykładowa reklama Społem podczas meczu piłki siat- zrzeszająca
nad
225
spółdzielkowej.

40 mkw. które prowadzą indywidualni właściciele straciły aż 17
proc. sprzedaży.
Obecnie rynek detaliczny jest
i będzie pod ogromną presją inflacyjną. W sierpniu przekroczyła
ona 16 proc. i będzie rosnąć dalej.
Do tego dochodzą konsekwencje
wojny na Ukrainie. Dlatego eksperci wskazują, że klienci stają się
„dusigroszami”. Wrażliwi na cenę
będą wybierać towary marki własnej, produkty regionalne i świeże.
Pilne wnioski dla Społem to:
radykalne przyspieszenie budowy jednolitej sieci krajowej,
aby stale analizowała rynek
i racjonalizowała koszty operacyjno-logistyczne, bo inaczej
spadek obrotów nas pogrąży.
DARIUSZ GIERYCZ

ni konsumenckich pod wspólnym
znakiem „Społem”. „Społem” to
tradycja polskiego handlu detalicznego. Żadna z istniejących
sieci handlowych w Polsce nie
ma takiej historii. Od ponad 150
lat zaopatruje Polaków w artykuły spożywcze i asortyment pierwszej potrzeby. Krajowy Związek
„Społem” pełni ważne funkcje,
zajmując się prowadzeniem na
rzecz zrzeszonych spółdzielni
działalności doradczej, jak również inicjującej i wspierającej
działania promujące markę „Społem” w Polsce oraz na świecie.
Jak dodał prezes – Związek
Społem jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, skupiającego ponad
miliard członków spółdzielni na
świecie oraz m.in. organizacji
Euro Coop zrzeszającej 20 spółdzielni konsumenckich w Europie, do której został przyjęty jako
pełnoprawny członek 21 czerwca
br. podczas Zgromadzenia Ogólnego w Sewilli.
Należy zaznaczyć, że umowa
sponsorska przewiduje m.in.
eksponowanie logo Społem
Coop wobec ponad pół miliona
kibiców w halach sportowych
i ponad 26 milionów podczas
transmisji 350 meczów w telewizji. Znak Społem pojawi się
dzięki temu w internecie, radiu
i mediach społecznościowych.
Fundusz Promocyjny Społem,
z którego finansowana jest
umowa, zasila obecnie ponad
60 spółdzielni.
Opr. Red.

Boli nas
Dokończenie ze str. 1
Handel polski, w tym zwłaszcza małe, rodzinne sklepy, gwałtownie wypierają z rynku silne zagraniczne sieci. Szacunkowo, bo
oficjalnych danych nie ma, w ciągu ponad 20 lat od początku XXI
wieku udział polskiego handlu w rynku zmalał od ok. 50 do ok. 2025 proc. Tylko jedna portugalska Biedronka ma więcej, bo przyznaje, że zdobyła mimo pandemii 28 proc. rynku. Drugą siecią jest
niemiecki Lidl z obrotem rocznym 23,8 mld zł.
Lidla wsparł obecnie, niestety, Robert Lewandowski, ale nie on
pierwszy zapisał się jako propagator obcych sklepów. Trzeba przypomnieć, że reklamowe kontrakty z Biedronką podpisywali wcześniej
były prezydent Wałęsa (za wsparcie jego fundacji) i „Kmicic” Olbrychski (za 1 mln zł). Obie kampanie wtedy nie doszły do skutku,
zapewne z powodu ryzyka ich niepowodzenia.
Polscy handlowcy nie zapomną też, że „konkwistę” Portugalczyków
wsparli politycy. W roku 2015 ówczesna premier Kopacz zachwalała
w TVP sklepy Biedronki, a szefa Jeronimo Martins odznaczył ówczesny prezydent Komorowski i odznaczenie wręczył minister Schetyna.
Sieć iberyjskich Biedronek na atrakcyjne miejsca na dworcach kolejowych, np. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, wpuścił
państwowy koncern PKP SA.
Z drugiej strony pamiętamy, jak w 1995 r. kiedy walczyliśmy o przetrwanie na rynku, Kartę Klienta Społem nr 1 przyjął ówczesny premier
Pawlak, a jego minister Kołodko uczestniczył w zjeździe krajowym
Społem. Z okazji 150-lecia Społem w 2019 r. ciepły dłuższy list do 50
Zjazdu Społem nadesłał Jarosław Kaczyński, a Władysław Kosiniak
-Kamysz gratulacje.
Społemowiec odnotował też pobyt premier Szydło w sklepie PSS
Brzeszcze i wysiłki jej rządu na rzecz progresywnego podatku handlowego, walkę o wolne niedziele, w tym bojowe wystąpienia Alfreda
Bujary z Solidarności. Poza tym wspieranie handlu społemowskiego
przez Piotra Zgorzelskiego, prezydentów stolicy – Gronkiewicz-Waltz
i Trzaskowskiego oraz zdecydowaną obronę sprawiedliwego handlu
przez szefa UOIKiK Chróstnego.
Nasze sklepy mokotowskie odwiedzali m.in. I. Szewińska, M. Kidawa Błońska, M. Goliszewski, Zb. Buczkowski, A. Rosiewicz.
Zagraniczne sieci wydają na reklamę w Polsce ogromne miliony,
na co nie stać polskich, rodzimych firm. Portugalska Biedronka, która
osiąga rocznie aż 68,2 mld zł obrotu, sponsoruje m.in. reprezentację
Polski w piłce nożnej nieoficjalnie za 8 mln zł rocznie, wykorzystując
to w reklamie.
Dlatego Fundusz Promocji Społem, z udziałem ponad 60 spółdzielni, który uruchomiono na rzecz Polskiej Ligi Siatkówki jest
godną odpowiedzią na poczynania konkurencji. 
REDAKCJA
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l p r z e ł o m o w e m o m e n t y w h i s t o r i i s po ł e m l

o bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej i Układzie Poczdamskim, zostały ustalone
nowe granice Polski, w których
trzeba było odbudować z ruin
bardzo mocno zniszczony kraj
oraz zorganizować życie znękanych wojną Polaków. Wiele
milionów z nich wracało i przybywało z różnych stron, w tym
repatrianci ze Wschodu, którzy
głównie zasiedlali Ziemie Zachodnie i Północne i trzeba było
ich przede wszystkim wyżywić.
Jeszcze podczas działań wojennych i po wojnie, społemowcy wzięli bardzo aktywny udział
w odbudowie swych spółdzielni
i związku, aby zapewnić rodakom podstawowe zaopatrzenie
w żywność i artykuły pierwszej
potrzeby. Odgruzowywali i odbudowywali lokale w spalonych
i zrujnowanych budynkach, a zaopatrzenie „zdobywali” sprytem
w lokalnych przetwórniach, na
targowiskach i u rolników.

Już w listopadzie 1944 roku
powstały dwa związki z rodowodem społemowskim. Kongres
Spółdzielczy w Lublinie w dniach
25-26 listopada 1944 powołał do
życia „Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek
Rewizyjny Spółdzielni RP (który
objął cały ruch spółdzielczy). Dominowali w nich przedwojenni
i wojenni działacze społemowscy, w tym licznie ci o orientacji
lewicowej, jak np. Jan Żerkowski
i Józef Jasiński, co pomagało we
współpracy z władzami Polski
Ludowej.
Nowe władze przyznały
Związkowi Społem wyłączność
hurtowego rozdziału artykułów
monopolowych oraz dostaw pomocowych z UNRRA (żywność,
leki, odzież, AGD, narzędzia,
a nawet krowy i konie). Ze spożywczego i przemysłowego hurtu Społem korzystały też sklepy
prywatne. Obok tego sklepy społemowskie sprzedawały ziemiopłody z obowiązkowych dostaw
rolników.
Zarządowi Związku powierzono użytkowanie wielu przetwórni
spożywczych, większych młynów i kaszarni. Związek mógł
korzystać z kredytów, zezwoleń
zakupowych i pierwszeństwa
w przydziale lokali. W 1946 r.
Związek zrzeszał 5543 spółdzielni, a w końcu 1947 r. już 7846
(w miastach i wsiach).
W zrujnowanej Warszawie powołano 4 czerwca 1945 r. Federację Warszawskich Powszechnych Spółdzielni Spożywców, co
pomogło sześciu spółdzielniom
dzielnicowym w uruchomieniu 110 sklepów do końca tego
roku oraz łącznie 278 w 1947 r.
Obok tego też 3 piekarń, 3 wytwórni wód gazowanych, masarni, kwaszarni kapusty i rozlewni
win (kaukaskich, węgierskich,
rumuńskich i jugosłowiańskich)
oraz małego domu towarowego
w gmachu Bristolu.
Jak opowiadał mi Ryszard Siwak, niezapomniany wieloletni
redaktor „Społemowca Warszaw-

skiego”, a po wojnie działacz
spółdzielni Warszawa Praga, w latach 1945-1947 jeździł samochodem i furmankami, by „zdobywać” zaopatrzenie dla spółdzielni
w podlaskich, lubelskich i świętokrzyskich młynach, masarniach,
cukrowniach, mleczarniach, ale
po drodze w lasach musiał niekiedy „dzielić się” z partyzantką
antykomunistyczną.
Niestety, wskutek stalinizacji kraju, w 1949 r. Związkowi
„Społem” odebrano nazwę, hurt
i zakłady przemysłowe, bezwzględnie
podporządkowując
spółdzielczość aparatowi partyjnemu. Spółdzielnie na wsi
odeszły do pionu „Samopomocy Chłopskiej”. Dopiero po
tzw. „odwilży październikowej”
w 1956 r. przywrócono w 1957
nazwę „Społem” i ograniczoną
samodzielność za prezesury Ireny Strzeleckiej do 1972 r., co pozwoliło wtedy na znaczny wzrost
potencjału spółdzielni i budowę
Spółdzielczych Domów Handlowych.

