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Z ostatniej chwili

Konieczne maseczki!

O

d 8 sierpnia br. obowiązuje rozporządzenie rządu,
wprowadzające pilne zmi-

any w zakresie obowiązku stosowania maseczek i przyłbic.
Odtąd z obowiązku zakrywania
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KZRSS Społem

Projekt „Spółdzielnia”

Rozmowa z wiceprezesem Zarządu KZRSS
Społem – SZYMONEM FABISIAKIEM

N

asza rozmowa jest faktycznie kontynu–
acją niedawno opublikowanej rozmowy
w numerze czerwcowym o działaniach
Związku w okresie pandemii z prezesem Zarządu Ryszardem Jaśkowskim. Naszych Czytelników interesują różne inicjatywy związkowe. Co
może Pan bliżej powiedzieć o np. ciekawym projekcie „Fotowoltaika dla Społem”?
– Ten najnowszy projekt jest częścią Projektu
„SPÓŁDZIELNIA”, który powstał w celu połączenia dotychczasowych projektów tworzonych dla
zrzeszonych spółdzielni. Uchwała programowa 50
Zjazdu zobowiązuje Związek do działania na rzecz
rozwoju i integracji środowiska spółdzielczego.
W ramach Projektu „SPÓŁDZIELNIA” realizowane są trzy powstałe do tej pory projekty. Projekt
Rozwojowy, którego głównym zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników spółdzielni,
obejmuje szkolenia stacjonarne, e-learning i rozwój
piekarni. Projekt Korzyści to przede wszystkim
optymalizacja kosztów spółdzielni dzięki wspólnym działaniom w zakresie zakupu energii, gazu
i właśnie fotowoltaiki. Projekt IT należy traktować
jako źródło innowacji technicznych poprawiających

J

ak już informowaliśmy, Zarząd
WSS Śródmieście podjął decyzję o zakupie na cele wynajmu
krótkoterminowego czterech atrakcyjnych apartamentów, w Szczyrku
i w Zakopanem. Położone są w pięknej górskiej scenerii, z cudownymi
widokami, a jednocześnie posiadają
bardzo eleganckie, nowoczesne wnętrza, ze wszelkimi udogodnieniami
i garażami. Stanowią one znakomite
miejsce dla relaksu i wypoczynku po
wytężonej pracy w handlu i nie tylko.
Do pobytu w tych apartamentach ZAPRASZA Zarząd śródmiejskiej spółdzielni, a szerzej opisuje oba obiekty
kier. działu samorządowego Danuta
Bogucka na str. 6.

funkcjonowanie spółdzielni w obszarach przede
wszystkim sprzedaży detalicznej. Obejmuje on infrastrukturę sprzedażową, program lojalnościowy
i nasze najnowsze dziecko – sklep internetowy.
Celem projektu „Fotowoltaika dla Społem” jest
umożliwienie spółdzielniom skorzystanie z wynegocjowanych przez grupę zakupową atrakcyjnych
warunków cenowo – handlowych na kompleksową
usługę zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. W pierwszej edycji tego projektu, wykonanych
zostanie ok. 100 sztuk instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy 4,50 MWp. Szacowany okres zwrotu z inwestycji wynosi od 5,5 do 6,5 lat i jest uzależniony od warunków technicznych dla montażu
instalacji fotowoltaicznej w danej lokalizacji.
Obecnie przeprowadzono 32 audyty w celu
sprawdzenia warunków instalacji i nasłonecznienia, głównie na dachach naszych placówek
handlowych. Pięć umów jest w trakcie realizacji
bądź już zostały zrealizowane w PSS Hajnówka,
PSS Bielsk Podlaski i PSS Częstochowa. W przygotowaniu są umowy m.in. z PSS w Zamościu, PSS
w Bytomiu, PSS w Kielcach, PSS w Gnieźnie.
Więcej str. 3 u

APARTAMENTY

Zakopane

Cepeliada w Sopocie

N

asz wakacyjny korespondent red.
Jarosław Żukowicz, jak co roku donosi z Sopotu o trwającej tam tradycyjnie w lecie Cepeliadzie. Mimo pandemii,
impreza była udana i cieszyła się dużym zainteresowaniem urlopowiczów. Duże powodzenie miały wyroby ludowego rękodzieła,
z drewna, metali, włókien, a także regionalne przysmaki, w tym kaszubskie przetwory
rybne. W dniach 18-26 lipca pogoda dopisała
i dlatego spacerując po słynnym molo w Sopocie, prawie każdy odwiedzał pobliskie stoiska Cepeliady 2020. Wystawców, twórców
ludowych sprzedających swe wyroby, z pewnością cieszyło otwieranie portfeli przez odwiedzających, zadowolonych z zakupów dla
siebie i dla dzieci. Ten kiermasz na trwale
wpisał się w tradycje Sopotu i za rok zapewne znowu ściągnie setki przybyszów z całego
kraju.
Więcej str. 4 u

nosa i ust w sklepach, urzędach
czy transporcie zwalniają tylko
ściśle określone w rozporządzeniu
wskazania. Poza nimi obowiązek
zasłaniania twarzy jest powszechny
– powiedział dla PAP wiceminister
zdrowia Janusz Cieszyński.
Dodajmy, że przyspieszenie tego
rozporządzenia ma zapewne związek
ze znacznym wzrostem zakażeń
wirusem Covid 19 /powyżej 800 dziennie/ i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa w dużych skupiskach
ludzi.

Wyłączenia od zasłaniania ust
i nosa obejmą – jak podał wiceminister – m.in. osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami
psychicznymi, niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także
osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub
nosa.
Wcześniej, 7 sierpnia rzecznik
rządu Piotr Müller poinformował,
że jeżeli do wprowadzenia w życie
przepisów umożliwiających odmowę
obsługi klientów sklepów bez maseczek konieczne będą zmiany ustawowe, to takimi zmianami Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu
14 sierpnia.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

W

tym roku, w okresie pandemii, Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, przypadający w Polsce 1 lipca, obchodzony
był bardzo skromnie. Z tej okazji zebrało się tego
dnia Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. Ze względów epidemicznych odbyło się
ono w większej sali Hotelu Gromada-Centrum.
Obok przyjęcia sprawozdań za rok 2019 i planów finansowych na rok bieżący, uchwalono nowe
zasady lustracji spółdzielczej oraz przesunięto
termin zwołania VII Kongresu Spółdzielczości
na grudzień 2021 roku.
Po raz pierwszy została przyznana Złota Odznaka Spółdzielczość Polska, którą otrzymało 16 osób. Przyznawać ją można osobom fizycznym, które od co najmniej pięciu lat posiadają już odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Wśród odznaczonych
znalazł się b. długoletni prezes Społem PSS Białystok MIECZYSŁAW DĄBROWSKI (p. foto) oraz m.in. poseł Romuald Ajchler, prezes GS Samopomoc Chłopska w Szadku Marek Kowalski i prezes Krajowej SKOK Rafał
Matusiak, którego niedawno wybrano na przewodniczącego Rady Dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU).
Serdecznie gratulujemy!

Pismo KRS do preMIeRa
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czerwca br. Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu swoje „Propozycje
udziału spółdzielczości w tworzeniu Narodowego Holdingu
Spożywczego”. Fragment tego pisma, podpisanego przez prezesa Zarządu KRS dr inż. Mieczysława Grodzkiego, publikujemy poniżej:
„… Z zainteresowaniem przyjęliśmy informację przedstawicieli Rządu
o zamiarze utworzenia w naszym kraju państwowego holdingu spożywczego, w ramach którego działałaby również sieć sklepów spożywczych.
Jak rozumiemy, ideą tego przedsięwzięcia jest działanie na rzecz obniżenia
cen podstawowych artykułów spożywczych dla konsumentów, m.in. poprzez skrócenie drogi ich dystrybucji „od pola do stołu”. Trudno odmówić
zasadności tak postawionej tezie. Po dokonaniu wstępnej analizy rządowego projektu, proponujemy operacyjne włączenie w to przedsięwzięcie
także spółdzielczości polskiej.
Dla zobrazowania jej strukturalnego potencjału nadmieniamy, że
w chwili obecnej czynnie działa w naszym kraju 566 rolniczych spółdzielni
produkcyjnych (produkcja podstawowa, przetwórstwo i w pewnym zakresie handel detaliczny), 120 spółdzielni mleczarskich (przetwórstwo i dystrybucja), 286 spółdzielni spożywców „SPOŁEM” (handel detaliczny,
produkcja i gastronomia), 924 gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” (przetwórstwo, handel detaliczny i gastronomia) oraz 41 spółdzielni
ogrodniczo-pszczelarskich (głównie obrót hurtowy). Z tego zestawienia
wynika, że wymienione branże spółdzielcze przedmiotem swojego działania jednoznacznie mogłyby się wpisać w realizację rządowego projektu.
Mając to na uwadze, proponujemy Panu Premierowi rozważenie następujących propozycji:
● udziału w projekcie polskich, samodzielnych, prywatnych podmiotów
jakimi są spółdzielnie,
● udział w projekcie producentów zdrowej żywności, produkowanej
w dużych partiach i w jednolitym standardzie,
● wykorzystanie posiadanej przez spółdzielczość bazy przetwórczej,
dystrybucyjnej i handlowej.
Odpowiedź na te wstępne propozycje, pozwoliłaby nam podjąć szerszą
dyskusję na ten temat w ramach wymienionych pionów spółdzielczych. Ze
swojej strony jesteśmy gotowi odpowiedzieć na ewentualne pytania ze strony Pana Premiera, tak w drodze korespondencyjnej, jak również w trakcie
bezpośredniego spotkania z wyznaczonym przez Pana przedstawicielem”.
W odpowiedzi na pismo KRS, 6 lipca Ministerstwo Aktywów Państwowych uprzejmie dziękując za przekazane premierowi propozycje,
poinformowało, że MAP „nie planuje tworzenia sieci handlowych”.
Jednocześnie uprzejmie przekazało, że konsolidacja spółek państwowych
branży rolno-spożywczej „przebiegać będzie w oparciu o wiodąca rolę
Krajowej Spółki Cukrowej”, posiadającej „aktywa i potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej”.

