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Przyjaźni pracodawcy

omisja Spółdzielczości Business Centre Club na swym posiedzeniu
w dniu 3 lutego br. omawiała aktualny stan przekształceń wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
we własność oraz działania Krajowej Rady Spółdzielczej na rzecz uproszczenia sprawozdawczości banków spółdzielczych.
Podczas posiedzenia Anna Tylkowska, prezes Zarządu Społem WSS
Śródmieście, uhonorowała przewodniczącego Komisji Mieczysława
Grodzkiego, który jest jednocześnie prezesem Zarządu KRS, okolicznościową statuetką z okazji obchodzonego niedawno jubileuszu 150-lecia
tej Spółdzielni.

Musimy wspierać
Rozmowa z
ROMUALDEM
AJCHLEREM – posłem
na Sejm RP II, III, IV,
VI, VII i IX kadencji,
członkiem Klubu
Parlamentarnego Lewicy
– Jakie pańskim zdaniem, jako
wieloletniego
parlamentarzysty
i spółdzielcy, prorozwojowe przepisy powinny znaleźć się w długo
oczekiwanym nowym prawie spółdzielczym? Czy uda się przywrócić
spółdzielcze centrale gospodarcze
i hurt?
– Całe życie jestem spółdzielcą.
Nie pracowałem nigdzie indziej, jak
tylko w spółdzielczości. Moje dzieci
również pracują w spółdzielczości
i przypuszczam, że podobnie będzie także z moimi wnukami. Moim
wielkim marzeniem jest, by spółdzielczość była na równi traktowana
z innymi podmiotami gospodarczymi i obowiązywały ją takie same zasady, co inne firmy. Jeżeli przyjdzie

mi pracować nad ustawą o nowym
prawie spółdzielczym, to zrobię
wszystko, by tak się stało.
Czy uda się przywrócić centrale
spółdzielcze? Moim zdaniem takie prawo powinno funkcjonować,
a czy uda się przywrócić, to będzie
już potem zależeć od samych spółdzielców. Prawo powinno im na
to zezwalać. Niedawno powstała
ustawa o spółdzielniach rolników.
Jednak do tej pory nie powstała
żadna nowa spółdzielnia. A my powinniśmy dbać o to, do czego ludzie są przekonani. Musimy wspierać spółdzielczość i nie stawiać jej
barier. Mam ogromne pretensje
do rządu, że spółdzielcy są gorzej
traktowani.

W chwilę po odebraniu statuetek i certyfikatów, szef Sekcji Krajowej Pracowników
Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara (z lewej) wskazuje prezesom Krzysztofowi
Chojnackiemu i Wacławowi Słabemu grupę swoich koleżanek i kolegów związkowych.

J

ak już informowaliśmy w numerze styczniowym, Komisja Certyfikacyjna konkursu
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez
NSZZ „Solidarność” pod patronatem prezydenta RP Andrzeja
Dudy, rozstrzygnęła kolejny kon-

kurs. Wyłoniono 17 firm, którym
przyznano certyfikaty w XII edycji
konkursu.
Wśród zwycięzców znalazły się
dwie spółdzielnie: Społem PSS
Zgoda w Płocku oraz PSS Społem
w Katowicach, którym serdecznie
gratulujemy!

Z

arząd   KZRSS „Społem” w Warszawie
uprzejmie zaprasza prezesów i członków
zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną
konferencję „SPOŁEM 2020”. Konferencja jest
realizacją zadań Związku określonych w programie ostatniego Zjazdu Delegatów. Celem konferencji jest przedstawienie strategicznych założeń
działalności spółdzielni spożywców „Społem”
w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych naszego kraju.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja
daje możliwość do spotkania kadry zarządzającej
spółdzielniami i podzielenia się aktualnymi problemami dotyczącymi naszej organizacji. Szczegółowy program przedstawiony zostanie w najbliższym Biuletynie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Związku.
Organizatorem konferencji jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
KZRSS „Społem”, które zapewnia zakwaterowanie w pokojach gościnnych   przy ul. Grażyny 13/15, obsługę techniczną konferencji oraz zaprosi
na spektakl w jednym z warszawskich teatrów.
Proponowane terminy konferencji do wyboru przez zainteresowanych: 25–27 marca i 22–24 kwietnia 2020 r. (przyjazd w środę na godz.
14.00, zakończenie w piątek ok. godz. 11.00). Odpłatność za udział
w konferencji wynosi 840 zł netto plus VAT za 1 osobę. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne: telefon – (22) 44 08 207,
e-mail – szkolenia.kzrss@spolem.org.pl

Obecni byli m.in. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda
i szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara oraz minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Marlena
Maląg.