kuły pierwszej potrzeby, w tym
pieczywo z uruchamianych naprędce piekarń, konserwy UNRRA, nabiał i mięso od lokalnych
producentów i własnych hurtowni.
Jak opowiadał mi w latach
90. były prezes szczecińskiej
spółdzielni i potem wiceprezes KZRSS Społem Stanisław
Sosnowski, w zakładaniu spółdzielni pomagali często oddelegowani przez już działające
spółdzielnie z terenów Polski
centralnej i zachodni działacze.
I tak np. w Szczecinie i na Pomorzu inspirowali przybyłych osadników, robotników, rzemieślników społemowcy z Poznania, we
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,
instruktorzy z Katowic, Krakowa,
a na Warmii i Mazurach – społemowcy z Warszawy.
Swoje
zadania
traktowali jak misję społeczną i patriotyczną. Ma to odzwierciedlenie
w nazwach spółdzielni: „Robotnik” i „Osadnik” w Szczecinie

Ku pamięci
Spośród kilkudziesięciu spółdzielni Społem na Ziemiach
Zachodnich i Północnych,
z upływem lat, duża ich część
znajduje się aktualnie w czołówce rankingu spółdzielni pod
względem obrotów rocznych.
W pierwszej 10-tce uplasowały się PSS Szczecin (2 miejsce)
i PSS Olsztyn (6 miejsce) i na
dalszych miejscach m.in. PSS
-y – Wrocław Południe, Dobre
Miasto, Lidzbark Warm., Sławno, Piła, Bytom, Racibórz, Elbląg, Gliwice, Słupsk, Wrocław
Feniks, Głogów, Kwidzyn. Dodajmy do nich ambitne, inwestujące PSS-y, np. w Świnoujściu,
Myśliborzu, Iławie, Choszcznie,
Kożuchowie i Pyrzycach.
Wyróżniają się one pięknymi
zmodernizowanymi obiektami,
w tym supermarketami osiedlowymi, jak w Szczecinie i Olsztynie. Klienci przywiązani są do
ich nazw. W przypadku Szczecina to m.in. – Pogodno, Jowisz,

Odbudowa z ruin

Castor, Orion, Syriusz, Stoczniowiec, Hala Piastowska, Hermes,
Regulus, Promyk, Pomorze.
Natomiast w Olsztynie dominują nazwy pachnących kwiatów:
Bławatek, Irys, Niezapominajka,
Malwa, Wrzos, Bratek, Maczek,
Maciejka.

Pionierzy
W latach powojennych społemowcy założyli pioniersko
na Ziemiach Zachodnich i Północnych wiele spółdzielni. Kilkadziesiąt z nich powstało już
w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej 8 maja.
Były trwałym, niezbędnym elementem odbudowy powojennej
oraz zagospodarowania tych
ziem i scalenia ich z odrodzonym państwem polskim.
Ziemie Odzyskane, bo tak nazywano je nie tylko w propagandzie PRL, ale tak określał je np.
prezydent Francji gen. de Gaulle
i papież Jan XXIII, wraz z wysiedleniem ludności niemieckiej zostały zasiedlone przez pierwszych
pionierów i osadników z Polski
centralnej i Ziem Utraconych na
wschodzie, za Bugiem.
W 1945 r. na terenach tych,
mocno zniszczonych i wyludnionych, zamieszkiwało 3 miliony
Niemców i jeden milion Polaków.
Przybywali do zrujnowanych doszczętnie miast, z których aż do 2
sierpnia, daty Układu Poczdamskiego, który przyznał te ziemie
Polsce, Rosjanie swobodnie wywozili do swego kraju w ramach
reparacji wojennych masę urządzeń i maszyn oraz wszelkiego
dobytku.
Wystarczy wspomnieć, że
Wrocław, który skapitulował dopiero 6 maja (cztery dni po Berlinie), był podobnie jak Warszawa
zniszczony w 85 proc., najbardziej Głogów (95 proc.), a b.
mocno ucierpiały takie miasta jak
Gdańsk, Szczecin, Elbląg, Racibórz, Piła, Kołobrzeg, Goleniów,
Opole, Stargard i in.
W takich to ciężkich warunkach zakładano spółdzielnie
„Społem”, które zaopatrywały
znękanych wojną mieszkańców
w podstawową żywność i arty-

(połączone w październiku 1945),
„Mazur” w Olsztynie, „Jedność”
w Goleniowie i Barlinku, „Osadnik” w Choszcznie, czy „Pionier”
w Kłodzku, (która to nazwa przetrwała do dzisiaj).

Na swej stronie internetowej
PSS Olsztyn szczyci się tym, że
w 1945 roku już 15 maja powstała Spółdzielnia Spożywców „Mazur”. Skład osobowy pierwszego
Zarządu stanowili panowie: Michał Staroń, Andrzej Bugajski,
Feliks Chmielewski. 18 maja
rozpoczął działalność pierwszy
sklep Spółdzielni przy ul. 1-go
Maja róg Mrongowiusza. Kierownikiem sklepu została pani
Stanisława Pupik. Na koniec roku
Spółdzielnia posiadała 4 sklepy
i 2 piekarnie.

Najtrudniejsze były zwykle
pierwsze tygodnie. Grupa inicjatywna, na czele której stali
często albo energiczni pionierzy z różnych zawodów, albo
oddelegowani z innych miast
społemowcy, musiała najpierw
otworzyć pierwszy sklep, bo to
było najpilniejsze. Trzeba było
wśród ruin znaleźć odpowiedni
lokal z zapleczem magazynowym
i zabezpieczeniem. Potem, wraz
z czynnościami rejestracyjnymi,
w porozumieniu z lokalną władzą, wystarać się o stałe dostawy
towarów i transport.

Natomiast dwie spółdzielnie
wrocławskie obecnie prowadzą dwa zabytkowe, secesyjne domy handlowe, oczywiście zmodernizowane, w stylu
słynnego londyńskiego Harrodsa z 1905 r. SDH Feniks to
dom handlowy Braci Barasch
z 1902 r., a SDH Podwale, należący do PSS Wrocław Południe
to dawny dom handlowy Schneidera z 1908 r. Oba budynki
spalone podczas oblężenia Festung Breslau w 1945, zostały
odgruzowane i odbudowane rękami pionierskich społemowców
i służą do dzisiaj.

Bywało tak, że pionierzy nosili towary na własnych plecach,
wieźli na rowerach, w walizkach,
taszczyli je na wózkach ręcznych, albo korzystali z chłopskich wozów konnych. Dopiero
z czasem spółdzielnia mogła zakupić jakiś używany samochód.
Wszystko było od początku; zatrudnienie personelu, rozliczenia z dostawcami, prowadzenie
ksiąg i rachunków bankowych,
kontakty z hurtowniami i producentami itd.

Szczególnie zabytkowy Feniks (odbudowany z popiołów),
jest często odwiedzany przez turystów, bo znajduje się tuż obok
zabytkowego pręgierza i prawie
na przeciwko pięknego średniowiecznego ratusza. Do końca
wojny na jego szczycie była
umieszczona wielka kryształowa kula w kształcie kuli ziemskiej. Niemcy roztrzaskali ją
o ziemię, gdyż w jej miejsce zainstalowali działko przeciwlotnicze.

Poważne trudności przy tworzeniu spółdzielni wystąpiły
w pełnym gruzów Głogowie.
Wreszcie 26 września 1945 udało się uruchomić pierwszy sklep
przy ul. Słowiańskiej. W latach
90. opowiadał mi o tym niezapomniany prezes Zdzisław Cugier,
który odsłonił w tym miejscu tablice pamiątkową.
Pierwsze Walne Zgromadzenie PSS w Głogowie odbyło się 8
września 1945 roku z udziałem 50
członków oraz mieszkańców Głogowa i okolic. Wybrano zarząd
Spółdzielni w osobach: Stanisław
Wyrzykowski, Władysław Zięcik,
Czesław Zawieja.