Na zakończenie pisma MAP, podpisanego przez wicedyr. Dep. Nadzoru I Izabelę Felczak-Poturnicką, wskazano: „Po dokonanej konsolidacji,
wszelkie decyzje biznesowe będą podejmowane przez Krajową Spółkę
Cukrową SA i to do niej winny być kierowane propozycje w tym zakresie”. Opr. Red.
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Z kart
historii

W

dniach 13–25 sierpnia
1920 roku zdecydowały się losy wojny
polsko-bolszewickiej, toczącej
się między Rosją Radziecką,
a broniącej swej niedawno odzyskanej niepodległości Polską.
To były dni Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej
„Cudem nad Wisłą” – starcia
zbrojnego stoczonego na obszarach sięgających na południe
po Włodawę nad Bugiem, na
północ po Działdowo.
Był to przełomowy moment
dla strony polskiej, która po
wcześniejszej ofensywie i zajęciu Kijowa, zmuszona była przez
Armię Czerwoną do chaotycznego wycofywania się na zachód.
Sytuacja naszych wojsk stawała
się krytyczna, bo nie powstrzy-

rzuciły się do panicznej ucieczki
i poniosły znaczne straty. Łącznie poległo 25 tys. bolszewików,
a 65 tys. dostało się do niewoli,
przy stratach polskich 4,5 tys. poległych i 22 tys. rannych.
Co sprzyjało wielkiemu zwycięstwu
polskiemu?
Przede
wszystkim przeogromny entuzjazm i ofiarność Polaków broniących niepodległości, tworzących
oddziały ochotnicze. Znakomite rozpoznanie wywiadowcze
i lotnicze. Bardzo sprawne przegrupowanie wojsk do obrony
i kontrofensywy oraz umiejętne
kierowanie pościgiem za uciekającymi bolszewikami.
Dzięki złamaniu szyfrów Armii Czerwonej przez polskich
kryptologów (por. Jan Kowalewski), polskie dowództwo wybrało
najlepszy moment, miejsce i kierunek do przeciwuderzenia. Od
łączności odcięto nawet 4 armię
bolszewicką, kierując ją na To-

Cud
nad Wisłą
mano ofensywy bolszewickiej na
linii Bugu i z początkiem sierpnia
oddano twierdzę Brześć. Nawała
bolszewicka miała otwartą drogę
na Warszawę.
Jednak kluczową rolę odegrał
śmiały i zdecydowany manewr
Wojska Polskiego oskrzydlający
Armię Czerwoną, opracowany
w Sztabie Generalnym gen. Tadeusza Rozwadowskiego, a przeprowadzony przez Naczelnego
Wodza marsz. Józefa Piłsudskiego. Atak znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu
głównych sił bolszewickich na
przedpolach Warszawy, przedzielił
główne dwa fronty nieprzyjaciela,
wchodząc na tyły frontu zachodniego Tuchaczewskiego i odcinając front południowo-zachodni
Jegorowa, z komisarzem Stalinem
i armią konną Budionnego.
Armie generałów Hallera i Sikorskiego dzielnie broniły przedpola Warszawy, a potem przeszły
do ofensywy, zaś marszałek Piłsudski stanął osobiście na czele
dwóch grup uderzeniowych znad
Wieprza. Wojska bolszewickie

ruń zamiast na Warszawę. Dużą
rolę odegrała pomoc węgierska
w postaci transportów sprzętu
wojskowego i niezbędnej amunicji (w tym 100 milionów pocisków karabinowych), przy blokadzie transportów z Francji.
Polski wywiad zapewne wiedział też o słabych stronach i malejącym morale sił bolszewickich
oraz rywalizacji przywódców.
Np. Stalin, który był członkiem
5-osobowego politbiura (Lenin,
Trocki, Stalin, Zinowiew, Kamieniew) i komisarzem politycznym
frontu południowo-zachodniego,
niechętnie i opieszale pomagał
Tuchaczewskiemu,
dowódcy
frontu zachodniego.
W wyniku Bitwy Warszawskiej i następnych działań wojskowych, 15 października 1920
zawarto w Rydze zawieszenie
broni, a w marcu 1921 na jego bazie podpisano traktat pokojowy,
który aż do agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 uregulował
obustronne stosunki i wytyczył
polską granicę wschodnią.
Opr. DG

W

czerwcu br. Wydawnictwo
Handlowe,
które wydaje m.in.
popularne Wiadomości Handlowe, opublikowało „Raport
– Listę 250 spółdzielni spożywców w Polsce”. Znajdziemy
w nim przede wszystkim dane
teleadresowe i kontakt do kierownictwa danej spółdzielni,
rodzaj i obszar działalności,
wyniki finansowe oraz zatrudnienie w spółdzielni.
Listę poprzedzają dwa artykuły red. Agaty Kinasiewicz charakteryzujące
sklepy spółdzielcze: pt.
„Nowoczesność z tradycjami” oraz „Społem
z nową strategią do 2023 roku”.
W sumie, publikacja ta jest nie
tylko cennym przewodnikiem po
spółdzielczym i społemowskim
handlu. Inspiruje również m.in.
danymi ekonomicznymi za rok
2018, który był rokiem prosperity w handlu do niewesołych refleksji, gdyż generalnie od 30 lat
handel społemowski traci pozycję na rynku, systematycznie maleje ilość jego placówek i spadają
obroty roczne.
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potężnych sieci zagranicznych
i stąd ich kłopoty.
We wspomnianym Raporcie, autorka przytacza osobno
listę „Największe spółdzielnie
spożywców w Europie”. Jednak jest to faktycznie lista sieci
krajowych, a nie spółdzielni,
gdyż nigdzie w Europie rządy
innych krajów nie odważyły się zlikwidować krajowych
central i hurtu spółdzielczego,
także w nowych krajach unij-

Lista 250
nych. Podobnie mylnie pisze:
„Największą siecią spółdzielczą
w Polsce jest Społem…”, bo
nie ma takiej jednolitej sieci.
Faktycznie każda spółdzielnia
tworzy własną, odrębną sieć
sklepów.

Jedna portugalska Biedronka ma ponad 25 proc. rynku
– co ogłosiła triumfalnie 3 sierpnia br. Ana Luiza Virginia, czyli więcej niż cały polski handel!
Dlaczego rząd Morawieckiego
nie chce tego dostrzec?

Na czele tych sieci krajowych stoi Coop Italia (Włochy)
z rocznymi obrotami 14 mld euro,
a potem kolejno: S-Rythma (Finlandia) – 11 mld euro, Cooperative Group (W.Brytania) – 9 mld
euro, Hispacoop (Hiszpania) – 8
mld euro, Coop Danmark (Dania) – 7,2 mld euro, Coop Norge
(Norwegia) – 3,6 mld euro, Coop
Sverige (Szwecja) – 3,4 mld euro
oraz Coop Jednota (Słowacja) –
1,7 mld euro.

Warto przypomnieć też artykuł
A.Kinasiewicz napisany wspólnie
z K.Kaszubą w lutowym numerze Wiadomości Handlowych pt.
„Handel spółdzielczy – jest potencjał, za mało pomysłów”. Autorzy
oceniają w nim: „Z dzisiejszej
perspektywy widać wyraźnie, że
zasadniczym błędem było rozdrobnienie spółdzielczego handlu”. Dotyczy to sklepów Społem
jak i GS „Samopomoc Chłopska”.

Po przytoczeniu danych statystycznych, red. A. Kinasiewicz pisze interesująco: „Walka z wielkim rozdrobnieniem
handlu spółdzielczego to jedno z największych wyzwań
dla Społem. Gdyby zsumować
przychody całej sieci /wielu
spółdzielni/, Społem znalazłoby
się pod koniec zestawienia 10
największych detalistów spożywczych w Polsce.

Nie zauważają zupełnie, iż
sprawcą tego rozdrobnienia była
tzw. specustawa ze stycznia 1990
r. likwidująca wszystkie związki
spółdzielcze, a więc centrale gospodarcze i hurt, z pozostawieniem osamotnionych, rozbitych
spółdzielni, które gros lokali
musiały bezzwłocznie oddać samorządom i innym właścicielom.
Obecne związki mają TYLKO
uprawnienia lustracyjne i doradcze. Dlatego spółdzielnie pozostają same, w pojedynkę wobec

Tymczasem spółdzielnie działające na własną rękę nie są
w stanie konkurować pod względem potencjału zakupowego,
oferowanych cen, czy możliwości marketingowych z doskonale
zorganizowanymi, zarządzanymi

Polski Holding

W

z poziomu jednej centrali, sieciami zagranicznymi. Owszem,
część spółdzielni jest mocna lokalnie przykładem choćby PSS
Społem w Białymstoku – jednak
wiele podmiotów ma zbyt małą
skalę działalności, aby przetrwać
na coraz konkurencyjnym rynku.
Spółdzielcy po zmianie ustroju gospodarczego próbowali zewrzeć szyki. Projekty takie jak
Krajowa Agencja Handlowa,
a następnie Krajowa Platforma
Handlowa powstawały po to, by
konsolidować siły zakupowe, jakimi dysponowały poszczególne Społemy rozsiane
po kraju. W ostatnich latach
z sukcesem udało się uruchomić wspólne zakupy wyrobów pod marką własną Społem.
Rewitalizacji sklepów Społem mogą pomóc najnowsze
trendy konsumencie. Zwłaszcza,
że stereotyp klienta pamiętającego PRL jest już dawno nieaktualny. Konsumenci, zwłaszcza
ci najbardziej pożądani przez
sprzedawców i reklamodawców
– czyli osoby w wieku 30-50 lat
z dużych miast – coraz częściej
kierują się jakością produktu,
a nie tylko jego ceną. Zwracają
też uwagę na aspekty ekologiczności i lokalności, zarówno artykułów, jak i sklepów. W te trendy
idealnie wpisują się sklepy Społem, które właśnie na tych wartościach wyrosły.”
Opr. Red.

Sprostowanie

poprzednim numerze lipcowym opublikowano tekst wywiadu red.
Marcina Koziestańskiego z sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Arturem Soboniem pt. „Polski Holding”, który był
nieautoryzowany z winy M.Koziestańskiego, za co przepraszamy Pana
Ministra i Czytelników.

W szczególności, w wydrukowanym tekście znalazły się następujące nieautoryzowane fragmenty:
W pierwszym pytaniu dotyczącym celów i uzasadnienia powstania Krajowej Grupy Spożywczej, pojawiło się nieautoryzowane hasło „KGS jest „od
pola do stołu”” oraz w odpowiedzi zdanie: „Jednym słowem spółki Skarbu
Państwa mogłyby nie tylko produkować, ale też sprzedawać, a to sprawiłoby,
że rząd byłby obecny „od pola do stołu””.
W odpowiedzi na drugie pytanie o ew. korzyści dla sklepów Społem zamieszczono nieautoryzowane zdania: „W tym momencie trudno jeszcze dokładnie powiedzieć, które podmioty znajdą się w Krajowej Grupie Spożywczej.
Taką informację podamy w ciągu najbliższych miesięcy. Na pewno nie będziemy
chcieli budować państwowej sieci sklepów od zera, ale stworzymy ją na podwalinach istniejących już tworów. Do końca roku chcemy przeprowadzić badania,
wyceny i zgody na połączenie” oraz w końcu odpowiedzi: „Więc jeśli wszystko
dobrze pójdzie, to do konsolidacji dojdzie jeszcze w tym roku”.
Na początku odpowiedzi na trzecie pytanie o tym, czy resort aktywów
państwowych będzie w przyszłości wspierał spółdzielczy handel spożywczy,
znalazło się nieautoryzowane zdanie: „Spółdzielczy handel spożywczy, tak jak
cały polski handel powinien tylko zyskać na powstaniu Krajowej Grupy Spożywczej”.
W końcowych życzeniach Pana Ministra – „W Międzynarodowym Dniu
Spółdzielczości życzę Państwu wytrwałości w realizacji wizji rozwoju polskich
spółdzielczych sieci handlowych, tak aby Społem realizując swój narodowy
charakter, mógł się stać wizytówką do promowania polskich producentów, ich
marek oraz produktów”, nieautoryzowany został fragment: ”tak, aby Społem”.
Red.
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której mogą korzystać z elektronicznej karty, mają stały dostęp
do aktualnych informacji, stanu
salda punktowego, otrzymują
gazetki promocyjne i powiadomienia o specjalnych ofertach.
W ciągu najbliższego półrocza
Związek planuje rozpocząć prace
nad nowymi rozwiązaniami mobilnymi. Partnerem projektu jest
firma ProfitCard.
Z kolei „Sklep internetowy espolem.pl” – to możliwość
sprzedaży pełnego asortymentu
Spółdzielni, od produktów spożywczych, galanterii, poprzez
chemię gospodarczą kończąc na
sprzęcie AGD.
Celem sklepu jest pozyskanie
nowej grupy klientów i zbudowanie lojalności zakupowej w tym
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zgłoszone przez spółdzielnie problemy w funkcjonowaniu spółdzielni w tym trudnym czasie.
Poprzez platformę e-learningową oferujemy przede wszystkim szkolenia z zakresu BHP:
wstępne, okresowe dla osób kierujących pracownikami, okresowe dla stanowisk robotniczych
i administracyjno-biurowych. Na
platformie e-learningowej dostępne są też szkolenia na temat
profesjonalnej obsługi klienta
i obsługi kas fiskalnych. Uczestnicy szkoleń online, po prawidłowym wypełnieniu testu otrzymują
stosowne certyfikaty. W przygotowaniu są kolejne szkolenia,
o ich dostępności będziemy sukcesywnie informować spółdziel-

dium, którą planujemy rozpocząć
w styczniu przyszłego roku.
– Podobnie jak prezes Jaśkowski, w okresie pandemii często kontaktuje się Pan ze spółdzielniami w całym kraju. Czy
Pańskim zdaniem Spółdzielnie
korzystają z informacji przygotowanych przez Związek oraz
opinii ekspertów, wyrażanych
na naszych łamach dla społemowskich Czytelników?
– Sądzę, że świadomość naszych spółdzielni jest na bardzo
wysokim poziomie, który gwarantuje realizację pozyskanych
informacji w sposób rzetelny i odpowiedzialny z korzyścią dla naszych pracowników i klientów. Na

