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Wiecha nad Sezamem

ak donoszą media, w tym portal
urbanity.pl, 26 października br. na
budowie wielofunkcyjnego Centrum Marszałkowska w Warszawie, do
którego powróci kultowy, społemowski sklep Sezam, odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy. Inwestycja
to wspólne dzieło Spółdzielni Społem
WSS Śródmieście i BBI Development
S.A.
Jak powiedziała podczas uroczystości Anna Tylkowska, prezes Zarządu WSS Społem Śródmieście,
„Powrót sklepu Sezam ma dla nas
szczególne znaczenie. To był przez
dziesięciolecia jeden z kilku najważniejszych sklepów Warszawy. Wyznaczaliśmy standardy obsługi, dostarczaliśmy najlepszy towar. Teraz
Sezam powróci w nowej piękniejszej
odsłonie”. We wnętrzu sklepu zostaną ułożone historyczne mozaiki
oraz ozdobne ceramiczne okładziny
ścienne, pieczołowicie zabezpieczone
z dawnego budynku.
Centrum Marszałkowska będzie
11-kondygnacyjnym obiektem, który
oferuje 16 500 mkw., z czego 3 400
mkw. to lokale handlowo-usługowe.
Pod budynkiem mieści się 2-kondygnacyjna hala garażowa na 106
miejsc postojowych oraz stanowiska

J

rowerowe wraz z szatnią i prysznicami. Integralną częścią tej inwestycji
stanowić będą również zielone tarasy o łącznej powierzchni ponad 1000
mkw. Warszawski biurowiec będzie
pierwszym obiektem w stolicy zintegrowanym z siecią metra, poprzez
połączenie ze stacją Świętokrzyska
na skrzyżowaniu dwóch linii metra.
Generalnym wykonawcą inwestycji
jest Korporacja Budowlana Doraco,
a wyłącznym agentem odpowiedzial-

nym za komercjalizację obiektu jest
CBRE. Poziom komercjalizacji powierzchni biurowych, wynosi obecnie
ponad 40 proc. Za projekt architektoniczny odpowiadają architekci Michał
Adamczyk i Krzysztof Tyszkiewicz
z pracowni Juvenes-Projekt.
Centrum Marszałkowska będzie gotowe w drugim kwartale 2018 roku.
(Relację Jolanty Jędrzejewskiej
z uroczystości zamieszczamy na stronie 2 – red.).
Więcej na str. 2 u

ak wcześniej informowaliśmy, Zarząd KZRSS Społem, zgodnie ze statutem
Związku, zwołał w październiku br. trzy regionalne zebrania delegatów: 17
października w Bytomiu dla reprezentantów 95 spółdzielni z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego; 19 października w Warszawie dla 83 spółdzielni z woj. mazowieckiego,
łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; 26 października
dla 64 spółdzielni w Pile z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W programie zebrań przewidziano
dyskusję i składanie wniosków do Rady Nadzorczej i Zarządu Związku, po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z dotychczasowej realizacji uchwał VI Zjazdu
KZRSS.
Jak pisaliśmy poprzednio, teraz, w dobie bezwzględnego zdominowania rynku przez obce koncerny, stało się pilne, aby wreszcie konsekwentnie spółdzielnie broniły się SPOŁEM, a nie osobno, czy nawet w obcych strukturach. Temu
właśnie służy inicjatywa budowy niezbędnego Krajowego Systemu Zakupowego
Społem, którą Zarząd i prezes Ryszard Jaśkowski promują na zebraniach spółdzielni i w mediach, m.in. w Rzeczpospolitej, na portalach branżowych, w „Tęczy
Polskiej”, gdzie redakcja opatrzyła rozmowę z nim bardzo wymownym tytułem:
„NIE PRZESPAĆ OSTATNIEJ SZANSY!”… Na str.3 zamieszczamy relację
z komentarzem, z warszawskiego zebrania delegatów w dniu 19 października br.
/red./.

Więcej na str. 3 u

Klub Działaczy Spółdzielczych

110 lat „Społem” PSS „Pomoc” w Puławach

Szanowany
dorobek
P
uławska spółdzielnia społemowska należy już do najstarszych
spółdzielni w Polsce. Dorobek
pokoleń, wspaniałe tradycje, współczesny trud załogi i kierownictwa, aby
utrzymać stabilną pozycję na lokalnym
rynku, to wszystko zostało docenione
podczas uroczystości jubileuszowej 5
października br. Uznanie i podziękowania wyrażali goście z władz miasta,
powiatu, województwa oraz władz
spółdzielczych, także poprzez wręczenie zasłużonym odznaczeń. Na str.
4 publikujemy pełne sprawozdanie
z uroczystości naszej koleżanki Jolanty
Jędrzejewskiej (red.).
Więcej na str. 4 u

SS Mokpol

Od lewej: Krzysztof Lachowski, Ryszard Jaśkowski, Bogdan Augustyn.

Walczmy o nasze

W

Gratulacje i życzenia od społemowców.

Święto seniorów
W

Przemawia prezes Sylwester Cerański. Obok Zofia Sułek-Borzyszkowska.

kalendarzu obchodów Święta Seniorów są trzy daty:1
października jest Międzynarodowym Dniem Osób Starszych,
20 października ogłoszony został Europejskim Dniem Seniora, a Ogólnopolski Dzień Seniora przypada na 20
listopada. Bez względu na to kiedy jest
to święto obchodzone, zawsze jest wyrazem troski o osoby starsze. Jest ono
okazją do spotkania się między innymi z aktualnie zatrudnionymi w danym przedsiębiorstwie pracownikami,
przywołania wspomnień, wymiany
„senioralnych” doświadczeń dnia codziennego. Członkowie istniejących
w spółdzielczości Klubów Seniora,
Kół Spółdzielczyń i innych organizacji w których seniorzy biorą udział
przy okazji obchodów swojego święta
mają możliwość spotkania się również
z przedstawicielami władz spółdzielni.
Więcej na str. 2 u

gościnnej sali Muzeum Spółdzielczości, przy dużej frekwencji, członkowie Klubu Działaczy Spółdzielczych spotkali się 24 października br.
tym razem z prezesem Zarządu KZRSS Społem Ryszardem Jaśkowskim,
który opowiedział o aktualnych działaniach Związku i konieczności konsolidacji
spółdzielni w jedną silną Polską Grupę Handlową Społem, dla wspólnych zakupów i marketingu. Prezes odpowiadał na liczne pytania i głosy w dyskusji. Zebranie prowadził prezes KDS Bogdan Augustyn, a obecna była kustosz Muzeum
Danuta Twardowska. Relacja na str. 3 (red.).
Więcej na str. 3 u

25-lecie KZRSS Społem

W

związku z 25-leciem
KZRSS Społem na str. 5
zamieszczamy okolicznościowy artykuł oraz dwugłos
liderów Związku – przewodniczącego Rady Nadzorczej Adama Sosnowca i prezesa Zarządu
Ryszarda Jaśkowskiego, o dziś
i jutro Społem. Obie wypowiedzi,
wraz z artykułami historycznymi,
zawiera specjalne, jubileuszowe, kolorowe wydanie stuletniego czasopisma „Społem”, które
dotarło m.in. do delegatów na
październikowych zebraniach regionalnych i jest dostępne w siedzibie Związku. 
(Red.)
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SS Mokpol
Wyprzedzając o jeden dzień Europejski Dzień Seniora, 19 października
w siedzibie Spółdzielni Spożywców
Mokpol odbyło się spotkanie działającego tam w/w Klubu i Koła.
Jak co roku uczestniczył w nim prezes Sylwester Cerański i wiceprezes
Elżbieta Różycka. Prezes wspomniał

wolenie z możliwości udziału w ich
cyklicznych spotkaniach.
Uroczystość zdominowały serdeczne życzenia dla seniorów i od seniorów. Za opiekę Zarządu podziękowała
przewodnicząca Klubu Elżbieta Górska. Październikowe spotkanie było
również okazją do podziękowania za
wieloletnią pracę w Radzie Nadzorczej
Barbarze Micińskiej – Wiencek, co
w imieniu zebranych uczyniła jej przewodnicząca Krystyna Reduch.

o niełatwej sytuacji w prowadzeniu
działalności handlowej w panującej
obecnie silnej konkurencji na warszawskim rynku. Mimo wszystko MOKPOL
nie ustaje w swoich planach utrzymania
swojej pozycji na rynku. Szanownemu
gronu zebranych Seniorów prezes złożył najlepsze życzenia i wyraził zado-

W spotkaniu wzięła udział pisząca
okolicznościowe wiersze Krystyna Dobrowolska. Tym razem zaprezentowała
„pisany nocą” ośmiozwrotkowy utwór
a propos obchodzonego święta, wyrażając jednocześnie wdzięczność za zaproszenie na spotkanie, w którym autorka zadaje pytanie :…Jak i czy wiele
firm zaprasza, / Swych Seniorów na
spotkanie? … a o Seniorach Mokpolu:
A Ty jesteś Senior wyjątkowy
Dlatego przybyłeś na spotkanie.
By podziękować właśnie za to.
Że o nas wszystkich pamiętacie
I na spotkanie zapraszacie”.
W imieniu seniorów i swoim własnym zabrał głos Bogdan Biedrzycki,
dziękując Spółdzielni za troskę, którą
otacza seniorów, życząc Radzie Nadzorczej i Zarządowi wszystkiego najlepszego.
Tegoroczne spotkanie podobnie jak
poprzednie przygotowały Ryszarda Popielska –Marciniak i Janina Kowalska
z Działu Społeczno – Samorządowego.
Zgodnie z harmonogramem seniorzy
spotkają się ponownie z okazji Świąt
Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia
tego roku.
J.J.

uDokończenie ze str. 1
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Wiecha nad Sezamem

Święto seniorów

Obdarowane kwiatami: Cecylia Przedpełska, Anna Tylkowska i Ewa Grenda.
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października po jedenastu
miesiącach od uroczystości
poświęcenia i wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę
Centrum Marszałkowska w Warszawie na najwyższej kondygnacji budynku zawieszona została tradycyjna
wiecha budowlana, symbol zakończenia ważnego etapu realizacji projektu
wpisanego w urbanistykę Warszawy.
Centrum Marszałkowska u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej jest jednym z flagowych projektów notowanej na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych
spółki deweloperskiej BBI Development SA. Współinwestorem tego
przedsięwzięcia jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców
Śródmieście, o blisko 150-letniej tradycji w warszawskim handlu.

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

ØRadomska Witamina Ø110-latki
J

R

adomska PSS Społem, najstarsza
148-letnia sieć handlowa w Radomiu, ma 20 sklepów, piekarnię oraz bar
Sezam. Od wielu lat przy ulicy Struga działał sklep owocowo-warzywny
i spożywczy „Witamina”. W maju br.
stary budynek został całkowicie rozebrany, a w jego miejscu powstał nowy
obiekt o nowoczesnej bryle i wizerunku. Zbudowała go w ciągu pięciu
miesięcy radomska firma Kombud. Jak
mówił podczas otwarcia 14 października br. mediom Cezary Rolnik, prezes
PSS w Radomiu, ten kultowy sklep
ma nieco poszerzoną ofertę produktów
spożywczych i przemysłowych, a cała
powierzchnia handlowa jest lepiej wykorzystana. – Na razie jest to nadal budynek parterowy, ale w przyszłości nie
wykluczamy, że zostanie tam dobudowane piętro – dodaje prezes Rolnik.

ak podaje Biuletyn KZRSS Społem, jubileusz 110-lecia obchodziły niedawno kolejne spółdzielnie:
„Społem” PSS w Pabianicach oraz
„Społem” PSS w Krasnymstawie.
Natomiast 110-letnia kaliska PSS
z okazji jubileuszu otworzyła nowy
sklep, market pod nazwą „Polanka”.
Mieści się w centrum handlowym
przy ulicy Polnej 14.

ØOrzeł dla Tucholi

G

azeta Pomorska z 23 października br. podaje, że PSS „Społem”
w Tucholi otrzymało prestiżową nagrodę Orła Agrobiznesu Grand Prix. Jednocześnie burmistrz miasta dostał tytuł
Złoty Promotor Orłów Agrobiznesu. –
Rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną
na naszym rynku. Nasza spółdzielnia
jest jedyną, która ma własną ubojnię.
Spośród 250 tylko my zostaliśmy. Jest to
trudne, bo rynek mięsny nie jest stabilny.
Ceny skaczą, musimy pozyskiwać towar
często z odległych terenów. Ale zapewniamy naszym klientom najświeższy
towar bez sztucznych konserwantów
– mówiła Krystyna Klunder, prezeska
PSS „Społem”. Spółdzielnia ma także
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piekarnię z wyrobami bez polepszaczy
i sieć placówek, które są modernizowane i dostarczają produkty dobrej jakości.

ØZupa dla potrzebujących

G

łos Pomorza 12 października br.
donosi, że już po raz trzeci słupska
PSS Społem, w barze mlecznym Poranek będzie prowadzić akcję Zawieszona Zupa. Akcję „Zawieś zupę dla
potrzebującego” słupska PSS będzie
organizowała od listopada do lutego.
Zimą, przy okazji regulowania własnego rachunku za posiłek, można zapłacić
przy kasie za zupę, którą będzie mógł
odebrać ktoś, kogo na ciepły posiłek
nie stać. Najczęściej przychodzą po nią
ubodzy, emeryci, czasem bezdomni.
Akcja pokazuje jak bardzo taka pomoc
jest potrzebna. – W czasie ostatniej
akcji, na przełomie 2016 i 2017 roku
panie kucharki wydały siedem tysięcy
111 talerzy zupy osobom potrzebującym – mówi Eugenia Rębacz, prezes
PSS Społem. – Rok wcześniej osobom
potrzebującym wydaliśmy 8 tys. 808
zup. Może dlatego, że zima była mroźniejsza i wtedy były dni gdy potrzebujący przychodzili na posiłek do Poranka nawet kilkukrotnie. W rekordowym
dniu w Poranku wydano aż 184 talerze
zupy.

