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H

ale Banacha na Ochocie
liczą już 40 lat. Obecnie
Spółdzielnia Hale Banacha obchodzi swój jubileusz, pod
hasłem „Z ochotą na zakupy”,
dziękując klientom za zaufanie
i wybór spółdzielczej placówki. 5
października br. w warszawskim
Teatrze Capitol nastąpiło uroczyste spotkanie załogi i jej gości.
Pierwszą z hal, spożywczą,
oddano do użytku 29 listopada
1982 r., a drugą bliźniaczą, przemysłową 4 grudnia następnego
roku. W tych dwóch pawilonach
handlowych od początku zaoferowano mieszkańcom dzielnicy
szereg produktów spożywczych
i przemysłowych na 25 oddzielnych stoiskach. Pawilon spożywczy liczy 1800 mkw. powierzchni
sprzedażowej, a pawilon przemysłowy 1900 mkw. W ciągu 40 lat
hale były wielokrotnie modernizowane. W wyniku tych działań
zmieniano aranżację stoisk, tak
aby sprostać stale zmieniającym
się potrzebom rynku. Dokładano
starań, aby połączyć dobre doświadczenia ze zmieniającymi się
oczekiwaniami klientów.
7 maja 1990 z inicjatywy pracowników zarejestrowano Spół-

WSS Praga Południe

P

ikniki Rodzinne WSS
Praga Południe to cykliczne wydarzenia, mające na celu integrację z lokalną
społecznością. 16 września br.
od godz. 11-tej w sklepie nr 48
przy ul. Patriotów 172 (Warszawa Radość) nad „Grillowaniem
z Sokołowem” czuwała kierownik placówki Hanna Szysler. Kadra sklepu z uśmiechem
witała swoich stałych klientów
i przybyłych gości.

Cena 6,00 zł (plus VAT)

września br. prezes
WSS
Śródmieście
Anna Tylkowska wzięła udział w inauguracji nowego
roku akademickiego w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jak pisaliśmy
wcześniej, Spółdzielnia i Centrum
31 marca br. osiągnęły porozumienie o współpracy. Na zdjęciu
pani prezes w otoczeniu dyrektora Centrum dr hab. Kamila Zajączkowskiego (z lewej) i kier.
Katedry Studiów Regionalnych
i Globalnych Wydz. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW dr hab. Jakuba Zajączkowskiego (z prawej).
Red.

40 lat
Puchar
dla
Społem
zaufania

Retail Champion – „Wybrany przez konsumentów”. To
szczególne wyróżnienie na rynku retail/FMCG, które jest przyznawane sieciom detalicznym
według opinii ich konsumentów. Wśród kilku jego kategorii,
m.in. w zakresie rekomendacji
firmy, sprzedaży zdrowej żywności, jakości obsługi, programów lojalnościowych, technologii zakupów; po raz pierwszy
wyróżniono okazałym pucharem
za ofertę produktów regionalnych i wsparcia lokalnej społeczności w kategorii Localness 2022.

Grupa społemowców przed rozpoczęciem gali. Od lewej: Paulina Jaśkowska,
Ryszard Jaśkowski, Bogusław Różycki, Anna Tylkowska, Ewa Idzikowska, Szymon
Fabisiak.

dzielnię „Hala Banacha” jako samodzielną, niezależną jednostkę,
ze struktury WSS Społem Ochota, pod hasłem „Łącząc tradycję
z nowoczesnością”. W handlu postawiono na wysoką jakość towa-

rów i usług oferowanych Klientom. W wyniku starań uzyskano
certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością ISO w 2003 r., potwierdzony w 2009 r.

Więcej str. 3 u

Z

nana, niezależna polska
firma badawcza GfK
Polonia po raz drugi
przyznała specjalne nagrody

Ten puchar wręczono 4
października br. podczas gali
w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski dla firmy Społem, na ręce prezesa KZRSS
Społem RYSZARDA JAŚKOWSKIEGO.
Red.

Goście z Bułgarii

Piknik w Radości

Szczególnym
zainteresowaniem cieszyło się degustacyjne
stoisko partnera handlowego
spółdzielni – firmy Sokołów,
gdzie klienci skosztować mogli
m.in. pasztet Gold Sokołów, parówki Sokoliki i pyszną kiełbasę
Brocką – prosto z grilla. Jednak
nie ma to, jak kanapki ze smalcem i ogórkiem kiszonym, które
robiły furorę. Wśród degustujących stoisk duże powodzenie

miały również produkty m.in.
Zott, Serenada, Arla oraz mnóstwo owoców i przekąsek. Klienci mogli zapoznać się również
z bogatą ofertą domowych syropów, soków i dżemów przygotowana przez firmę Trusk.

Wydarzeniu
towarzyszyła,
bardzo chwalona przez klientów
bogata akcja promocyjna. Piotr
Konarski – wiceprezes Zarządu WSS ds. handlu podkreśla,
iż w rozmowach z ludźmi często
powtarzała się opinia, że podobne
akcje pozwalają na chwilę zwolnić
w ich codziennym pędzie, porozmawiać z pracownikami sklepu,
pożartować i spróbować w atmosferze pikniku produktów, których
często do tej chwili nie zauważali.
Zachęceni pozytywnymi reakcjami, organizatorzy zapraszają już 7 października br.
w to samo miejsce na „Śniadanie w Społem...”. Wraz z firmą
Invest Michel przygotują pyszną jajecznicę.
DANUTA BOGUCKA

Delegacja bułgarska wraz z polskimi gospodarzami przed Halą Mirowską i jej targowiskiem.

13

września br. 17-osobowa delegacja bułgarskich spółdzielców, na czele z wiceprezes Centralnego Związku Spółdzielczego CCU Bułgaria Wanją Bojuklijewą
gościła w dwóch sztandarowych obiektach WSS Społem. W Hali
Mirowskiej i jej targowisku przyjęli ich serdecznie prezes WSS
Śródmieście Anna Tylkowska, wiceprezes Karolina Strząska i dyr.
Hali Bogusław Pieńkowski. Natomiast w Universamie Grochów –
prezes WSS Praga Południe Bogusław Różycki oraz wiceprezesi
Piotr Konarski i Małgorzata Piotrowska. Społemowcy opowiadali
o swych spółdzielniach i pracy sklepów. Gościom towarzyszył Zarząd KZRSS Społem – prezes Ryszard Jaśkowski i wiceprezes Szymon Fabisiak oraz dyr.Agnieszka Wroniewicz.
Podczas pobytu w Polsce 12-16 września br. Bułgarzy odwiedzili
też Społem SOW Zorza i jej hotel w Kołobrzegu oraz prowadzili rozmowy w KZRSS Społem o współpracy w zakresie wymiany towarowej marki własnej Społem oraz w sektorze turystyki i edukacji.

Red.
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epartament
Znaków
Towarowych
Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej udzielił prawa
ochronnego na znak towarowy
słowno–graficzny baru mlecz-

Aktualnie polecają popularne
dania, jak np. na śniadania jajecznice i twarożki, a na obiad 12
zup dziennie /m.in. pieczarkowa,
żurek z białą kiełbasą, krem z cukinii, szczawiowa po 5,80-7,70 zł,
klasyczny schabowy z dodatkami
za 21,50 zł, mielone wieprzowe,
lub drobiowe, naleśniki z serem
za 11,50 zł, leniwe, krokiety. Jak
głosi rzetelnie prowadzona strona
internetowa baru, jego specjalno-

Patent na „krówkę”

nego Bambino. Pozwolenie na
wyłączne użytkowanie znaku
zostało przyznane Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej CENTRUM na 10 lat,
z możliwością jego przedłużenia o kolejne dziesięciolecia.

Ostatnio w barze nastąpiła wymiana tablicy menu. Nowa tablica
pozostaje nadal utrzymana w ciepłych, brązowo-beżowych pasujących do wnętrza odcieniach. Pojawiły się jednak udogodnienia
dla turystów i wszystkie pozycje
zostały przetłumaczone na język
angielski. Dla wygody konsumentów otwarto drugie wejście
do baru.
Odwiedzając bar w porze
obiadowej w piątek 7 października br., możemy stwierdzić,
że w dalszym ciągu cieszy się
niezwykłą popularnością wśród
konsumentów. Jak przed pandemią, przekrój społeczny klienteli
jest bardzo szeroki, od urzędników z pobliskich biur, menadżerów i biznesmenów, po
emerytów, rencistów, studentów,
turystów zagranicznych. I tak
faktycznie jest od chwili otwarcia baru w 1959 r.
Jak mówi kierownik baru
Przemysław Koper, obecnie
powraca coraz więcej stałych
klientów, pojawiają się studenci zagraniczni, w weekendy
przychodzą rodziny z dziećmi.
Kierownik zaczynał tu pracę
w 2009 r., wtedy pod kierownictwem jego mamy, Ireny Koper. Teraz, wraz z zastępczynią
Renata Kuczkowską kierują
doświadczoną 17-osobową załogą. Szefową kuchni jest Monika
Grzegorczyk.
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września br. w Hotelu
„Zorza” w Kołobrzegu, odbyło się coroczne
Walne Zgromadzenie Członków
„Społem” Spółdzielczego Ośrodka Wypoczynkowego Zorza, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Prezes Zarządu
Danuta Mioduszewska przypomniała, że ostatnie Walne
Zgromadzenie w Kołobrzegu
było w maju 2019 r. Kontynuując powitanie mówiła: „Dzięki
dzisiejszej obecności wielu z Państwa, którzy dawno nas nie odwiedzili ma okazję się przekonać, że
stan obiektu jak i standard usług
utrzymują się na odpowiednim
oczekiwanym poziomie, i co warte
podkreślenia obchodzimy dzisiaj
Światowy Dzień Turystyki”.
Walne Zgromadzenie przyjęło,
wśród innych uchwały o przyjęciu
sprawozdań za rok 2021 i udzielenia
absolutorium Zarządowi w osobie
prezes Danuty Mioduszewskiej.

W 2021 r. Spółdzielnia wypracowała nadwyżkę bilansową
w kwocie ponad 720 tys. zł, która
w części zostanie podzielona na
dywidendę dla 34 członków SOW
Zorza – osób prawnych. W ramach
przyjętych na rok 2022 kierunków
rozwoju, odnotować należy działania inwestycyjne polegające m.in.
na wykonaniu dalszej klimatyzacji,
wymianie pylonu oraz reklam nad
wejściem, ostatecznym uruchomie-

rza”. Dotychczasowi członkowie
po raz pierwszy od dziewięciu lat
otrzymali dywidendę od wniesionych udziałów, a proponowana
inwestycja pozbawi ich tejże dywidendy na kolejnych kilka lat.
Walne Zgromadzenie wybrało
nową Radę Nadzorczą, która ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący Grzegorz Janik – Społem
PSS Turek, zastępca przewodniczącego Ryszard Jaśkowski – KZRSS
Społem, sekretarz Urszula Waligóra ze Społem „Nowa Huta”
w Krakowie, członkowie: Józef
Chocian – Społem PSS Sochaczew oraz Tomasz Pławecki –
Społem PSS Bochnia.