Projekt „Spółdzielnia”

Rozmowa z wiceprezesem Zarządu KZRSS Społem – SZYMONEM FABISIAKIEM

Dokończenie ze str. 1
Projekt Korzyści „Fotowoltaika
dla Społem” to idealne rozwiązanie dla naszych Spółdzielni, umożliwiający korzystny zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
Zapisy umowy na kompleksową
realizację inwestycji obejmują
bardzo długie okresy gwarancyjne na poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej oraz na
usługę montażu. Zagwarantowane
są pełna opieka i doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji,
tj. począwszy od zgłoszenia danej
lokalizacji do projektu, poprzez
wykonanie audytu i projektu instalacji fotowoltaicznej, a skończywszy na kompleksowej dostawie
i montażu ,wraz z przyłączeniem
instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej.
Spółdzielnie mają możliwość
skorzystania z finansowania zewnętrznego (leasing, kredyt) na
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Mogą też zastosować
unikalne rozwiązania w zakresie
rozliczania energii wytworzonej
w instalacji fotowoltaicznej ze
sprzedawcą energii elektrycznej
w ramach Projektu „Energia dla
Społem”. Partnerem projektu jest
firma Benefit Consulting Group.
– A jak Pan charakteryzuje
inne projekty związkowe?
– Jeśli chodzi o pozostałą ofertę w ramach Projektu Korzyści,
to z powodzeniem realizowane
są projekty „Energia dla Społem„
i „Gaz dla Społem”. W ramach
tego pierwszego, już 81 spółdzielni, w tym warszawskie,
jak WSS Praga Południe i WSS
Śródmieście,
wynegocjowało optymalne warunki umów
na dostawę energii elektrycznej
z wybranym w przetargu sprzedawcą. Poprzez czynny udział
w Projekcie, spółdzielnie mają
przywilej skorzystania z pomocy
w odpowiednim doborze optymalnej grupy taryfowej, mocy
umownej oraz eliminacji kosztów
energii biernej. Spółdzielnie korzystają z doradztwa w zakresie
modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby
możliwości zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej. Jednocześnie nadzorujemy korespondencję ze sprzedawcą energii elek-

trycznej oraz operatorem systemu
dystrybucyjnego (m.in. w przypadku dodawania do umowy nowych punktów poboru, zmiany
parametrów usług dystrybucji
energii elektrycznej).
Do projektu „Gaz dla Społem” przystąpiły 42 spółdzielnie, dla których wynegocjowano
optymalne zapisy umów na dostawę paliwa gazowego z wybranym
w przetargu sprzedawcą. Dzięki
temu osiągnęły optymalizację
kosztów dystrybucji paliwa gazowego. Podobnie jak w przypadku
Projektu „Energia dla Społem”
spółdzielnie maja pełen pakiet
opieki doradczej.

nowoczesnym kanale sprzedaży.
Ale sklep internetowy to przede
wszystkim promocja marki Społem i możliwość zaprezentowania
jej jako wspólny znak handlowy
naszej sieci ze 150-letnia tradycją. Partnerem projektu jest Ignacy Chrzanowski.
Na dzień dzisiejszy realizujemy etap wdrożenia w kilku
spółdzielniach, w tym PSS Feniks Wrocław, Hale Banacha,
PSS Bytom, PSS Ozorków.
Natomiast w kolejce oczekują takie Spółdzielnie jak: WSS
Śródmieście, WSS Praga Południe, PSS Głogów, PSS Poznań,
PSS Bochnia. Wiele spółdzielni
zapowiedziało swój udział po
podjęciu uchwal przez rady
nadzorcze.

– Z tymi projektami łączy się
również Projekt IT, obejmujący infrastrukturę sprzedażową,
program lojalnościowy i sklep internetowy. Jak jest realizowany?

– Stałą ofertą Związku dla
spółdzielni jest Projekt Rozwojowy, a w nim bogaty program
szkoleń, e-learning i rozwój piekarni. Co aktualnego Pan poleca?

– Poprawa infrastruktury
sprzedażowej to możliwość zakupu i montażu nowoczesnych
narzędzi dla handlu, obejmujących mobilne stanowiska kasowe, terminale POS wraz z peryferiami, kasy samoobsługowe oraz
zaawansowany systemem IT do
zarządzania sprzedażą. W ofercie
są m.in. drukarki fiskalne online, czytniki kodów kreskowych,
wago-skanery, szuflady, serwery,
oprogramowanie,
rozwiązania
mobilne w systemach kompletacji zamówień i inwentaryzacji,
elektroniczny obieg dokumentów,
optymalizacja działań poprzez
automatyzację procesów. Partnerem projektu jest firma JANTAR.

– Projekt Rozwojowy dla
spółdzielni Społem obejmuje
szereg działań szkoleniowych
i doradczych skierowanych do
kadry kierowniczej, pracowników sklepów, piekarni i administracji spółdzielni. Oferujemy
szkolenia dla sprzedawców i kierowników sklepów wraz z usługą
tajemniczego klienta, audyt sklepów, merchandising, szkolenia
dla piekarzy i kadry zarządzającej
piekarniami wraz z usługą doradztwa, szkolenia dla pracowników księgowości wraz z usługą doradztwa, a także szkolenia
związane z marketingiem internetowym, social mediami i obsługą
komputera.

W ramach Projektu IT realizujemy nasz program lojalnościowy „Społem znaczy Razem”. Został utworzony przeszło
dekadę temu z inicjatywy KZRSS
„Społem” i należy do najdłużej
funkcjonujących mechanizmów
tego typu w kraju. To było pierwsze tak duże wspólne przedsięwzięcie. Aktualnie program działa w 66 spółdzielniach i korzysta
z niego ponad 700 tys. klientów,
którzy mogą dokonywać zakupów w blisko 900 sklepach na terenie całej Polski.
Od ponad pięciu lat klienci
uczestniczący w programie mają
do dyspozycji aplikację, dzięki

Od początku realizacji Projektu ze szkoleń tych skorzystało ponad tysiąc pracowników
spółdzielni z terenu całego kraju.
Nowością w Projekcie jest
udostępnienie platformy e-learningowej, za pośrednictwem której można też zrealizować szkolenia online. W dobie pandemii
to szczególnie ważne. Z tego też
względu obecnie na platformie
realizujemy cykl comiesięcznych
spotkań dla pracowników księgowości, a także kadry zarządzającej
spółdzielnią, których tematem są
bieżące zmiany prawa i wszelkie

nie. Szkolenia w formie online to
bardzo korzystne rozwiązanie ze
względu na ograniczenie kosztów i dużą rotację pracowników
w spółdzielniach.
Trzeba też dodać, że w zakresie szkoleń spółdzielnie mogą
korzystać z dofinansowania
unijnego (Baza Usług Rozwojowych) oraz Krajowego Funduszu Szkoleń. Partnerem projektu jest firma NewKey.
Należy też wspomnieć o realizowanym od ubiegłego roku projekcie STUDIUM BIZNESOWEJ WIEDZY PRAKTYCZNEJ,
skierowanym do kadry zarządzającej spółdzielniami. Ten sześciomiesięczny kurs w formie
2-dniowych spotkań, obejmuje
wykłady, ćwiczenia oraz wyjazdy
studyjne i przygotowuje uczestników do zarządzania spółdzielnią.
Od września br. rozpoczynamy
rekrutację do drugiej edycji Stu-

to też wskazywały sondy redakcyjne Społemowca wśród prezesów,
kierowników sklepów i sprzedawców, publikowane w kwietniu
i maju. Przede wszystkim natychmiast w sklepach społemowskich,
po ogłoszeniu stanu epidemicznego, wdrożono rygorystyczne zasady bezpiecznych zakupów dla
naszych klientów i pracowników.
Będąc świadomym oczekiwań klientów dotyczących bezpieczeństwa i wygody zakupów,
rozwijamy alternatywne kanały
sprzedaży tj. e-handel, według
formuły najbardziej akceptowanej przez lokalnych klientów,
np. możliwość dostawy do domu
na telefon, zamówienie i odbiór
w sklepie itp. Myślę, że nasze
sklepy i spółdzielnie budują zaufanie klientów i zgodnie z tradycją są niezawodne w trudnych
okresach, także pandemii.
Rozmawiał:
DARIUSZ GIERYCZ
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egoroczny sezon wakacyjny nad Bałtykiem jest
nieco słabszy, z przyczyn
oczywistych, niż w poprzednich
latach. Skoro nawet w letniej
stolicy, czyli w Sopocie, można
bez większych problemów znaleźć miejsce parkingowe w pobliżu Monciaka, co w ubiegłym
roku było marzeniem ściętej
głowy, to o czymś to świadczy.
Sopot dziś jakby mniej rojny,
mniej tłoczny, ale czy mniej
barwny?
– Otóż nie. Życie kuracyjne,
wakacyjne i kulturalne, z zachowaniem koniecznych ograniczeń, mimo wszystko toczy
się swoim trybem. Chwała zaś
szczególna właśnie organizatorom i animatorom imprez kulturalnych za to, że nie opuścili
rąk i zaprezentowali szeroką,
różnorodną gamę ciekawych
przedsięwzięć. Tak jak Fundacja Cepelia i bezpośredni organizator Cepeliady Stanisław
Taczała z gdyńskiej spółdzielni
„Rękodzieło Artystyczne”. .

C

zy Polacy zdali egzamin
z solidarności międzyludzkiej w czasie pandemii?
Okazuje się, że tak! W kontrze do
otaczających nas informacji dotyczących gospodarczych skutków
koronawirusa i doniesień o negatywnym przekazie, niezwykle ciekawy i podnoszący na duchu jest
raport przygotowany na zlecenie
Państwowego Funduszu Rozwoju
na temat społecznych skutków epidemii.

Dla seniorów
i medyków

W trudnych miesiącach walki
z pandemią ludzie solidaryzowali się
ze sobą na bardzo wiele różnych sposobów. Finansową pomoc
od
państwa
i wsparcie organizacji pozarządowych
uzupełniały
szybko powstające inicjatywy obywatelskie, o których chętnie wspominały media. Według badania
przeprowadzonego przez firmę „SW
Research” na zlecenie PFR, najczęściej słyszeliśmy o inicjatywach pomocy seniorom i sąsiadom (47%),
wspieraniu służb medycznych, nie
tylko poprzez szycie maseczek, ale
też zapewnianiu pożywienia na czas
wytężonej pracy w służbie chorym (37,6%) oraz pomocy osobom
przebywającym na kwarantannie
(37,2%).

