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Konferencja SPOŁEM 2020

imo okresu pandemii, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS Społem, którym energicznie kieruje dyr. Renata
Ostolska, z powodzenie organizuje szkolenia dla kadr kierowniczych i pracowników spółdzielni. Wśród nich szczególne miejsce
zajmuje „Społem – Studium Biznesowej Wiedzy Praktycznej”. Obejmuje ono kilkumiesięczny kurs w formie cyklu spotkań dwudniowych
i kończy się zdobyciem dyplomu KZRSS Społem. Pierwszy z takich
kursów opisuje nasza koleżanka Danuta Bogucka na str. 4. Natomiast
ich aktualną ofertę można znaleźć na stronie: www.kzrss.spolem.org.
pl

Z ostatniej chwili

T

Co dalej?

o skandal! – mówili mi w rozmowach prezesi spółdzielni, z którymi rozmawiałem podczas konferencji SPOŁEM 2020. Mieli
na myśli opieszałość rządu i parlamentu w przyjęciu jasnych,
kategorycznych przepisów o przestrzeganiu noszenia maseczek
w placówkach handlowych. Mimo zapowiedzi przedstawicieli rządu,
o czym pisaliśmy w tym miejscu przed miesiącem, ani w sierpniu, ani
we wrześniu organy władzy nie zajęły się tym należycie. W szczególności tym, aby sprzedawcy otrzymali precyzyjny, nie budzący wątpliwości przepis prawny, który upoważnia ich do odmowy obsługi klienta w sklepie, który nie nosi maseczki. Inaczej będą narażeni na proces
sądowy i grzywnę, jak pewna sprzedawczyni z Suwałk.
Niestety, jak dotąd nasze władze pozostają głuche na wołanie o doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Głuche są m.in. na głosy dbających o bezpieczeństwo handlowców i milionów kupujących obywateli,
na głosy przedstawicieli organizacji handlowych; Społem, Polskiej Grupy
Supermarketów, Polskiej Izby Handlu oraz NSZZ Solidarność.
O tym jak konieczne jest obecnie w dobie narastającej pandemii rygorystyczne przestrzeganie zasad, takich jak zachowywanie dystansu,
mycie i dezynfekowanie rąk oraz noszenie maseczek w pomieszczeniach
zamkniętych, świadczą codziennie alarmujące meldunki o wzroście zachorowań epidemicznych. Codzienne dane mówią o przekroczeniu 2300
zakażeń dziennie i 58 zmarłych jednego dnia! Jednocześnie szpitale już
sygnalizują o kończących się zapasach leków na Covid 19 (remdesivir)
i coraz większej, rekordowej (5 października), liczbie zajętych respiratorów.
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SPC

Znowu otwarcie
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września br., tym razem na Bielanach przy ul. Wrzeciono
41, osiedlu dawniej zbudowanym dla pracowników Huty
Warszawa, w znanym w okolicy okrągłym pawilonie handlowym, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska otworzyła swój kolejny
nowy sklep firmowy SPC.

Z tej okazji oferowano klientom gratisowo kawę, a do każdego zakupu dodatkowo… CHLEB ŻYTNI Z SIEMIENIEM oraz CHLEB ŻYTNI.
Oferta była ważna aż do wyczerpania zapasów. Warto dodać, że na facebooku SPC wciąż zachęcają apetycznymi zdjęciami do zakupu m.in. pizzy wiejskiej i ze szpinakiem oraz strucli z serem, bądź z jabłkiem. Wiele
tam jeszcze innych kuszących propozycji.

Zarząd KZRSS podczas otwarcia konferencji. Od prawej: prezes Ryszard
Jaśkowski i wiceprezes Szymon Fabisiak.  Fot. Małgorzata Wolczko-Chmielarz

W

dniach 30 września – 2
października br. w Sali
im. Ireny Strzeleckiej
w historycznym gmachu Społem
w Warszawie obradowała Konferencja SPOŁEM 2020. Zgodnie
z zapowiedziami na łamach Biuletynu Informacyjnego KZRSS
Społem i naszego Społemowca
Warszawskiego, wzięli w niej
udział prezesi i przedstawiciele
spółdzielni społemowskich z różnych stron kraju. W pełni zrealizowano przygotowany przez
Zarząd KZRSS program konferencji.

SS Mokpol

Cena 5,00 zł (plus VAT)

W pierwszym dniu konferencji
jej uczestnicy spotkali się z Zarządem Krajowego Związku i wysłuchali informacji prezesa Ryszarda
Jaśkowskiego na temat „Spółdzielczość spożywców „Społem” w 2019
i w 2020 r.”. Następnie, wraz z przedstawicielami nauki wzięli udział
w panelu dyskusyjnym pt. ”Podnoszenie kwalifikacji pracowników
handlu – współpraca spółdzielni ze
szkołami”, której moderatorką była
Marzena Sawicka z firmy HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Drugiego dnia konferencji zapoznano się z informacjami o aspek-

tach prawno-ekonomicznych działalności spółdzielni w 2020 r., które
przedstawiła Danuta Mioduszewska – dyrektor Biura Doradztwa
i Organizacji Związku. W kolejności prezentacji projektu „SPÓŁDZIELNIA” dokonali Bartosz
Siermiński, Paweł Rozkrut, Ignacy Chrzanowski, Szymon Jernaś,
Arkadiusz Stachańczyk. Jeszcze
przed południem o przywództwie
i komunikacji w zespole w aspekcie zarządzania spółdzielnią mówił
prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Po południu prezentacji oferty
Społem Broker Ubezpieczeniowy
Sp. z o.o. dokonała jej prezes Katarzyna Mazgaj, a prezentację oferty
KPH „Społem” Sp. z o.o. przedstawiła jej prezes Iwona Sarga. Po
niej nastąpiły prezentacje kolejnych
firm: Schott Poland sp. z o.o. – Marek Czapiewski, ALL PRO Polska
Sp. z o.o. – Krzysztof Szaradowski
i Modern Expo – Piotr Kraśnicki.
2 października br. po śniadaniu
nastąpiło podsumowanie konferencji i końcowa dyskusja, z udziałem
Zarządu KZRSS „Społem”.
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Karta klienta

zje. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby
w tych dosyć chaotycznych czasach pandemii
pozyskać, zachować oraz wspierać naszych lojalnych klientów i partnerów. Wdrażamy nowe
Mówi prezes Zarządu Spółdzielni Spożywców Mokpol
rozwiązania, dbamy o wizerunek sklepów,
– SYLWESTER CERAŃSKI:
ekspozycję towarów, zwracamy uwagę na pro– Nasz program lojalnościowy „MOKPOL Po pro- fesjonalną obsługę i staramy się, żeby nasza oferta była
stu Twój sklep”, w ramach ogólnopolskiego „SPO- codziennie atrakcyjna.
ŁEM znaczy razem”, to skuteczny sposób na utrwalenie więzi z klientami i zachęcanie do robienia zakupów
Wszystkie działania mają jeden cel: spowodować
w naszych sklepach. Zadowolenie nabywcy to począ- zadowolenie naszych klientów.
tek procesu, którego zakończeniem jest lojalność.
Otwartość Zarządu i pełne wsparcie Rady Nadzorczej
pozwalają na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które
Covid-19 ma znaczący wpływ na naszą branżę. Zamiast wspierają sprzedaż i są podstawą dalszego rozwoju Spółjednak patrzeć tylko na spadki liczby zakupów, skierowa- dzielni Spożywców MOKPOL. Do działania zawsze motyliśmy całą uwagę na budowanie bazy lojalnych klientów. wują moje słowa, które nieustannie powtarzam: W zespole
W drugiej połowie lipca ogłosiliśmy konkurs dla kadry siła. Przejdziemy przez to razem. I razem wrócimy do gry.
kierowniczej oraz pracowników na pozyskanie nowych
kupujących, którzy dokonają rejestracji w systemie kart
Kierując się tezą, że lojalności nie można nakazać,
lojalnościowych. W ciągu niespełna dwóch miesięcy, za- a trzeba na nią zasłużyć, konsekwentnie będziemy rełogi sklepów Mokpolu zwiększyły bazę o ponad połowę alizować założenia dotyczące rozwoju programu lojalnowych rekordów, w porównaniu do roku ubiegłego.
nościowego. Mamy nadzieję, że czas walki z pandemią,
który wreszcie się skończy, nie przeszkodzi nam w efekStarania pracowników w sklepach stacjonarnych są tywnym wdrażaniu nowych pomysłów i projektów marwspierane poprzez zintensyfikowaną kampanią infor- ketingowych dla pozyskiwania naszych nabywców.
macyjną, prowadzoną w formie tradycyjnej, jak i on
-line. Wykorzystanie
potencjału
portali PSS Sochaczew
społecznościowych
zainicjowało pozyskanie klienta z pokolenia Y, czyli 3040 latków, którzy są
najbardziej aktywną
grupą wśród lokalnej społeczności.
Mamy nadzieję, że
opracowane działania
projektowe rozwoju
bazy klientów, zagwarantują nam sukces
w promocji kart lojalnościowych, inicjując
unikatowe zachowania
konsumentów Podczas Walnego Zgromadzenia PSS Sochaczew
Więcej
i wpłyną na ich decy- 9 września br. przemawia prezes Józef Chocian. na str. 3 u

Walne Zgromadzenie
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poprzednich latach
otrzymywaliśmy sporadycznie listy do redakcji. Jednak
obecnie, w okresie pandemii,
otrzymujemy ich więcej i to
drogą nie pocztową, a mailową.
Towarzyszą im także telefony
z opiniami do redakcji, które
dawniej bywały rzadko. Widać, że czas epidemiczny, kiedy
w domu spędzamy więcej godzin, albo pracujemy zdalnie,
sprzyja czytelnictwu nie tylko
czasopism, ale i książek oraz
ogromu treści i wiadomości
z internetu.
Np. mamy sygnały, że Czytelnicy chętnie korzystają z naszych
recenzji książkowych i wszelkich
porad. Łatwo sięgają do artykułów i opracowań, w których cytujemy wypowiedzi ekspertów,
odwołując się do ich ocen i fachowych opinii. Cenią sobie aktualne
informacje, zwłaszcza z zakresu
handlu i spółdzielczości, w tym
wyjątkowe sondy redakcyjne
wśród liderów spółdzielni o problemach spółdzielni w dobie pandemii. Prezentowane doświadczenia bratnich spółdzielni są
niejednokrotnie wykorzystywane
praktycznie w pracach zarządów
i kadr kierowniczych.
Dziękujemy serdecznie za te
reakcje na nasze publikacje,
które są inspiracją do przygotowywania dalszych artykułów,
wywiadów, opracowań, felietonów, poradników.
Z listów i telefonów z przyjemnością dowiadujemy się m.in.
o tym, że rośnie liczba naszych
stałych Czytelników. Okazuje się
przy tej okazji, iż egzemplarze
Społemowca trafiają nie tylko do
liderów, kadry administracyjnej,
czy kierowników placówek, ale
również do Czytelników – fanów
Społem wśród klientów naszych
sklepów. Przyznają oni, że uzyskują świeże numery miesięcznika albo poprzez znajomych
pracowników i członków spółdzielni, albo po prostu korzystają
z wyłożonych egzemplarzy na
regałach, czy ladach sklepowych. To dotyczy większych
spółdzielni, które prenumerują
Społemowca w większych ilościach.
I dlatego w naszej poczcie
znajdujemy czasem listy od zwy-

kłych, kupujących klientów. Oto,
one wraz z innymi, w porcji już
jesiennej.
REDAKCJA

Maseczki!