Nowa Rada
niu rezerwacji i płatności poprzez
nową stronę internetową.
Jednym z tematów w dyskusji
była przedstawiona przez Zarząd
Związku propozycja włączenia
w zasoby Spółdzielni Zorza, pensjonatu „Słoneczna” w Zakopanem,
stanowiącego własność Spółdzielni
Turystycznej „Wypoczynek” z Poznania. Celem tego projektu jest zachowanie majątku spółdzielczego,
wystawionego do sprzedaży. Nie
wszyscy zebrani zaakceptowali ratowanie majątku przez SOW „Zo-

Ps.
Atrakcyjna
lokalizacja
w dzielnicy uzdrowiskowej oraz
kameralny charakter, to atuty
obiektu „Zorza”. Oprócz części
hotelowej posiada zaplecze konferencyjno-bankietowe, sprzyjające
organizacji konferencji i szkoleń.
W następnym numerze ukaże się
relacja z wyjazdowego tam posiedzenia RN „Społem” WSS Śródmieście w Warszawie.
DANUTA BOGUCKA

MAH Społem
ścią jest sznycel cielęcy z ziemniakami i surówką za 23,55 zł.
Największe obroty baru występują na wiosnę-lato. W maju
i czerwcu przybywają wycieczki
szkolne, potem turyści, a dzień
jest dłuższy. W okresach przedświątecznych oferują zakupy
na wynos szczególnie wyrobów
garmażeryjnych. Bar organizuje
też śniadania świąteczne dla podopiecznych dzielnicowego Centrum Opieki Społecznej.
Wysoka jakość potraw to nie
tylko wynik fachowej, ofiarnej
pracy na kuchni, ale i sprawdzone
i solidne dostawy od m.in. Piotra Michalaka z Opacza /warzywa, owoce/, p. Potaczka /mięso
z giełdy warszawskiej/, firmy
Return z Łomianek /jaja/, mąki,
kasz, cukru z różnych hurtowni
i od p.Potaczka.
Ten odzyskany neon z „krówką” znowu jest znakiem dla
warszawiaków, że ich ulubiony
Bar Bambino wita nas niezawodnie wspaniałą, rodzimą i tanią kuchnią!
DARIUSZ GIERYCZ

Warsztaty Handlowe MAH
13 września br. były czwartym
spotkaniem handlowym przedstawicieli Spółdzielni i kontrahentów w bieżącym roku. Zgromadzonych powitała prezes
MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła. Bardzo serdecznie przyjęła nowych uczestników spotkania: prezes „Społem” WSS
Żoliborz Ewę Prokop, dyrektora
ds. handlu i marketingu Spółdzielni „Mokpol” Zbigniewa
Walkiewicza oraz Piotra Konarskiego, wiceprezesa ds. handlu „Społem” WSS Praga Południe. Ofertę MAH przedstawiła
i warsztaty prowadziła dyrektor
Henryka Brzezicka.
MAH zaprezentowała działania
handlowe kierowane do spółdzielni, w tym: pakiet 60 umów z producentami, dystrybutorami oraz
dwie umowy partnerskie z firmami:
Horten PD i Grupą MPT i LIVIO.
Organizator przypomniał, iż jesteśmy stale obecni w metrze warszawskim, gazecie ogólnopolskiej
FAKT, na stronach Onet.pl/Warszawa, gazetkach handlowych kolportowanych w prasie branżowej

Warsztaty Handlowe

oraz przez stronę www.mahwarszawa.pl. Wymienione narzędzia
wsparcia w postaci reklamy z logo
Społem, jak również indywidualnymi grafikami poszczególnych
właścicieli Grupy MAH pozwalają
zapoznać klientów z ofertą, promocjami i mają tendencję do promowania pozytywnego stosunku do
nich.
Redaktor Dariusz Gierycz prezentując najnowszy numer „Społemowca Warszawskiego”, który
w tym roku obchodzi 60-lecie,
przypomniał o jego roli w społemowskim środowisku. W numerze
poza bieżącymi wydarzeniami oraz
stałymi rubrykami, uwagę zwraca
informacja, że KZRSS „Społem”
został oficjalnym sponsorem Polskiej Ligi Siatkówki S.A.
Prezentacje multimedialne kontrahentów MAH skupiały odbiorców, którzy z zainteresowaniem
poznawali oferty poszczególnych
przedstawicieli. Firma KED producent napojów energetycznych marki KMODO zaproponowała wysokiej jakości napoje energetyczne
na bazie naturalnych składników.
Eti – firma z ogromnymi perspektywami, jak podkreślił Waldemar
Góral – kierownik ds. Hurtu i Sieci
Lokalnych zaprezentowała bogatą
ofertę słodyczy marki DARE. Lider idealnych na przekąski kabanosów, parówek premium i wędlin
firma TARCZYŃSKI zapewnił słuchaczy, o najwyższej jakości i wyrazistym smaku produktów, które
znalazły się na degustacyjnych
wysepkach. Współorganizator pro-

gramu LATO 2022 z MAH firma
Nałęczów Zdrój podczas prezentacji oferowała, znajdującą się pośród innych napoi wodę Perlage.
Przedstawiciel Carlsberg przytoczył legendę o piwie, najstarszym
trunku na świecie, przedstawiając
jego bogaty asortyment.
Uczestnicy bardzo pozytywnie zaopiniowali ofertę w nowym segmencie rynku mrożonek – cztery wersje
pizzy marki HORTEX. Oferowane
przez Polski Młyn produkty na bazie
gotowych mieszanek do wypieków
również nie umknęły podniebieniom
degustatorów. Sir Williams – producent kawy VAPIASTA, tym razem
zapraszał na tradycyjną lub smakową
herbatę.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się innowacyjne rozwiązania informatyczne w zarządzaniu
sprzedażą, w tym prezentacja wózka z kasą mobilną firmy MAGO,
której kasy samoobsługowe są
już w Uniwersamie na Pradze
Południe. Styczeń roku 2024, to
prognozowana data obowiązku
wdrożenia autoryzowanego systemu elektronicznego przesyłania
dokumentów, i tu naprzeciw oczekiwaniom wyszła firma EDISON.
Przedstawiciel firmy E.ON zaproponował oszczędne rozwiązania
obniżające koszty energii.
Warsztaty wzbogaciło stoisko
Garmond Press z bogatą ofertą
książek, poradników, czasopism
oraz wydawnictw dla dzieci i młodzieży.
DANUTA BOGUCKA
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Konferansjerkę
prowadziła z wdziękiem aktorka Teatru
Capitol Magdalena Sosna.
Przyznała się do zakupów wraz
z mężem w obu halach, co sprawiło jej dużą radość. Odczytała
na wstępie trzy listy gratulacyjne
do jubilatów: od warszawskiego
senatora Marka Borowskiego,
przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, od Porozumienia
Spółdzielczych Domów Handlowych Społem. Wyrażano
w nich ogromne uznanie dla załogi i kierownictwa spółdzielni, dla
hal wciąż „tętniących życiem”
oraz życzenia dalszego zapału
i satysfakcji w pracy.

Grupa udekorowanych Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.

uDokończenie ze str. 1
5 października br. z okazji
40-lecia Spółdzielni Hale Banacha w warszawskim Teatrze
Capitol nastąpiło uroczyste
spotkanie spółdzielców. Jego
uczestników powitały powitalne lampki szampana i przestronne kuluarowe wnętrza
Teatru, kryjące w kilku salach
szereg ciekawych akcentów dekoracyjnych, z wykorzystaniem
logo jubileuszowego spółdzielni. W bufecie oczekiwały na
nas napoje, soki, wino i piwo,
na stolikach paliły się świece,
a często przez pomyłkę można
było wpaść na lustro, umiejscowione przemyślnie w łukowatych sklepieniach.
Wśród gości przybyli m.in.
burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka, przewodniczący
Rady Dzielnicy Krzysztof Wojciechowski, wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i prezes Zarządu KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski,

„40 lat minęło jak jeden
dzień…” – słowami znanej piosenki z filmu „Czterdziestolatek”
krótkie przemówienia, bez kartki,

Następnie prezes Ryszard
Jaśkowski w imieniu Krajowej
Rady Spółdzielczej wręczał zasłużonym spółdzielcom przyznane im odznaki spółdzielcze. Złotą
Odznakę Polska Spółdzielczość
otrzymali Józef Idzikowski i Danuta Kowalska.
Natomiast 13 osób wyróżniono Odznaką Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego. Byli to:
Piotr Araszkiewicz, Anna Wanda Bąk, Łukasz Fedorowicz,
Dorota Gałązka, Marzanna
Janeczek, Rafał Mariusz Kowalski, Urszula Malinowska,
Anna Słońska-Szkolnik, Edyta
Stegienka, Renata Stępień, Zbigniew Śmiech, Ewa Wyszyńska,
Renata Wiśniewska.
Po przerwie, w części artystycznej wystąpił zespół Teatru Capitol
ze
współczesną,
dwuaktową sztuką
francuskiego scenarzysty i reżysera
Francisa Vebera pt.
„A mi to rybka…”
Po spektaklu obrazującym intrygę
małżeńską, wszyscy uczestniczyli
w uroczystym bankiecie.

40 lat zaufania

wiceprezes KZRSS Społem
Szymon Fabisiak, prezesi warszawskich spółdzielni – Anna
Tylkowska z WSS Śródmieścia
i Bogusław Różycki z WSS Praga Południe oraz Janusz Kazimierczuk z SPC.

rozpoczęli, witając gości, prezes
Józef Idzikowski i przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej
Miszczak. Nawiązali oni do
przyjacielskiej, rodzinnej atmosfery w pracy załogi spółdzielni
oraz do jej ofiarności w zaspokajaniu potrzeb klientów.

W dobrych humorach i z poczuciem dumy z 40-lecia znakomitej Firmy, opuszczali
Teatr Capitol uczestnicy gali,

Drodzy Czytelnicy!

T

egoroczna jesień i nadchodząca zima nie
napawają, niestety, optymizmem. I w handlu, i w życiu trzeba sobie dawać radę
dzielnie i z uporem. Wiadomo, że inflacja wciąż
rośnie i zbliża się do granicy 20 proc., a ceny
energii szybują w górę. Eksperci wieszczą nawet
dotkliwy kryzys, związany też z eskalacją wojny
na Ukrainie.

Przemawia prezes Józef Idzikowski.

Dla spółdzielczości Społem powstaje najważniejszy problem – jak przetrwać te nadzwyczajnie
trudne nadchodzące miesiące, a może i lata? Tym
bardziej, że spadek obrotów i potencjału spółdzielni
trwa od katastrofalnej specustawy z 1990 r., która
zniszczyła centralę gospodarczą i hurt Społem. O ile
w 1999 r. było 320 zrzeszonych spółdzielni z 7 tys.
sklepów i 8,1 mld zł obrotu, to obecnie działa 225
spółdzielni z 2100 sklepów i 7,1 mld zł obrotu.
Oczywiście, za ten regres nie odpowiada Krajowy Związek Rewizyjny, bo nie ma uprawnień gospodarczych. Co więcej, nasz związek rewizyjny
Społem znacznie łagodzi i zmniejsza regres oraz
podejmuje wiele ważnych inicjatyw dla wzrostu
gospodarczego spółdzielni. W końcu za zatrzymanie spadku obrotów odpowiadają same spółdzielnie,
które albo włączą się masowo w odbudowę sieci
krajowej, albo w pojedynkę będą traciły rynek.

