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Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Święto spółdzielców
spółdzielniami w obecnych, niełatwych warunkach społecznogospodarczych. Byli to: prezes
PSS Poznań GRAŻYNA RANIEWICZ-LIS, która otrzymała
statuetkę Lidera Spółdzielczości
Polskiej oraz prezes PSS Olsztyn
STANISŁAW SZTACHELSKI,
który otrzymał statuetkę Menedżera Spółdzielczości. Serdecznie
gratulujemy!
W radosnym, świątecznym nastroju, stoją od lewej: prezes PSS Poznań Grażyna
Raniewicz-Lis, prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski i prezes WSS Śródmieście
Anna Tylkowska.

P

o raz setny ponad miliard
spółdzielców na całym
świecie w 110 krajach,
zrzeszonych w ponad 3 milionach spółdzielni, obchodziło
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. To święto spółdzielców uczciła m.in. Krajowa
Rada Spółdzielcza, zapraszając

1 lipca br. do Sali Konwalia
w Hotelu Gromada Centrum
w Warszawie (Dom Chłopa)
grupę wyróżnionych spółdzielców.
Wśród tegorocznych laureatów
nagród znaleźli się społemowcy,
uhonorowani za trud kierowania

Nagrody wręczali: prezes
KRS Mieczysław Grodzki, który zagaił uroczyste spotkanie,
przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego KRS Jerzy Jankowski, który wygłosił referat pt.
„Spółdzielczość a praca w gospodarce wolnorynkowej” i senator
Krzysztof Kwiatkowski, który
otrzymał odznakę „Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego”.
Więcej str. 3 u
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Podczas posiedzenia Zarządu Euro Coop. Pierwszy z lewej głosuje R.Jaśkowski.

W

ydarzeniem o historycznym znaczeniu było przyjęcie 21
czerwca br. w Sewilli, podczas Zgromadzenia Ogólnego
Euro Coop (Europejskiej Wspólnoty Spółdzielni Konsumenckich), jako 20 jej krajowego członka, Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem. Związek reprezentował prezes Zarządu RYSZARD JAŚKOWSKI, który wziął również
udział w odbywających się także w Sewilli 20 czerwca br. obradach
Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego ICA. Był tam też prezes KRS Mieczysław Grodzki.

Jak powiedział R. Jaśkowski po powrocie, jego wystąpienie na
forum Euro Coop (pełny tekst na str. 3), zostało przyjęte z dużym
zainteresowaniem i zaowocowało szeregiem roboczych rozmów
dwustronnych. Został też wybrany do 18-osobowego Zarządu
Euro Coop, pod przewodnictwem Mathiasa Fiedlera z Centralnego Związku Niemieckich Spółdzielni Konsumenckich (ZdK).
Więcej str. 3 u

Nasze 60-lecie

Toast za dalszy rozwój Społemowca Warszawskiego.
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W prezydium ZP PSS Pruszków, 2 czerwca br. zasiedli, od
lewej: Marek Hejda, Hanna Borzęcka, Janusz Kiełbowicz.

Podczas obrad ZP WSS Wola 28 czerwca br. w restauracji Indian Lounge przemawia prezes Janusz Szczękulski.
Obok w prezydium, od lewej: Elżbieta Boniecka, Henryka
Stykowska, Maria Kucharska, Rafał Ploski.

60 lat
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okazji 60-lecia Społe- szawskich spółdzielni spożywmowca Warszawskiego, ców i okołowarszawskich, na
20 czerwca br. w siedzi- tle wydarzeń w handlu i spółbie WSS Śródmieście na uro- dzielczości w regionie i w kraju.
czystym spotkaniu zebrała się Przedstawił też plany redakcyjRada Programowa SW, pod ne na II półrocze br.
przewodnictwem prezes Anny
Tylkowskiej. Wśród gości znaNastępnie wspominano najcieleźli się m.in. dyrektor
kawsze etapy pracy redakcji,
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Społemowiec Warred. Elżbieta Jęszawski, wydawany
drych, red. Monipo przerwie od 1978
ka Karpowicz.
r. Początkowo jego
wydawcą była ogólnoRedaktor naczelny Dawarszawska WSS, a od 1988 r.
riusz Gierycz opowiedział o hi- jest WSS Śródmieście. Stan wostorii 60-lecia czasopisma, które jenny przerwał jego wydawanie
wiernie notowało najważniejsze w latach 1981-1983.
Więcej str. 2 u
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Wybrana przez Zebranie Przedstawicieli 13 czerwca br. w siedzibie WSS Śródmieście, nowa Rada Nadzorcza i Zarząd
WSS. Od lewej siedzą: Karolina Strząska, Anna Tylkowska, Cecylia Przedpełska, Alina Cacko. Stoją od lewej: Małgorzata
Klimas-Komorowska, Danuta Mioduszewska, Elżbieta Jasińska-Czajka, Małgorzata Mizielska, Elżbieta Szkiela, Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła, Maria Milewska.

Fot. Mariusz Maciejewski.

Str. 2															

uDokończenie ze str. 1

¿yw

ców

Miesiêc

po

zn
i

Uroczyste posiedzenie
Rady Prok
gramowej naszego
miesięcznika mia60 lat
ło w dużej mierze
charakter wspomnieniowy, w miłej,
sympatycznej atmosferze. Chyba najciekawsze z
nich były wypowiedzi red.
Anny Wołyńczyk, która współpracowała
z redakcją na przełomie lat 70-80. Podobnie jak prezes Tylkowska i red. Gierycz
wysoko doceniała m.in. bojowe publikacje
niezapomnianego Marka Goliszewskiego
w latach 1980-81. Późniejszy prezes BCC
był wtedy początkującym młodym dziennikarzem, ostro walczącym o demokratyzację w Społem i w kraju.
ó³dzielczoœci
Sp
S

Red. Wołyńczyk z sentymentem wspominała też swego ojca, pierwszego red.
naczelnego CZYTAJ Eugeniusza Wołyńczyka, w latach 1962-1972. Udostępniła też
archiwalne numery tego Biuletynu. Z nutką
sympatii wspominaliśmy wieloletniego redaktora Ryszarda Siwaka, reportera Czarka Bunikiewicza, kustosza Kazimierza
Bendkowskiego i in. Red. Elżbieta Jędrych przypomniała, że Społemowiec zawsze patronował akcjom społecznym i doceniał zasłużonych działaczy Społem.
Dyr. Renata Ostolska w imieniu
KZRSS Społem wręczyła piękny bukiet
róż na ręce przewodniczącej Anny Tylkowskiej oraz odczytała list gratulacyjny
od Zarządu Związku:

Warszawa, 20 czerwca 2022 r.
„Społemowiec Warszawski”
Miesięcznik Spółdzielczości Spożywców
„Z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia
„Społemowca Warszawskiego’ – Miesięcznika Spółdzielczości Spożywców w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem , mamy zaszczyt złożyć serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia
Założycielom, Redakcji oraz Radzie Programowej tego jakże popularnego i cieszącego
się uznaniem Spółdzielni miesięcznika.
60 lat publikowania na bieżąco informacji na temat unowocześnianej sieci sklepów

Prezes SS Mokpol Sylwester Cerański odczytał i wręczył redakcji specjalny list
gratulacyjny, w którym czytamy m.in.:
„W tym uroczystym dniu,
kiedy wspólnie obchodzimy
60-lecie miesięcznika SPOLEMOWIEC, mam ogromną
przyjemność złożyć gratulacje
Panu Redaktorowi oraz całemu
zespołowi miesięcznika za niezwykłą wnikliwość, profesjonalizm i lekkie pióro, które zawsze uchwyciło najważniejsze
momenty z życia warszawskiej
spółdzielczości.
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ze znakiem „Społem” w Warszawie, jak
i w całym kraju pokazuje, że potrafimy się
zintegrować wokół wspólnego celu i pielęgnowania wartości historycznych i spółdzielczych.
Przekazując jubileuszowe gratulacje
i słowa uznania za 60 lat nieprzerwanej
profesjonalnej publikacji, tak wysoko cenionej w naszym środowisku, życzymy
dalszego pomyślnego rozwoju czasopisma
oraz sukcesów, a wszystkim osobom związanym ze „Społemowcem Warszawskim”
satysfakcji z wykonywanej misji oraz dalszej determinacji w tworzeniu czasopisma.
Szymon Fabisiak – zastępca prezesa
Ryszard Jaśkowski – prezes Zarządu

Przy krojeniu tortu jubileuszowego od lewej: Anna Wołyńczyk,
Dariusz Gierycz, Anna Tylkowska, Jolanta Jędrzejewska.

Spostrzegawczość, uważność i kunszt
dziennikarski to elementy, które są widoczne na każdej stronie miesięcznika SPOŁEMOWIEC. Znajomość historii spółdzielczości, doświadczenie redaktorskie oraz
biegłość w tematyce handlowej są znakiem
rozpoznawczym miesięcznika i dają czytelnikowi poczucie przekazania rzetelnej
wiedzy.”
Za wspaniały, „urodzinowy” tort od
SPC oraz wszystkie gratulacje i życzenia, płynące od naszych Czytelników poprzez telefony, maile i składane osobiście
– bardzo serdecznie dziękujemy, zapewniając o dalszej naszej informacyjnej
służbie na rzecz SPOŁEM!
Redakcja

ERRATA
W czerwcowym dodatku specjalnym SW
wkradły się błędy, za które przepraszamy.
I tak, w składzie Rady Programowej pominięto prezes HSP Hurt EWĘ BARTNIK.
Przestawiono mylnie niektóre daty. Przewodniczącymi Rady byli kolejno w latach:
1966-72 STANISŁAW SIDOWSKI, 197881 JAN PAZIO, 1983-88 WOJCIECH
TARNACHIEWICZ, 1988-99 JULIUSZ
GERUNG i od 1999 jest ANNA TYLKOWSKA.
Redaktorami naczelnymi byli kolejno
w latach: 1962-72 EUGENIUSZ WOŁYŃCZYK, 1978-79 WIESŁAW NAGŁOWSKI, 1979-81 NINA SCHWARZER-ISAKIEWICZ,
1983-95
HENRYK WANDOWSKI, 1995-2004
SŁAWOMIR SUCHAŃSKI i od 2005
jest DARIUSZ GIERYCZ.

l W I E Ś C I K R A J OW E l W I E Ś C I K R A J OW E l
Kolejny sklep

26

maja br. Społem PSS
Jedność w Częstochowie
otworzyła kolejny sklep małoformatowy. Jego atutem jest
lokalizacja w dzielnicy domków jednorodzinnych przy ul.
Mstowskiej 105. Wokół sklepu
znajduje się szkoła, kościół,
przedszkole, restauracja, przystanek autobusowy, plac zabaw
dla dzieci, a przy sklepie duży
parking dla klientów.
Podczas otwarcia udekorowano go białymi i czerwonymi
balonami z logo Społem. Na największym z nich widniało logo
Społem Polska Sieć Handlowa.
W pięknym, nowoczesnym wnętrzu czytelne sygnatury zachęcają

klientów do kupowania wyrobów
produkcji własnej oraz produktów regionalnych.
Klienci, którzy dokonali zakupów za określoną kwotę nagradzani byli koszami z wyrobami
własnej produkcji. Korzystali też
z licznych degustacji towarów
regionalnych, jak również społemowskich wędlin, garmażerii
i pieczywa.