Pani
Ewa
Morawska
z Grochowa z przykrością pisze
do nas: „Jestem klientką mnie
tylko społemowskich sklepów
i dosłownie szlag mnie trafia, gdy
niektórzy konsumenci drastycznie łamią zasady bezpieczeństwa!
Bez maseczki przepychają się do
kasy, nie zachowując zupełnie dystansu, niemal wchodząc na plecy
innym, na prawo i lewo obmacu-

Tajemniczy klient

Podpisujący się inicjałami
pan K.T. napisał z kolei o sklepach: „Atutem waszym w stosunku do hiper i supermarketów
jest to, że starsze sprzedawczynie
znają doskonale potrzeby starszych klientów i potrafią dobrze
doradzić w wyborze towarów.
Ale z żałością patrzę gdy w sklepie brak jest jakichkolwiek ulotek, plakatów o promocjach, czy
nawet mazakiem pisanych towarach dnia. Razi czasem burkliwe
zwracanie uwagi, aby tylko nie
dotykać pudełek, np. z faworkami. Przecież właśnie dlatego są

FORUM
jąc gołymi rękami towar. Nawet
na zwróconą delikatnie uwagę,
reagują chamsko epitetami. Kasjerki wobec tej agresji często są
bezradne. Często tulą uszy po sobie, bo przecież nie będą się bić
z hałaśliwym brutalem”.

one wystawiane na ladzie. Warto
by ktoś z marketingu doglądał
czy w sklepie nie ma bałaganu,
czy witryny są czyste, czy personel obsługuje ludzi należycie.”

Czytelniczka wzywa: „Stop
toleracji! Trzeba wzywać policję, która powinna natychmiast
reagować, bo obecnie jest to rodzaj chuligaństwa sklepowego.
Jeżeli są napisy, że nie obsługujemy bez maseczek to ten nakaz
muszą wymuszać nie tylko niekiedy słabe fizycznie sprzedawczynie, ale solidarnie my wszyscy klienci”.

Pani Małgorzata G. z Mokotowa natomiast odnotowuje
wysiłki spółdzielców: „Z przyjemnością korzystam z częstych
akcji promocyjnych Mokpolu,
ogłaszanych na facebooku. Jako
emerytka szukam zwykle tańszych produktów i takie znajduję pod marką Społem. Polecam
dżemy, makarony, a nawet flaki
w rosole”.

Ratujmy
polski handel

Niepewność jutra

Pan Piotr Witkowski natomiast nawiązuje do naszych
wcześniejszych artykułów o malejącym udziale polskiego handlu
w rynku spożywczym: „Piszcie
więcej o kolonizacji rynku żywnościowego przez obce koncerny i ratowaniu polskiego handlu.
Sam widzę jak się kurczy pod
ciosami rozmaitych potęg portugalskich, niemieckich, francuskich, Co roku znikają małe
rodzinne sklepiki, a Społem jest
chyba ostatnią polską firmą, ale
poszarpaną między poszczególne spółdzielnie. Czy rząd tego
nie widzi? Ma pełne usta deklaracji o popieraniu polskiej
gospodarki, a tymczasem faktycznie sprzyja zagranicznym
bogaczom.”
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rancji, służyła dobru powszechnemu. Pisaliście w ubiegłym
roku o jubileuszu Społem, o Żeromskim, Wojciechowskim, Rapackim. Takich ludzi nam teraz
potrzeba!”
  

Gorąco dziękując Czytelnikom za spontaniczne listy, pragniemy wyrazić solidarność
z nimi, zwłaszcza w obliczu
niepewność jutra i wyzwań jakie przynosi pandemia. Jesteśmy przekonani, że wszelkie
problemy i trudności możemy
pokonać razem – SPOŁEM,
w atmosferze zgody narodowej, a nie ciągłego dzielenia

Polaków, a nawet nienawistnego jątrzenia i szerzenia nienawiści.
Ratowaniu przed epidemią
i jej skutkami poświęcił swoją najnowszą encyklikę papież
Franciszek pt. „Fratelli tutti”
o braterstwie i przyjaźni społecznej. Jak napisał 4 października br. - W świecie dotkniętym tragedią pandemii
potrzebna jest „zdrowa polityka”, która jednoczy. Napiętnował polityczne metody „jątrzenia, polaryzacji” i ośmieszania
innych.
(red.).

Na Starych Powązkach

Marka własna

Pani Elżbieta Nowicka ze
Śródmieścia dzieli się swoimi
lękami: „Należę do ludzi którzy
przeżyli różne kryzysy powojenne, ale obecna pandemia budzi
we mnie i u mojego pokolenia
głębszy strach. Żyjemy w niepewności, w ciągłym zagrożeniu
i lęku o nasze losy i naszych bliskich. Dotyczy to grup większego
ryzyka. Ale jak tu zrezygnować
z regularnych zakupów, bywania
na poczcie, aptece, przychodni?
Dlatego tak ważna jest solidarność ludzka, aby przetrwać ten
ciężki czas. Drażni mnie ciągła
walka polityczna tych na górze.
Niech wreszcie schylą się do losu
zwykłego człowieka i zaprzestaną awantur.
Spółdzielczość zawsze była dla
mnie i mojej rodziny ostoją tole-

Wspólna, granitowa mogiła 10 społemowców – kwatera 150.

1

listopada, jak co roku, obchodzimy uroczyście Święto Zmarłych – Wszystkich
Świętych oraz dni zaduszne.
Z okazji 230 rocznicy założenia
Cmentarza Powązkowskiego
(4 listopada 1790 r.), zwyczajowo zwanego Stare Powązki,
przypominamy, że spoczywają
na nim zasłużeni spółdzielcy.
Wśród nich sporą grupę stanowią wybitni społemowcy, z których część opisywaliśmy przed
rokiem, podczas jubileuszu
150-lecia Społem.

Z pewnością pośród grobów,
licznie odwiedzanych przez warszawiaków, odnajdziemy znane
postacie. W Alei Zasłużonych pochowani są: prof. STANISŁAW
WOJCIECHOWSKI, prezydent
RP w latach 1922-1926, minister
spraw wewnętrznych w rządach
Paderewskiego i Skulskiego
i pierwszy współprezes Związku
Spółdzielni Spożywców (później
nazwanego „Społem”) w latach
1911-1918 (zm. 9 kwietnia 1953
r.) oraz MARIA DĄBROWSKA,
sławna pisarka, orędowniczka
Społem i publicystka czasopism
spółdzielczych, działaczka Ligi
Kooperatystek (zm. 19 maja
1965 r.).
Blisko Alei Zasłużonych,
w kwaterze 13 spoczywa WIKTOR MAGNUS, przemysłowiec,
współzałożyciel w 1869 r. i późniejszy prezes Stow. Spożywców
„Merkury” w latach 1890-1905
(zm. 1912 r.). W kwaterze 65
pochowano EDWARDA ABRAMOWSKIEGO, filozofa, psychologa i socjologa, współtwórcę i prezesa Tow. Koperatystów
w 1906 r., współredaktora czasopisma „Społem” (zm. 21 czerwca
1918 r.).

Natomiast w kwaterze 150,
w zbiorowej mogile pogrzebano
10 poległych i zmarłych w czasie wojny i tuż po wojnie społemowców. Wśród nich odnajdujemy MARIANA RAPACKIEGO,
charyzmatycznego prezesa ZSS
RP Społem w latach 1926-1944
(poległ 16 września 1944 r. w Powstaniu Warszawskim). Obok
niego spoczywa jego żona MARIA RAPACKA, prezeska Ligi
Kooperatystek w latach 19351939 (zm. 6 lutego 1946 r.) oraz
poległy wraz z nim 16 września
1944 r. STEFAN PROKULSKI,
por. AK i prezes Spółdzielni
Spożywców ”Sklep Społeczny”
w latach 1942-1944. Także STANISŁAW DIPPEL, najbliższy
współpracownik
Rapackiego,
członek zarządu Związku Społem (zginął w powstaniu 24
września 1944 r.).
Niedaleko, w kwaterze 153 jest
grobowiec dr MARII ORSETTI,
wybitnej publicystki spółdzielczej, współzałożycielki Ligi Kooperatystek (zm. 27 maja 1957
r.). Nieco dalej, w kwaterze 172
znajduje się stylowy grób ROMUALDA MIELCZARSKIEGO, pierwszego współprezesa
Związku Spółdzielni Spożywców
w latach 1911-1926 i współtwórcę czasopisma „Społem” w 1906
r. (zm.30 marca 1926 r.).
W dalszej części cmentarza,
w kwaterze 208 położony jest
kamień ku czci pochowanego
tam ALEKSANDRA MAKOWIECKIEGO, inicjatora, współzałożyciela i prezesa Stow. Spożywczego „Merkury” w 1869 r.,
redaktora czasopisma „Ekonomista”, filantropa, społecznika (zm.
1907 r.).
Opr. Red.
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KZRSS Społem
uDokończenie ze str. 1
Konferencja SPOŁEM 2020,
zorganizowana przez Zarząd
KZRSS Społem w dniach 30
września – 2 października br.
była jedną z najważniejszym
w tym roku, zwłaszcza w okresie pandemii. Po okresie wakacyjnym i miesiącach trudnego
stanu epidemicznego, z Zarządem Związku spotkali się prezesi i przedstawiciele spółdzielni z całego kraju. Większość
z nich spotykała się razem po
raz pierwszy od długiego czasu.
W gronie uczestników można
było zobaczyć m.in. trzy członkinie Rady Nadzorczej Związku: Annę Tylkowską z WSS
Śródmieście, Małgorzatę Dybaś
z PSS Podwawelska Kraków
i Ewę Myrta z PSS Oświęcim.
Miałem przyjemność siedzieć
obok prezesa Mieczysława Zapała z LSS Lublin, Agnieszki
Derleckiej z PSS Ozorków i Jozefy Łuczak z PSS Oborniki.
Przybyli też m.in. Barbara Kulikowska z PSS Bytom, Walenty
Kazimierczak z PSS Gniezno,
Wiesław Depa z PSS Rzeszów,
Antoni Dejko z PSS Świdnik,
Mariusz Małachowski z PSS
Piła, Marian Inerowicz z PSS
Ostrzeszów, Urszula Waligóra

PSS Sochaczew
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września br. w sochaczewskim, społemowskim Cafe
Barze odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków “Społem” PSS w Sochaczewie. Zebranie zostało zorganizowane
z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Gościem
spotkania był prezes Zarządu
KZRSS “Społem” Ryszard Jaśkowski.

         

z PSS Kraków Nowa Huta, Marek Kędzierski z PSS Wyszków,
Karol Sienkiewicz z PSS Kwidzyn.
Po powitaniu obecnych, prezes
Zarządu Związku Ryszard Jaśkowski przekazał obszerne informacje i odpowiadał na pytania
z sali. Zapowiedział wkrótce opublikowanie dorocznego rankingu

łość władz w zakresie ścisłego
przestrzegania rygorów epidemicznych, w tym egzekwowania
noszenia maseczek w sklepach.
Rząd musi natychmiast doprecyzować przepisy, aby były skutecznie stosowane. Z troską mówca
mówił o bezpiecznych zakupach
i ciężkiej pracy naszych załóg
i spółdzielni.

Konferencja Społem 2020
spółdzielni za rok 2019 w biuletynie związkowym oraz zawarcie
porozumienia ze Związkiem Sp.
Mieszkaniowych w sprawie informowania o wynajmie lokali.
Mówił też o rozmowach z Krajową Spółką Cukrową w sprawie
współpracy z tworzonym przez
nią państwowym Holdingiem
Spożywczym. Hurt państwowy
może być korzystną alternatywą
dla monopolizującego rynek hurtowy portugalskiego Eurocashu.
Prezes omawiał także pozytywne skutki wolnych niedziel
w handlu, które rząd broni przed
naciskiem zagranicznych koncernów. Podobnie jak podatku handlowego, który prawdopodobnie
wejdzie w życie od 1 stycznia
2021 r.
Natomiast zdecydowanie ostro
prezes skrytykował opiesza-

Z kolei wiceprezes Szymon
Fabisiak przestawił stan realizacji programów związkowych
dla spółdzielni oraz zachęcał do
udziału w nich, w szczególności
w zakresie szkoleń i wspólnych
zakupów energii, gazu, fotowoltaiki, sklepu internetowego.
Zarząd przedstawił nową
specjalistkę w nowo powołanej Sekcji Promocji Agnieszkę
Wroniewicz, która następnie zalecała spółdzielniom zwiększenie
udziału Społem w mediach społecznościowych. Obecnie ponad
1/3 obywateli robi zakupy on-line. Dlatego tak ważne jest korzystanie przez spółdzielnie z facebooka, instagramu, tweetera. Kto
nie ma aktualnie prowadzonej
strony internetowej, ten staje się
niewiarygodny.
Opr. DG

i planowanym porządkiem obrad,
które przegłosowano bez poprawek. Wybrano komisje: mandatową i uchwał i wniosków.

skiemu za osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność.
Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Elżbieta Małecka, która
przedstawiła sprawozdanie z całej kadencji Rady. Podziękowała
też za współpracę całemu Zarządowi i wnioskowała o udzielenie
jego członkom absolutorium.
Rozpoczęła się dyskusja dotycząca m.in. sytuacji spółdzielni
wobec zagrożeń pandemii oraz

Następnie prezes Krajowego
Związku wręczył odznaczenia.
Odznakę „Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego” otrzymały: Ewa Ostapiuk i Danuta
Kreps. Natomiast odznakę „Zasłużony dla Społem” Mariola
Pawłowska.