Odbudowa sieci
Jeśli spółdzielnie z udziałem KPH Społem
i Związku nie odbudują swojej krajowej, jednolitej sieci, to będziemy dalej tracić rynek w stosunku do wielkich sieci, w tym bogatych, zagranicznych. Pokazał to niedawno omawiany przez
nas raport FORBESA „TOP 20 Sieci Handlowych
w Polsce 2022”, gdzie Społem, jako jedyna w detalu odnotowała generalnie spadek rocznych obrotów
-1,4 proc., podczas gdy pozostałe uzyskały ich przyrost. (Auchan wyjątkowo straciła 0,1 proc. z powodu częściowego bojkotu ich sklepów z uwagi na ich
handel w Rosji.).
Zwieńczeniem tegorocznych starań i wysiłków
na rzecz odbudowy sieci handlowej Społem będzie
planowane 7 grudnia br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KPH Społem. Jak wiadomo,
nastąpi tam przyjęcie do KPH nowych spółdzielni,
debata o rozwoju wspólnych zakupów i sprzedaży
marki własnej Społem. Nieoficjalnie wiemy o akcesie m.in. PSSów Częstochowa, Kielce, Lublin,
Otwock, Ozorków, Siedlce, Central Łódź, WSS
Wola.

w tym załoga spółdzielni i jej
goście. Widać było, że pracownicy spółdzielni są na co
dzień bardzo zżyci ze sobą,
a część z nich łącznie z prezesem pracuje tu od początku,
czyli od 40 lat. W rozmowach
zaznaczają, że dawniej zdobywało się towar, a teraz klienta.
I faktycznie, klient jest naszym
pracodawcą, bo przychodzi do
sklepu, aby go dobrze i przyjemnie obsłużyć.
To był faktycznie miły, niezapomniany wieczór.
DARIUSZ GIERYCZ

Jednak mimo uchwały 50 Zjazdu Społem, do tego
systemu nie przystąpiły jeszcze m.in. dwie największe spółdzielnie – białostocka i szczecińska, KDD
i agencje handlowe /poza mazowiecką i małopolską/.
Naszym zdaniem, dopiero przynajmniej setka
spółdzielni z tysiącem sklepów stworzy taką „Polska Sieć Spożywczą Społem COOP”. Jest o co
walczyć i im szybciej, tym lepiej.

Przed 51 Zjazdem
Podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie ze
statutem KZRSS Społem, w dniach 18-19-20
października br. odbędą się spotkania regionalne
delegatów na 50 Zjazd Krajowy; Warszawa, Piła,
Bytom. Na rok przed 51 Zjazdem, przypadającym na listopad 2023.
Imponujący już teraz jest bilans realizacji
uchwał 50 Zjazdu. To głównie „rozpoczęcie działań systemu wspólnych zakupów”, czyli odbudowy
sieci; przystąpienie do Euro Coop; reaktywowanie
historycznego czasopisma „Społem”, powołanie
Funduszu Promocyjnego i podjęcie reklamowania
w Polskiej Lidze Siatkówki; wspieranie inicjatyw
spółdzielni; walka o wolne niedziele; rozwijanie
SOW Zorza w Kołobrzegu.
Przez najbliższy rok, który będzie bardzo trudny,
można jeszcze ten bilans przedzjazdowy znacznie
wzbogacić. Nie tylko poprzez dalszy rozwój szkoleń, doradztwa, lustracji, poprzez realizację programów integracyjnych i Projektu Spółdzielnia. Można
oczywiście jeszcze bardziej dopracować stronę internetową, niwelując ew. opóźnienia i braki, a także
np. szerzej propagować idee spółdzielczości.
W tej sprawie nasza redakcja i jej Koło Historyczne wystąpi wkrótce z wnioskiem, aby tematyka historii i tradycji Społem oraz jej misji społecznej, tak jak bhp i ppoż. znalazła się w planach
szkoleń obowiązkowych dla nowych członków
i pracowników Społem.

Otwarcie i szczerze
Podobnie jak nasi Czytelnicy liczymy na to, że
trudne kwestie przetrwania kryzysowych miesięcy
będą otwarcie i szczerze dyskutowane podczas społemowskich spotkań. Nie w kuluarach, w przerwach
zebrań, lecz oficjalnie przy stołach konferencyjnych.
Wtedy będziemy razem jeszcze bardziej cieszyć się
z takich konsumenckich nagród jak puchar firmy
badawczej GfK za wspieranie lokalnej społeczności i produkty regionalne wręczony Ryszardowi Jaśkowskiemu!
REDAKCJA
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iestety, bohaterka Powstania Warszawskiego,
obecnie 95-letnia pani
Wanda Traczyk-Stawska ps.Pączek, dawniej 17-letnia łączniczka i strzelec AK, walcząca z pistoletem maszynowym
i granatami w Śródmieściu i na
Powiślu w oddziale dyspozycyjnym dowódcy Powstania,
nie dotarła 22 września br. na
spotkanie członków Loży Warszawskiej Business Centre Club
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mocno ostatnio zaangażowana w różne akcje społeczne, w nocy poczuła się słabo
i znalazła się w szpitalu.

Stamtąd przesłała nam tylko
pozdrowienia, na co odpowiedzieliśmy serdecznymi życzeniami
szybkiego powrotu do zdrowia.
A tymczasem miała nam opowiadać o Powstaniu, wraz z autorem
książki o niej pt. „Błyskawica”
Michałem Wójcikiem. Pozostała nam znakomita 400-stronicowa książka, którą pochłonąłem
w ciągu jednego dnia i nocy. Pani
Wanda opowiada w niej barwnie
i ze swadą o scenach z Powstania,
ale i o swym życiu i pasjach –
wspieraniu osób niepełnosprawnych, Strajku Kobiet, uchodźców.
Jak mówi – ”Gdy dzieje się zło,
trzeba stawiać opór”.
W Sali bibliotecznej Muzeum
PW zasiedli członkowie Loży
Warszawskiej BCC, w tym m.in.
jej kanclerz Cezary Gizka, dyr.
Robert Jackiewicz i prezes WSS
Śródmieście Anna Tylkowska.
Natomiast w prezydium zaproszeni: moderator spotkania red.
Adrian Stankowski, historyk
dr Krzysztof Jabłonka z Muzeum J.Piłsudskiego, komentujący szereg wydarzeń i walk powstańczych oraz niżej podpisany,
opowiadający o roli spółdzielni
Społem i ich Związku podczas
Powstania oraz heroicznych losach ludności cywilnej.
Kanclerz Loży Cezary Gizka
witając zebranych, zachęcał do
głosów na temat roli przedsiębiorców warszawskich podczas
walk i zapowiedział przygotowanie o tym książki. O oprawę muzyczną spotkania zadbał
Krzysztof Majkowski, a zebrani
gremialnie śpiewali też pieśni powstańcze, wykorzystując przygotowane wcześniej śpiewniki.

W piwnicach
Zabierając głos, na wstępie
podkreśliłem, że pochodzę z powstańczej rodziny, bo moi ro-

dzice wraz ze starszym bratem
uczestniczyli w powstaniu, tak
jak inni warszawiacy, w piwnicach dużej kamienicy z dwoma
ciemnymi podwórzami-studniami, przy ul.Chmielnej 122,
niedaleko bronionego Dworca
Pocztowego, domu kolejowego
i barykady na Żelaznej od strony Alej Jerozolimskich. Ojciec,
kontuzjowany, po przejściu
karnego obozu pracy w Treblince, pomagał tylko powstańcom,
nosząc wodę, transportując
amunicję i potrzebne materiały.
Jak mówiłem, byłem „przesiąknięty” powstaniem, gdyż jako
dziecko słuchałem stale opowieści rodziców, ciotek i wujków, ich
przyjaciół. To był i obraz walk
powstańczych i bohaterstwa ludności cywilnej, która pod nieustającym hukiem bomb i pocisków
koczowała dwa miesiące w zatęchłych, ciasnych piwnicach. Pod
koniec powstania brakowało żywności, leków, świec i coraz więcej
domów waliło się w gruzy, grzebiąc żywcem tysiące ludzi. Grozę
budziły opowieści o rzezi Woli
i innych zbrodniach niemieckich
i oddziałów kolaboracyjnych.
Jednak przez pierwsze tygo-

mająca własne zakłady przetwórcze, transport i magazyny.
W czasie oblężenia Warszawy
we wrześniu 1939 r. Związek
Społem i spółdzielnie oddały cały
swój potencjał handlowy, zapasy żywności, transport i ludzi na
potrzeby komisarza cywilnego
obrony stolicy, prezydenta Stefana Starzyńskiego i Miejskiego
Zakładu Aprowizacji. Charyzmatyczny prezes Związku Społem
Marian Rapacki, który brał udział
wraz ze Starzyńskim w rozmowach kapitulacyjnych, wynegocjował potem z okupantami warunki działania Społem.
Podczas okupacji działało ponad 3 tys. spółdzielni, od małych
jednosklepowych, do dużych ponad 20-sklepowych. Pozostały
trzy duże zakłady przemysłowe
Związku Społem: dwie przetwórnie spożywcze w Kielcach i Dwikozach oraz młyn w Sokołowie.
Poza tym działały małe przetwórnie w Częstochowie i Warszawie.
Społemowcy nagminnie oszukiwali i przekupywali komisarzy
niemieckich, potajemnie niosąc
pomoc żywnościową i finansową
ruchowi oporu, ludziom nauki
i kultury, a nawet Żydom w get-

Muzeum Powstania Warszawskiego.

prowadząca 8 sklepów w Śródmieściu i na Mokotowie; „Gospoda Spółdzielcza” z 6 sklepami na
Żoliborzu; „Łączność” z 5 sklepami na Woli; „Wyzwolenie” z dwoma sklepami na Pradze; „Prażanka” z dwoma sklepami na Pradze;
„Przezorność” z czterema sklepami na Pelcowiźnie; „Pracowników
Banku Polskiego” z trzema sklepami w Śródmieściu; „Pracowników
Fabryki Szpotańskiego” z jednym
sklepem i Krajowa Spółdzielnia
Kolejarzy z jednym sklepem.
Działając w rozproszeniu, bez
kontaktu z centralą, decyzje o oddaniu potencjału i zasobów oddziałom powstańczym i w miarę
możliwości ludności cywilnej,

wskutek nalotu niemieckiego
mieszkańców domu przy ul. Puławskiej 128.
W osiem dni później zginął
podczas bombardowania członek
Zarządu Stanisław Dippel. Ci
trzej spółdzielcy są pochowani
we wspólnej mogile na cmentarzu Powązkowskim. Natomiast
14 września 1944 r. zginął pod
ostrzałem niemieckim na Żoliborzu prezes Spółdzielni „Zjednoczenie” Ludwik Mikołajczyk
i jest pochowany na cmentarzu
wojskowym na Powązkach.

