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Akcje świąteczne

W

Obok tego klienci korzystają z cen promocyjnych
zamieszczonych w gazetce cenowej i w internecie,
np. na kiełbasę krakowską z Olewnika i dżemy bio
z Frutica. Natomiast w Universamie – m.in. na sałatki Grześkowiaka, wędliny Nik Polu, cukierki Wawela
i ciasta Tri Food

Ż

oliborska WSS, pod kierunkiem energicznej,
konsekwentnej prezes Jadwigi Rowickiej, osiąga stale zyski poprzez koncentrację działań
w sześciu zmodernizowanych, dużych supermarketach osiedlowych: Merkurym, Hali Marymonckiej,
Agorze, Megasamie Żoliborskim, Samie Bielańskim
i Radku oraz unikalnym barze mlecznym Sady i targowisku na Wolumenie.

O

olska WSS, która, jak pisalismy,
wkrótce szykuje otwarcie nowych inwestycji, w okres przedświąteczny weszła z nietypową akcją zbierania datków na ratowanie polskich koni, które niestety często po zasłużonym
pracowitym życiu, wysyłane są na stare lata, w opłakanych warunkach, do rzeźni za
granicą. O ich tragicznym losie
i udręce woła i apeluje o pomoc
Fundacja Kraina Zwierząt.
Szczegółowo piszemy o tym na
str. 3. Akcja trwa do końca roku
w wybranych pięciu placówkach wolskiej WSS Społem.

bchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski,
zorganizowane we współpracujących z naszą społemowską WSS Śródmieście placówkach
oświatowych, miały różnorodny
charakter. Od marszu, bicia rekordu w śpiewaniu hymnu, po wielotematyczne konkursy i festiwalowe
patriotyczne śpiewy. To była, dzięki nauczycielom, młodzieży i ich
rodziców, znakomita manifestacja
patriotyzmu.

W

e wszystkich 19 sklepach SS Mokpol wre gorączkowa praca załóg przed szczytem przedświątecznych zakupów. Wiodącą akcją sprzedaży jest w tym
roku „Mikołajkowa radość”. Polega ona na zbieraniu
8 naklejek za zakupy 30-złotowe produktów Bakoma, które można wymienić na klocki lego. Akcja trwa
we wszystkich placówkach w dniach 28 listopada–11
grudnia br., albo do wyczerpania kuponów i klocków.
Produkty Bakomy wskazano na plakatach i w internecie. Klienci mogą też skorzystać z zamieszczonych
w gazetce cenowych promocji na golonkę bez kości /hit
cenowy/ i mąkę Szymanowską, szczególnie polecanych
w pierwszy weekend grudnia.
Więcej na str. 3 u

Warszawskie spółdzielnie społemowskie w ponad 150 swoich sklepach osiągają ponad 700-milionowy
obrót roczny, prowadzą zakłady gastronomiczne, w tym dwa wzorcowe
bary mleczne – Bambino w centrum
i Sady na Żoliborzu, a warszawska
SPC to największa firma piekarnicza w stolicy. Wszystkie propagują
zdrowy styl życia, dbają o ochronę
konsumenta, większość wprowadza
program ekologiczny oraz program
lojalnościowy „Społem znaczy razem”.
Dalsze ambitne plany rozwojowe
spółdzielni obejmują m.in. rozwój
sieci sklepów, wdrażanie nowoczesnych systemów komunikowania,
w tym systemu informacji i promocji
internetowej i telefonicznej, przy zachowaniu wierności swojej tradycyjnej misji społecznej służenia warszawiakom. 
DG

„Kochamy Cię Polsko”

Więcej na str. 5 – Artykuł „Megazakupy” u

W

ajstarsza warszawska spółdzielnia spożywców, WSS
Śródmieście w roku 2019 obchodzi swoje 150-lecie. Chce i powinna, podobnie jak pozostale spoldzielnie warszawskie, potwierdzać swoją
niezawodność w służeniu warszawiakom. Dotyczy to
wszystkich placówek, w tym tych najbardziej znaczących – zabytkowej i odnowionej Hali Mirowskiej
oraz niedawno otwartego nowego
Więcej na str. 3 u
Sezamu.

Od lat misją warszawskiego Społem jest obok niezawodnego zaopatrywania warszawiaków w podstawowe artykuły żywnościowe, również
dbałość o ich jakość i proekologiczne
właściwości zdrowotne, kulturę obsługi, troska o młodzież i starszych,
wspieranie warszawskich szkół,
kultury, sportu, domów opieki, akcji
społecznych, współpraca z samorządem miasta i dzielnic.

Wszystkie placówki są w eleganckiej, szarej szacie
z czerwonym szlakiem i wyrazistym znakiem Społem.
Doświadczone załogi, więź z klientami i bogaty asortyment to atuty tych sklepów. Jednym z nich jest Megasam Żoliborski przy ul. Broniewskiego 65, który odwiedziliśmy na początku grudnia br. jeszcze przed falą
intensywnych zakupów przedświątecznych.

Więcej na str. 3 u

N

Wierni Warszawie

W ostatnich latach warszawskie
spółdzielnie radykalnie modernizują metody handlu i swoje obiekty,
jak np. najstarszy obiekt handlowy
stolicy – Halę Mirowską. W tym
roku otwarto nowe galerie handlowe; w centrum stolicy nowy Sezam
i Universam na Grochowie, a wkrótce zostanie otwarty Redutowa Park
na Woli. Uruchamiane są aplikacje
mobilne, akcje promocyjne, udogodnienia sklepowe.

WSS ŻOLIBORZ

śród 30 sklepów WSS Praga Południe zdecydowanie wyróżnia się oddany w tym roku do
użytku nowy Universam Grochów w Galerii
Handlowej Rondo Wiatraczna. To faktycznie dwie placówki: na parterze duży sklep spożywczy i na I piętrze
sklep przemysłowy. Już w handlową niedzielę 2 grudnia
pojawiły się dekoracje świąteczne i choinka oraz akcje
promocyjne. Jedną z nich jest sprzedaż z 10-procentowym rabatem w sklepie przemysłowym, po przedstawieniu paragonu na 100 zł ze sklepu spożywczego.

arszawska spółdzielczość
spożywców, czyli konsumentów, wraz z najstarszą WSS Społem Śródmieście oraz
WSS Praga Południe, WSS Wola,
WSS Żoliborz i SS Mokpol, a także
Spółdzielnią Piekarsko-Ciastkarską,
Warszawską Sp. Gastronomiczną
Centrum, Halami Banacha, Halą Kopińską, Hurtową Spółdzielnią Hurt
oraz Halą Wola, w roku 2019 obchodzą swoje 150-lecie. Przez trzy wieki
niezawodnie służą warszawiakom,
w okresach zaborów, wojen, odbudowy, kryzysów i reform, nawet
w okresach oblężenia Warszawy, powstania, odbudowy, stalinizmu, przemian i obecnie z powrotem w swobodnej gospodarce rynkowej.

– „Marsz udał się, wszyscy byliśmy zadowoleni, było przesympatycznie„ – tak podsumowano udział
uczniów z warszawskiego Zespołu
Szkół Specjalnych nr 105. Uczniowie tej szkoły czynnie włączają się
w różnego rodzaju uroczystości i tak
było również w listopadzie. Dwa dni
przed warszawskimi obchodami,
w placówce przy ulicy
Długiej zorganizowany
został uroczysty apel.
Następnie po uformowaniu przed budynkiem
szkoły pochodu, młodzież z opiekunami z biało-czerwonymi flagami
przeszła z siedziby szkoły na Plac Piłsudskiego,
gdzie zatrzymała się pod
pomnikiem Ojca Niepodległości Marszałka Piłsudskiego.
Pieśni patriotyczne rozbrzmiewały w 9 listopada

w przy ul. Koźmińskiej w Specjalnym
Ośrodku
Szkolno
-Wychowawczym dla
Dzieci
Słabowidzących nr 8 im. Zofii
Galewskiej podczas
„Festiwalu Pieśni Patriotycznych”. Wzięli
w nim udział uczniowie, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i chór
nauczycieli, na tle okolicznościowej dekoracji ze znaczącym tytułem „Wolność kocham
i rozumiem! Wolności
oddać nie umiem„.

Do obchodów włączyli się również
najmłodsi z bielańskiego Przedszkola nr 307 (ul. Księgarzy 9),
podejmując próbę pobicia „Rekordu
dla Niepodległej”, śpiewając o godz.
11:11 Mazurka Dąbrowskiego. Przygotowany został także konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.
W doborze utworów pomogli rodzice, a nauczycielki Monika Rostek,
i Renata Zawilińska przygotowały
dzieci do występów.
W Przedszkolu nr 14 (ul. Senatorska 24) dzieci włączyły się
w bicie rekordu w śpiewaniu hymnu,
rozwiązywały zagadki o Polsce oraz
te, dotyczące symboli narodowych
i Warszawy. Odgadywały też nazwy
warszawskich pomników i budowli.
Wszystkim bijemy gromkie brawo! 
J.J.
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Konferencja o walorach pieczywa

Opinie ekspertów

Chleb na zdrowie O

becnie, po VI Zjeździe
KZRSS Społem w listo„…
padzie 2015 r., gdzie tak
jak na poprzednich zjazdach sporo
mówiono o „potrzebie integracji,
konsolidacji i koncentracji spółdzielni”, sprawą najpilniejszą jest
– wykorzystanie „ostatniej szansy”, czyli – zorganizowanie przez
Zarząd KZRSS „Społem” krajowego systemu zakupów towarów
dla wszystkich spółdzielni, łącznie
z marketingiem i promocją. Zgodnie z wiekową nazwą, to musi być

W

konferencji „Prawdy i mity
na temat glutenu”, zorganizowanej 20 listopada
br. przez Stowarzyszenie Naukowo
-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego oraz redakcję „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”, w siedzibie Naczelnej
Organizacji Technicznej w Warszawie przy ul. Czackiego wzięło udział
liczne grono osób związanych z piekarnictwem z całego kraju.
Konferencję poprzedziło spotkanie z dziennikarzami, które prowadził prezes Stowarzyszenia Bronisław Wesołowski. Zaprezentowany
na nim przepiękny, liczący 240 stron
dwujęzyczny album opatrzony tytułem „ Malarska opowieść o polskim chlebie” wydany przez Stowarzyszenie, którego autorkami są
Elżbieta Staszewska i Mieczysława
Janik. Wydawnictwo to jest źródłem
wiedzy o tradycji i historii produkcji
chleba i jednocześnie galerią tematycznych obrazów oraz wierszy.
O sytuacji sektora piekarniczego
wypowiadali się Andrzej Szydłowski Honorowy Prezes Światowej Unii
Piekarzy i Cukierników – piekarz
z Gdańska, prezes KZRSS „Społem”
Ryszard Jaśkowski, który mówił
m.in. konieczności odbudowania
opinii o polskim chlebie poprzez
podkreślanie jego walorów w ramach
krajowej kampanii.
Prezes Spółdzielni Piekarsko
-Ciastkarskiej Janusz Kazimierczuk, pełniący również funkcję
prezesa Stowarzyszenia Piekarzy
Polskich wymienił powody spadku
sprzedaży pieczywa którymi są m.in.
zmiany w nawykach żywieniowych
społeczeństwa, popularyzowana dieta bezglutenowa, jak również istniejące rozdrobnienie producentów, które
nie służy podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć dotyczących szeroko
pojętej promocji produktu. Znaczącą przeszkodą w rozwoju piekarnictwa, jest brak wykwalifikowanych
piekarzy. Nie do zaakceptowania
przez środowisko jest utrzymywanie
niskich cen pieczywa przy wzroście
cen surowca, energii elektrycznej,
gazu czy ponoszonych nakładach na
zakup urządzeń do produkcji i wyposażenia punktów sprzedaży detalicznej tej branży.
Do grona organizatorów konferencji dołączyło „Społem” i SPC a także
KZRS Samopomoc Chłopska, którego prezes Janusz Czaplejewicz
uczestniczył również w konferencji
prasowej.
W ramach konferencji „Prawdy
i mity na temat glutenu” zaprezentowano wyniki badań ankietowych,
dotyczących wiedzy konsumentów
na temat pieczywa, zdementowano
mity o jego rzekomym szkodliwym
działaniu, omówiono racjonalne
przesłanki spożywania pieczywa
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logicznych. Aż 2/3 polskich konsumentów deklaruje, że preferuje
produkty zdrowe, czyli bez chemii
i sztucznych dodatków, lecz tylko
połowa badanych ufa etykietom. Co
trzeci kupujący deklaruje, że zapłaci
więcej za produkt o dobrym składzie,
lub ekologiczny. Najbardziej poszukiwana będzie coraz bardziej surowa,
nieprzetworzona żywność i produkty bez cukru. Natomiast zdobywać
zaufanie konsumenta będą firmy,
które dbają o środowisko i naszą jakość życia.
Zaobserwowano dwie grupy
klientów, tych którzy niespiesznie
celebrują życie oraz
tych, którzy wciąż
pędzą, jak pracownicy
korporacji,
którzy nie robią zakupów codziennie,
bo nie mają na to czasu. Jak mówiono, zakupy stały się płaskie, nudne,
a tymczasem klient chce zrobić je
szybko i wygodnie, by mieć więcej
czasu właśnie na swoje przyjemności. Społeczeństwo uwierzyło, że
ma więcej pieniędzy. Cena mniej
interesuje konsumentów, ważniejsza jest wygoda dokonywania zakupów.