Nad Odrą
Na 70-leciu spółdzielni gościłem w gabinecie prezesa szczecińskiej PSS Społem Zbigniew
Rewkowskiego, gdzie z sentymentem patrzyłem na kopie protokołów z założycielskiego walnego
zgromadzenia z 31 października
1945 r., w tym na podpisy pierwszych wybranych członków Rady
Nadzorczej, na czele z Józefem
Gendaszykiem oraz powołanych
członków Zarządu: Romana Zawieruchę, Henryka Witkowskiego
i Zdzisława Detko. Do końca 1945
r. uruchomiono sześć sklepów
i piekarnię. Do dzisiaj działa pierwszy sklep u zbiegu ulic Pocztowej
i 5 Lipca.
Z okazji jubileuszu zwiedziłem też wystawę jubileuszową
w Muzeum Techniki i Komunikacji i wyszedłem oczarowany.
W dwóch salach z pietyzmem
i nieco z humorem odtworzono niezwykłe dzieje spółdzielni.
W gablotach były kartki żywnościowe z różnych kryzysowych
okresów; powojennej odbudowy,
niedoborów i strajków, a obok
stare wagi uchylne, syfony, butelki i opakowania towarów, torby
na zakupy. Jest odtworzone dawne stoisko z kolejką zmęczonych
ludzi i ubogimi półkami, a w tym
pani z wianuszkiem zdobytego
papieru toaletowego…
Nie wstydzimy się okresu
PRL, w którym również Społem
było niezawodne, bo dostarczało żywność, w tym pieczywo,
nabiał i wędliny do strajkującej
stoczni, a załoga kleiła nocami
kartki i przygotowywała na rano
towary do sprzedaży. Mówili mi
o tym potem emerytowani pracownicy i dawni prezesi PSS
Stanisław Sosnowski i Bogdan
Nowaczyk.
Szczecińskie Społem w swoim
77-leciu to także popularna przed
laty kawiarnia Lucynka i Paulinka, sklepy 1001 Drobiazgów,
sklepy z odzieżą czy butami,
czy słynny kombinat gastronomiczny Kaskada, spalony w nieszczęśliwym pożarze w 1981 r.
To także fenomen lat 60. – sieć 9
ośrodków Praktyczna Pani, czyli miejsc, w którym można było
skorzystać z porad kulinarnych,
dokonać przeróbek krawieckich,
uczyć się języków czy zrobić
kurs prawa jazdy. W Szczecinie
do dziś przetrwał ostatni – przy
ul. Monte Cassino.
DARIUSZ GIERYCZ
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ieci handlowe czekają na
publikację projektu ustawy o systemie kaucyjnym
w Polsce. Mówi się, że wielkość
sklepów, od której uzależniony
ma być obowiązek przyjmowania opakowań, może ulec zmianie w stosunku do pierwotnie
planowanej. A jak do recyklingowej rewolucji przygotowują
się spółdzielnie spożywców?

Na początku roku Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt ustawy, a następnie poddało
go konsultacjom społecznym.
Odzew był żywy, odpowiedziała
m.in. Polska Izba Handlu, wspierana przez 17 innych zrzeszeń.
Protest dotyczył wprowadzenia wielu operatorów, odpowiedzialnych za odbiór opakowań,
w obawie przed faworyzowaniem
przez nich przy skupie sklepów
wielkich sieci. Kontrowersje
wzbudziła też sprawa szklanych
butelek – zajmują one najwięcej

R

olnictwu brakuje nawozów, a browarom
i mleczarniom dwutlenku węgla. Wszystko przez to, że
zakłady Grupy Azoty i Anwilu
ograniczyły, lub wstrzymały
produkcję przez ceny gazu. Teraz wycofują się z tych decyzji,
przynajmniej częściowo, ale
w wielu branżach niepokój nie
mija.

         

miejsca, w dodatku nie da się
prowadzić zbiórki bez uniknięcia
stłuczek, a to zagrożenie dla personelu. Kolejny postulat dotyczył
zobligowania do przyjmowania
odpadów sklepów o pow. większej niż proponowane 100 m kw.
Wskutek uwag, jak podała 9
sierpnia „Rzeczpospolita”, ustawodawca przewiduje korektę powierzchni sklepów, nie określił
jednak, jaką. Nie ustąpi natomiast
w sprawie szklanych opakowań
ani liczby operatorów.

– Po pierwsze już sam koszt
zakupu automatów do odbioru
butelek i puszek będzie bardzo znacznym wydatkiem, a po
drugie trzeba wygospodarować
pod nie miejsce. W obecnych
trudnych czasach, kiedy każdy
metr powierzchni sklepu musi
na siebie zarabiać, przeznaczenie

System kaucyjny

Jak kwestia systemu kaucyjnego wygląda z perspektywy
spółdzielczych sieci handlowych?
Zapytaliśmy prezesa Spółdzielni
Spożywców Mokpol SYLWESTRA CERAŃSKIEGO.
– Z uwagą śledzę proces legislacyjny dotyczący ustawy
wprowadzającej system kaucyjny
w Polsce, którym objęte mają zostać butelki szklane, plastikowe
oraz puszki – deklaruje prezes.

miejsca, które będzie wyjęte z powierzchni handlowej, stanowi dodatkowe znaczące obciążenie dla
spółdzielni. Obawiam się, że tak
duże koszty będą musiały wpłynąć na podwyżkę cen, ponieważ
będziemy musieli w jakiś sposób
pokryć bardzo duże wydatki spowodowane obowiązkiem przystąpienia do systemu kaucyjnego –
nie kryje prezes Cerański.
Część sklepów Mokpolu w niewielkim stopniu przekracza powierzchnię 100 m kw. W ocenie

skalę dwutlenek węgla – potrzebny w wielu branżach.
Pierwsze o utrudnieniach związanych z brakiem dwutlenku węgla poinformowało przedsiębiorstwo Carlsberg. Z komunikatu
firmy wynika, że fabryki mają zapasy CO2 na zaledwie kilka dni,
po czym produkcja piwa praw-

wania czy transportowania żywności, a nawet utrzymania higieny na liniach produkcyjnych.
Wstrzymanie produkcji i dostaw CO2, suchego lodu i kwasu
azotowego, to problem dla wielu kluczowych branż produkcji
i przetwórstwa żywności. – Grozi nam wstrzymanie produkcji

dopodobnie zostanie ograniczona
lub wstrzymana.

zakładów mięsnych, mleczarskich, napojowych. Rozerwanie
łańcucha chłodniczego i braki
w sklepach – ostrzega na Twitterze dyrektor generalny Polskiej
Federacji Producentów Żywności. Oświadczenie w tej sprawie
przekazała też Krajowa Rada
Drobiarstwa, która ostrzega, że
zakładom mięsnym grozi nawet
90-procentowe ograniczenie pro-

dukcji mięsa drobiowego i wieprzowego.
W trudnej sytuacji są też spółdzielnie mleczarskie. Jeśli kupujemy ser zapakowany pomiędzy
plastikową tackę i pokrywającą ją
folię, to w środku zamiast powietrza znajduje się dwutlenek węgla. Branża mleczna podlega też
wyśrubowanym normom higieny.
– Nie możemy pozwolić sobie na
ich naruszenie. Jeśli ograniczylibyśmy czyszczenie, na liniach
technologicznych powstawałyby
osady, które przedostawałyby się
do kolejnych partii naszych produktów. To godzi w bezpieczeństwo konsumentów. Brak środków produkowanych na bazie
CO2 i azotu uniemożliwi więc
działanie zakładów i spółdzielni
– mówi Agnieszka Maliszewska,
dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Dwutlenek jak tlen

Wstrzymanie produkcji oraz
dostaw suchego lodu, CO2 i kwasu azotowego oznacza przerwanie
produkcji i dystrybucji nabiału
oraz mięsa. Producenci przyznają, że zakładom grozi zastój, gdyż
nie będą miały możliwości pako-

o wakacjach rozstrzygnie
się, jakie kolejne skutki inflacji nas czekają. Eksperci nie przewidują nic na pewno,
mówi się jednak, że to właśnie jesień będzie czasem maksymalnej
zwyżki cen.
Na ceny żywności kluczowy
wpływ będą miały podwyżki cen
paliw, a w konsekwencji energii
i gazu. Na majowym Kongresie
Nowej Dystrybucji były wiceminister finansów, prof. Konrad Raczkowski z Uniwersytetu Kardynała
Wyszyńskiego przypuszczał, że

proc. To zaś oznacza stagflację, zjawisko makroekonomiczne mniej
gwałtowne, ale bardziej rozłożone
w czasie i o trudnym do przewidzenia finale. Ekspertom brakuje przy
tym instrumentów do błyskawicznej oceny i formułowania trafnych
prognoz, bo pojedyncze zdarzenia
mogą w każdej chwili zmienić obraz. A gospodarka przecież jeszcze
nie uporała się z konsekwencjami
pandemii i wojny.
Raczkowski podkreślał na
konferencji, że trudno jest oceniać
rozmiary inflacji, gdy tzw. koszyk

nastąpią one w pierwszym kwartale 2023 roku. Wiemy już jednak,
że w lipcu trzech krajowych dostawców energii złożyło do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski
o zmianę taryf, co oznacza, że do
podwyżek, jeśli URE je zatwierdzi,
może dojść już w tym roku. Prof.
Raczkowski w lipcu, w wypowiedzi dla Portalu Spożywczego
stwierdził już nieco bardziej dwuznacznie, że apogeum wzrostu cen
może mieć miejsce jesienią, albo
na początku 2023 roku, w zależności od tego, czy i kiedy owa zmiana
taryf nastąpi. Zapowiadana wstępnie podwyżka ma wynieść 50 proc.
w przypadku cen za prąd oraz co
najmniej 20 proc. cen za gaz.

zakupowy GUS nie jest na bieżąco aktualizowany, bo zajmuje to
2-3 lata (np. po wybuchu pandemii i zamknięciu hoteli z przyczyn sanitarnych ich usługi wciąż
były wliczane do koszyka konsumenckiego). Szacował wówczas,
iż inflacja producencka jest o ok.
10 proc. wyższa od konsumenckiej i producenci mniej lub bardziej stopniowo będą przerzucać
jej ciężar na odbiorców towarów
i usług. A inflacja konsumencka
wg. danych GUS z lipca wyniosła
w skali rocznej 15,6 proc.