Utrwalić pamięć
Ze wszech miar godna poparcia jest inicjatywa Loży War-

Społem w Powstaniu

Red. Dariusz Gierycz /z prawej/ opowiada jak społemowcy nagminnie oszukiwali komisarzy niemieckich. Obok po lewej red. Adrian Stankowski i dr Krzysztof
Jabłonka.

dnie to cywile żywili powstańców
z zapasów piwnicznych, funkcjonowały małe prywatne piekarnie
i rzemieślnicy – ślusarze, szewcy,
krawcy, fryzjerzy. Z pobliskiego
browaru Haberbusch i Schiele
tony jęczmienia rozdysponowały komitety domowe, podobnie
jak mięso końskie od wozaków
z okolic Miedzianej. Kwitł handel
wymienny, zbierano się na wieczorne modlitwy wokół kapliczek
na podwórkach.
Rodzice, z bratem na rękach,
wyszli z powstania do obozu
w Pruszkowie 7 października.
Tam na szczęście nie zostali rozdzieleni, lecz przewiezieni koleją
w okolice Krakowa. Inni, niestety, trafiali do obozów koncentracyjnych, na roboty do Niemiec,
do prac w fabrykach niemieckich.

Potencjał pomocy

Okładka książki Michała Wójcika o Wandzie Traczyk-Stawskiej – Wyd. WAB 2022.
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Związek Społem, był jedną
z trzech organizacji polskich,
której Niemcy w czasie okupacji pozwolili działać. Wspierały
się one wzajemnie, konspiracyjnie współpracując z władzami
Podziemnego Państwa Polskiego i AK. Były to obok Społem
– Rada Główna Opiekuńcza
RGO i PCK. Niemcy powierzyli
Społem organizację handlu spożywczego i systemu kartkowego, ponieważ była to największa
przedwojenna sieć handlowa,

cie. Część żywności pochodziła
z rozbijanych przez kolejarzy
transportów niemieckich…
Inaczej była zorganizowana
pomoc Społem dla walczącej
Warszawy w czasie jej oblężenia
w 1939 oraz w czasie Powstania
Warszawskiego. O ile podczas
oblężenia potencjał Społem funkcjonował jednolicie i był centralnie kierowany, to podczas powstania był rozproszony, z uwagi na
walki w odrębnych dzielnicach.
Decyzje o pomocy powstańcom
podejmowali w rozproszeniu prezesi poszczególnych spółdzielni,
bądź kierownicy placówek.
Jaki był potencjał Społem
w powstańczej Warszawie? Na
jej obszarze w różnych okresach
powstania działała centrala i magazyn Związku na Mokotowie,
przy ul. Grażyny, magazyny oddziału warszawskiego i spółdzielni hurtowej „Wspólny Zakup”
przy ul. Wolskiej, magazyn spółdzielni „Zjednoczenie” przy ul.
Elektoralnej. Poza tym 11 spółdzielni, prowadziło 66 sklepów
i zatrudniało ponad 600 osób.
Były to spółdzielnie: „Spólnota Skarbowców”, założona przez
urzędników resortu skarbu, prowadząca 20 sklepów w Śródmieściu, na Mokotowie, Żoliborzu
i Powiślu; „Zjednoczenie” prowadząca 14 sklepów w Śródmieściu
i na Żoliborzu; „Sklep Społeczny”

podejmowali poszczególni prezesi spółdzielni, kierownicy placówek i sklepów. Najwięcej ich
było w Śródmieściu, na Żoliborzu
i na Mokotowie. Niestety, pełne
magazyny na Woli i przy Elektoralnej przejęli na początku powstania w wyniku walk Niemcy.
Przez pewien czas funkcjonowały
sklepy prawobrzeżnej Warszawy,
wtedy, kiedy pozwalał na to przebieg walk.
Na Mokotowie prezes Rapacki odkrył zamurowane zapasy
w centralnym magazynie. M.in.
sztuczny miód, płatki owsiane,
kawę zbożową, ale i mąki, cukier,
kasze, makarony, dżemy, przekazał mokotowskim oddziałom AK.
Część zapasów oddano okolicznym mieszkańcom. Na Mokotowie powstańcy drukowali swoją
gazetkę powstańczą w drukarni
Społem przy ul. Racławickiej.
W innych dzielnicach zapasy
zakładów produkcyjnych także
udostępniono władzom powstańczym. Np. na Powiślu przy ul.
Czerniakowskiej 156 marmolady i dżemy z Zakładu Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego,
a w Śródmieściu przy ul. Mokotowskiej 9 produkty z Wytwórni
Namiastek Herbaty.

Polegli bohaterowie
Wspominając ofiarność społemowców w toku dwumiesięcznych walk Powstania Warszawskiego trzeba wspomnieć o ich
największych bohaterach, którzy
polegli podczas wykonywania
swoich obowiązków. To przede
wszystkim Marian Rapacki, wybitny prezes Związku Społem,
który organizował pomoc dla powstańców i mieszkańców Mokotowa.
16 września 1944 r. poszedł
wraz z prezesem Spółdzielni
„Sklep Społeczny”, porucznikiem
AK Stefanem Prokulskim ps. Stefan na ul. Puławską, by uzgadniać
z władzami powstańczymi dalsze
transporty żywności. Obaj zginęli
pod niemieckimi bombami, kiedy
próbowali odkopać zasypanych

szawskiej BCC, aby utrwalić pamięć o przedsiębiorcach i firmach
warszawskich, które pomagały
żołnierzom i cywilom Powstania Warszawskiego. Jak mówił
kanclerz Loży Cezary Gizka,
o ile mamy bardzo wiele książek
i rozmaitych opracowań historycznych o walkach zbrojnych
i oddziałach powstańczych, to
zbyt mało jest materiałów historycznych i wspomnieniowych
o heroicznych losach ludności cywilnej. A przecież jej ofiary /180
tys. cywilów/ i cierpienia były
niewyobrażalnie ogromne.
Tym cierpieniom starali się
ulżyć warszawscy przedsiębiorcy,
w tym społemowcy zorganizowani w spółdzielnie i związek.

Dlatego należy wspierać opracowanie i wydanie staraniem
BCC książki o roli warszawskich przedsiębiorców i firm
warszawskich w czasie powstania. Rola Społem, jego potencjału materiałowego, żywnościowego i ludzi Społem są nieocenione.
Nasza redakcja i jej Koło Historyczne chętnie przyjmą relacje i wspomnienia Czytelników
o tym jednym z najtrudniejszych okresów, ale i chlubnych
zarazem w 153-letnich dziejach
społemowskiego ruchu.
DARIUSZ GIERYCZ
P.S. 2 października br. p.
Wanda Traczyk-Stawska uroczyście otworzyła Izbę Pamięci
w Parku Powstańców Warszawy
przy Cmentarzu Powstańców na
Woli w Warszawie, gdzie złożono prochy ponad 140 tys. cywilnych ofiar powstania. Jak powiedziała: „Ona ma wołać na cały
świat: nigdy więcej wojny”,
„…żeby nie było trzeciej wojny
światowej”. Bohaterce Powstania towarzyszyli m.in. prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski
i przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska
oraz wicemarszałek Sejmu M.
Kidawa-Błońska i ambasador
RFN T.Bagger.
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akaz handlu w niedziele
dotyczy wszystkich sklepów. Jednak niektóre
podejmują nieuczciwe próby
jego ominięcia. Sieć Biedronka
maskuje się raz jako księgarnia
albo placówka medyczna. W niektórych Biedronkach można już
zamówić opaskę telemedyczną.
Według pracowników sklepu
jest to sposób na ominięcie zakazu handlu w niedziele.
W rejestrze spółki „Teleopieka
Medyczna”, która odpowiada za
urządzenia umieszczone w Biedronkach, znajduje się ponad 600
zakładów leczniczych. Ich adresy
pokrywają się ze sklepami sieci,
podobnie jak adres biura warszawskiego biura Jeronimo Martins Polska. – Otrzymałem telefony od kierowników, że zostały
im przekazane takie informacje
telefonicznie. Mają szykować się
na otwarcie sklepów w niedziele
jako placówki medyczne – wyjaśnia Piotr Adamczak, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Jeronimo Martins Polska.
Przypomnijmy, że ustawa
o zakazie handlu w niedziele
wyłącza z niego placówki handlowe w zakładach leczniczych.
Biedronka próbuje wykorzystać ten wyjątek wprowadzając
do oferty opaski telemedyczne.
W Biedronce jej cena jest obniżona pod warunkiem skorzystania z rabatu. Kwota spada z 799
do 599 zł. Jednocześnie jednak
trzeba skorzystać z objęcia pacjenta systemem rocznej teleopieki. Opaski telemedyczne,
które pojawiły się w sklepach
Biedronka, stworzyła firma Si-

dly, powiązana ze spółką „Teleopieka Medyczna”.
Automaty „Teleopieki Medycznej” stanęły już w kilkudziesięciu sklepach Biedronka.
– Współpraca z Sidly ma charakter pilotażowy i w jej ramach
w wybranych placówkach sieci
pojawiły się przygotowane stanowiska umożliwiające zapoznanie
się z ofertą i sposobem działania
opaski, a także ich zamówienie.
Wynegocjowana przez nas cena
tego produktu jest najniższa na
rynku i wynosi 599 zł za urządzenie oraz 33 zł miesięcznie za

abonament dostępu do usługi całodobowego telewsparcia – przekazał Jan Kołodyński, menedżer
ds. komunikacji korporacyjnej
w Biedronce.
Jeśli faktycznie dojdzie do
skutku stworzenie ze sklepu „placówki medycznej”, będzie to kolejny raz gdy Biedronka próbuje
ominąć zakaz handlu w niedziele. W sierpniu media obiegła
informacja, że w sklepach portugalskiej sieci powstaną wypożyczalnie książek. Wówczas
pracownicy otrzymali już nakaz
skompletowania zespołu do pracy
w niedziele.

PIP
kontroluje sklepy

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, tylko w pierwszym
półroczu 2022 r. sprawdzono
3306 sklepów pod kątem prze-

P

Odsetek Polaków robiących zakupy w sieci wzrósł w 2021 roku
o 4 punkty procentowe, w porów-

Jako powód przeniesienia
części zakupów do internetu respondenci podali przede wszystkim nieograniczoną dostępność
sklepów internetowych. Docenili
również szybkość i opłacalność
tego rodzaju zakupów, jak również ich bezpieczeństwo, szczególnie istotne w czasie pandemii.

3/4 on line

naniu do 2020 roku i wyniósł 77%.
W 2022 roku odsetek ten jest identyczny, jak rok wcześniej – wynika
z najnowszego badania „E-commerce w Polsce”. W opracowaniu
uwzględnione zostały zmiany zachowań konsumentów w związku
z pandemią Covid-19. Jak wynika
z tegorocznego raportu, ponad 3/4
internautów dokonało przynajmniej raz zakupów online.
Kolejny rok wzrostu odsetka kupujących może wiązać się
z pandemią Covid-19 i towarzyszącymi jej ograniczeniami w handlu tradycyjnym. Genius zapytał
respondentów, czy w związku
z wprowadzonym lockdownem
zmienili oni swoje zachowania
konsumenckie. Okazało się, że
30% konsumentów kupuje w sieci więcej produktów, a 33% robi

Obecnie trwają również kontrole sklepów należących do
sieci Intermarche, Bricomarche
i Carrefour Express. Dobór sklepów do kontroli wynika z analizy
prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości pracy oraz
ze zgłoszonych skarg, a także
sygnałów, jakie napływają na telefony dyżurne w okręgowych
inspektoratach pracy.