13 070 mkw i 2900 mkw. powierzchni handlowo-usługowej, z 6. windami, 106. miejscami parkingowymi na
dwóch poziomach, parkingiem rowerowym z szatniami i prysznicami.
Integralną częścią tej inwestycji będą
ujęte w projekcie zielone tarasy o powierzchni ponad 1000 mkw.
Atutem powierzchni biurowych jest
ich standard BREEAM Excellent. Zarówno lokalizacja budynku jak i to, że
jest on pierwszym obiektem zintegrowanym z siecią metra są atutami dla
przyszłych użytkowników czego potwierdzeniem jest m.in. dotychczasowe
zainteresowanie najemców powierzchnią biurową w ponad 40 procentach. „Jestem przekonany, że wkrótce
ogłosimy nazwy kolejnych firm, które
umieszczą swoje siedziby w Centrum
Marszałkowska „ powiedział Michał
Skotnicki, prezes zarządu BBI Development, dziękując wszystkim za
współpracę przy realizacji inwestycji,
której zakończenie przewidywane jest
w drugim kwartale 2018 roku..
Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Śródmieście Dariusz Wolke pogratulował projektu przypominając jednocześnie o innej inwestycji BBI tj.
o zrewitalizowanej dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek KONESER na
Pradze Północ.
Realizację projektu Centrum Marszałkowska powierzono doświadczonej na rynku Korporacji Budowlanej
DORACO z Pomorza należącej do
Hass Holding, której właściciel Andrzej Hass był obecny na uroczystości. Podziękował za daną jego firmie
możliwość realizacji tej, jak ją nazwał
„fenomenalnej inwestycji”, a następnie dał sygnał kierownikowi budowy

W swoim wystąpieniu wiceprezes
BBI Development Rafał Szczepański,
wymieniając wszystkich zaangażowanych w realizację projektu począwszy
od architektów Michała Adamczyka
i Krzysztofa Tyszkiewicza, władz miasta, dyrekcji Warszawskiego Metra,
głównego wykonawcy Korporacji Budowlanej Doraco po współinwestora
„Społem” WSS Śródmieście powiedział : Obecny stan budynku to efekt
pracy i współpracy z uczestnikami tego
przedsięwzięcia.
Prezes śródmiejskiej spółdzielni
spożywców Anna Tylkowska wyraziła podziękowanie tym, którzy spełnili oczekiwania i tym którzy się do
tego przyczynili – „jestem niezmiernie
szczęśliwa, że możemy wziąć udział
w tej uroczystości. Jest to ogromne
przedsięwzięcie w życiu spółdzielni,
którego realizacja nie byłaby możliwa
bez takiego partnera
jak BBI Development”. Wspomniała
także o determinacji, która towarzyszyła podczas załatwiania
spraw
formalnych,
tych
związanych z zawieraniem kompromisu z sąsiadami, jak
również o tym, że
w tym miejscu stał
trzykondygnacyjny
Sezam, a obecnie
jest
jedenastopiętrowy nowoczesny,
elegancki budynek
o ciekawej formie
i
ponadczasowej
wartości architek- Na scenie: od lewej Rafał Szczepański, Michał Skotnicki
tonicznej, idealnie i Anna Tylkowska.
wpisujący się w przestrzeń Śródmie- do zawieszenia wiechy na konstrukcji
ścia.
budynku, co mogli obserwować uczestSpółdzielców napawa radością fakt, nicy spotkania na zainstalowanych na
że na 150-lecie spółdzielni będą mogli sali ekranach.
uczestniczyć w otwarciu nowej inwestyCentrum Marszałkowska jest bardzo
cji podtrzymując tradycję, bowiem stary ważną inwestycją dla BBI DevelopSezam był uruchomiony w roku 1969 ment, ale jak powiedział jej wiceprezes
– w roku 100-lecia istnienia spółdziel- Rafał Szczepański, , Spółka jest otwarni I w tym wypadku sprawdza się hasło ta nie tylko na rozwój tu i teraz, ale
śródmiejskiej spółdzielni „Łączymy tra- również w swoją działalność ma wpidycję z nowoczesnością”. Nowy Sezam saną tradycję „czego przykładem jest
będzie placówką nowoczesną dosto- włączenie się BBI w tegoroczną akcję
sowaną do wymogów współczesnego „Warszawa pamięta o swoich bohatehandlu. Społemowcy mają nadzieję, że rach”, mającą na celu upamiętnienie
wrócą do niego dawni klienci, ale i to, bohaterów Powstania Warszawskiego
że dołączą do nich również pracownicy poprzez renowacje tablic w miejscach
wynajętych powierzchni biurowych.
pamięci i martyrologii na terenie stoliWspomnienia z lat 60-tych XX cy. Istniejące w ilości 160 sztuk tablice
wieku ożyją za sprawą wykorzystania autorstwa Karola Tchorka wymagają
w Centrum pieczołowicie odzyskanej rewitalizacji.
z dawnego Sezamu i przechowywanej
Jak dużą wagę władze spółki przymozaiki, a na zewnątrz zostanie zain- wiązują do tej akcji świadczy m.in.
stalowany pierwotny neon.
obecność na uroczystości uczestnika
Anna Tylkowska wspomniała rów- Powstania Warszawskiego, wiceprenież o dwóch obecnych na uroczystości zesa Związku Powstańców Warszawosobach Bogusławie Różyckim prezesie skich Eugeniusza Tyrajskiego, jak
„Społem” WSS Praga Południe i Alinie również złożona deklaracja, dotycząca
Cacko obecnie członku Rady Nadzor- zainstalowania na budynku Centrum
czej Spółdzielni, którzy byli świadkami Marszałkowska tablicy upamiętniająotwarcia ówczesnego Sezamu.
cej powstańców poległych w tym miejW uroczystości wzięli udział m. in. scu. Projekt zostanie wykonany przez
Cecylia Przedpełska przewodnicząca artystę plastyka Bożenę Wacławek, ale
Rady Nadzorczej WSS, wiceprezes ds. tym razem materiałem będzie ceramiFinansowych Karolina Strząska, Bo- ka, a nie niezbyt trwały piaskowiec.
gusław Pieńkowski – dyrektor nieistInnym przedsięwzięciem jest zaproniejącego Sezamu, a obecnie Hali Mi- jektowana rewitalizacja położonego
rowskiej, pracownicy poszczególnych w obrębie inwestycji Pasażu im. Widziałów WSS-u, a także prezes Spółki tolda Rowickiego.
Nowy Sezam Ewa Grenda, prezes MaJak na uroczystość zawieszenia wiezowieckiej Agencji Handlowej „Spo- chy przystało po części oficjalnej gołem” Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, ście zostali zaproszeni na część „towaprezes SS Mokpol Sylwester Cerański, rzyską” tj. kuluarowe rozmowy, a także
prezes Spółdzielni Spożywców „Su- skorzystanie z przygotowanego na tę
persam” Grzegorz Majewski.
okazję menu „warszawskich smaków”
Centrum Marszałkowska to budy- oraz dań wegańskich, gorącej wedlownek o charakterze biurowo-handlowym skiej czekolady, pączków Bliklego i ino11. kondygnacjach, kubaturze 16 500 nych słodkości.
mkw, w tym powierzchni biurowej
Jolanta Jędrzejewska
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Zebrania delegatów KZRSS Społem
uDokończenie ze str. 1
Podczas warszawskiego zebrania
regionalnego delegatów KZRSS Społem, wszyscy jego uczestnicy otrzymali piękne, specjalne wydanie historycznego, stuletniego czasopisma
„Społem”. Ma ono charakter jubileuszowy, z okazji 25-lecia KZRSS, ale
zawiera bardzo mocne akcenty wzywające społemowców do jednoczenia
się wokół idei powołania „Polskiej
Grupy Handlowej COOP Społem”.

sprawozdań
o
realizacji
uchwał VI Zjazdu
Związku,
które
rzetelnie pokazują
aktywność
i zaangażowanie
związku
rewizyjnego na
rzecz spółdzielni. Godne pochwały są m.in. imponujący bilans szkoleń, lustracji i doradz-

Tylko Społem!
Mówią o tym zdecydowanie, w dwugłosie o dziś i jutro Społem, przewodniczący Rady Nadzorczej Związku
Adam Sosnowiec i prezes Zarządu
Związku Ryszard Jaśkowski /pełne
teksty zamieszczamy na str.5/. To,
moim zdaniem „być albo nie być”
spółdzielni społemowskich, które od
blisko 30 lat tracą udziały w rynku
na rzecz wielkich koncernów zagranicznych.

twa oraz takie inicjatywy, jak sprzedaż
marki własnej poprzez KPH Społem,
rozwój systemu karty lojalnościowej,
powołanie spółki Broker Społem,
wspólna modernizacja SOW Zorza
w Kołobrzegu.
Szczególnie ta wspólna kołobrzeska
inwestycja, podjęta w 2015 r. przez
Związek i 30 spółdzielni pokazuje dobitnie, że „w jedności siła” i tylko dzia-

          Str. 3
Szkoda, że delegaci nie zdążyli
skorzystać z doręczonego im na zebraniu, opracowanego w Związku
rankingu spółdzielni za lata 20152016. Niezwykle wyraźnie widać
z niego pilną konieczność budowy
„Polskiej Grupy Handlowej COOP
Społem”. Oto, pomimo wielkiej hossy na rynku, gdy zagraniczne koncerny, w tym dyskonty, „spijają całą
śmietankę”, to mimo ogromnej modernizacji społemowskich placówek,
nie rośnie im należycie ilość klientów.
W czasie kiedy rządowy program
500 plus, spadek bezrobocia i inflacji,
wzrosty płac podnoszą siłę nabywczą
Polaków, polskie sklepy przegrywają
cenowo z zagranicznymi. Do tego dochodzi ogromna reklama w mediach
Biedronki, Lidla, Tesco, Żabek, Carrefoura i in.
Z rankingu spółdzielni wynika, że
połowa z nich odnotowuje teraz spadek
obrotów, w tym spółdzielnie warszawskie. Jeśli jeszcze porównać dane tego
rankingu ze wcześniejszymi, to widać
jak bardzo cofa się nasz udział w rynku
/z ok. 6 na ok. 2 proc./. W 2012 r. przychody netto zrzeszonych spółdzielni
wyniosły 6.064 mln zł, a w 2016 r. tylko 5.275 mln zł. Spółdzielnie warszawskie spadają w rankingu, a największa
z nich z pozycji wicelidera w 2013 r.
spadła na szóstą pozycje w 2016 r.
Nie piszę tego, by psuć komuś humor, ale jako entuzjasta Społem od
lat, obecnie z dystansu i perspektywy
szpitalnego łóżka, chcę, aby spółdzielnie obudziły w sobie ducha walki i potrafiły razem odbudować swoją
mocną pozycję, jaką miały przez minione dziesięciolecia XX wieku. Może
potrzebny jest „okrągły stół” 30 największych spółdzielni i ich Związku,
którzy wezmą na siebie trud powołania krajowej struktury zakupowej
Społem?

Gdyby delegaci zdążyli przeczytać
wcześniej te mobilizujące słowa liderów Związku, być może ich zebranie
potoczyłoby się zgoła inaczej. Tymczasem rutynowo wysłuchano obszernych

C

łanie razem/społem przynosi namacalne efekty. To dobry i przekonywujący
przykład dla budowy krajowego systemu zakupowego dla wszystkich spółdzielni.

Gdyby przed delegatami stanęli
dzisiaj tacy wiekopomni liderzy jak
Rapacki, Strzelecka, Wojciechowski,
Mielczarski, zakrzyknęliby pewnie
jak obecnie prezes Ryszard Jaśkowski – „Społem Spółdzielcy!”, albo
„Do booju, do booju, do boju PSS!”.
DARIUSZ GIERYCZ

oroczne dni zaduszne i święto Wszystkich Świętych każą
spojrzeć refleksyjnie na przeszłość. Wspominamy naszych zmarłych przyjaciół, kolegów, znajomych,
wierząc że „non omnis moriar”…
Z sentymentem, subiektywnie wracam do rozmów i spotkań ze znanymi
mi ludźmi Społem, którzy zasłużyli
się w ostatnim ćwierćwieczu, a odeszli już w XXI wieku.
Z nich chyba najwybitniejszą liderką
była Irena Strzelecka, zmarła w 2005 r.

rzu /zm.2007/, Mariana Tessara w Gryfinie /zm.2003/. W okresie powodzi
stulecia w 1999 r. St.Sosnowski energicznie i ofiarnie organizował pomoc
poszkodowanym spółdzielniom i spółdzielcom, blisko współpracując m.in.
z nieżyjącymi już wybitnymi prezesami PSS w Opolu Allanem Malawskim /
zm.2004/ i w Zakopanem Wojciechem
Gachem /zm.2016/.
Prezes Sosnowski zawsze znajdował wsparcie w KZRSS, m.in. u gł.
specjalistów, entuzjastycznego miło-

Siwak /zm.2002/, były prezes ogólnomiejskiej WSS. Wraz z nieżyjącym
od lat red.Marianem Bojanowiczem
mówili mi wtedy, w latach 90. że jeżeli spółdzielnie warszawskie znowu się
nie zjednoczą w jedną warszawską, to
„rozdziobią nas kruki, wrony”… Jakby
kontynuatorem ich działań był red. Cezary Bunikiewicz /zm.2014/, świetny,
sumienny reporter i sprawozdawca ze
spółdzielni w SW.
Na koniec trzeba wspomnieć byłego
prezesa WSS Śródmieście Juliusza Ge-

charyzmatyczna prezes Związku w latach 1958-1972 i do końca życia aktywna m.in. w Komisji Historycznej
WSS i Fundacji Pomocy Emerytom
Społem. Cały swój autorytet angażowała w obronie spółdzielni przeciwko
zakusom przerabiania ich w spółki.
Potępiała tzw. aferę gdańską, w której
grupka przywódcza spółdzielni, wraz
z żonami prezesów, przejęła jej majątek
do spółki, wskutek pozbawienia członkostwa 2 tys. członków PSS. Na ten temat pisaliśmy w latach 90. kilkanaście
artykułów w miesięczniku „Społem”,
powstrzymując wtedy skutecznie katastrofalną falę „prywatyzacji”.
Uczniem Strzeleckiej był zmarły
w 2016 r. Stanisław Sosnowski, wiceprezes CZSS i potem KZRSS, znakomity negocjator z Solidarnością
i władzami w okresie strajków, a potem waleczny bojownik o przetrwanie
spółdzielni po niszczącej specustawie
z 1990 r. Często jeździliśmy razem
w teren, gdzie prezes Sosnowski podnosił ducha spółdzielców, m.in. zmarłych
znakomitych, gospodarnych prezesów
PSS, Zdzisława Cugiera w Głogowie /
zm.2009/, Jana Talarczyka w Myślibo-

śnika ruchu społemowskiego Edka Cegłowskiego /zm.2000/ i sumiennego
kronikarza jego dziejów Kazimierza
Bendkowskiego /zm.2017/ oraz swego
kolegi wiceprezesa Zarządu Ryszarda
Buzuka /zm.2016/. To były dobre duchy Społem. Bez nich trudno wyobrazić sobie ówczesnej społemowskiej,
braterskiej atmosfery solidarności
i współdziałania w Związku.
Tę atmosferę społemowskiej wspólnoty, na przekór różnym przeciwnościom, antyspółdzielczym poczynaniom politycznych liberałów, którzy
chcieli do końca zniszczyć ruch spółdzielczy, podtrzymywała też prasa
społemowska – miesięczniki – stuletni
„Społem” i półwiekowy „Społemowiec
Warszawski”. Ducha walki o przetrwanie i rozwój spółdzielni, mimo ich
zatomizowania w latach 90., propagowali m.in. redaktor naczelny „Społem”
Marek Rasiński /zm.2011/, który jako
dyrektor Dzielnicy Śródmieście poparł
starania WSS o uwłaszczenie jej majątku.
Podobnie walecznie pisywał, także w felietonach „Morałka” w „Społemowcu” sławny redaktor Ryszard

runga /zm.2015/. Dzielnie znosił ciosy
specustawy z 1990 r. i bronił majątku
spółdzielni. A kiedy likwidator miejskiej WSS zażądał likwidacji „Społemowca” mężnie przeciwstawił się jemu
i przekonał spółdzielnie warszawskie,
aby własnym sumptem wydawały czasopismo. Do końca swych dni pozostał
aktywny jako strażnik pamięci, wiceszef Komisji Historycznej WSS i prezes Związku Młodocianych Więźniów
Politycznych „Jaworzniacy”. Na polu
historycznym współdziałał m.in. z bohaterką Powstania Warszawskiego, porucznik AK „Janeczką” – Janiną Sikorską, żoliborską liderką WSS /zm.2009/,
a na polu integracji spółdzielni i utworzenia MAH Społem z prezesem WSS
Praga Południe Wacławem Świątkiem
/zm.2002/ i dyrektor Hali Mirowskiej
Elżbietą Niską /zm.2011/.