Sopocka Cepeliada /18-27 lipca 2020/ wrosła na trwałe w kalendarz tutejszych imprez. Wszak
gości tu już od dwudziestu lat
i dała się poznać z najlepszej
strony. Otwierający swoje stragany twórcy ludowi, rzemieślnicy, drobni wytwórcy żywności
i odzieży, kupcy oferujący nieraz
bardzo egzotyczne produkty występują zawsze z ciekawą ofertą,
Tu każdy z pewnością znajdzie
dla siebie coś atrakcyjnego, co
skusi go do otwarcia portfela. Nie
dziwi więc pokaźna liczba wizytujących skwer przed sopockim
molo gości, tak krajowych jak
i zagranicznych.
W tym roku
branża spożywcza była mniej
widoczna. Popularna zawsze
pajda chleba ze smalcem i kiszonym ogórem trochę schowała się
przed epidemią. Ale regionalne
pieczywo i słodkie smakołyki
godnie ją zastąpiły. Nad morzem
nie mogło zabraknąć ryb. I nie

zabrakło. Wędzone już z daleka
kusiły złotą barwą i przyprawiającym o ślinotok zapachem.
Przetwory w occie czy galarecie, najprzeróżniejsze wariacje na temat śledzia i łososiowe
kiełbasy podkręcały apetyt jeszcze bardziej. Regionalne sery
też przybyły, a góralski oscypek
z upodobaniem podpiekał się na
nadmorskim grillu. Dla osłody
były miody, bajecznie kolorowe
lizaki, lukrowane pierniki z okolicznościowymi napisami i kandyzowane owoce. W butelkach
z miodami pitnymi i nalewkami

Cepeliada w Sopocie

Dla przedsiębiorców
Co cieszy i pokazuje, że polskie
społeczeństwo zdało egzamin z solidarności, to fakt, że według badania
jedynie ok. jeden na pięciu Polaków
(23,9%) w czasie pandemii nie podejmował żadnych działań mających
na celu wsparcie innych ludzi. Pozostali najczęściej angażowali się we
wspieranie przedsiębiorców dotkniętych kryzysem (37,3%), troskę o najbliższych (32,5%), pomoc osobom
na kwarantannie (15,7%) oraz wspierając finansowo publiczne zbiórki organizowane na rzecz radzenia sobie
ze skutkami pandemii (15%).
Pomysłowość Polaków, chęć niesienia pomocy innym i potrzeba

czaiły się procenty łagodne i smakowite.

Zapobiegliwi mogli już teraz,
latem, zaopatrzyć się w kożuchy, owcze kamizele czy futrzane
kapcie. Odzież z ludowymi motywami rywalizowała z modnymi
kreacjami damskimi. Pojawiły się
ubrania szyte z żaglowego surowego płótna i filcowe fantazyjne
kapelusze. Do tego skórzane torebki, paski, biżuteria – rodzima
bursztynowa oraz egzotyczna
spod Andów.
Swoją reprezentację miał folklor afrykański. Przyjechały figurki i bibeloty drewniane z czarnego lądu. Nieco krótsza drogę
przebyły rosyjskie matrioszki,
wśród których były i te tradycyjne, i te współczesne przedstawiające polityków. Misterne wyroby
koronkowe, bogato haftowane
obrusy i serwety przypominały
mocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jest to program skierowany
do mikrofirm, które zatrudniają co
najmniej 1 pracownika oraz małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.
Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności
finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowano do około 670 tys. polskich
przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie pandemii.
W ramach uruchomionej 29 kwietnia
2020 r. tej Tarczy w ciągu ponad 2,5
miesiąca pomoc otrzymało 326 767
firm z całej Polski. Popłynęło do
nich łącznie 58,33 mld zł. Dofinansowanie pomogło przedsiębiorcom

Pozytywny raport

Solidarność w działaniu wystąpiła
w relacjach pracodawców z pracownikami, gdzie pracodawcy wykazali
się walką nie tylko o swój biznes, ale
i o zachowanie miejsc pracy (17,5%),
a pracownicy większą elastycznością
i otwartością na zmianę formy pracy
(25%). Nie bez echa pozostał również obszar edukacji najmłodszych
– co piąty Polak słyszał w tym czasie o działaniach mających na celu
pomoc dzieciom i młodzieży w możliwości uczestniczenia w edukacji
zdalnej.
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budowania wspólnoty w trudnym
czasie nie miała granic. Okazało się,
że sytuacja zagrożenia, z którą musieliśmy się zmierzyć, po raz kolejny
w historii pokazała, jak wielka siła
drzemie w nas jako społeczeństwie
i jak wielu z nas chętnie brało odpowiedzialność za siebie, ale też i innych. Ma to ogromne znaczenie nie
tylko dla stanu zdrowia publicznego,
ale także krajowej gospodarki.
– Wyniki badania oficjalnie potwierdzają to, co mamy możliwość
obserwować od początku uruchomienia przez nas Tarczy Finansowej.
Wsparliśmy już kilkaset tysięcy polskich firm i pracowników. W trudnych sytuacjach możemy liczyć na
siebie nawzajem. To między innymi
dzięki takiej postawie Polaków możemy mieć nadzieję, że wyjdziemy
z kryzysu obronną ręką – mówi Paweł Borys, prezes PFR.

Dla firm

Warto zauważyć, że PFR uruchomił Tarczę Finansową dla Firm
i Pracowników – nowy program po-

funkcjonować w czasie lockdownu
i utrzymać miejsca pracy dla 2,7 mln
pracowników.

Dla handlu

Najwięcej z tej puli, bo ponad
10,5 mld zł otrzymało 50 401 firm
z województwa mazowieckiego,
zatrudniających łącznie blisko 413
tys. pracowników. Za nimi plasuje
się 39 514 firm z województwa śląskiego, zatrudniających ponad 323
tys. pracowników, które otrzymały
łączne dofinansowanie w wysokości 6,9 mld zł. Najwięcej wsparcia,
czyli ponad 47,5 mld zł powędrowało do firm z branży handlowej,
a także przemysłowej, budowlanej,
transportowo-magazynowej
oraz
HoReCa. Firmy, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19
wnioskować o wsparcie finansowe
mogły do końca lipca br. za pomocą
formularzy udostępnianych w systemach bankowości elektronicznej
18 banków komercyjnych i kilkuset
banków spółdzielczych.
MATEUSZ DAMOŃSKI

o ludowym charakterze imprezy.
Wielkim
zainteresowaniem
cieszyło się stoisko z minerałami, kamieniami półszlachetnymi
i skamielinami. Nie mniej oblegane było to z naturalnymi gąbkami i pumeksem. Nabywców
znajdowały także dość pokaźne
wagowo i gabarytowo systemy
fontann pokojowych i ogrodowych. Dla podreperowania zdrowia w domowym zaciszu można
było nabyć fotele z urządzeniem
masującym.
Nieopodal zaś, także dla zdrowotności, sprzedawano zioła
i naturalne kosmetyki ziołowe.
Dzieci zaś kuszone były wielkim wyborem zabawek. Były
te swojskie, drewniane, znane
już chyba pradziadkom, jak i te
wykorzystujące najnowsze technologie, jak choćby japońskie
ludziki i zwierzaki z przedziwne-

go w konsystencji gumowatego
materiału. Nieopodal wejścia na
teren Cepeliady usadowił się, jak
zawsze od lat, stragan z wyrobami drewnianymi dowodzący, że
nie ma to jak odwieczny surowiec
i wprawna ręka rzemieślnika.
Widocznym znakiem dzisiejszego czasu były pojemniki z płynami do dezynfekcji rąk obecne
na każdym stoisku. Publiczność
dopisała w nieco mniejszym niż
zazwyczaj stopniu, ale wspominałem już na początku, że to sytuacja w tym roku nad morzem
normalna.
Ważne, że spółdzielczej, ludowej Cepeliady koronawirus nie
pokonał, że pojawiła się w całej
swojej krasie. Ta impreza, trochę
folkowa, trochę jarmarczna, trochę artystyczna ma w sobie coś
urokliwego, co powoduje, że czeka się na następny rok, by znów
podczas wakacji nad morzem na
nią wpaść.
Jarosław Żukowicz

Po sąsiedzku

N

asz dawny współpracownik i emerytowany kolega, który już nie
pisuje artykułów, opowiedział o swoich wojażach po sąsiednich
krajach europejskich w czerwcu i lipcu br., w okresie pandemii.
Red. Jan Warpechowski, liczący 81 wiosen – jak przyznaje – kocha koleje, tak jak i my. Kultywując w sobie niezłomnego ducha i ciekawość
świata, mimo krążącego wirusa Covid 19, ruszył w podróż, gdy tylko poluzowały rygory komunikacyjne.
Trasa wiodła pociągami różnej klasy. Od rodzinnej Warszawy, po przyjazny Malbork i Trójmiasto, a stamtąd prosto, przez Wrocław do czeskiej Prahy.
Tam na słynnym moście Karola 26 czerwca uwiecznił obiad 2 tys. prażan na
znak zakończenia obostrzeń epidemicznych. Wszędzie jednak – jak zaznacza – pilnie przestrzegają rygorów maseczkowych w zamkniętych pomieszczeniach, komunikacji i pociągach. Podobnie było w Wiedniu, na Słowacji
i z powrotem w Czechach.
Wszędzie odwiedzał ulubione miejsca, starówki i zaułki miast, secesyjne
kamienice, zamki i pałace, z wiedeńskim Hofburgiem, praskimi Hradczanami, zatrzymując się u przyjaciół w Bratysławie, Wiedniu, Pradze, Kolinie,
Pardubicach. Po drodze do Pragi zatrzymał się w polskiej Kudowie i czeskim
Nachodzie, gdzie odwiedził nasze wspólne zakątki. Miło został przyjęty u Jirziego Hanzala w Bratysławie i u Leopolda w Wiedniu nad Dunajem.
A jakie dworce wzbudziły jego największy zachwyt? Modernistyczny,
strzelisty, z lat 30. w Hradec Kralove, oczywiście secesyjny w Pradze, supernowoczesny główny w Wiedniu oraz odrestaurowane zabytkowe polskie
dworce we Wrocławiu i Malborku z przepięknymi oliwkowymi kaflami. Tylko bratysławski razi socrealistyczną brzydotą.
Nasz dzielny podróżnik narzeka jedynie na
polskie pociągi, w których nagminnie w lecie panuje niebezpieczny tłok i lekceważenie
zaleceń sanitarnych. Uważa, że zbytnio poluzowano przepisy, a społeczeństwo nie jest tak
zdyscyplinowane jak u południowych sąsiadów, gdzie znacznie zduszono epidemię.
W sumie nasz kolega przejechał w trzy
tygodnie ponad 3 tys. km i spędził w pociągach ponad 30 godzin. To wspaniały przykład hartu ducha seniora, bo jak mawia –
całe życie to podróż. Szerokiej drogi Janku!
DG
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lipca br., w Międzynardoowym Dniu Spółdzielczości,
w nadwiślańskiej restauracji
Boathouse obradowało Zebranie Przedstawicieli Spolem WSS
Praga Południe. 30 delegatów
gościło m.in. prezesa Zarządu KZRSS Spolem Ryszarda
Jaśkowskiego, prezesów spółdzielni – WSS Śródmieście
Annę Tylkowska i PSS Garwolin Hieronima Kobusa oraz
b.dyrektora WSS Praga Południe Mieczysława Szumiło.
Powitał ich i prowadził zebranie przewodniczący Rady
Nadzorczej WSS Zbigniew Dejtrowski.
Zgodnie z porządkiem obrad, zatwierdzono sprawozdania
z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019, udzielono absolutorium Zarządowi w osobach – prezes Bogusław
Różycki i wiceprezes Małgorzata Piotrowska, podjęto
uchwały w sprawach m.in. pokrycia straty bilansowej za rok
2019, zbycia własności kilku nieruchomości, działalności
w roku 2020, zmian we statucie spółdzielni.
Podczas zebrania, prezes Krajowego Związku Społem
Ryszard Jaśkowski wygłosił przemówienie oraz odznaczył cztery spółdzielczynie. Podziękował za pracę spółdzielców praskich w roku 2019 i obecnie w czasie pandemii, szczególnie za promocję sprzedaży towarów marki
wlasnej Społem. Wręczył odznakę Zasłużony dla Społem
– Iwonie Chrobak i Joannie Wąsowskiej oraz odznakę
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego – Elżbiecie Bularskiej i Mariannie Kuleszy.
W sprawozdaniu za rok 2019, prezes Zarządu WSS Bogusław Różycki omówił zarówno główne osiągnięcia i problemy spółdzielni, jak i zamierzenia na rok 2020. Na szczególne
uznanie zasługują liczne akcje marketingowe, jak np. Urodziny Universamu, zbieranie paragonów, naklejek, konkursy
z nagrodami, degustacje, promocje marki własnej, karty lojalnościowej, a także billboardy, plakaty, gazetki promocyjne. Spośród 27 sklepów, działających na zróżnicowanym terenie Rembertowa, Sulejówka, Wesołej, Wawra, Grochowa,
Gocławia, Saskiej Kępy, Włoch, najlepsze wyniki osiagnęły
Universam Grochowski, sklepy nr 40, 41, 42, 79.
Niestety, duża część placówek pozostaje nierentowna
i dlatego duże nadzieje pokładają spółdzielcy w rozpoczętej
na dużą skalę reorganizacji, obejmującej poszczególne piony
i wszystkie placówki handlowe. Więcej będzie wykorzystywana analiza potrzeb klientów i działań konkurencji, komputerowy program Hipermarket oraz zamówienia indywidualne dla każdego sklepu i internet.