Twarde wnioski

i płynące z tego korzyści dla funkcjonowania organizmu oraz aspekty
marketingowe umożliwiające pozyskanie klienta. Walory pieczywa
sprawiają, że powinno ono być jednym z podstawowych produktów
wchodzących w skład codziennej
diety. Jedynie w przypadku potwierdzonej celiakii, alergii pokarmowej
na pszenicę i żyto oraz nietolerancji
glutenu należy pieczywo tradycyjne
zastąpić bezglutenowym .
W zależności od wielkości dziennego zapotrzebowania energetycznego i zwyczajów żywieniowych
dzienne spożycie pieczywa dla osób
dorosłych powinno wynosić od 250
do 600 gramów z przewagą pieczywa żytnio-pszennego, lub jasnego.
W pieczywie obok białka, węglowodanów złożonych (skrobia), błonnika są witaminy, składniki mineralne oraz kwas mlekowy i to od nich
zależy prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Pieczywo jest zastrzykiem energii, nie przyczynia się
do zwiększania wzrostu wagi, daje
poczucie sytości, spokoju i zadowolenia, pomaga w zachowaniu
dobrego wyglądu skóry, poprawia
perystaltykę jelit, przeciwdziała
nowotworom jelita grubego.
Przy odnotowywanym spadku
spożycia pieczywa na osobę (ok. 45
kg/rok) konieczne jest podejmowanie akcji promocyjnych oraz edukacyjnych uświadamiających jaką rolę
odgrywa chleb w codziennej diecie.

Jolanta Jędrzejewska

spółdzielczość zintegrowana w dużym, krajowym, wspólnym przedsiębiorstwie. Tylko wtedy zahamuje spadek obrotów spółdzielni oraz
kurczenie ich potencjału i udziału
w rynku. Tylko wówczas będzie
zdolne uzyskać lepsze warunki
dostaw i zbytu towarów, nie dając
wypychać się z rynku przez silne
i sprawne ekonomicznie zagraniczne sieci handlowe…”
Tak pisałem przed rokiem w listopadowym, specjalnym wydaniu
„Społem”, z okazji 25-lecia KZRSS
Społem, wspierając wypowiedzi-apele liderów Związku – Ryszarda
Jaśkowskiego i Adama Sosnowca.
I w dalszym ciągu są to słowa pilnie
aktualne!
W dobie faktycznej kolonizacji
rynku przez zagraniczne koncerny,
takie twarde wnioski dla Społem
wynikają też z debaty podczas XI
Forum Rynku Spożywczego i Handlu w dniach 5-6 listopada br.

Już na początku jednej z dyskusji
podkreślano, że obecnie najbardziej
istotny dla branży spożywczej i detalicznej jest trend prozdrowotny. Najszybciej rośnie i będzie rosła sprzedaż
produktów wolnych od glukozy, laktozy, produktów bezmięsnych i eko-

Część dyskutantów wskazywała
na rosnące znaczenie trendu patriotyzmu konsumenckiego. Z badań wynika, że 30-40 proc. konsumentów kieruje się patriotyzmem
gospodarczym. Często w marketingu odwołujemy się do lokalności,
produktów regionalnych, bo konsumenci preferują te produkty.
W debacie zapowiadano budowę nowego formatu sklepów, takich
w których działa, czasem nawet
w połowie placówek sieci – oferta
gastronomiczna. To kąciki gastronomiczne, kawowe, sprzedaż kanapek, a niekiedy i odgrzewanych dań
gotowych.
Trzeba określać misje zakupowe,
wiedzieć gdzie i do kogo, do jakich
grup trafia konkretny produkt.
Na bazie badań rynkowych trzeba

Towarzystwo Spółdzielców

N

ad łaskawością władzy zastanawiali się członkowie Towarzystwa Spółdzielców, którzy
zebrali się 16 października br. w sali
Muzeum Spółdzielczości, by wysłuchać referatu dr Rafała Płoskiego pt.
„Polityka państwa wobec spółdzielczości rolniczej w Drugiej i Trzeciej
Rzeczypospolitej”. Był to temat pracy doktorskiej, którą obronił w tym
roku na Uniwersytecie Przyrodniczo
-Humanistycznym w Siedlcach. Promotorem jego kilkusetstronicowej
pracy była prof. Zofia Chyra-Rolicz.
Jak mówił referent, życzliwa polityka władz państwowych w okresie
II Rzeczypospolitej, mocno sprzyjała
rozwojowi spółdzielczości. Natomiast
władze III Rzeczpospolitej traktowały
ją raczej nieżyczliwie, uważały jako
relikt minionego systemu i wykazy-

150 lat
zwracać uwagę na okazje zakupowe. Oferta artykułów premium trafia
do coraz szerszej grupy detalistów.
Oczywiście, ogromną wagę należy
przywiązywać do jakości tych produktów. Ważne jest też ich opakowanie, design, pozycjonowanie wartości produktu, czyli odpowiednia
kampania marketingowa, ekspozycja
w sklepach.
Mówiono też o problemie braku
kadr, szczególnie dla sieci delikatesowych. Klient oczekuje od personelu przyjemności zakupu i wysokiej
jakości obsługi. Rola pracowników
sklepów to rola doradców klientów.
Niektórzy dyskutanci ubolewali,
że rodzimy handel przestaje u nas
istnieć. Mamy wprawdzie niespodziewanie rosnące Dino, Lewiatana, sieci Topaz i Arhelan, ale to
w skali wartości całego rynku, nieznaczący gracze. Mamy potężnego matadora w postaci Biedronki,
„wymiatacza” rynku. To niestety,
pokłosie braku współpracy między
polskimi firmami. Skonsolidowane międzynarodowe sieci będą poważnym problemem nie tylko dla
polskich sklepów, ale i dla polskich
producentów, bo osłabi ich możliwości negocjacyjne.
Wnioski z tej listopadowej debaty
ekspertów, podobnie jak wcześniej
kilkakrotnie prezentowane w gronach
społemowskich tezy znakomitej ekspert prof. Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej o konieczności radykalnej
konsolidacji i poprawy wizerunku
– to pilne wskazania dla spółdzielni społemowskich i ich organizacji
w roku 2019. Roku 150-lecia i roku
kolejnego Zjazdu Krajowego KZRSS
Społem. 
DARIUSZ GIERYCZ

Opium liberalizmu

wały chęć likwidacji spółdzielczości.
Przerażający jest stan niewiedzy na
temat spółdzielczości. Jak wynika
z badań ankietowych dr Płoskiego,
tylko 1/3 badanej społeczności wiejskiej jest świadoma XIX-wiecznego
rodowodu spółdzielni, a aż ponad 40
proc. utożsamia spółdzielnie z próbami przymusowej „kołchoizacji” wsi
w PRL! Obecnie, zdaniem referenta,
jedynie spółdzielnie mleczarskie wykazują się rozwojem na rynku, bo potrafiły skonsolidować się w większe,
silne organizacje.
W dyskusji potwierdzano katastrofalny stan niewiedzy społecznej, w tym głównie młodzieży
o spółdzielczości. Pokutują nadal
szkodliwe, krzywdzące stereotypy.
– Opium liberalizmu wyparło
poczucie wspólnoty – mówił pre-

zes Towarzystwa dr Krzysztof Lachowski. Musimy z tym walczyć
i na nowo promować wartości
spółdzielcze. Należy wreszcie ogłosić księgę wielkich strat spółdzielczości, po sławetnej specustawie
z 1990 r., która spowodowała największy pogrom polskiej spółdzielczości, czego nie dokonali nawet
okupanci, ani stalinowcy. 
DG

Od lewej: prof. Zofia Chyra-Rolicz, dr
Rafał Płoski i dr Krzysztof Lachowski.

Retro wystawa

W

roku 1934 ówczesny Związek Spółdzielni Spożywców RP wydał Poradnik Handlowca. Zamieścił w nim m.in. wzór wystawy przedświątecznej z podpisem: „Na święta. Wystawa obejmuje
asortyment rónyxch artykułów „Społem”, potrzebnych na święta. Pożądane
tło ciemniejsze, wobec przeważnie jasnych opakowań. Boczne skrzynki są
od śliwek, pośrodku – od makaronu i herbaty. Woreczki z mąką oparte lub
ustawione na pudełkach. Napisy: czarno-białe. Przedmiotem, „chwytającym
wzrok” są spiętrzone woreczki z mąką. Inne artykuły symetrycznie rozmieszczone pomiędzy skrzynkami i przed niemi. Wywieszki: ocet, kawa, gilzy,
cukierki nad towarami odpowiedniego gatunku. Landryny i cukierki w opakowaniu oraz dropsy umieszczone są w pudełeczkach, owiniętych cynfolią.
Proszki do pieczenia i budyń podparte ztyłu innemi małemi pustemi pudełkami /niewidocznie/.” 
(p. facebook społem)
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Różycka, kawaler Orderu Uśmiechu, szefowa Oddziału Biura Akcji
„PDPZ” w Warszawie.
Mokpol uczestniczy w takich
zbiórkach od wielu lat. Klienci bardzo chętnie dzielą się swoimi zakupami z potrzebującymi, wkładając
do koszy potrzebne towary. Sklep
przy ulicy Konstancińskiej 2 odwiedził m.in. wiceburmistrz Mokotowa
Krzysztof Skolimowski. I jak sam
napisał z dumą na swojej stronie na
facebooku – „Dzisiaj zrobiłem zakupy dla dzieci. Przekazałem 3 paczki
ze słodyczami, herbatą i środkami
czystości. Były także przytulanki.”
DG
Fragment ekspozycji świątecznej w sklepie nr 90 przy ul. Kamiennej 1, przygotowanej przez kier. sklepu Ewę Nowak i jej zastępczynie Renatę Wojciechowską
i Agatę Dąbrowską.

J

ak mówi Iwona Karwowska z działu
marketingu SS Mokpol, dekoracje świąteczne w sklepach spółdzielni pojawiły
się już od 30 listopada br. Najbardziej okazałe w dużych obiektach, jak w opisywanych u nas często, np. w Megasamie
na Ursynowie, w Delikatesach przy Konstancińskiej, czy przy Wałbrzyskiej.
W porozumieniu z działem marketingu dużą inicjatywę wykazują załogi sklepów i ich kierownicy, również w tych bardziej kameralnych placówkach, jak
np. przy ul. Kamiennej na Pradze.
W okresie przedświątecznym organizowane są akcje promocyjne, jak np.
Mikołajkowa Radość, o której piszemy na str. 1. Nagrodą są klocki lego. To
rzeczowy, atrakcyjny prezent, podobnie jak opisywane u nas wcześniej firmowe kufle przy okazji akcji Mokpolfest. Jednakże powodzeniem cieszą się
wśród klientów także akcje społeczne. Ich przykładem na czasie jest zorganizowana w handlową niedzielę 25 listopada br. zbiórka darów Akcji Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę. Głównym koordynatorem tych zbiórek jest Zofia

Krzysztof Skolimowski

Do 15 grudnia w gazetce cenowej
WSS spółdzielcy polecają ananasy
i brzoskwinie w puszkach i słoikach
oraz premiową sprzedaż Coca Coli,
z charakterystyczną sylwetką pijącego św. Mikołaja. Służy ona też akcji
Szlachetna Paczka.

S

połemowski Universam Grochowski, wraz z całą
Galerią Rondo Wiatraczna, zapraszają warszawiaków na świąteczne odwiedziny. 8 grudnia w sobotę, szczególnie dzieci z rodzicami, na spotkanie ze św.
Mikołajem oraz warsztaty tworzenia wyjątkowych ozdób
choinkowych, a w weekend 15-16 grudnia na zakupy premiowe. Wystarczy
zarejestrować wtedy paragon na minimalną kwotę 30 zł i zdobyć w ten sposób
małe świąteczne drzewko.
W specjalnej gazetce cenowej Universamu, społemowcy zapraszają do
promocji artykułów spożywczych (m.in. charsznickich ogórków kiszonych),
które wymieniamy na str. 1 oraz na I piętro do stoiska przemysłowego do zakupu świec i stroików świątecznych, bombek ręcznie malowanych, czajników
i pojemników na ciasto.