Zaduszki społemowskie

Cienie naszych zacnych Koleżanek
i Kolegów towarzyszą nam dzisiaj
w codziennej pracy. Przypominają
o dorobku pokoleń i wartościach społemowskich, którym należy pozostać
wiernymi.
DARIUSZ GIERYCZ

Klub Działaczy Spółdzielczych
uDokończenie ze str. 1
Klub Działaczy Spółdzielczych,
który niedawno obchodził swoje
50-lecie, to wyjątkowe grono osób.
Od wielu lat należą do niego zasłużeni działacze spółdzielczości różnych branż, w tym społemowskiej.
Przeszli oni całe swoje życie zawodowe w strukturach spółdzielczych,
z którymi są nadal silnie związani
uczuciowo, a ich doświadczenie
i autorytet, pozwalają na głęboką
cenną refleksję. Dlatego goszczący
u nich aktualni liderzy spółdzielczości czują wobec nich respekt
i uznanie.
Tak było i tym razem, 24 października br., gdy Klub zaprosił prezesa

prezes, potrzeba nam jednej organizacji handlowej, bo w pojedynkę spółdzielnie nie dadzą rady na konkurencyjnym rynku.
W dyskusji głos zabierali m.in. Olga
Rewińska, Maria Plucińska, Katarzyna
Skiba-Gomułka, prof.Maria Konieczna
-Michalska, prof.Zofia Chyra-Rolicz,
Jan Kucharczyk, dr Krzysztof Lachowski, Bogdan Augustyn i niżej podpisany.
Zwracano uwagę na dotkliwy brak
szkolnictwa zawodowego w zakresie
handlu, a niegdyś działało pod patronatem Społem 300 szkół handlowych
i 15 zespołów takich szkół. Poważną
bolączką są zbyt wysokie ceny w społemowskich sklepach, ale jedynym
wyjściem jest powołanie krajowej

Walczmy o nasze

Zarządu KZRSS Społem Ryszarda
Jaśkowskiego, który jednocześnie
jest wiceprezesem Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej. Dodajmy, że zebranie prowadził prezes Klubu Bogdan Augustyn, były prezes Społem
CZSS w latach 1981-1990, a towarzyszył mu prezes bratniego Towarzystwa Spółdzielców dr Krzysztof
Lachowski.
Prezes Ryszard Jaśkowski, prezentując aktualną sytuacje Związku
i spółdzielni społemowskich, nie mówił zbyt długo, pozostawiając czas na
pytania i dyskusję. Mimo, że KZRSS
Społem jest obecnie tylko rewizyjnym,
to podejmuje potrzebne inicjatywy gospodarcze na rzecz spółdzielni, w tym
m.in. budowy krajowego systemu zakupów Społem, aby zahamować spadek obrotów spółdzielni i spadek ich
potencjału. Pozytywnym i obiecującym
przykładem konsolidacji spółdzielni
i ich Związku jest modernizacja SOW
Zorza w Kołobrzegu, który przynosi
konkretne zyski.
Mówca podkreślił, że w ciągu 25
lat działalności KZRSS Społem, społemowcy i inni spółdzielcy działają
często we wrogim otoczeniu. Po niszczącej specustawie w 1990 r. trzeba
wciąż odpierać ataki liberałów, którzy
chcą unicestwić ruch spółdzielczy,
np. przymusowo przekształcając je
w spółki. Obecnie osobiście angażuje
się w walkę o korzystne dla spółdzielczości rozwiązania w podatku handlowym i w kwestii wolnych niedziel
w handlu. Nade wszystko, podkreślił

grupy zakupowej. Wtedy zahamuje
się regres i zjednoczone spółdzielnie
stawią skutecznie czoła agresywnej
zagranicznej konkurencji, w tym dyskontów.
Prezes Bogdan Augustyn postulował zwiększenie bazy członkowskiej
spółdzielni i odmładzanie jej, a także
by obecny Krajowy Związek Społem
na swych zjazdach przywrócił ciągłość
numeracji i wtedy najbliższy zjazd
krajowy byłby 50-tym! Dr Krzysztof
Lachowski proponował ofensywę informacyjna, bo społeczeństwo a szczególnie młodzież mało wie o tym czym
jest Społem, a za dwa lata przypada
jego 150-lecie. Prof. Zofia Chyra-Rolicz również popierała taką ofensywę,
zwłaszcza na tle 100-lecia niepodległości w 2018 r. Większość dyskutantów
domagała się wielkiej kampanii promocyjnej Społem, a część z nich poparła
moją propozycję opracowania w KRS
„Czarnej Księgi” szkód jakie wywołała
specustawa z 1990 r.
Dziękując dyskutantom, prezes
Jaśkowski obiecał wnikliwie przeanalizować zgłaszane wnioski i postulaty. Stwierdził, że w minionych
25 latach spółdzielcy dowiedli iż są
niezłomni, nieprzekupni i jak przed
wiekiem, pozytywistycznie nastawieni społecznie. Zamykając zebranie
i dziękując wszystkim, prezes Augustyn zaznaczył, że przyszłość Społem
to jedynie powrót do związku gospodarczo-rewizyjnego.
DARIUSZ GIERYCZ
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to nie szanuje i ceni swojej
przeszłości ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości „ – te
słowa Józefa Piłsudskiego przytoczył
w swoim wystąpieniu Tadeusz Dworski, prezes „Społem” Powszechnej
Spółdzielni Spożywców POMOC
w Puławach, na uroczystości związanej z 110-leciem istnienia kierowanej
przez niego spółdzielni.
W historii polskiej spółdzielczości
spożywców rzadkością jest fakt, że
powstanie spółdzielni związane jest
z dziejami miasta. Niespełna rok po
nadaniu Puławom praw miejskich, 1
sierpnia 1907 roku rozpoczyna swoją
działalność Stowarzyszenie
Spożywców, które przyjmuje nazwę
Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców „POMOC”. Od
tego czasu Spółdzielnia jest najstarszym zakładem pracy w mieście rodu
Lubomirskich i Czartoryskich. Jednym
z głównych celów Stowarzyszenia było
m.in. zaspokojenie potrzeb materialnych i kulturalnych swoich członków.
W wyniku energicznych działań, już
w pierwszych dniach po jego założeniu
został uruchomiony pierwszy sklep
branży spożywczej, który mieścił się
w budynku u zbiegu ulicy Gdańskiej

„

Lata 1990-1994 ( czas transformacji
gospodarki ) odcisnęły piętno na zubożeniu zasobów lokalowych Spółdzielni
(zwrot lokali właścicielom, przejęcie
placówek detalicznych i gastronomicznych przez dotychczasowych kierowników lub pracowników). Również
próby łączenia spółdzielczego handlu
detalicznego na bazie działającej Krajowej Agencji Handlowej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Mimo
konkurencji ze strony super i hipermarketów puławscy spółdzielcy prowadzą
w tym czasie sklepy pod szyldem LUX
i Mini-LUX, a od roku 2009 uruchamiają sklepy GAMA i Mini –GAMA
na podstawie umowy z Partnerskim
Serwisem Detalicznym.
Dobra kondycja Spółdzielni została zauważona przez różne gremia, stąd
przyznane jej wyróżnienia i prestiżowe statuetki.W listopadzie 2011 roku
podczas V Zjazdu Delegatów KZRSS
”SPOŁEM” PSS „POMOC” otrzymuje statuetkę „Innowacyjna Spółdzielnia
Społem”, rok później statuetkę „Orzeł
Agrobiznesu” Warszawskiej Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS,
a w roku jubileuszu statuetkę „SYBILLA” od władz miasta Puławy „za propagowanie oraz trwanie przy pięknej idei
spółdzielczości oraz prowadzenie sieci

nasza dobrze funkcjonuje, starając się
zaspokajać upodobania i gusta naszych
klientów. Mając nadzieje i podstawy do
dalszego rozwoju pragniemy łączyć
tradycje ruchu spółdzielczego z wymaganiami współczesnego nowoczesnego
handlu „.
W roku Jubileuszu trzeba również
zwrócić uwagę na działalność społeczną, która jest wpisana do Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych. Co roku
PSS włącza się w organizowaną przez
władze miasta wigilię dla mieszkańców Puław. W trzecim kwartale tego
roku Spółdzielnia wraz z Katolickim
Stowarzyszeniem RODZINA przystąpiła do produkcji i sprzedaży w sklepach spółdzielni „Chleba Świętego
Alberta „. Przedsięwzięcie to związane
jest z obchodzonym Rokiem św. Alberta – patrona Puław.W sześciu parafiach
po mszach rozdano nieodpłatnie 1700
bochenków, a uzyskane datki przekazano na potrzeby schroniska pod wezwaniem świętego. Marzeniem spółdzielców jest wpisanie produktu na listę
produktów regionalnych.

Szanowany dorobek

Plany puławskich spółdzielców na
przyszłość: „są bardzo ostrożne, ambitne i wynikają z potrzeb i możliwości
finansowych spółdzielni, ale przede
wszystkim utrzymanie – w wielkim trudzie wypracowanej przez okres 110 lat
– solidnej pozycji na mapie gospodarczej naszego miasta”.
Z okazji obchodzonego jubileuszu
w spotkaniu w restauracji „Gościniec
nad Wisłą” wzięło udział ponad 170
zaproszonych gości wśród nich członkowie, działacze, długoletni pracownicy
spółdzielni, posłowie na Sejm,przedstawiciele władz województwa, starostwa
powiatu puławskiego, władz miasta
Puławy, kościoła, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gości z firm współi Niemcewicza (dziś ulica Centralna).
Kierował nim Adolf Szlamiński, a kasę
obsługiwała Wanda Tyrawska. Organizacja po roku działalności zrzesza 220
członków. Ważnym momentem w jej
historii było przystąpienie w roku 1909
do Związku Spółdzielni Spożywców
w Warszawie.
Ograniczona działalność w okresie I wojny światowej, po uzyskaniu
niepodległości została wzmożona
w samym mieście Puławy i okolicznych
miejscowościach. Dużym sukcesem
było dokonanie zakupu w roku 1928
działki w centrum Puław, której PSS
do chwili obecnej jest właścicielem.
Działania podczas II wojny światowej
zniszczyły dorobek poprzednich lat, ale
członkowie podjęli szybko działalność
handlową na rzecz ludności polskiej,
zaopatrując ją w artykuły pierwszej potrzeby. W czasie okupacji prowadzona
była nie tylko działalność handlowa,
ale również konspiracyjna, za którą ówczesny prezes Zarządu Franciszek Studniarek trafił do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Ponowne straty Spółdzielnia poniosła w lipcu 1944 roku,
ale sprawne zarządzanie już pod koniec
tego roku pozwoliło na uruchomienie
nowych placówek.
Lata pięćdziesiąte to lata stabilizacji i dalszego rozwoju. Dziesięciolecie
zaowocowało 34. sklepami, 7. zakładami gastronomicznymi, 6. zakładami
produkcyjnymi, budową SDH „POWIŚLE”. Kolejne obiekty spółdzielcze
powstają w latach siedemdziesiątych.
Datą przełomową w historii spółdzielni
był rok 1982 od kiedy organizacja stała
się samodzielną i samorządną Spółdzielnią Spożywców.

placówek handlowych w niełatwych,
zmieniających się warunkach rynkowych”, a także wyróżnienie „Gazela
Biznesu” przyznane przez Puls Biznesu.
Obecna działalność gospodarcza
skoncentrowana jest na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi
oraz na produkcji piekarskiej i ciastkarskiej.
W swoim wystąpieniu na uroczystym spotkaniu z okazji jubileuszu
spółdzielni w dniu 5 października br.,
prezes Tadeusz Dworski powiedział:
„ zdajemy sobie sprawę, że zadania
jakie stawiamy przed sobą, szczególnie w okresie bardzo dużej ekspansji
i konkurencji ze strony zachodnich sieci
handlowych, wymagają dużego wysiłku całej naszej załogi oraz akceptacji
spółdzielczej społeczności i mieszkańców miasta.Pomimo burzliwych zmian,
szczególnie w handlu jakie zaszły
i zachodzą cały czas nadal w ostatnich
latach w naszym kraju, Spółdzielnia

Wśród pracowników Tadeusz Dworski wymienił także „pracownika nieetatowego”
– swoją żonę, której ofiarował bukiet z czterdziestu jeden róż, jako symbol jego lat
przepracowanych w spółdzielni, a zarazem ich wspólnego pożycia. Podziękował
małżonce za wspólnie spędzone lata, za wyrozumiałość i okazaną pomoc

pracujących ze Spółdzielnią tj. Grupy
EUROCASH, Partnerskiego Serwisu
Detalicznego, firm FLORENTYNA,
PUBLIMAR, Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Klubu Sportowego
„AZOTY”, Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Garwolinie.
Licznie przybyła do Puław grupa
spółdzielców z całej Polski z prezesem
KZRSS Społem Ryszardem Jaśkowskim reprezentującym również KRS,
z jego zastępcą Szymonem Fabisiakiem oraz sekretarzem Rady Nadzorczej Związku Marią Wawrzaszek –
Gruszką.
Napłynęły również gratulacje i życzenia od Bogdana Augustyna prezesa
Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców w latach 19801989, Ryszarda Buły prezesa PSS
„Jedność” w Częstochowie i Wiesława
Sznazy z Elbląskiej Spółdzielni Spożywców.
Wszystkich uroczyście powitali
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna
Rybicka i Prezes Tadeusz Dworski.
Z okazji Jubileuszu została przyznana Spółdzielni przez Zarząd Województwa Lubelskiego honorowa
odznaka „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, którą udekorowano
Sztandar,, a V-ce Starosta Powiatu Puławskiego Michał Godliński zgodnie
z decyzją Zarządu Powiatu odznaczył
prezesa Tadeusza Dworskiego odznaką „ZASŁUŻONY DLA POWIATU
PUŁAWSKIGO „.
„Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej „Złote
Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę otrzymali :Jacek Choina,