biblioteczka
handlowca

Z

a chwilę rozpocznie
się dla ciebie przygoda
pełna emocji, równie
ekscytująca jak przygody Indiany Jonesa. Kiedy się skończy będziesz osoba pewniejsza
siebie i lepiej panującą nad życiem zawodowym niż kiedykolwiek przedtem” – tak, bez zbędnej skromności, poleca swoją
książkę Złam zasady William
A. Cohen. Warto mu zaufać, bowiem z pewnością zna temat jak
nikt. W końcu jest wykładowcą
w katedrze marketingu Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanowego w Los Angeles oraz autorem trzydziestu siedmiu książek
o działalności gospodarczej
przetłumaczonych na jedenaście
języków.

„

Trzy z nich zdobyły tytuł
książki roku, a wszystkie razem
tworzą skuteczny system, który
tysiącom ludzi pomógł szybko
znaleźć dobrą pracę. Sam Cohen
odnosił też sukcesy jako „łowca
głów”, zajmował kierownicze
stanowiska w różnych firmach
przemysłowych i marketingowych, a na dodatek jest emerytowanym generałem brygady
lotnictwa USA. Zobaczmy więc,
czego zechce nas nauczyć.
Złam zasady nosi znaczący
podtytuł Jak znaleźć dobrą pra-

Z

ebranie Przedstawicieli Spółdzielni „Społem” PSS w Grodzisku
Mazowieckim odbyło się
30 czerwca 2020 roku.
W zebraniu uczestniczyli
przedstawiciele Spółdzielni „Społem” PSS oraz Zarząd: prezes Grażyna Gąstał i wiceprezes Ewa Gąsior.
Zebranie przebiegało zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Tuż po jego otwarciu, przyjęto
regulamin i porządek obrad. Wybrano też przewodniczącego, sekretarza oraz komisję zebrania. Przewodniczącym ZPS został pan Tadeusz Proczek, sekretarzem
zaś Maria Barańska
Przewodniczący Tadeusz Proczek powitał zebranych
przedstawicieli i na wstępie wyjaśnił, że ze względu na
sytuację pandemiczną na tegoroczne zebranie nie mogli
zostać zaproszeni goście z zewnątrz. W związku z powyższym odczytał przesłane przez prezesa Krajowego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem
Ryszarda Jaśkowskiego życzenia owocnych obrad, przekazane zarządowi spółdzielni i przedstawicielom. Zgodnie
z kolejnym punktem porządku przewodniczący Proczek
odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2019 roku. Podziękował w nim Zarządowi spółdzielni
za bardzo dobrą współpracę.
Następnie głos zabrała prezes spółdzielni Grażynie
Gąstał, która przedstawiła sprawozdanie z działalności
zarządu w 2019 r. Po dyskusji nad sprawozdaniami przedstawiciele spółdzielni podjęli uchwały w kilku sprawach:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 rok, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia, a także przyjęcie wniosków po lustracyjnych.
W chwili obecnej „Społem” PSS w Grodzisku Mazowieckim prowadzi 16 sklepów – w Grodzisku, Milanówku
i Brwinowie. Są to placówki nowocześnie przebudowane, o wysokim standardzie wykończenia, wyposażenia
oraz doskonałym i szerokim zaopatrzeniu. Zamierzeniem
i podstawowym zadaniem spółdzielni od początku swojego istnienia było i jest najlepsze służenie mieszkańcom.
Obok tworzenia warunków dogodnego zaopatrywania się
w najwyższej jakości towary, wysuwa się na czoło obrona
interesów konsumentów przed monopolizacją w handlu.
Spółdzielnia prowadzi również działalność deweloperską,
budując nowe obiekty usługowo-mieszkalne.
MATEUSZ DAMOŃSKI

cę. Autor rozprawia się w niej
ze skostniałymi mitami, które
w powszechnym mniemaniu
mają wspomagać poszukującego
pracy, a tak naprawdę są walącymi mu się pod nogi kłodami.
Krok po kroku wyjaśnia jak planować polowanie na dobrą pracę
i prezentuje jakich rezultatów
można oczekiwać na każdym
etapie zabiegów z wykorzysta-

rozpoczęcia poszukiwania nowej
pracy by od razu dowiedzieć się,
że stara zasada głosząca, żeby zaczynać kampanię o pracę kiedy
się jej potrzebuje, musi zostać zastąpiona tezą jak pierwszego dnia
obecnej pracy zacząć działać na
rzecz znalezienia przyszłej.
Do kąta odstawiona zostaje zasada głosząca, że życiorys

Przełam się i łam

niem poszczególnych metod.
Znajdujemy tu opis testów psychologicznych i schemat tego co
należy zrobić by sobie z nimi poradzić, jeśli są wymagane.
Uczymy się jak wyznaczyć
sobie ogólny cel kariery zawodowej i jak wybierać następną
pracę, by najlepiej służyła temu
celowi. Autor pomaga nam ułożyć najlepszy życiorys i tłumaczy jak go używać. Opisuje też
różne metody prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i sposoby przygotowania się do nich.
Zdradza sekrety „łowców głów”
i kadrowców. W sumie prezentuje wszystkie ważne zasady polowania na pracę, które … trzeba
złamać, żeby osiągnąć sukces.
Katalog zasad do złamania
liczy szesnaście pozycji usystematyzowanych w chronologicznym porządku. Zaczynamy od

to podstawa całej naszej kampanii. Zamiast tego uczymy
się jak przygotować podstawę
czyli własny umysł. Podobnie
jest z radą by wykorzystywać
wszystkie możliwości. To nieprawda. Trzeba zdecydować czego się chce i na tym jednym celu
skoncentrować.
Teraz będzie o komunikacji
z potencjalnym pracodawcą.
Odrzucamy kontakt z działem
kadr i ruszamy do samego szefa. Nie wysyłamy życiorysu, ale
dostajemy receptę jak się bez
niego obywać. Nie podkreślamy swojego doświadczenia, ale
wykazujemy się osiągnięciami.
Tu łamiemy kolejna zasadę i lekceważymy ich chronologiczne
prezentowanie. Absolutnie nie
stosujemy się do wszystkich wymagań podanych w ogłoszeniach
o pracy.

W

dniu 23 czerwca
2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków
„Społem”
Powszechnej
Spółdzielni
Spożywców
w Legionowie. Zebranie
zostało zorganizowane w Restauracji Prezydencka
w Legionowie z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
w Polsce. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo–
wyborczy. Członkowie Spółdzielni obdarzyli zaufaniem i wybrali do Rady Nadzorczej następujące osoby: Anna Bocianowska, Monika Cymerman, Krystyna
Kacprzycka, Elżbieta Kalinowska, Małgorzata Lipka,
Janina Tarnowska, Elżbieta Warchoł.
Prezes Zarządu Edyta Rybicka, przedstawiła sprawozdanie Zarządu. Po raz pierwszy od kilku lat udało się zrealizować przyjęty plan finansowy, a strata z roku na rok
jest coraz mniejsza, w roku sprawozdawczym zmniejszyła
się o ponad 40% w porównaniu do roku poprzedniego.
Legionowo, to bardzo trudny rynek, w mieście znajduje się kilkanaście sklepów należących do wiodących sieci handlowych, mimo to Spółdzielni udało się zwiększyć
sprzedaż w detalu o blisko 750 tys. zł. Znacznej poprawie
uległa sytuacja w piekarni. W 2019 roku podjęte zostały
bardzo trudne decyzje o zamknięciu dwóch nierentownych placówek sklepu 36 i 35, udało się to przeprowadzić
bez zwolnień pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie
w innych sklepach Spółdzielni.
Kolejny 2020 rok, jak wyraziła to Prezes Rybicka zaskakuje nas już od samego początku. W styczniu musieliśmy zmierzyć się ze znaczną podwyżką płacy minimalnej,
drastycznymi podwyżkami za wywóz śmieci, nowymi
często zaskakującymi zmianami w prawie, wreszcie tym
co najbardziej dało się odczuć to jest zamknięcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa.
Wydawałoby się, że branża spożywcza, najmniej odczuwa skutki „lockdown-u”, ale tak nie jest. Kryzys gospodarczy dotyczy wszystkich, prawie każda branża jest
nim dotknięta, a skutki będziemy odczuwać przez długi
czas, co nie daje zbyt optymistycznych prognoz na kolejny rok. Podsumowując, należy dodać, że „Społem PSS
w Legionowie to doświadczeni ludzie i ponad 80-letnia
historia która pokazuje, że nawet w trudniejszych czasach
Spółdzielnia poradziła sobie i nie zniknęła z rynku

Za to autor mówi nam jak
w sposób dynamiczny odpowiadać na anonse w dziale praca i,
nie spełniając podanych wymagań, załatwić sobie rozmowę
kwalifikacyjną. To aby nigdy
nie niepokoić potencjalnego
pracodawcy telefonicznie także musimy uznać za przeżytek.
W zamian otrzymujemy przepis
w jaki sposób telefonicznie zachęcić go do zaproszenia nas na
rozmowę kwalifikacyjną.
Jeżeli do tej pory myśleliście,
że autoreklama to przejaw
zadufania w sobie i nie jest
dobrze postrzegana, czas
najwyższy byście zaczęli
śmiało promować siebie.
I nie wolno za nic stać się
podczas rozmowy kwalifikacyjnej stroną odpytywaną. Dogmat, że rozmową
taką kieruje pracodawca
należy odłożyć do lamusa.
Pracodawca chce referencji. Nie dostanie.
Jest jednak sposób by
mimo to zaoferował nam
pożądane
stanowisko.
Wcale też nie trzeba potulnie stosować się do wszystkich poleceń w testach, natomiast trzeba umieć sobie
z testami radzić bez tego.
Na koniec zaś przepis na to
jak wstrzymać się z przyjęciem propozycji i negocjować większą płacę.