Walne Zgromadzenie

Zebranie otworzył
przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz
Miłkowski, który
przywitał wszystkich przybyłych
gości i przeprosił za kilkumiesięczne opóźnienie, ze względu
na ogłoszony i trwający stan epidemiczny. W wyniku głosowania
w składzie prezydium Walnego
Zgromadzenia znaleźli się: jako
przewodniczący Janusz Miłkowski, wiceprzewodnicząca Elżbieta Małecka i sekretarz – Teresa
Parśniak.
Po odśpiewaniu hymnu spółdzielczego przewodniczący zapoznał zebranych z regulaminem
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Zgodnie z kolejnym punktem obrad, głos zabrał prezes
Zarządu PSS Józef Chocian,
który na wstępie podziękował
prezesowi Jaśkowskiemu za
przybycie, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności
Zarządu za 2019r. Prezes Chocian podziękował także kończącej kadencję Radzie Nadzorczej
za wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw,
a w szczególności przewodniczącemu Januszowi Miłkow-

Z troską i nadzieją o walce z pandemią mówił na Walnym Zgromadzeniu PSS
Sochaczew prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski.

ewentualnych inwestycji w najbliższym czasie.
Następnie przystąpiono do wyborów nowych Członków Rady
Nadzorczej. Podczas liczenia
głosów głos zabrał prezes Ryszard Jaśkowski, odpowiadając
na pytania dotyczące m.in. handlu w niedzielę oraz zakładania
fotowoltaiki przez inne spółdzielnie.
Po przeliczeniu głosów do
Rady Nadzorczej zostali wybrani:
– Janusz Miłkowski
– Mirosława Bartosiak
– Teresa Parśniak
– Hanna Chrupek
– Elżbieta Małecka
– Urszula Błażejewska
– Irena Korpowska
– Grażyna Szymborska
– Barbara Biernat
Jednogłośnie
zatwierdzono
uchwały. Prezes Chocian podziękował wszystkim członkom
za przybycie, a nowo wybranej
Radzie życzył pomyślnej współpracy. Po zakończeniu obrad,
nowa Rada Nadzorcza wybrała
na swojego przewodniczącego
ponownie Janusza Miłkowskiego, na jego zastępczynię Elżbietę
Małecką i na sekretarza Teresę
Parśniak.

Przemawia prezes Barbara Kulikowska z PSS Bytom.

Fot. Małgorzata Wolczko-Chmielarz

Co dalej?
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O poważnej sytuacji mówią
komunikaty z Europy, krajów sąsiednich i ze świata. Stan wyjątkowy wprowadzono w sąsiednich
Czechach i na Słowacji, gwałtownie rośnie ilość zakażeń na Ukrainie, w krajach bałtyckich, znowu w zachodniej i południowej
Europie. O tragicznych skutkach
epidemii, tysiącach ofiar, donoszą
codziennie m.in. z Indii, Brazylii,
USA, Meksyku. Do tej pory zachorowało na świecie ponad 35
mln ludzi, a zmarło ponad jeden
milion. W Polsce liczba zakażonych przekroczyła 100 tys. osób,
a zmarłych 2600.
Po powołaniu przez prezydenta nowych członków rządu
jest teraz czas najwyższy, aby
po długim okresie przygotowań
do rekonstrukcji rządu, wreszcie
uruchomić procedurę legislacyjną
dla uregulowania wszystkich potrzebnych działań dla skutecznej
walki z pandemią. To jest spra-

wa numer jeden! A pamiętamy,
że rząd wielokrotnie skutecznie
inicjował inne nowe akty prawne, które nieraz błyskawicznie
przechodziły parlamentarną drogę ustawodawczą.
Skuteczne
przedsięwzięcia
w walce z pandemią i jej skutkami będą wtedy, gdy będą podejmowane stanowczo, pilnie
i bezzwłocznie. Tym bardziej,
że w dużej mierze opieramy się
na niepewnych prognozach. Tak
jeśli chodzi o postępy zachorowalności i kolejne fale epidemii,
jak i rozliczne jej skutki, głównie
gospodarcze i społeczne.
Społemowcom, jak dowodzą
nasze spotkania i rozmowy spółdzielcze, doskwiera nie tylko
niepewność dotycząca zagrożeń
dla życia i zdrowia obywateli
i ich najbliższych osób w rodzinie i w pracy, ale i troska o losy
spółdzielni, w wyższym stopniu
narażonych na straty i uszczerbek. Dlatego oczekują skutecznej
pomocy i działań ze strony rządzących, minimalizujących powstające zagrożenia.
REDAKCJA
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okazji 100-lecia uchwalenia
pierwszej polskiej ustawy
o spółdzielniach z 29 października 1920 r., Krajowa Rada
Spółdzielcza wydała reprint tej ustawy oraz wybiła medal pamiątkowy,
upamiętniający to ważne dla całego
ruchu spółdzielczego w Polsce wydarzenie.
Jak pisał w „Tęczy Polskiej”
(nr 4/229) dr Adam Piechowski:
„Uchwalona przez Sejm 29 października 1920 r. Ustawa o spółdzielniach
do dziś uważana jest za jeden z najlepszych i najnowocześniejszych
w tym czasie tego typu aktów prawnych w Europie. Potrzebna była
bardzo pilnie, aby stworzyć warunki
do rozwoju spółdzielczości, mającej
pobudzić gospodarkę młodej II RP.
Rozpoczęcie prac legislacyjnych
nastąpiło już w pierwszych dniach
niepodległości. Punktem wyjścia
były uchwały Pierwszej Konferencji
Przewodników Kooperacji Polskiej,
która odbyła się w Lublinie w lutym
1918 r. Opracowanie jednolitego
prawa było też potrzebne z punktu
widzenia interesów wewnętrznych
Polski. Już pierwszy rząd Jędrzeja
Moraczewskiego sprawy spółdzielczości postawił na poczesnym miejscu, starając się stworzyć odrębny
organ zajmujący się jej sprawami.
W różnych resortach tworzono osobne wydziały kooperatyw.”
Zdaniem dr Piechowskiego,
szczególny wpływ na uchwalenie
pierwszej polskiej ustawy spółdzielczej miał Stanisław Wojciechowski, lider spółdzielczości „Społem”,
późniejszy Prezydent RP. Prace nad

KZRSS Społem

J

ednym z zadań realizowanych przez KZRSS
„Społem” jest działalność
edukacyjna prowadzona dla
potrzeb pracowników i działaczy spółdzielni. Wśród licznych ofert szkoleń na rok 2019
znalazł się kurs dla kadry menedżerskiej, pod nazwą „SPOŁEM – Studium Biznesowej
Wiedzy Praktycznej”.

Twórcy projektu, prezes Ryszard Jaśkowski i wiceprezes
Szymon Fabisiak dołożyli starań, aby seminarium dopasowane pod każdym względem
do potrzeb spółdzielni, miało
praktyczne przełożenie na zarządzanie zasobami firmy przez
uczestników kursu. Cały projekt
realizowany był we współpracy
z firmą szkoleniową CPAB sp.
z o.o z Katowic.
Do pierwszej edycji kursu,
realizowanego w formie 2-dniowych cyklicznych spotkań przystąpiło siedem Spółdzielni. Od
maja 2019 r. do stycznia 2020
r. grupa 11 osób brała udział
w wykładach, ćwiczeniach, wizytach studyjnych oraz spotkaniach zaaranżowanych przez organizatorów. Dyrektor Renata
Ostolska podkreśla, że program
szkolenia, obejmujący siedem
zagadnień, stanowił zarówno
dla prowadzącego, jak i uczestników zakres pewnych wytycznych. Założeniem twórców
projektu był rozwój szkolenia
w miarę potrzeb uczestników.
Rozpoznając
oczekiwania
uczestników
trener/coach
Grzegorz Róziewicz – prowadzący zajęcia praktyk biznesu
z ponad 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi, na każde kolejne
zajęcia przygotowywał temat

ustawą trwały przez cały niemal rok
1919 i 1920, a Wojciechowski w tym
czasie był ministrem spraw wewnętrznych w rządach Paderewskiego i Skulskiego oraz potem pracował
w prezydium Rady Ministrów, gdzie
przygotowywał projekty prawne,
m.in. konstytucji marcowej.
Autor podręcznika prawa spółdzielczego z 2011 r., zmarły w 2017
r. prof. Henryk Cioch z KUL, do
grona zaangażowanych w uchwalenie ustawy o spółdzielniach zalicza
również premierów Wincentego Witosa i Władysława Grabskiego oraz
spółdzielców: Franciszka Stefczyka
i Stefana Treugutta.
Ostateczny projekt ustawy
o spółdzielniach został opracowany
w Ministerstwie Skarbu i przedstawiony Sejmowi w listopadzie 2019
roku. W sprawozdaniu sejmowej
komisji dla spraw spółdzielczych
zaznaczono m.in.: „Opracowanie
projektu poprzedziła międzydzielnicowa ankieta zawodowa, złożona
z najwybitniejszych w Polsce przedstawicieli nauki spółdzielczej oraz
delegatów polskich spółdzielczych
związków rewizyjnych, kodyfikację
zaś projektu przeprowadzono przy
współudziale międzydzielnicowej
komisji prawniczej, której przewodniczył prof. dr Stanisław Wróblewski z Krakowa”.
Podstawowe zasady
W opracowaniu pt.” „Polityka
wobec spółdzielczości w latach II
RP i po 1989 r.”, prof. Zofia Chyra
Rolicz z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach
(Niv.gov.pl) pisze m.in.:
„…Ramy prawne funkcjonowania spółdzielczości zawarte zostały

dopasowując go do pytań, problemów i potrzeb zgłoszonych
przez kursantów.
Karolina Gąstał ze „Społem”
PSS Grodzisk Mazowiecki, tak
podsumowuje szkolenie: „Studium Biznesowej Wiedzy Praktycznej spełniło moje wszelkie
oczekiwania. Miła i kameralna
atmosfera. Program zorientowany na kształcenie umiejętności
kursantów. Zajęcia przebiegały
bardzo aktywnie, angażując uwagę grupy. Trener szkolenia prowadził warsztaty w profesjonalny
oraz ciekawy sposób. To osoba
z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Polecam serdecznie”.
Udział w projekcie pozwala
na zdobycie wiedzy na temat
pełnego spektrum kompetencji
menedżerskich, niezbędnych do
profesjonalnego wykonywania
swoich obowiązków. Uczestnicy programu dzięki wymianie
wiedzy i doświadczeń ze swoich organizacji, nawiązują relacje pomagające w prowadzeniu
wspólnej strategii rozwoju całej
sieci. W rozmowie z Karoliną
Strząska ze „Społem” WSS
Śródmieście Warszawa słychać
dużo słów uznania za profesjonalizm całego przedsięwzięcia,
dobór zagadnień i kompetencje
prowadzącego – „Prowadzący
umiejętnie i z dużym wyczuciem
włączał się w wykonywane przez
uczestników zadania. Zajęcia
nie były typową formą wykładów, co zdecydowanie przekładało się na zaangażowanie,
współpracę między kursantami
oraz pogłębianie wiedzy... Dla
mnie, jako osoby zarządzającej
bardzo przydatne były zajęcia
przed kamerą, uczące wystąpień publicznych oraz zajęcia
dotyczące rozpoznawania typów
ludzkich i współpracy z różnymi
osobowościami”.

w 131 artykułach nowej ustawy, nawiązującej do wzorów niemieckich.
Przyjęto następującą definicję spółdzielni: „Za spółdzielnię uważa się
zrzeszenie nieograniczonej liczby
osób o zmiennym kapitale i składzie
osobowym, mające na celu podniesienie zarobku lub gospodarstwa
członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Służąc powyższym zadaniom gospodarczym,
spółdzielnia może również mieć na
celu podniesienie poziomu kulturalnego jej członków”.
Spółdzielnie zdefiniowano więc
jako zrzeszenie gospodarcze, uzu-
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duszu zasobowego i podziału zysku
proporcjonalnie do transakcji członków ze spółdzielnią. Ustawodawca dopuszczał jednak możliwość
rozwiązania spółdzielni nie tylko
na mocy decyzji jej członków, lecz
również w przypadku wykroczenia przedmiotu działalności poza
jej cele – rozwiązania przez sąd na
wniosek odpowiedniego organu,
związku rewizyjnego (art. 65).”