S

zef marketingu WSS Śródmieście Marcin
Cieluba z zadowoleniem poleca świąteczną, grudniową gazetkę cenową, wyjątkowo
bogatą, z wieloma artykułami promocyjnymi markowych firm. Ukazała się
jednocześnie na stronie internetowej i facebooku spółdzielni i w druku w jej
sklepach. Otwiera ją oferta zup do podgrzania firmy Profi, bez których trudno
wyobrazić sobie Wigilię – grzybową z suszonych grzybów i barszcz czerwony
z uszkami. Potem możemy sobie wybrać takie świąteczne specjały, jak np.
śliwki suszone, wiórki kokosowe i masę makową.
Podobnie jak w innych warszawskich spółdzielniach wśród napojów prym
wiedzie promocyjna sprzedaż Coca Coli. Warto też polecić kwas Podlaski
i podpiwek, soki Hortexu i Tymbarka, wody Cisowiankę i Nałęczowiankę.
Kuszą tanie toruńskie Katarzynki oraz wyjątkowa czekolada piernikowa Wawela. W Sezamie, Hali Mirowskiej i innych sklepach śródmiejskich.
Bogaty jest wybór wędlin – JBB, Gzelli, Taurusa, Madej-Wróbel, Olewnika. W tygodniu przedwigilijnym Bruno Tassi oferuje promocyjne ceny suro-

Oprócz tego, jak w latach poprzednich, co potwierdza Janina
Adamkowska z działu marketingu
WSS Praga Południe, w sklepie LUX
przy ul. Patriotów do 4 stycznia 2019
r. będzie organizowana we współpracy z Caritasem akcja zbierania darów
do paczek dla osób najuboższych.
Sprzyjać temu będzie świąteczna
atmosfera w sklepach. Wpływają na
nią dekoracje świąteczne.
To ogromne pole do popisu dla
załóg sklepowych i ich kierowników.
Ich inwencja, pomysły, zaangażowanie, są doceniane przez klientów
i kierownictwo spółdzielni. Z ramienia marketingu załogom pomaga
fachowo konsultantka Alina Kołodziej, służąc doradztwem i elementami dekoracyjnymi.
DG
wej szynki i schabu bez kości. Wyroby nabiałowe to popularne wśród
warszawiaków produkty z Garwolina, Turka, Piątnicy. Natomiast wśród
produktów marki Społem warto skorzystać z promocji na konserwowe
groszki, selery, kukurydzę i ogórki.
Towary te atrakcyjnie wyglądają w świątecznej dekoracji girland,
lampek, stroików. Od szeregu lat
koordynatorem i twórcą tych dekoracji jest Krystyna Borkowska. Jest
ona autorką interesujących dekoracji
okolicznościowych w witrynie sztandarowych Delikatesów przy Nowym
Świecie. Niekiedy przystają przy
nich przechodnie z kraju i z zagranicy. Tak było niedawno, gdy pojawił
się portret marszałka Piłsudskiego
i flagi z okazji stulecia odzyskania
niepodległości, tak jest i teraz gdy
w witrynie zaświeciły się świąteczne
napisy i lampki.
DG

S

l

Ratowanie koni

połemowskie, wolskie sklepy
od lat biorą udział w społecznych akcjach. Jedną z nich
jest zbiórka datków do wystawionych przez Fundację Kraina Zwierząt skarbon w pięciu sklepach
wolskiej WSS: przy ul. Górczewskiej, Jabłonowskiego, Kaliskiego,
Krasnobrodzkiej oraz Al. Solidarności (róg Jana Pawła II). Celem
tej akcji, trwającej do końca grudnia br. jest zbieranie środków na
ratowanie koni przed cierpieniem
i śmiercią, a szczególnie przed
wywózką zasłużonych dla ludzi
starszych koni do zagranicznych
rzeźni, często w drastycznie morderczych warunkach.
Fundacja Kraina Zwierząt, która
od szeregu lat organizuje taką pomoc, chce ratować nie tylko konie,
ale również porzucone psy, koty
i inne zwierzęta w potrzebie, budując schroniska i szukając nowych ich
opiekunów. Na zdjęciu obok przedstawiamy Maksa, jednego z uratowanych przez Fundację koni, wykupionego na targu w Skaryszewie
oraz później odrodzonego już pod
ich opieką.
Jak zaznacza prezes Fundacji
Marta Olszewska, Fundacja Kraina Zwierząt powstała, aby ratować
przed cierpieniem i śmiercią zwierzęta pozbawione jakichkolwiek szans
na pomoc. Założycielki Fundacji
pragną przeciwdziałać złu w jego
najgorszych przejawach, bo za takie
uważają znęcanie się nad istotami
najsłabszymi, zupełnie zależnymi od
woli i działań człowieka. Jeśli ktoś
skrzywdzi bezbronne zwierzę, to nie
zawaha się także podnieść ręki na
osobę starszą i dziecko, mając świadomość, że nie będą się bronić.
W naszym kraju przez całe wieki
traktowano konie ze szczególnym
szacunkiem. Były one inspiracją dla
malarzy i poetów. Otaczano je troską,
bo spełniały niezwykle ważną rolę
w życiu ludzi. Bez koni trudno sobie
wyobrazić triumfy oręża polskiego
i ciężką pracę na roli. Dziś setki ty-

sięcy koni hoduje się w Polsce tylko
po to, aby skończyły żywot w zagranicznych rzeźniach. Nie oszczędza
się im, zanim tam trafią, żadnych
cierpień. Dlatego priorytetem fundacji jest ocalenie życia koniom oraz
pomoc dla porzuconych psów, kotów
i innych zwierząt w potrzebie.
Pani prezes dziękując wolskim
społemowcom, ich klientom i prezesowi Januszowi Szczękulskiemu
„za wrażliwość, empatię oraz wielkie
zaangażowanie w pomoc dla skrzywdzonych zwierząt”, jednocześnie
prosi o wpłaty na rzecz pomocy dla
zwierząt na konto: Fundacja Kraina
Zwierząt Raiffeisen POLBANK,
21 1750 0012 0000 0000 3889 9538.
Red.
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Browar Spółdzielczy w Pucku

O

puckim browarze spółdzielczym kiedyś już pisałem,
chwaląc pod każdym względem to wielce pożyteczne przedsięwzięcie. Dziś więc przypomnę
jedynie, że spółdzielnia Dalba jest
wielobranżowym
przedsiębiorstwem społecznym, zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością
intelektualną. Operuje w dwóch
obszarach – produkcji piwowarskiej oraz prac sprzątających
i ogrodniczych.
Zarządzający dysponują sporym
pakietem doświadczenia, zarówno
tym związanym z kierowaniem spółdzielnią, jak i tym dotyczącym produkcji. A że potrafią robić dobrze to
co robią, najlepiej świadczą liczne
nagrody za pomysł na biznes, działalność społeczną i jakość wytwarzanego piwa. W końcu to, że jest
się pierwszym w Polsce i szóstym
w świecie browarem spółdzielczym
do czegoś zobowiązuje.
Oddawszy szacunek pomysłowi
i jego skutecznemu wdrożeniu w życie, przejdźmy do spraw dla konsumenta najważniejszych i sprawdźmy
smak tutejszego bursztynowego napoju. Aktualnie w ofercie lokalnego
sklepu, prowadzącego między innymi sprzedaż puckiego piwa, mamy aż
dziesięć jego gatunków. Ta liczba się
zmienia, bowiem tutejsi warzelnicy,
oprócz wypróbowanych gatunków,
od czasu do czasu raczą swych wiel-

Biblioteczka Handlowca

C

hcecie wiedzieć jakie wrażenie
wywieracie na ludziach? Zastanawiacie się czy uwierzyć w to
co mówi szef. Czy rozmawiacie z potencjalnym klientem czy tylko marnujecie czas? Co rozmówca tak naprawdę
chce nam powiedzieć? Czy słuchacze
są zainteresowani czy znudzeni ? Otóż
odpowiedzi na te pytania są pod ręką.
W życiu zawodowym ludzie bezustannie mówią sobie co myślą i czują,
chociaż często czynią to nie z pomocą wypowiadanych słów. To mowa

bicieli specjalnymi seriami limitowanymi opartymi o słody otrzymane od
zaprzyjaźnionych
browarników w Polsce i Europie.
Stałą pozycję w repertuarze puckich piwowarów stanowią między
innymi piwa z nazwami
wziętymi od marynarskich węzłów. Jest więc

popić burgera, można sałatkę owocową albo i owocowe ciasto.
Flagowe to też IA, ale bardziej
klasyczna – amerykańska. Nic więc
dziwnego, że w aromacie prym wiodą chmiele właśnie amerykańskie
dając mocno owocowy tropikalny ślad. Smak także taki – cytrusy
i tropiki, ale już na mocnej bazie
goryczki z akcentami herbaty i żywicy kontrowanymi słodem. W sumie
gorzko i słodko, lecz absolutnie nie

Szotowe, Knagowe, Wyblinkowe,
Flagowe, Cumowe, Dwa Półsztyki,
Ratownicze, Ósemkowe i Refowe.
Dziś, na próbę cztery smaki z tej znakomitej serii.
Na początek przymierzmy się do
Wyblinkowego. Zacznę właśnie od
niego bo to lekkie piwo górnej fermentacji, takie w sam raz na aperitif.
Dodatki owocowe w postaci jagody
kamczackiej i pigwowca przydają
mu wyczuwalnej choć nie nachalnej
kwaskowatości. Kolor ma lekko wpadający w czerwień, pianę zaś różowawą, nieznaczną, szybko znikającą,
a przezroczystość zaburzoną z racji
niefiltrowania i niepasteryzowania.
Alkohol 3,5 %, ekstrakt 9 %, niska goryczka. Na pewno bardzo sposobne na
upalne dni. Zimniejszą porą, oprócz
wspomnianej roli apetizera, może być
niezłym kontrastem dla ciemnych pieczeni czy pasztetów z dziczyzny.
Knagowe to wheat IPA, jasne,
górnej fermentacji. Aromat wyraźnie
owocowy, a tych owoców cały kosz.
Da się wyczuć mango, melon, może
jeszcze banan i papaja, zaś gdzieś
pod spodem coś cytrusowego. Ta
sama dominanta obecna w smaku,
choć nieco podbita słodem i lekko
żywiczna. Goryczka średnia. Kolor
jasny, piana biała, niezbyt długo stojąca. Jak poprzednik niepasteryzowane i niefiltrowane, a co za tym idzie
– lekko mętne. Alkohol 6,2%. Piwo
dobre na każdą okazję – można nim

za słodko. Kolor miodowy, a może
z racji nadmorskiego położenia browaru – bursztynowy. Piana dobra,
pozostawiająca eleganckie obrączki
na ściankach. Też niepasteryzowane,
niefiltrowane i lekko mętne. Alkohol
6,2. Pomoże przy mięsach w sosach
czy pieczystych, ale może być też
ciekawym przełamaniem smaku przy
kurczaku albo fajnym podkładem
pod sery podpuszczkowe.
Na koniec Cumowe dry stout.
I znów – na koniec, bo to znakomity trunek na deser. Ciemne piwo
górnej fermentacji. Smak kawowy
– wprawdzie z nutami czekolad, ale
dość wyraźny. Taki też aromat. W dalekim tle smuga chmielu. Całość zdecydowanie wytrawna z raczej niską
goryczką. Kolor ciemny idący ku
brunatnemu. Pianka przyciemniona, szybko opadająca do niskiej, ale
zostawiająca ślad po każdym łyku.
Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, naturalnie mętne. Alkohol 5,5%,
ekstrakt 14%. Znakomite na finisz po
każdym mięsnym posiłku albo deserowy kawowy dodatek do kawy.
Piwa puckiego Browaru Spółdzielczego znaleźć można w multitapach i pubach, czasem też w specjalistycznych sklepach dla wielbicieli
złocistego trunku. W nadchodzącym
karnawale warto o nich pamiętać.
Potrafią uprzyjemnić każdą zabawę
i spotkanie towarzyskie.
Jarosław Żukowicz

Pierwszy rozdział przedstawia zawartą w książce strukturę, na którą
składa się pięć elementów – kontekst,
klastery, kongruencja, konsekwencja
i kultura, które musimy brać pod
uwagę kiedy odczytujemy przesłanie
czyjejś mowy ciała. Kolejne pięć rozdziałów to całościowy przegląd ciała
od stóp aż po głowę. Część „Czytanie całego ciała” zwraca uwagę na
emocjonalny przekaz, postawę, pozy
i naukę nadawania komunikatów całym ciałem. „Poznać po oczach” tłumaczy siłę oddziaływania kontaktu
wzrokowego, ogólnie definiuje różne
ruchy oczu, wyjaśnia
jak odróżnić spojrzenie biznesowe od
towarzyskiego. „Twarzą w twarz” dotyczy
wyrazu twarzy i związanych z nim
emocji.
Uczymy się jak odróżnić uśmiech
szczery od sztucznego i co oznaczają
różne pozycje głowy. „Mówienie rękoma” wyjaśnia jaką rolę odgrywają
ręce w okazywaniu pewności siebie,
otwartości, niechęci i zaniepokojenia.
„Stopy górą” omawia intrygujący temat gestykulacji stóp i nóg – a więc
tych części ciała, na które często nie
zwracamy uwagi.
O strefie naszej przestrzeni osobistej oraz optymalnej odległości między ludźmi podczas kontaktów towarzyskich i publicznych mówi rozdział
„Wchodzisz na moje terytorium”,
gdzie dowiadujemy się także dlaczego ważne jest odpowiednie zaaranżowanie pomieszczenia na spotkanie
biznesowe i co gabinet mówi o jego
właścicielu.
Przesłania stojące za dotykiem
omawia część zatytułowana „Moc
dotyku” Położono w niej szczególny
nacisk na uścisk dłoni oraz wyjaśnienie dlaczego nawet przelotny dotyk
może prowadzić do zacieśnienia
więzi. „Interkulturowe tłumaczenia
mowy” opisują istniejące między
kulturami różnice w sposobie komunikacji pozawerbalnej. Czasem
bowiem gesty w jednej kulturze odbierane pozytywnie w innej bywają
wręcz obraźliwe. I na zakończenie
„Nadać komunikat bez słów” wska-

zuje jak inni
mogą odbierać
sygnały wysyłane przez
twoje ciało.
Książka stanowi nie tylko
pożyteczną ale
też
ciekawą
i lekką w odbiorze lekturę.
Jest nieocenionym pomocnikiem w pracy
nad poprawą
naszych kontaktów z otoczeniem.
Będzie na pewno przydatna nie tylko
w życiu zawodowym, ale też w sferze towarzyskiej czy rodzinnej. Najważniejsze, że nie wymaga specjalnych studiów i ćwiczeń w skupieniu.