Festyn przed Sawko

21

czerwca br. przed SDH
„Sawko” w Białej Podlaskiej odbył się tradycyjny
Spółdzielczy Festyn z okazji
zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
Organizatorem była „Społem”

PSS w Białej Podlaskiej. Prezes PSS EUGENIUSZ MAZUR powiedział na otwarciu, że
jego celem jest pokazanie społeczeństwu, że spółdzielczość
jest, funkcjonuje i stanowi ważną część życia gospodarczego
i społecznego w mieście, kraju
i na świecie. Stwierdził także,
że w Polsce rząd spółdzielczości
nie zauważa, a może widzi ją tylko krytycznie.
Najbardziej obleganym było
stoisko z wyrobami Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego PSS. Były
degustacje m.in. wędlin z grilla
JBB, ZM w Łukowie oraz „Łukosza” wyrobów z indyka. Kupowano kwiaty, obrazy, rękodzieło
artystyczne i inne towary. Podczas festynu występowali m.in.

„Chłopcy z Klubu Wrzos”, zespół
śpiewaczy „Maki”, chór „Społem” oraz zespół muzyczny QSC.
Niestety, pogoda nie dopisała i festyn trwający od g. 9:30 przerwał
o g. 14 ulewny deszcz. Jednak
mieszkańcy miasta wyrażali swoje zadowolenie.

Zmarł nestor

W

wieku 87 lat zmarł 13
czerwca br. wieloletni,
wybitny prezes WSS Społem
w Katowicach i prezes Górnośląskiej Spółdzielni Handlowej
HENRYK ŻABIŃSKI. Był aktywnym działaczem Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
i Polskiego Związku Niewidomych. Brał czynny udział
w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach KZRSS Społem. Jego
wysoki autorytet budził ducha
jedności i współdziałania spółdzielni społemowskich. Szersze
wspomnienie zamieścimy za
miesiąc.

Zasłużony Miastu
25 czerwca br. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski
przyznał honorowe wyróżnienia „Urbi Meritus – Zasłużony
Miastu”.
Zostały one wręczone po raz
pierwszy w historii Białegostoku.
Nagrodzeni odebrali je podczas
wieczornego koncertu Krzesimiera Dębskiego i Warsaw Impressione Orchestra z okazji Dni Białegostoku. Wśród 10 uhonorowanych
osób znalazł się JANUSZ KULESZA – prezes Zarządu PSS
„Społem” w Białymstoku. Został
on wyróżniony za natychmiastową pomoc i wsparcie działań
miasta Białystok na rzecz Ukrainy oraz uchodźców z Ukrainy
przebywających w Białymstoku.

Prezes Janusz Kulesza odbierając
wyróżnienie podkreślił, że jest
to nagroda dla całej Spółdzielni,
która istnieje już od 125 lat i zatrudnia 1700 osób. Białostockie
„Społem” to jedna z najstarszych
firm w mieście, firma z tradycjami, zaangażowana w wiele ważnych lokalnych inicjatyw i mocno
związana ze społecznością Białegostoku.

Reaktywacja
19 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział
Cywilny, Rodzinny, Rejestrowy, na wniosek KZRSS Społem
zarejestrował ponownie (reaktywował) historyczne czasopismo SPOŁEM, z siedzibą przy
ul. Grażyny 13/15 w Warszawie. Autorem jego nazwy był
nasz wielki pisarz STEFAN
ŻEROMSKI. Pierwszymi redaktorami, wówczas tygodnika
SPOŁEM! w 1906 r., byli wcześniejsi towarzysze walki konspiracyjnej PPS Józefa Piłsudskiego z carskim zaborcą. To
byli: przyszli prezesi Związku
Społem – późniejszy prezydent
RP Stanisław Wojciechowski
i ekonomista Romuald Mielczarski, oraz filozof i socjolog
Edward Abramowski i psycholog, psychiatra Rafał Radziwiłłowicz.
Obecnie czasopismo będzie
wydawane
początkowo
raz
w roku, a jego redaktorem naczelnym został Dariusz Gierycz.
Był m.in. redaktorem naczelnym
Myśli Demokratycznej w latach
1988-89 i Rolnika Spółdzielcy
(2004-2005), a w latach 19931998 był sekretarzem redakcji
SPOŁEM. Natomiast od 2005 r.
jest red. naczelnym Społemowca
Warszawskiego.
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Społem w Europie
menckiej w Polsce i w tym ponad stuletnią historię naszego
Związku SPOŁEM. Do dzisiaj
kierujemy się zasadami spółdzielczymi, utworzonymi przez
„Sprawiedliwych Pionierów” –
tkaczy z Rochdale w 1844 r.

Celem polskich pionierów,
podobnie jak i angielskich, była
obrona ludzi niemajętnych przed
spekulacją, lichwą i drożyzną.
Chodziło też o pobudzanie zaradności, gospodarności i samorządności Polaków.
Obecny Związek SPOŁEM,
powstały w 1991 r. zrzesza 225
spółdzielni konsumenckich. Posiadają one 41 tys. członków,
zatrudniają 25 tys. pracowników,
prowadzą 2100 sklepów, 126 zakładów gastronomicznych, 184
piekarni i ciastkarni, 6 hoteli, 4
ośrodków wypoczynkowych.

uDokończenie ze str. 1
Podczas obrad Zgromadzenia
Ogólnego Euro Coop w Sewilli,
21 czerwca br. prezes Zarządu
KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski wygłosił przemówienie. Oto jego pełna treść:
„Drodzy
Spółdzielcy Konsumenci!
Z radością polski Związek
SPOŁEM (razem)przystępuje
do EuroCOOP!
Reprezentujemy 153-letnią
tradycję spółdzielczej konsu-

Na forum międzynarodowym
SPOŁEM należy do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
ICA, do Cooperatives Europe,
a obecnie przystępuje do EuroCOOP. To ukoronowanie obecności polskich społemowców
w międzynarodowych organizacjach spółdzielczych.
Drodzy Przyjaciele!
Obecnie, tak jak poprzez trzy
wieki, misja społeczna Społem
to nadal niezawodne zaspokajanie potrzeb konsumentów
w każdych warunkach. Z naciskiem na zdrowe odżywianie,

Turystyka europejska

W

Euro Coop powstała grupa zadaniowa
do spraw turystyki – Coop Tourism. Jej cel to
międzynarodowa
promocja
spółdzielczych produktów turystycznych. Weszła do niej dwuosobowa reprezentacja KZRSS
„Społem”. Za grupą jest już
pierwsze spotkanie robocze.
Do grupy zadaniowej w imieniu zrzeszonych spółdzielni weszli w maju reprezentanci Polski:
prezes KZRSS Ryszard Jaśkowski i dyrektor Zespołu ds. Organizacji i Promocji Agnieszka
Wroniewicz. Zarząd grupy stanowią przewodniczący Andreas
Koumis (Coop Cypr) wspierany
przez Oliviera Mugnier (Coop
Francja FNCC).

Głównym celem grupy jest
zjednoczenie organizacji członkowskich we wspólnej promocji
produktów branży turystycznej.
Ponad połowa organizacji członkowskich Euro Coop prowadzi
bowiem działalność w tej dziedzinie – od biur podróży przez
ośrodki wypoczynkowe, bary i restauracje, po sieci hoteli. Mogą
więc stworzyć wspólną sieć lub
markę, wypracować międzynarodowy pakiet usług dla turystów
dostępny na internetowym portalu, dzielić się doświadczeniami
i dostosować do wyzwań, które
stoją przed branżą turystyczną.
„Społem” widzi w tej współpracy
duży potencjał.
– Spółdzielcze usługi turystyczne powinny być dostępne

dla wszystkich ponad 30 milionów członków-konsumentów, ale
nie tylko. Za pośrednictwem tworzonego programu promocyjnego
z tych usług będą mogły skorzystać również inne osoby, które do
tej pory nie miały możliwości zapoznania się z ofertą turystyczną
spółdzielni – wyjaśnia Agnieszka
Wroniewicz.
Grupa rozpoczęła 9-miesięczny
okres testowy z zaplanowanymi
dwoma spotkaniami: inauguracyjnym i technicznym. W pierwszym spotkaniu on-line 13 czerwca udział wzięli przedstawiciele
członków Euro Coop z Niemiec,
Bułgarii, Cypru, Francji oraz Pol-
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Święto Spółdzielców

ochronę środowiska, uczciwy
handel.
Dzisiaj, w dobie europejskich
zagrożeń, jakimi są skutki globalnego ocieplenia, głodu w Afryce
i Azji i exodusu uchodźców, wojny na Ukrainie i groźby konfliktu
globalnego, zjawisk terroryzmu
i pandemii, tym bardziej wzrasta
konieczność budowy i umacniania jedności europejskiej. Razem,
solidarnie musimy oddalić te zagrożenia.
Niechaj spełnią się nasze
nadzieje i marzenia.
Niech żyje zjednoczona Europa!
Niech żyje EuroCOOP!”
Jak napisała w handelextra.
pl 24 czerwca br. red. Katarzyna Pierzchała, dzięki przystąpieniu KZRSS do Euro Coop
nastąpi m.in. transfer danych, doświadczeń i technologii (w tym
tzw. zielonej). – Nie wykluczamy też wspólnych zakupów –
ujawnił Ryszard Jaśkowski. Nie
bez znaczenia jest również fakt,
że polska spółdzielczość zyska
reprezentację w Unii Europejskiej i będzie miała wpływ na
tworzenie prawa.
Warto dodać, że trwają prace
nad utworzeniem europejskiej
spółdzielni turystycznej, o czym
piszemy poniżej. 
Opr. DG
ski. Posiedzenie pozwoliło im dowiedzieć się, jak działa turystyka
w krajach partnerskich. Pokazało
też, że istnieją duże różnice w poziomie zarządzania tą dziedziną.
Z inicjatywy przewodniczącego grupy jej uczestnicy omówili
pomysły dotyczące wspólnej nazwy, znaku graficznego projektu,
przygotowania oferty dla członków spółdzielni oraz dla osób
niezrzeszonych,
uruchomienia
wspólnego portalu internetowego, na którym mają pojawić się
oferty hoteli, czy restauracji spółdzielczych (ale docelowo nie tylko spółdzielczych).
– Pytań było wiele, jednak
w dwóch kluczowych kwestiach:
wspólnej nazwy oraz zakresu