Książka Williama Cohena
przyda się na pewno wszystkim
szukającym nowej czy też lepszej
pracy. Ale jeśli nawet nie należymy do tego grona i tak warto po
nią sięgnąć, bo uczy otwartości
myślenia, pokazuje, że nie wolno
kurczowo trzymać się pokrytych
patyną zasad, że trzeba być gotowym na inne widzenie problemu
i wreszcie, że nie wolno zwlekać
z przełamywaniem skostniałych
nawyków.
Jarosław Żukowicz
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Na chwilę obecną czynne
są 4 apartamenty, z których 2
znajdują się w kompleksie apartamentów „Słoneczna Góra”
w Szczyrku i 2 w Zakopanem,
w zaprojektowanej w nowoczesnym stylu „Rezydencji
Zakopiańskiej” – mówi odpowiedzialna za funkcjonowanie
i wynajem obiektów Karolina
Strząska wiceprezes Zarządu
„Społem” WSS Śródmieście.
Widok z okna apartamentu Słoneczna Góra w Szczyrku.
„Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
ZAPRASZA do APARTAMENTÓW
w ZAKOPANEM
i SZCZYRKU.

R

ok 2019 był rokiem
znakomitego jubileuszu
„
150-lecia naszej Spółdzielni… Kolejnym dobrym
okresem dla Spółdzielni” – podkreśliła podczas wystąpienia na
Zebraniu Przedstawicieli „Społem” WSS Śródmieście w dniu
22 czerwca 2020 r. prezes Za-

rządu Anna Tylkowska. Rok
2019 był rokiem podejmowania
nowych wyzwań i pomysłów
na rozwój śródmiejskiej Spółdzielni, pozwalających osiągać
przychód. Jedną z takich inwestycji był zakup apartamentów
w Szczyrku i Zakopanem.

Apartament w Szczyrku

Co, gdzie,

kiedy?

„Początki każdej tworzącej nasze
codzienne życie rzeczy zasługują na
historyczny zapis”.

T

ak w przedmowie do swojej
książki „Co, gdzie, kiedy
po raz pierwszy” napisał
Patrick Robertson. Opracowując
historie poszczególnych pierwowzorów odpowiada on na pytanie
: Kto pierwszy dokonał wynalazku ?. „Chodziło nie oto, kto miał
pomysł, ale kto wprowadził go
w czyn”. W ponad 450 stronicowej publikacji umieszczone zostały hasła dotyczące „pierwszych”.
rzeczy, zjawisk, faktów z różnych
dziedzin. Od pierwszego agenta
artysty, pierwszych filmów, aparatów foto, autobusów, po biura, podróże, dietę odchudzającą, egzaminy szkolne, kino, kobiety różnych
zawodów, linii lotniczych, pokazów mody, audycji rajdowych, samochodów, zegarów i zegarków .
Z pośród wielu „pierwszych” wybrane zostały:

Herbata
–
pojawiła
się
w Europie w roku 1609 sprowadzona
z Chin przez Holenderską Kompanię
Wschodnioindyjską. Paczkowaną
wprowadził na rynek w roku 1826
– John Horniman z miejscowości
Ryde na wyspie Wight (archipelag
Wysp Brytyjskich). Paczki ważyły
po ćwierć i pół funta .Pierwszym
który wyprodukował herbatę w torebkach był Joseph Krieger z San
Francisco ok. 1920 roku. Początkowo używali jej prawie wyłącznie dostawcy potraw i artykułów żywnościowych, ale piętnaście lat później
doceniona została przez amerykańskie gospodynie.
Kawa – jako napój została odnotowana po raz pierwszy około 1000
r. w notatkach arabskiego filozofa

i lekarza Awicenny, który nazywa ją bunc (do dziś nazwa używana w Etiopii). Przez wiele wieków
kawa była stosowana w medycynie.
Dopiero w wieku XVI zaczęto ją pić
towarzysko w Arabii i Persji. Pierwsza kawiarnia „Kiva Han” powstała
w Konstantynopolu w 1475 roku.
Zwyczaj podawania kawy z cukrem
i mlekiem wprowadził polski podróżnik Franciszek Jerzy Kulczycki
w istniejącej od roku 1683 w Wiedniu kawiarni „Domgasse”. Polak
był także twórcą „kawy po wiedeńsku”. Pierwszą kawą rozpuszczalną
była Nescafe (1938) wprowadzona
w Szwajcarii przez firmę Nestle.
Laboratoryjnie pracowano nad nią

Używki
osiem lat zgodnie ze wskazówkami
Brazylijskiego Instytutu Kawy.
Kakao – Coenraad van
Houten z Amsterdamu –
roku 1828 z pokruszonego
ziarna kakaowego odciągnął
nadmiar kakaowego masła. W wyniku tego procesu
otrzymano rozpuszczalny
proszek kakaowy. Hasło
uzupełnione jest informacją o czekoladzie, którą
sprzedawano w tym czasie
„w formie ciastek i była ona
nieprzyjemnie tłusta”.
Czekoladę – w formie
tabliczek po raz pierwszy
wyprodukował na skalę
przemysłową w Szwajcarii Francois – Louis Cailler
w roku 1819. Zanim nastąpiła jej maszynowa produkcja,
jej wytwarzaniem zajmowali się francuscy i włoscy
cukiernicy. Włoską zwijano
w gruby wałek, a następnie

Apartamenty
Słoneczna
Góra to nowoczesny kompleks
apartamentów
położonych

Apartament w Zakopanem.

APARTAMENTY
1 km od centrum Szczyrku,
w niezwykle cichej i spokojnej
okolicy. Niepowtarzalne położenie apartamentów, do których
światło słoneczne dociera przez
cały rok, gwarantuje przepiękny widok na kompleks skoczni
narciarskich Skalite, dolinę Jeziora Żywieckiego oraz najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim
– Skrzyczne. W kompleksie
na parterze znajduje się Strefa Wellness z sauną i jacuzzi.
„Społem” WSS Śródmieście
zaprasza do wypoczynku w jednym z dwóch właścicielskich
apartamentów – szczegółowe
informacje na stronie www.dreamapart.pl (apartamenty Słoneczna Góra 13 i 15). Przestronne apartamenty z prywatnym
wejściem, każdy o powierzchni 70 m², to idealny wybór dla
6 osobowej rodziny, czy grona
przyjaciół. Do dyspozycji Gości każdego ze społemowskich
apartamentów jest: salon z wyjściem na duży balkon z prze-

krojono w plastry. Mleczną wyprodukował w roku 1875 zięć Caillera.
Pierwsze czekoladki w pudełkach
ujęte w cenniku Cadbury’ego pochodziły z 1861 roku. „Czekoladowe delicje owocowe” miały w środku pomarańczowe, cytrynowe, wiśniowe
albo migdałowe nadzienie, a pudełka „Wielosmakowych cukierków”
zawierały czekoladki o smaku cynamonowym, migdałowym, cytrynowym i korzennym.
Bombonierka opatrzona obrazkiem z czekoladkami Frya pojawiła się na rynku siedem lat później .
Jesienią roku 1868 Richard Cadbury
nazwany „ojcem sztuki bombonierkowej” przygotował specjalny wzór
w postaci oleodruku portretu swojej
sześcioletniej córki przyklejanego
na wieczkach pudełek z drażetkami
Cadbury’ego.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

pięknym widokiem na góry
i skocznie narciarskie, aneks
kuchenny w pełni wyposażony,
sypialnie, łazienka z prysznicem, wc, pralką i suszarką do
włosów. Do apartamentu przypisane jest 1 miejsce parkingowe.

Rezydencja Zakopiańska
to wyjątkowe apartamenty w Zakopanem z niezapomnianym widokiem na
Giewont. Piękne i klimatyczne miejsce, komfortowa i wygodna przestrzeń, nowoczesny
styl połączony z akcentami
regionalnego
zakopiańskiego folkloru. Podobnie jak
w Szczyrku, „Społem” WSS
Śródmieście zaprasza do wypoczynku w jednym z dwóch
4-osobowych właścicielskich
apartamentów z wyjściem na
taras – dokładne informacje
na stronie www.rezydencjazakopianska.pl (apartament z 1
sypialnią). To idealne miejsce

O

kres
kanikuły
sprzyja
znacznemu wzrostowi spożycia lodów. Z reguły nie
zastanawiamy się nad ich historią
.W swojej książce „Co, gdzie kiedy
po raz pierwszy „Patrick Robertson stwierdził, , że ich pochodzenie budzi wiele kontrowersji”. Ze
znanych informacji wynika, że już
w starożytności słodycze mieszano
ze śniegiem lub były nim chłodzone, co przypominało sorbet.

Pojawienie się lodów w Europie w XII wieku zawdzięczamy być
może podróżnikowi Marco Polo, ale
są też przypuszczenia, że do Włoch
przywieźli je Arabowie. Inne możliwości to naukowo wykonywane próby
oziębiania kremu w szczelnym naczyniu
umieszczonym
w pokruszonym lodzie posypanym
solą. Jedno wydaje się być pewne,
że przed lodami pierwszy był sorbet,
który sporządzali sprzedawcy lemoniady.

na pobyt o każdej porze roku.
Nasze apartamenty są w pełni
wyposażone i posiadają najwyższej jakości udogodnienia.
Na miejscu znajduje się sauna
i jacuzzi, gdzie można się zrelaksować. Dla Gości dostępny
jest bezpłatnie parking. Rezydencja Zakopiańska znajduje
się niespełna 2 km od Krupówek, dlatego stanowi świetną
bazę wypadową do zwiedzania
bogatej w atrakcje okolicy. Doskonała lokalizacja, wygoda
i nowoczesny styl oraz piękne
widoki i niezwykły klimat pozwolą na udany pobyt.
Do korzystania z APARTAMENTÓW w Zakopanem i Szczyrku zapraszamy
wszystkich chcących komfortowo i bezpiecznie wypocząć.
Pracownicy i aktywni członkowie działający w organach
naszej Spółdzielni skorzystać
mogą z wynajmu na warunkach właścicielskich na zasadach last minut – dodaje wiceprezes Karolina Strząska.
DANUTA BOGUCKA
uruchomił podobne przedsiębiorstwa
w Waszyngtonie i Nowym Yorku.Do
Polski lody trafiły za panowania Augusta III .
Lody są serwowane na różne
sposoby w rożku, na patyku, kubeczku waflowym, w postaci gałek
czy zakręconego stożka. Pierwsze
rożki wyprodukował w 1896 roku
włoski imigrant z New Jersey, Italo Marcioni. W siedem lat później
opatentował formę do ich wypieku.
Wynalazek spotkał się z uznaniem
po dwóch latach na wystawie Handlowej w St. Louis kiedy sprzedawca słodkich wafli zaczął je zwijać dla
sąsiadującego z jego stanowiskiem
sprzedawcy
lodów.Z kolei Duńczyk
Christian K.
Nelson
ze
staniu Iowa
w roku 1921
wprowadził do sprzedaży lodowe
batony czekoladowe nazywając je
„Eskimos Pie”.