Urszula Gałkowska, Józefa Goś,
Urszula Kowalczyk, Hanna Krawczak,, Bogumiła Maruszak, Henryka
Nowakowicz, Grażyna Siwiak, Ewa
Szewczyk, Małgorzata Szymanek,
Bożena Wilczek, Barbara Wójcik.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta
dokonał Wojewoda Lubelski dr. hab.
Przemysław Czarnek.
Zarząd Województwa Lubelskiego
wyróżnił okolicznościowymi grawertonami Spółdzielnię za całokształt
działalności, a działaczy i pracowników za pełną pasji i zaangażowania
działalność społeczną na rzecz Województwa. Wśród wyróżnionych byli:
Tadeusz Dworski, Anna Rybicka,
Hanna Oczkowska, Jadwiga Strychalska i Alicja Żydek. Okolicznościowe dyplomy uznania od Marszałka
Województwa Lubelskiego otrzymali
członkowie Rady Nadzorczej: Jadwiga Gawryjołek, Barbara Kozak, Stanisława Płaza, Kazimiera Wąsala,
Grażyna Zarychta.
Pracownikom i działaczom PSS
uchwałą Zarządu KZSS „Społem”
przyznane zostały spółdzielcze odznaki „Zasłużony dla Społem”, które wręczyli Prezes Zarządu KZSS Ryszard
Jaśkowski oraz Z-ca Prezesa Zarządu
Szymon Fabisiak. W tym gronie byli:
Irena Adamska, Mirosław Błazik,
Katarzyna Dudek, Wiesława Fijoł,
Agnieszka Goral, Małgorzata Goral,
Małgorzata Grzęda, Sławomir Korczak, Teresa Lasota, Elżbieta Mącik,
Ryszard Miturski, Henryka Nowakowicz.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni pamiętali o pracownikach, którzy
jak powiedział o nich Tadeusz Dworski
„byli i są najważniejszym majątkiem
Spółdzielni”. Spośród 89 osób trzynaście posiada staż od 35 do 46 lat. W dowód uznania za długoletnią, wzorową
i sumiennie wykonywaną pracę grawertony otrzymali: Grażyna Dukowska,
Marta Dzięgiel, Jerzy Furtak, Hanna Gawda, Barbara Jasiuk, Krystyna Kosidło, Lucja Kubiak, Ryszard
Miturski, Halina Skorupa, Monika
Sykut, Mirosław Szafrański, Elżbieta
Uzdowska, Andrzej Woszczko.
Wśród
pracowników
Tadeusz
Dworski wymienił   także „pracownika nieetatowego” – swoją żonę, której
ofiarował bukiet z czterdziestu jeden
róż, jako symbol jego lat przepracowanych w spółdzielni, a zarazem
ich wspólnego pożycia. Podziękował
małżonce za wspólnie spędzone lata,
za wyrozumiałość i okazaną pomoc.
Obecni na uroczystości przedstawiciele w licznych wystąpieniach
podkreślali jak ważną rolę pełni PSS
„POMOC” w mieście i powiecie. Oficjalną jej część zakończył koncert duetu puławskich artystów Małgorzaty
i Waldemara Ziemnickich w programie muzycznym „Tak niedawno…”.
Z okazji 110-lecia Spółdzielni nie
mogło zabraknąć jubileuszowego toru,
przygotowanego przez pracowników
spółdzielczej ciastkarni.
Opr. Jolanta Jędrzejewska
Foto Piotr Szwed

* Święto Latawca
W
List do redakcji

poprzednim numerze Społemowca Warszawskiego opublikowaliśmy m.in. artykuł o popularnym, dorocznym Święcie Latawca,
wspaniale organizowanym co roku na jesieni przez PSS w Wyszkowie. Wkradły się do niego niestety pewne błędy, które zauważyli niektórzy
wnikliwi Czytelnicy, pisząc listy do redakcji. Przepraszamy za nie, prostując, że zawody latawcowe odbywały się na pięknych błoniach nadbużańskich, a nie nadbiebrzańskich, jak błędnie napisaliśmy. A dokładnie w dolince
między białym sanktuarium św. Idziego, a znaną społemowską restauracją
„Wyszkowianka”. Oto wymiana listów w tej sprawie:
19 października 2017 – Grzegorz Jan Oracz napisał: Dzień dobry/ dobry wieczór! Z zainteresowaniem przeczytałem Pana artykuł nt. Wyszkowskiego Festynu Latawcowego pomieszczony w n. 10 „Społemowca warszawskiego”. Pięknie
i smacznie napisane, ale łyżką dziegciu jest zlokalizowanie tegoż Wyszkowa nad
Biebrzą, a on nie dość, że zaledwie 50 km od Warszawy, to jeszcze nad Bugiem
się rozłożył. Nad Biebrzą trudno efektywnie Wyszkowa szukać. Pozdrawiam Pana
Redaktora. Grzegorz Oracz, z Ostrołęki nad Narwią. Do widzenia / dobranoc.
19 października 2017 – Dariusz Gierycz napisał: Dziękuję za list i uwagi. Sprostowanie damy za miesiąc, bo błonia nadburzańskie pomylono w korekcie z nadbiebrzańskimi... Z Wyszkowem sympatyzujemy i bywamy regularnie. Pozdrawiam
słonecznie. Dariusz Gierycz
19 października 2017 – Grzegorz Jan Oracz napisał: Jeszcze raz się odzywam,
ponownie jako społecznik-korektor. Otóż skoro poprawna pisownia nazwy rzeki
to Bug, to powinny być błonia nadbużańskie. Spisuję to na karb późnej pory. Dobranoc Panu Redaktorowi. PS – rozmawiałem o tym lapsusie z p. Jadwigą Tofel,
prezes PSS w Wyszkowie, była po temu okazja – dzisiejsze regionalne spotkanie
przy ul. Grażyny 13/15. Errare humanum est…
21 października 2017 – Dariusz Gierycz napisał: Szanowny Panie Grzegorzu.
Wszystkiemu winna Biebrza, bo ma tak sugestywne brzmienie... Oczywiście ma
Pan całkowicie rację, bo lapsusy bywają dokuczliwe i będziemy je prostować.
Szkoda, że nie spotkaliśmy się na tym zebraniu regionalnym, bo też tam byłem
i rozmawiałem skruszony z p. Tofel. Dziękuję za listy i zapraszam do pisania na
naszych łamach. Serdecznie pozdrawiam. Dariusz Gierycz.
Dziękujemy z ukłonami. Redakcja.
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Ryszard Jaśkowski –

prezes Zarządu KZRSS Społem
(od 1 kwietnia 2017 r.)

Dwugłos o dziś i jutro „Społem”

– Społem Spółdzielcy! Tak zwracam się dzisiaj z wezwaniem do wszystkich spółdzielni
spożywców i każdego społemowca w Polsce.
Podobnie, jak w 1906 roku, kiedy to światli pionierzy naszego ruchu społemowskiego, którzy
jeszcze pod zaborami, na początku XX wieku, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że dopiero
utworzenie silnej, jednej organizacji gospodarczej
dla rozproszonych wtedy, pojedynczych i słabych kilkunastu spółdzielni spożywców, przyniesie konieczny impuls do ich rozwoju.
Tak jak przed ponad stuleciem, poprzez silną centralę gospodarczą i wspólne zakupy, można będzie przezwyciężyć nasze słabości. Wówczas, pod zaborami, walczono z konkurencją spekulacyjnych i lichwiarskich firm krajowych i zagranicznych. Teraz
przyszło nam walczyć z nieograniczoną agresją wielkich, rosnących wciąż w siłę, zagranicznych koncernów handlowych, które
spychają z rynku Społem i mniejsze polskie firmy.
Hasło „Społem!”, rzucone w 1906 r. przez grupę entuzjastów;
Stefana Żeromskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Romualda
Mielczarskiego, Edwarda Abramowskiego i Rafała Radziwiłłowicza, początkowo na winiecie instruktażowego, szkoleniowego pisma, pisane było z wykrzyknikiem! Było ono skutecznym
wezwaniem do stworzenia setek nowych spółdzielni i silnego ich
związku, który zarządzał m.in. zaopatrzeniem hurtowym, importem towarów z zagranicy, budowanymi zakładami produkcyjnymi, reklamą i zbytem.
W 1936 r., jak odnotowują kronikarze, pod przywództwem
Mariana Rapackiego związek był już najpotężniejszą w kraju organizacją handlową w branży spożywczej, zrzeszając 1.074 spółdzielnie. Związek był jednocześnie centralą gospodarczą obejmująca handel hurtowy, handel zagraniczny i produkcję spożywczą,
a poza tym prowadził działalność lustracyjną, organizacyjną,
szkoleniową i społeczno-wychowawczą. Taki model silnego, solidarnego związku spółdzielni, pozwolił na skuteczne zaopatrzenie Polaków podczas mrocznej okupacji niemieckiej, a potem na
odbudowę powojenną i rozwój w zmienionych warunkach politycznych. Jest także wzorcem i dzisiaj, gdy przywrócono zasady
wolnorynkowe, a nowe władze deklarują patriotyzm ekonomiczny i wsparcie dla polskich przedsiębiorstw. Pytanie czy skończy
się tylko na deklaracjach?
Chylę czoła nad wieloma podejmowanymi próbami odbudowy siły gospodarczej ruchu społemowskiego w ciągu 25-lecia
naszego Krajowego Związku i przezwyciężenia fatalnych skutków niszczącej, antyspółdzielczej specustawy z 1990 r. Niestety,
próby konsolidacji spółdzielni pod egidą Krajowej Agencji Handlowej Społem nie powiodły się. Podobnie, nieudane były inicjatywy Banku Społem, „Społem Znajomy Sklep”, dyskontów „S”.
Projekty takie jak sklepy LUX, Karta Klienta Społem, Program
Ekologiczny, owszem wspierały handel społemowski, ale nie upowszechniły się należycie. Podobnie jak sprzedaż marki własnej
poprzez Krajową Platformę Handlową Społem, którą podejmuje
tylko część spółdzielni.
Z uznaniem podziwiam regionalne grupy zakupowe i agencje handlowe Społem, działające z powodzeniem m.in. na Mazowszu, Wielkopolsce, w Małopolsce, Warmii i Mazurach, na
Górnym i Dolnym Śląsku. Odnotowuję z radością gruntowną
modernizację naszych spółdzielni i ich sukcesy na lokalnych
rynkach. Jednak w skali kraju z roku na rok tracimy udział
w rynku, a w dużej części spółdzielni spadają obroty. Z każdym rokiem ubywa po kilka likwidowanych spółdzielni, a na
ich miejsce nie przybywa nowych. Podczas gdy inne podmioty
na rynku łączą się w silniejsze, koncentrują kapitały, to my
nadal pozostajemy zatomizowani. Przykro, jeśli historyczne
społemowskie szyldy są zrywane i wieszane są obce, bo część
spółdzielni zbyt łatwo ulega obcym firmom. Niektóre spółdzielnie przekształcają się w spółki.
Kilka lat temu pisałem, że Społem to taki śpiący niedźwiedź,
którego należy obudzić. Oto, właśnie nadszedł taki czas, że możemy wspólnie – społem osiągnąć więcej! Podobnie jak w Kołobrzegu, gdzie przed dwoma laty ponad 30 spółdzielni i nasz związek podjęły z sukcesem trud modernizacji obecnie wspaniałego
ośrodka Zorza, który jeszcze będzie rozbudowywany.

S

pecustawa sejmowa o zmianach
w organizacji spółdzielczości
z 1990 r. była przeogromnym ciosem dla całej spółdzielczości, ale dla
Społem w szczególności. Zlikwidowała
ona bowiem związek, a w tym centralę
gospodarczą i hurt społemowski, czyli
więcej niż uczyniły władze stalinowskie w 1948 r. i okupacyjne niemieckie
w 1939 r. oraz znacznie zredukowały
potencjał spółdzielni. Po raz pierwszy
spółdzielnie zostały pozostawione tak
bardzo osłabione i osamotnione.
Jednak społemowcy nie poddali się
i w niecałe dwa lata, pod koniec 1991
r. podjęli trud założenia dobrowolnej,
niezależnej organizacji. Pierwszymi inicjatorami Krajowego Związku Spółdzielni Spożywców Społem
byli Edmund Bogdan Bubak, działacz
konspiracyjnej Solidarności, a potem
wiceminister rynku wewnętrznego
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz likwidator dotychczasowego
związku Społem Ryszard Buzuk. Stopniowo dołączyli do nich, jak wspomina
E.B.Bubak, m.in. Stanisław Sosnowski,