Wyróżnieni społemowcy: prezes PSS w Poznaniu Grażyna Raniewicz-Lis ze
statuetką Lider Spółdzielczości Polskiej i prezes PSS w Olsztynie Stanisław
Sztachelski ze statuetką Menedżera Spółdzielczości.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczego zakończyły Światową Dekadę Spółdzielczą, podczas której w latach 20122022 Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (założony w 1895 r.),
promował hasło: „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Nawiązywano
do niego m.in. w przemówieniach na spotkaniu w Hotelu Gromada
Centrum. Obok gospodarzy uroczystości z KRS, pozdrowienia i życzenia dla spółdzielców przekazali goście: senator Krzysztof Kwiatkowski oraz z-ca szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk, która odczytała list od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

uDokończenie ze str. 1

Po części oficjalnej, wręczeniu nagród (również za najlepsze prace
naukowe o spółdzielczości) i odznaczeń spółdzielczych, uczestnicy
spotkania w miłej, bezpośredniej atmosferze prowadzili przyjacielskie
rozmowy podczas poczęstunku. Zachwalano szczególnie znakomite
wyroby masarni spółdzielczej z GS SCh w Szadku, której prezes Marek Kowalski od wielu lat otrzymuje zasłużone nagrody i wyróżnienia
dla swojej spółdzielni. Mimo dużego upału na zewnątrz, w klimatyzowanej sali doceniono walory tego znanego spółdzielczego obiektu
(Domu Chłopa), stanowiącego od lat dobrą wizytówkę OST Gromada, która w tym roku obchodzi swoje 85-lecie.
DG
ofert publikowanych na portalu,
wszyscy członkowie grupy wypowiedzieli się jednomyślnie.
Trzeba zachować własne nazwy
i przygotować wspólny „dodatek” do tej nazwy tak, aby nie
budować od podstaw nowego
brandu. Należy rozpocząć projekt
małymi krokami, proponując na
portalu tylko ofertę turystyczną
spółdzielni krajowych. Być może
z czasem będzie możliwość rozszerzenia oferty o inne podmioty,
ale należy zacząć od własnych
obiektów turystycznych – relacjonuje omówione postulaty dyrektor Wroniewicz.
Kolejny krok, to ankieta
z otwartymi pytaniami. Przygotuje ją sekretariat Euro Coop, który
wziął na siebie ciężar komuni-

kacji pomiędzy członkami i ich
obsługę administracyjną. Wypełnienie ankiety pomoże znaleźć
członkom grupy wspólne punkty
i da podwaliny pod dalsze działanie projektu Coop Tourism.
Nie może w nim zabraknąć
oferty obiektów, prowadzonych
przez polskie spółdzielnie. Dlatego KZRSS „Społem” już teraz zaprasza wszystkich swoich
członków do kontaktu z Zespołem Organizacji i Promocji, do
przekazania informacji o posiadanej bazie noclegowej, hotelowej
i restauracyjnej oraz wspierania
go w pracach nad wspólnym portalem internetowym, promującym
działalność turystyczną.
MONIKA KARPOWICZ
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udowa
Narodowego
Holdingu Spożywczego w Polsce wzbudza
wiele emocji. Ma on zarówno
bardzo dużo zwolenników, jak
i przeciwników. Jedni uważają, że jest to świetny pomysł
i pomoc dla rolników, a inni,
że powrót do czasów PRL-u.
Dlatego też na antenie Polskiego Radia 24 z udziałem
publicystów przeprowadzona
została debata na ten temat.
Także czołowi polscy politycy
wypowiadają się coraz śmielej
na temat budowy holdingu.
Na antenie Polskiego Radia
24 odbyła się debata na temat
budowy holdingu. Publicysta
„Gazety Polskiej Codziennie”
Jacek Liziniewicz powiedział,
że „wydaje się, iż holding jest
po prostu Polsce potrzebny”.
– Bez dwóch zdań na rynku
rolnym potrzebujemy takiego
narzędzia, które ingerowałoby
w jego struktury – stwierdził.
Dodał, że „niestety na rynku
rolnym pojawiła się taka sytuacja, iż producenci, czyli rolnicy, są wykorzystywani przez
wszystkich”. – Z jednej strony
są to wielkie sieci handlowe
oraz wielcy monopoliści w Polsce. Z drugiej strony ci, którzy
zajmują się eksportem i dążą do
tego, aby rolnik uzyskiwał jak
najniższe ceny – wyjaśnił.
– Zwróciłbym również uwagę
na to, że mówimy tutaj o produkcji żywności, żywności, która
jest elementem bezpieczeństwa
państwa i pod tym względem
nie możemy pozwolić sobie na
to, żeby zaorać naszych producentów rolnych oraz polegać
tylko i wyłącznie na rynkowych
zasadach. To mogłoby oznaczać, że polski rynek mógłby
nie przetrwać, ponieważ zarzu-

cony byłby produkcją z innych
krajów świata. Przecież jakbyśmy zrezygnowali z własnej
produkcji żywności, to w czasach kryzysowych mogłoby być
naprawdę ciężko – powiedział
Jacek Liziniewicz.
Z kolei zdaniem Marka Wróbla z Fundacji Republikańskiej,
prawa rynku w segmencie rolnym i spożywczym działają różnie. Przede wszystkim w dużej
mierze charakter tego segmentu
jest taki, że nie składa się on
z rynku rynkowego, a z wielu

produkcja nasienna, produkcja
cukru, produkcja skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny i przetwórstwo spożywcze. Na ten moment są to
spółki: „DANKO” Hodowla
Roślin z siedzibą w Choryni;
Małopolska Hodowla Roślin
z siedzibą w Krakowie; Poznańska Hodowla Roślin z siedzibą
w Tulcach; Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Straszkowie; Pomorsko
Mazurska Hodowla Ziemniaka
z siedzibą w Strzekęcinie; Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo

ryk Kowalczyk, wicepremier
i minister rolnictwa, podczas
konferencji na temat budowy
holdingu spożywczego – Krajowej Grupy Spożywczej.
– Silny podmiot będzie dawać nowe szanse rozwojowe
dla sektora rolno-spożywczego, jakże ważnego dla polskiej
gospodarki i dla polskich rolników – stwierdził Jacek Sasin,
wicepremier i minister aktywów
państwowych. Zdaniem wicepremiera Kowalczyka powołanie holdingu doprowadzi do

debata o Holdingu
małych monopoli. Wróbel dodał, że w związku z tym wprowadzenie dużego państwowego
podmiotu nie zmienia zasad rynku, który i tak jest zoligopolizowany. Zaznaczył, że wszystkie
spółki, z których ma się składać
holding, już istnieją i działają,
więc pierwszy krok polega na
scaleniu tego i zbudowaniu siły
kapitałowej. – Dlatego uważam,
że obecny istniejący rynek nie
powinien ulec wykrzywieniu
czy zachwianiu – powiedział
gość Polskiego Radia 24.

Od pola do stołu
Przypomnijmy, że ideą Krajowej Grupie Spożywczej, która
ma pomóc nie tylko rolnikom,
ale i konsumentom, jest skrócenie drogi żywności od pola
do stołu. Holding powstaje na
bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Na początek w holdingu
znajdzie się piętnaście spółek
podzielonych na 6 segmentów:

Roślin Polanowice z siedzibą
w Polanowicach; Kombinat
Rolny Kietrz z siedzibą w Kietrzu.
Skarb Państwa, w imieniu
którego działa Minister Aktywów Państwowych, prowadzi proces konsolidacji spółek
z branży rolno-spożywczej. Aby
można było zrealizować te zamierzenia trzeba było przekazać
nadzór właścicielski 7 spółek
z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Ministerstwa
Aktywów Państwowych. Umowę już podpisano. – Bolączką
polskiego rolnictwa jest fakt,
że przetwórstwo nie jest w polskich rękach, oczywiście poza
mleczarstwem – podkreślił Hen-

J

ak wynika z raportu firmy Proxi.cloud, która
przeanalizowała zachowania ponad 1,2 mln konsumentów, w bieżącym roku do
Biedronki na zakupy poszło
ponad 91% klientów wszystkich dyskontów spożywczych.
Ale największy wzrost penetracji tego rynku odnotowało
Netto, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik o przeszło 11
punktów procentowych. Jednocześnie widać coraz mniejszą lojalność Polaków wobec
dyskontów.
Obserwacja ruchu ponad
1,2 mln konsumentów w blisko 6 tys. placówek dyskontów, prowadzona w pierwszych tygodniach tego roku,
pokazała, jaka część klientów
była co najmniej raz w sklepie danej sieci. Pozycję zdecydowanego lidera utrzymała
Biedronka z penetracją rynku
na poziomie 91,5% (rok wcześniej – 88,8%). Za nią plasuje
się Lidl – 59,7% (poprzednio –
59,1%), Netto – 32% (20,5%),
a także Aldi – 16,9% (rok
wcześniej był to 13,5%).

Z myślą o raporcie przeprowadzono także analizę częstotliwości wizyt w badanych
dyskontach. Wyznaczono 3
grupy kupujących, do których
przypisano konkretnych konsumentów, ze względu na częstotliwość zakupów. Została ona
określona jako wysoka (wizyty
w sklepach danej sieci częściej
niż raz na tydzień), średnia (częściej niż raz na miesiąc, ale nie

skrócenia drogi od pola do stołu, dzięki eliminacji zbyt dużej
liczby pośredników. Poza tym
będzie możliwe przeciwdziałanie zmowom cenowym na rynkach. – Silny podmiot na rynku
nie pozwoli na oferowanie rolnikom np. 9 groszy za kilogram
jabłek przemysłowych, jak to
miało miejsce w przeszłości –
podkreślił szef resortu rolnictwa.
Polscy rolnicy wielokrotnie
zwracali uwagę, że ich pozycja
na rynku jest słaba, bo najczęściej nie są współwłaścicielami
zakładów przetwórczych, a tylko dostarczycielami surowca.
– I dlatego od dawna czekali
na powołanie holdingu spoczęściej niż raz na tydzień) oraz
niska (raz na miesiąc lub rzadziej).
– Pod względem częstotliwości zakupów klientów sieci dyskontów spożywczych plasują się
analogicznie do udziałów rynkowych. Niekwestionowanym
liderem pozostaje Biedronka
z udziałem kupujących często

żywczego – powiedział Marek
Szczygielski, doradca przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. – Mam nadzieję,
że holding ustabilizuje sytuację np. na rynku owoców, ale
rolnicy nie powinni liczyć, że
kupi od nich wszystkie plony
za dużo większe pieniądze niż
oferują im inne podmioty, bo to
nie byłoby rozsądne – stwierdził Wiktor Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych.
– Przecież grupa nie może narazić się na bankructwo – dodał.