Żabka wpadła
na kolejny pomysł

Od lat nieprzestrzegająca zakazu handlu w niedziele Żabka, po

MASKI na niedzielę

zakupy przez internet częściej.
Dla 13% badanych online stał się
kanałem pierwszego wyboru przy
poszukiwaniu różnych produktów.

o falach pandemii Covid-19 handel w dużo
bardziej znaczący sposób przeniósł się do internetu.
Koronawirus spowodował, że
wielu klientów przynajmniej
częściowo zrezygnowało z zakupów tradycyjnych. Raport
na ten temat przygotowała pracownia Gemius Polska.

strzegania zakazu handlu w niedziele. Skontrolowano m.in. sieci
Biedronka, Topaz, Intermarche,
Bricomarche i Carrefour Express.
PIP stwierdziła, że tylko jedna
trzecia, a dokładnie 1117 sklepów
było w niedziele zamkniętych.
W pozostałych przeprowadzono kontrole, w wyniku których
na 163 osoby zostały nałożone
grzywny w drodze mandatów
karnych na łączną kwotę ponad
204 tys. zł. Skierowano także 107
wniosków o ukaranie, zaś wobec
43 osób „poprzestano na zastosowaniu środków oddziaływania
wychowawczego”.

Tylko 23% konsumentów przyznało, że w ogóle nie korzysta
z handlu internetowego. Przyczyny, dla których nie dokonują
zakupów przez internet wiążą się
głównie z chęcią obejrzenia produktu przed dokonaniem transakcji oraz z przyzwyczajeniem do
handlu tradycyjnego.
Pytani o kwestie, które mogłyby zachęcić ich do e-zakupów
w przyszłości, niekupujący wskazywali najczęściej na niższe koszty dostawy produktów oraz kody
rabatowe. W grupie niekupujących
dominowali najstarsi badani i osoby z mniejszych miejscowości
oraz z niższym wykształceniem.
Prezentowane w raporcie badanie
zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1559 osób. Dane
zbierano w czerwcu 2022 roku.

Nieprawidłowości skutkujące
podjęciem wymienionych działań ujawniono w 301 sklepach.
W trzech przypadkach zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Inspekcja informuje ponadto,
że w sierpniu przeprowadzono
pilotażową akcję kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele w sklepach
sieci Biedronka w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie,
a we wrześniu skontrolowano
Biedronki w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie i Olsztynie.
Dodatkowo sprawdzono też
sklepy sieci Topaz w obrębie
województwa mazowieckiego.
Łącznie w sierpniu i wrześniu
inspektorzy odwiedzili 431 sklepów Biedronka i 21 sklepów Topaz. W żadnym z nich nie prowadzono handlu we wskazane
niedziele.
Autorzy raportu zapytali też
Polaków o wpływ inflacji na
ich zachowania zakupowe. Aż
58% badanych zadeklarowało,
że kupuje tyle samo, co zwykle, 28% odpowiedziało, że
kupuje mniej, natomiast 14%
– że kupuje więcej. Zmniejszenie wydatków zadeklarowały
szczególnie kobiety oraz badani
w wieku 24-34 lat. Co ciekawe,
jeśli chodzi o planowane zakupy
online, zdecydowanie większy
odsetek badanych zapowiedział
ich ograniczenie w najbliższym
czasie.
MATEUSZ DAMOŃSKI

raz kolejny postanowiła wprowadzić nową nieuczciwą zagrywkę,
by móc otwierać swoje sklepy
w niehandlowe niedziele. O co
chodzi tym razem? Otóż zwykły
sprzedawca od poniedziałku do
soboty, w niedziele staje się...
ochroniarzem, który nie może obsługiwać klientów. Pozwala to na
uruchomienie sklepu w niedziele,
choć zarazem zawęża asortyment,
którym można handlować. Mimo
to coraz więcej franczyzobiorców
Żabki korzysta z tej metody, by
otwierać sklepy w w wolny ustawowo dzień.
Najpierw dana osoba – zwykle szeregowy pracownik sklepu
– przechodzi odpowiednie szkolenie. Następnie oddelegowuje
się ją do pracy w niedziele właśnie w charakterze ochroniarza.
Nie może w ten dzień prowadzić
handlu, czyli stanąć przy kasie
i obsługiwać klientów. Nie może
również wykonywać tzw. czynności związanych z handlem, np.
zajmować się inwentaryzacją.
Kasjer, który „staje się” pracownikiem ochrony, może tylko przebywać w sklepie. W tym czasie
w placówce nie ma żadnego innego pracownika, nie działa też
zwykła kasa. Klientom udostępniona zostaje wyłącznie kasa samoobsługowa.
Przez to jednak klienci nie
mogą nabyć w niedziele ani
papierosów ani alkoholu. Ktoś
musiałby bowiem zweryfikować ich wiek i stan trzeźwości, a to mogłoby już pod-

chodzić pod „wykonywanie
czynności związanych z handlem”. A ochroniarz robić tego
nie może. Sam osobiście byłem
świadkiem opisanej wyżej sytuacji. W sierpniowe niedzielne
gorące popołudnie, w sklepie
Żabka nieopodal „Bulwarów
Wiślanych” w Warszawie, pełno młodzieży bawiącej się na
popularnych „schodkach nad
Wisłą” chciało zaopatrzyć się
w alkohol i papierosy. Nie wiedzieli jednak, że pracująca tam
tego dnia kobieta de facto nie
była kasjerką, a teoretycznie
ochroniarzem. Oburzenie było
więc gigantyczne, a fala niezadowolenia klientów, którzy nie
mogli kupić piwa – ogromna.

Ostre głosy
Solidarności

Patrząc na powyższe przypadki nie może dziwić, że Solidarność chce, by prokuratura
poczyniła zdecydowane kroki.
Domaga się, aby karać właścicieli sklepów otwartych w niedziele
jak za przestępstwo – zakazem
prowadzenia działalności do 15
lat oraz karami do miliona zł.
Dlatego Piotr Duda, szef Solidarności, 8 września złożył na
ręce Zbigniewa Ziobry specjalny wniosek o zmianę kwalifikacji – z wykroczenia, które
obciążone jest niewielkim mandatem – na przestępstwo, którym
miałoby być otwieranie sklepów
w niedziele.
– Pracownicy skarzą się na
pracodawców z takich sklepów
jak Intermarche, Żabka, Biedronka, Topaz, które za wszelką cenę chcą otwierać sklepy
w niedziele – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarności”. Jak
podkreśla, pracownicy handlu
ciężko pracują w równoważnym
systemie pracy i chcą odpocząć
w niedziele. – Powinni zapracować na swoje utrzymanie od
poniedziałku do soboty. Nie
możemy dopuścić, aby stali się
niewolnikami weekendowymi –
mówi Alfred Bujara. – We Francji Intermarche czy inne sieci nie
mogłyby sobie na to pozwolić,
bo rząd lepiej chroni pracowników – dodaje.
MATEUSZ DAMOŃSKI
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Konkurs SU
Wybór nie był łatwy, ale
klamka zapadła. Znane są wyniki dorocznego, ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż
dla spółdzielni uczniowskich,
dokumentujący ich osiągnięcia
i środowiska, w jakim działały
w roku szkolnym 2021/2022.
Nauka przedsiębiorczości, trening współpracy i wzajemnego
polegania na sobie przy wywiązywaniu się z podjętych obowiązków – wpływ spółdzielni
na zrzeszonych uczniów jest nie
do przeceniania. Wiedzą o tym
organizatorzy rywalizacji, czyli Krajowa Rada Spółdzielcza
wraz z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.
– Organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę, że dziś należy propagować działania kooperatyw
szkolnych poprzez poznanie ich
codziennych działań. Dziś sukcesem spółdzielni może być to, że
jej członkowie utrzymują ze sobą
kontakty i podejmują wspólne
inicjatywy, realizując je w możliwy w danych warunkach sposób.
Zasady i wartości spółdzielcze

Kooperatywa Razem

W

arszawscy spożywcy
wyciągnęli pomocną
dłoń do inicjatywy,
która daje pracę uchodźczyniom z Ukrainy. Smaczna kuchnia zazwyczaj nie dzieli, lecz łączy. Tak jest też w przypadku
Polsko-Ukraińskiej Kooperatywy „Razem”, producenta Pierożków-Lepioszków.

sprawdzają się w każdych warunkach, a spółdzielnia uczniowska
jest dla swoich członków wsparciem – przypominają w deklaracji
konkursowej.
Jury poddało ocenie 6 zgłoszonych na konkurs prac z województw mazowieckiego, małopolskiego
i
pomorskiego,
zebranych w dwóch kategoriach:
przygotowanych przez członków spółdzielni uczniowskich
ze szkół podstawowych oraz ze
szkół ponadpodstawowych. Postanowiło, że w kategorii szkół
podstawowych
nie
zostanie
przyznana
nagroda główna, natomiast wyróżnienie
przyznało pracy Pauliny Węsierskiej z SU „Grosik”
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.

Paulina przygotowała prezentację ze zdjęciami z życia
spółdzielni, m.in. z działalności
szkolnego sklepiku, który stawia na zdrowe produkty, bo SU
współpracuje nawet z panią dietetyk!
– Uczniowie sprzedający zmieniają się co miesiąc, aby każdy
decznie za to dziękujemy Polsce,
Polakom. Pewnie wielu z nas
zostanie w Polsce na dłużej. Nie
chcemy być dla naszych polskich
przyjaciół zbyt wielkim obciążeniem. Chcemy brać sprawy
w swoje ręce. Organizować sobie
pracę sami. I to właśnie w ramach
spółdzielni. Bo podobnie jak Polacy uważamy, że w ramach spółdzielni można budować lepszy

J

W kategorii szkół ponadpodstawowych główną nagrodę przyznano pracy Ilony Blaszyńskiej,
Emilii Dudek i Martyny Harwat z SU „Szarotka” z Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. Praca
w formie filmu trafiła na serwis
You Tube, gdzie można ją obej-

rzeć. Warto zobaczyć np. wywiad
ze spółdzielczyniami-absolwentkami szkoły, które prowadziły
sklepik w trudnym czasie wybuchu pandemii i mają garść praktycznych rad dla swoich następców, prowadzących punkt w roku
2022/2023.

Wyróżnienie specjalne w tej
kategorii trafiło do Wiktorii Sułkowskiej i Mateusza Pasiewicza ze SU „Pychotka” w Zespole
świat – taki wzruszający wpis
umieściła prezes Olha Paskal na
Instagramie.
Kooperatywa łączy 18 pań, które zdecydowały się na tę odskocznię od przebywania w centrach
humanitarnej pomocy. Wysokie
wpisowe w tej spółdzielni produkcyjnej (500 zł) mają one rozłożone na raty. Zaczęły produkcję

Laureatki z SU „Szarotka” w Jordanowie.

Przy starcie działania, spółdzielnia produkcyjna pomocą

Główny Urząd Statystyczny
kontynuuje publikację istotnych
danych z polskiej gospodarki. W środę przedstawił wyniki
sprzedaży detalicznej. Nominalnie w skali roku zwiększyła się
o 21,5 proc., ale realnie (pomi-

proc. Widać więc progres względem lipca. Tym samym udało się
przerwać kiepską passę trzech
kolejnych miesięcy ze spowalniającą konsumpcją.
Ekonomiści przed najnowszą
publikacją spodziewali się popra-

jając wzrost cen) jest jedynie
4,2 proc. na plusie.

wy w statystykach, ale nie w takiej wysokości. Średnia prognoz
sugerowała niższy nominalny
wzrost sprzedaży detalicznej
rzędu 20 proc., a w cenach stałych 3,7 proc.
Eksperci PKO BP przyspieszenie dynamiki sprzedaży tłumaczą „efektem kalendarzowym”.