Węzły piwne

Mowa ciała

ciała. Ten kto ją opanował nie tylko
odszyfruje cudze sygnały lecz także
wykorzysta mowę własnego ciała do
przekazania informacji o jakie mu
chodzi. Tak twierdzi Carol Kinsey
Goman, autorka książki „Komunikacja pozawerbalna – znaczenie mowy
ciała w miejscu pracy”.
Goman to przede wszystkim praktyk. Jako prezes dużej amerykańskiej firmy konsultingowej współpracowała z ponad 130 instytucjami
i organizacjami z dwudziestu krajów.
Udziela się również medialnie w stacjach telewizyjnych CNN, Bloomberg Television i NBC. Ma za sobą
pracę adiunkta na John F. Kennedy
University, prowadziła też wykłady
na Uniwersity of California, a także
w Instytucie Organizacji i Zarządzania Izby Handlowej USA.
W swej publikacji połączyła wyniki najnowszych badań ze swoim
dwudziestopięcioletnim
doświadczeniem w charakterze konsultantki,
terapeutki oraz instruktorki i napisała
praktyczny przewodnik ułatwiający
rozpoznanie tego co mówi się bez
słów. Rysunki, zdjęcia, anegdoty
i liczne ćwiczenia pomagają czytelnikowi zapanować nad komunikatami
wysyłanymi przez nasze ciało, aby
stworzyć wierniejszy i atrakcyjniejszy wizerunek tego kim naprawdę
się jest w oczach kolegów, klientów
i partnerów.

Korzystając z podanych przez autorkę rad możemy zacząć trenować
wszędzie – w sklepie, autobusie,
urzędzie. Nauczmy się lepiej rozumieć innych, nauczmy się co zrobić
by samemu być lepiej rozumianym.
Myślę, że warto.
żuk
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Zasłużeni działacze
spółdzielczości spożywców

P

Bożena Woś

onad cztery dekady w społemowskim handlu i tylko w WSS
Śródmieście, z czego większość
na stanowisku zastępcy kierownika
lub kierownika stoiska.
Uczennica Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Chemicznej w Mińsku
Maz., a nieco później ukończonym
Technikum o tym samym profilu i wyuczonym zawodzie aparatowy procesów chemicznych. Nigdy nie podjęła
pracy związanej ze sprawowaniem
nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem specjalistycznej aparatury
w laboratorium chemicznym.
Mieszkanka
podwarszawskiej
miejscowości Kamionek. W 1975
roku przyjeżdża do Warszawy zachwycona nie tylko wielkomiejskim
gwarem, ale również obiektami handlowymi na tzw. Ścianie Wschodniej, na której jest kultowy Spółdzielczy Dom Handlowy Sezam.
Wchodzi do Sezamu, gdzie spotyka
znajomą z rodzinnych stron. Wtedy
dziewiętnastolatka, jak mówi teraz
„oczarowana warszawskim obiektem”, postanawia spróbować pracy
w handlu, pozostawiając chemię
poza kręgiem zainteresowania. Po
załatwieniu wszelkich formalności,
dyrekcja Sezamu powierza jej pracę
w dziale warzyw i owoców.
O pierwszych krokach w zawodzie
mówi – jak bardzo z jednej strony
obawiała się nowego środowiska, ale
i jak ogromną satysfakcję przynosiła
jej praca, często nawet ta w niezbyt
dogodnych warunkach atmosferycznych poza budynkiem, podczas grudniowych bożonarodzeniowych kiermaszów, czy na okolicznościowych
imprezach plenerowych, w których
tłumnie uczestniczyli Warszawiacy,
jak również osoby spoza stolicy.
Posiadaną zdolnością w nawiązywaniu relacji zarówno z klientami,
przełożonymi oraz ze współpracownikami, zjednuje sobie zarówno
jednych jak i drugich. Po dziesięciu
latach, zostaje zastępcą kierownika
ówczesnego działu zamówień, powiększanego w miarę łączenia stoisk
o artykuły monopolowe i ciasta, a po
odejściu na emeryturę swojej szefowej obejmuje jej stanowisko.
W roku 2013 w związku z planami dotyczącymi realizacji Centrum
Marszałkowska w miejsce SDH Sezam, zarząd spółdzielni powierza
jej stanowisko kierownika stoiska
z artykułami spożywczymi w SDH
Hala Mirowska. Tu organizuje pracę
licznej załogi, tworząc dobrą atmosferę wśród podległych jej pracowników. Ma to z kolei odzwierciedlenie
w uzyskiwanych przez placówkę
wynikach ekonomicznych. Zdobytą
wiedzą chętnie dzieli się z młodymi
adeptami sztuki handlowej, co przekłada się na przygotowanie kolejnych
kadr dla śródmiejskiej spółdzielni.
Dzięki
zdolnościom
organizacyjnym, jak i umiejętnościom

Techniki rozmów

C

o robić, gdy ma się do czynienia z rozmówcą gadułą? Jak
postępować gdy partner rozmowy reaguje zbyt emocjonalnie? Jak
skłonić go do bardziej rzeczowej dyskusji? Jak wspólnie z pracownikami
formułować realne do osiągnięcia
cele? W każdej z tych sytuacji trzeba
po prostu umieć rozmawiać. Umiejętność prowadzenia rozmów odgrywa w życiu zawodowym bardzo dużą
rolę, zwłaszcza w przypadku osób
zajmujących kierownicze stanowiska. Ta teza legła u podstaw powstania książki „ Techniki prowadzenia
rozmów dla kadry zarządzającej” autorstwa Anke von der Heyde i Borisa
von der Linde, którzy postanowili
przybliżyć nam sztukę skutecznej komunikacji. Obydwoje autorzy są dyplomowanymi psychologami, a jednocześnie praktykami pracującymi

w dużej firmie consultingowej, gdzie
zajmują się zagadnieniami kierowania zespołem i tworzeniem testów
psychologicznych. Ich pracę można potraktować jako swego rodzaju
ciekawostkę i jednorazową lekturę,
można jednak uznać ją za podręcznik
i korzystać z zawartej tu wiedzy
w celu podniesienia własnych umiejętności na wyższy poziom.
Rzecz zaczyna się od rozdziału
prezentującego najważniejsze umiejętności osobiste niezbędne do profesjonalnego prowadzenia rozmów.
Zawarte też tu zostały wskazówki,
jak doskonalić i ćwiczyć własne
umiejętności. Następnie zgłębiamy
zasady dobrej rozmowy. Jej najważniejsze cechy to przejrzystość,
precyzyjnie zdefiniowany problem,
logiczna argumentacja i wiążące
wyniki. Poznajemy tu metody inic-

w podejmowaniu trafnych decyzji,
w działaniu w różnych sytuacjach,
doceniana jest zarówno przez władze
spółdzielni, współpracowników jak
i bezpośredniego przełożonego, dyrektora Bogusława Pieńkowskiego,
który jednym tchem wymienia zalety
Bożeny Woś: „pracowita, solidna,
prawdomówna, sumienna, zaangażowana, koleżeńska, praworządna,
sprawiedliwa, konsekwentna „ .
W uznaniu za wieloletnią pracę
w spółdzielni otrzymuje liczne wyróżnienia, podziękowania. Szczególnie ceni sobie spółdzielczą odznakę
„Zasłużony dla Społem”, podobnie
jak tytuły „Wzorowego Sprzedawcy”, czy nagrody w konkursach „Na
najlepsze stoisko” organizowanych
już w nieco odległych czasach.
Zapytana czym jest dla niej praca
odpowiada krótko: „całym moim życiem” z zastrzeżeniem: „ oczywiście
poza rodziną, a w handlu czuję się
jak ryba w wodzie„.
W roku 2018 Bożena Woś za całokształt pracy zostaje nominowana
przez władze spółdzielni do tytułu
Pracownika Roku, w kategorii Długodystansowiec w konkursie organizowanym przez Bussines Centre
Club, a otrzymanie tego tytułu jest
uhonorowaniem jej za wieloletnią pracę, wykazywaną inicjatywę
w pełnieniu obowiązków, aktywność
i duży wkład w wychowanie kolejnych kadr.
W życiu prywatnym szczęśliwa
małżonka oraz mama dorosłej córki Agnieszki i syna Rafała. Babcia
dwóch wnuczek – Julii (8 lat) i Klaudii (15 lat) i dwóch wnuków – Sebastiana (13 lat) i Wiktora (5 lat).
Poza pracą zajmuje się prowadzeniem domu i z humorem podkreśla,
że jej podstawową funkcją w domu
jest „nadzorowanie”. W szczególny
sposób cieszy ją utrzymanie porządku w siedlisku, gdzie mieszkają również dzieci z wnukami, o który na co
dzień dba jej mąż.
Przy braku czasu wyjątkowo
ceni sobie spędzanie wolnych chwil
z uczestnikami wycieczek organizowanych przez Spółdzielnię, zarówno
tych w kraju jak i poza jego granicami.
Jolanta Jędrzejewska
jowania rozmowy, uczymy się jasno
definiować jej temat i osiągać zadowalający wszystkich uczestników
konsensus.
Czas na opisanie narzędzi rozmowy. Chodzi o to, jakie typy pytań
i kiedy stosować, co znaczy aktywnie
słuchać, jakich technik używać przy
odpieraniu zarzutów. Uczymy się
jak przekazywać informacje zwrotne
i jak na nie reagować, jak formułować polecenia, jak postępować
w przypadku osób zbyt rozmownych
i zbyt milczących. Dobrym pomysłem są kończące tę część testy, dzięki
którym można sprawdzić, w jakim
stopniu udało nam się te umiejętności sprawdzić.
Duży nacisk położony został na
profesjonalne prowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych. Widzimy tu za
pomocą jakich rodzajów pytań egzekwować informacje i na jakiej podstawie wybierać właściwych kandydatów na stanowiska. 
żuk
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WSS Żoliborz
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a podkreślają eksperci handlowi, wciąż niebywałe znaczenie
dla sukcesu handlu ma lokalizacja. Na wybór sklepu wpływa jego
funkcjonalność, rozumiana przez
bliskość, interesującą cenę i szeroki
asortyment. Istotnym powodem jest
miła obsługa. Ludzie bardzo doceniają świeży asortyment i ofertę
niespożywczą. To dlatego wciąż tam
wracają. Sklepy powinny być wygodne, a konsument musi czuć przeświadczenie o tym, że dba się o konsumenta i to, co dla niego ważne.
Regularnie należy mówić klientom
„dziękuję, proszę, dzień dobry”.
Stale trzeba budować zaufanie do firmy i do sklepu.
Tak jest w dużej mierze, w odwiedzanym przeze mnie na początku
grudnia „MEGASAMIE ŻOLIBORSKIM”, przy ul. Broniewskiego 65. Już prezes WSS Żoliborz
Jadwiga Rowicka mówiła mi wcześniej, że się nie zawiodę w tym jednym z sześciu supermarketów spółdzielni.

Oto podstawowe dane o sklepie.
Położony w centrum bloków osiedla
Piaski, przy targowisku, ma 1771
mkw. powierzchni sprzedażowej
i duży parking. W pawilonie wydzierżawiono pomieszczenie na aptekę, a w środku sklepu działa własna
piekarnia /kier.Dariusz Raduski/,
która codziennie wypieka pieczywo
na potrzeby placówek WSS. Średni
obrót miesięczny to 1,5 mln zł. Załoga liczy 37 pracowników i 4 kierowników (kier. Ewa Prokop i z-czynie Monika Pietrzak, Agnieszka
Skrzypiec i Lucyna Wiktorowicz).
Godziny otwarcia placówki to: poniedziałek-piątek 7-20, sobota 8-16,
niedziela 9-14.
W 2011 r. pawilon został gruntownie zmodernizowany. Poszerzono salę sprzedaży o część zaplecza,
zmieniono układ stoisk, doposażono
w nowe meble i urządzenia. W bieżącym roku wymieniono oświetlenie
jarzeniowe na oszczędne ledowe.
W najbliższym czasie planowane są
wymiany zużytych lad chłodniczych
oraz zmiana aranżacji stoiska warzywno-owocowego.
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mną chwyta z półki tackę z kruchymi faworkami, a potem płaci grubym
banknotem. Sprzedawczyni mile
pozdrawia i dziękuje za zakup, ale
w zaufaniu mówi mi potem, iż bała
się że klientka połamie faworki, albo
nabarmuszona ofuknie ją za dłuższe
szukanie reszty z zapłaty. Lepiej być
miłym, bo pójdzie do Biedronki –
mówi dyskrecjonalnie.
Poprzez szerokie przejścia łatwo
przejeżdżać wózkiem i swobodnie
wybierać towar przy półce. Nęcą
bardzo bogate stoiska mięsno-wędliniarskie, lady chłodnicze i wreszcie

Megazakupy

I faktycznie, po wejściu na salę od
razu widać lepsze efekty oświetlenia
ledowego. Uniknięto pstrokacizny
i mnogości reklam w witrynach i na
sali. Na dużych szybach wystawowych są tylko zmieniane co dwa tygodnie plakaty cenowe i pojedyncze
ogłoszenia o promocjach. Właśnie
teraz pojawiły się kartki z promocyjnymi cenami jabłek i gruszek, a kierowniczkę Ewę Prokop z koleżanką
zastaję przy pracy przy stoisku warzywno-owocowym. Umawiamy się
na zapleczu, a tymczasem wędruję po
całym rozległym sklepie z wózkiem.