Kłopoty branż

Prognozy jesienne

Przy tym wzrost gospodarczy
hamuje i jak prognozował naukowiec, w grudniu 2022 może osiągnąć poziom zaledwie około 0,8

– Jestem nastawiony proekologicznie i uważam, jak większość
przedstawicieli branży, że ogólnopolski system kaucyjny jest potrzebny. Jak często bywa, diabeł
tkwi w szczegółach i wątpliwości
pojawiają się po zapoznaniu ze
szczegółami szykowanych rozwiązań.

W przekonaniu prezesa
Mokpolu w Polsce powinien
być jeden operator systemu kaucyjnego. Podkreśla on, że strona
rządowa nie porusza tematu obowiązków, jakie przypadną branży handlowej. Wszystkie sklepy
Mokpolu mają powierzchnię
większą niż 100 m kw., a więc
w myśl projektu ustawy o systemie kaucyjnym będą podlegały
obowiązkowi odbioru odpadów.
Stwarza to duży problem i wyzwanie.

O problemach zakładów azotowych wiadomo od sierpnia
– wysokie ceny gazu skłoniły
branżę chemiczną do wstrzymania produkcji w kluczowych dla
przemysłu spożywczego fabrykach należących do Grupy Azoty
oraz kontrolowanego przez Orlen
Anwilu. Gaz jest kluczowym surowcem w produkcji nawozów
amoniakowych. W procesie tym
wytwarzany jest także na dużą

P
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Jednocześnie ekspert ten w raporcie „Polski handel w obliczu
zmian gospodarczych i geopolitycznych” (wyd. UKSW, maj
2022) podjął się szacunków, jakie czynniki mogą się przełożyć
na spadek inflacji w kolejnych
latach. To zapewnienie stabil-

nych dostaw nośników energii
dla gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw, dywersyfikacja łańcuchów produkcji i dostaw
w całym procesie gospodarczym,
ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w końcu
ograniczenie rządowych wydatków w sferze socjalnej – zmiana
modelu programów socjalnych
i promocja instytucji pracy.
W obliczu zbliżających się
wyborów parlamentarnych, nawet jeśli zostaną one przesunięte
z przyszłego roku na 2024 rok,
podobnych ruchów w zakresie
pomocy socjalnej po polskim
rządzie nie należy się raczej spodziewać. W połowie sierpnia
rząd ogłosił, że oprócz dopłat na
ogrzewanie gospodarstw domowych węglem, które w tym terminie weszły w życie, będą dopłaty
także na inne nośniki energii. Nie
tylko dla obywateli, także dla podmiotów wrażliwych, jak szpitale,
placówki opieki itp. Przewidywał
przy tym, że dopłaty pokryją ok.
40 proc. wzrostu kosztów ciepła.
Wygląda więc na to, że zachodzi tu proces gaszenia pożaru przez tego, kto go częściowo
wywołał. Czy dopłaty do ciepła
spowodują, że klient spółdzielczej sieci handlowej, często osoba
starsza, będzie w stanie nie ograniczać zakupów spożywczych
do minimum przeżycia? Trudno
zgadywać, na pewno zaś handel
musi zacząć dokonywać cudów
elastyczności.
MONIKA KARPOWICZ

Kiedy koniec problemów?
W zażegnaniu kryzysu mieli pomóc ministrowie rolnictwa
Henryk Kowalczyk oraz akty-

prezesa zarządu bardzo ważnym
postulatem zgłaszanym przez
branżę, dzięki któremu system
kaucyjny mógłby być wdrażany
elastycznie, byłoby wyznaczenie
obowiązku wprowadzenia systemu dla sklepów o powierzchni
nie mniejszej niż 500 m kw., a nie
jak zakłada obecny projekt – 100
m kw.
Mokpol
śledzi
postępy
w przygotowywanym projekcie ustawy, rozpoczął też proces weryfikacji i oceny swoich
sklepów pod kątem wygospodarowania miejsca, oraz ewentualnej zmiany aranżacji, aby
rozmieścić w nich automaty do
recyklingu butelek i puszek.
W jakim stopniu ustawodawca przychylił się do zastrzeżeń
mniejszych, krajowych sieci,
dla których system może się
stać poważnym obciążeniem,
pokaże najbliższy czas.
MONIKA KARPOWICZ
wów państwowych Jacek Sasin.
Ten pierwszy zapowiadał nawet
ekspresowe powstanie specustawy, która rozwiązałaby problemy polskiej branży spożywczej.
Jednak ta jak dotąd nie powstała.
Szefowie obu resortów nie zdążyli jeszcze w żaden sposób pomóc,
ale na scenę wyszedł prezes Orlenu Daniel Obajtek, zapowiadając
wznowienie produkcji w Anwilu.
Jednak nie jest to wznowienie
100 procent produkcji.
Dlatego też obietnice Obajtka
nie zapewniają spokoju ani rolnikom, ani przetwórstwu spożywczemu. Potrzebna jest więc
w końcu reakcja rządu. Krajowa
Rada Izb Rolniczych już zapowiedziała, że będzie się domagać od
rządu dopłat – jeśli nie bezpośrednio dla gospodarstw rolnych, to
dla zakładów chemicznych. Czy
tak się stanie? Nie wiadomo. Rządowe propozycje mamy poznać
jednak dopiero po najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.
MATEUSZ DAMOŃSKI
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Powsińskie dożynki W

książce „Co gdzie, kiedy
po raz pierwszy”, której
autorem jest Patrick Robertson wśród szeregu informacji są
te dotyczące m.in. niektórych przedmiotów niezbędnych w wyposażeniu
ucznia, ale także zapis dotyczący
prototypu tablicy szkolnej.
Jej pierwowzór powstał w roku
1814. Była to kwadratowa deska
bukowa pomalowana na czarno przez
Jamesa Pillansa, woźnego w liceum
w Edynburgu, służąca do rysowania
na niej schematów map. Wzgórza
rysowano zieloną kredą, rzeki jasnoniebieską, miasta
różową, a bitwy
i zwycięstwa zaznaczano kolorem
czerwonym. Pomysłodawca
tablicy
wytwarzał kolorową kredę. Zmieloną
łączył z barwnikiem, a całość spajał
owsianym kleikiem.
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gatorów lotniczych, wykonujących
obliczenia w czasie lotów na dużej
wysokości.
W wolnej sprzedaży długopisy
w wersji amerykańskiej pojawiły się
na rynku w 1945 roku. Swojego wynalazku Biró nie opatentował, zrobili
to za niego Amerykanie.
W książce Patrick Robertson nie
odnotował informacji o pierwszych
ołówkach, których istnienie związane jest z odnalezieniem na początku
XV wieku czystego grafitu. Początkowo używano grafit do znaczenia
owiec. Łatwy do pocięcia w postaci

Cześć szkoło!

T

egoroczne XVII Powsińskie Dożynki odbyły się 28 sierpnia w plenerach Domu Pracy Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3. Rozpoczął je barwny, rozśpiewany korowód z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. Na czele korowodu chleb wypieczony z mąki tegorocznych
plonów nieśli starości dożynek. Po procesji do ołtarza, przed którym złożono
dary z miejscowych plonów odprawiona została dziękczynna Msza św. Proboszcz ks. prałat Lech Sitek witając zebranych na uroczystości, tak mówił:
„Nasz Powsin ma piękną rolniczą historię… To dzięki Centrum Kultury Wilanów mamy niezwykłe i piękne dożynkowe święto. Choć nie wszyscy pracują
na roli, nie mają hektarów ziemi, ale dbają o to by piękna Polska tradycja
i historia tej ziemi łączyła się z nowoczesnością, z jaką kojarzona jest dziś
dzielnica Wilanów.” Po zakończeniu liturgii odbyły się ceremoniały dożynkowe. Anna Wyskok i Cezary Karaszewski – starostowie święta plonów przekazali przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wilanów Hubertowi Królakowi
dożynkowy chleb.
Po mszy i części oficjalnej scenę przejęły zespoły folklorystyczne Centrum
Kultury Wilanów: Wilanowska Orkiestra Dęta i „Grupy 30+” oraz zespoły:
„Powsinianie”, „Kuźnia Artystyczna” i „Radosna”.. Na scenie zaprezentowali
się też goście z kraju i zagranicy: Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie”,
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie” oraz Gruziński Zespół Ludowy
„Javakheti”.
Była bajka dla dzieci „Kukła z wiejskiego podwórza”, warsztaty, animacje
i dmuchańce. Syreny wozu strażackiego, były dla dzieci sygnałem, że pora
usiąść za sterem i posłuchać na czym polega praca strażaka i zapoznać się
z obsługą strażackiego sprzętu. W punkcie medycznym można było wykonać
badania, m.in pomiar cukru i ciśnienia oraz skorzystać z medycznych konsultacji.
Jak co roku, wokół terenu ustawiły się kolorowe, strojne stragany. Przez
cały czas trwania imprezy dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodziełem artystycznym oraz strefa gastronomiczna z regionalnymi potrawami i przetworami. Upalna aura sprawiła, iż olbrzymim zainteresowaniem
cieszyły się lody i lemoniada.
Dzień pełen wrażeń, tradycyjnie już zakończyła potańcówką na dechach,
tym razem z energetycznym zespołem muzycznym AUTOGRAF.
Niezmienną ideą tego projektu jest kultywowanie tradycji ludowych na
obszarze wielkiej i nowoczesnej aglomeracji miejskiej – Warszawy. Centrum Kultury Wilanów, jako jedna z nielicznych instytucji warszawskich
pielęgnuje pamięć o dawnych zwyczajach wiejskich. O dobrą atmosferę
wydarzenia i wykwintną zabawę zadbali organizatorzy – dyrektor Robert
Woźniak i zastępca Iwona Maciąg.
DANUTA BOGUCKA