Przed stagnacją

Analogiczne dane GUS sprzed
miesiąca wskazywały na nominalny wzrost sprzedaży na poziomie 18,4 proc. rok do roku. Wtedy w cenach stałych oznaczało
to zwiększenie konsumpcji o 2

Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie. Pozostałe wyróżnienia: do
Zuzanny Urbańskiej, Wiktorii
Rostkowskiej i Tymoteusza Kępińskiego ze SU „Razem w Działaniu” w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku; Patrycji
Babińskiej i Anny Gracy ze SU
„Fioletowa Słodycz” w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Andrychowa oraz
Karoliny Waszkiewicz ze SU
„Ekonomik” w Zespole Szkół Za-

dłoń otrzymała od stołecznych
spółdzielni. To dzięki nim ma
swój testowy punkt sprzedaży
pierożków w Hali Mirowskiej.
Stanowi go oznakowany wózek
ze styropianowymi pojemnikami.
– Mamy wyjątkowe szczęście do
życzliwych osób, czy to prezes
WSS Społem Śródmieście Anna
Tylkowska, czy prezes Spółdzielni Hale Banacha Józef Idzi-

Kuchnia łączy

od popularnej ukraińskiej przekąski. Lepioszki z nadzieniem
ziemniaczanym, kapuścianym,
mięsnym lub jabłkowym Sienkiewicz nazywa streetfoodem
(ulicznym jedzeniem) Wschodu. Te sycące placki, idealne na obfite drugie śniadanie
lub (z dodatkiem surówki) na
obiad, powstają z ciasta na kefirze, więc są dłużej świeże. Jeśli
coś się nie sprzeda danego dnia,
nie trafi do kosza. Nazajutrz
rano lepioszki są wystawiane
w aplikacji społecznościowej
„Fooder” i „Too good to go”,
dzięki której klienci mogą taniej zdobyć żywność nie pierwszej świeżości, lecz wciąż doskonałej jakości.

– Polska uchodźcom
dała schronienie przed
bombami Putina. Ser- Olha Paskal zaprasza.

ak pisze Damian Słomski
na portalu businessinsider
21 września br., w sierpniu
sprzedaż detaliczna była zdecydowanie wyższa niż rok wcześniej. Najnowsze dane GUS
wskazały na ponad 21-proc. przebitkę. Wynika ona jednak przede
wszystkim z wyjątkowo wysokiej
inflacji. W tzw. cenach stałych
wzrost konsumpcji jest na poziomie 4,2 proc. Wyniki te są lepsze
niż miesiąc wcześniej i przebiły
prognozy ekonomistów bardziej
pesymistycznie nastawionych do
danych.

chętny mógł poznać tajniki zawodu sprzedawcy i być może
w przyszłości zdecydować się na
wybór takiej pracy – uczennica
wyjaśnia sposób działania sklepiku szkolnego.

Utrwalanie dorobku

Przy wsparciu organizacyjno-prawnym
Krajowej Rady Spółdzielczości, 7 lipca 2022
r. uzyskała ona wpis do
Rejestru Przedsiębiorców. Trzon Kooperatywy stanowią prezes
Olha Paskal, która dba
także o promocję w internecie oraz doświadczona szefowa kuchni Wiktoria Paskal.
Pomysł
biznesowy,
zarządzanie
logistyką oraz pozyskiwanie
przychylnych osób i instytucji wziął na siebie
wiceprezes, były dyplomata i przedsiębiorca,
warszawiak Wincenty
Sienkiewicz.
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kowski i wiele innych – mówi
Wincenty Sienkiewicz.
Z grona życzliwych, działających społem z uchodźczyniami, nie sposób pominąć WSS
Społem Praga Południe, która niewielkim kosztem użyczy
kooperatywie
pomieszczenia
w Rembertowie. Jak mówi dyrektor handlowy Piotr Konarski,
spółdzielnia w 143-metrowym
lokalu wymieniła grzejniki, aby
polepszyć warunki. Podpisanie
umowy na lokal do produkcji
spożywczej z prawdziwego zdarzenia oznacza, że członkinie Kooperatywy będą mogły poszerzyć
menu. W planach jest gotowanie
legendarnego barszczu czerwonego oraz... barszczu zielonego,
rodzaju ukraińskiej zupy minestrone.
Zauważają, że podobnie jak
w poprzednich miesiącach rośnie
tylko sprzedaż towarów podstawowych, takich jak żywność, kosmetyków i odzieży.
Z kolei eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE)
wskazują na mniej optymistyczną
część danych. „Dalej obserwujemy słabe wyniki sprzedaży dóbr
trwałych np. samochodów oraz
sprzętu rtv i agd”. Dodatkowo
wysokie ceny benzyny skutkują
mniejszym ruchem na stacjach
paliw.
Perspektywy na kolejne miesiące nie są jednak najlepsze. —
Badania koniunktury wskazują
na słabe nastroje wśród przed-

wodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.
Karolina zaprezentowała m.in.
relację ze szkolnego konkursu na najlepszego księgowego,
w którym uczniowie Technikum
Ekonomicznego
wchodzącego
w skład ZSZ musieli wykazać
się znajomością programu księgowego, przygotować m.in. plan
kont, zestawienie obrotów, czy
obliczyć stawkę CIT, a nagrody
dla najlepszych ufundowała SU
„Ekonomik”.
MONIKA KARPOWICZ
Kooperatywa
chciałaby
w przyszłości we współpracy
ze spółdzielcami warszawskimi
mieć swoje „ukraińskie półki”
w sklepach, gdzie owe pyszności będą sprzedawane. Aby ten
cel osiągnąć, musi też wyposażyć
kuchnię. Wstępnie wiadomo już,
że skorzysta z unijnego dofinansowania z funduszy na zrównoważony rozwój.
Do końca tego roku Kooperatywa chce otworzyć 7-10 punktów
sprzedaży w stolicy, w przyszłym
roku zaś – osiągnąć liczbę 30
punktów i dać w sumie pracę ok.
40 osobom. Jak wyliczył Wincenty Sienkiewicz, już posiadanie 4 punktów sprawi, iż koszty
dowozu lepioszków z obrzeży
Warszawy spadną do 10 proc, gdy
obecnie stanowią większą część.
Wliczając koszty surowców, Kooperatywa wychodzi teraz „na
zero”.
Wesprzeć inicjatywę można
wpłacając na jej konto:
SPÓŁDZIELNIA PRACY
KOOPERATYWA RAZEM,
ul. TAMKA 16/58,
00-349 WARSZAWA
Numer rachunku:
56 80020004 0056 3042 2000 0001
(Bank Spółdzielczy w Piasecznie)
MONIKA KARPOWICZ
siębiorstw handlowych. Znaczny odsetek firm raportuje wysokie
zapasy. Dodatkowo rośnie liczba
przedsiębiorstw, które napotykają
barierę w postaci niedostatecznego popytu. Spowolnienie najczęściej dotyka mikrofirmy oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa
— wskazuje Sergiej Druchyn,
ekspert PIE.
Dlatego spodziewamy się,
że w najbliższych miesiącach
handel znajdzie się w stagnacji. Rekordowa inflacja uderza
w siłę nabywczą konsumentów.
W sierpniu wzrost cen był o około
4 proc. wyższy od wynagrodzeń
— podkreśla.
Opr. Red.
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poradnik

sprzedawcy

C

o robi i czego nie robi
taki sprzedawca? Oczywiście, część cech lub zachowań jest niezmienna, niezależnie od sytuacji gospodarczej
w kraju. Są też takie, którym
szczególnie warto się przyjrzeć
z perspektywy klienta. Jest on
teraz polującym na okazje, podobnie, jak to było w kryzysie
lat 80.
– Szybka odpowiedź – im bardziej stresująco dookoła, tym bardziej konsument potrzebuje naszej
szybkiej reakcji na swój problem,
czy to sprawnej odpowiedzi na
pytanie, na której półce leży poszukiwany produkt, czy obsługi
przy kasie. Władze grają z nami
wszystkimi, napędzając obawy.
Klient ma prawo w tej sytuacji być
podirytowany czekaniem i ulegać

trendy
zakupowe

W

rześniowy raport „Indeks cen w sklepach
detalicznych” wykazał, że w sierpniu ceny poszły
w górę średnio o 23,7 proc. rok
do roku. Najwyższe wzrosty odnotowano w kategorii tłuszczów
(58,9 proc.), cukru (92,2 proc.)
mąk i makaronów (prawie 40
proc.). Co w tej sytuacji wybierają konsumenci? Kierunek ich
nowych wyborów zakupowych
pokazał raport Top 20 sieci handlowych miesięcznika Forbes
oraz wyniki innych badań. Warto
uczyć się od największych, których stać na ponoszenie ryzyka
przy szukaniu najlepszych rozwiązań.
Produkty marki własnej –
uważane przez klientów za przyzwoitej jakości, ale tańsze. Nie
są reklamowane, są sprzedawane

Biblioteczka
handlowca

Z

aczynasz karierę zawodową i myśl o emeryturze
jest od ciebie tak daleka, że
zobrazować ją mogą odległości
mierzone w skali galaktycznej?
Mija jakiś czas, pochłania cię
rozwój kariery i ani ci w głowie
gadanie o emeryturze. Uzyskałeś
wreszcie twardą pozycję zawodową, masz wiedzę i doświadczenie, więc czym sobie jeszcze
zaprzątać myśl? Ale pamiętaj,
prędzej czy później i ty zostaniesz emerytem. A jeżeli ktoś dziś
jeszcze liczy na sowitą emeryturę
od państwa, to oględnie ujmując,
można go nazwać niepoprawnym
marzycielem. I za ileś lat można
obudzić się z ręką – w pustym
portfelu.
Prezentowana dziś pozycja jest
ciekawą i pożyteczną receptą na
unikniecie takiego stanu rzeczy.
Książka nosi prosty i oczywisty
tytuł „Oszczędzanie na emeryturę, czyli jak to zrobić by zbierać
owoce za wiele lat”. To praca
zbiorowa kilkunastu autorów –
wybitnych specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach,
którzy podsuwają nam zwięzłe
informacje i niejako gotowe przepisy na to co robić oraz, a to nie-

         

myślom, że w tym czasie gdzieś
indziej zostałby już obsłużony.
Wielu z nas pamięta, jakiego sprytu i operatywności wymagały zakupy w latach 80. Podobne cechy
budzą się w naszych klientach dzisiaj. Słowo „polowanie” samo się
tu nasuwa jako metafora, a „polujący” nie ma przecież czasu na
przestoje.
– Do wyboru – podsuwaj klientowi więcej opcji niż tylko jedna.
Jednej łatwiej jest odmówić, kilka
powoduje, że klient zostaje zaangażowany przez nas w dłuższy,
bo bardziej skomplikowany proces decyzyjny. Zwiększa się więc
szansa na odpowiedź: „wybieram
to!” Pamiętajmy, żeby działać
z wyczuciem i nie stosować tej
techniki z klientem, który już musiał czekać, jak w punkcie wyżej.