Po prawej, w bok od kas znajduje
się stoisko ze słodyczami i alkoholem, a obok efektowna piwniczka
win. Jeden z klientów, pan Marian
wyznaje, że specjalnie dla niego
odłożono tu ulubione wino bułgarskie i chwali fachową obsługę. Faktoria Win z ciemnymi regałami działa
z powodzeniem od trzech lat. Kiedy
staję w kolejce po cukierki, jestem
świadkiem, kiedy klientka przede

FRSU

Prezydium Sejmiku

Sejmik w Krakowie
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listopada br. w Domu
Spółdzielczości
Pracy
w Krakowie odbył się
doroczny Ogólnopolski Sejmik
Spółdzielni Uczniowskich, na
którym podsumowano rok pracy
spółdzielni i Fundacji Rozwoju
SU. W Sejmiku, który był prowadzony przez członków SU Szarotka z Jordanowa – Magdę Chorąży, Karolinę Sutor i Krzysztofa
Lichoty, przy wsparciu Malwiny
Śwircz z ZLSP, uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Gośćmi sejmiku byli m.in. prezes
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki, prezes
Związku Lustracyjnego Spółdzielni
Pracy Janusz Paszkowski i wiceprezes Janusz Szajna, wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Tomasz Tuteja, a jego gospodarzami
przewodniczący Rady Nadzorczej
FRSU Zdzisław Zatorski i prezes
Zarządu FRSU Anna Bulka. Do
uczestników Sejmiku przesłali listy
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i senator
gdański Antoni Szymański, co przyjęto oklaskami.
Minister Rafalska w swym liście
oceniła, że SU „nie tylko uczy pracy
zespołowej, zasad demokracji, współodpowiedzialności i zaradności, ale co

najważniejsze przygotowuje młodzież
do przyszłego życia…”
Na początku sejmiku członek Zarządu FRSU Bronisław Bieś wygłosił
referat pt: „Wkład spółdzielczości
w budowanie Niepodległej Polski”,
wspominając m.in. zasługi liderów
polskiej spółdzielczości – Franciszka
Stefczyka, księży Piotra Wawrzyniaka i Augustyna Szamarzewskiego,
Edwarda Abramowskiego, Stanisława
Wojciechowskiego, Stanisława Thugutta oraz wspierających ich pisarzy
Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Marię Dąbrowską.
Następnie prezes FRSU Anna
Bulka, której wręczono medal „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców”,
złożyła informację o realizacji
działań podejmowanych w zakresie
promocji i wspierania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w 2018
r., m.in. o kursach i szkoleniach dla
opiekunów SU. Wskazała przy tym
na dokuczliwy brak przepisów regulujących działalność SU w szkołach,

co znacznie utrudnia i ogranicza ich
prace.
Głos zabierali goście Sejmiku:
prezesi Mieczysław Grodzki, Janusz Paszkowski i Tomasz Tuteja,
zgodnie dziękując Fundacji, opiekunom i członkom SU za pracę w roku
2018. Pięciu z nich wyróżniono
odznaką Zasłużony Działacz Spółdzielczości: Katarzyna Duda, Joanna Lupa, Jacek Malinowski, Dorota
Marzec, Ewelina Zbrońska-Langer.
Następnie wręczono nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych SU
w dorocznym konkursie. Otrzymali
je m.in. :
– w kategorii spółdzielni zaawansowanych – SU Szarotka z ZS
im. Ks. Dańkowskiego w Jordanowie, SU Kramik w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
w Drużbicach z siedzibą w Rasach
i SU przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach,
– w kategorii spółdzielni początkujących – SU Vzór z ZSM im.
KEN w Poznaniu, SU Kuźnia Przedsiębiorców z SP nr 2 w Sianowie.

świeże własne pieczywo. Widzę jak
znikają chrupiące kajzerki, sznytki,
chleb staropolski i słonecznikowy.
Szczególnie gdy są wykładane ciepłe
o godz. 10 i 14.
Pani kierowniczka tłumaczy mi,
że zamówienia, które składa zwykle
w poniedziałki, zgodne są z wymaganiami klientów. Poszukują oni np.
sprawdzonych wyrobów Sokołowa,
Hortexu, Danone, Tarczyńskiego,
Krakusa, Madej-Wróbla, Morlin,
Gobarto i in.

Agnieszka Rytel i Ewa Prokop.

Dwaj jej synowie również działają
w handlu.
W Megasamie teraz pracują nad
udoskonaleniem handlu, zmianą
aranżacji stoiska owocowo-warzywnego, a może poszerzeniem strefy
pozakasowej. Obok kolektury Lotto
można byłoby np. stworzyć kącik gastronomiczny z dwoma stoliczkami,
uzupełniając dwie ławki dla odpoczynku przy witrynach sklepowych.
DARIUSZ GIERYCZ

Potwierdza, że personel w zielonych fartuszkach szybko znajduje
porozumienie, szczególnie ze stałymi
klientami, może dlatego iż znają ich
od lat i ufają handlowi społemowskiemu. Średnia wieku załogi to 40
lat, a przeważają panie z długim stażem pracy, np. kierowniczki mają po
25 lat pracy. Ewa Prokop od 1985 r.
jest wierna WSS Żoliborz, a pierwsze praktyki odbywała u Alfreda Kozłowskiego w Hali Marymonckiej.
Niestety, w protokole jury odnotowano spory spadek zainteresowania konkursem, bo zgłoszono tylko
siedem SU z sześciu województw!
Niewątpliwie, powoduje to brak
regulacji prawnych i negatywna

postawa Ministerstwa Edukacji Narodowej, a na tym tle nieprzyjazne
stanowisko dużej części dyrektorów
szkół. Zmusza to również Fundację
Rozwoju SU do zmiany formuły
konkursu. 
DG

Od lewej Mieczysław Grodzki, Anna Bulka, nagrodzeni przedstawiciele SU
Szarotka i po prawej Janusz Paszkowski.
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Zacny jubileusz

rodziny pod hasłem „Pół
wieku
dla
Warszawy”
w dniu 25 października
br. obchodził Oddział Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Z tej okazji
prezes WSS Śródmieście
Anna Tylkowska otrzymała od Prezydium Zarządu
Głównego TPW „Medal Jubileuszowy”, za „szczególny wkład
w rozwój Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy oraz za prowadzenie
różnorodnych działań na rzecz budowania majestatu Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.”
W gościnnych progach Szkoły
Podstawowej nr 34 im. Stanisława
Dubois przy ul. Herberta 12b, pojawili się: Krzysztof Czubaszek –
burmistrz dzielnicy Śródmieście oraz
Daniel Łaga i Maciej Chojnowski
– radni dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów i organizacji, w tym przedstawiciele Społem WSS Śródmieście
oraz wieloletni zasłużeni członkowie
Towarzystwa. Przybyłych powitała
Elżbieta Wolffgram, prezes Oddziału Powiśle TPW.
Część artystyczną jubileuszu
wypełnił recital Heńka Małolep-

szego i wspólne z nim śpiewanie
szlagierów: „Jak przygoda to tylko
w Warszawie”, „Warszawa da
się lubić”, „Piosenka o mojej
Warszawie”. Z kolei, Danuta Nagórna – aktorka
teatrów warszawskich, członek Oddziału Powiśle TPW
od początku jego istnienia,
przypomniała „Fortepian Szopena” – poemat Cypriana Kamila Norwida. Uczniowie SP nr 34, również
uświetnili swym występem część
artystyczną.
Obok tego obchody jubileuszowe
umiliła wystawa malarstwa artystów
zrzeszonych w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków, zatytułowana
„Nasza Warszawa”. Jak na urodziny
przystało, okazały śmietanowy tort,
z owocami i czekoladowym jubileuszowym napisem, zapewniła Cukiernia Raj Plus – partner handlowy
śródmiejskiej Spółdzielni „Społem”.
Z okazji jubileuszu, w liście gratulacyjnym WSS Śródmieście napisano: „...życzymy dalszych efektywnych przedsięwzięć zmierzających
do rozwoju dzielnicy i poprawy warunków życia jej mieszkańców”.

DANUTA BOGUCKA

Burmistrz Krzysztof Czubaszek wręcza kwiaty prezes Elżbiecie Wolffgram.

Jak Nikifor

W

Galerii RONDO Fundacji Cepelia Polska
Sztuka i Rękodzieło sezon jesienno-zimowy zainaugurowany został 16 października wystawą prac najwybitniejszego, żyjącego
malarza ludowego co do którego twórczości trwają spory. Jest nim Stanisław
Kogucik nazywany Nikiforem Lubelszczyzny, autor liczonych w setkach obrazów malowanych na konkursy, zamówienia prywatne, dla instytucji kultury,
na jarmarki, bazary, odpusty. Ceniony jako twórca, o czym świadczą liczne
nagrody, twórczością zajął się już jako dojrzały mężczyzna, mający rodzinę
oraz wyuczony zawód zduna.
Tematyka jego prac to w większości odtwarzane życia wsi, a także prace
o charakterze religijnym oraz te bardzo charakterystyczne dla jego twórczości
opatrzone słownym komentarzem niekiedy „ostre” w odbiorze nazwane „Humorami” np. ”Myślę nad tym dlaczego ? wyzdychały żmije, a teściowa żyje ?”
jest to tytuł pracy przedstawiający siedząca kobietę, a przed nią dwie nieżywe
żmije, a zadającym sobie pytanie jest zięć. Stanisław Koguciuk maluje na płycie pilśniowej, a oprawę prac stanowią ramki jego pomysłu.
Prace prezentowane na licznych wystawach przyczyniły się do wzrostu
jego popularności i zdobywanych nagród. Do najcenniejszych należy Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, którą otrzymał
w roku 2012 w dziedzinie Plastyka. Malarz. Anna Filipowicz – Mróz kurator
wystawy opowiedziała, pod nieobecność artysty, o jego niebywałej skromności, braku wygórowanych oczekiwań i niespotykanej pracowitości.
J.J.

Święto Chleba

R

ynek Nowego Miasta w Warszawie, 7 października br. zapełniły liczne stragany z pieczywem oraz regionalne kramiki. A to
za sprawą 16. Warszawskiego Święta Chleba zorganizowanego przez
Centralną Bibliotekę Rolniczą. Piękna słoneczna niedziela przyciągnęła tłumy Warszawiaków i turystów,
którzy mogli nie tylko skosztować
i zakupić pieczywo, czy inne regionalne produkty, ale także podziwiać
występujących na scenie artystów.
Kolorowe stoiska przyciągały przeróżnym asortymentem, były na nich:
rzeźby, zegary, zabawki, biżuteria,
hafty łowickie, szale, wycinanki, czy
ceramika. Na straganach, nie zabra-
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kło także tradycyjnych regionalnych produktów: wędlin,
miodów, konfitur, ciast i sękaczy, czy też serów na czele ze sławnymi serami korycińskimi
i oscypkami. W powietrzu unosił się
też zapach serwowanych na gorąco
potraw. Zjeść można było: pierogi
z przeróżnymi farszami czy też szaszłyki, oscypki z żurawiną, bigos,
świeżynkę. A wszystko to z pajdą
pachnącego chleba. Był też świeży
chleb ze smalcem i ogórkiem.
Oczywiście, jak na Święto Chleba
przystało, wybór chleba był imponujący, pszenny, żytni lub razowy.
Szczególnie ten z SPC, świeży wypieczony z pyszną skórką, obsypany białą mąką, pachnący.
DANUTA BOGUCKA

Z

wyczaj strojenia drzewka bożonarodzeniowego ma swoje
odległe tradycje. Mieszkańcy starożytnej Grecji przystrajali
gałązki oliwne lub laurowe wstążkami, figami, naczynkami z winem,
miodem, oliwą oraz pieczywem.
Plemiona nordyckie i Wikingowie
w okresie przesilenia zimowego
umieszczali w swoich domach gałązki drzew iglastych lub jemioły,
zwyczaj spopularyzowany również
na terenach plemion słowiańskich,
w tym w Polsce.
W VIII wieku naszej ery wg. legendy misjonarz św. Bonifacy nawracający pogan na chrześcijaństwo
ścina u Niemców dąb, który upadając
łamie wszystkie rosnące w jego zasięgu drzewa, z wyjątkiem małej jodełki,
którą święty utożsamia z Chrystusem.
W materiałach z XV–XVI wieku
pojawia się wzmianka o zwyczaju
przystrojenia iglastego drzewka na
terenie Alzacji rajskimi jabłuszkami,
ciasteczkami, ozdobami z papieru,
orzechami. Dwa wieki później następuje ewolucja starożytnych technik
formowania szkła w płomieniu. Powstaje nowa technologia formowania
szkła w ogniu palnika.
Popularność zdobienia drzewka
iglastego znacznie wzrasta w pierwszej połowie XIX wieku. Na ziemiach zaboru pruskiego i austriackiego drzewka ozdabia się
dodatkowo wydmuszkami
jajek, elementami ze słomy,
orzechami.
Rokiem przełomu w
zdobieniu choinki jest rok
1840, w którym to w hucie
szkła w mieście Lauscha
w Niemczech Hans Greiner
uformował proste kuliste
kształty puste w środku
i nimi udekorował swoje
drzewko z braku funduszy na zakup
jabłek orzechów lub ciasteczek.
Osiem lat później pojawia się
wzmianka o bombkach szklanych
i stosowanych formach.
W latach drugiej połowy XIX
wieku powstają małe zakłady rze-