Zatrzymać chaos

W swym nadal aktualnym podręczniku prawa spółdzielczego
z 2011 r., jego autor prof. Hen-

go chaosu prawnego, nad którym
legislator kompletnie stracił kontrolę. Szczególnie niebezpiecznym
zjawiskiem jest notoryczne pomijanie Krajowej Rady Spółdzielczej przy pracach legislacyjnych,
które są w nieustannym toku i dotyczą zarówno części ogólnej, jak
i szczegółowej prawa spółdzielczego.„
Na koniec, prof. Cioch ubolewa: „Pewnym absurdem jest, że
spółdzielczość – zwłaszcza w latach 70. – miała się lepiej aniżeli
obecnie, pomimo że nie funkcjonowała w ramach gospodarki

Stulecie prawa spółdzielczego

pełniając stwierdzeniem, iż może
ona służyć również celom kulturalnym. Za taką uznano zachowanie samorządności ruchu i brak wymogu
prawnego uzależniającego założenie
spółdzielni od zgody władz administracyjnych, lecz od decyzji niezawisłego sądu.
Społeczny charakter spółdzielni
został podkreślony w ustawie przez
przekazanie wszystkich uprawnień
w gestię władz kolegialnych: rady
nadzorczej, funkcjonującej obok
zarządu i walnemu zgromadzeniu,
uznanemu jako najwyższa instancja
decyzyjna.
Ustawa gwarantowała prawnie
zasady spółdzielcze: dobrowolności
zrzeszania się, swobodnego dostępu
do spółdzielni (tzw. zasada otwartego członkostwo), równego głosu
wszystkich członków w sprawach
spółdzielczych, niepodzielności fun-

Projekt ma na celu rozwinięcie
kompetencji związanych w równym stopniu z zarządzaniem,
komunikacją, planowaniem, delegowaniem i motywowaniem
i obejmuje wszelkie strategiczne
dla spółdzielni obszary. Elżbieta Szkiela ze „Społem” WSS
Śródmieście Warszawa podkreśla, że: „Szkolenie było absolutnie profesjonalne potwierdzone
wspaniałą wiedzą i doświadczeniem, dostosowane do naszych
potrzeb i sugestii. Trener wzbogacił je o szereg interesujących
ćwiczeń praktycznych, mocno
nas w nie angażując…Szkolenie odbywało się w doskonałej

ryk Cioch omawia oprócz pionierskiej ustaw o spółdzielniach
z 1920 r. rozliczne akty prawne
dotyczące spółdzielczości w XX
i XXI wieku. Na konferencjach naukowych szczególnie ostrej krytyce
poddawał ustawę z dnia 20 stycznia
1990 r. o zmianach w organizacji
i działalności spółdzielni (tzw. specustawę).

Postawiła ona w stan likwidacji – jak pisze profesor – wszystkie
związki spółdzielcze, jak również
niektóre spółdzielnie osób prawnych i fizycznych. Zakazała ona także spółdzielniom na okres kilku lat
zrzeszania się, przez co naruszyła
Konstytucję, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w 1993 r.
Co więcej, profesor ocenił, że
„W okresie ostatnich dwudziestu
lat daje się zauważyć występowanie na gruncie prawa spółdzielcze-

na w atrakcyjny sposób, przy
użyciu również materiałów audiowizualnych. Informacje zdobyte podczas szkolenia będą na
pewno wykorzystywane przeze mnie w pracy zawodowej.
Dzięki zastosowaniu aktywnych
metod angażujących wszystkich
uczestników, można było sprawdzić w praktyce swoje umiejętności i zweryfikować popełniane
błędy… Poruszane zagadnienia występowały w oddzielnych
modułach, dzięki czemu nie
panował chaos i wszystko było
przemyślane.
Przygotowane
materiały zawierały praktyczne
wskazówki, cenne informacje

Studium Wiedzy
atmosferze mocno integrującej
zespół. Przykłady i omawiane
zagadnienia na długo zostaną mi
w pamięci i wiedzę tą na pewno
wykorzystam w dalszej pracy”.

W opinii nadesłanej do
KZRSS „Społem” Jarosław
Tekiela ze „Społem” PSS Południe Wrocław pisze: „Całe
szkolenie było na bardzo wysokim poziomie głównie za sprawą
prowadzącego. Tematy były dobierane trafnie i oddawały aktualne problemy w spółdzielniach.
Trafieniem w punkt były niewątpliwie liczne ćwiczenia, które
utrwalały omawiany materiał”.
Słowa uznania skierowane
do organizatorów przez Renatę Milczarek ze „Społem”
PSS w Wyszkowie akcentują,
iż doskonała atmosfera towarzysząca uczestnikom projektu
zdecydowanie pomagała w zdobywaniu wiedzy, a: „Niezbędna
teoria z zakresu omawianych
zagadnień została przedstawio-

do wykorzystania w pracy…
Wymiana doświadczeń z innymi
uczestnikami bezcenna”.

Rangę „SPOŁEM – Studium
Biznesowej Wiedzy Praktycznej” podnosi fakt uzyskania
przez uczestnika dyplomu Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem”. Ukończenie kursu ukierunkowanego na spółdzielczość
i dedykowanego spółdzielniom
spożywców w całej Polsce, to
coś więcej niż tylko uzyskanie
certyfikatu, to dokument utożsamienia się ze swoją spółdzielnią. Ponad 150-letnia tradycja
SPOŁEM zobowiązuje nas spółdzielców do jej kontynuowania
i poszerzania wiedzy praktycznej
pozwalającej na dalszy rozwój.
Radosław Ziomski ze „Społem” WSS Śródmieście Warszawa podsumowuje kurs, tymi
słowami: „Na wstępie chciałem
podziękować i pogratulować
pomysłu zorganizowania tego

rynkowej. W tym okresie stosunek państwa do spółdzielczości
był bardzo pozytywny, a spółdzielniom udawało się zachować
swoją tożsamość.”
Wydaje się, iż jego słowa to ważny testament ideowy, jeśli np. twierdzi, że „regulacje podatkowe dyskryminują polską spółdzielczość
w porównaniu ze spółdzielczością
funkcjonującą doskonale w wielu
krajach Unii Europejskiej”.
Albo gdy wzywa by w miejsce ponad 40-krotnie nowelizowanej ustawy spółdzielczej z 1982 r. uchwalić
nową, która powinna uwzględniać
interesy „polskiej spółdzielczości
oraz rzeszy kilku milionów członków spółdzielni, a nie tylko i wyłącznie spełniające zapotrzebowanie
określonych partii politycznych”.
Opr. Red.

typu szkoleń. Moim zdaniem,
dobrana tematyka i sposób przeprowadzania zajęć, pozwoliła
wszystkim uczestnikom przyswoić mnóstwo wiedzy i umiejętności
praktycznych… Miło będę wspominać nasze spotkania i zawarte
znajomości... Słowa uznania dla
prowadzącego seminarium pana
Grzegorza. To naprawdę jeden
z lepszych, jak nie najlepszy trener z jakim miałem styczność,
dobry fachowiec i wspaniała
osobowość. Osoba, która wzbudza same pozytywne emocje
i nie daje ani przez chwilę się
nudzić lub stracić koncentrację
na danym zagadnieniu... Były
to naprawdę bardzo przydatne
seminaria dla osób, które już
zarządzają zespołami lub będą
nimi zarządzać”.
Pozytywne opinie uczestników pierwszej edycji studium,
były dla organizatorów dodatkową motywacją do przygotowania kolejnego kursu. Dzięki
staraniom Zarządu KZRSS
„Społem” II edycję znów poprowadzi Grzegorz Róziewicz, a dodatkowo wzbogacą
ją zaproszeni goście.
Oto kilka korzyści dla spółdzielni, które przystąpią do
projektu:
• stworzenie rezerw kadrowych, pod kątem obszarów
kompetencyjnych,
• rozwój pracowników, przywiązanie do organizacji, stabilność kadry,
• wzrost satysfakcji z pracy
i zaangażowania menadżerów.
Pełną ofertę II edycji kursu
SPOŁEM– STUDIUM BIZNESOWEJ WIEDZY PRAKTYCZNEJ znajdziecie Państwo na stronie: www.kzrss.
spolem.org.pl
DANUTA BOGUCKA

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (644)

         

O

graniczenia wprowadzane na wielu rynkach w związku
z trwającą epidemią COVID-19 spowodowały, że konsumenci zostali z dnia na dzień zmuszeni do zmiany wielu swoich zachowań. Niewątpliwie podczas kryzysu najwięcej
klientów zyskało e-commerce. Ostatnim bastionem handlu tradycyjnego pozostaje branża spożywcza. Chociaż i tutaj widoczna jest coraz większa rola zakupów przez internet.
Największym z nowych trendów konsumenckich, związanych z pandemią koronawirusa, jest coraz większe przejście
tradycyjnego handlu do internetu. Podczas lockdownu sklepy
internetowe stały się bowiem dla wielu klientów ostatnią deską
ratunku. Nie dziwią więc wzrosty sprzedaży w tym segmencie.

Internet to el Dorado?
Na całym rynku e-commerce
zakupy produktów z kategorii
FMCG (w tym żywności) przed
marcem 2020 r. stanowiły zaledwie 1 proc. rynku. W najbliższych pięciu latach udział ten,
według prognoz instytutów badawczych, wzrośnie do 5 proc.
„Na skutek globalnej pandemii ludzie utknęli w domach.
Dla wielu osób zamawianie online było jedynym sposobem,
by zapewnić sobie dostęp do
podstawowych dóbr. Jak sprawdzili specjaliści w maju 2020 r.,
konsumenci wydali na zakupy
online 78 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Dla gigantów e-commerce było to istne biznesowe el
Dorado – wzbogacić się mogła
niemal każda firma, która oparła
swój model biznesowy o handel
online i digitalizację” – komentuje Sascha Stockem z agencji
Nethansa.
Z kolei Łukasz Wojciechowski z Działu Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich w firmie badawczej
EY, podczas XII Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach, podkreślał że obecnie
zachodzi wiele zmian w preferencjach konsumentów. „Co
miesiąc realizujemy badanie,
które nazywamy „Indeksem konsumenta przyszłości” i obserwujemy zmiany trendów.
Niektóre są uderzające, np. 33
proc. polskich konsumentów zamierza kupować inne produkty
niż wcześniej. Co trzeci Polak
po ustaniu pandemii deklaruje większe zakupy online, a 29
proc. deklaruje, że chce ograniczyć stan posiadania, chce mniej
mieć. Moim zdaniem, nawet jeśli wkrótce zostanie opracowana
szczepionka na koronawirusa, to
pewne zmiany już się utrwala,
bo klienci patrzą z niepokojem
w przyszłość. Z badania wynika,
że 60 proc. klientów boi się utraty pracy, a ponad 70 proc. martwi
o swoją stabilność finansową.
Ponad połowa klientów zamierza dokonywać zakupów bardziej
świadomie niż wcześniej” – mówił Wojciechowski.
Na tym samym Kongresie
wypowiadał się m.in. Mirosław
Wawryszczuk, członek zarządu,
dyrektor sprzedaży i marketingu
w Stokrotce, który oceniał, że
po pierwszej fali pandemii, która
spowodowała przede wszystkim
poszukiwanie
bezpieczeństwa
zakupów, klienci stali się bardziej
wymagający.
„Oswoiliśmy się już z koronawirusem. Na początku konsument
szukał tylko bezpieczeństwa,
teraz już to nie wystarcza. Trzeba się napracować, by klient był
usatysfakcjonowany. W marcu
mieliśmy w sklepie internetowym

tylko 600 podstawowych produktów, nasze narzędzie internetowe
nie było doskonałe i funkcjonowaliśmy tylko w systemie zamów
i odbierz. Teraz nasz asortyment
to już 3000 indeksów – podkreślał Wawryszczuk.