Kartka ze Szczyrku

J

eśli podczas letniego urlopu chcemy odpocząć od
zgiełku i dzikich tłumów,
ale bez nudy polecam wypoczynek
w Szczyrku. Szczyrk nazywany
narciarską stolicą Polski oferuje mnóstwo atrakcji, także latem.
Miejscowość, która zimą przyciąga
fanów białego szaleństwa, w sezonie wakacyjnym kusi aktywnym
wypoczynkiem na szlaku i poza
nim. Na goszczących w Beskidzie
Śląskim czekają najrozmaitsze
atrakcje, zarówno dla miłośników
górskich wędrówek, fanów zwie-

Fragment Placu św. Jakuba w Szczyrku

Wśród przyborów do pisania
pierwszym był długopis opatentowany w 1938 roku przez węgierskiego hipnotyzera, rzeźbiarza i dziennikarza Laszló Biró. Odwiedzając
drukarnię pomyślał jakie mogą być
korzyści z użycia szybko schnącego używanego tam tuszu również
w wiecznych piórach. Zbudował prototyp kulkowej stalówki. Zbliżające
się zagrożenie hitlerowskich Niemiec
było powodem jego ucieczki do Paryża, a następnie do Argentyny gdzie
w roku 1943 opatentował swój wynalazek tj. „pióro które nie zostawiało
kleksów”.
Jego spotkanie z angielskim
przedsiębiorcą Henrym Martinem (
od roku 1944 nabywcą licencji dla
Wielkiej Brytanii) zaowocowało
wytwarzaniem długopisów dla RAF
-u. „Pióro nie pozostawiające kleksów”, odporne na zmiany ciśnienia,
było wykorzystywane przez nawi-

Uczniowie, studenci, pracownicy
biur oraz ci, którzy stosują samoprzylepne karteczki w charakterze
„przypominajek” w załatwianiu codziennych spraw rzadko zastanawiają się gdzie zrodził się pomysł ich
produkcji. Pierwotne ich egzemplarze powstały ok.1902 roku na Tasmanii. Pomysł tamtejszych właścicieli
składu materiałów piśmienniczych
wkrótce został doceniony przez

Widoki Bornholmu

P

o pandemicznej przerwie podróżnicy ze „Społem” WSS
Śródmieście znów wykrzyknęli: „Ahoj przygodo” i wyruszyli
w rejs. Tym razem na malowniczą
Wyspę Bornholm. Wyjeżdżamy
z rana, by w drodze do Świnoujścia
pospacerować uliczkami Szczecina
i zjeść obiad. Po drodze zajeżdżamy
nad Jezioro Turkusowe, na krótką
sesję zdjęciową.
Ze Świnoujścia promem przeprawiamy się do Ystad w Szwecji, a następnie docelowo na duńską Wyspę
Bornholm. W trakcie nocnej przeprawy promowej skorzystać można

dzenia oraz potrzebujących wypoczynku w górskim klimacie.
Urlopowiczom, wśród których
w tym roku byłam także ja, polecam górujące nad miejscowością
Skrzyczne – liczącą 1257 m n.p.m.
górę i należącą do Korony Gór Polski, na którą prowadzi niebieski
s zlak lub wjazd kolejką linową.
Oprócz niej w planie aktywnego
pobytu w górach warto uwzględnić
Klimczok, wycieczki na Przełęcz

powtarzalnym klimatem, góralskim
wystrojem i atmosferą regionalnej
muzyki granej na żywo.

Salmopolską, Malinowską Skałę czy Przełęcz Karkoszczonka.
Będąc w Szczyrku warto odwiedzić Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła oraz Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polski na
Górce. W ścisłym centrum miasta
Szczyrk, pomiędzy ul. Beskidzką,
a Deptakiem nad Żylicą, którym
warto się przespacerować, mieści
się Plac św. Jakuba. Odnaleźć tutaj
można nieco przestrzeni, ławeczki
oraz fontannę. Odbywają się tu
liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe, a w sezonie lista jest dość
długa.

Pszczyny, by pospacerować po zabytkowym parku, napić się herbatki
serwowanej w malowniczym pawilonie herbacianym na wyspie.

Szczyrk to również doskonała
baza wypadowa. Warto wybrać się
do Wisły, gdzie Dolina Białej Wisełki i Kaskady Rodła dostarczą niezapomnianych wrażeń. Zachęcam do
przyjazdu do Ustronia, by wjechać
na Czantorię i przejść, aż do Chaty
Čantoryje, by skosztować czeskie
knedliki. Polecam też wypad do

Górskie klimaty

Wraz z bliskimi spędziłam
w Szczyrku 10 dni. Beskidzkie smaki i kulinarne atrakcje najchętniej
poznawaliśmy w Starej Karczmie
w centrum Szczyrku – miejscu z nie-

pałeczek owijano w owczą skórę lub
nici. Kilka lat później Włosi zastosowali drewnianą otoczkę.
W połowie XVII wieku Niemcy rozpoczęli produkcję obecnych
ołówków.
Natomiast Robertson zwrócił
uwagę na zalety gumki do jego ścierania, sprzedawanej w Londynie
w roku 1770 r. w postaci kostki o wymiarach około pół cala. Wynalazł ją
odkrywca tlenu Joseph Priestley.
W 1850 roku za sprawą amerykańskiego wynalazcy Hymana Lippmana nastąpiło połączenie ołówka
z gumką, a osiem lat później wynalazek został opatentowany.

Każdy znajdzie w Szczyrku
i jego okolicach miejsce, zdarzenie,
klimat, które pozostaną w pamięci
i spowodują, że znów tu wrócimy.
Polecam pobyt w przestronnych
i nowocześnie wyposażonych apartamentach należące do „Społem”
WSS Śródmieście – „Słoneczna
Góra” (apartamenty 13 i 15) oraz
„Pod Stokiem”(I1, I2 i I3) – szczegółowe informacje na stronie www.
dreamapart.pl lub dla członków
i pracowników Spółdzielni u wiceprezes Karoliny Strząska (tel. 22
826 86 42).
DANUTA BOGUCKA

było z baru i kasyna, potańczyć w dyskotece, zrobić zakupy lub spędzić
czas na pokładzie, ciesząc się świeżą
morską bryzą i widokiem gwiazd.
Bornholm nazywany Majorką
Północy to najbardziej słoneczny
zakątek Danii. Od samego początku urzeka harmonijnym połączeniem
natury i kultury. Ta niewielka wyspa
oferuje szeroką gamę malowniczych
miejsc. Niecodzienne wrażenie robią plaże, klify, doliny, wodospady,
skalne wybrzeża. Jak na tak małą
powierzchnię (588,3 km²) Borrnholm zadziwia bogactwem zabytków
historycznych i architektonicznych –
kościoły, latarnie morskie, wiatraki.
Oprowadzający
grupę
duński przewodnik Alan dużo uwagi
poświęca historii Bornholmu, od
czasów prehistorycznych, średniowiecze, czasy nowożytne, II wojnę światową, po dzień dzisiejszy.
Wszystko to w związku z bogatym
dziedzictwem i zabytkami wyspy.
Krajobraz Bornholmu jest urozmaicony, jego zwiedzanie niesie więc
ze sobą wiele atrakcji. Miasteczko Allinge-Sandvig wypełnione kolorowymi domami z muru pruskiego z XVIII
i XIX wiek oraz piękne ogrody. Dawne tamtejsze kamieniołomy to dziś
niezwykły krajobraz przyrodniczy.
W okolicy dominują wrzosowiska,
wysokie klify oraz ruiny średniowiecznego zamku Hammershus położonego na jednym z klifów. Twierdza usytuowana jest na północnym
krańcu wyspy na stromych zboczach granitowego masywu Hammeren. Jedną z najbardziej tajemniczych atrakcji Bornholmu stanowią
kościoły rotundowe. W całej Dani jest
ich siedem, z czego cztery na Bornholmie. Przy jednym z nich zatrzymujemy się w Østerlars – dzielnicy
Gudhjem.
Wędzarnie na Bornholmie odzwierciedlają tradycję i duszę wyspy.
Ich kominy widać niemal w każdym
miejscu, są nieodłącznym elementem
krajobrazu. Najbardziej znana wędzarnia ryb znajduje się w Sveneke.
Tu w miłej atmosferze nadmorskiego
klimatu degustujemy Solstrejf – wędzonego śledzia podawanego z chle-

mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz
reszty świata.
Pomysł cięcia papieru i klejenia
poszczególnych elementów z podkładką znalazł zastosowanie u producenta tychże tj. amerykańskiej firmy
3M w stanie Minesota. Zastosowanie
specjalnego kleju pozwoliło na przyklejenie żółtej karteczki, a następnie
jej odklejenie od podłoża. Testował
je m.in. Artur Fry zatrudniony w firmie M3, będący członkiem lokalnego chóru, używając je jako zakładek
w śpiewniku, ale także w korespondencji z przełożonym, co uzmysłowiło mu fakt, że mogą być one wykorzystywane do zapisywania krótkich
notatek m.in. o rzeczach, na które należy zwrócić uwagę czy o tych o których należy pamiętać.
W roku 1977 produkt był testowany na rynku pod hasłem „Oderwij
i przyklej”, zmiana hasła na „Nalep
to”, a także broszura wyjaśniająca
jego zastosowanie zwiększyły ilość
chętnych korzystających z karteczek.
Obecnie nie wyobrażamy sobie
przekazywania informacji, zaznaczania ważnych fragmentów publikacji
czy zapisywania spraw do załatwienia bez stosowania tych „magicznych
karteczek”.
Oprac. JJ.
bem, masłem, rzodkiewką, szczypiorkiem, cebulką, żółtkiem i solą
morską. W Svaneke zatrzymujemy
się również na kolację i nocleg. Gdy
zaczyna zmierzchać spotykamy się
na świeżym powietrzu, w pięknych
okolicznościach natury, by wspólnie
biesiadować, śpiewać i degustować.
Tego dnia, jeszcze przed kolacją
odwiedzamy Nexo z najbardziej na
wschód wysuniętym portem rybackim i Dueodde, gdzie znajdują się