WSS Śródmieście

Z

godnie z wieloletnią tradycją
„Społem” WSS Śródmieście,
świętowała 19 listopada br.
Dzień Seniora. Spotkanie odbyło
się w gościnnych progach Restauracji „Rozdroże”, mieszczącej się
przy Łazienkach Królewskich. To
lokal nie przypadkowy. Miejsce
z klimatem i wieloletnią tradycją
spółdzielczą.
Życzenia do gości skierowały
prezes Zarządu Anna Tylkowska
i przewodnicząca Rady Nadzorczej
Cecylia Przedpełska. Pani prezes
podchodziła do zaproszonych, by
zamienić z nimi choć kilka słów.
Wszystkich doskonale zna, zatem
rozmowy były bardzo osobiste. Pracując ze sobą długie lata zarówno
na płaszczyźnie zawodowej, jak i na
gruncie działalności członkowskiej
i społecznej, Spółdzielcy często znają
się całymi rodzinami. Nic więc dziwnego, że zainteresowani są tym, co

mieślnicze. Pierwszy katalog szklanych bombek pochodzi z roku 1860.
Dziesięć lat później używane są formy ceramiczne,
a dla uzyskania gładkich
powierzchni używa się pyłu
grafitowego. W 1923 roku
powstaje w Niemczech
pierwsza szkoła ucząca
kształtowania szkła w ogniu
palnika. Początkowo szklane kule trafiały z Niemiec do
Anglii, nieco później były
artykułem poszukiwanym
nie tylko w Europie, ale również za
oceanem.
Najdroższa bombka powstała
w Anglii z białego złota najwyższej

wania ozdób włącznie z ich zdobieniem. Kilka tysiącami eksponatów
ozdobione są choinki.
Niektóre z nich ubrane są
w stylu amerykańskim,
francuskim, norweskim,
wiktoriańskim. Wyróżniają się bombki wyprodukowane na rynek duński z okazji 200 rocznicy
urodzin Hansa Christiana
Andersena. Są również te
odzwierciedlające zamek
w Krasiczynie, Łańcucie
czy kościół w Komańczy.
Trzeba dodać, że wyroby Firmy
Biliński zyskały miano rękodzieła artystycznego nadawanego przez Kra-

próby, którą tamtejszy jubiler ozdobił
188 rubinami i dodał jeszcze 500 małych diamentów.
W połowie XX wieku otwarta zostaje w Polsce w Miliczu, największa
manufaktura ozdób choinkowych,
która funkcjonuje do roku 2008, produkując każdego roku 1 milion bombek we wszystkich współcześnie stosowanych technikach zdobniczych.
Z czego 90% produkcji to eksport do
USA, Kanady, Skandynawii, Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Australii, Nowej Zelandii,
RPA. Powstające w fabryce wzory są obecnie
eksponatami w Muzeum
Bombki, które mieści się
w dawnej manufakturze
w istniejącym tam Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym.
Bombki z całego świata zgromadził w swoim
Muzeum Bombki Choinkowej Janusz Biliński właściciel firmy produkującej bożonarodzeniowe ozdoby
w miejscowości Nowa Dęba w powiecie tarnobrzeskim. Oprócz obejrzenia kolekcji Muzeum proponuje
również poznanie procesu powsta-

jową Komisję Artystyczną i Etnograficzną Fundacji Cepelia.
Współczesne choinki ozdabiamy
przeróżnymi elementami, które jak
się okazuje mają swoje znaczenie.
I tak kulistość bombek jest symbolem m.in. powtarzalności życia
ludzkiego, odradzania się. Symbolem szczęścia i radości i jednocześnie przynoszącym dobre nowiny
jest ptak (w Niemczech całe rodziny
specjalizowały się w produkcji szklanych ptaków), ryba symbolizuje narodziny Chrystusa, jajko uważane
jest za oznakę pomyślności i powodzenia, jabłko – grzech pierworodny, ale także życie i miłość, szyszka,
orzech są symbolami płodności, urodzaju, dobrobytu, siły, zdrowia.
Szpic choinkowy jest odwzorowaniem gwiazdy betlejemskiej, która
zaprowadziła Trzech Króli do nowonarodzonego Jezusa. Inne np. dzwonek – to dobra nowina, aniołek –spokój, mikołaj – podarunek.
Różnorodne wzory bombek zależą od kreatywności ich projektantów
oraz zdolności artystycznych osób je
zdobiących.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

u bliskich, u dzieci, wnuków, a często
i prawnuków.
Choć śródmiejska Spółdzielnia,
poszczycić może się tradycją spotkań
Koła Spółdzielców w siedzibie Spółdzielni, to właśnie coroczne spotkanie z okazji Dnia Seniora przyciąga
szczególnie. Przy obiedzie, ciastku i kawie ożywają wspomnienia.
W odpowiedzi na pytanie, co dają
takie spotkania usłyszeć można było:

to dodaje siły, człowiek czuje jakby
na nowo się narodził”. Spotkanie odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze, rzec można rodzinnej.
Wśród obecnych, zabrakło jednak
pani Joanny Gadomskiej, która zawsze uczestniczyła w spotkaniach.
Rok temu na jednym z nich świętowała swoje 95 urodziny. Na tegoroczne
już jednak nie przyszła, ale my dzień
później poszliśmy Ją pożegnać na

„Uważam, że to bardzo przyjemna
sprawa, możemy się spotkać, zobaczyć, porozmawiać …, duże brawa
dla „Społem”, że nas tak miło przyjmuje” powiedziała pani Irena Chojnowska. Tak życzliwych wypowiedzi
było wiele. Pani Jolanta Orłowska
powiedziała: „Jestem zżyta ze „Społem”, są to ludzie, którzy są mi bliscy, pracowali ze mną tyle lat. Patrzę
na nich, z wielką przyjemnością…,
takie spotkania są bardzo potrzebne,

Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
Pamiętajmy, że nasi Seniorzy
to nasze dobro narodowe, skarbnica wiedzy i doświadczeń, którymi
chętnie się z nami dzielą. Otwórzmy
tylko nasze serca, dbajmy by nigdy
nie byli sami. Dobro powraca. Dużo
zdrowia i oczywiście pogody ducha,
ale tej naszym Seniorom akurat nie
brakuje. Zatem, obyśmy za rok spotkali się w nie mniejszym gronie.
DANUTA BOGUCKA

Bombki choinkowe

Pielęgnując tradycję

Dynie w Powsinie

P

owsiński Dzień Dyni od ośmiu
lat wpisany jest w imprezy Fili
Centrum Kultury Wilanów
w Powsinie. W tamtejszym Domu
Pracy Twórczej przy Sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej w niedzielę 14 października br., jak każdego
roku, można było połączyć przyjemne z pożytecznym.
W zamian za niepełnosprawny
sprzęt elektryczny i elektrotechniczny ten o małych gabarytach po pralki,
telewizory, komputery lodówki firma
Remondis oferowała dynie ozdobne
lub jadalne.
Tradycyjnie już na placu otaczającym Dom Pracy Twórczej sprzedawcy zarówno żywności jak przed-

miotów
użytkowych
w kilkunastu stanowiskach polecali swoje
produkty. Smaczne wyroby wędliniarskie, chleby, słodkości, a także soki, dżemy, miody, marynaty. Była też zupa i ciasto dyniowe
oraz bigos, które cieszyły się dużym
powodzeniem uczestników imprezy.
Nieodzowną była pajda chleba ze
smalcem i ogórkiem.
Najmłodsi mogli „raczyć się” watą
na patyku lub lizakami. Zadbano
nie tylko o sprawy cielesne, ale też
o te dla ducha. Dzieci uczestniczyły
w przedstawieniu „Z dynią w herbie”, W pomieszczeniach Domu prezentowano Wystawę Tkanin, na
której pokazano prace Pracowni Artystycznych Domu Kultury Śródmieście oraz uzdolnionych artystycznie
miejscowych twórców. W plene-

rze powstawała rzeźba dziewczyny
ugniatającej kapustę w beczce, będąca zapowiedzią kolejnej atrakcji
w powsińskim obiekcie a mianowicie
obyczaju kiszenia kapusty.
Ukoronowaniem dnia był występ
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej z Pilawy i towarzyszącej jej
grupy tamburmajorek (mażoretek)
w efektownych niebieskich strojach,
które wykonywały układy choreograficzne w rytm utworów granych
przez zespół. 
J.J.
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ak podaje 8 listopada br. Agencja
Newseria, w tym roku na wydatki związane z organizacją świąt
Bożego Narodzenia przeznaczymy
średnio 719 zł – wynika z Barometru Providenta. Co dziesiąty Polak
przyznaje, że nie będzie mógł sobie
pozwolić na wszystkie świąteczne

mogło pozwolić na wszystkie świąteczne wydatki. Czynnikiem, który
wyraźnie koreluje z wysokością wydatków, jest wiek. Najwięcej, bo 812
zł, wydadzą osoby w wieku 40–59
lat.
– Osoby samotne i najstarsze, czyli
powyżej 60 roku życia, wydadzą stosunkowo najmniej. To będzie kwota
około 554 zł, natomiast osoby młodsze, również samotnie zamieszkujące
gospodarstwa domowe, w wieku 15–

719 zł na święta

zakupy. Mimo to podchodzimy do
nich racjonalnie i nie planujemy
wydatków ponad stan. Blisko 70
proc. Polaków sfinansuje Gwiazdkę z bieżących dochodów, połowa
sięgnie po oszczędności, a tylko
niewielki odsetek wspomoże się
pożyczką od rodziny lub instytucji
finansowej.
– Polacy w tym roku na święta zamierzają przeznaczyć 719 zł.
Mężczyźni deklarują, że wydadzą
nieco więcej niż kobiety, natomiast
jest to niewielka różnica, około 20
zł – wskazuje w rozmowie z agencją
Newseria Biznes Anna Karasińska,
ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska.
Z Barometru Providenta wynika,
że co czwarty Polak planuje zamknąć
budżet na świąteczne potrawy i prezenty w sumie 401–700 zł, a 20 proc.
nie zamierza przekroczyć kwoty
400 zł. Aż 10 proc. nie będzie sobie

warto wiedzieć

W

edług portalu newseria.
pl z 28 listopada br. dla
71 proc. konsumentów
jakość produktu jest najważniejszym kryterium zakupowym. Choć
niewiele wiedzą o procedurach certyfikacji, to robi na nich wrażenie
informacja, że dany produkt został
przebadany. Na drugim miejscu
jest cena, decydująca dla 61 proc.
Polaków. Zaufanie do produktów
znanych marek deklaruje jedynie
28 proc. konsumentów, natomiast
32 proc. kupuje towary mniej znanych producentów, bo ich zdaniem

24 lat, wydadzą około 622 zł – mówi
Anna Karasińska. – Wysokość naszych wydatków na święta jest też
ściśle skorelowana z grubością portfela, a także z liczbą członków gospodarstw domowych.
Rodziny, w których dochód gospodarstwa domowego przekracza 5 tys.
zł, na Boże Narodzenie przeznaczą
najwięcej – średnio ponad 950 zł.
– Wśród osób najzamożniejszych,
które deklarują, że oszczędzają, te
wydatki zmieszczą się do 1 tys. zł, natomiast w przypadku osób z tej samej
grupy, które nie oszczędzają, kwoty
mogą poszybować nawet do paru tysięcy złotych – mówi Karasińska.
Z Barometru Providenta wynika,
że do wydatków podchodzimy racjonalnie. Blisko 70 proc. badanych
sfinansuje święta z bieżących dochodów, jednak ich liczba stopniowo
spada. Coraz więcej osób sięgnie za
to po oszczędności (połowa badanych).
społeczeństwa pod kątem procedur
sprawdzania i weryfikowania produktów pojawiających się na rynku
– mówi Milena Zielińska.
Wyniki badania pokazują, że Polacy chcą postrzegać siebie jako świadomych konsumentów, którzy kierują się jakością kupowanego towaru
i są raczej obojętni na markę produktu oraz nie sugerują się jego reklamą.
Tylko 6 proc. Polaków deklaruje, że
na ich decyzję zakupową ma wpływ
obejrzana reklama.
Konsumenci różnie interpretują
pojęcie jakości produktu. Dla większości oznacza to przede wszystkim
trwałość (jest zrobiony z dobrego
materiału, dobrze złożony) oraz bez-

Jakość pokonuje cenę

są porównywalnej lub nawet lepszej jakości – wynika z nowego badania firmy TÜV Rheinland Polska, która przyjrzała się wyborom
konsumenckim Polaków.
Jak wynika z nowego badania
przeprowadzonego na zlecenie TÜV
Rheinland Polska przez instytut Kantar Millward Brown, często źródłem
wiedzy na temat produktów są certyfikaty jakości, które sprawdza przed
dokonaniem zakupu aż trzy czwarte
Polaków, a ponad połowa (61 proc.)
im ufa. Z drugiej strony tylko 29
proc. badanych wie, w jaki sposób są
testowane produkty w laboratorium.
– Z roku na rok Polacy są coraz
bardziej świadomymi konsumentami. Poszukują informacji na temat
certyfikatów i potwierdzonej jakości,
natomiast nie do końca rozumieją
procedurę certyfikacji. Nie wiedzą,
jaki proces muszą przejść te produkty, aby otrzymać znak jakości.
Dlatego też są podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje, jeśli chodzi
o mass media, reklamy. Lubią stwierdzenia, że coś jest potwierdzone,
przebadane przez niezależny instytut
badawczy. Jest potrzeba edukowania

N

pieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników – uważa tak siedmiu na
dziesięciu badanych. Ponad połowa
(55 proc.) postrzega jakość jako użyteczność (produkt jest wygodny, ergonomiczny), a także jako zgodność
z normami i przepisami prawnymi
(51 proc.). 45 proc. rozumie jakość
produktu jako jego sprawność (np.
szybkie działanie).
– Starsi i lepiej wykształceni konsumenci kierują się jakością, natomiast młodsi – wychowani w dobie
mass mediów czy internetu – bardziej
kierują się reklamą czy marką produktów. Polacy często kupują produkty mniej znanych producentów,
ponieważ szukają raczej potwierdzonej jakości aniżeli znanej marki.
Marka wcale nie jest synonimem jakości – mówi Milena Zielińska.
Blisko połowa (45 proc.) nie widzi
zależności między marką a jakością,
przeciwnego zdania jest 39 proc. badanych. Stosunek do marek najlepiej
oddają jednak deklaracje zakupowe
Polaków – tylko 28 proc. konsumentów twierdzi, że kupuje produkty markowe, bo gwarantują jakość.