Ratunek dla polskiego
biznesu
Eksperci uważają, że firmy
przetrwały pandemię dzięki
przeniesieniu biznesu do sieci.
Potwierdzeniem tego jest kolejny raport. Z danych Facebooka
wynika bowiem, że 28 proc. rodzimych przedsiębiorstw co najmniej połowę sprzedaży realizuje
już w formie cyfrowej. Raport
„State of Small Business” powstał we współpracy z Bankiem
Światowym i OECD, w oparciu
o badanie zrealizowane na Facebooku, które objęło ponad 25
tys. właścicieli i pracowników
firm z ponad 50 krajów. Wynika
z niego, że małe i średnie firmy
wróciły do pracy po przerwie wywołanej pandemią – w lipcu aż 96
proc. z nich prowadziło już działalność. Dla porównania w maju
ten odsetek wynosił 87 proc.
Sytuacja polskich firm, z różnych branż, budowlanych, przemysłowych, usługowych, czy też
spożywczych, jest jednak bardzo
trudna. 55 proc. firm twierdzi,
że sprzedaż jest niższa niż rok
temu, a 18 proc. musiało zwolnić
pracowników. Mimo to 58 proc.
rodzimych firm optymistycznie ocenia perspektywy dla biznesu w najbliższej przyszłości.
Wszystko dlatego, że ratunkiem
dla wielu biznesów okazało się
przejście z usługami i ofertą do
internetu.
Globalnie 45 proc. małych
i średnich przedsiębiorstw wskazało, iż ponad jedna czwarta ich
sprzedaży odbywa się kanałami
cyfrowymi. Przed pandemią,
w 2019 r., grupa ta stanowiła 37
proc. badanych.

Jaki będzie profil
konsumenta jutra?
Na to pytanie odpowiada badanie przeprowadzone przez firmę
EY. „Wchodząc w fazę kryzysu w nowym cyklu koniunkturalnym spodziewać się można
utrwalenia niektórych zachowań.
Podczas recesji, kiedy konsumenci zmniejszają wydatki i skupiają
się bardziej na dobrach pierwszej
potrzeby, zmniejsza się pole do
różnicowania produktu. Przy rosnącej konkurencyjności, w walce o klienta coraz bardziej liczyć
się będzie umiejętność rozpoznania właściwego momentu powstania potrzeby u konsumenta
i dostrzegania różnic pomiędzy
poszczególnymi grupami” – czytamy w raporcie EY.
Polacy w porównaniu do innych respondentów na świecie
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są sceptyczni i uważają, że powrót do normalności nastąpi
później. 18 proc. Polaków spodziewa się że nastąpi to jeszcze
w 2020, podczas gdy globalnie
taką odpowiedź udzieliło aż
33 proc. ankietowanych. Jednocześnie, 38 proc. Polaków
szacuje, że nastąpi to w ciągu
1-2 lat, gdy na świecie takiego
zdania jest jedynie 25 proc. respondentów.
Warto nieco głębiej spojrzeć na
czym zmiany zachowań zakupowych będą polegały. Podstawowym aspektem zakupów, który
ma ulec zmianie będzie: częstotliwość ich dokonywania – będą
one rzadsze, udział kategorii produktowych, kanał w jakim będą
realizowane zakupy – większa
gotowość do zakupu online produktów zarówno spożywczych
jak i dóbr trwałych, aspekt zdrowotny podczas realizacji swojej
misji zakupowej – stosowanie się
do zaleceń sanitarnych.
„Najbardziej wrażliwi cenowo
skierują się rzadziej do fizycznego sklepu, będą poszukiwali
oszczędności w kanale online
sprzedaży i dość istotne będzie

infekcji, nawet jeśli będzie ono
w związku z tym mniej przyjazne dla środowiska.

Sieci spożywcze
wchodzą do internetu
W Polsce działa jeden silny
e-supermarket Frisco, swoją
pozycję buduje też m.in. Polski
Koszyk. E-handel żywnością
rozwijają też sieci stacjonarne,
lecz bardziej jako dodatek niż
gros swojej działalności. I tak
mamy e-sklepy funkcjonujące
przy Tesco, Auchan, Carrefourze
czy Piotrze i Pawle. Naprzeciw
klientom wyszło także Społem.
Już w kilku miastach spółdzielnie mają w swojej ofercie zakupy przez internet, czy telefon.
I tak już od dłuższego czasu WSS Śródmieście zachęca
swoich klientów do dokonywania zakupów przez telefon. Na
stronie internetowej spółdzielni
znajduje się specjalne ogłoszenie:
„Zadzwoń do wybranego sklepu
i złóż zamówienie do godz. 13,
a otrzymasz je tego samego dnia
do godz. 16”. Minimalna kwota zamówienia to 50 zł. Płacić

by PSS Olkusz, gdzie zakupy ze
sklepu Społem do klientów dostarcza jedna z tamtejszych korporacji taksówkarskich.
Z kolei PSS Gniezno wprowadził nową usługę „Zamów,
Zapłać, Odbierz”. W społemowskim sklepie przy ul. Ludwiczaka
w Gnieźnie, od kwietnia można
zamawiać zakupy przez telefon
i odbierać je potem w specjalnej
kasie przeznaczonej wyłącznie
dla osób odbierających.
Również od kwietnia, na stronie internetowej Społem Kielce
można odnaleźć ogłoszenie następującej treści: „Trudne czasy
pandemii wymagają szybkich
i zdecydowanych decyzji, dlatego Społem Kielce wprowadza
zamówienia online i dostawy
produktów do domów Kielczan!
To działanie jest w głównej mierze podyktowane oczekiwaniami
i wymaganiami mieszkańców
Kielc, którzy w ostatnim czasie
prosili o uruchomienie możliwości dostaw zakupów do swoich
domów. Stworzenie serwisu, dodanie produktów i zaplanowanie
wszystkich spraw zajęło nam

Trendy handlowe

dla nich zachowanie reżimu higienicznego na zakupach. Konsumenci bardziej optymistyczni,
o większych dochodach i wydatkach również częściej realizować
będą misje zakupowe typu stock
-up, ale na zakupach skłonni będą
wydać więcej za wybrane kategorie. Dla tej grupy e-commerce
służyć będzie w większym stopniu wygodzie, aniżeli oszczędnościom” – wynika z raportu EY.

Zmiany zachowań wpłyną
także na sferę pracy zawodowej. Częstsza praca zdalna, czy
większa liczba wideokonferencji
spowodują zwiększenie okazji
zakupowych wcześniej rzadziej
spotykanych oraz przesunięcia
w kategoriach produktowych,
które dotyczą kanałów online
i spędzania czasu w domu, np.
zakupy w ciągu dnia, spadek popytu na odzież biurową przy jednoczesnym wzroście popytu na
wyposażenie biurowe w domu.
Próbując spojrzeć bardziej
w przyszłość w poszukiwaniu
odpowiedzi na często zadawane
pytanie: „Jak będzie wyglądała nowa normalność?” należy
spojrzeć na dwie podstawowe
kategorie: zachowania konsumenckie i trendy zakupowe. Po
zakończeniu pandemii, najważniejszym kryterium zakupowym
w Polsce mają być jakość oraz
przystępna cena (51 proc. i 50
proc. odpowiedzi respondentów
zapytanych przez EY). 56 proc.
Polaków deklaruje, że chce bardziej oszczędzać, co będzie dodatkowo wspierać przyglądanie
się cenom podczas zakupów.
W najbliższej przyszłości
istotność aspektu zdrowotnego będzie widoczna w zachowaniach konsumenckich oraz
decyzjach jakie podejmują.
Przykładowo, ważne będzie
bezpieczne opakowanie – około 1/3 respondentów globalnie
i w Polsce deklaruje że wybierze produkt z opakowaniem
chroniącym przed ryzykiem

można tradycyjnie lub zbliżeniowo. Zamówienia realizowane
są w promieniu 3 km od wybranego sklepu. Sklepy, które mają
w ofercie zakupy przez telefon to:
Sezam Wilanów, Sezam Marszałkowska i Hala Mirowska.

W tak ciężkich czasach, gdy
szczególnie starsi ludzi mają
obawy przed wyjściem do sklepu, gdzie mogą zarazić się koronawirusem, takie rozwiązanie
wydaje się idealne. Ale nie tylko
w Warszawie Społem oferuje zakupy przez telefon. Z podobnym
rozwiązaniem wyszedł chociaż-

niecały miesiąc!”. Dostawy zakupów realizowane są na terenie
Kielc, a minimalna kwota zamówienia to 50 zł.
Jeszcze dalej poszedł PSS Społem Białystok, który uruchomił
zamówienia online dań przygotowywanych przez prowadzoną
przez spółdzielnię „Białostocką
Gastronomię”. Specjały z barów
„Podlasie”, „Słowiański”, „Hermes”, „Zodiak”, „Tęcza” i „Pogodny” można zamawiać przez
telefon lub internet.
MATEUSZ DAMOŃSKI
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BOLESŁAWA RUŻALSKA 1916–2020

W

dniu 5 września
2020 r. odeszła od
nas przeżywszy 104
lata Bolesława Rużalska, która od końca lat 40-tych ubiegłego wieku związana była ze
śródmiejską Spółdzielnią. Była
kierownikiem Działu Społeczno-Samorządowego, a po przejściu na emeryturę w 1977 roku
aktywnie pracowała w organach
samorządowych „Społem” WSS
Śródmieście. Przez lata przewodnicząca Komitetu członkowskiego przy sklepie nr 24 na
ul. Miodowej, przewodnicząca
Komisji Historycznej, członkini
Koła Spółdzielczyń. Wieloletni
członek Rady Nadzorczej, od
roku 1989, przez pięć kadencji
do roku 2002 przewodnicząca
Komisji Społeczno-Samorządowej. Do roku 2015 honorowy
członek Rady Nadzorczej.
Swoim
zaangażowaniem
w pracy społecznej, posiadaną
wiedzą z zakresu historii spółdzielczości spożywców była
wzorem dla wielu spółdzielców. Pełna optymizmu i radości z życia przy każdej okazji
swoimi anegdotami umilała
spółdzielcze spotkania.
Za działalność zawodową
i społeczną została odznaczona:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Brązowym
Krzyżem Zasługi, Medalem
40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Odznaką
Zasłużony Pracownik Handlu,
Odznaką Tysiąclecia Państwa
Polskiego, Odznaką Zasłużony
dla Społem.
Pani Lusia, bo tak się wszyscy do niej zwracali była wyjątkową osobą, taką o której nigdy
nie da się zapomnieć. W 2015
roku opuściła Warszawę, gdzie
mieszała przy uwielbianej przez
siebie Starówce. Zamieszka-