Kościół rotundowy w Østerlars

piękne, czyste i najbielsze plaże Bornholmu, i gdzie kilkoro z nas zażyło
morskiej kąpieli.
Nazywany również Słoneczną
Wyspą Bornholm, kolejnego dnia
znów wita piękną pogodą. Jedziemy do Almindingen największego
skupiska jezior na Bornholmie, potem do Aakirkeby miasta kwiatów,
Pedersker z romańskim kościołem
i wiatrakiem holenderskim z 1847
roku. Docieramy na urzekające Klify
Sorte Gryde – Święte Skały ze skalną grotą, nieopodal Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Jedziemy do Hasle
i nad Ruby Lake – Bursztynowe Jezioro położone w lesie Almidingen.
Uwieńczeniem bornholmskiej przygody jest spacer po najbardziej malowniczych uliczkach Ronne – największego miasta i portu na duńskiej
wyspie Bornholm.
Do Warszawy wracamy tą samą
drogą, tylko w odwrotnej kolejności.
Czekając na prom z Ystad do Świnoujścia jest jeszcze czas, by chętni nabyli kiszone śledzie – Surstrooming.
Ten uroczy wyjazd zorganizowało
Biuro Turystyczne „Bezkresy”.
Opiekę nad grupą sprawował Michał – pilot wycieczki, a o bezpieczną podróż autokarem zadbali Mariusz i Kuba. Dziękujemy!
DANUTA BOGUCKA
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poradnik

sprzedawcy

W

trudnych czasach ludzie szukają stabilności i pewności, choćby
tej chwilowej, która daje otuchę
i poprawia humor. A specyfika
zawodu sprzedawcy już taka jest,
że dbamy o klienta, nawet jeśli
sami borykamy się z obawami
o jutro. Na co szczególnie należy
zwracać teraz uwagę?

Od półmetku lata, od kiedy coraz
więcej mówi się o wielkich podwyżkach cen energii i ciepła, obserwuję w sklepach opryskliwość
klientów, większą roszczeniowość,
skłonność do sprzeczek i atakowania zarówno sprzedawców, jak
i współkupujących. Można w takim
momencie spieszyć z potępieniem,
ale warto bodaj na chwilę zatrzy-

trendy
zakupowe

O

dpowiedzialność społeczna nawet w trudnych czasach ma swoich zwolenników. Polacy w obliczu wzrostu
inflacji nie rezygnują z obranego
kursu, w myśl którego nie należy
kupować rosyjskich produktów
w polskich sklepach.
To aspekt, który warto wziąć pod
uwagę przy zatowarowaniu. Wielokrotnie wspominaliśmy tutaj o tym,
że konsumenci, szczególnie z młodszego pokolenia – tzw. generacji Z,
pilnie sprawdzają, czy producent
angażuje się w ochronę środowiska,
sprawiedliwość społeczną, polegającą na godziwej zapłacie dla pracowników itp. Od czasu, gdy dała
o sobie znać inflacja, klienci mniej
zwracają uwagę na ekologiczność,

Biblioteczka
handlowca

N

ie jest to biznesowy poradnik, nie jest to credo
któregoś z luminarzy
marketingu czy gospodarki.

         

mać się nad powodem takich zachowań. Człowiek trapiony lękami
przechodzi do trybu przetrwania,
kiedy to najważniejszym celem staje się dać sobie radę, a dodatki takie
jak kultura, szacunek mogą się wydawać zbędne i zabierające czas.
Podkreślę tu, że niezwykłą łatwość przechodzenia do tego trybu,
nazywanego „walcz lub uciekaj”
mają osoby, w których życiu, lub
życiu ich najbliższych czy z dalszej
rodziny, doszło do dramatycznych
wydarzeń. Idąc tym tropem, nietrudno zdać sobie sprawę, że jest to
lwia większość Polaków – zjawisko
obejmuje bowiem także wydarzenia
historyczne, a niewiele jest u nas takich rodzin, w których nie doświadczono w przeszłości głodu, wywózek, represji, nagłej śmierci.
Psychologowie nie mają wątpliwości, że Polacy są narodem
a więcej na cenę. Wybór dyktowany
względami moralnymi jest bowiem
luksusem, na który można sobie pozwolić przy zasobniejszym portfelu.
Nie słabnie jednak trend, który rozpoczął się wraz z inwazją Rosji na
Ukrainę.
W internecie można znaleźć
wiele stron i blogów, na których
autorzy zamieszczają aktualizowane listy firm-producentów z Rosji, lub z innych krajów, ale należące do rosyjskich podmiotów.
Wskazywane z nazwy są także
firmy zachodnie, te, które nie zdecydowały się wycofać działalności
z tego kraju. Na forach dyskusyjnych, czy na profilach społecznościowych tych firm aktywiści
stale umieszczają komentarze,
potępiające działania rosyjskie na
Ukrainie i wzywające niezorientowanych konsumentów do bojkotu
danej marki, czy usługi.

czeniu głębszych rezerw finansowych, braku wielkiej burżuazji,
niedostatku bossów przemysłu
jako przywódców procesów gospodarczych przy jednoczesnym
wyniszczeniu warstwy drobnych
producentów oraz minionego półwiecza walki z ”kapitalistami”,

Kapitaliści po naszemu
Praca ma charakter typowo
naukowy, stanowi efekt dociekań grupy badaczy starających
się znaleźć wyjaśnienie rozlicznych wątpliwości związanych
z rozwojem prywatnego biznesu w Polsce po okresie przemian ustrojowych. Rzecz, która
jest zbiorem publikacji różnych
autorów zredagowanym przez
prof. Grażynę Skąpską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nosi
tytuł „Buddenbrokowie czy
piraci” opatrzony podtytułem
„polscy przedsiębiorcy okresu
głębokich przemian”.

Prezentowana praca jest wielowątkową próbą znalezienia odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania.
Pierwsze z nich to kwestia społecznych barier i zasobów istotnych z punktu widzenia dokonujących się w Polsce przekształceń
gospodarczych, drugie to sprawa
pojmowania bogactwa i ubóstwa
w polskiej kulturze i świadomości społecznej. Pytania te są stale
aktualne w okolicznościach, gdy
nasza „kapitalistyczna rewolucja”
dokonuje się bez kapitału w zna-

„obszarnikami”, „prywaciarzami” i „badylarzami”.
Czytanie zaczynamy od rozważań dotyczących mocy intelektualnych,
społecznych
i kulturowych w procesie powstawania rodzimej gospodarki
kapitalistycznej. Autorka postrzega tu małe firmy jako zasadniczy motor przemian, pytając jednocześnie o to jak długo,
działając w warunkach wielkiego
ryzyka, mogą one zajmować taką
pozycję. Przechodzimy dalej do
próby opisania kulturowych
wzorców naszego small business, kontestując tezę o tym, że
zbyt często podjęcie działalności
gospodarczej jest wymuszone
przez rynek pracy nastwiony na
samozatrudnienie.

Analiza tematyki awansu materialnego i jego tła kulturowego
prowadzi do ciekawego wniosku, że bogactwo w systemie
wartości i orientacji życiowych
polskich przedsiębiorców nie
pełni ani naczelnej, ani samodzielnej roli i, co więcej, nie jest

straumatyzowanym przez dwie wojny światowe i okres komunizmu,
jednocześnie słaby dostęp do terapii
i marginalna wiedza o jej korzyściach powoduje, że minimalny odsetek zrobił w ciągu swego życia jakąkolwiek próbę uporania się z tym.
Na tym tle dobitnie widać, że wieści o drożyźnie mogą uruchamiać

Pewność
w każdym z nas bardzo silny lęk,
a także budzić wspomnienia własne,
lub opowiadane przez przodków,
o głodzie, nędzy, bezradności w poszukiwaniu środków do życia.
Zadaniem sprzedawcy nie jest
oczywiście leczyć klienta, czy pomagać mu się z tym uporać. Jednak warto, abyśmy uparcie „robili swoje”,
czyli dawali konsumentom namiast-

Str. 7
kę normalności. W trudnym czasie
nie wolno zapominać o grzeczności
wobec klienta, nawet jeśli jest on
nieuprzejmy i nie rokuje, że ochłonie
i przeprosi za swoje zachowanie.
„Dzień dobry”, „dziękuję” i „do
widzenia” jak nigdy, właśnie teraz
są najbardziej potrzebne, a życzliwość niezbędna. Jako ludzie raczej
garniemy się do miejsc, gdzie zostaniemy potraktowani po ludzku,
niż do takich, gdzie nasze niepokoje zostaną zignorowane czy dadzą
podstawę do lekceważenia i bycia
odepchniętym. Uprzejmość może
sprawić, że klient do nas wróci.
Pomóżmy poradzić sobie podczas zakupów, doradźmy najlepsze
rozwiązania – aktualnie będą to
często te najtańsze, czy najbardziej
opłacalne w dłużej perspektywie
czasowej.
Posłuchajmy cierpliwie opowieści o problemach klienta, o ile np.