Zmiany w zarządzie
Krajowej Grupy
Spożywczej
Szymon Smajdor, rzecznik Krajowej Grupy Spożywczej S.A. poinformował, że 20
czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. podjęła decyzję
o odwołaniu z funkcji prezesa
zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Krzysztofa Kowę
oraz o odwołaniu Marka Derezińskiego z funkcji członka
zarządu KGS. Pełniącym obowiązki prezesa zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
został Tomasz Rega, członek
zarządu KGS. – Jednocześnie
ogłoszone zostały konkursy na
przedmiotowe stanowiska – dodał Szymon Smajdor.
MATEUSZ DAMOŃSKI
– Drastycznie spadła lojalność klientów dyskontów,
właściwie każda sieć zanotowała spadek w porównaniu
z rokiem poprzednim. Może
to świadczyć o większej mobilności społeczeństwa, ale prawdopodobnie głównym czynnikiem spadku lojalności jest
obecna sytuacja makroekonomiczna. Ona zachęca i zmusza

Spadek lojalności
i umiarkowanie często na poziomie 54,4%. Na drugim miejscu jest Lidl – 30,9%, a po nim
– Netto – 24,8%, jak również
Aldi – 16,2%. Każda sieć dyskontowa zaliczyła wzrost udziału kupujących często i umiarkowanie często – informuje Adam
Grochowski, analityk z Proxi.
cloud.
Z zebranych danych wynika
również, że w tym roku. zmniejszyło się przywiązanie klientów
do konkretnych sieci dyskontowych. Wyraźnie przedstawia
to indeks lojalności kupujących. Dla Biedronki wyniósł on
ostatnio 32,4% (w analogicznym okresie ubiegłego roku –
41,8%). Tym samym niemal co
trzeci klient tej sieci nie odwiedził w badanym okresie żadnego
sklepu będącego konkurencją
na rynku dyskontów. Natomiast
tegoroczny wskaźnik dla Lidla
to 9% (poprzednio – 15%), Netto – 6,2% (8,7%), a Aldi – 4,8%
(wcześniej 8,3%).

coraz większą część klientów
do poszukiwania okazji. Kupujący zatem w coraz większym stopniu idą za promocją
bardziej niż za szyldem sklepu
– stwierdza szef zespołu Proxi.
cloud.
Według Adama Grochowskiego, z jednej strony różnice w lojalności bazy klientów
poszczególnych sieci świadczą
o sile szyldu, z drugiej zaś –
o atrakcyjności promocji i efektywności ich komunikacji. Ale
w dużej mierze są też wypadkową strategii ekspansji danej
sieci. Firmy stawiające swoje
sklepy w obszarach o gęstym
zaludnieniu konkurują z większą liczbą placówek i przyciągają klientów mniej lojalnych.
Oni, w porównaniu z mieszkańcami słabiej zaludnionych
obszarów, mają do dyspozycji
więcej sklepów w swoim pobliżu.
MATEUSZ DAMOŃSKI
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Po

modernizacji
budynku siedziby WSS
Śródmieście przy ul.
Nowy Świat 53, gdzie niedawno zainstalowano windę i uruchomiono aparthotel Esencja
Warszawy, coraz częściej wykorzystywana jest nowoczesna
sala konferencyjna. To w niej
obradowało 13 czerwca br. Zebranie Przedstawicieli, które
wybrało prezydium, w składzie:
przewodnicząca Cecylia Przedpełska,
wiceprzewodnicząca

Na

Zebranie Przedstawicieli WSS Wola,
odbywające się 28
czerwca br. w restauracji Indian Lounge przybyło 19 delegatów (100 proc. frekwencji).
Wybrano prezydium w składzie: Henryka Stykowska –
przewodnicząca, Maria Kucharska – wiceprzewodnicząca
i Elżbieta Boniecka – sekretarz
oraz zaproszono do niego prezesa WSS Janusza Szczękulskiego
i reprezentującego KZRSS Społem dyr. Zespołu Lustracji i Doradztwa Rafała Płoskiego.
Zgodnie z porządkiem obrad
przyjęto sprawozdania roczne
Rady Nadzorczej i Zarządu za
rok 2021, a po dyskusji udzielono

M

iniony rok podsumowało
Zgromadzenie
Przedstawicieli
PSS
w Pruszkowie 2 czerwca br. Po
powitaniu zebranych przez prezesa Marka Hejda minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłej 19 lutego br. przewodniczącej Rady
Nadzorczej Danieli Hołody. Na
przewodniczącą zgromadzenia wybrano Hannę Borzęcką – obecną
przewodniczącą Rady Nadzorczej.
Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad do prezydium dołączył
Janusz Kiełbowicz – sekretarz.

Na koniec grudnia 2021 r. działalność prowadzona była w sześciu sklepac h branży spożywczej
i jednym branży przemysłowej.
Pandemia Covid-19 miała duży
wpływ na działalność handlową na lokalnym rynku i spadek
obrotów. Odnotowano ujemną
dynamikę sprzedaży i realny spadek obrotów o 11,8%. Mimo, że
poprzez różne działania udało się
podnieść marżę, to przy tak wysokim spadku obrotów kwotowo
spadła ona o prawie 260 tys. zł.
Aby sprostać wyzwaniom rynku i konkurencji podjęto szereg
działań o charakterze marketin-

Maria Skawińska i sekretarz
Janina Danikowska. Gośćmi
zebrania byli prezesi: Ryszard
Jaśkowski z KZRSS Społem,
Hieronim Kobus z PSS Garwolin i Bogusław Różycki z WSS
Praga Południe.
W sprawozdaniu za rok 2021
prezes Anna Tylkowska stwierdziła m.in., że w okresie pandemii
nastąpił drastyczny spadek liczby klientów i sprzedaży w placówkach w śródmieściu stolicy,
zwłaszcza w okresach zahamowania gastronomii i turystyki,
ograniczeniach w handlu i w życiu społecznym. Zmniejszyły się
przychody z wynajmu. W sumie
spółdzielnia odnotowała stratę finansową.
Pomimo tego, z uzyskanych
wcześniej dochodów śródmiejska WSS śmiało inwestowała,
np. otwierając nowy sklep „Przy
Metrze” przy ul. Świętokrzyskiej
Zarządowi absolutorium i podjęto
uchwały, m.in. o przystąpieniu do
spółki KPH Społem. Wybrano też
nową Radę Nadzorczą.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej zaznaczono, że pomimo kolejnego trudnego roku 2021, głównie z powodu pandemii, wolska
spółdzielnia osiągnęła zysk netto
w wysokości 3147 tys. zł, co stabilizuje jej działalność i uzasadnia
absolutorium dla Zarządu.
Prezes Janusz Szczękulski
podkreślił w sprawozdaniu Zarządu, że pandemia i wciąż rosnąca
olbrzymia konkurencja wielkich
zagranicznych sieci handlowych
spowodowały
niezadowalające wyniki finansowe w handlu
i wynajmie. Mimo tego, wskutek
konsekwentnych wysiłków załogi i Zarządu, w tym wielorakich
gowym, promocyjnym i wizerunkowym. Perspektywy też nie są
najlepsze. Nieprawdopodobnie
szybko rozwija się konkurencja
sklepów dyskontowych
„Społem znaczy razem” – „to
takie piękne hasło, mamy ciągle
dużą ilość sklepów, mamy potencjał, tylko mamy jedną słabość,
nie chcemy działać razem.” – kontynuował prezes Hejda. Nie ma
żadnych w tej chwili nawet prób
do tego, żeby zintegrować sieć
społemowską w skali kraju. Wyniki, które zostały przedstawione na
ostatniej konferencji MAH wyraźnie świadczą o tym, że jest ogromy
regres, jeśli chodzi o spółdzielnie
społemowskie. W momencie kiedy powstawała MAH pojawiła się
nadzieja, że spółdzielnie, które
posiadają sklepy w przedziale od
400 i więcej metrów będą w stanie
stworzyć sieć jednolitą, ale to już
historia i nie ma co do niej wracać.
Mimo tych wszystkich trudności udaje się nie popadać w żadne
zaległości, choć sytuacja w gospodarce spowodowana między innymi inflacją jest bardzo zła. Drożyzna, inflacja i niepokojące wieści
o podniesieniu płacy minimalnej
powodować będą nieopłacalność
prowadzenia żadnej działalności.
Przygotowane na rok 2022
zadania planowe obejmują: po-

i nowy aparthotel na Nowym
Świecie oraz modernizując budynek spółdzielni.
Pani prezes podkreśliła, że to
był to bardzo dobry czas na inwestycje, ponieważ ich koszty
byłyby obecnie znacznie większe. Podobnie w bieżącym roku
śródmiejska WSS kontynuuje
modernizację dziedzińca i parkingu przy siedzibie spółdzielni,
uruchomiła sklep Sezam-Zdrowie oraz zamierza dalej rozwijać
dobrą współpracę z MAH i KPH,
promując m.in. markę własną
Społem. W serdecznych słowach
prezes podziękowała pracownikom i Radzie Nadzorczej za pracę
w roku 2021.
Rada Nadzorcza w swoim rocznym sprawozdaniu z uznaniem
wysoko oceniła prace Zarządu,
wnioskując o absolutorium.
W dyskusji zgodnie chwalono strategię Zarządu „na trudne

czasy”, który mimo dużych przeszkód prowadzi odważną politykę
rozwoju. Mówili o tym zarówno
delegaci, jak Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, Anna Szymborska i Leokadia Chrostek, jak
i goście – kolejno prezesi: Hieronim Kobus z PSS Garwolin
i Ryszard Jaśkowski z KZRSS
Społem. Prezes Jaśkowski dodał,
że jednocześnie wysoko ceni społeczną odpowiedzialność biznesu
i jej wsparcie dla dzieci i młodzieży, czym śródmiejska WSS
wyróżnia się wśród innych.
Dołączyłem do tych gratulacji
i życzeń w imieniu redakcji, zaznaczając, że podjęte śmiałe inwestycje będą trwałym dobrem
spółdzielni przez wiele długich
lat. Obiekty takie jak zrewitalizowana Hala Mirowska, Sezam
Marszałkowski i Sezam Wilanowski, apartamenty w Warszawie, Szczyrku i Zakopanem,

działań marketingowych, uniknięto strat.