Naszym najważniejszym, pilnym zadaniem jest koncentracja spółdzielni społemowskich w skali kraju. Dążymy do tego,
by przy KPH powstała jedna centrala zakupowa, która zajęłaby się negocjowaniem cen dla wszystkich spółdzielni spożywców w Polsce. Świadomość konieczności podjęcia takich
działań jest coraz bardziej powszechna. Szczegóły, także co
do wyboru formuły prawnej, przedstawimy podczas zebrań
regionalnych delegatów. Spółdzielnie wręcz ponaglają nas
do działania, widząc że rynek, zdominowany przez dyskonty,
praktycznie odbiera im szansę na funkcjonowanie i rozwój.
Chcą jak najszybciej uzyskać dostęp do tańszych zakupów.
Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to proces długi i wymagający
od nas rozwagi, ale i determinacji. Musimy jednakże taką próbę podjąć, oby z sukcesem.
Związek zrzesza dziś 241 spółdzielni, z których nie wszystkie prowadzą działalność handlową i produkcyjną – część żyje
z wynajmu obiektów. Myślę, że znakomita większość z tej liczby
byłaby w stanie przystąpić do projektu. Warunkiem jego powodzenia jest jednak zgoda największych i najsilniejszych gospodarczo spółdzielni, na których moglibyśmy oprzeć całe przedsięwzięcie. Oczywiście, aby uniknąć dawnych błędów, przygotowujemy
umowę zachęcającą spółdzielnie do lojalności zakupowej – taki
wzór wkrótce przedstawimy. Konsultacje w tej sprawie są już
prowadzone i będę rozmawiać ze wszystkimi kluczowymi spółdzielniami, by wypracować jak najlepszą ofertę i przekonać je do
wspólnego działania. Jeśli tylko projekt znajdzie poparcie – ruszamy od przyszłego roku.
Moglibyśmy wreszcie zacząć wspólną promocję sprzedaży
pod znakiem „Społem”. Wiele dobrych pomysłów marketingowych poszczególnych spółdzielni mogłoby, dzięki centrali
zakupowej, zyskać ogólnopolski rozmach. Marzy mi się też
jednolita wizualizacja naszych placówek – wzorem „Lewiatana”, który także jest skupiskiem prywatnych sklepów franczyzowych, jednak trzyma się ściśle określonych standardów,
przez co buduje swoją markę.
Prowadzę zaawansowane rozmowy z agencjami handlowymi „Społem”, które od lat współpracują z KPH (Związek posiada udziały w Mazowieckiej oraz Północnej Agencji Handlowej)
i również chcą one, by ten projekt zaistniał. Mamy sporo dobrze
zorganizowanych regionalnych grup zakupowych – np. wielkopolską KDD czy śląskie „Południe”. Ich doświadczenia moglibyśmy przenieść na grunt krajowy.
Faktycznie, mamy obecnie dobry czas, ażeby lepiej wykorzystać nasz znak niezawodności Społem. Jeśli udałoby się zbudować
wspólny system zakupowy, możliwa byłaby też współpraca z jednym z dużych dystrybutorów i wspólna logistyka, to następnym
krokiem byłoby zunifikowanie szyldów. Producenci inaczej traktują odbiorców, jeśli wiedzą, że siadają do stołu nie z 10 czy nawet
110 podmiotami, tylko z jedną grupą, działającą pod jedną marką.
To zupełnie inna sytuacja, a dla nas szansa na poprawienie oferty
cenowej i asortymentowej w naszych sklepach.
Po 25 latach działalności związku stać nas na utworzenie
takiej silnej Polskiej Grupy Handlowej COOP Społem. Duże
spółdzielnie powinny wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności
i wtedy liczę na to, że również pozostałe spółdzielnie wesprą
projekt wspólnych zakupów. Jestem patriotą ekonomicznym
i optymistą. Uważam, że powinniśmy wspólnie z innymi polskimi sieciami konsolidować się, a nie konkurować ze sobą.
Współpracując, na pewno moglibyśmy zdziałać więcej. Dlatego podejmujemy rozmowy z niektórymi sieciami o wspólnych
negocjacjach handlowych, tak jak to czynią zagraniczne sieci.
Takie rozmowy już trwają, również z potencjalnymi dystrybutorami, którzy już dziś współpracują z naszymi spółdzielniami.
Jest dobry „klimat” wśród producentów, aby wesprzeć tzw. handel
tradycyjny. „Społem” wciąż pozostaje liderem w tym segmencie,
co stawia nas w dobrej pozycji negocjacyjnej.
Nasz brand „Społem” rokrocznie jest wysoko wyceniany przez
dziennik Rzeczpospolita wśród najlepszych polskich marek.
A więc wszystko przemawia za tym, aby właśnie teraz skonsolidować nasze działania handlowe i około handlowe i osiągnąć
efekt skali. Efekt na jaki na pewno zasługuje prawie 150-letnia
Społemowska organizacja.

wiceprezes Zarządu dawnego związku,
Jerzy Zacharko i Wojciech Gach z PSS
Zakopane, Kazimiera Madej i Mieczysław Kubicz z HS Jubilat z Krakowa,
Wiesława Adamowicz i Elżbieta Czajka ze społemowskiej spółdzielni oświatowej w Konstancinie k/Warszawy,
Henryk Żabiński z GSH w Katowicach,
Waldemar Iwiński z PSS w Łodzi, Allan Malawski z PSS w Opolu, Barbara

w tym regionalnych. W latach 90.
KZRSS przyczynił się m.in. do rozpoczęcia masowego procesu gruntownej
modernizacji handlu społemowskiego,
już wtedy inicjując grupy i agencje
zakupowe oraz nowoczesne metody
handlu.

Wróbel z SPHU Market w Pruszczu
Gdańskim i Zbigniew Miklaszewski
z PSS w Mińsku Maz.
Dzięki tej inicjatywie został uchroniony majątek związku, a spółdzielnie
otrzymały wsparcie w postaci potrzebnego doradztwa, lustracji i szkoleń.
Inaczej niż w przypadku innych branż
spółdzielczych, gdzie majątek jednego
związku centralnego, jak np. w KZRS
Samopomoc Chłopska, przez wiele lat
dzielono na majątki kilku związków,

1. lata 1992-2005, czyli okres prezesury E.B.Bubaka – okres walki o przetrwanie spółdzielni, 2. lata 2005-2017,
czyli okres prezesury Jerzego Rybickiego – okres gruntownej modernizacji
spółdzielni i 3. od 2017 r., czyli okres
prezesury Ryszarda Jaśkowskiego –
okres koncentracji spółdzielni.
Wymianie doświadczeń i promocji, ale i integracji spółdzielni służyło
wznowienie wydawania stuletniego miesięcznika „Społem” /w latach

Moim zdaniem 25-lecie KZRSS
Społem można podzielić na trzy etapy:

Adam Sosnowiec –
przewodniczący Rady
Nadzorczej KZRSS Społem
(od 9 czerwca 2016 r.)

– Już za dwa lata, w 2019 roku przypadają okrągłe,
doniosłe jubileusze naszego ruchu społemowskiego
i również mojej macierzystej spółdzielni, „Społem”
PSS w Bochni. Bowiem pierwsze spółdzielnie spożywców powstały w 1869 roku, jeszcze w okresie
zaborów – jako Stowarzyszenie Spożywców „Merkury” w Warszawie i Stowarzyszenie Spożywców
„Oszczędność” w Radomiu. Natomiast w roku 1919,
już w okresie odzyskania niepodległości, powstała
nasza bocheńska spółdzielnia, początkowo nosząca nazwę „Chłopsko
-Robotnicze Stowarzyszenie Spożywcze w Bochni”.
Ta wiekowa tradycja służby społeczeństwu i dorobek pokoleń,
szczególnie nas zobowiązują. Spółdzielcy są współwłaścicielami spółdzielni. To determinuje wyjątkowo odpowiedzialne podejście każdego
z nas do jej codziennej działalności. Wszyscy jednoczymy się wokół
tych samych celów. Tworzymy zespół, który Społem realizujemy m.in.
takie zasady jak solidność, rzetelność i odpowiedzialność.
Sądzę, że społemowcy tym się wyróżniają spośród innych firm
handlowych, że są wierni zasadom spółdzielczym. Nie tworzą tylko
organizacji komercyjnej i nie kierują się wyłącznie zyskiem. Stanowią faktycznie ruch konsumencki spożywców. Troska o innych,
o lokalną społeczność wynika wprost z naszych zasad. Stąd nasza
troska o zdrowe żywienie Polaków i realizacja Programu Ekologicznego. Propagujemy też hasło „polskie towary w polskich sklepach”, wspierając w imię patriotyzmu ekonomicznego produkcję
i sprzedaż towarów regionalnych, od lokalnych firm.
Pionierzy naszej spółdzielni, podobnie jak prekursorzy innych spółdzielni, stosowali w handlu regułę „Dobre jakościowo artykuły, po
możliwie najniższych cenach”. Jesteśmy jej wierni po dziś dzień i myślę, że nasi klienci to doceniają, wybierając zmodernizowane placówki
„Społem”, w tym sklepy, zakłady produkcyjne i gastronomiczne. W ten
sposób, wykazując rzetelną troskę o potrzeby i zdrowie konsumentów,
tworząc przyjazną atmosferę, budujemy bezcenne zaufanie, a nawet
sympatię naszych klientów.
Uważam, że obecnie „nie trzeba bać się konkurencji, tylko ją wyprzedzać”. Dzisiaj w Spółdzielniach i w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem” powinniśmy mieć jasną wizję
rozwoju. Potrzeba nam nowych impulsów rozwoju. Spółdzielcy muszą
sami pilnie szukać form obrony na rynku przed rosnącą ekspansją wielkich koncernów. To tylko droga integracji! Choć wiadomo, że jest ona
trudna, jak pokazują to nieraz bolesne doświadczenia w minionych latach 90., ale to nieuniknione. Brak solidarności i wzajemnej solidności
jest zgubny.
Nie dziwi mnie to, iż część spółdzielni szuka różnych partnerów
poza Społem, na zewnątrz. Przestrzegam jednak przed bezkrytycznym
oddawaniem półek i uzależnieniem od obcych firm. I jednocześnie
podkreślam, tak jak na łamach „Społemowca Warszawskiego” w ub.
roku, że jeśli Zarząd KPH rozpoczął działania w kierunku tworzenia holdingu spółdzielni, z wykorzystaniem doświadczeń dotychczasowych agencji i grup zakupowych Społem, to podpisuję się pod
tym obiema rękami. Forma prawna takiej krajowej grupy zakupowej ma drugorzędne znaczenie.
Nade wszystko, coraz bardziej w skali całej spółdzielczości społemowskiej potrzeba nam jedności. Nie możemy dalej zostawać
w tyle za obcymi sieciami handlowymi, nie można tracić udziału
w rynku i potencjału spółdzielni. Razem trzeba przezwyciężać słabości.
Potrzebna nam jedność w konkretnych celach, krok za krokiem, aby
osiągać stopniowo wspólne cele, we wspólnych przedsięwzięciach. Takim pozytywnym przykładem i sukcesem – za co raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim udziałowcom – jest modernizacja wspólnego
społemowskiego ośrodka wypoczynkowego Zorza w Kołobrzegu, który już przynosi zyski.
Poprzez jedność uzyskujemy wielką siłę. Przede wszystkim to
siła zakupu towarów, co decyduje o utrzymaniu umiarkowanych
cen. Spółdzielczość „Społem” to wielki potencjał ludzki, siła społeczna i ekonomiczna. Nasza Polska Grupa Handlowa Społem,
w której duże spółdzielnie mogą i powinny odegrać wiodącą rolę,
to droga do odzyskania należnego nam miejsca w życiu społecznogospodarczym kraju. To miejsce uznawało społeczeństwo i władze
II Rzeczypospolitej, a w tym prezydent RP Ignacy Mościcki, goszcząc osobiście na Zjeździe Krajowym Związku Społem w 1936 r.
w Gdyni.

1993-2004/. Pamiętam, jak dużą popularnością cieszyły się felietony Stefana
Bratkowskiego, kolorowe reportaże ze
spółdzielni i rozmowy z VIP-ami. Ciepło o sklepach Społem mówili wtedy
moi rozmówcy, m.in. ówczesny prezes
NIK Lech Kaczyński, marszałek Sejmu
Wiesław Chrzanowski, prof. Zbigniew
Religa, biskup Tadeusz Pieronek, marszałek Senatu Adam Struzik. Listy do

Na przełomie wieków

redakcji pisali posłowie i samorządowcy. Dotąd brakuje takiego opiniotwórczego organu prasowego Związku.
Obecnie, w dobie faktycznej kolonizacji handlu przez zagraniczne
koncerny, sprawą najpilniejszą jest
– wykorzystanie „ostatniej szansy”,
czyli – zorganizowanie przez Zarząd
KZRSS „Społem” krajowego systemu zakupów towarów dla wszystkich
spółdzielni, łącznie z marketingiem

i promocją. Zgodnie
z wiekową nazwą, to
musi być spółdzielczość zintegrowana
w dużym, krajowym,
wspólnym przedsiębiorstwie. Tylko wtedy zahamuje spadek
obrotów spółdzielni oraz kurczenie
ich potencjału i udziału w rynku. Tylko wówczas będzie zdolne uzyskać
lepsze warunki dostaw i zbytu towarów, nie dając wypychać się z rynku
przez silne i sprawne ekonomicznie
zagraniczne sieci handlowe.
Dobrze to rozumie obecny Zarząd
z prezesem Ryszardem Jaśkowskim
na czele, wspierany przez Radę
Nadzorczą Związku i przy udziale
największych spółdzielni w kraju.
Wspólna inwestycja 30 spółdzielni
i związku przy modernizacji w 2015
r. SOW Zorza w Kołobrzegu, jest
dobitnym przykładem społemowskiego sukcesu dla silnej, przyszłej
Polskiej Grupy Handlowej COOP
Społem.
DARIUSZ GIERYCZ
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maksyma Horacego „non omnis moriar” („nie wszystek umrę”). Zawsze
coś po nas pozostanie chociażby wspomnienia.

Uroczystościom w dawnych czasach
zwykle towarzyszyły obrzędy ludowe,
modły, ofiary, a zwłaszcza ofiary z jadła
i napojów. Również w Polsce kościelnym obchodom towarzyszyły zwyczaje
i obrzędy. W wieku XIX znany był obrzęd zwany Dziadami, ku czci zmarłych

Inaczej w czasach współczesnych
obchodzona jest Wigilia Wszystkich
Świętych tzw. Halloween w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii
czy w Wielkiej Brytanii. Światową
stolicą imprez organizowanych od
roku 1937 31 października jest amerykańskie miasto Anoka w stanie
Minnesota.
Wieczorne zabawy w krajach są bardzo zróżnicowane podobnie jak i obyczaje. Irlandzkie gospodynie sprzątają
domy, gaszą ogień pod kuchnią, wy-

ni poświęcone Wszystkim
Świętym zostały wyznaczone w roku 835 przez papieża Jana XI. Przeszło sto lat później
w roku 998 przez opata benedyktynów z Cluny ustanowiony został 2
listopada Dniem Zadusznym, dniem
nabożeństw i modłów w intencji
wszystkich zmarłych. Nie ma na
świecie takiej społeczności, która nie
oddawałaby czci zmarłym.

poradnik
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Halloween

Zaduszkowe obyczaje

przodków czyli dziadów z przywoływaniem duchów i ucztą obrzędową.
Wierzono bowiem, ze dusze zmarłych odwiedzają swoje domostwa.
Dla nich zostawiano uchylone drzwi,
okna, pozostawiano jadło. Jałmużną
i jedzeniem obdarowywano dziadów
kościelnych, pielgrzymujących w tym
czasie od kościoła do kościoła, których proszono o modlitwę za bliskich
zamarłych.
Na terenach wschodnich zwyczajem
było rozpalanie ognisk, aby dusze mogły się ogrzać, ale również ogień miał
chronić przed złymi duchami i upiorami, którymi miały być osoby zmarłe
nagle, a zwłaszcza samobójcy pochowani pod cmentarnym murem.
W obecnych czasach na grobach
składamy kwiaty i zapalamy znicze
wspominając tych, których nie ma już
z nami. Dawne praktyki i wierzenia
odeszły w przeszłość a ich miejsce zajęły obrzędy kościelne w postaci modłów i nabożeństw czego przykładem
są m.in. wypominki odprawiane na
cmentarzach. Jedno co łączy obchody dawne z teraźniejszymi to łacińska

kładają jedzenie, napoje i udają się na
spoczynek Domostwa przyozdabiane
są wydrążonymi i podświetlonymi od
wewnątrz dyniami z wyciętymi twarzami najczęściej podobnymi do śmierci
lub postaci z horrorów.
W Halloween konieczne jest obdarowywanie dzieci słodyczami – w myśl

Andrzejkowe wróżby
„W noc św. Andrzeja, pannom
z wróżby nadzieja.”