ła z ukochaną córką Hanią, na
Podlasiu w sercu Wigierskiego
Parku Narodowego, ale nie przeszkadzało Jej to w utrzymywaniu kontaktów ze śródmiejskimi
Spółdzielcami. Były listy, telefony, kartki z życzeniami, a czasem i odwiedziny. Drzwi domu
w Kruszniku, gdzie mieszkała
nestorka były stale otwarte dla
przyjaciół. Swych gości zawsze
witała pogodą ducha i serdecznym uśmiechem, którego nigdy
nie da się zapomnieć. Spotkania
przy filiżance kawy, były pełne radości życia, wspomnień
i anegdot. Pani Lusia, nie zgadzała się ze swoim wiekiem, bo
i nic na niego nie wskazywało,
sposobem życia i optymizmem
była zdecydowania młodsza.
Święty Jan Paweł II mówił
o Seniorach: „Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć
na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci
zbiorowej...” i niewątpliwie takim strażnikiem była nasza Pani
Lusia. W dniu 15 września
pożegnaliśmy Ją na Cmentarzu Wolskim w Warszawie. Na
zawsze pozostanie wpis o niej
w „Księdze Pamięci Zasłużonych Działaczy Warszawskiej Spółdzielni Spożywców”.
Cześć Jej pamięci.
DANUTA BOGUCKA

Pożegnaliśmy Bolesławę Rużalską. Dla jednych Panią Bolesławę, dla innych Panią Lusię,
a dla zaprzyjaźnionych po prostu Lusię. Pozostały wspomnienia.
Krystyna Kalińska, kierowniczka sklepu nr 24 przy ul. Miodowej tak wspomina :
„Pani Lusia była przewodniczącą Komitetu Członkowskie-

go w prowadzonej przeze mnie
placówce. Była bardzo dobrym
i uczynnym człowiekiem. Potrafiła w każdej sytuacji pomóc, doradzić w sprawach zarówno służbowych jak i prywatnych”.
Lusia Rużalska była osobą bezpośrednią, dowcipną, towarzyską,
kochającą ludzi. Przez wiele lat
z ogromną życzliwością przyjmowała w swoim mieszkaniu przy
ul. Miodowej zaprzyjaźnione
z nią koleżanki ze śródmiejskiej
spółdzielni. Spotkania te wspomina sekretarz Rady Nadzorczej
Janina Danikowska: „Z Lusią
i z jej gośćmi spędziłam wiele
wspaniałych, wartościowych spotkań. Poruszaliśmy różne zdarzenia związane z pracą zawodową
oraz życiem osobistym. Lusia
bardzo lubiła opowiadać historie ze swojego życia. Była osobą
pogodną, odnoszącą się do ludzi
z empatią, obdarzoną wyjątkową
pamięcią i poczuciem humoru.
Brakuje nam Lusi! Brakuje spotkań!
Dla mnie ogromnym zaszczytem był udział w tych spotkaniach. Do grona dołączyłam
jako ostatnia. Spotkania zostały
zawieszone w momencie zmiany miejsca zamieszkania Lusi
z warszawskiej Starówki na mazurską miejscowość Krusznik
nad Wigrami. Mimo dzielącej
nas odległości, kontakt został
zachowany. Zarówno rozmowy

TADEUSZ GRZĘDA 1953–2020

Z

głębokim żalem liczni
spółdzielcy i rodzina, pożegnali 10 września br.
zmarłego 2 września Tadeusza
Grzędę, wieloletniego pracownika i dyrektora warszawskiej
Spółdzielni
Piekarsko-Ciastkarskiej. Najpierw, w Domu
Przedpogrzebowym Cmentarza Wojskowego na Powązkach
odbyła się uroczystość pożegnalna, a następnie pogrzeb na
Cmentarzu Bródnowskim.

Podczas uroczystości przemówienie pożegnalne wygłosił prezes SPC Janusz Kazimierczuk,
któremu ze wzruszenia momentami łamał się głos, co udzielało się
i obecnym. Wielu z nas zapamięta
Pana Tadeusza jako rzeczowego,
konkretnego i sprawiedliwego
szefa, pracownika i partnera.
Często bywał na zebraniach Rady
Programowej Społemowca, gdzie
zwykle obiektywnie oceniał naszą pracę i mobilizował do dalszej aktywności.
Pamiętam z jakim zapałem, entuzjazmem i dumą pokazywał mi
piękny sklep firmowy SPC przy
siedzibie spółdzielni na ul. Krakowiaków. Był pogodny i życz-

liwy dla ludzi, czuły na sprawy
społeczne. Oto jak żegnał Go prezes J.Kazimierczuk:

„Szanowni Państwo,
W imieniu Rady Nadzorczej,
Zarządu i pracowników Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej
w Warszawie mam zaszczyt pożegnać naszego wieloletniego
i zasłużonego pracownika.
TADEUSZ GRZĘDA rozpoczął
pracę w naszej firmie w 1973 roku
na stanowisku technologa, następnie kierownika zmianowego oraz
kierownika piekarni rzemieślniczej. Uczył również młodzież zawodu piekarza. W 1992 roku objął
stanowisko Kierownika Zakładu
Piekarskiego Żerań a w 2000 roku
przeszedł do centrali i został Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu.
Od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora – Pełnomocnika Prezesa Zarządu, którą sprawował aż do przejścia
na emeryturę z końcem 2019 roku.
Tadeusz Grzęda w ciągu tych
wielu lat pracy w Spółdzielni,
poza pracą zawodową, poświęcał swój czas również na działalność społeczno-samorządową:
przez kilka lat był społecznym

zakładowym inspektorem pracy
a także członkiem Rady Nadzorczej, przez jedną kadencję pełnił
zaszczytną, ale i odpowiedzialną
funkcję jej przewodniczącego.

Po tym oficjalnym wstępie
chciałbym powiedzieć kilka słów
od siebie:
Poznałem Tadeusza ponad 30
lat temu. Od 1987 roku współpracowaliśmy, gdy Tadeusz był
społecznym inspektorem pracy
a ja kierownikiem działu BHP.
Potem wspólnie z innymi kolegami, zakładając Komitet Protestacyjny Piekarzy w 1988 roku walczyliśmy o uratowanie polskiego
piekarstwa i naszej Spółdzielni,
gdy ówczesna władza, narzucając
urzędowe ceny pieczywa, doprowadziłaby do jej upadku.

telefoniczne, jak i przesyłane
do Krusznika egzemplarze Społemowca Warszawskiego były
„kontynuacją spotkań” na Miodowej.

W pozdrowieniach z Krusznika zamieszczonych w roku 2016
w „Społemowcu Warszawskim”
Lusia zadała sobie pytanie: ”Czy
tęsknię za miastem i pracą? Trochę tęsknię, bo czy można zapomnieć o pracy w Społem WSS
Śródmieście, gdzie przepracowałam 40 lat?. Jednak na szczęście
nie straciłam kontaktu z koleżankami. Telefonujemy do siebie, piszą do mnie listy, a nawet co było
najmilsze trzy z nich (Jola Jędrzejewska, Janeczka Danikowska
i Krysia Kalińska) odwiedziły
mnie osobiście”.
To spotkanie z Lusią i jej córką Hanią zapadło głęboko nie
tylko w naszej pamięci, ale także
w naszych sercach. Kolejną wizytę w Kruszniku złożyłyśmy wraz
z Anią Markowską i Danusią Bogucką z okazji SETNEJ ROCZNICY URODZIN LUSI.
Brakuje nam NASZEJ LUSI,
ale cieszymy się że BYŁA.
JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Z ogromnym sentymentem będziemy wspominać tę
najstarszą CZŁONKINIĘ
najstarszej Spółdzielni społemowskiej – Społem WSS
Śródmieście w naszej redakcji. Odwiedzała nas dosyć
często, a wielokrotnie spotykaliśmy się na zebraniach
Komisji Historycznej WSS
i jej prezydium, bo mimo
podeszłego wieku, aktywnie
i z energią przewodniczyła
Komisji aż do zakończenia
jej prac w 2015 r. Pamiętam szczególnie nasze spotkania prezydium, które
prowadziła zawsze skrupulatnie, zgodnie z zasadami
Tadeusz był człowiekiem uczciwym i oddanym spółdzielni, do
którego miałem pełne zaufanie,
powierzając mu funkcję mojego
Pełnomocnika. Miał dar rozmawiania z ludźmi i rozumienia ich
potrzeb. Każdego wysłuchał i próbował każdemu, w miarę swoich
możliwości, pomóc. Dotyczyło to
nie tylko naszych pracowników,
ale również wielu organizacji charytatywnych, z którymi w imieniu
naszej firmy utrzymywał współpracę. Współpracował także
z dwoma związkami zawodowymi, działającymi w Spółdzielni.
Tadeusz aktywnie uczestniczył
w działalności Stowarzyszenia
Piekarzy Polskich, pełniąc funkcję Sekretarza stowarzyszenia.
Utrzymywał kontakt z wieloma
piekarniami w Polsce. Opiniował propozycje nowych rozwiązań prawnych i interweniował
w obronie branży, gdy była taka
konieczność.
Tadeusz był bardzo lubiany
przez współpracowników. Zawdzięczał to dużemu poczuciu
humoru, ale przede wszystkim
empatii, którą wszystkim okazywał. Wszyscy pamiętamy też
spartakiady sportowe i pikniki,
w których organizację tak bardzo
się angażował.

i regulaminem, ale i ze swoim nieodzownym humorem,
otwartością, sprawnie i demokratycznie.
To pod Jej przewodem wykuwały się cenne inicjatywy
uczczenia pamięci najwybitniejszych społemowców, np.
ufundowania tablic pamięci ku
czci Mariana Rapackiego i Ireny Strzeleckiej, której imię nosi
dumnie główna sala konferencyjna w historycznym gmachu
Społem przy ul. Grażyny 13. To
z Jej inicjatywy m.in. wzbogacano Izbę Pamięci WSS, przyjmowano raporty o uroczystościach
spółdzielczych w warszawskich
spółdzielniach.
Mobilizowała nas często
do podejmowania akcji upowszechniania idei spółdzielczych, żywo dyskutując m.in.
z nieżyjącymi już wiceprzewodniczącym Komisji Juliuszem
Gerungiem i społecznym kustoszem Izby Pamięci Kazimierzem Bendkowskim.
Jej długoletnia, od 1958 r.
współpracownica w Dziale Społeczno-Samorządowym, a potem sekretarz Komisji i nasza
redakcyjna sekretarka Irena
Chojnowska, dobrze pamięta
inicjowane przez Panią Lusię
różne imprezy samorządowe,
a w tym cudowne wycieczki
krajoznawcze, na których zawsze była duszą towarzystwa,
wesoło śpiewała i roztaczała
wyjątkową aurę przyjaźni, braterstwa, wzajemnej pomocy.
Siała optymizm, nigdy na nic
nie narzekała.
Nasza
Nestorka
mimo
upływu lat miała znakomitą
pamięć i serce dla każdego.
I taką będziemy Ją wspominali jako prawdziwą Ikonę
naszej Spółdzielni, wzór spółdzielczych postaw.
DARIUSZ GIERYCZ

Odchodząc na emeryturę, wykańczał dom, wybudowany dużym wysiłkiem. Liczył na spokojne życie w wymarzonym domu
w pięknym otoczeniu przyrody
oraz rodziny i przyjaciół.
Niestety, niewdzięczny, zły
los pokrzyżował plany Tadeusza,
a okrutna choroba doprowadziła do
Jego przedwczesnej śmierci. Ciężko mi dzisiaj dopuścić myśl, że nigdy już nie spotkamy Tadeusza.
Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy zjawili się tak licznie,
aby pożegnać Tadeusza. Dziękuję obecnym i byłym pracownikom spółdzielni, koleżankom
i kolegom ze spółdzielni Społem
z Warszawy i przedstawicielom
spółdzielni piekarskich z całej
Polski, którzy w tym trudnym
okresie pandemii przyjechali pożegnać naszego Kolegę w jego
ostatniej drodze.
Rodzinie zmarłego, a przede
wszystkim jego synowi Tadeuszowi, łącząc się w smutku
i bólu, składam wyrazy współczucia po stracie bliskiej Osoby.
TADEUSZ! Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!
ŻEGNAJ PRZYJACIELU!!!”
DG
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poradnik

współżycie i sprawiających, że
społeczeństwo nie pogrąża się całkowicie w chaosie i bezprawiu.

o jedna z najbardziej
przykrych sytuacji w pracy handlowca: ktoś wyciąga rękę po rzeczy, nienależące
do niego, w dodatku po takie,
za które to my odpowiadamy.
Procedury postępowania w naszej sieci handlowej wskazują
zwykle, kiedy wzywać Policję,
a kiedy nie. Jak poradzić sobie
emocjonalnie z tak stresującą
sytuacją i jej nie pogorszyć?