Jak duże są rozmiary świadomości Polaków i ich zaangażowanie w bojkot? Pokazały to badania
z maja, których wyniki opublikowała w lipcu firma doradcza EY Polska.
Okazuje się, że 76 proc. klientów
w wieku 50+ kupowała rzadziej lub
wcale towar produkowany w Rosji
oraz Białorusi, jako kraju, który dołączył do agresji na Ukrainę. Liczba
ta stopniowo malała w zależności
od wieku respondentów – wśród
18-24-latków taką postawę zadeklarowało 57 proc. badanych Polaków.

68 proc. osób z przedziału 50+ (46
proc. 18-24-latków).
Jak ocenił Grzegorz Przytuła,
ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY, wyniki
badań pokazały, że nie zawsze młodzi kierują się bardziej wartościami,
a mniej ceną. Według niego na postawy badanych klientów wpłynął
fakt, że ci starsi mają doświadczenia

Wśród osób, które postanowiły
bojkotować sieci handlowe, nieopuszczające Rosji, prym także
wiodą najstarsi: 67 proc. 50-latków
i starszych unika lub zupełnie nie
kupuje w takich sklepach (odsetek
wśród najmłodszych badanych to
50 proc.). Jeśli chodzi o same produkty firm, które nie opuściły Rosji, nie wybiera ich przy zakupach

związane z życiem w okresie PRL,
są także wrażliwi na przekaz z tradycyjnych mediów. Jeśli zaś chodzi
o młodszych, górę wzięły przyzwyczajenia i wygoda, a przekaz wojenny z Ukrainy zatarły inne, kolejne
wydarzenia. Efektem jest różnica
ok. 17 punktów procentowych między najstarszą i najmłodszą grupą
wiekową badanych.

dobrze osadzone w świadomości
zbiorowej. Prowadzone badania
wskazują też, że najzamożniejsi
biznesmeni swój stan posiadania
postrzegają z satysfakcją, lecz
bez przesadnej afektacji, traktując go jako wtórny w stosunku
do zasadniczych celów jakimi są
pomyślność rodziny i przyszłość
dzieci.

przedsiębiorców wskazują na
wysoką wartość prawa w prowadzonej przez nich działalności, niezależnie od jego pragmatycznej oceny oraz na zmianę,
ich zdaniem, koncepcji prawa
z narzędzia władzy państwa
w środek regulacji wzajemnych
stosunków. Z kolei spojrzenie
na obywatelskie zaangażowanie
polskich przedsiębiorców zadziwia nas stwierdzeniem, że
zdecydowana ich większość dystansuje się od świata polityki
i deklaruje brak zainteresowania
tą sferą.

Optymizmem napawa kolejny
wniosek z analizy ankiet dotyczących kultury prawnej w procesie tworzenia wolnej gospodarki. Otóż wypowiedzi badanych

Bojkot

nie blokuje on w ten sposób dostępu do kasy innym kupującym. „Rozumiem panią/pana. Teraz pozwólmy zapłacić tej pani, która za panią/
panem stoi, dobrze?” – takie słowa
powinny pomóc.
Nawet jeśli kusi nas, aby ponarzekać z naszymi stałymi klientami,
czy opowiadać im o naszych własnych obawach o jutro, spróbujmy
się od tego powstrzymać, aby nie
„dolewać oliwy do ognia”. A klient
zamyślony, roztargniony, podający
pieniądze nieadekwatne do sumy,
którą ma zapłacić, gubiący zakupy
– albo przeciwnie – awanturujący
się, w pośpiechu, może być właśnie
osobą ogarniętą trybem „walcz lub
uciekaj”. Zobaczmy w nim człowieka, u którego wiadomości gospodarcze wywołują demony z trudnej
przeszłości, jaka nas i naszych rodaków dotyka i dotykała.
MONIKA KARPOWICZ
Jednocześnie 62 proc. wszystkich respondentów uważała, że
firmy pomagające Ukraińcom
powinny to nagłaśniać. 48 proc.
badanych, niezależnie od wieku,
zadeklarowała, że wie, jakie firmy
pomagają Ukraińcom-uchodźcom
w Polsce i na miejscu, w ich kraju.
Stanowcze podejście polskiego
konsumenta znalazło też wyraz
w dyskusji wewnętrznej w internecie. Po tym, jak Białoruś otworzyła
od lipca granice na ruch bezwizowy z Polski, wiele osób wyraziło
zainteresowanie wyjazdem do tego
kraju na tańsze zakupy. Nie jeden
raz pytania o to, jak długie są kolejki, jak wygląda odprawa, spotykały
się z potępieniem innych internautów, którzy wyjazdy tego rodzaju
uznają za ekonomiczne wspieranie
wschodniego sąsiada.
MONIKA KARPOWICZ

Przede wszystkim mówi się
tu o braku na scenie politycznej
ugrupowania, które reprezentowałoby interesy przedsiębiorców
prywatnych. Skarżą się też oni, że
decyzje dotyczące gospodarki są
wprowadzane bez konsultacji ze
środowiskami biznesu, dodając,
że te podejmowane przez rząd
i parlament często są dla nich
niekorzystne. Jednakże ta ocena nie dopinguje ich do podjęcia
samodzielnych zorganizowanych
działań na rzecz poprawy własnej
sytuacji.
Jarosław Żukowicz
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HOROSKOP

smaki Życia

W

rzesień to powrót z wakacji
i urlopów i początek ożywienia gospodarczego i społecznego. Po okresie letniej kanikuły,
często na łonie przyrody, znowu
znajdujemy się bliżej naszych codziennych bytowych i zawodowych
trosk, niepokojów, zagrożeń.
Wpadamy często w utarte,
rutynowe schematy: praca-dom
-szkoła. Trzeba też na nowo podejmować starania: sklepy, apteka, bank, urząd, przychodnia.
Z żalem żegnamy uroki lata, ale
i z nadzieją na uroki-smaki jesieni
w mieście…
Przeskok z powolnego wypoczynku i relaksu wcale jednak nie
oznacza, że popadniemy tylko
w wir obowiązków i szalony wyścig konkurencji. Trzeba spokojnie
rozdzielić rytm pracy zawodowej,
powinności rodzinnych od niezbędnego odpoczynku i zaspokajaniu
osobistych zainteresowań. Nawet
w pracy jest przecież chwila na wymianę powakacyjnych wspomnień,
potem na życie towarzyskie.

W słoneczne dni jesieni funkcjonują ogródki uliczne, kafejki,
bez pandemicznych barier. Niedługo cieszyć nas będzie szelest liści
w parku, jesienne barwy i zapachy

drzew i krzewów, ognisk w ogródkach, roje odlatujących ptaków.
Czekają nas chłodne wieczory
i poranki, a najlepiej zawinąć się
miękkim kocem, przy gorącej herbacie z ulubioną książką w ręku. Jesień to czas na spotkania i rozmowy
z przyjaciółmi, na premiery i zaległe filmy, na koncerty (np.w Akademii Muzycznej), na wystawy, wernisaże. Kto może, niech korzysta
ze ścieżek rowerowych, bulwarów

Powrót
wiślanych, zaułków Starówki. Jeśli
nie, to chociaż z własnej lub cudzej
działki, albo balkonu.
Weekendy można wykorzystać
na wypad za miasto (samochodem, pociągiem, autobusem). Jesień ma swój urok nad Zalewem
Zegrzyńskim (Nieporęt, Zegrze,
Serock z tawernami rybnymi),
w lasach otwockich i nad Świdrem,
w Kampinosie. Ma swój charakter
dworek Chopina w Żelazowej Woli,
Wilga, Zalesie, Góra Kalwaria, ale
i twierdza w Modlinie. Osobno
Podkowa Leśna i dworek Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Cały dzień można spędzić na
świetnie odrestaurowanej Piotrkowskiej i w pałacach fabrykantów w Łodzi (godzinna podróż
PKP), czy w zmodyfikowanym
przemysłowym Żyrardowie, a nawet w Płocku (katedra, Starówka,
bulwary). Natomiast nad Narwią
i Bugiem możemy odnaleźć podlaskie smaki.
Wiem, że teraz mamy „ciężkie
czasy”… Inflacja, drożyzna, wojna
na wschodzie, widmo zimy z brakiem energii, trudnym zaopatrzeniem, zagrożenia i niepewność zdarzeń. Jednak to wszystko powinno
nas mobilizować. Tak jak dawniej,
przy różnych kataklizmach, kryzysach, wojnach. potrzebne są
spokój, dystans, rozwaga, roztropność, przezorność, zabezpieczenie,
rezerwy i zapasy, by przetrwać i dalej cieszyć się życiem.
Sądzę, że takie trudne warunki
wyzwalają w nas jednak niespożyte
siły i wolę działania. Nade wszystko ludzką solidarność, bo wobec
tak trudnych wyzwań bledną spory
i konflikty. Nieraz dowiedliśmy, że
potrafimy sobie nawzajem pomagać w biedzie, razem-społem w potrzebie.
DERWISZ
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Baran 21.III-20.IV

W tym miesiącu spełnią się
Twoje oczekiwania. Doskonała passa potrwa do późnej
jesieni. Powróci utracona
sprawność fizyczna.