W

igilia św. Andrzeja, 29 listopada zwana Andrzejkami od
wieków jest dniem wróżb
dziewczęcych, dotyczących miłości
i małżeństwa. Pierwsze wzmianki o tym
zwyczaju pochodzą z 1557r. o czym
wspomina kronikarz i poeta Marcin
Bielski w jednej ze swoich sztuk.
Za kolebkę zwyczaju uważa się Grecję. Dzień ten przypada na przełomie
nowego roku liturgicznego i obrzędowego. Zwyczaj andrzejkowy uznawały
panny w Niemczech, Słowacji, w Czechach, Rosji, na Ukrainie i Białorusi,
Rumunii, na Węgrzech i na Litwie również i w krajach śródziemnomorskich.
Wróżby od lat miały na celu poznanie przyszłego męża, informacji o jego

WSS Śródmieście

24

wyglądzie, charakterze, zawodzie.
Dużą wagę przywiązywano do snów,
a aby nie zakłócił go zły duch – klamki,
parapety, progi nacierano czosnkiem.
W Polsce południowo-wschodniej
w obejściach przez całą noc płonęły
ogniska nazwane imieniem jej patrona, będące sposobem na odpędzenie
złych mocy. Panny w tę noc siały konopie, len, ziarna zbóż przy zaklęciach
:” Święty Andrzeju dobrodzieju,/ja na
ciebie len (konopie) sieje./Daj ty mi
znać,/z kim go będę rwać”.
Innym sposobem na pozyskanie
informacji o przyszłym ukochanym
było losowanie karteczek z imionami uprzednio włożonych przed snem
pod poduszkę. Do wróżb dziewczęta
używały różnych przedmiotów: liczono między innymi kołki w płocie powtarzając „kawaler, wdowiec, kawaler

zabawy „ prezent albo psikus” Inną
zabawą jest ugryzienie pływającego
w miednicy jabłka bez pomocy rąk.
W ubiorach, gadżetach przeważa kolor
czarny, pomarańczowy, fioletowy, seledynowy lub czarny z białym.
Elementem stroju są kapelusze, peleryny, maski, dodatki takie jak trupie
czaszki, nietoperze,, puchacze, czarne
koty. Dzieci i dorośli przebierają się
za duchy, czarownice, wampiry. Nieodłącznym atrybutem tego święta są
w krajach anglosaskich są kartki z życzeniami Wesołego Halloween i udanej
zabawy „trick or treat”.
W drugiej połowie XX wieku anglosaskie święto stało się popularne
w Europie środkowej i wschodniej.
Od tego czasu również w Polsce organizowane są okolicznościowe imprezy w restauracjach, klubach, kinach,
teatrach, domach kultury. Najbardziej
zadowolone są tego dnia dzieci, naśladujące w zabawie zarówno swoich
europejskich rówieśników jak i tych
z drugiej półkuli.
Oprac. Jolanta Jędrzejewska
wdowiec” lub szczeble w drabinie,
a parzysta ich liczba oznaczała połączenie się w parę lub ślub.
Wśród przedmiotów dużą role odgrywały buciki rzucone przez lewe
ramię lub nad głową jeśli uderzyły noskiem o drzwi oznaczało to rychłe zamążpójście. O przyszłym narzeczonym
czasami decydował pies szczekając
w stronę skąd miał przyjść. Najbardziej
znaną i najczęściej stosowaną wróżbą
było lanie wosku lub ciekłego ołowiu,
a następnie omawianie zastygłej masy.
Z czasem andrzejkowe wróżby stały
się przede wszystkim zabawą, wesołym spędzeniem czasu, w którym brali
udział także chłopcy.

Pełna nazwa brytyjskiego państwa
brzmi: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Państwo Wielka Brytania obejmuje
wyspę Wielką Brytanię, na której
położona jest Anglia, Szkocja i Walia
oraz Irlandię Północną leżąca w północnej części wyspy Irlandia.
Dziś jednak skupimy się na zwiedzaniu Londynu. Będąc w Londynie,

Big Ben – najsłynniejsza wieża zegarowa na świecie

a portalu parenting.pl Sylwia
Stachura w kapitalny sposób
rozważa 17 października br.
problem: „Jak robić rozsądne zakupy?”. Autorka pisze na wstępie:
Rozsądne zakupy czy polowanie na
okazje? Przemyślane robienie zakupów wymaga czasu, organizacji
i odpowiedniej taktyki, ale skutkuje
oszczędnościami i dobrym stanem
domowego budżetu. Czasami jednak
dajemy się skusić atrakcyjnym promocjom i wyprzedażom, wpadamy
w zakupowy szał i przestajemy kontrolować wydatki. Jak robić rozsądne

ciężko sobie odmówić zobaczenia na
żywo takich legend jak Big Ben, London Eye, czy też zrobienia zdjęcia
pod pałacem. Ale ciężko, też odmówić sobie obejrzenia musicalu, w jednym z licznie położonych w Dzielnicy
Teatrów obiekcie.
Wielki Londyn tworzą dwa miasta. Wynika to z podziału administracyjnego na strefę gmin (dzielnic)
tworzących Londyn Wewnętrzny
i London Zewnętrzny. Dodatkowo
gminy te dzielą się na gminy miejskie
i na gminy królewskie.
Podczas pierwszej wizyty w Londynie, warto zapoznać się się z głównymi
jego zabytkami i atrakcjami: Big Ben,
Gmach Parlamentu, Opactwo Westminster, Oko Londynu, Covent Garden,
Katedra Św. Pawła, Londyński Most,
Twierdza Londyńska, Most Wieżowy,
Pałac Buckingham.
Stolica Wielkiej Brytanii jest wartym podkreślenia ośrodkiem kulturalnym na mapie Europy. Londyn
to miasto mieszczące ponad sześćdziesiąt obiektów muzealnych o znaczeniu historycznym i niezliczona
ilość mniejszych galerii, przedstawiających dzieła lokalnych artystów.
Ciekawe miejsca w Londynie, które
odwiedza niemal każdy przyjezdny,

czami, których wcale nie potrzebujemy
i z rachunkiem wyższym, niż zakładaliśmy. Za dużo czasu na zakupy również
może przynieść opłakane skutki dla
budżetu – spacerując spokojnie pomiędzy alejkami, mamy okazję dokładnie
przyjrzeć się ofercie i szybko okazuje
się, że potrzebujemy wielu produktów
spoza listy.
3. Po trzecie, zwróć uwagę, co
znajduje się na niższych półkach
Robienie rozsądnych zakupów czasami utrudnia nam sposób ekspozycji
produktów w sklepach. Na wysokości
naszego wzroku znajdują się zwykle
droższe, markowe produkty. Dzięki
temu, że są dobrze wyeksponowane
i dostępne na ‚’wyciągnięcie ręki’’,
częściej sięgamy właśnie po nie. Podobne produkty innych marek i w niż-

Rozsądne zakupy

zakupy? Należy wypracować zasady,
dzięki którym będzie to możliwe.
Te zasady autorka formułuje tak:
1. Po pierwsze, właściwa organizacja,
2. Po drugie, dużo cierpliwości, 3. Po
trzecie, zwróć uwagę, co znajduje się
na niższych półkach i 4. Po czwarte, zastanów się nad ofertami promocyjnymi.
1. Po pierwsze, właściwa organizacja
Właściwa organizacja to gwarancja udanych i rozsądnych zakupów.
Warto opracować własną metodę robienia zakupów, dzięki której za każdym
razem będziemy w stanie spokojnie
i bez stresu kupić potrzebne produkty.
Od czego zacząć? Lista zawierająca
spis wszystkich potrzeb ułatwi nam robienie zakupów. Jeśli będziemy się jej
trzymać, nie wrócimy do domu z niepotrzebnymi produktami. Warto również
na bieżąco kontrolować stan domowej
spiżarki – w pierwszej kolejności zużywajmy produkty, które mamy w domu,
a dopiero później uzupełniajmy zapasy.
Oszczędzimy zarówno pieniądze, jak
i miejsce do przechowywania, które
w większości mieszkań jest na wagę
złota. No i nie będziemy marnować
żywności.
2. Po drugie, dużo cierpliwości
Jeśli chcemy robić rozsądne zakupy, musimy uzbroić się w cierpliwość.
Wbrew pozorom szybkie zakupy wcale
nie są najkorzystniejsze dla portfela.
Kiedy brakuje nam czasu, stajemy się
poirytowani i tracimy racjonalne podejście. Pod wpływem impulsu wkładamy
do koszyka kolejne produkty, a w pośpiechu nie dostrzegamy korzystniejszych ofert. Wkrótce okazuje się, że
z szybkich zakupów wracamy z rze-

Galeria Rondo

szej cenie znajdują się niżej lub wyżej.
Aby móc włożyć je do koszyka, musimy się schylić lub wspiąć na palce.
Jeśli chcemy trochę zaoszczędzić na
codziennych zakupach, warto się czasem wysilić.
4. Po czwarte, zastanów się nad
ofertami promocyjnymi
Producenci i handlowcy chcą, abyśmy na zakupach wydali jak najwięcej.
Pomagają im w tym marketingowcy,
właśnie dlatego w sklepach regularnie
pojawiają się promocje. Niższe ceny
kuszą, ale zanim coś kupimy, zastanówmy się, czy rzeczywiście tego potrzebujemy. Jeśli atrakcyjna oferta dotyczy
produktów, które regularnie kupujemy
lub rzeczy, które planowaliśmy nabyć,
warto z niej skorzystać. Często jednak
ulegamy magii promocyjnych cen, kupując zbędne produkty.
Znajomość chwytów marketingowych i zasad rozsądnego kupowania
na nic się nie przydadzą, jeśli nie potrafimy kontrolować się podczas zakupów, podkreśla autorka artykułu.
I konkluduje: Jeśli często ulegamy
szałowi zakupów, możemy rozważyć
zamianę karty płatniczej na gotówkę.
Mając w portfelu określoną ilość pieniędzy i brak możliwości skorzystania
z bankomatu, będziemy ograniczać
się jedynie do kupowania produktów
pierwszej potrzeby. W ten sposób unikniemy wydatków, które nie były przewidziane w domowym budżecie. Natomiast zaoszczędzone pieniądze zawsze
można dobrze spożytkować. Warto zastanowić się np. nad zabezpieczeniem
przyszłości swojej rodziny.
Opr. Red.

Patchworki

P

Obecnie do wróżb włączają się
przedstawiciele wszystkich pokoleń
w domowych pieleszach lub na imprezach organizowanych w kawiarniach,
restauracjach czy ośrodkach kultury.
Oprac. J.J.

Miasto wielu twarzy

października br. Kamil
Poraziński ze Stowarzyszenia Geografów Polskich
i Przyjaciół Geografii, po raz kolejny
zabrał śródmiejskie Spółdzielczynie
z Klubu Spółdzielczyń w zagraniczną podróż. Dzięki slajdom i opowieściom z tegorocznych wypraw do
Wielkiej Brytanii, podróżnik zaoferował wirtualny pobyt w Londynie.
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to Opera Królewska, Muzeum Brytyjskie, National Gallery, Muzeum
Figur Woskowych Madame Tussaud
i Tate Modern.
Londyn słynie z genialnych muzeów, a wstęp na wiele wystaw jest
zupełnie darmowy. Ponieważ są one
ogromne, trzeba na zwiedzanie każdego zarezerwować odpowiedni czas,
niejednokrotnie nawet cały dzień.
Zarówno przeciętni mieszkańcy, biznesmeni w garniturach, jak również
turyści uwielbiają spacery po Londynie, a ich trakcie odpoczynek w parkach, często wylegując się na trawie.
Najnowszy trend w Londynie to żywienie się w ulicznych stoiskach z jedzeniem. Ale Londyn to również cała
masa lokali w tradycyjnym brytyjskim stylu – wykończonych w drewnie, eleganckich, mających w sobie
coś wyjątkowego.
Wracając do Londynu, niezależnie, który to raz zawsze znaleźć można w nim coś nowego, albo z innej
perspektywy spojrzeć na widziane
już obiekty. Można odkryć coś na
nowo i czerpać z tego radość.
Polska, choć nie zawsze o tym pamiętano i mówiono, zapisana jest na
kartach historii Wielkiej Brytanii. A to
dzięki obecności na brytyjskim niebie.
Kiedy to w trakcie bitwy o Anglię, bohaterski Dywizjon 303 miał znaczny
znaczny udział w walce o wyspę.
DANUTA BOGUCKA

omarańczowo mi …”
„
taką
nazwą
została
opatrzona październikowa
wystawa w warszawskiej GALERII
RONDO. Tym razem Fundacja Cepelia
Polska Sztuka i Rękodzieło zaprezentowała prace patchworkowe, których
autorkami były uczestniczki konkursu
ogłoszonego przez producenta lekkich
i ergonomicznych nożyczek o charakterystycznych pomarańczowych rączkach firmę Fiskars i Stowarzyszenie
Polskiego Patchworku.
Patchwork jest techniką zszywania
kawałków materiałów np. o podobnych
geometrycznych kształtach. Jego historia sięga epoki wiktoriańskiej, a była
znana w Anglii szczególnie w kręgach
ubogich, którzy zniszczone ubrania,
pościel naprawiali naszywając na nie
wzmacniające łaty. Tamtejsze mieszczki w XIX wieku niemodną garderobę
cięły na drobne elementy, które połączone ozdobnymi ściegami stawały się
obrusami, narzutami, kapami, poduszkami osłonkami na herbaciane imbryki.
W dzisiejszych czasach zainteresowanie patchworkiem wzrosło dzięki
Internetowi, kursom on-line, dogodnym warunkom zakupu odpowiednich
tkanin, pasmanterii i akcesoriów.
Jak różne mogą być pomysły patchworkowe prezentują je prace konkursowe w GALERII. Patchworki są
p r z e p i ę k n e !!!.Urzekają pomarańczowym kolorem nawiązującym
do nożyczek, pomysłowością a przede
wszystkim, precyzją wykonania. Są to
„obrazy” przez duże „O”, o wymiarach
70cm x 70 cm. Sposób wykonania, połączenie najdrobniejszych elementów
w całość, skrupulatność, ozdobne pikowanie to majstersztyk autorek prac.
J.J.
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ak informuje 12 października
br. PAP wicepremier Mateusz
Morawiecki stwierdził, że zakaz
handlu w niedzielę to zmiana społeczna. Zakaz handlu w niedziele jest
bardziej zmianą społeczną niż gospodarczą – powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że
obciążenia dla gospodarki związane
z zakazem mogą być niewielkie.
Wicepremier zapytany o wpływ
na gospodarkę wprowadzenia w ży-

N

a popularnym portalu onet.
pl 13 października br. Tomasz
Michalski opisał zagrażające
naszej prywatności praktyki sieci
Biedronka. Oto one.