łem o nich na zebraniu, gratulując
tych inicjatyw WSS Wola.

Dotkliwe były braki personelu
w sklepach. Jednak mimo trudności podjęto szereg remontów
i modernizacji. Dzięki skutecznym zabiegom Zarządu uzyskano
dotacje z tarcz antykryzysowych,
w wysokości 3,5 mln zł, co pozwoliło na osiągnięcie rocznego
zysku 3,1 mln zł, za co prezes podziękował wszystkim spółdzielcom, którzy się do tego przyczynili.

W dyskusji nad sprawozdaniami zabrali głos Eugeniusz
Kułakowski i Maria Kucharska. Nawiązując do sprawozdań
rocznych, wskazywali m.in. na
pozytywny wynik finansowy
mimo trudności pandemicznych
i innych oraz zasługi prezesa.
Stwierdzili, że należy nadal dbać
o jakość obsługi klienta oraz
optymalizację dostaw, zwłaszcza
po przystąpieniu do Krajowej
Platformy Handlowej Społem.

Dodajmy, że o znakomitych
inwestycjach wolskich pisaliśmy
w SW w ub.roku, np. o modernizacji popularnych Delikatesów
u zbiegu ulic Jana Pawła II i Solidarności oraz otwarciu atrakcyjnej restauracji gruzińskiej przy
ul. Solidarności 92. Wspomniaprawę płynności finansowej,
przekształcenie własnościowego
prawa do lokali użytkowych we
własność, wykup działki.
Przez cały ten rok pracę Spółdzielni nadzorowała Rada Nadzorcza. Jej przewodnicząca Hanna
Borzęcka w sprawozdaniu podsumowała miniony rok współpracy z Zarządem Spółdzielni.

Podjęto uchwały dotyczące
przyjęcia sprawozdań i absolutorium dla Zarządu, kierunków
działań na rok 2022 oraz przystąpienia do KPH Społem. W tym
punkcie przewodniczący Rady
Nadzorczej KPH, dyr. Zespołu
Kompleksowa ocena pracy sklepów uwzględniająca wyniki ekonomiczne, zatwierdzanie planów
i sprawozdań, realizacja uchwał
i wniosków, bieżąca analiza i ocena
sytuacji gospodarczo-finansowej to
tylko część zagadnień jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza.
Zatwierdzenie
sprawozdań
oraz pozostałe uchwały, w tym

nowe sklepy, to widoczny znak
żywotności Społem.
Zebranie przyjęło uchwały
o przyjęciu sprawozdań i absolutorium dla Zarządu w osobach prezes
Anny Tylkowskiej i wiceprezes
Karoliny Stząska. Wyrażono zgodę na sprzedaż czterech nieruchomości, jak uzasadniano w dyskusji
jako „wentyl bezpieczeństwa”.
Zebranie wybrało nową
Radę Nadzorczą, która ukonstytuowała się w składzie:
przewodnicząca Cecylia Przedpełska,
wiceprzewodnicząca
Alicja Cacko, sekretarz Elżbieta Szkiela, członkowie: Elżbieta
Jasińska-Czajka, Małgorzata
Klimas-Komorowska, Maria
Milewska, Danuta Mioduszewska, Małgorzata Mizielska, Jadwiga Wójtowicz-Garwoła.
DARIUSZ GIERYCZ
Lustracji i Doradztwa KZRSS
Społem Rafał Płoski obszernie
omówił działania KPH.
Na zakończenie przewodnicząca Henryka Stykowska i prezes
Janusz Szczękulski podziękowali delegatom i gościom za udział
oraz życzyli im zdrowia i pomyślności w pracy. Nowej Radzie Nadzorczej życzyli owocnych działań.
Nowa, 9-osobowa Rada Nadzorcza ukonstytuowała się
w składzie: przewodnicząca
Henryka Stykowska, wiceprzewodnicząca Maria Kucharska,
sekretarz Agnieszka Głazowska
oraz członkowie: Danuta Barej,
Władysława Hajduk, Eugeniusz
Kułakowski, Kazimiera KucaGałkowska, Zbigniew Piątkowski i Jerzy Przewoźniak.
DG
o zbyciu nieruchomości, zabezpieczające w razie potrzeby byt
Spółdzielni podjęto jednogłośnie.
Na zakończenie prezes Hejda
podziękował za zaufanie jakim
został obdarowany poprzez
udzielenie absolutorium oraz
konstruktywną
współpracę
z Radą Nadzorczą.
DANUTA BOGUCKA
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Piknik Rodzinny

P

o dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią,
w dniu 11 czerwca Zespół
Szkół Specjalnych nr 85 przy
wsparciu Fundacji „Pożywienie
Darem Serca” zorganizował na terenie placówki przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie Piknik Rodzinny. Impreza była świętem całej
społeczności szkolnej, poczynając od
najmłodszych kandydatów do szkoły
podstawowej, skończywszy na dorosłych absolwentach, zawsze chętnie
goszczących w progach szkoły.
Piknik obfitował w liczne atrakcje: występy uczniów szkoły i zaproszonych gości, zabawy w kącikach tematycznych, gry ruchowe z konsolą
XBOX, spotkanie z alpakami, fotobudka, wystawę prac plastycznych oraz
kulinarny konkurs „Zdrowa przekąska”. Wydarzenie wzbogacił pokaz
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Woli.
Dzięki wieloletniej współpracy „Społem” WSS Śródmieście z Centrum Kultury Wilanów zaproszenie na piknik, za jej pośrednictwem
przyjęli młodzi artyści reprezentujący wilanowską instytucję: zespół taneczny Keep On Dance pod kierunkiem instruktorki i choreografki Eweliny Stasiuk i Moniki Zalewskiej oraz dwie młode wokalistki Zofia Wcisłek i Marianna Obuchowicz.
Oczywiście, jak na piknik przystało był też pyszny poczęstunek, każdy
znalazł coś, co lubi… zdrową przekąskę przygotowaną przez uczniów i rodziców, owoce, desery, hot– dogi, lody. Była też grochówka ze szkolnej
stołówki i makaronowa potrawa od Fundacji „Pożywienie Darem Serca”.
Wszystko palce lizać! Nikt nie wyszedł z imprezy z pustą ręką, przy
wyjściu rozdawano sadzonki, a wszystkich przybyłych było ok. 350
osób. Taka to była impreza.
DANUTA BOGUCKA

Pożegnanie „Pychotki”

L

ato, lato, lato
czeka razem
z latem czeka
rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam
ciągle nie ma nas...”,
i jeszcze przez chwilę nie będzie, wszak
czerwiec to dla wielu
uczniów czas pożegnań. Nie inaczej było
w Zespole Szkół Specjalnych nr 105, gdzie
14 czerwca kilkorgu
uczniom
placówki
przyszło
pożegnać
się z „Pychotką”.
Wśród upominków i podziękowań znalazły się książki
„Społem” WSS Śród- od Garmond Press.
mieście – patron Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka”, dyrektor Elżbieta Kostrzewa oraz
opiekunka SU Beata Boguszewska zadbali o uroczystą oprawę pożegnania. Upominki i podziękowania za zaangażowanie i znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz „Pychotki” oraz współpracę ze „Społem”
WSS Śródmieście z rąk Danuty Boguckiej otrzymali: Katarzyna Berkieta prezes SU, Tomasz Górski z-ca prezesa oraz Maurycy Konarski
członkowie SU. Były też dyplomy od dyrekcji. Członkowie „Pychotki”
z żalem opuszczają szkolne mury, jednak zgodnie deklarują, że z radością brać będą udział w organizowanych przez szkołę piknikach
i festynach. Zatem, do zobaczenia.
DANUTA BOGUCKA

„

Drogiej Koleżance

CECYLII PRZEDPEŁSKIEJ
po śmierci MĘŻA JANUSZA
słowa żalu i współczucia
wyrażają

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Społem WSS Śródmieście
oraz redakcja Społemowca Warszawskiego

Serdeczne wyrazy współczucia

Cecylii Przedpełskiej
z powodu śmierci

MĘŻA
składa

Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
Prezes Zarządu MAH

WSS Praga Południe

P

o dwuletniej przerwie
spowodowanej
pandemią, w ostatnim tygodniu
czerwca br. członkowie Koła
Spółdzielców „Społem” WSS
Praga Południe znowu spotkali
się razem w Sali konferencyjnej
swojej spółdzielni. Była to tradycyjna okazja, aby przypomnieć
o Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości, a także porozmawiać
ze sobą i dowiedzieć się, co dzieje
się aktualnie w firmie.

O osiągnięciach, a także trudnych problemach i codziennych
zmaganiach pracowników opowiedział zebranym prezes spółdzielni,
Bogusław Różycki, który w bieżącym roku obchodzi 20-tą rocznicę
pracy na tym stanowisku. Przypo-
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mniała o tym sekretarz Rady Nadzorczej, Elżbieta Jędrych, która
w krótkim wystąpieniu nawiązała
do historii spółdzielczości „Społem” na terenie Pragi, a zwłaszcza
na Pradze Południe. Dało to kolejną
okazję do osobistych wspomnień
i porównań tego co było, z tym co
jest obecnie.

zaś główną wygraną okazała się
wielka, nowoczesna walizka, którą
wylosowała p. Anna Krasuska.

Przy herbacie i doskonałych
ciastach mile spędzono czas, a na
koniec była jeszcze niespodzianka
w postaci loterii fantowej, w której wszystkie losy były wygrane,
a fanty stanowiły drobne i większe
artykuły gospodarstwa domowego przekazane przez zarząd spółdzielni. Losowanie odbywało się
w dwóch turach, w pierwszej los
kosztował 5 zł, a w drugiej 10 zł,

Spotkanie było też okazją, aby
przypomnieć o wieloletniej tradycji
organizowania, raz w roku, mszy
za członków spółdzielni zmarłych
w ostatnim czasie. W tym roku
taka msza odbędzie się 1 września
o godz. 18 w kościele MB Królowej Męczenników Polskich w al.
Stanów Zjednoczonych.

Pieniądze zebrane za wykupione
losy uczestnicy spotkania postanowili przekazać na cel charytatywny,
dla Stowarzyszenia „Wioski Dziecięce”.