LODY

W 1660 roku Włoch Procopio de’
Cultelli wymyślił bańkę do wyrobu
lodów, ale wykorzystywał ją do
produkcji sorbetu ze schłodzonej
lemoniady. Mleczne lody wprowadził w XVIII wieku właściciel
paryskiej kawiarni „Le Caveau”.
Sprzedawał swój wyrób pod nazwą
„masło lodowe”. Za kolebkę mlecznych lodów Patrick Robertson uważa Wielką Brytanię. Kucharz na
dworze Karola I przyrządzał lodowe desery .
Przełom nastąpił w roku 1851
kiedy rozpoczęła się ich masowa
produkcja, której dokonał mleczarz
z Baltimore Jacob Fussell . Kupił
kilka zamrażarek w ten sposób zainicjował hurtowy handel lodami,
zakładając pierwszą na świecie wytwórnię lodów. Również w tym roku

O pierwszych lodach na patyku
„ Popsicle” sprzedawcy lemoniady
Franka Epersona z Oakland z Kalifornii wiemy, że zostały opatentowane
w roku 1924, a ich „pierwowzorem”
była pozostawiona w minusowej
temperaturze łyżeczka zanurzona
w lemoniadzie.
W Polsce lody zyskały renomę w okresie międzywojennym
podczas ich sprzedaży z ulicznych wózków na ulicach Lwowa,
Krakowa, Warszawy, Poznania.
W latach trzydziestych pojawiły
się pierwsze lody pakowane „Pingwin”. Lata 60-te to lody „Bambino”, „Calypso”. Od lat znane
firmy cukiernicze oferują lody
wg. własnych receptur. „Społem”
jest także wśród firm polecających ten zimny deser pod własną
marką.
Oprac. JJ

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI  nr 8 (642)

poradnik

sprzedawcy
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mutek,
przygnębienie
i wrażenie, że lato się kończy, choć przecież jeszcze
trwa – większość osób przyznaje, że przeżywa takie emocje,
wracając do pracy po czasie
zasłużonego urlopu. A jednak
mimo wszystko da się uniknąć
chandry i dość gładko wrócić
do przedwakacyjnych obowiązków.
W psychologii mówi się wręcz
czasem o pourlopowej depresji. Jej powodem nie jest to, że
w ogóle musimy pracować, choć
najchętniej spędzilibyśmy całe
życie, odpoczywając. Sedno pourlopowego szoku stanowi po
prostu radykalna zmiana codziennych rytuałów i zachowań. Warto
ją przeprowadzić tak, żeby nie
borykać się z obniżonym nastrojem.

         

O tym, jak będziemy się czuli
po powrocie do pracy, decyduje
to, co zrobimy jeszcze przed urlopem. Eksperci namawiają, żeby
nie poddawać się zbytniej euforii
z okazji nadchodzącego wolnego
i nie ulec „spychologii”. Co to
znaczy? Oczywiście, że na dzień
czy dwa przed rozpoczęciem
urlopu możemy już być myślami
na leżaku przy domku działkowym, albo przy grillu z dawno
niewidzianymi krewnymi.
Pokusa typu: „Zajmę się fakturami, jak wrócę”, albo „Nic się
nie stanie, jak te kopie raportów
fiskalnych poczekają kilka dni”
może być bardzo silna. Jednak
nie warto jej ulegać. Dokończmy wszystkie rozpoczęte sprawy.
Dzięki temu w trakcie wolnego
nie będą nas nachodzić niepokojące myśli, czy czegoś nie zaniedbaliśmy i czy współpracownicy
nie muszą za nas gasić przysłowiowych „pożarów”. To nas też

WSPOMNIENIE
Urszula Nagraba (1945-2020)

J

ak się dowiedzieliśmy z opóźnieniem, 10 marca br. w Wołominie, w otoczeniu najbliższych zmarła po długiej, ciężkiej
chorobie nowotworowej URSZULA NAGRABA. Z 39 lat pracy
zawodowej, 36 lat przepracowała
w strukturach Społem, z czego 30
lat w Społem PSS w Wołominie i 6
lat w Krajowej Agencji Handlowej Społem w Warszawie.

Jako prezes Zarządu, w latach 1989-1996 kierowała spółdzielnią wołomińską w bardzo trudnym dla spółdzielczości
okresie przemian rynkowych i walki o przetrwanie. Podobnie b.trudny był następny okres Jej pracy w latach 19972003, kiedy jako prezes kierowała aż do emerytury KAH
Społem.
Jak wspomina ówczesny jej promotor, Edmund Bogdan
Bubak, prezes KZRSS Społem w latach 1992-2005, była
zwykle „zdecydowana, wiedziała czego chce, konkretna,
odpowiedzialna”. To była, jak podkreśla – elegancka, stylowa „dama Społem”, ale zbytnio ufała partnerom gospodarczym, którzy spóźniali się z płatnościami.
Natomiast Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, obecna prezes
Zarządu Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem, odnotowuje w pamięci m.in.: „Jako menadżer krajowego przedsięwzięcia starała się zintegrować działania wszystkich spółek
kapitałowych „Społem”. Miała w tym zakresie silne wsparcie ze strony ówczesnego prezesa zarządu KZRSS Pana Bogdana Edmunda Bubaka, który był inicjatorem powstania
agencji handlowych w Społem. Niestety, to ambitne zadanie,
spotykało się z ogromnymi trudnościami i niezrozumieniem
ze strony środowiska spółdzielni spożywców, postrzegając
wszystkie agencje jako organizacje centralne, odbierające
samodzielność i uprawnienia. Czas pokazał, że po 25 latach
niewiele się zmieniło”.
Jednocześnie zaznacza: „Wspominam Urszulę jako ciepłą, miłą i życzliwą Koleżankę z tego samego piętra przy ul.
Grażyny, która codziennie przemierzała do pracy i z powrotem samochodem z Wołomina kilkadziesiąt kilometrów. Zawsze prezentowała się bardzo elegancko i miała kulturalny
sposób bycia. Taką Ją zapamiętałam”.
Podobnie wspominają Ją koledzy prezesi spółdzielni
z różnych stron kraju. A syn Piotr Nagraba dodaje: „bardzo
dużo wymagała od siebie, była uosobieniem między innymi takich pozytywnych cech jak uczciwość, pracowitość,
przyzwoitość, życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka, wierność czy bezinteresowność. Była osobą z wielką
kulturą osobistą. Odeszła wielka zwolenniczka spółdzielczości Społem, osoba, która w swoim życiu nie szczędziła
wysiłku i czasu prywatnego dla dobra Społem”. Jak mówi,
„w 2003 r. przeszła na emeryturę, koncentrując się na życiu
rodzinnym”. Mimo emerytury, jeszcze w latach 2011-2016
sprawowała społecznie funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej PSS w Wołominie, troszcząc się o sprawy swojej
spółdzielni.
W latach 90-tych z Panią Urszulą dość często spotykaliśmy się na zebraniach spółdzielczych w gmachu Społem
przy ul. Grażyny, ponieważ wtedy byłem sekretarzem redakcji miesięcznika „Społem”. Szczególnie zapamiętam Jej
zapał i oddanie sprawom społemowskim, ale nade wszystko
ciepły uśmiech i życzliwość dla ludzi. Będziemy pamiętać
o Jej zasługach dla środowiska społemowskiego w trudnych
latach 90-tych i później, gdy wraz z innymi walczyła o przetrwanie pod ciosami zagranicznych potęg handlowych i krajowych sił antyspółdzielczych.
DARIUSZ GIERYCZ

ustrzeże przed alarmowymi telefonami z pracy.
Pamiętajmy też, że w sklepie
pracujemy zespołowo i dlatego dobrze jest właśnie zespołowo podejść do sprawy trudnych
pourlopowych powrotów. Jak?
Niech zapanuje zasada, że wra-
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jedna drużyna możemy zawsze
na siebie liczyć.
Dobrze zrobimy, trzymając się
tej zasady także indywidualnie.
To naturalne, że mając tydzień
letniego urlopu, chcemy wykorzystać na odpoczynek każdy
dzień, czy wręcz godzinę. Tu

Powrót z urlopu

cającemu urlopowiczowi za
wspólną zgodą daje się kilka dni
na ponowne oswojenie się z zadaniami. Dziś my pomóżmy koleżance, która wróciła z wakacji
i działa jeszcze w spowolnionym
rytmie. Za tydzień lub dwa to
ona nas wesprze, kiedy po okresie nieobecności znów stawimy
się w sklepie na swojej zmianie.
Taki zwyczaj nie tylko zmniejszy
pourlopowy stres sprzedawców
i kierowników, ale też zacieśni
więzi w zespole i pokaże, że jako

jednak może czaić się pułapka.
Wie to każdy, kto przyjechał do
domu z wczasów, czy od rodziny i w ostatniej chwili, niemal
wprost znad nierozpakowanych
walizek i niewstawionego prania
musiał biec do pracy i wdrożyć
się „na teraz” w swoje stare obowiązki.
Podejdźmy do siebie z życzliwością i dajmy sobie więcej
czasu na oswojenie. Minimum
jeden dzień, spędzony w domu

na leniwym gotowaniu, czytaniu
lub oglądaniu seriali pomoże nam
powoli wrócić do codzienności
i zmniejszy szok pourlopowy.
Bez pośpiechu zróbmy przegląd
strojów służbowych, sprawdźmy
prognozę pogody i zaplanujmy,
w czym pojedziemy do pracy następnego dnia i w kolejne.
A kiedy już po powrocie do
sklepu zasiądziemy przy kasie
i przydarzy nam się obsługiwanie
niezbyt miłego klienta, pomyślmy, że może on nie miał i nie
będzie miał w najbliższym czasie
żadnego urlopu. Rzadko kiedy
zdarza się, że ktoś jest drażliwy,
bo dobrze mu z tym i jest taki
z własnego wyboru. Częściej tak
właśnie objawia się duże przemęczenie, stres i codzienny wyścig
z czasem. Dlatego korzystajmy
z faktu, że jesteśmy wypoczęci
i z energią zabierzmy się znów do
skutecznego działania.
MONIKA KARPOWICZ
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smaki Życia

W

arszawskie miesiące
sierpień i wrzesień
nieodłącznie kojarzą
się z rocznicami Powstania 1944 i Oblężenia Warszawy 1939. Szczególnie
dla starych warszawiaków,
a w tym niewielu już żyjących uczestników tych bolesnych wydarzeń, przypominają się gorzkie smaki
życia w tamtych tragicznych miesiącach. Po wojnie
chyba we wszystkich warszawskich domach mówiono o bohaterstwie obrońców

wstania. Furorę zrobiła ich
wyrazista tłumaczka migowa Małgorzata Limanówka.
„Pałacyk Michla”, „Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój”, „Marsz Mokotowa”,
„Hej chłopcy, bagnet na
broń” – do dziś są porywające, budzą te same bojowe,
czasem sentymentalne nastroje. Obok powstańczych,
podczas rodzinnych świąt
śpiewano inne piosenki
wolnościowe, partyzanckie,
ludowe. Moi muzykalni wujkowie i ciotki śpiewali „My,