Więcej str. 2 u

Rarytasy kuszą

Więcej str. 3 u

Konferencje SPOŁEM 2020

W ich imieniu prezesi spółdzielni – KRZYSZTOF CHOJNACKI
i WACŁAW SŁABY odebrali certyfikaty i statuetki z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie, 24 lutego br.

U

rząd Dzielnicy Targówek to okazały budynek
przy ul. Kondratowicza. Jego liczni interesanci mogą korzystać, tak jak i pracownicy
urzędu oraz okoliczni mieszkańcy z baru restauracyjnego, prowadzonego przez Warszawską Spółdzielnię
Gastronomiczną CENTRUM, która działa już od 30

lat. W 2018 r. bar został gruntownie zmodernizowany
i teraz sala restauracyjna uzyskała jasne oświetlenie
i funkcjonalne meble.
Kiedy byłem tu po raz pierwszy w lutym br. z miejsca
zachwyciłem, się ich imponującą własną produkcją garmażeryjną. Rewelacyjne są, wyrabiane według tradycyjnych receptur, takie rarytasy rzadko spotykane, jak: cynaderki, strogonow z serc drobiowych, żołądki drobiowe,
flaki i schab po warszawsku, indyk w maladze, łazanki,
czy wołowina na dziko. Przebojem kulinarnym jest ryba
faszerowana, znakomicie doprawiona, z miruny. Oczywiście, klasyczny tatar wołowy, sałatki i pasztet. Dania te
przygotowuje po mistrzowsku m.in. Leokadia Malińska,
ze stażem pracy 47 lat, która pracuje jeszcze na pół etatu,
wciąż wierna spółdzielczej firmie.
Nic dziwnego, że – jak mówi kier. Bożena Jeziorska – do
tego odległego lokalu wracają warszawiacy z nieraz odległych dzielnic, z centrum. Tak jak ja, zaskoczeni zupełnie
najwyższą jakością potraw, jak i niezwykłą starannością
profesjonalnej, doświadczonej załogi.

Więcej str. 3 u

Słodkie promocje
Z

12

lutego br. na warszawskiej Pradze, blisko
pętli autobusowej i osiedla przy pl. Hallera,
otwarto kolejny, 64. sklep firmowy Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. Z tej okazji prezes SPC
Janusz Kazimierczuk życzył załodze wysokich obrotów i zadowolenia z pracy oraz witał i obserwował
pierwszych klientów. Zjawili się oni tłumnie mimo
pochmurnej, chłodnej pogody. Chętnie korzystali
z licznych promocji, zachęcani przed sklepem przez
hostessy w firmowych, pomarańczowych kurtkach,
rozdające ulotki z kuponami promocyjnymi. Kosztowali też firmowego tortu, specjalnie przygotowanego na tę okazje.
Więcej str. 3 u

okazji tegorocznych Walentynek, sklepy
Mokpol były pięknie przystrojone. W każdym były balony w kształcie czerwonych serc,
a w promocji wedlowskie ptasie mleczko (w tym dodatkowe 30 punktów do karty). 14 i 15 lutego w sklepie przy ul. Konstancińskiej odbywała się degustacja
wraz z gotowaniem potraw na bazie sosów Kikkoman.
Do tego dołączano ciekawe przepisy do wykorzystania
na romantyczną, walentynkową kolację. Od 1 marca
rozpoczęła się promocja konsumencka Hortexu z Tefalem. Szczegóły podano w rozwieszonych plakatach,
dostępnych też w internecie (patrz strona 2).