Korzystasz z karty „Moja Biedronka”? Dyskont zatem wie, co, kiedy
i w którym sklepie sieci kupujesz.
Dodatkowo dane osobowe są przekazywane aż do pięciu zewnętrznych
firm. – Taka sytuacja zagraża naszej
prywatności – ostrzega ekspert fundacji
Panoptykon. Biedronka zapewnia, że
wszystko jest zgodne z prawem. Po naszej interwencji dyskont usunął jednak
z formularza rejestracyjnego pola z niektórymi danymi osobowymi.
Pod koniec sierpnia Biedronka wywołała spore poruszenie wśród klientów i konkurencji. Największy polski
detalista, który do tej pory stronił od
wszelkich programów lojalnościowych, wprowadził kartę „Moja Biedronka”. Podobne karty mają już Tesco, Auchan, Carrefour czy Społem.
Lidl kilka razy przeprowadził akcje
zbierania naklejek, które można było
wymieniać na książki lub noże.
Takie działania opłacają się sieciom.
Klienci szukają w sklepach czegoś więcej niż zwykłe promocje: lubią mieć
poczucie, że dostaną coś ekstra.
Z danych platformy lojalnościowej
Loyal Hero wynika, że handlowcy
mogą na tym sporo zyskać. 49 proc.
badanych klientów po dołączeniu
do programu lojalnościowego danej
sieci kupuje więcej. 70 proc. nich jest
w stanie wydać nawet o 15 proc. więcej pieniędzy na produkty firm, których
program spełnia ich wymagania. Ale
te same badania potwierdzają znany
w branży handlowej od dawna fakt, że
polski klient nie jest lojalny: 44 proc.
badanych nie miałoby żadnych oporów przed przejściem do programu
konkurencji. Dlatego rywalizacja
w handlu jest coraz ostrzejsza.

Hit Biedronki

Karta „Moja Biedronka” rozeszła
się wśród klientów błyskawicznie.
W ciągu dwóch tygodniu od uruchomienia programu wyczerpał się cały
nakład. I to pomimo tego, że na razie
korzyści z niej płynące są znikome:
za użycie karty przy zakupach można
otrzymać dodatkową naklejkę, którą
klienci mogą wykorzystać przy zbieraniu punktów w akcji „Świeżaki” (za 60
naklejek klient otrzyma pluszaka), lub
drobne zniżki na wybrane produkty.
Nowa partia kart jest już produkowana. Kasjerki w sklepach wydają paragony z punktami, które będzie można
dopisać do karty, kiedy już trafią do
sklepów.
Jeronimo Martins Polska (JMP),
właściciel dyskontu, nie zdradza, ile
kart zostało wydanych. Wiemy natomiast, że jedna z warszawskich Biedronek otrzymała 100 kart. Sieć liczy
blisko 2700 sklepów.

Karta „Moja Biedronka” –
nasze cenne dane osobowe
By jednak w pełni korzystać z karty Biedronki, trzeba ją najpierw zarejestrować i podać swoje dane osobowe. To cena, którą klienci płacą za
zniżki i nagrody w programach lojalnościowych.
– Świadomość społeczna dotycząca
danych osobowych jest wciąż dosyć niewielka – mówi w rozmowie z Onetem
Jędrzej Niklas, ekspert ds. prawnych
fundacji Panoptykon, która działa na
rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. –
Klienci, gdy przystępują do programów
lojalnościowych, muszą sobie zdawać
sprawę, że udział w nich nie jest za
darmo. Przynętą są oczywiście drobne
zniżki. Płacimy za nie naszymi danymi
i prywatnością – dodaje.
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Wolne niedziele
cie ustawy dotyczącej zakazu handlu
w niedziele powiedział, że „obciążenia
dla gospodarki mogą być bardzo niewielkie w rozumieniu jakiegoś ubytku
(...). Tutaj te obliczenia oscylują od
zera wpływu na gospodarkę do minus
0,3”. Dodał, że o faktycznym wpływie
tej ustawy na gospodarkę „przekonamy
się pewnie po wdrożeniu”.
„Dyskusja w parlamencie będzie teraz trwała i również na forum społeczno-gospodarczym ona trwa od jakiegoś
czasu” – przypomniał Morawiecki.

„Myślę, że to w najbliższym czasie
będzie wypracowane” – wskazał. „Jesteśmy otwarci na postulaty, ale oczywiście tutaj jest sprzeczność interesów,
zwłaszcza wielkopowierzchniowych
sklepów i świata pracowniczego” – zauważył wicepremier.
„Ustawa, która ma dziesiątki czy
setki wyjątków, to może nie jest najlepsze rozwiązanie” – mówił. Dlatego
– jak tłumaczył – „będziemy starali się
(...), żeby była to zasadniczo prostsza
regulacja”.

Jak wynika z regulaminu programu Biedronki, przy rejestracji każdy uczestnik musi podać swoje dane
osobowe. Niezbędne jest podanie
co prawda tylko imienia i numeru
telefonu komórkowego, ale jeszcze
do niedawna formularz rejestracyjny
zawierał dodatkowe pola: nazwisko
i adres zamieszkania (miejscowość,
kod, ulica, numer domu i/lub numer lokalu). Po naszej interwencji Biedronka
zdecydowała się jednak usunąć te pola
z formularza.

I to jest prawdziwy cel programów
lojalnościowych. Dane zbierane za
pośrednictwem kart lojalnościowych
to prawdziwa kopalnia wiedzy. Sieci handlowe mogą się dowiedzieć co,
kiedy, gdzie i jak często kupujemy.
W ten sposób mogą doskonalić swoją
ofertę i personalizować akcje promocyjne.
Każdy z uczestników programu akceptując regulamin, zgadza się na profilowanie, czyli łączenie jego danych
osobowych z danymi uzyskanymi podczas zakupów – lista produktów, kwoty,
adres sklepu.
Niklas zauważa, że sieci handlowe
mogą dowiedzieć się o nas bardzo dużo.
– Jeżeli sklepy oferujące programy lojalnościowe łączą dane o naszym wieku,
nazwisko itp. z listą zakupów, to dostają
potężne narzędzie, które może ujawniać
różne informacje o naszym życiu. Na
podstawie takich informacji można tworzyć profile pokazujące nasze przyzwyczajania, potrzeby, ale również choroby
czy preferencje seksualne.
Dane takie mogą być też łakomym
kąskiem dla hakerów. Dlatego Biedronka postanowiła zabezpieczyć się przed
potencjalnym wyciekiem. Wprowadzono kilkustopniową kontrolę dostępu, a wymiana danych pomiędzy JMP
a firmami zewnętrznymi odbywa się za

Biedronka przekazuje dane
klientów pięciu firmom
Kolejnym
kontrowersyjnym
punktem w regulaminie karty „Moja
Biedronka” jest zapis mówiący
o przekazaniu danych osobowych
uczestników programu pięciu zewnętrznym firmom. Wśród nich jest
agencja reklamowa, firma zajmująca
się masową wysyłką SMS-ów oraz
właściciel oprogramowania do kas
fiskalnych.
– Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje możliwość przekazania przetwarzania danych osobowych
innemu podmiotowi. Jednak żeby takie
postępowanie było zgodne z prawem,

Biedronka wie za dużo

trzeba zawrzeć odpowiednią umowę –
mówi Onetowi Małgorzata Kałużyńska
-Jasak z Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Taka umowa powinna zostać sporządzona na piśmie, a powierzenie
danych innej firmie może odbywać się
tylko w celu i w zakresie tam określonym.
Właściciel Biedronki zapewnił nas,
że firmy wymienione w regulaminie
przetwarzają dane osobowe klientów wyłącznie w celach związanych
z działaniem karty „Moja Biedronka”, a ich liczba jest „podyktowana
względami operacyjnymi”. Sieć jednak
odmówiła podania konkretnych zadań,
jakie one wykonują.
– Nie wpływa to korzystanie na
budowanie zaufania z klientami – zauważa Jędrzej Niklas. – Gdy wiele podmiotów ma dostęp do naszych danych,
zwiększa się ryzyko nieodpowiedniego ich wykorzystania. W przypadku
programu lojalnościowego Biedronki
mamy do czynienia z pięcioma firmami. Z regulaminu nie wiemy do końca,
po co firmy mają mieć dostęp do tych
danych.
Tym bardziej że w regulaminach
konkurencyjnych programów lojalnościowych nie ma w ogóle mowy o przekazywaniu danych osobowych do firm
zewnętrznych, a w przypadku programu „Skarbonka” sieci Auchan nie jest
obowiązkowe podanie nawet danych
osobowych.

Po co sieci zbierają
nasze dane?
Wątpliwości budzi także zapis, który
mówi o tym, że sieć może wykorzystywać dane klientów „w prawnie usprawiedliwionym celu administratora”. –
To bardzo ogólnikowe postanowienia,
które może niestety sprawić, że nasze
dane będą wykorzystywane do bliżej
niesprecyzowanych działań – komentuje ekspert Panoptykonu.
JMP tłumaczy, że przepis ten wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie danych osobowych. „Ustawa
wskazuje na możliwość wykorzystywania przez firmy danych m.in. do
celów marketingu bezpośredniego,
tj. prezentacji swoich towarów lub
usług” – czytamy w oświadczeniu
dyskontu.

pośrednictwem protokołu https (TLS/
SSL). Dodatkowo wszystkie dane są
maskowane.

Apel GIODO
o czytanie regulaminów
Karty lojalnościowe są oferowane
klientom niemal na każdym kroku, przy
okazji codziennych zakupów. Dlatego
GIODO apeluje o niepodejmowanie
decyzji pochopnie i czytanie regulaminów.
Na co zwrócić szczególną uwagę?
• czy podmiot pozyskujący dane
osobowe dopełnia obowiązku informacyjnego: o adresie swojej siedziby
i pełnej nazwie; celu zbierania danych;
prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; dobrowolności albo obowiązku podania danych,
a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego
podstawie prawnej,
• czy administrator danych zbiera
dane jedynie w takim zakresie, jaki jest
niezbędny dla realizacji wskazanego
celu,
• czy osoba wyrażająca zgodę na
przetwarzanie danych osobowych ma
zapewnioną swobodę przy składaniu
tego oświadczenia na różne cele przetwarzania danych: formuła zgody na
przetwarzanie danych osobowych powinna stanowić odrębne oświadczenie
osoby, której dane dotyczą, od innych
oświadczeń, a z jej treści powinno
w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie
i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane,
• jakie dane będą umieszczone na
karcie lojalnościowej – umieszczanie
na niej takich danych, jak np. numer
PESEL czy podpis posiadacza, może
powodować osłabienie ich ochrony, np.
w przypadku zagubienia karty
Małgorzata
Kałużyńska-Jasak
z Biura GIODO przypomina także,
że za każdym razem mamy prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie
danych. Taka prośba powinna zostać
skierowana bezpośrednio do administratora. – Można to zrobić w takiej
samej formie, w jakiej zgoda została
udzielona, choć ze względów dowodowych lepiej jest, by zarówno zgoda,
jak i informacja o jej odwołaniu miały
formę pisemną – wyjaśnia Kałużyńska
-Jasak.

Zdaniem wicepremiera wprowadzenie zakazu handlu w niedziele to „raczej jakaś zmiana społeczna bardziej
niż gospodarcza”.
Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład
wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”
i KZRSS Społem, zakłada ograniczenie
handlu w niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Miałyby one dotyczyć m.in.
niedziel przedświątecznych, a także np.
stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamiątkami.
Przewodniczący podkomisji ds.
rynku pracy, która zajmuje się projektem Janusz Śniadek, poinformował we

wrześniu, że złoży do projektu ustawy
poprawkę. Jak wyjaśnił, wprowadzi
ona zakaz handlu w drugą i czwartą
niedziele każdego miesiąca.
Morawiecki ocenił wówczas, że
ta poprawka to „dobry kompromis”.
„Optującym za tym, by wszystkie niedziele były wolne zdarzają się dni, gdy
kupują coś w niedzielę, a przedsiębiorcy, którzy chcą, by wszystkie niedziele
były pracujące, chyba nie pracują we
wszystkie niedziele” – mówił wtedy
wicepremier. „Patrząc przez pryzmat
osobistych doświadczeń myślę, że szukanie kompromisu jest tutaj właściwe”
– dodał.
opr. Red.

CO PISZĄ INNI?

u czterech przedsiębiorców zajmujących się skupem i przetwórstwem
owoców. Obecnie analizujemy uzyskane wyjaśnienia, dokumenty i inne informacje – mówi Piotr Adamczewski,
dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy.

J

ak podaje 12 października br.
PAP, UOKiK informuje w komunikacie, iż wzrost cen masła,
skup jabłek, dostawy mleka, to niektóre z dwunastu spraw z zakresu
przewagi kontraktowej, jakie prowadzi obecnie UOKiK. Nowe przepisy
obowiązują już trzy miesiące. Celem
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej jest wyeliminowanie
nieuczciwych praktyk handlowych
w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły
w życie 12 lipca.
– Obserwujemy znaczne zainteresowanie przedsiębiorców nowym prawem. Ilość spraw zgłaszanych do nas
bezpośrednio na początku obowiązywania ustawy oraz sygnałów pocho-

Dostawy mleka

Kolejne postępowanie wyjaśniające
dotyczy relacji handlowych 15 znaczących przetwórców mleka z dostawcami.
Urząd wystąpił do mleczarni o przedstawienie m.in. wzorów umów sprzedaży,
dostawy lub kontraktacji mleka. Obecnie analizujemy te dane, w szczególności sprawdzamy sposób ustalania ceny
oraz uwzględnianych przy tym parametrów – m.in. spełniania wymagań higieniczno–weterynaryjnych.

Produkcja cukru – dostawy
buraków cukrowych

Zawiadomienia nie wpływały jedynie od grup przedsiębiorców lub

O przewadze kontraktowej

dzących z mediów i rynku, pokazuje
że te przepisy były potrzebne. Słabsi
uczestnicy w łańcuchu dostaw żywności potrzebują ochrony – mówi prezes
UOKiK, Marek Niechciał.