jeśli jedną wartość (tanie) zastąpimy inną. Np. „Owszem, nasz
chleb jest drogi, ale surowce pochodzą od lokalnego dostawcy,
dajemy więc pracę miejscowym
ludziom”.
– Z dala od „obgadywania”
konkurencji – w rozmowach
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raczej do zwycięzców, niż do ofiar.
– Komplementarność lub
sprzedaż krzyżowa – z angielskiego cross-selling. Klient szuka
teraz tanich produktów, do tańszego chleba powinien więc mieć pod
ręką tanią margarynę lub serek topiony. Ciekawe jednak, że niektóre

Dobry sprzedawca
z klientem. Jakiekolwiek próby
krytykowania innych sieci sklepów, nawet jeśli nasz gość lubi
sobie ponarzekać i nawet jeśli
sam uważa, że dominacja zachodnich sieci na rynku rujnuje polski
handel, nie pomogą w sprzedaży,
a mogą nam zaszkodzić. Możemy zyskać pozorne zrozumienie
klienta, a jednocześnie wydać mu
się zdesperowani. Jako ludzie,
niestety, wszyscy lubimy automatycznie utożsamiać się i dołączać

sieci w szybkich jednodniowych
promocjach stosują tę zasadę całkowicie odwróconą. Do produktu
pierwszej potrzeby (przykładowy
makaron, mleko itp.), który dziś
jest w wyjątkowo korzystnej cenie, dodają promocyjne produkty
„zbytkowne”, jak słodycze, smakowe kawy itp. towar, którego zakup
w czasie zaciskania pasa można
sobie darować. A jednak jest szansa, że klient weźmie cały zestaw,
wszystko w niższej cenie, bo wie,

w uproszczonych opakowaniach,
a w sklepach leżą na najniższych
półkach, czyli tych, do których należy się schylić, nie są więc obszarem zainteresowania klientów premium. Oczywiście do czasu, bo
obecny kryzys powoduje, że klient
o większych możliwościach zakupowych wychodzi ze strefy kom-

większe obroty. Przykład – obecnie w żadnej z sieci handlowych
nie można dostać... papieru toaletowego marek własnych, bo jeśli
się pojawi, schodzi natychmiast
„na pniu”.

Grupy Blix Marcin Lenkiewicz.
Ogółem 78,8 proc. przebadanych
stwierdziło, że szuka tańszych
produktów lub ich zamienników.

fortu i chętniej schyla się, a nawet
czeka dłużej na możliwość zrobienia tańszych zakupów.
– Stawiamy na wzrost znaczenia marek własnych – mówił już na majowym Kongresie
Nowej
Dystrybucji
w Warszawie Marcin Łojewski, członek zarządu Kauflandu.
Czas inflacji pokazał, że ci, którzy
inwestowali w marki własne, nie
traktując ich jako ciekawostkę,
zyskali ten segment asortymentu,
w którym mogą zanotować naj-

switching” (zamianę produktów).
W lipcu wiele ogólnopolskich
mediów przedstawiło wyniki badań, przeprowadzonych przez
UCE Research i Grupę Blix „Inflacyjne dylematy Polaków. Na
czym oszczędzamy w sklepach?”
– Część konsumentów, która
wcześniej regularnie kupowała
np. łososia, teraz wybiera kurczaka. Podobne zachowanie jest
widoczne wśród osób do niedawna nabywających masło, teraz sięgających po margarynę
– podał w raporcie wiceprezes

kiedy jeszcze ważniejsze, czego
nie robić, by jesień życia mogła
być złotą jesienią.
Wychodzimy od tezy, że
w ZUS nie ma zgromadzonych
realnych pieniędzy, a jedynie
notowania księgowe dotyczące
zgromadzonego kapitału, więc
wypłata emerytur z ZUS będzie
zależna od sytuacji budżetu. Nie
zapominajmy też, że politycy lubią pieniądze wypracowane przez

Czas spojrzeć na siebie i zobaczyć siedem grzechów głównych
przyszłego emeryta. Są to: krótkowzroczność, zdawanie się na
innych, brak oszczędności, zadłużanie się, nadmierny optymizm
z gatunku jakoś to będzie, brak
planu uniemożliwiający dotarcie
tam, gdzie byśmy chcieli i wreszcie brak wiedzy o finansach. Niebezpieczna jest też bezgraniczne
zaufania do pracy zagranicą jako

każdego i odkładane na emeryturę traktować jako własność publiczną. Po takim wstępie wiemy
już, że za naszą emeryturę odpowiadać musimy sami.
Zaczynamy od poznania zalet
procentu składanego, o którym
Einstein powiedział, że to ósmy
cud świata i ci, którzy go rozumieją zarabiają na nim, a pozostali
muszą go zapłacić. Potem sprawdzamy czy lepiej grać w Lotto czy
sumkę przeznaczaną na zakłady ulokować na czarodziejskim
procencie składanym. Badania
niemieckiego psychologa Gerda Gigerenzera wskazujące, że
większość z nas ma olbrzymie
trudności z rachunkiem prawdopodobieństwa oraz obliczeniami
zawierającymi procenty mogą
nam pomóc w podjęciu decyzji.

cudownego panaceum na przyszłą sytuację finansową. Warto
pamiętać, że pracownicy w Wielkiej Brytanii czy Irlandii mogą
liczyć na emerytury wysokości
jednej trzeciej ostatnich poborów.
Następny punkt to analiza
dostępnych na naszym rynku
indywidualnych narzędzi do
oszczędzania długoterminowego
w rodzaju IKE. Mocno rozbudowana jest część poświęcona
inwestowaniu na giełdzie. Tu
autorzy powołują się na zasady
sformułowane przez tuzów tej
gry – Benjamina Grahama, Warrena Buffeta i Charlesa Mungera
odsłaniając tajniki, które zawiodły ich na szczyt giełdowego panteonu. Jest wśród tych zasad rada
by oswoić się ze spadkami cen,
które są wpisane na stałe w me-

– Zamiana wartości – cena
wyższa niż w innych sklepach nie
musi dyskwalifikować produktu,

Zamienniki – klienci stosują
tak zwany z angielska „product

Bliżej i taniej

Zbieraj na emeryturę

Produkty regionalne – podczas Kongresu Nowej Dystrybucji większość panelistów była
zgodna: trzeba skracać łańcuchy
dostaw. Na cenę produktu przekłada się długa droga, jaką pokonał od producenta do hurtowni
i stamtąd do sklepu, a więc wysokie koszty paliwa itp. Klient
jest tego świadomy i chce kupować towar wyprodukowany
lokalnie, dodatkowo biorąc pod
uwagę czynnik etyczny („kupując u swoich, wspieram ich”).
Już w kwietniu, w wywiadzie dla
Onetu dyrektor generalny sieci
Carrefour Polska Tareck Ouaibi
zapowiadał, że sieć „jest w stanie
kooperować z nawet z najmniejszymi gospodarstwami położonymi np. 2 km od sklepu, które
są w stanie produkować tylko
na potrzeby jednego sklepu”.
chanizm działania giełdy i traktować je jako dobry moment do
dokupienia udziałów w spółkach
najmocniejszych fundamentalnie,
które zazwyczaj po fali bessy są
mocno doceniane.
Rekomendując nam strategię
kup i trzymaj, autorzy uprzedzają, że to pomysł nie dla każdego,
jako że wymaga czasu i mocnych
nerwów, ale jest tania w stosowa-

że obowiązuje ona tylko dziś. Dlaczego?
– Zasada natychmiastowej
gratyfikacji – skoro klient wie, że
taniej kupił najpotrzebniejszą rzecz,
to czemu by nie miał pozwolić sobie na uprzyjemniający życie deser? Nie należy lekceważyć występowania u klientów mechanizmu
natychmiastowej gratyfikacji, czyli
nagrodzenia siebie za zrobienie
udanych, tańszych zakupów. Wydaje się to nielogiczne? Tak działa
ludzki mózg. Ten mechanizm psychologiczny to tendencja do ulegania przyjemności tu i teraz, kosztem
większych korzyści w przyszłości.
Dowód? W badaniu UCE Research
i Grupy Blix „Inflacyjne dylematy
Polaków. Na czym oszczędzamy
w sklepach?” tylko co ósmy ankietowany wskazał, że stara się
oszczędzać, wybierając tańsze słodycze i przekąski lub kupując ich
mniej, niż do tej pory.
MONIKA KARPOWICZ
Produkty świeże, sezonowe –
o walorach odżywczych, wymagające minimalnego przetworzenia. Pisma poradnikowe promują
kalendarze sezonowości warzyw
i owoców w podziale na miesiące,
jako sposób na oszczędzanie na
zakupach. Największe sieci handlowe w swoich długofalowych
strategiach już wcześniej stawiały
na zrównoważone dostawy z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, partnerstwo z rolnikami produkującymi w sposób
transparentny, z nastawieniem na
jakość, nie na ilość. Z tego trendu nie rezygnują mimo trudności.
Np. Auchan planował w Polsce
w 2022 roku podwojenie liczby produktów od lokalnych dostawców na swoich półkach (za
T. Domański „Strategie rozwoju
zagranicznych sieci handlowych
w Polsce. Nowe wyzwania marketingowe”, wyd. Uniwersytet
Łódzki 2022).
MONIKA KARPOWICZ
niu i statystycznie najpewniejsza.
Całość kończą bardzo ciekawe
uwagi dotyczące inwestowania
w złoto, sztukę, diamenty i filatelistykę. Jedno jednak jest pewne – lepiej zacząć właśnie teraz
oszczędzać na emeryturę niż zostać zmuszonym do oszczędzania
będąc już na emeryturze.
Jarosław Żukowicz
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HOROSKOP

smaki Życia

W

rzesień po powrocie z wakacji przywitał nas coraz
to nowymi troskami i obawami. Chyba każdy z niepokojem myśli o nadchodzącej zimie.
Czy uda się w pełni ogrzać dom
i mieszkanie? Czy rosnące rachunki nie zmuszą nas do dramatycznych wyborów –żywność
albo leki? Najstarsi z nas pamiętają kryzysy lat powojennych.
Tak zwany kryzys kubański, czy
berliński, kiedy świat stanął na
krawędzi wojny atomowej, albo
stan wojenny, kiedy rodzice wykupywali na zapas cukier, mąkę,
kasze, makaron…
Trzeba było zacisnąć zęby
i przetrwać niedostatki, przerwy
w dostawie prądu (tzw. blackouty), system kartek żywnościowych, puste półki w sklepach,
strach co będzie jutro? Co nam
pomagało przetrwać? Chyba to,
że kryzys przeminie i znowu nastanie bezpieczny spokój. Chyba
też doświadczenia naszych rodziców, krewnych, znajomych, którzy nie takie kataklizmy przeżyli.
Nie pożary, powodzie, ale wojnę
światową, powstanie, a zwłasz-

cza gdy Warszawa wstała z popiołów.
Właśnie 2 października obchodziliśmy Dzień Pamięci Cywilnych
Ofiar Powstania Warszawskiego, a słynna żołnierz AK 95-letnia p. Wanda Traczyk-Stawska
otworzyła ku czci 180 tys. ofiar
Izbę Pamięci przy Cmentarzu Powstańców na Woli (p. str.4). Jej
wolanie o pokój w imieniu pole-

nasi reprezentanci sportowi. Podziwiamy jak po klęskach odnoszą ofiarnie zwycięstwa. Polscy
siatkarze, sponsorowani przez
Społem wicemistrzowie świata,
czy Iga Świątek, znakomita „fajterka” i liderka światowego tenisa.
SPOŁEM niezawodnie „na ciężkie czasy” – zachęcał do „dzielnej
walki w zaspokajaniu żywotnych
potrzeb ludzi” prezes Ryszard Jaśkowski w specjalnym wydaniu „Społem”
w roku pandemii 2020.
I kto wie, czy znowu nie
przyjdzie nam walczyć nie
tylko o klienta, ale i o towar?