Byk 21.IV-21.V

Nie lekceważ swojego stanu
zdrowia. Ważne będzie odzyskanie dobrego samopoczucia,
pozbycie się stresów i spraw
napawających cię niepewnością.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Czeka cię zdecydowane przyspieszenie w wielu sprawach.
Przeciążenia i stres zostaną
w miarę opanowane. Nie należy zaniechać samokontroli na co dzień.

Waga 23.IX– 23.X

Zmierzasz w dobrym kierunku do osiągnięcia poprawy
samopoczucia, nastroju i lepszej kondycji. Czekaja cię sercowe wzloty i upadki. Docenisz poczucie
bezpieczeństwa i spokój.

Skorpion 24.X-22.XI

Porzucony latem nadmiar
obowiązków poprawi zdecydowanie twoje samopoczucie
w okresie zmiany pory roku.
Nie pozostawaj bierny w walce o dobre
zdrowie.

Strzelec 3.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Zwolnij obroty, więcej odpoczywaj, postaw na zdrową
dietę i aktywny odpoczynek.
Pomyślne zdarzenia będą
miały wpływ na przyszłość.

Lew 23.VII-22.VIII

W tym miesiącu przyjdzie
czas na uporządkowanie zaległych spraw. Część z nich
pojawi się miesiąc później,
w tym miesiącu odetchniesz z ulgą.

Pomyśl o niekonwencjonalnym działaniu w sprawach
ważnych, co może być zaskoczeniem dla najbliższych.
Warto spróbować.
Lepsze samopoczucie poprawi ci pozytywne myślenie
o wszystkich sprawach. Zadbaj o relaks chociażby na
świeżym powietrzu.

Panna 23.VIII-22.IX

Zbliżająca się pora roku może
być niezbyt korzystna dla ciebie. Nagromadzony stres wymaga usunięcia. Może w tym
pomóc zrównoważona dieta, jak i relaks.

Koziorożec 24.XII-20.I

Wodnik 21.I-20.II

Wieloletni brak odpoczynku
dadzą znać o sobie. Czas na
naprawe straconego czasu

Ryby 21.II-20.III

Dobry czas na poszerzenie
horyzontów. Jest szansa na
poznanie nowych osób, które będą miały wpływ nanietuzinkowe działania.
J.J.

z hasłem

krzyżówka Nr 9

domowe dania

K

urka to bardzo lubiany i popularny grzyb.
Mało kto poza grzybiarzami wie, że jego
właściwa nazwa to pieprznik jadalny. Pierwsze kurki pojawiają się już wczesnym latem,
w czerwcu i towarzyszą nam do późnej jesieni.
Kurki są uwielbiane nie tylko za smak i aromat,
ale też za charakterystyczną chrupkość. Sezon
na kurki wciąż trwa. Rozkoszujmy się zatem ich
smakiem, korzystając z poniższych przepisów.

Zapiekanka ze schabem
i kurkami

● 300 g kurek ● por ● czerwona
papryka ● 600 g schabu ● łyżka
mąki ● 30–40 g masła klarowanego ● 300 ml bulionu warzywnego
● 200 ml śmietany ● 75–100 g sera
gouda ● 1/2 łyżeczki startej gałki
muszkatołowej ● sól, pieprz do smaku ● przyprawa
do schabu
Mięso umyć, osuszać i pokroić na 4 kotlety, lekko
rozbić, posypać przyprawą do schabu. Obsmażyć na
maśle klarowanym z obu stron, przełożyć do żaroodpornego naczynia. Umytego por pokroić w plastry, paprykę w ćwiartki, a potem w paski. Umyte
i osuszone kurki smażyć na rozgrzanym maśle kilka minut, dodać por, paprykę, wymieszać. Posypać
mąką, mieszać, wlać bulionem i śmietaną, doprowadzić do wrzenia i gotować na małym ogniu 10-15
minut. Doprawić pieprzem, solą i gałką muszkatołową. Sos z kurek wyłożyć na kotlety ze schabu,
naczynie przykryć, piec 80 minut w 180ºC. Pół godziny przed końcem zdjąć pokrywkę, posypać danie tartym żółtym serem. Zapiekankę można podać
z purée ziemniaczanym.

Kurki w śmietanie

● 1 kg kurek ● 1 duża cebula ● ¼
kostki masła ● 1 opakowanie (200
ml) gęstej, kwaśnej śmietany ●
łyżki drobno posiekanego koperku
lub natki ● świeżo zmielony czarny pieprz
Kurki dokładnie otrzepać z piasku, opłukać na sicie, a potem osuszyć ręcznikiem
papierowym. Mniejsze zostawić w całości, duże
pokroić. Cebulę obrać i drobno posiekać. Na głębokiej patelni rozgrzać masło i zeszklić. Dołożyć
kurki i smażyć, mieszając, do wyparowania z nich
wody. Najczęściej ok. 15 minut. Dodać koperek,
sól, pieprz, śmietanę i dusić pod nakryciem jeszcze przez parę minut, do momentu gdy powstanie
gęsty sos.

Kurki

Francuskie rożki
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Przysłowia
na wrzesień
Jaki pierwszy wrzesień,
Taka będzie jesień.
Czego lipiec, sierpień nie dowarzy,
Tego wrzesień nie dosmaży.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna,
Zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
Gdy wrzesień bez dreszczów będzie,
W zimie wiatrów pełno wszędzie.
Jak wrzesień będzie suchy,
Październik nie oszczędzi nam pluchy.
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z kurkami

● 1 opakowanie ciasta francuskiego ● 300 g kurek ●
50 g startego żółtego sera ●
1 cebula ● 30 g masła ● sól,
pieprz, słodka czerwona papryka w proszku ● 1 żółtko
do posmarowania rożków ● sezam do posypania
rożków
Kurki oczyścić, opłukać i ugotować w lekko osolonej wodzie. Cebulę oczyścić, posiekać
w kostkę i zeszklić na rozgrzanym maśle. Następnie dodać ugotowane grzyby. Podsmażać ok. 15
minut, przyprawić solą, pieprzem i papryką. Ostudzić dodać starty ser i wymieszać. Ciasto francuskie rozwałkować, pokroić na sześć równych
kwadratów. Na środku każdego kwadratu ułożyć
sporą ilość przygotowanego farszu. Kwadraty
złożyć na pół formując rożki, następnie docisnąć
brzegi. Wierzch rożków posmarować rozmieszanym żółtkiem, posypać sezamem i wstawić do
piekarnika rozgrzanego do 210°C. Piec przez ok.
10–12 minut, aż ciasto ładnie wyrośnie i zarumieni się.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–21 utworzą hasło.

Poziomo:1) miasto położone na
Wyżynie Śląskiej, 5) są częścią konferencji, 8) postać literacka z utworu
Aleksandra Fredry, 9) w nim kromki
chleba, 10) ssaki z rodziny wołowatych, 11) rzadka odmiana chalcedonu, 13) staroskandynawski śpiewak,
recytator, 16) kotew, zwora, klamra,
20) stolica Hiszpanii, 23) roślina
zielna lub półkrzew z rodziny liliowatych, pochodzenie płd. Afryka,
24) roślina – przyprawa, 25) obuwie
na lekcję gimnastyki, 26) krakowskie
lotnisko, 27) francuski piosenkarz
pochodzenia ormiańskiego.
Pionowo: 1) dawne państwo
w zach. Afryce obecnie część Nigerii, Beninu i Togo, 2) nadzoruje województwo, 3) imię byłego prezydenta
USA, 4) maliny, morele, 5) mityczna
siedziba bogów, 6) płytkie, słone jezioro w Tanzanii, 7) jednostka objętości, 12) szczególne miejsce na sali
teatralnej, koncertowej, 14) Kasia,
polska piosenkarka rockowa, 15)
fochy, fumy, 17) wieś w województwie mazowieckim w gminie Płońsk,
18) kompan, kumpel, 19) do włosów

lub paznokci, 21) ciastka z kremem,
22) miasto w Argentynie nad rzeką
Lujan, 23) barwnik roślinny z liści
i pędów rośliny zwanej– lawsonią
bezbronną.
Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 9 prosimy przesłać
na adres redakcji do dnia 30 września 2022 r. Prawidłowe odpowiedzi
drogą losowania będą premiowane
nagrodą ufundowaną przez FRITO
LAY Poland.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 7/2022.
Poziomo:1) Monastyr, 5) wyraki,
8) zapian,9) dekodery, 10) Kalahari,
11) paliki, 13) sonar, 16) ogary, 20)
acetal, 23) tomograf, 24) Salwador,
25) kostur, 26) Dejmek, 27) Kalabria.
Pionowo: 1) mszaki, 2) Napoleon, 3) szachy, 4) radni, 5) wykup,
6) rydel, 7) korektor,12) Arco, 14)
obyczaje, 15) Roza, 17) adorator, 18)
pogoda, 19) oferta, 21) Tuwim, 22)
Lądek, 23) tarok,
HASŁO: Z FIRMĄ ORECO
ZAWSZE PO DRODZE.
Nagrodę ufundowaną przez spółkę
ORECO otrzymuje Hanna Dudek
z Warszawy.
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