„Czarna Owca”

asz kraj słynie z licznych wydarzeń folklorystycznych i kulinarnych. Jedno
z nich miało miejsce 2 września br.
w Piwnicznej-Zdrój. Mieszkańcy,
turyści i wszyscy goście odwiedzający to piękne miasto położone
na obszarze Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, mieli okazję zasmakować jagnięciny serwowanej podczas Festiwalu Jagnięciny
„Czarna Owca”.

          Str. 7
– Ten trend możemy interpretować
dwojako: negatywnie – że przy tych
samych lub zbliżonych kwotach musimy naruszać swoje oszczędności,
lub wręcz przeciwnie, pozytywnie –
zaczynamy wreszcie odkładać na te
spodziewane i niemałe wydatki świąteczne już wcześniej – ocenia Anna
Karasińska.
– Niewielkie grono osób, bo tylko kilka procent, będzie na ten cel
pożyczało środki – od rodziny, bądź
z banków lub innych instytucji pożyczkowych –podkreśla Karolina
Łuczak, kierownik biura prasowego
i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska.
Część wydatków można zaplanować wcześniej. Dobrym pomysłem może być kupienie prezentów
dla rodziny podczas zbliżających się
wyprzedaży, np. Black Friday, który
w tym roku przypada 23 listopada.
– Prezentów oczekuje 80 proc.
badanych, więc bardzo duże grono.
Zdecydowanie rzadziej spodziewają
się ich seniorzy, zwłaszcza ci, którzy
mieszkają samotnie – wskazuje Karolina Łuczak.
Z danych Providenta wynika, że
co piąty Polak chciałby w tym roku
dostać odzież. Podobny odsetek
wskazuje na kosmetyki lub perfumy.
– Kosmetyki są domeną kobiet, natomiast mężczyźni najchętniej chcieliby otrzymać elektronikę. Zdecydowanie rzadziej myślimy o kulturze.
Na książki liczy 6 proc. badanych,
natomiast na płyty jedynie 4 proc. –
wymienia Karolina Łuczak.

Opr.red.

Natomiast 32 proc. badanych kupuje
towary mniej znanych producentów,
bo ich zdaniem są porównywalnej
lub nawet lepszej jakości.
Autorzy badania podkreślają,
że rosnące aspiracje konsumentów
w Polsce mogą stanowić wyzwanie
dla producentów, co w długim terminie może wymusić na nich inwestowanie przede wszystkim w poprawę
jakości produktów dostępnych na
polskim rynku.
Opr. Red.
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CO PISZĄ INNI?
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ak poznać, że ktoś kłamie? –
wyjaśnia Aine Caine na portalu
businessinsider.com 8 listopada
br. Są różne teorie i oparte na nich
sztuczki. Mistrzami gry w prawdę
i oszustwo są gracze w pokera. Dlatego zapytaliśmy jednego z najlepszych na świecie, jak rozpoznaje, że
jego przeciwnik blefuje. Jego odpowiedź najpierw nas zaskoczyła, a potem... przekonała.
– Obserwuj ich oczy – powiedział
Phil Hellmuth, mistrz w pokera, który karierę zrobił, dzięki umiejętności wyłapywania blefów. Zdaniem
Phila Hellmutha, tylko w 30 proc.
wygrana w pokera zależy od tego, ja-

– Przy tym warto pamiętać, że źrenice reagują w bardzo różny sposób
przy różnego rodzaju stymulacji.
Ich funkcje zaburzają się pod wpływem narkotyków, mocnego światła
itd. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę
kontekst i zaufać swojemu szczęściu,
kiedy stosuje się tę sztuczkę – podkreśla Phil.
Mistrz karcianej gry twierdzi, że
bardzo mocno polega na swoim
instynkcie. Jak dotąd mu się to opłaciło.
Rzecz jasna, życie to nie poker
i nie można polegać na sztuczkach,
podejmując istotne wybory. Ale
umiejętność rozpoznawania oszustwa może się w niektórych sytuacjach przydać.
Z kolei Jak po zachowaniu ludzi
rozpoznać, że kłamią, wyjaśniają

Oczy i gesty zdradzają
kie karty ci się trafią. 70 proc. powodzenia to umiejętność czytania ludzi. Napisał o tym w książce „Read
‚Em and Reap”, którą współtworzył
z pisarzem Marvinem Karlinsem
oraz byłym agentem FBI Joe’m Navarrą.
Oczy pokazują nasze prawdziwe uczucia, nawet gdy resztą ciała
próbujemy oszukiwać
Ale czy rzeczywiście wystarczy
spojrzeć komuś w oczy, by poznać,
że ten kłamie? Nie jest to aż tak proste, ale nie jest też bardzo skomplikowane. Trzeba nie tyle spojrzeć
komuś w oczy, ile się w nie bardzo
długo wpatrywać, czy brzydko
rzecz ujmując, po prostu się na nie
gapić. – To bardzo skuteczne – podkreśla mistrz pokera.
Oczy są zwierciadłem duszy.
A konkretnie nasze źrenice. Jak wyjaśnia Phil Hellmuth: „gdy coś nam
się podoba, nasze źrenice się rozszerzają, kiedy coś nam nie odpowiada, zwężają się”.
Istotnie, mamy niewielką możliwość kontrolowania tego, co robią
nasze źrenice. W ułamku sekundy
reagują na rodzące się w nas uczucia,
nim zdążymy nad nimi zapanować.

Rachel Gillett i Samantha Lee /BusinessInsider.com, 18 wrz.2018/.
Odróżnianie kłamstwa od prawdy
to trudna umiejętność. Agenci FBI
zwracają uwagę na mieszankę mimiki, gestów i słów, które mogą być
oznakami, że ktoś kłamie. Mark Bouton, agent FBI od 30 lat oraz autor
poradnika „How to Spot Lies Like
the FBI” (Jak wykrywać kłamstwa
metodami FBI), powiedział Business
Insiderowi, że każdy może sprawdzić, czy ktoś kłamie. Wystarczy
go uważnie obserwować i wiedzieć
czego szukać. Poniżej prezentujemy
kilka gestów i wyrazów twarzy, na
które Bouton radzi zwrócić uwagę:
– częste wykręcanie rąk,
– wzruszanie tylko jednym ramieniem,
– okręcanie włosów wokół palca,
– kręcenie obrączką na palcu, bądź
bransoletką na nadgarstku,
– krzyżowanie nóg w kostkach,
– oddech kłamcy może być gwałtowny i ciężki,
– wykonywanie dziwnych i gwałtownych ruchów,
– częste pocieranie dłoni o spodnie.

Opr.red.

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

godnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 11
września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę oraz wysokości minimal-

nej stawki godzinowej w 2019 r.

ogłoszonego w Dz. U. z 2018 r. pod
poz. 1794. minimalne wynagrodzenie w 2019 roku będzie wynosić
2250 zł i będzie wyższe o 150 zł
od wynagrodzenia obowiązującego
w 2018 roku.
Podwyższenie płacy minimalnej
spowoduje podwyższę składników
jako pochodne wynagrodzenia minimalnego np. procentowo, albo jako
wielokrotność minimalnego wynagrodzenia. Taką pochodną jest np.
dodatek za pracę w nocy wypłacany
pracownikom pracującym w nocy.
Pracującym w nocy jest pracownik,
którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy lub którego co najmniej
¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pora
nocna obejmuje 8 godzin między
21.00 a 7.00. Zgodnie z art. 1518 k.p.
pracującym w nocy pracownikom
przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze
nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego
wynagrodzenia.
Na gości wydarzenia po raz kolejny czekało wiele atrakcji. Choć
na stołach królowała jagnięcina,
skosztować można było tradycyjnego chleba, smalcu ze skwarkami, regionalnych kozich serów
i wypieków tamtejszych gospodyń.
Kulinarnej uczcie towarzyszyły
występy regionalnych zespołów:
Kapela Góralska Bratovie, Kapela
Piyrogi łomnicońskie oraz Kapela
Karpatya.
D.B.

Za czas przestoju w pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie
wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką
godzinową lub miesięczną, jednakże
nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Stosownie do art.129 §5 Kp jeżeli w danym miesiącu, ze względu
na rozkład czasu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym, .pracownik
nie ma obowiązku wykonywania
pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż

nego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Zgodnie z art.45.1. ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej (Dz. U. z 2005r. nr 31, poz.
267 z późn.zm.) podstawa wymiaru
zasiłku chorobowego z tytułu pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy nie
może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej
13,71% tego wynagrodzenia, tj. 2250

minimalne wynagrodzenie za pracę.
W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu
pracy wysokość tego wynagrodzenia
ustala się proporcjonalnie do tego
wymiaru.
Ponadto przy potrącaniu:
1) sum egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – wolna od
potrąceń jest kwota minimalnego
wynagrodzenia, po odliczeniu
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy,
2) zaliczek pieniężnych udzielonych
pracownikowi – wolna od potrąceń jest kwota w wysokości 75%
minimalnego wynagrodzenia,
3) kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej – wolna
od potrąceń jest kwota w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia (art. 871 k.p.).
Od minimalnego wynagrodzenia
zależy też maksymalna wysokość
odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach
tzw. zwolnień grupowych i wynosi
maksymalnie 15-krotność minimal-

zł – 308,48 zł (13.71% z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe) =
1,941,52 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy kwota ta ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie 2019

Płaca minimalna stanowi wskaźnik bazowy przy ustalaniu grzywny
kwotowej za wykroczenia skarbowe
i stawki dziennej kary grzywny przy
przestępstwach.
Przy obliczaniu wysokości minimalnego
wynagrodzenia
nie
uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
W przyszłości rozważa się wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za
staż pracy.
Od 1 stycznia 2019r. minimalna
stawka godzinowa będzie wynosiła
14,70zł i będzie miała zastosowanie
również do zleceniobiorców.
Opracowała
Monika Bobke
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smaki warszawy

W

samym sercu stolicy, na
zapleczu popularnego szlaku turystycznego i traktu
królewskiego Krakowskie Przedmieście-Nowy Świat, obok ekskluzywnych, drogich restauracji
i kawiarni, znajdziemy, o dziwo,
także tanie i niezłe stołówki. Z jednej strony, na szlaku mamy wykwintne restauracje hoteli Bristol
i Europejski, etniczne La Cantina, Frida, Bierhalle, Bollywood,
a z drugiej, swojskie, jak np. Zapiecek, Gościniec, Dawne Smaki, czy
ostatni tani bar mleczny Familijny.
Mało jednak znane są, nieco
ukryte na zapleczu tego spacerowego szlaku, zakładowe jadłodajnie, ale jednak otwarte dla konsumentów z zewnątrz. Wymieńmy
trzy z nich, zgrupowane wzdłuż
ulicy Kopernika i potem na Oboźnej. Właśnie przy Oboźnej 2, tuż
po przekroczeniu bocznej bramy
na teren campusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, znajduje się po prawej samodzielny
budynek ze STOŁÓWKĄ UW.
Wchodzimy po schodkach do
typowej sali samoobsługowej
z pobieraniem tac. Z menu na tablicy wybieramy do godz. 16 dania
obiadowe, zamawiamy w okienku
i konsumujemy przy stoliku. Z zup
warto polecić neapolitańską z ma-

karonem i ogórkową za 3,50-4 zł,
potem naleśniki z serem, albo jabłkami za 4-5, ruskie pierogi za 5,50,
czy schabowego za 7 i mielonego
za 5. Mam jednak sentyment do
krokietów z kapustą i pieczarkami
za 6, albo do takich samych pierogów, czy pasztecików z barszczem.
Do tego kasza perłowa, lub ziemniaki po 1,50 zł, surówka z marchwi i kompot po 2. Obsługa pań
miła i uprzejma.

tów. Niezbyt przyjemna atmosfera.
Nie polecam.
Inaczej jest kilka domów
dalej, przy Kopernika 30
w gmachu KZRS Samopomocy Chłopskiej, gdzie również
w podziemiu działa od lat zakładowy BUFET. Znam go od lat
i na szczęście niewiele się zmienia. To jest nadal solidna stołówka
po schodkach w dół, w gmachu,
gdzie mieści się sporo instytucji
i firm. Po zmianie
ajenta nie zmienił się skromny,
schludny wystrój
i w zasadzie menu,
ale poziom obsługi i cen lekko poszedł w górę. Ceny nadal umiarkowane i dania tradycyjne kuchni
polskiej. Jajecznica z trzech jaj za
5 zł, pyszny tatar z żółtkiem za
12 zł, po 10 schabowy, naleśniki
i wątróbka, 11 gulasz wołowy, 13
świetna bitka wołowa, a dodatki
za 5 zł buraczki i kapusta, 4 zł
ziemniaki/kasza, za 3 ryż i surówki. Zamawiamy przy bufecie,
a do stolika przynosi sympatyczna
pani. Zestawy obiadowe po 18 zł,
osobno zupy po 7-8 zł – pomidorowa, ogórkowa, żurek z kiełbasą,
pieczarkowa. W samym centrum
to rzadki przykład taniej i solidnej
kuchni.
		