To naturalne, że mamy chęć
wszcząć wielki alarm. „Ty draniu, zachciało ci się kraść cudze
rzeczy?” – możemy zawołać.
Krzyk spowoduje, że po pierwsze
upuścimy nieco odczuwanego napięcia emocjonalnego. Po drugie
usłyszą nas inni klienci i złodziej
zostanie wystawiony na osąd społeczny, a wstyd – na co możemy
mieć nadzieję – spowoduje, że
zmieni się lub przynajmniej porządnie zastanowi przed kolejną
próbą złamania prawa.

sprzedawcy

T

W sytuacji złapania takiej osoby
na gorącym uczynku pewne jest
jedno. Emocje: złość, oburzenie,
szybują w górę. Nic jednak dziwnego, że się pojawiają. Oto jesteśmy świadkami sytuacji, w której
ktoś dopuścił się złamania jednej
z podstawowych umów społecznych, regulujących codzienne

Biblioteczka
handlowca

D

ziś sięgnijmy po pozycję
o nieco innym od zazwyczaj tu omawianych charakterze. Nie będzie to podręcznik
ani poradnik. Książka Davida Kirkpatricka „Efekt Facebooka” to
praca o powstaniu, rozwoju i znaczeniu tego tak dziś popularnego
narzędzia komunikacji jakim jest
właśnie Facebook. Rzecz sama
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sobie z impulsami. Skrajne zdenerwowanie może ją popchnąć
do gwałtownych czynów: agresji,
zaatakowania fizycznie nas lub
klientów stojących w pobliżu. Na
ten aspekt zwraca uwagę także
Policja, która w swoich poradnikach rekomenduje raczej dyskretne podejście do takiej osoby.

Zimna krew

Czy jednak na dłuższą metę takie postępowanie się opłaca? My
opanujemy zdenerwowanie, ale
u przyłapanego na kradzieży ono
wzrośnie do nieznanego poziomu. Kradzież pokazuje, że może
to być osoba, która słabo radzi

Wystarczy krótkie nazwanie problemu: „Widziałam, jak chował
pan towar do kieszeni. Proszę
przejść ze mną na zaplecze, tam
porozmawiamy”. Nawet jeśli zatrzymany podnosi głos i z tupetem usiłuje dowodzić swojej niewinności przed „widownią”, nie
ustępujmy i spokojnie powtarzajmy, czego od niego oczekujemy:
„proszę iść ze mną, to nie miejsce
na taką rozmowę”.

znajomym bardziej ufamy niż tradycyjnej reklamie. Facebook zaś
ma to do siebie, że pozwala szeptać do wielu. Niesie z sobą także
poważne wyzwania dla mediów.
W końcu na Facebooku każdy
może być autorem, redaktorem,
producentem i dystrybutorem.
Dowolna osoba może wcielić się
we wszystkie role znane z tradycyjnych środków przekazu. Opinie generowane czasami w mniejszych środowiskach mogą też

nowano mu 10 milionów dolarów.
Miał wtedy 20 lat, a jego program
działał zaledwie od czterech miesięcy. Nie sprzedał go. Rozmiary
tej recenzji nie pozwalają, choćby
w największym skrócie, omówić
całej historii przedsięwzięcia, ale
takich smaczków mamy w książce pod dostatkiem. Jest to wiedza
pozyskana przez autora niejako
z pierwszej ręki, stanowi bowiem
wynik jego licznych spotkań
i rozmów z twórcami, pracow-

docierać teraz do szerszego kręgu facebookowych znajomych,
a przez to wpływać na decyzje
polityczne, także w skali całych
narodów. Autor przytacza zresztą
ta ki przykład z egipskiej sceny
politycznej.
Ale zacznijmy od początku.
W 2003 roku student drugiego
roku Mark Zuckerberg zaczął
pisać programy aplikacji internetowych tak trochę dla zabawy,
trochę dlatego, że fascynował go
świat komputerów. Potem stworzył internetowe albumy ze zdjęciami studentów, potem znalazł
podobnych jak on pasjonatów,
wreszcie stworzył program społecznościowy, za który zapropo-

nikami i kontrahentami Facebooka. Nie wyobrażajmy sobie, że
ci dwudziestoletni studenci siedzieli po uszy w nauce i swoich
projektach. Korzystali, jak wszyscy rówieśnicy z uroków życia
w kampusie. Zawierali udane lub
nieudane znajomości, spierali się,
bałaganili w wynajętym mieszkaniu. Na pewno wielu ich kolegów
dysponowało taką samą wiedzą
czy umiejętnościami, na pewno
wielu miało dobre pomysły. Oni
jednak rozwijając swoją koncepcję uczyli się jednocześnie praw
rynku ale byli przede wszystkim
wizjonerami umiejącymi bardzo
konsekwentnie wprowadzać swoje pomysły w życie.

Nasz kolega Facebook

w sobie ciekawa, a podbudowanie jej wnikliwymi analizami
skutków działania komunikatora
w przestrzeni ekonomicznej, społecznej, a nawet politycznej czyni
ją jeszcze ciekawszą.
W ciągu kilku lat Facebook ze
studenckiej zabawki wyrósł na
olbrzymi serwis internetowy mający setki tysięcy użytkowników.
O ile w 2004 roku był jeszcze
ciekawą aplikacją dla grupki studentów Harvardu to dziś stał się
drugą na świecie, po Google, najczęściej odwiedzaną stroną. Autor twierdzi wręcz, że Facebook
zrewolucjonizował świat. Jego
użytkownicy w każdym miesiącu umieszczają w nim około 30
miliardów wiadomości w postaci zdjęć,
linków i tekstów. Co
miesiąc pojawia się
w nim ponad 3 miliardy fotografii. Jego
efekt jest łaty do zauważenia w życiu
powszednim wśród
niewielkich,
zamkniętych grup znajomych. Ale to już od
dawna nie wystarcza.
Oprócz tego, że jest
niezwykle dochodowym przedsięwzięciem biznesowym,
odgrywa niebagatelne znaczenie w reklamie i marketingu.
Efekt Facebooka
jest niezwykle pomocnym narzędziem
dla
marketingowców. Nic tak dobrze
nie działa jak reklama szeptana czyli
przekazywana sobie
przez znajomych. Jesteśmy na nią podatniejsi bo, zwyczajnie,

Taka strategia opłaca się także
z innych powodów niż unikanie
agresji. Jeśli pomylimy się, do
czego zresztą jako ludzie mamy
prawo, to załatwienie sprawy na
zapleczu uchroni nas przed zarzutem naruszenia dobrego imienia
klienta. Po drugie zaś, jeśli przyłapany pełnił tylko rolę zasłony
dymnej dla głównego złodzieja,
dyskretne oddalenie się z nim
nie spłoszy jego
kompana i wówczas jest szansa,
że pozostali członkowie naszego
zespołu zauważą działanie reszty
złodziejskiej szajki.

Jak informuje
nas autor książki,
twórcy i właściciele Facebooka
mają bardzo ciekawe pomysły na
przyszłość. Chcą
by miał on w Internecie taki sam
statut jak procesor w komputerze,
czyli był tą rzeczą,
z której się korzysta nawet o tym nie
myśląc. Mówią, że
Facebook będzie
postrzegany jako
oprogramowanie
„zawierające” naszych znajomych
i utrzymujące nieprzerwaną
łączność z nimi. Oglądając mecz na
stadionie będziesz
mógł
sprawdzić
gdzie na widowni
są twoi koledzy,
przechodząc obok
kawiarni sprawdzisz kto ze znajo-

Strategia spokoju sprawdzi się
także w przypadku kradnących batoniki dzieci i nastolatków. Choćby bardzo kusił nas wychowawczy
wpływ „kazania” wygłoszonego
w obecności klientów, lepiej zostawić to rodzicom. Do przywłaszmych był tu ostatnio i jak ocenia
menu, chcąc kupić samochód zasięgniesz opinii użytkowników
takiego modelu z grona znanych
ci osób.
Może to zbyt duże uzależnienie? No cóż, siekiera to narzędzie pożyteczne, o ile umie się
z niej korzystać. Facebook to nie
demon tylko też narzędzie. A na
zakończenie przytoczyć trzeba
zdanie Marka Zuckerberga, który

czania cudzych rzeczy najczęściej
skłania nastolatków chęć pokazania dorosłym swojej „niezależności”, popisania się przed kolegami,
a czasem także bieda i chęć skosztowania czegoś, na co ich nie stać.
W każdym z tych przypadków
wstyd i publiczne ośmieszenie
może poskutkować reakcją odwrotną do oczekiwanej: wzrostem
uporu, satysfakcją, że udało im się
wyprowadzić nas z równowagi
emocjonalnej, czy zostawiającym
głębokie ślady w psychice upokorzeniem („nie mam pieniędzy,
a teraz jeszcze stałem się złodziejem, jestem do niczego”).
Zachowanie
zimnej
krwi
pomoże więc nam opanować
i szybciej rozwiązać problem, za
którego dalszą część – karanie,
dyscyplinowanie i wychowanie
– odpowiadają inni członkowie
naszego społeczeństwa.
monika karpowicz
powtarza, że Facebook nie został
stworzony z myślą o zastąpieniu
osobistych kontaktów między
ludźmi. Zaprojektowano go po
to, by relacje te pogłębiać, by być
częściej i bliżej z tymi, których
zna się w ”realu”. Pośrednicząc
więc w naszych kontaktach z kolegami, sam poniekąd staje się naszym kolegą
Jarosław Żukowicz

Dożynki symboliczne

H

uczne, jak dotąd Powsińskie Dożynki, w tym roku miały
symboliczny charakter. Wymusiła to panująca epidemia. Tegoroczny XV Festiwal etnograficzny – Powsińskie Dożynki, odbyły się 30 sierpnia w plenerach Domu Pracy Twórczej
w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3.

Tradycja Powsińskich Dożynek sięga okresu przedwojennego.
Święto plonów cieszyło się wielką sławą w parafii powsińskiej już
przed II wojną światową. Współczesne zapiski parafialne sięgają
daty 10 września 1978 roku, kiedy to uroczyste dożynki zorganizowane przez ks. Józefa Łazickiego, zakończyły się częścią artystyczną. Od 1999 r. nastąpiła przerwa w organizowaniu Powsińskich
Dożynek. W roku 2006 dzięki staraniom Centrum Kultury Wilanów
oraz pracowni etnograficznej „Powsinianie”, tradycja obchodów
dożynkowych ożyła. Przygotowania do dożynek rozpoczynają się
zwyczajny już pod koniec lipca.
Niestety, ten rok napisał nowy scenariusz. Pod koniec lipca, było
jeszcze wiele niewiadomych, co do organizacji wydarzenia. Panująca epidemia wymusiła na organizatorach pewne zmiany
i ograniczenia. Pomimo, że tegoroczne Powsińskie Dożynki były
symboliczne, były niezwykle barwne, rozśpiewane i roztańczone.
Tradycyjne przekazanie chleba władzom Dzielnicy Wilanów dopełniło corocznej tradycji. Dla zebranej publiczności wystąpiły zespoły
Centrum Kultury Wilanów: Powsinianie z Kameralnym Zespołem
Folklorystycznym, Grupa 30+ z Wilanowską Orkiestrą Dętą oraz
Zespół Polski Łan. Organizatorzy dożynek przygotowali strefę
dla dzieci. Teatr Dur-Moll zgromadził najmłodszych na spektaklu
„O Skrzacie, Kasi i Gąsce”. Centrum Kultury Wilanów, tak podsumowało wydarzenie: „Choć na początku trochę padało, korowód
był krótszy niż zwykle, a na końcu nie było tradycyjnej potańcówki
na dechach, to nie przeszkodziło to w przedniej zabawie! Dziękujemy, że tworzyliście z nami wyjątkowy klimat tegorocznych – innych
niż zwykle – Powsińskich Dożynek! Do zobaczenia za rok!”
Na tegorocznych Powsińskich Dożynkach nie zabrakło „Społem” WSS Śródmieście. Nie ma przecież, nic cenniejszego niż
spotkanie z przyjaciółmi z Centrum Kultury Wilanów.
DANUTA BOGUCKA
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HOROSKOP