Ku słońcu
głych żołnierzy i cywilów, aby zapobiec trzeciej wojnie światowej,
to gest sprzeciwu wobec eskalacji wojny na Ukrainie, która pochlania i kaleczy tysiące istnień
ludzkich.
Umiejętność
wychodzenia
z kryzysu, to dobra chlubna tradycja Społem. Podnoszenie się
z klęski, odradzanie po kryzysie,
to najlepsza cecha dzielnych ludzi. Wielu z nas zna smak klęski,
ale i smak zwycięstwa. Spójrzmy
z jaką walecznością występują

Naszym Czytelnikom dedykuję niedawną wypowiedź prezes
LUXMEDU Anny Rulkiewicz dla
bussinesinsider 19 września br.:
„Po burzy zawsze wychodzi słońce. Trzeba robić swoją robotę,
przetrzymać co się da. W trudnych sytuacjach powstają nowe
rozwiązania. Pandemia przyniosła digitalizację, wierzę, że czas
kryzysu też wygeneruje pozytywne zmiany na rynku”.
DERWISZ
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Baran 21.III-20.IV

Osoby tego znaku mogą oczekiwać dalszego ciągu pozytywnych zmian .Kobiety odzyskają siłę i wiarę w swój potencjał.

Byk 21.IV-21.V

Nie załamuj się być może
nienajlepszą sytuacją finansową. Postaraj się o dodatkowe
zajęcie , a unikniesz niepokoju z powodu niedoboru środków płatniczych.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Nie traktuj zbyt optymistycznie założonych planów.
Liczne spotkania towarzyskie
pomogą przetrwać okres małych potyczek.

Rak 22.VI-22.VII

Korzystne zmiany mogą ulec
niewielkiemu spowolnieniu,
ale wkrótce nastąpi ich zdecydowane ożywienie.

Lew 23.VII-22.VIII

Panuj nad swoimi słabościami w czym może ci pomóc
porcja aktywności na świeżym powietrzu. Wykorzystuj
w tym celu wolne chwile.

Panna 23.VIII-22.IX

Konieczne zwolnienie dotychczasowych
obrotów,
Należy obniżyć oczekiwania,
postawić na odpoczynek.

Waga 23.IX– 23.X

Konieczna
konsekwentna
zmiana nawyków i przyzwyczajeń co pozwoli na przywrócenie lepszego samopoczucia oraz lepszych
kontaktów z otoczeniem.

Skorpion 24.X-22.XI

Nie ustawaj w dążeniu do
lepszej formy fizycznej. Co
pozwoli na pokonanie słabości ciała, ale także duchowych
i emocjonalnych problemów.

Strzelec 3.XI.-23.XII

Czas zwolnić obroty. Mniej
przeciążeń więcej odpoczynku. Na ponure dni miesiąca
dobra książka poprawi nastrój. Nie unikaj kontaktów ze znajomymi.

Koziorożec 24.XII-20.I

Ten miesiąc może charakteryzować się większą ilością spraw
do załatwienia. Twoje zdrowie
wymaga wzięcia go pod opiekę. Na horyzoncie niespodziewane wydatki.

Wodnik 21.I-20.II

Unikaj ryzyka w podejmowaniu decyzji dotyczących niesprawdzonych interesów. Stres,
wyczerpanie i nadmierne zmęczenie dadzą znać o sobie..

Ryby 21.II-20.III

Szansa na zmianę sposobu pozyskiwania pieniędzy.
Ostatnie miesiące roku mogą
być okazją do korzystnych
zmian w domowym budżecie. 
J.J.

z hasłem

krzyżówka Nr 10

domowe dania
15 minut często mieszając.
Mięso wyłożyć na dno żaroodpornej formy. Ziemniaki obrać, opłukać, ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić, przestudzić,
zemleć w maszynce albo utłuc. Czosnek obrać,
przecisnąć przez praskę. Dodać do ziemniaków
wraz z masłem i mlekiem, wymieszać, przyprawić szczyptą gałki muszkatołowej. Pure wyłożyć
na mięso. Jajko roztrzepać, posmarować wierzch
zapiekanki. Zapiekać 20 minut w temp. 180oC.

Jesienne zapiekanki

Z

apiekanka to proste sycące danie, które
smakuje każdemu. Jeśli brakuje czasu na
gotowanie, szybka zapiekanka sprawdzi
się doskonale. Można przygotować ją w wersji
klasycznej, dodając do niej jedynie minimum
składników lub urozmaicić danie o nowe, ciekawe składniki. Zapiekanki nigdy się nie nudzą
i doskonale sprawdzają się w chłodne jesienne
dni. Przyrządzone według poniższych przepisów potrafią zaskoczyć wyjątkowym smakiem!

Zapiekana z dynią
i kurczakiem

● 1 podwójny filet z kurczaka
● 60 dag miąższu dyni ● 1 cukinia ● 1 cebula ● 2 ząbki czosnku
● 1 łyżka musztardy ● 4 łyżki
oliwy ● 1duża kulka mozzarelli
● 4 łyżki pestek dyni ● 2 łyżki ziołowej przyprawy do drobiu ● sól ● pieprz
W miseczce wymieszać oliwę, musztardę, posiekany czosnek i przyprawę do kurczaka. Kurczaka umyć wytrzeć do sucha. Filet pokroić
w grube paski. Mięso wymieszać z połową marynaty. Wrzucić na rozgrzaną patelnię i smażyć ok.
5 minut, ciągle mieszając. Cebulę obierać i posiekać. Dynię oraz cukinię pokroić w kostkę. Warzywa wymieszać w misce z mięsem oraz pozostałą
marynatą. Oprószyć solą i pieprzem. Przełożyć
do żaroodpornej formy. Posypać pestkami dyni.
Wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180oC. Piec ok. 40 minut. Mozzarellę pokroić w plasterki, ułożyć na wierzchu zapiekanki ok.
10 minut przed końcem pieczenia.

Zapiekanka pasterska

● 60 dag mielonego mięsa ●
2 kg ziemniaków ● 3 cebule ● 2
łyżki masła ● ¾ szklanki mleka
● 2 ząbki czosnku ● łyżka oleju
● ½ szklanki bulionu ● ½ łyżki
koncentratu pomidorowego ●
jajko ● sól ● pieprz ● tymianek ● gałka muszkatołowa
Cebule i jeden ząbek czosnku obrać. Cebule pokroić w krążki, zeszklić na gorącym oleju,
dodać posiekany ząbek czosnku. Wrzucić mięso,
przesmażyć. Zalać bulionem, dodać koncentrat,
przyprawić solą, pieprzem i tymiankiem. Dusić

Zapiekanka makaronowa
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Przysłowia na październik

Gdy w październiku ciepło chadza,
w lutym mrozy naprowadza.

Jeśli październik wietrzny i mroźny,
to nie będzie za to styczeń, luty groźny.
W krótkie dzionki października
wszystko z pola, sadu znika.
Kiedy październik śnieżny i chłodny,
to styczeń bywa zwykle łagodny.
Pewno październik nie oszczędzi pluchy,
jeśli wrzesień był ciepły i suchy.
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z pieczarkami

● 25 dag makaronu świderki
lub kokardki ● 35 dag pieczarek
● cebula ● 5 dag masła ● 15 dag
śmietanki 18% ● 5 dag żółtego
sera ● jajko ● sól ● pieprz ● zioła
prowansalski ● słodka papryka
Makaron ugotować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Cebulę posiekać w kostkę. Pieczarki obrać, pokroić na plasterki i podduś na
maśle. Pod koniec duszenia dodać cebulę. W miseczce roztrzepać jajko i wymieszać ze śmietaną,
doprawić. Ser zetrzeć na tarce. Makaron wymieszać z pieczarkami, sosem i połową startego sera.
Naczynie żaroodporne wysmarować masłem
i oprósz bułką tartą. Makaron z pieczarkami
przełożyć do formy. Na wierzch wysypać resztę
żółtego sera. Zapiekać przez 25 minut w temperaturze 180o C. Gotową zapiekankę makaronową
z pieczarkami warto posypać natką pietruszki
lub szczypiorkiem. 
Tartinka
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Litery w prawym dolnym rogu napisane od 1–24 utworzą hasło.

Poziomo: 1) ruch uznający rolę
rolnictwa opartego na samodzielnych gospodarstwach rolnych, 5)
zwykle powierzany osobie zaufanej,
8) region adm. Czadu, 9) przedmiot
o magicznym działaniu, 10) szofer,
11) warzywo, źródło węglowodanów
uprawiane w Afryce Płd., 13) litewski
zespół muzyczny założony w 1998
r., grający pop-rock i hip-hop, 16)
pobierana w ZUS, 20) imię ekonomisty, byłego wicepremiera i ministra
finansów, 23) wielbłąd jednogarbny, 24) osoba nadająca w urzędzie
pocztowym przesyłkę, 25) republika
w Afryce, której stolicą jest Lusaka,
26) wywożone na wysypisko lub do
spalarni, 27) jednostka masy.
Pionowo: 1) mała Amelia, 2) płaskie naczynie w kształcie korytka, 3)
miejscowość w środkowej Rumunii
(Siedmiogród) nad rzeka Maruszą,
4) w szkole obok „polaka”, 5) luźny osad w zbiornikach wodnych, 6)
krewny, 7) obszerne, szczegółowe
opracowanie, 12) na brzegach stawów, 14) arkusz silikonowej gumy
używany w stomatologii, 15) brazylijski napastnik, piłkarz wszech-
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czasów, 17) inaczej brak, 18) miasto
w Ekwadorze, w pobliżu wulkanu
Chimborazo, 19) ręczny karabin
maszynowy, 21) w tytule powieści
Melchiora Wańkowicza „…na kraterze”, 22) sierść psa, kota na dywanie, 23) dawany na tacę w kościele.
Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 10 prosimy przesłać na adres redakcji do dnia 30
października 2022 r. Prawidłowe
odpowiedzi drogą losowania będą
premiowane nagrodą ufundowaną
przez Handlową Spółdzielnię Pracy „HURT”
Rozwiązanie Krzyżówki nr 8/2022
Poziomo: 1) przekora, 5) marula,
8) szprot, 9) karakany, 10) kolekcja,
11) alkowa, 13) brzeg, 16) Albin, 20)
wałach, 23) telofaza, 24) iskierka,
25) spoina, 26) pisane, 27) spektakl.
Pionowo:1) puszka, 2) zapylacz, 3)
kromki, 4) ankra, 5) morwa, 6) Rekik,
7) Linowski, 12) Loda, 14)Rybarski,
15) golc, 17) botanika, 18)kołpak, 19)
Rafael, 21) Alina, 22)harce, 23) trans.
HASŁO: HOTEL ZORZA ZAPRASZA DO KOŁOBRZEGU.
Nagrodę ufundowaną przez Hotel
Zorza Społem w Kołobrzegu otrzymuje p. Patrycja Nowak z Pruszkowa.
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