SMAKOSZ

Stołówki
Inni klienci, zamiast studentów i profesorów, bo przeważnie
związkowcy i ich goście, bywają nieopodal w budynku OPZZ
przy ul. Kopernika 26/28. Tu
w podziemiu, BAR SMAKOSZ
serwuje z bemarów takie zwykłe,
niewyszukane dania, jak np. schabowy, mielony, pierś z kurczaka,
filet z dorsza, a do tego ziemniaki, kluski śląskie, kasza gryczana,
surówki. Ceny wyższe o połowę
niż na UW. Jednak z podgrzewaczy potrawy smakują gorzej. Są
„zdębiałe”, zbyt zimne i sprawiają nawet wrażenie wczorajszych.
W półmrocznym pomieszczeniu
/z oszczędności?/, dwie znudzone
panie traktują nas nieco jak natrę-

domowe dania

Ś

więta
Bożego
Narodzenia
to niezwykły czas, spędzony
w rodzinnym gronie. Również
wyjątkowo smakuje. Polecam niecodzienne dania, które dzięki poniższym przepisom zagoszczą na
świątecznych stołach. Życzę pięknych chwil i oczywiście smacznego.
Wasza Tartinka.

Zupa
borowikowa

● 20–30 g suszonych
borowików ● 1 łyżka
masła ● 1 mała cebula ● 1 mała marchewka ● 4 ziemniaki ● ⅓
szklanki białego wina wytrawnego
● 1 litr bulionu drobiowego ● kilka
listków świeżego rozmarynu ● 80
ml śmietany18% sól ● pieprz
Suszone borowiki zalać szklanką
zimnej wody i odstawić na noc lub
na kilka godzin do namoczenia. Po
namoczeniu większe kawałki grzybów pokroić na mniejsze kawałeczki.
W garnku na rozgrzanym maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę
cebulę. Dodać obrane i pokrojone
w kosteczkę marchewkę oraz ziemniaki, smażyć co chwilę mieszając przez ok. 3 minuty. Wlać wino
i gotować przez chwilę. Następnie
zwiększyć ogień, dodać grzyby wraz
z wodą, w której się moczyły oraz
gorący bulion. Zagotować. Doprawić solą, pieprzem oraz rozmarynem
lub tymiankiem. Zmniejszyć ogień,
przykryć i gotować pod przykryciem
przez około 20 minut do miękkości
składników. Śmietanę wymieszać
najpierw z kilkoma łyżkami zimnej
wody, następnie rozmieszać z kilkoma łyżkami wywaru z zupy. Wlewać do garnka cały czas mieszając.
W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Podawać z natką pietruszki
oraz grzankami lub łazankami.

Cassoulet
z kaczki
z pomarańczami
z marchewką
i czerwoną fasolką

● 6 udek kaczych
● 2 łyżki oleju ●
200 g boczku ● 1
duża cebula ● 100 g
imbiru ● 1 papryczka chili ● 2 poma-

Świąteczny obiad

rańcze ● 200 g mini marchewek ● 3
łodygi selera naciowego ● 1 puszka
czerwonej fasoli ● 60 ml likieru pomarańczowego Grand Marniersól ●
1 ½ szklanki bulionu ● 3 łyżki sosu
sojowego ● sól ● pieprz
Przygotować dużą patelnię oraz
naczynie do pieczenia z pokrywą.
Rozgrzać tłuszcz na patelni. Udka
doprawić w miarę obficie solą i pieprzem, włożyć na patelnię skórką
do dołu. Obsmażone mięso wyłożyć na talerz, zlać tłuszcz z patelni.
W międzyczasie nagrzać piekarnik
do 180°C. Na tę samą patelnię włożyć pokrojony boczek i chwilę podsmażać. Dodać obraną i pokrojoną
w grube plastry cebulę i wymieszać.
Następnie dodać obrany i pokrojony
na pół cm plasterki imbir i przepołowioną wzdłuż, oczyszczoną z nasion
papryczkę chili. Doprawić solą i pieprzem, wymieszać i smażyć przez ok.
2 minuty. Dodać umyte i pokrojone
na ćwiartki pomarańcze, marchewki,
odcedzoną na sitku i opłukaną fasolkę oraz seler naciowy pokrojony na
pół cm plasterki. Wlać likier. Składniki wymieszać, delikatnie potrząsając patelnią i pogotować całość przez
ok. 2 minuty. Dodać bulion i sos sojowy, zagotować. Przelać do naczynia
do zapiekania, w środek powciskać
obsmażone udka. Przykryć pokrywą
i wstawić do nagrzanego piekarnika.
Piec przez ok. 2 godziny.

Tort Banoffee
z kremem
kajmakowym,
bananami
i czarną porzeczką

Biszkopt: ● 7
jajek ● 1 szklanka
cukru ● 1 ¼ szklanki mąki pszennej ●
⅓ szklanki naturalnego kakao ● ½ łyżeczki proszku do
pieczenia ● Nasączenie: ● 20 łyżek
alkoholu np. Aperol lub Malibu lub
czarnej herbaty z cytryną ● Przełożenie: ● 500 g schłodzonego mascarpone ● 400 g masy krówkowej
– kajmaku ● 3 banany ● sok z 1/2 cytryny ● 200 g czarnej porzeczki lub

domowych przetworów z czarnej porzeczki ● Obłożenie tortu: ● 500 ml
mocno schłodzonej śmietanki 30% ●
2 łyżki cukru wanilinowego ● 50 g
ciemnej czekolady
Biszkopt: Oddzielić żółtka od białek, ocieplić w temperaturze pokojowej. Dno okrągłej tortownicy o średnicy 26 cm wyłożyć papierem do
pieczenia, zapiąć obręcz wypuszczając resztę papieru na zewnątrz. Piekarnik nagrzać do 170°C. Mąkę przesiać
do miski razem z kakao i proszkiem
do pieczenia, odłożyć. Białka ubijać
przez około 2 minuty, aż będą prawie
sztywne. Następnie stopniowo dodawać po łyżce cukier cały czas ubijając
na idealnie sztywną pianę. Po dodaniu całego cukru ubijać białka przez
około 2–3 minuty, aż będą sztywne
i błyszczące. Następnie, wciąż ubijając, dodawać po jednym żółtku.
Dodać przesiane mąki, najlepiej w 3
partiach, za każdym razem delikatnie
mieszając łyżką, tak by nie zniszczyć
ubitej piany. Ciasto wyłożyć do formy
i wstawić do nagrzanego piekarnika.
Piec przez ok. 35 minut (do suchego
patyczka). Od razu wyjąć tortownicę
z piekarnika i energicznie odstawić ją
na blat. Odwrócić do góry dnem i tak
ostudzić.
Nasączenie: Tort pokroić na 3 poziome blaty. Dolny blat położyć na
paterze, skropić 6 łyżkami nasączenia.
Przełożenie: Mascarpone włożyć do misy miksera, dodać kajmak
i ubijać przez ok. 3 minuty, aż krem
zwiększy objętość i nabierze puszystości. Krem rozdzielić na 2 porcje,
na 2 blaty. Dolny blat posmarować
cienką warstwą kremu. Banany
obrać, pokroić na plasterki i skropić
sokiem z cytryny. Ułożyć jeden obok
drugiego na warstwie kremu. Na banany wyłożyć resztę kremu z pierwszej porcji. Ułożyć drugi blat ciasta
i znów skropić go nasączeniem. Ułożyć porzeczki jedną warstwą, blisko
siebie. Przykryć drugą częścią kremu. Ułożyć ostatni blat i skropić go
nasączeniem. Ubić śmietankę z dodatkiem cukru wanilinowego, obłożyć tort. Wstawić do lodówki na minimum 2 godziny. W międzyczasie
boki obłożyć startą czekoladą.
Tartinka
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HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

Grudzień to czas aby skupić
się na nowych projektach.
Więcej zaufania do otaczającej cię rzeczywistości.
Zadbaj o atmosferę podczas świąt.

Byk 21.IV-21.V

Zachowaj umiar w wydawaniu pieniędzy na upominki.
Najważniejsza będzie świąteczne spotkanie z bliskimi.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Okazja do spotkań, ale nie
tylko. Nowe znajomości
wzbogacą twoje możliwości jak również będą wyrazem akceptacji tego co robisz dla innych.

Rak 22.VI-22.VII

Zaplanuj wszystkie prace
związane z nadchodzącymi
świętami. W sprawach zarówno kulinarnych jak i zakupu
prezentów daj sobie pomóc.

Waga 23.IX– 23.X

Przygotuj się do nowych
zadań, które czekają cię
niebawem. Zaaranżuj spotkanie świąteczne w szerszym niż do tej pory gronie.

Skorpion 24.X-22.XI

W każdej sytuacji staraj się trzymać swoje emocje na wodzy nie
są one dobrym doradcą.
Ominą cię agresja i osiągniesz zamierzony sukces.

Strzelec 23.XI.-23.XII

Energia i duża dawka entuzjazmu pomogą ci ogarnąć
przedświąteczną
krzątaninę. W sytuacjach wyjątkowych poproś o pomoc.

Koziorożec 24.XII-20.I

Zadbaj o wyjątkową atmosferę w święta Bożego
Narodzenia. Już w tym miesiącu pomyśl o ewentualnym odpoczynku po całorocznej pracy.

Wodnik 21.I-20.II

Lew 23.VII-22.VIII

Zadbaj o to, aby święta były
dla ciebie wyjątkowe. Z dystansem spojrzyj na otaczającą cię rzeczywistość.

Panna 23.VIII-22.IX

Czas rozpocząć prace
nad swoim charakterem.
Przygotuj się do spełnienia
swoich marzeń w nadchodzącym roku.

Nie tylko świąteczne spotkanie będzie spełnieniem
twoich marzeń. Święta
przysporzą ci wiary w zmiany, które powinny zaistnieć.

Ryby 21.II-20.III

Obowiązki domowe w miarę możliwości realizuj sukcesywnie, aby święta były
dla ciebie czasem odpoczynku w gronie najbliższych.
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Wszystkie
litery
ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–23 utworzą hasło.
Poziomo: 1) kraina historyczna
w środkowym biegu Wisły, 5) miasto
w USA, w stanie Illinois, 8) miasto w stanie Kalifornia, wybrzeże Oceanu Spokojnego, 9) wydarzenie, 10) John (1803–89)
amer. wynalazca zbudował pancernik
„Monitor”, 11) tam fabryka naczyń emaliowanych, 13) imię męskie, 16) nożownik, opryszek, 20) ludowy taniec śląski,
23) wielogłosowy, świecki utwór wokalny, 24) działanie uznawane za niezgodne
z prawem lub zasadami moralnymi, 25)
ważny dokument m. in. w spółdzielczości, 26) namiestnik tatarski, 27) sprzęt do
koszenia.
Pionowo: 1) zdrobniale o miodzie, 2)
wyspa koralowa u wsch. wybrzeży Afryki
na oceanie Indyjskim, 3) bezpośrednio, 4)
Gertrude (ur. 1918 r.) amer. farmakolog,
Nagroda Nobla w 1988 r., 5) potocznie
coś bardzo ładnego, 6) dziwak, 7) okres
rozwoju kultury europejskiej (XIV-XVI
wiek), 12) Liliana dla mamy, 14) zabu-

rzenie mowy, 15) miododajne drzewo,
17) krokodyl, hodowany ze względu na
skórę,18) w zeszycie do matematyki, 19)
na sztaludze malarzy, 21) imię męskie,
22) staropolski czart, 23) niewysoki mur.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 12 prosimy przesyłać na adres redakcji do dnia 31 grudnia 2018
r. Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez „Społem” WSS
Śródmieście.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 10/2018
Poziomo: 1) karabela, 5) salowa, 8)
korpus, 9) ignorant, 10) niciarka, 11) Adonis, 13) pigwa, 16) Alwar, 20) dogmat,
23) botanicy, 24) podzbiór, 25) szyfon,
26) żyrafa, 27) kationit. Pionowo: 1) kokony, 2) rurociąg, 3) brudas, 4) Amida,
5) sonda, 6) largo,7) Winnicka, 12)doba,
14) idiofon, 15) Alka, 17) wariofon, 18)
baczki, 19) sygnet, 21) mozga, 22) teina,
23) borek.
Nagrodę ufundowaną przez firmę
ANDREA otrzymuje Iwona Ługowska
z Warszawy
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