Znowu razem

Elżbieta Jędrych

Terminale z sercem

O

d początku roku we
wszystkich sklepach WSS
Społem Praga Południe
działają terminale, pozwalające
klientom podczas zakupów dokonać wpłat na rzecz fundacji charytatywnych.

– Z początkiem tego roku we
wszystkich naszych sklepach zainstalowaliśmy terminale Donateo, poprzez które można wspierać
działalność wybranych fundacji,
wykorzystując płatności zbliżeniowe. Jest to prosta forma przekazania datku, która zajmie co najwyżej
kilkanaście sekund, a przekazane
wsparcie trafia bezpośrednio na
rachunek wybranej fundacji – informuje dyrektor ds. handlu Piotr
Konarski.
Klienci WSS Praga Południe
mogą w ten sposób pomagać fundacjom wspierającym rodziny,
dzieci, ochronę zdrowia, zwierzęta,
udzielać pomocy humanitarnej czy
też wspierać dzieci z Ukrainy poprzez Fundację Happy Kids.
Jednym ze sklepów, w którym
klient natrafi na taki terminal z sercem, jest Lux przy ul. Widocznej 73
w Wawrze. Na drzwiach wejściowych wisi kolorowy plakat, dzięki
czemu odwiedzający sklep od razu

PSS Płock

W

mogą się zorientować,
że w placówce jest
możliwość dokonania
wpłaty on-line. Informacji o tym udzielają
także pracownicy.
– Zachęcamy klientów, tłumaczymy im,
że można dać datek.
Najbardziej zainteresowani są ludzie w wieku
30-40 lat. Pytają, jak to
działa, jakie są najniższe możliwe
wpłaty – mówi zastępczyni kierownika sklepu Alina Zakrzewska.
A jak wygląda taki terminal?
Identycznie, jak każdy terminal
służący do płatności kartą lub telefonem, różni się od niego jedynie
kolorem – jest biały. Na ekranie
dokonamy wyboru dziedziny, jaką
chcemy wesprzeć, a następnie konkretnej organizacji, która się nią
zajmuje.
Dla praskiej spółdzielni odpowiedzialność społeczna, towarzysząca działalności biznesowej, nie
jest niczym nowym.
– Wykorzystujemy wszelkie
formy wspierania osób i instytucji potrzebujących, bo taka pomoc
jest dla nas źródłem niemierzalnej
satysfakcji – deklaruje dyrektor
Konarski. – Jako „Społem” WSS

Jarmark Tumski

dniach 3-5 czerwca
br. na ulicach Starego
Miasta w Płocku odbył się XIV Jarmark Tumski. To
impreza plenerowa, kolekcjonersko-wystawiennicza i kulturalno-rozrywkowa, organizowana
w Płocku od 2009 roku. Tegoroczny jarmark połączony był
z obchodami Dni Historii Płocka.
Przez trzy dni wydarzeniu towarzyszyły występy, wystawy, inscenizacje historyczne, koncerty oraz
bogata strefa handlowa i kolekcjonerska.
Teren imprezy podzielony był
na cztery strefy: dziecięcą dla
zapewnia szerokiego wachlarza
atrakcji najmłodszym uczestnikom
wydarzenia; historyczną – miejsce pokazów i rekonstrukcji historycznych oraz pojazdów i broni;
kolekcjonerską
przyciągającą
hobbystów, antykwariuszy i kolekcjonerów; handlową z mnóstwem
różnorodnych stoisk wystawców

i handlarzy z całej Polski oraz stoisk gastronomicznych.
I właśnie w tej ostatniej swoje
stoisko miała również PSS „Zgoda” w Płocku, która w 2020 roku
obchodziła jubileusz 150-lecia.
Stoisko przyciągało pajdą chleba
ze smalcem. Obok takiej przekąski
nie można było przejść obojętnie,
wszak PSS Zgoda
od 1920 r. zaopatruje
Płocczan w najlepsze na lokalnym ryku
wyroby piekarskie.
Wypiekane
metodami tradycyjnymi
pieczywo
podstawowe i razowe oraz
cukiernicze, i tym
razem miało rzesze
odbiorców. Pączki,
aż uśmiechały się do
klientów, nie mniej
jak obsługujące społemowskie
stoisko
ekspedientki.

Praga Południe staramy się aktywnie uczestniczyć we wszelkich
inicjatywach mających na celu
wspieranie zarówno lokalnych, jak
i ogólnopolskich inicjatyw charytatywnych.
Od początku wojny na Ukrainie
we wszystkich sklepach WSS aktywnie zbierana jest żywność, przekazywana następnie potrzebującym
z Ukrainy. Spółdzielnia regularnie wspiera także Międzyszkolny
Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „NO NAME”
z Garwolina oraz Warsztat Terapii
Zajęciowej „Wiara i Nadzieja” –
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, działające na
warszawskiej Ochocie.
MONIKA KARPOWICZ
XIV Jarmark Tumski odbył się
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz prezydenta Miasta Płocka Andrzeja
Nowakowskiego. Miasto Płock za
dotychczasowe działania w zakresie upowszechniania kultury
oraz za wyjątkowość wydarzeń
planowanych na 2022 rok, uzyskało tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza 2022 roku”.
DANUTA BOGUCKA
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poradnik

sprzedawcy

W

śród wielu metod, pozwalających sprawdzić i w efekcie zrozumieć przyczyny, które stoją
za tym, dlaczego klient sięga
po ten, a nie inny produkt, jest
metoda „drabinkowania” (z angielskiego – laddering). Pozwala ona odkryć wartości, jakie
konsumenci sobie cenią.

Metodę, którą zapoczątkowali
amerykańscy naukowcy Thomas
J. Reynolds i Jonathan Gutman,
stosuje się do badań konsumenckich, ale jej znajomość może się
nam przydać w codziennej pracy
w handlu detalicznym. Pomoże
nam uświadomić sobie, jak złożony i wielowarstwowy jest zwykły,
codzienny gest klienta, sięgającego po towar z półki.
Drabinkowanie polega na zadawaniu kolejnych pytań, lub

trendy
zakupowe

Z

namy już preferencje zakupowe pokolenia Z oraz
generacji
„srebrnej”,
czyli ich dziadków. A co z pokoleniem rodziców, czyli generacją X? W swoich wyborach
plasuje się ona pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi konsumentami.
Generacja X to osoby urodzone
w latach 1964-1984, w badaniach
dzielone dodatkowo na dwie podgrupy 1964-1974 oraz 1975-1984,
co nie dziwi, bowiem przemiany społeczne z dekady na dekadę
następowały coraz szybciej, nie
bez wpływu na wychowanie da-

Biblioteczka
handlowca

M

am rozstrój żołądka. Ból
jest nie do wytrzymania,
dałbym wiele by przeszedł. Nagle podchodzi ktoś i wali
mnie w szczękę. Czy w mojej sytuacji zaszła zmiana? - Oczywiście
tak. Czy w mojej sytuacji nastąpił
postęp? – Ani trochę. Wniosek
z tego taki, że trzeba zachować
wiele uwagi, by nie mylić obu tych
stanów - zmiany i postępu. Od takiej właśnie tezy zaczyna swe rozważania Dean Lindsay w książce
„Wyzwanie postępu”.
Wykład zaczyna się od stwierdzenia, iż ten kto myśli, że postęp
to ciągłe zmiany, albo marsz do
sukcesu, nie ma ani krzty racji.
Droga do sukcesu zawsze jest
w budowie. Zawsze oczekujemy
czegoś więcej, niż to co osiągnęliśmy. Jeśli nie potrafimy zyskać
radości z osiągniętego sukcesu, to
ciągłe pragnienie zdobycia czegoś
więcej bywa nieprzyjemne i niezdrowe. Jeśli natomiast skupimy
się na codziennym postępie, to
każdego dnia będziemy odczuwali satysfakcję. Postęp zawsze jest
zmianą, zmiana nie zawsze jest
postępem. Co więc należy zrobić
by ruszyć drogą postępu?
Autor ma dla nas odpowiedź
w postaci opracowanej przez siebie reguły postępu. Jak twierdzi,
wszystkie nasze działania podejmujemy z przekonaniem, że

         

w samodzielnym rozważeniu,
jakie mogą być odpowiedzi. To
cały łańcuch pytań, zaczynających się od pierwszego: „dlaczego kupuje pani/pan...?” Kolejne
pytania także zmierzają do ustalenia „dlaczego”, jednak zmierzają
coraz dalej w szczegóły, stojące
za decyzją o zakupie. Cały proces
może sprawiać wrażenie wścibskiego lub dziecinnego (każdy
z nas miał do czynienia z kilkulatkiem, który nieustannie pyta
„a czemu?”), jednak to drążenie
pozwala poznać tło postawy naszego klienta.
Przykład: dlaczego klientka
kupuje ryż? Możliwa odpowiedź:
bo ugotowany na sypko ryż pasuje do wielu dań mięsnych: pikantnych, ale też na słodko np. do kurczaka w sosie słodko-kwaśnym.
Dlaczego klientka wybrała akurat
ryż w torebkach do gotowania?
Bo gotuje się go szybciej niż ryż
tradycyjnie pakowany. Nie trzeba
pilnować garnka, mieszać jego

zawartości by nie przywarła, ani
ostatecznie chować go pod kołdrę, aby ryż „dojrzał”, jak to dawniej wszyscy robiliśmy.
Dlaczego to jest ważne dla
naszej klientki? Bo opiekuje się
wnuczkiem. W czasie gdy ryż
stoi na kuchence, ona może mieć
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rych każdego dnia w naszej placówce zapadają takie, a nie inne
decyzje zakupowe, oparte o korzyści. Specjaliści podzielili je na
trzy grupy.
Są to korzyści:
– fun kcjonalne – wynikają
one z danej cechy produktu. Np.