smaki Życia

T

o malutki barek z letnim ogródkiem schowany
pod cienistymi drzewami. Jest 15-ta i zażywny jegomość zamiata przed wejściem, aby zaraz otworzyć
lokal. Widzi mnie, pierwszego gościa i zaprasza do środka. Zamawiam bez zbędnych
ceregieli bosmana i pan gospodarz nachyla się i konfidencjonalnym głosem pyta:
Podać naczynie liturgiczne?
Robi się cholernie swojsko
i oczywiście odpowiadam
przecząco. Potem piję zimniutkie z fasonem z gwinta
i po wizycie w czyściutkiej
toalecie dziękuję i wychodzę żegnany miłym ukłonem.
A w drzwiach spragnieni bracia piwni, skłaniając się,
uprzejmie
przepuszczają
mnie pierwszego, widząc ze
zrozumieniem że zaspokoiłem już pragnienie...
Taką scenkę odnotowałem
kilka lat temu w pewnym nadmorskim kurorcie, w środku
upalnego sezonu letniego.
Oto byłem ja, opalony wczasowicz w szortach i kwiecistej koszulce i oni, tubylcy
w roboczych drelichach, po
robocie. W jednej chwili zarejestrowałem specyficzny
nastrój, porozumienie bez
słów, a nawet ducha braterstwa. Bo, w momencie zaspokojenia pragnienia w upalny
dzień, i do tego zimniutkim
złocistym, chmielowym napojem, nie liczyły się żadne
podziały społeczne, różnice
polityczne, ani propagandowe awantury, ani tzw. hierar-

chie wartości, czy napuszone hasła krucjaty przeciwko
innym, obcym.
Kiedy opróżniałem szklankę, kufel, czy butelkę piwa
stawałem się równym, bliskim choć obcym przybyszem,
skądkolwiek
nadszedłem.
Błyskawicznie
nawiązywała się wspólnota, zdolna być
może do realizacji wyższych
wspólnych celów.
Tę atmosferę dało się wyczuć dużo wcześniej u braci Czechów. Pamiętam, że

jak zmieniła się kultura
picia piwa, bo zamiast obskurnych budek serwujących w szczerbatych kuflach
cienką lichotę, pojawiły
się eleganckie puby, gdzie
szlachetny pilzner podany w oszronionym pokalu
błyszczy gazowymi bąbelkami.

Baran 21.III-20.IV

Dobrą formę zachowaj na
dalsze miesiące. W rozkładzie zajęć skorzystaj z pomocy najbliższych.

Skorpion 24.X-22.XI

Byk 21.IV-21.V

Pochłonięty obowiązkami
nie ulegniesz jesiennej melancholii. Po prostu nie będzie na nią czasu.

Praca pracą, ale czas pomyśleć o życiu poza nią. Pomogą ci w tym spotkania choć
niestety bardzo ograniczone.

Wspomnieć należy Polską
Partię Przyjaciół Piwa, którą zakładali z pewną dozą
humoru w 1990 r. Janusz
Rewiński, Krzysztof Ibisz

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 3.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Nowe tematy będą motywacją do działań. Pomocne będzie w tym zakresie wsparcie najbliższych.

Nie wszystko o czym pomyślisz będzie mogło być zrealizowane. Podziel sprawy
na ważne i ważniejsze.

i mój nieżyjący przyjaciel
z lat studenckich, red. Adam
Halber. Zdobyła ona 16
mandatów w Sejmie i z pewnością dołożyła cegiełkę
do budowy zgody narodowej,
której nam tak bardzo teraz
brakuje.
Piwo na pewno łagodzi obyczaje. Schłodzone, byle nie w nadmiernych
ilościach, ułatwia dialog
w pokojowym nastroju. Coraz
częściej nawet panie doceniają te markowe smaki.
Mam tu na myśli klasyczne
pilznery czeskie, ale i niemieckie – Berliner Pilsner,
czy saksońskie Radeberger
i Wernesgruner, duński Tuborg, albo krajowe – lubelską Perłę, Namysłowskie,
albo świetne witnickie Lubuskie.
DERWISZ

Waga 23.IX– 23.X

W tym miesiącu nie będzie
nudy. Czekają cię nowe
wyzwania. Podjęcie decyzji
wymaga przemyśleń i konsultacji.

Bracia piwni
w czasach „komunalnych”
przy jednym stole w Pradze
zasiadali studenci i kontestujący artyści, a z drugiej
strony partyjni aparatczycy i reżimowi urzędnicy.
I wszyscy zgodnie konsumowali i śpiewali „lidove
pisnicky”. Może dlatego
u nich była „aksamitna”
rewolucja, a nie „kryteria
uliczne”. Pamiętam, że na
centralnym Placu Wacława,
już po zwycięskich wiecach z Havlem, nadal tkwił
wielki napis „Se Sovetskym
Svazem po weczne czasy”,
mimo iż „Svaz” się już rozpadł...
Tylko, że tam nad Wełtawą podawano jedynie ZIMNE
piwo! U nas dopiero trzeba
było zmienić ustrój, by pojawił się zimny, pienisty
napój, a nie ciepła, mętna
lura. Przypomnijmy sobie,

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (644)

Nagromadzone sprawy rozwiązuj systematycznie. Czasem dobrze jest zasięgnąć
porady u życzliwych osób.

Ograniczone, nie z twojego
powodu kontakty, pozwolą na poświęcenie wolnego
czasu rodzinie.

Wodnik 21.I-20.II

Lew 23.VII-22.VIII

Możesz poczuć zmęczenie.
Odłóż sprawy ważne na nieco później. Sytuacja będzie
wymagała relaksu i spokoju.

Nie będzie to miesiąc
licznych spotkań. Mimo
wszystko nie ulegniesz melancholijnym
nastrojom.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Optymistyczne
myślenie
nastroi cię do podejmowania korzystnych decyzji. Zobaczysz świat w różowych
okularach.
J.J.

Możesz
oczekiwać
na
spełnienie się niektórych
marzeń. Pozostałe muszą
poczekać. Przypomnij sobie o kontakcie z lekarzem.

z hasłem

krzyżówka Nr 10
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domowe dania

1

J

esteśmy narodem grzybiarzy. Polskie lasy
obfitują w prawdziwki, podgrzybki, borowiki i kurki. Nic dziwnego, szukanie ich w lesie to ogromna przyjemność. Miłośnicy grzybów
twierdzą, że są pyszne i nadają potrawom niepowtarzalny smak. Dodatkowo stwarzają olbrzymi
wachlarz możliwości, bo przyrządzać je można
na wiele sposobów. Póki sezon w pełni, przedstawiam kilka inspirujących przepisów na dania
z grzybami w roli głównej.

Brokuły ugotować. Grzyby umyć i pokroić
na ćwiartki, a boczek w drobną kostkę. Szpinak
posiekać. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek,
wrzucić grzyby i boczek, smażyć 10 minut. Dodać szpinak, przeciśnięty przez praskę czosnek
i ugotowane brokuły. Smażyć jeszcze 5 minut
na małym ogniu. W misce roztrzepać jajka, doprawić solą i świeżo zmielonym pieprzem. Wlać
na patelnię, gdy jajka zaczną się ścinać podnieść
frittatę łopatką, aby nieścięta masa spłynęła pod
spód. Gdy jajka się zetną, posypać potrawę parmezanem.
Następnie wstawić do piekarnika nagrzanego do 220o C.
Zapiekać aż ser się zarumieni. Po wyjęciu posypać świeżym tymiankiem.

Sezon na grzyby
Wyborne tagliatelle

z aromatycznym boczkiem
i borowikami

● 400 g makaronu tagliatelle ● 150 g boczku wędzonego
z komina ● 100 g borowików ●
2 średnie cebule ● 1 łyżka oleju
● 250 ml słodkiej śmietanki 18%
● natka pietruszki ● sól i pieprz do smaku ● tarty
twardy ser (najlepiej Grana Padano)
Makaron ugotować w osolonej wodzie na półtwardo, odcedzić. Boczek pokroić w paseczki,
cebulę w kostkę, podsmażyć na oleju, do lekkiego zrumienienia. Dodać borowiki pokrojone
w plasterki, całość chwilkę poddusić, po czym
wszystko zalać śmietanką, doprawić do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem, połączyć
z makaronem. Gdy całość się podgrzeje, wyłożyć
na talerze, posypać posiekaną natką pietruszki
i startym serem.
Frittata z leśnymi grzybami
i boczkiem

● 6 jajek ● 250 g borowików ●
100 g boczku wędzonego z komina
● 1 ząbek czosnku ● 250 g brokułów ● garść liści szpinaku ● oliwa
z oliwek ● sól i pieprz do smaku ●
tarty parmezan ● tymianek

Schab z kurkami
● 4 plastry schabu ● kurki ●
cebula ● śmietana ● smalec ●
sól, pieprz
Na patelni rozgrzać odrobinę
smalcu i usmażyć plastry schabu.
Zdjąć z patelni. Na tym samym tłuszczu podsmażyć oczyszczone kurki, następnie dodać cebulę
pokrojona w piórka i jeszcze chwilę podsmażyć.
Dodać plastry schabu, delikatnie podlać wodą,
posolić, popieprzyć i dusić do miękkości. Pod
koniec duszenia dodać gęstą śmietanę i doprawić
do smaku. Podawać z gotowanymi ziemniakami
posypanymi koperkiem.
Tartinka

21 października – Urszuli
Gdy na Urszuli mokro, mróz szybko zakuje
okno.
Urszula jaka, cała zima taka.
Po św. Urszuli, chłop się kożuchem otuli.
Św. Urszula dzieci do pieca przytula.
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Wszystkie
litery
ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–7 utworzą hasło:
Poziomo: 1) specjalistyczny aparat
rentgenowski, 5) chwila, 8) arsenał, zbrojownia, 9) do zapłacenia,10) pomost lub
wiadukt nad poziomem terenu, 11) w starożytności woźnica zaprzęgu w cyrku,13)
stan wykonywania czynności podświadomie, 16) sługa, 20) największy stan USA,
jego stolicą Juneau, 23) w nim rybki,
24) w nich rozsada, 25) tancerz, partner
w tańcu, 26) pierwiastek, domieszka platyny, 27) rodzaj koniaku, produkowanego
w Gaskonii (Francja) .
Pionowo: 1) mały kapelusik damski
bez ronda, 2) płynny lek utworzony z kilku składników, 3) kilka osób,4) w slangu
pieniądze, 5) natrętny owad,6) nazwisko
polskiej strzelczyni Renaty Małgorzaty,
7) zgoda buduje, a … rujnuje, 12) góry na
pograniczu Europy i Azji, 14) mała w doniczce, 15) ośnieżony, gratka dla narciarzy, 17) sławny szewc, uczestnik powstania kościuszkowskiego, 18) likwidacja
zakonu, 19) motyw dekoracyjny w postaci chłopca ze skrzydłami, 21) zimą zwisa

z dachu, 22) hiszpański wójt, 23) rzeka
w pn. Włoszech przepływa przez Weronę.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 10 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 października 2020 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania
będą premiowane nagrodą ufundowaną
przez firmę JBB Bałdyga.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8/2020
Poziomo: 1) indukcja, 5) kładka, 8)
dorada, 9) Trollope, 10) kokoszka, 11) insula,13) email,16) Tamka, 20) plakat,23)
Józefina, 24) antrykot, 25) Hezjod, 26)
nektar, 27) opiekacz.
Pionowo: 1) indeks, 2) dyrekcja, 3)
Kadosa, 4) astma, 5) kroki, 6) atlas, 7)
kupalnik, 12) nurt, 14) myślenie, 15) lata,
17) maciejka, 18) wesele, 19) kandyz, 21)
karat, 22) akir, 23) jutro
HASŁO: JEDZ LODY DLA
OCHŁODY
Nagrodę ufundowaną przez Chłodnię
Mazowsze otrzymuje Ryszard Chrzanowski z Pruszkowa.
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