Zakazane piosenki
miasta i zbrodniach niemieckich, o życiu i śmierci
wśród nieustannego huku
bomb, pocisków i walących się domów, o wegetacji w zatęchłych piwnicach,
przenikliwym strachu, głodzie, braku lekarstw.
Na rodzinnych imieninach,
przyjęciach,
warszawiacy cieszyli się, że
przeżyli wojnę i okupację.
Śpiewali wtedy powszechnie „zakazane piosenki”.
To był tytuł pierwszego
powojennego filmu, ukazującego rolę podnoszących
ducha piosenek z lat wojny
i powstania. Były zakazane
przez niemieckiego okupanta, ale i potem w okresie stalinowskiej propagandy, tępiącej AK-owskie
tradycje. Dzisiaj znowu odżywają, tak jak podczas uroczystości 76 rocznicy po-

pierwsza brygada” i piosenki lwowskie, a w kościele „My chcemy Boga”, podczas gdy za oknem odbywały
się huczne pochody i wiece
z czerwonymi szturmówkami i „Międzynarodówką”.
Po latach moja pierwsza szefowa w PAP red.
Halina Pracelowa, walcząca w powstaniu, opowiadała jak w obozie jenieckim
w Oberlangen, warszawskie
dziewczyny śpiewały właśnie zakazane piosenki,
co pomagało im przetrwać
do końca wojny. Ich ładunek emocjonalny jest taki,
że łączy kolejne pokolenia.
Ich rytm, treści przemawiają do każdego, zwłaszcza do
warszawiaka.
W tym miejscu należy wspomnieć naszą nieocenioną od lat Orkiestrę
z Chmielnej. Mimo, że jej

skład zmienia się przez
powojenne lata, to nadal
utrzymuje tradycję. Stale
w repertuarze ma oczywiście piosenki powstańcze,
ale i przedwojenne i powojenne przeboje, czy obecnie
popularne utwory.
W latach stalinowskich
i późniejszych PRL, z konsekwentnym uporem śpiewali zakazane piosenki, ale
gdy przyszła zmiana ustroju
znowu zagrała u nich przekora. Oto, obok „Pierwszej
brygady”, „Czerwonych maków” i „Tylko we Lwowie”,
pojawiły się nagle… „Oka”
i „Marsz I Korpusu”, czyli
pieśni I Armii WP Berlinga.
Bo krew żołnierska jest jednakowa.
Wiemy jaką rolę odegrała,
czasem niemiła dla władzy,
muzyka jazzowa i rockowa
dla przemian społecznych
nie tylko w naszym kraju,
ale i w całym świecie. Dla
młodych to był często bunt
przeciwko
skostniałemu
dyktatowi
„szkieletów”,
„bez serc, bez ducha”.
Z drugiej strony, są jednak utwory ponadczasowe,
spajające ideały pokoleń,
wzmacniające więzi naszych wspólnot rodzinnych
i społecznych.
Wydaje się, że w dobie
pandemii i silnych podziałów poglądów, jednak warto
wracać do tego co łączy, co
niesie trwałe wartości humanistyczne i patriotyczne.
Muzyka, pieśni, piosenki
potrafią wyzwolić zgodne,
pozytywne emocje i działania.
DERWISZ

domowe dania
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Baran 21.III-20.IV

Waga 23.IX– 23.X

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Kumuluj energię, aby sprostać nowym wyzwaniom.
Każda forma przygotowań
będzie pomocna.

Ważne, aby w codziennej
rzeczywistości być obecną.
Może nie zawsze będzie to
łatwe ,ale próbować trzeba.

Nie zabraknie ci wiary we
własne siły. Podejmowane
decyzje dzięki niej zostaną
w pełni zrealizowane.

Mimo niecodziennej sytuacji należy myśleć pozytywnie o każdym następnym
dniu. Nie zaprzątaj sobie
głowy banałami.

Strzelec 3.XI.-23.XII

Nie wykluczone, że trzeba będzie podjąć działania
w sprawie niecierpiącej
zwłoki. Dasz radę.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Ograniczony komfort w spędzaniu tegorocznych wakacji wyzwoli w tobie szereg
pomysłów

Koziorożec 24.XII-20.I

Twoje optymistyczne patrzenie na świat udzieli
się najbliższym. Korzystaj
z możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Rak 22.VI-22.VII

Nie stawiaj sobie ani domownikom wygórowanych
wymagań. Małymi kroczkami osiągniesz więcej .

Wodnik 21.I-20.II

W
najbliższym
czasie
w swój kalendarz powinieneś wpisać odpoczynek. Zaplanuj wizyty u specjalistów
choć z pewnością nie będzie
to łatwe .

Lew 23.VII-22.VIII

Bycie przywódcą nie jest
najgorsze, ale nie zawsze ta
strategia przynosi korzyści
w relacjach z bliskimi osobami.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Czas nauczyć się rozwiązywać problemy bezstresowo.
Popracuj nad przywróceniem kontaktów z rodziną.

Nie bierz na siebie zbyt dużej ilości spraw do załatwienia. Pozwól innym wykazać
się kreatywnością.

J.J.

z hasłem

krzyżówka Nr 8
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Zupa ogórkowa na zimno
● 3 świeże ogórki gruntowe ● 2
ząbki czosnku ● 3 szklanki gęstego
bałkańskiego jogurtu ● 3 łyżki oliwy
● sól ● biały pieprz ● kilka gałązek
koperku
Ogórki starannie opłukać pod bieżącą wodą, obrać, usunąć ewentualne
nasiona. Ogórki zetrzeć na tarce jarzynowej o grubych
oczkach, posolić i odstawić na kilkanaście minut, by puściły sok. Po tym czasie sok odlać. Czosnek przecisnąć
przez praskę i dodać do jogurtu bałkańskiego. Wrzucić
odciśnięte ogórki oraz opłukany, osuszony i posiekany
drobno koperek. Dodać szczyptę soli, olej i pieprz do
smaku. Całość starannie wymieszać. Odstawić do lodówki na około 2 godziny. Schłodzoną zupę wyjąć z lodówki.
Przełożyć do miseczek, ozdobić plasterkami ogórka i koperkiem.

Knedle ze śliwkami
cynamonem, bułką tartą
i słodką śmietanką

● 500 g ziemniaków (400 g ugotowanych i rozgniecionych praską)
● 1 jajko ● ok. 100 g – 150 g mąki
● sól ● 250 g śliwek węgierek ●
cynamon ● cukier puder ● do podania: ● 6 łyżek bułki
tartej ● 6 łyżek masła ● 400 g gęstej śmietany 12% ● 1
łyżka cukru wanilinowego ● 2 łyżki cukru
Ziemniaki umyć, obrać i ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić i dokładnie rozgnieść praską. Całkowicie
ostudzić. Śliwki umyć, nadkroić i usunąć pestki, tak aby
połówki śliwek pozostały złączone. W środek wsypać
szczyptę cynamonu i 1/4 łyżeczki cukru pudru. Ostudzone ziemniaki wyłożyć na mąkę, dodać jajko, posolić
i powoli łączyć składniki w jednolite ciasto. Oprószonymi
mąką dłońmi formować kulki wielkości orzecha włoskiego, mocno je rozpłaszczyć na dłoni na cienki placuszek.
Najlepiej, by ciasto wkoło śliwki było jak najcieńsze.

obiad na upały

Na środku umieścić śliwkę, dokładnie zlepiać brzegi
i uformować kształtną kulkę. Odkładać na oprószoną
mąką stolnicę. Zagotować dużą ilość wody, lekko ją osolić, wrzucić knedle. Gdy woda ponownie się zagotuje
zmniejszyć ogień i gotować przez około 5 minut licząc
od czasu wypłynięcia knedli na powierzchnię. Wyjąć łyżką cedzakową i ułożyć na talerzach, przed podaniem zlać
wodę z talerzy. Bułkę tartą zrumienić na suchej patelni,
następnie dodać masło i roztopić, wymieszać. Polać po
knedlach, polać śmietaną wymieszaną z cukrem wanilinowym i cukrem, posypać cynamonem.
Owocowy deser
● łyżeczka cukru pudru ● 100 ml
śmietanki 36% ● 80 g ciasteczek ● kilka sztuk bezików ● 100 g mascarpone
● ulubione owoce np.: jagody, truskawki, borówki, malin, jeżyny
Przygotowanie bitej śmietany: schłodzoną śmietankę ubić na najwyższych
obrotach i pod koniec dodać odrobinkę cukru pudru. Na
sam koniec ubijania dodać mascarpone i ubijać na średnich obrotach, tak żeby całość ładnie się połączyła. Umyć
ulubione owoce: jagody, truskawki, borówki, maliny, jeżyny. Większe owoce – truskawki pokroić na mniejsze
kawałki. Rozdrobnić beziki i utrzeć na miazgę w moździerzu kruche ciasteczka. Do pucharków dodawać: pokruszone ciasteczka, warstwę bitej śmietany, owoce, beziki, ponownie warstwę bitej śmietany, owoce i beziki. Od
razu podawać. 
Tartinka

24 sierpnia – Bartłomieja
Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodę dopisują,
jesień obiecują.
Jaki Bartek, taki wrzesień.
Jaki dzień Bartłomieja,takiej jesieni nadzieja.
Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja.
Gdy Bartłomiej z grzmotami,
śnieżna zima przed nami.
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iedy na zewnątrz upał najlepiej sięgnąć po przepisy na lekkie dania, odpowiednie do panującej
aury. To czas chłodników, w których wykorzystujemy najsmaczniejsze o tej porze warzywa i doskonały
moment na dania z sezonowymi owocami.
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane
w kolejności od 1-18 utworzą hasło.
Poziomo: 1) wielkość wektorowa
charakteryzująca pole magnetyczne,
5) jeszcze nie mostek, 8) ryba z rzędu
sumów, 9) Anthony (1815-1882) angielski pisarz ery wiktoriańskiej, 10)
bajkowa kurka, 11) w starożytnym
Rzymie dom czynszowy kilkupiętrowy, 13) list przesłany przez internet,
16) ulica w Warszawie związana z legendą o Złotej Kaczce, 20) inaczej
afisz, 23) imię żony Napoleona I,
24) kotlet wołowy lub cielecy, 25)
epik grecki z Beocji, 26) zbierają go
pszczoły, 27) toster.
Pionowo: 1) skorowidz, rejestr,
2) kieruje przedsiębiorstwem, 3) Pal
(1903-83) nazwisko węgierskiego
kompozytora, 4) inaczej dychawica,
5) słychać je na schodach, 6) zbiór
map, 7) inaczej arnika, 12) niebezpieczny na rzece, 14) wskazane każdego dnia, 15) „Miodowe …” – serial
telewizyjny, 17) silnie pachnąca roślina wieczorem, 18) zwyczajowo po
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ślubie, 19) skrystalizowany cukier,
21) jednostka jubilerska, 22) rodzaj
pustyni w Turkiestanie, 23) nie dziś,
ale...
Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 8 prosimy przesłać na
adres redakcji do dnia 31 sierpnia
br. Prawidłowe rozwiązanie będzie
premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez Chłodnię
Mazowsze.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 6/2020
Poziomo: 1) belweder, 5) datura, 8) Społem, 9) notariat,10) tradycja,11) Leiris,13) Ibiza, 16) szpak,
20) plakat, 23) młodniak, 24) gnomolog, 25) anemon, 26) prusak, 27)
Islandia.
Pionowo: 1) baszta, 2) Leopardi,
3) emeryt, 4) ranka, 6) targi, 7) realista, 12) Eris, 14) Berliner, 15) alga,
17) poliamid,18) Gdynia, 19) tkanka,
21) kumys, 22) Tolek, 23) maggi.
HASŁO: STO LAT MARKI
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