„Drabinką” do klienta
moment na zabawę, albo wspólne
rysowanie. Jeżeli nasza klientka
nie ma wnucząt, albo mieszka
daleko od rodziny, w trakcie gotowania ma chwilę na przejrzenie
gazety, telefon do koleżanki, czy
przygotowanie się do wyjścia na
zajęcia gimnastyczne dla seniorów. Kupując produkt, „kupuje”
w efekcie wolny czas dla bliskich
lub dla siebie.
Na tym przykładzie widać, jak
różnorodne są powody, dla któ-

klient dba o zdrowie, kupuje więc
makaron pełnoziarnisty, zawierający więcej błonnika.
– emocjonalne – wynikają
z przeżyć, czy uczuć, jakie żywi
konsument. Np. wybiera on tę
samą markę, jaką pamięta z dzieciństwa, z kuchni rodzinnego
domu. Stosując ten sam produkt,
co jego matka, chce utrzymać
tradycję rodzinną, w niepewnych
czasach chce wrócić wspomnieniami do beztroskiego dzieciństwa.

nego pokolenia i na różnorodność
w jego obrębie. Iksów nazywa się
często pokoleniem straconym,
bo jego część była za młoda, aby
skorzystać na transformacyjnych
przemianach około 1989 roku,
a następnie zbyt „stara”, aby płynnie wejść w cyfrową erę, w której
tak sprawnie porusza się pokolenie Z. Iksy radzą sobie w sieci,
a preferowanym przez nich portalem społecznościowym, podobnie jak dla pokolenia ich rodziców,
jest Facebook. Przypomnijmy, że
w przypadku Gen-Z jest to kolejno:
Instagram, You Tube, a na trzecim
miejscu Tik Tok.

Generacja X

Dominika Maciołek, właścicielka firmy szkoleniowej GENWHY
na łamach magazynu Brief pisała,

Jak generacja X plasuje się
pod względem preferencji zakupowych na tle własnych dzie-

prognozowane efekty wywołają
w nas połączenie sześciu podstawowych uczuć, które nazwane
zostały Sześcioma P Postępu. Są
to: pokój ducha, przyjemność,
profit, prestiż, przykrość i potęga.
Przecież na najgłębszym poziomie podświadomości stale mamy
na uwadze to, czy podjecie działania, obojętne czy będzie to kupienie czegoś, telefon na infolinię
albo zatrudnienie kogoś, pomoże
nam zbliżyć się do odczuwania
któregoś, a może i wszystkich

leży słuchać tak jakby nasze życie
od nich zależało, bo… rzeczywiście zależy.

tych Sześciu P. Tym samym zaś
zadajemy sobie pytanie, czy nasza
decyzja prowadzi do postępu czy
tylko do dalszych zmian.

owocują przekazem, że w życiu
chodzi o odpowiedzialność za
znajdywanie właściwych odpowiedzi na stawiane przez nie
problemy. Na koniec dostajemy podpowiedź dobrą nie tylko
w staraniach o bycie postępowym
– zwyciężanie nie jest wysuwaniem się przed innych. To wysuwanie się przed siebie.

że pokolenie X uważa, iż tradycja
jest niezwykle ważna. Jeżeli kupuje, to ceni sobie rzeczy ponadczasowe i takie, które można przekazywać z pokolenia na pokolenie. Za
najważniejsze uważa jakość, a nie

oryginalność, czy markę. Wraz
z iksami rozwijały się w Polsce
pierwsze działania marketingowe
i reklama, przez co to pokolenie
jest najbardziej ze wszystkich podatne na ich działanie.

Rozdział o prestiżu przynosi
poradę, że pochwała może być
naszym najcenniejszym atutem,
o ile nie kierujemy jej do siebie.
W części o przykrości musimy
przemyśleć odpowiedź na pytanie
co jest dla nas boleśniejsze – samodyscyplina czy późniejszy żal,
że czegoś nie zrobiliśmy tak jak
należało. Rozważania o potędze

Postępuj postępowo

Teraz przechodzimy do szczegółowej analizy rzeczonej szóstki. Nie będę starał się streszczać
pomieszczonych tu wywodów.
Pozwolę sobie jednak przytoczyć
kilka inspirujących cytatów, których autor używa do wypunktowania najważniejszych tez. W części
traktującej o pokoju ducha znajdujemy radę, by dla spokoju ducha
właśnie, zrezygnować z pozycji
generalnego dyrektora świata.
Przyjemność skwitowana została
myślą, że praca jest przyjemnością, albo udręką. Wszystko zależy
od nastawienia, ale lepiej wybrać
to pierwsze. Profit zawiera formułę mówiącą, że źródłem wszelkiej
wiedzy jest umiejętność i sztuka
zadawania pytań, a odpowiedzi na-

Praca Lindsaya to rzecz mądra
i przemyślana, a na dodatek zabawna. Zawiera potężny ładunek
praktycznych rad i motywujących
przekazów. Zmusza do uruchomienia szarych komórek i nabrania
dystansu do skostniałych receptur
na sukces. To oczywiste, że powinna stać się lekturą ludzi interesu,
menedżerów sprzedaży czy specjalistów od zarządzania zasobami
ludzkimi. Ale, tak myślę, że przyda
się każdemu.
Jarosław Żukowicz

ci i rodziców? Iksy raczej wolą
pójść do stacjonarnego sklepu
osobiście, niż nabywać w e-sklepach. Dlaczego? Bo uważają, że
na miejscu jest prościej sprawdzić, czy i jakie są w nim promocje – tak uznało 62 proc. badanych 35-44-latków oraz 57
proc. 44-55-latków, opisanych
w raporcie agencji Accenture
z 2019 roku. Łatwo odgadnąć,
że jeśli chodzi o generację Z,
znacznie mniej chętnych było do
kupowania stacjonarnie, a pokolenie dziadków przeciwnie, deklarowało chęć takich zakupów
w ponad 70 proc. przypadków.
Na skali pomiędzy dziećmi i starszymi rodzicami iksy
mieszczą się także w kwestii potrzeby kontaktu ze sprzedawcą
- rozmownym i zorientowanym
w zaletach oraz wadach towaru.
47 proc. 35-44-latków oraz 50
proc. 45-55-latków taka możliwość przyciągnie do stacjonarnego sklepu. Ich rodzice cenią
relację z ekspedientem w ponad
70 proc., a dzieci – w mniej niż
40 proc. Znów „stracone” pokolenie mieści się gdzieś w połowie
badawczego kontinuum.
Badacze sprawdzali także, w jakim stopniu badani z różnych ge-

– ideologiczne – to korzyści,
które są związane z wartościami,
jakie klient wyznaje, lub z grupą
do jakiej przynależy. Np. decyduje się w trakcie zakupów na produkty wyłącznie polskie, bo chce
wspierać krajową gospodarkę, lub
wierzy, że są one lepszej jakości,
zawierają mniej konserwantów.
Decyzje o wyborze produktów
są najpewniej tym bardziej złożone i oparte o wiele czynników,
im większą klient ma możliwość
wyboru i wolność decydowania.
Nie jest to kwestia jedynie szerokiej oferty ze sklepowych półek,
ale także zasobności portfela. Dopóki pozwoli on na wybór choćby między dwoma markami, czy
dwoma rodzajami produktów,
dopóty klient będzie z tej możliwości korzystał. A my możemy
próbować poznać jego motywację, uprzejmie i delikatnie zadając
pytania, zaczynające się od słowa
„dlaczego”.
MONIKA KARPOWICZ
neracji są skłonni do najnowocześniejszego rozwiązania w kwestii
płatności, czyli „podpięcia” swojej karty płatniczej pod aplikację
wirtualnego sklepu. Dzięki temu
wiemy, że omawiane pokolenie
niezbyt pali się do takiego rozwiązania, mimo że daje ono możliwość zapłacenia jednym gestem,
w kilka sekund. Takie rozwiązanie
zastosowałoby 35 proc. 35-44-latków oraz 33 proc. 45-55-latków.
Zetki, które nie mają oporów
przed podawaniem w internecie
swoich danych, są gotowe na takie rozwiązanie w ponad 40 proc.,
z kolei ich dziadkowie – w mniej
niż 30 proc.
Pokoleniu X bliżej jest do pokolenia „srebrnego” także pod
względem dopasowania się do
otoczenia. Jeśli młodzież najbardziej ceni sobie oryginalność
i chce mieć nowe produkty jak
najszybciej, zanim spróbują ich
koleżanka czy kolega, to rodzice
tej młodzieży mniej chcą „odstawać” i wyróżniać się z tłumu.
Bezpieczniej czują się, wybierając na zakupach to, co ich rówieśnicy, produkty sprawdzone i dobre jakościowo.
MONIKA KARPOWICZ
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HOROSKOP

smaki Życia

H

urra, Hurra! To są wakacje!” – śpiewał żywiołowo przed laty niezapomniany zespół Boney M.
Pamiętamy z jaką dziką radością, jako uczniowie, studenci
porzucaliśmy rygory szkolne
na dwa miesiące laby. Nareszcie wolni od trosk, stresów,
zakazów i nakazów, od zgiełku i pyłu miast wyjeżdżaliśmy
do przyrody. Tam czekały nas
wspaniałe smaki życia!

„

To były piesze, rowerowe, kajakowe wędrówki, to były kolonie, obozy młodzieżowe, rajdy,
zloty, festiwale. Cieszyliśmy
się z pierwszych wyjazdów zagranicznych, poznawania innych kultur, ludzi, obyczajów,
krajobrazów
i
architektury.
Czasem nawet praca wakacyjna,
przy żniwach, zbiorach sezonowych owoców, przynosiła oprócz
potrzebnych pieniędzy, ogromne doświadczenia z kontaktów
z innymi ludźmi, w innych, nieznanych warunkach.
Wtedy i wieś była inna. Spotykaliśmy w zagrodach konie,
krowy, kozy, świnie, kury, gęsi,
kaczki, ale i wozy drabiniaste, nawet bryczki, sanie. Teraz prawie każdy chłop ma
samochód, a mleko, sery, jaja,
mięso kupuje w sklepie, bo

inwentarza już przeważnie nie
hoduje.
Jakoś mniej wtedy było zagrożeń. Zimna wojna łagodniała, bo w latach 70. trwały
rozmowy rozbrojeniowe, o zmianach klimatycznych nie alarmowano, a wojny, głód, katastrofy,
epidemie, były daleko. Wakacje
i wczasy to były głównie beztroskie dni i chwile, poświęcone zabawie i wypoczynkowi.
Część z nas wykorzystywała je,

Dystans
by przeczytać ulubione książki,
obejrzeć ulubione filmy, miejsca i zakątki, posłuchać dobrej
muzyki, czy pożeglować gdzieś
w dal. Z daleka od ogłupiających reklam i propagandy.
Wędrówka po górach, daleki
rejs, czy podróż samolotem, pociągiem, nastraja refleksyjnie.
Czasem w obcym miejscu, innym
klimacie, nabieramy szczególnie dystansu do spraw w kraju,
swoim mieście, czy środowisku.
Na tle innych, globalnych problemów, nasze maleją, pozwalają niekiedy lepiej ocenić własne postępowanie. I też wtedy,

gdy podczas wakacji zacieśniają się nasze więzy rodzinne, gdy
poznajemy nowych ludzi, zawiązujemy nowe przyjaźnie.