Drogie masło

Jedna ze spraw dotyczy znacznego
wzrostu cen masła. W październiku,
Urząd z własnej inicjatywy wszczął
pięć postępowań wyjaśniających.
Sprawdza działania znaczących sieci
handlowych, takich jak: Lidl Polska,
Jeronimo Martins, Tesco Polska, Auchan Polska, Carrefour Polska. Postepowanie wyjaśniające prowadzone jest
w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Urząd wystąpił do właścicieli sklepów o przesłanie
korespondencji z dostawcami masła.
W tej chwili oczekujemy na odpowiedzi.
– Po analizie przesłanych materiałów będziemy mogli ustalić mechanizmy kształtowania stawek za masło
oraz sprawdzić, czy sieci handlowe nie
wykorzystują silnej pozycji negocjacyjnej do wpływania na wysokość cen
– tłumaczy prezes Marek Niechciał.
29 sierpnia, czarny wtorek – nagły
spadek cen skupu jabłek
Do urzędu wpłynęło zawiadomienie
dotyczące sytuacji na rynku skupu jabłek przemysłowych w okolicach Sandomierza. Pod koniec sierpnia, w ciągu
zaledwie kilku godzin cena skupu owocu spadła o 20 grozy za kilogram. Podobna, nietypowa sytuacja mogła zdarzyć się również w innych częściach
Polski. Sprawa jest tym bardziej istotna, że powiat sandomierski, który jest
drugim co do wielkości zagłębiem sadowniczym w Polsce, ucierpiał w tym
roku z powodu przymrozków. Sprzedaż jabłek przemysłowych po zbyt niskich cenach mogłaby doprowadzić do
powiększenia strat sadowników.
W ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadziliśmy kontrolę

związków branżowych. Urząd wszczął
postępowanie wyjaśniające po sygnale
od indywidualnego rolnika. UOKiK
sprawdza, czy producenci cukru nie
stosują praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową wobec dostawców buraków cukrowych.
W toku postępowania wezwano spółkę
Südzucker Polska do wskazania dostawców, zasad doboru kontrahentów
oraz przedstawienia obowiązujących
porozumień branżowych. Przedmiotem zainteresowania są w szczególności sposoby ustalania cen i terminów
płatności. Przedsiębiorca jest największym producentem cukru na południu
Polski, skup buraków dokonywany jest
praktycznie tylko przez niego. Dlatego
może mieć szczególnie silną pozycję
negocjacyjną. W tej chwili trwa analiza
otrzymanych dokumentów.
Opisane działania urzędu są w tej
chwili w fazie postępowań wyjaśniających, co oznacza, że są prowadzone
w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy.
Wszystkie sprawy z zakresu przewagi kontraktowej prowadzi Delegatura UOKiK w Bydgoszczy. Kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej
w maksymalnej wysokości to 3 proc.
obrotu przedsiębiorcy osiągniętego
rok wcześniej. Postępowanie może się
również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli
przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże
się do zaprzestania niedozwolonych
praktyk lub naprawienia ich skutków.
Co ważne, sprawami związanymi
z obowiązkiem zawarcia pisemnej
umowy nabycia produktów rolnych od
rolników zajmuje się Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa Szczegółowe informacje na temat ustawy można znaleźć na stronie internetowej. Kontakt
do delegatury UOKiK w Bydgoszczy:
ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz; tel.
52 345 56 44.
Opr.Red.
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smaki warszawy
STARBUCKS

T

o jedna z trzech popularnych sieci
kawowych w stolicy, ale w moim
rankingu zajmuje dopiero trzecie
miejsce. Najbardziej wpływa na to
jakość kawy, bo mimo reklam kaw
brazylijskich i innych, pozostają na
średnim poziomie. Entuzjazm perso-

ciszniej jest na pięterku, gdzie także
są barki kawowe, obok kasyna. Obsługa sprawna i sympatyczna, a kawa
znakomita! I latte i cappuccino. Do
tego klasyczne mojito, ale przy jego
wysokiej cenie niewielka ilość, ledwie na dnie wysokiej, wypełnionej
lodem szklanki i stąd krytyka towarzyszącej mi damy.

Na kawce
nelu również, a klimat lokali raczej
mało przytulny. Z nich najbardziej
do gustu przypada mi lokal vis a vis
naszej redakcji na Nowym Świecie,
gdzie w odróżnieniu od konkurencji
po drugiej stronie ulicy nie ma takiego tłoku i hałasu i można spokojnie
odbywać tu koleżeńskie spotkania
i rozmowy.

LOUNGE BAR
MARRIOTT

W

tym jednym z najbardziej renomowanych hoteli w mieście, w tej kafejce na parterze
jest niestety chłodno i nieprzytulnie.
Przeciągi owiewają nogi, tak że
siedzimy przy stoliku w kurtkach!
Ładne stoliki i wnętrze, ale hałas
z wewnątrz i zewnątrz. Na pewno za-

GREEN CAFFE NERO

T

o numer jeden moich sieci kawowych. Zwykle przytulne, rustykalne wnętrza, kapitalna swingująca muzyka w tle, która nadaje
klimat tym lokalom. Zwykle entuzjastyczna młoda załoga i wspaniała,
gwarantowana kawa, chyba najlepsza w Warszawie. Do tego przekąski,
kisze, np. z kurkami, albo mięsem po
bolońsku, croissanty, tarty, bagietki
z różnym nadzieniem. Przyredakcyjny lokal na Nowym Świecie przy
Wareckiej jest niestety za głośny, bo
zwykle tłoczny i trzeba odstać swoje
w kolejce. Dlatego polecam spokojniejsze, relaksowe, np. przy Brackiej, albo Szpitalnej, czy nowy przy
Francuskiej na Saskiej Kępie.

CAFE BRISTOL

HOROSKOP

W

G

Zapiekanka warzywna
z mozzarellą

● 1 cukinia ● 1 bakłażan ● 2 pomidory ● 1 papryka ● 2 cebula ● 6 łyżek
pesto bazyliowego ● 200 g mozzarelli
mini v pieprz, sól ● oliwa
Wszystkie warzywa pokroić w plasterki grubości pół centymetra i posmarować pesto. W naczyniu do zapiekania układać warstwami naprzemiennie
wszystkie warzywa. Na warzywach
ułożyć kulki sera, doprawić i skropić
oliwą. Naczynie wstawić do piekarnika
nagrzanego do 180°C i piec około 40
minut, aż warzywa zmiękną i wierzch
się zrumieni.

Wytrawna tarta z dynią,
kozim serem i ziarnami

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby 21.II-20.III

C

oraz bardziej zbliżają się do
pierwszego
rankingowego
miejsca. Stale poprawia się jakość ich kaw, aktywność i troska
personelu, estetyka wnętrz. Warte
polecenia są niedrogie trójkątne,
podwójne kanapki na razowym
chlebie. Z lokali tej sieci wyróżniam te na Dworcu Centralnym,
przy Placu Teatralnym /miłe uśmiechy dziewczyn zza lady/, przy kinie
Atlantic i Sephora w Alejach Jerozolimskich.

Musisz znaleźć czas na plany na przyszłość. Pewne decyzje będzie trzeba podjąć,
niezwłocznie szczególnie te
odkładane do tej pory.
Czeka cię w tym miesiącu
bardzo intensywne życie towarzyskie w czym nie przeszkodzi nawet jesienna aura.
Bliscy tęsknią za tobą.

Mimo jesieni staraj się być
pogodny i pełen wigoru.
Kontakty z najbliższymi
mogą mieć duży wpływ na
poprawienie relacji.

Zyskasz więcej energii, która
pozwoli ci na podjęcie pewnych zobowiązań na przyszłość. Niektóre decyzje mogą
być początkiem dobrych zmian.

Nie wszystkie twoje plany
znajdą akceptację, ale próbować zawsze można. Jesienna
pogoda nie sprzyja pogodzie
ducha, ale…

SMAKOSZ

Nie wykluczone, że osiągniesz w tym miesiącu korzyści materialne. W perspektywie również zmiany na
lepsze. Zadbaj o zdrowie.

Czeka cię poprawa finansów, co pozwoli na podjęcie
odkładanych do tej pory planów. Konieczne zachowanie
priorytetów.

Twoje relacje z innymi
będą bardziej spontaniczne.
Drobne prace domowe oderwą cię od poważnych spraw.
Relaks.

z hasłem

krzyżówka Nr 11
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Faszerowane łódeczki
● 4 nieduże cukinie ● 2 kromki białego chleba ● 150 ml mleka ● mąka
pszenna ● 50 ml mleka ● 1/2 pęczka
natki pietruszki ● 2 gałązki świeżej
bazylii ● 2 plastry gotowanej szynki ●
125 g twarożku ● jajo ● sól i pieprz ●
oliwa z oliwek

Nie podejmuj w tym miesiącu
ważnych decyzji. Daj sobie
więcej czasu na uporządkowanie dotychczasowych spraw.

Niewykluczone, że czekają cię
w tym miesiącu pewne zmiany. Pozwól sobie na odpoczynek, co pomoże ci w podejmowaniu trafnych decyzji.

COSTA COFFEE

Pokrojoną w kostkę dynię pieczemy w piekarniku przez ok. 20 minut.
Następnie formę do tarty wykładamy
kruchym ciastem, które delikatnie nakłuwamy widelcem. Upieczoną dynię przekładamy do formy, dodajemy
rozdrobniony kozi ser i przyprawy.
Wszystko zalewamy delikatnie śmietaną. Wkładamy do nagrzanego do 180
stopni piekarnika i pieczemy przez ok.
30 minut. Gotową tarę posypujemy
prażonymi pestkami i świeżymi ziołami.

Waga 23.IX– 23.X

Czekają cię korzystne zmiany. Musisz zadbać o swoją
kondycję, stąd dobrze by
było zadbać o skontrolowanie swojego stanu zdrowia.

domowe dania
dy na dworze słota, zimno
i deszcz, w powietrzu latają wirusy zadbajmy, by nasze menu
bogate było w warzywa wszelkiego
rodzaju. Stanowią one doskonałe,
naturalne źródło witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu ludzkiego. Zawierają dużo wody i błonnika pokarmowego, co sprawia, że są
niskokaloryczne. Pełnią ważną rolę
w profilaktyce wielu chorób.

Baran 21.III-20.IV

Nie będzie to dobry miesiąc
dla ciebie. W sprawach trudnych warto konsultować się
z zaufanymi osobami.

tym secesyjnym wnętrzu ożywają wspomnienia z lat studenckich, gdy wpadaliśmy
czasem tu z UW, w przerwie, albo
po zajęciach, nieraz z niezapomnianym profesorem od praw człowieka,
Zbigniewem Resichem. Teraz jakby
atmosfera bardziej sztywna, wiedeńska, ale wciąż dobra kawa i znakomity sernik oraz torcik firmowy.
Hotel Bristol, który założył Ignacy
Jan Paderewski, zawsze nas urzekał i kojarzy się ze stuletnią historią
i naszymi uroczystościami. Tu z balkonu śpiewał Jan Kiepura, tu spali
Margaret Thatcher, Helmut Kohl,
Mike Jagger.

Zdrowie na talerzu

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 11 (609)

20
13

14

15

16

17
21

9

6
18
15
20

19
1

21

22

7

23

24

25
19

● 1 dynia hokkaido ● 40 g sera koziego ● 1 opakowanie ciasta kruchego
● 200 ml śmietany 30% ● mix prażonych pestek: słonecznik, dynia, pinia
(np. Bakalland) ● świeże zioła do smaku ● sól i pieprz do smaku

Przysłowia o wszystkich
świętych
Kiedy mrożą Wszyscy Święci,
zima kark dość prędko skręci.
Czasem czasy bywają,
że już Wszyscy Święci w bieli przyjeżdżają.
Na Wszystkich Świętych mróz,
na Boże Narodzenie zima i susz.
Na Wszystkich Świętych, jeśli ziemia skrzepła,
to będzie zima ciepła.
A jak deszcz, to będzie w piec wleźć.
Wszyscy Święci, zima się kręci.
We Wszystkich Świętych, gdy deszcz rozpada
może słota potrzymać do końca listopada.
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Kromki chleba moczymy w mleku,
odcedzamy. Umytą natkę pietruszki i bazylię drobno siekamy. Cukinie
przekrawamy wzdłuż na pół, wydobywamy miąższ, który przekładamy do
miski. Plastry szynki kroimy w kostkę. Twarożek miksujemy z 4-5 łyżkami oleju, jajem, odciśniętym chlebem
i miąższem z cukinii na gładką masę.
Doprawiamy pieprzem, solą, dodajemy
pokrojoną szynkę i 3/4 natki i bazylii, mieszamy. Naczynie żaroodporne
smarujemy tłuszczem. Cukinie wypełniamy masą serową. Układamy w naczyniu, skrapiamy oliwą z oliwek i pieczemy ok. 25 minut w 180ºC. Łódeczki
z cukinii przekładamy na półmisek,
posypujemy pozostałą bazylią z natką
i podajemy jeszcze ciepłe.
Tartinka

Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–21 utworzą hasło.
Poziomo: 1) walczy z bykami, 5)
oprócz kąta rozwartego, 8) miejscowość w Rumunii nad rzeka Maruszą
(Siedmiogród), 9) podlegają mu opasy,
10) melodia śpiewana na samogłosce
bez tekstu, 11) przylądek w Senegalu
najdalej wysunięty punkt Afryki, 13)
na ulicy lub w butelce, 16) „można go
zabić komuś”, 20)… marcińskie, 23)
przeciwstawna tezie, 24) ptak mazurskich jezior, 25) w drogerii do włosów,
26) pyton w Bierniku, 27) bardzo wykształcona.
Pionowo: 1) wieś w woj. opolskim
nad Małą Panwią i Jez. Turawskim, 2)
pracuje w wydawnictwie, 3) syn Zeusa
i Latony, 4) roślina z rodziny rutowatych,
5) posługuje się nią murarz, 6) kwas
siarkowy dymiący, 7) miasto w Brazylii
w stanie Rio Grande de Sul, 12) spada
z drzewa, 14) parzyste jamy w czaszce,
mieszczące gałki oczne, 15) ulubiony
wykonawca, 17) w nim uczniowie, 18)
przeprowadzany przez dziennikarza, 19)

obchodzi imieniny 24 czerwca, 21) technicznie czyste złoto, 22) m. w Australii,
23) Anna – przyglądam się komu.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 11 prosimy przesłać na adres redakcji do dnia 30 listopada br.
Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez „Społem” WSS
Śródmieście.
Rozwiązanie krzyżówki nr 9/17
Poziomo:1) eklektyk, 5) Radość, 8)
zabawa, 9) czerpnia, 10) młodniak, 11)
awanse, 13) koala, 16) ćwiar, 20) syndyk, 23) Colorado, 24) szalotki, 25) filety, 26) skarga, 27) dokrętka.
Pionowo: 1) enzym, 2) lebiodka, 3)
kawina, 4) kucyk, 5) rzeka, 6) dupla, 7)
śmieszka, 12) waść, 14) opryszek, 15)
Andy, 17) inkasent, 18) pomiar, 19) łodyga, 21) dolar, 22) kutia, 23) child.
HASŁO: DWADZIEŚCIA PIĘĆ
LAT NA RYNKU. Nagrodę ufundowaną przez Hurtownię spożywczą
żywności ekologicznej i konwencjonalnej „PRIMUS” otrzymuje Anna
Warchoł z Warszawy.
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