Baran 21.III-20.IV

Warto nieco odpuścić sprawy
którym trzeba poświęcić dużo
czasu. Dni i godziny kanikuły
wykorzystaj na przyjemności.

Otwarcie
granic
sprzyja
naszemu dystansowi do wewnętrznych problemów, lepiej
poznajemy sąsiadów, rozumiemy ich, a czasem sentymentalnie możemy wracać do dawnych
Kresów, jak do Lwowa, Wilna,
a niespodziewanie bez wiz od
1 lipca, do Grodna, Nowogródka, Brześcia. Niestety, wojna
na Ukrainie burzy nasz dystans
i spokój.
Wojna jest bardzo blisko,
a jej skutki i zagrożenia będą
coraz bardziej dotkliwe. I choćbyśmy zagłębili się gdzieś daleko w puszczy, w jakimś zakątku nad jeziorem w szuwarach,
albo w ogrodzonym dołku na
zaludnionej plaży, czy na turystycznym górskim szlaku, to
jednak towarzyszy nam wszędobylski głos internetu, radia, TV,
gdzie obraz zniszczeń od rakiet
i bomb jest coraz głośniejszy.

Byk 21.IV-21.V

Długie spacery, jeśli nie uda
się w inny sposób wykorzystać zaplanowanego spędzania
wolnego czasu. W menu sezonowe owoce.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Sprawy niełatwe mogą poczekać. Ważny jest odpoczynek,
aby naładować akumulatory
na kolejne miesiące.

Rak 22.VI-22.VII

Czas na dłuższe wakacje , aby
odzyskać formę i z nowymi
siłami przystąpić do kolejnych wyzwań. Zapomnij o zaległościach. Czas relaksu.
W tym miesiącu nie planuj
wielkich przedsięwzięć. Czas
na ładowanie akumulatorów
może być to m.in. relaks na
łonie natury lub realizacja innych zamierzeń.

Panna 23.VIII-22.IX

Motywacją do dalszej pracy
będzie odpoczynek, podczas którego wykorzystasz
wszelkie możliwe sposoby
pozyskania lepszego samopoczucia.

DERWISZ

domowe dania

O

tym, że truskawki są pyszne, nie trzeba nikogo przekonywać. Wykorzystywane do wielu
deserów i ciast smakują równie dobrze, jak
jedzone same. Korzystajmy z darów natury, teraz z przepysznych truskawek (choć możemy zamienić je na inne ulubione owoce) dodając je do
smakowitych ciast.

Ciasto rabarbarowo-

truskawkowe z kruszonką

Składniki na ciasto: ● 3 szklanki mąki ● 1szklanka cukru ● 4 jajka ● kostka margaryny ● 1 szklanka maślanki ● 1 łyżeczka sody ●
cukier waniliowy ● kruszonka:
● 1 szklanka cukru ● 1 szklanka
mąki ● cukier waniliowy ● ½ kostki masła ● dodatki: ● 300 g rabarbaru ● 300 g truskawek ● cynamon
Z podanych składników zagnieść kruszonkę wstawić do lodówki. Rabarbar i truskawki opłukać. Truskawki obrać z szypułek, przekroić na pół. Rabarbar
pokroić i posypać cynamonem. Margarynę rozpuścić i zostawić do ostygnięcia. Jajka ubić z cukrem
i cukrem waniliowym, dodać ostudzoną margarynę
i maślankę, następnie mąkę przesianą z proszkiem
do pieczenia i sodą. Dokładnie wymieszać. Blachę
o wymiarach 25x35 wyłożyć papierem do pieczenia
i wylać ciasto, na wierzch ułożyć rabarbar i truskawki. Posypać kruszonką. Piec ok. 40 minut w temperaturze 180°C.

Tarta truskawkowa
z budyniem

Składniki na ciasto: ● 200 g
mąki ● 70 g cukru ● 100 g masła ● żółtko ● sól ● składniki
na budyń: ● 600 ml mleka ●
2 żółtka ● ½ szklanki cukru ●
łyżka masła ● 2 opakowania budyniu waniliowego
● dodatkowo: ● 20 dag truskawek
Mąkę przesiać do miski. Dosypać cukier i szczyptę soli. Dodać pokrojone zimne masło, zmiksować,
dodając na koniec żółtko. Gdy powstanie gładkie
ciasto, owinąć je folią spożywczą i wstawić na pół
godziny do lodówki. Schłodzone przełożyć na stolnicę podsypaną niewielką ilością mąki i rozwałkować. Ciastem wylepić formę na tartę, po czym
zrobić w nim dziurki za pomocą widelca. Wstawić
ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i piec

ok. 25 minut. Do rondelka wlać
400 ml mleka. Wsypać cukier
i podgrzać. W pozostałym mleku rozprowadzić budyń i żółtka. Dolać do rondelka
i gotować, mieszając, aż zgęstnieje. Na koniec dołożyć masło. Schłodzony budyń nałożyć na ciasto. Na
wierzchu rozłożyć umyte truskawki. Tartę można
udekorować listkami mięty.

Składniki na ciasto: ● 2 ½
szklanki mąki ● ½ szklanki
cukru ● 1 szklanka kefiru ● ½
szklanki oleju ● 1 łyżeczka sody
● 1 łyżeczka proszku do pieczenia ● 3 łyżki kakao ● tabliczka
mlecznej czekolady ● 3 jajka ●
cukier waniliowy ● składniki dodatkowe: ● 400 g
truskawek ● cukier puder do posypania.
Truskawki opłukać, obrać z szypułek i zostaw na
sicie. Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym, dodać olej, kefir oraz mąkę przesianą z proszkiem do
pieczenia, sodą i kakao. Czekoladę pokroić w kostkę dodaj do ciasta. Blachę o wymiarach 25x35 wyłożyć papierem do pieczenia, wylać ciasto i ułożyć
truskawki, jeśli są duże przekroić na pół. Piec ok. 40
minut w temperaturze 180°C. Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem. 				
Tartinka

Przysłowia na lipiec
Kwiat lipcowy to lek zdrowy.
Od lip ciągnie wonny lipiec,
Nie daj słonku zboża przypiec.
W lipcu przygotować ,
co na jesień obiadować.
W lipcu gdy służą pogody,
bój się wielkiej wody.
W lipcowej porze
łowią raki i piskorze.

Czas letni, wykorzystaj do
naładowania akumulatorów.
Popracuj nad zmianą nawyków, porzuć dotychczasowe
przyzwyczajenia.

Skorpion 24.X-22.XI

Pomyśl o zaniedbywanym do
tej pory zdrowiu. Zafunduj
sobie prawdziwy relaks , a pozostałe miesiące roku przyniosą poprawę samopoczucia.

Strzelec 3.XI.-23.XII

Umacniaj się w postanowieniu, że dasz radę pokonać
wszelkie trudności. Czeka
cię seria pomyślnych zdarzeń
i pozytywnych zmian. Dobra passa potrwa przez kolejne miesiące.

Koziorożec 24.XII-20.I

Masz szansę na jedne z najlepszych wakacji od wielu lat.
Niewielkie dolegliwości miną
w aurze spokoju i wypoczynku.

Wodnik 21.I-20.II

Nie licz na bajeczne wakacje,
ale może to być czas przemyśleń, dotyczący spraw
bieżących m.in. zaistniałych
nieporozumień, także tych w kręgu rodzinnym.

Ryby 21.II-20.III

Zadbaj o siebie i swoje interesy.
Zafunduj sobie coś ekstra co
poprawi ocenę samego siebie.
Odśwież dawne znajomości.
J.J.
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Ciasto czekoladowe
z truskawkami

Waga 23.IX– 23.X

Lew 23.VII-22.VIII

„Make love – not war!” – wołali hipisi i młodzi na całym
świecie w latach 60-70-tych.
I z tym przesłaniem wraca
z urlopu

Truskawkowe ciasta
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Wszystkie litery ponumerowane w prawym dolnym rogu napisane w kolejności
od 1–25 utworzą hasło.

Poziomo: 1) miejsce zamieszkania
zakonników kościoła wschodniego, 5)
ssaki z rodziny drapieżnych z b. dużymi oczami i uszami, 8) mydlane drzewo, mydleniec, 9) inaczej deszyfratory,
10) półpustynna bezodpływowa kotlina
w płd. Afryce, 11) rodzaj podpórek, 13)
inaczej echosonda, 16) „poszły w las”,
20) związek organiczny, produkt reakcji alkoholu z aldehydami, 23) zaawansowany technologicznie sprzęt używany w diagnostyce chorób i urazów, 24)
państwo w Ameryce Środkowej, 25)
ryba z rodziny karpiowatych, 26) Kazimierz aktor, reżyser, dyrektor teatrów,
27) region na Półwyspie Kalabryjskim
(Włochy).
Pionowo: 1) drobne rośliny zarodnikowe z rodziny rodniowców, 2) zesłany
na Elbę, 3) gra, 4) obradują w ratuszu,
5) odebranie rzeczy z lombardu, 6) Lucjan poeta, dramaturg, legendarny Pan
Młody z Wesela Wyspiańskiego, 7)
pracownik wydawnictwa, 12) muz. gra
smyczkiem, 14) przekazywane z pokolenia na pokolenie, 15) imię siostry
tytułowej bohaterki dramatu Juliusza
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Słowackiego „Lilla Weneda”, 17) ubiegający się o względy kobiet, 18) zapowiadana na następny dzień, 19) może
być promocyjna, 21) Julian wybitny
poeta, współtwórca grupy Skamander, 22) pierwszy człon nazwy miasta
Zdrój, 23) dawna gra w karty.
Karty pocztowe z hasłem i dopiskiem
Krzyżówka nr 7 prosimy przesłać na
adres redakcji do 31 lipca 2022r.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 5
Poziomo: 1) Ojstrach 5) sąsiad, 8)
ekloga, 9) nieborak, 10) kobietka, 11)
ćwierć, 13) domek,16) tętno, 20) czaruś, 23) malowana, 24) trenkiel, 25)
Konica, 26) Semków 27) ambasada.
Pionowo: 1) Olesko, 2) sylabizm,
3) regres, 4) Hania, 5) sześć, 6) Stogi,
7) anakreon, 12) Watt, 14) owczarze,
15) Kudu, 17) tchawica, 18) pokora,
19) Halama, 21) ranek, 22) śpiew, 23)
Milka.
HASŁO: DWADZIEŚCIA PIĘĆ
LAT MAH
Nagrodę ufundowaną przez Mazowiecką Agencję Handlową „Społem”
Sp. z o.o. otrzymuje Jerzy Dudek
z Warszawy.
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