Str. 2															
uDokończenie ze str. 1
24 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się
gala finałowa XII edycji konkursu
Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Konkurs promuje pracodawców, którzy wyróżniają się
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności
poprzez stabilność zatrudnienia,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
do zrzeszania się w związki zawodowe. Organizowany jest przez
NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Pracownicy widzą tam jak są traktowani, jak traktowane są przepisy
BHP, które są tak ważne by unikać
wypadków w zakładach pracy. To
również możliwość swobodnego
funkcjonowania związków zawodowych ze wszystkimi zasadami, tak
aby pracownicy i ich interesy były
bronione. Najważniejsze jest to, że
to pracownicy zgłaszają pracodawcę.
Dlatego wszystkim uczestnikom, ale
przede wszystkim laureatom gratuluję i dziękuję”.
Na bliski związek życia zawodowego i rodzinnego zwróciła uwagę
Marlena Maląg, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej. Stwier-

nagradzają pracodawcę ponad normalne standardy, za to, że strategią
w zakładzie pracy jest zatrudnienie
na czas nieokreślony, funkcjonowanie związków zawodowych, dobry
dialog ze związkami zawodowymi,
komisja i higiena pracy, bardzo dobre
funkcjonowanie społecznej inspekcji
pracy i to o co zabiegał ś.p. Lech Kaczyński – zakładowe układy zbiorowe pracy.”

To jedyny taki konkurs, w którym
kandydatów do nagrody zgłaszają
sami pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.
Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął śp. prezydent
prof. Lech Kaczyński. Od tamtej
pory konkurs co roku odbywa się pod
patronatem urzędującego prezydenta
RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim.
Galę otworzyło przemówienie
prezydenta Andrzeja Dudy. Jak
powiedział on: „ – Najbardziej cenną
częścią konkursu jest to, że wniosek
konkursowy pochodzi od pracowników. To pracownicy danego zakładu
decydują o tym, czy ich pracodawca
będzie mógł ubiegać się o nagrodę.
To nagroda pokazująca nowoczesną
stronę polskiej gospodarki. To przedsiębiorstwa w których przestrzegane
są zasady prawa pracy, gdzie umowy
w absolutnej większości są umowami na czas nieokreślony, że wszystkie zasady są przestrzegane.

„Skradziony patriotyzm”

B

Oto lista laureatów tegorocznej
edycji konkursu:
1. PGE Energia Odnawialna SA
Oddział ZEW Dychów w Dychowie

lokowali już drogi, skrzyżowania, linie kolejowe
i urzędy. Tym razem rolnicy
zablokowali… kasy w Biedronce. Wszystko dlatego, że zaostrza
się protest rolników zrzeszonych
w Agrounii. Mają oni dość błędnego oznaczania zagranicznych
produktów jako pochodzących
z Polski. Rolnicy wytykają sieciom
dyskontów hipokryzję, bo promują się one jako miejsca handlujące
rodzimymi towarami.

Społemowscy laureaci w otoczeniu grupy związkowców
Solidarności.

Członkowie Agrounii 18 lutego
br. zorganizowali swoją akcję. Najpierw przyszli przed Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. – Patriotyzm konsumencki został nam
skradziony. Stało się to wszystko za
przyzwoleniem polityków i urzędników – powiedział na wiecu przed
siedzibą UOKiK-u Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii. – Od
kilku miesięcy pokazujemy liczne
przypadki nieprawidłowości w sklepach związanych ze znakowaniem
produktów. Niestety nikt z pracowników, urzędników, polityków nie
robi nic, by zapobiec tej sytuacji, by
cokolwiek zmienić – dodał Kołodziejczak.

Przyjaźni pracodawcy

Prezes Wacław Słaby (z lewej) po otrzymaniu certyfikatu
i statuetki z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego Piotra Dudy.
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dziła ona m.in.: „ – Bycie współczesnym pracodawcą, który działa dla
dobra swojej firmy i swoich pracowników to jest potężne wyzwanie. To
nie tylko przestrzeganie przepisów
prawa, ale stworzenie odpowiedniego klimatu, atmosfery, ale przede
wszystkim pozwala rozwijać pracowników.
Podkreśliła na koniec dobitnie
– „Jako minister rodziny, pracy
i polityki społecznej zdaję sobie
w pełni sprawę, że rodzina i praca nie mogą być w opozycji. Praca
ma służyć temu, by rodzina mogła
godnie żyć. Praca nie może być
kosztem rodziny.”
Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zwrócił uwagę, że
nagrodzeni przedsiębiorcy mogą być
wzorem dla firm, w których dialog
między pracodawcą a związkiem zawodowym układa się bardzo źle. Powiedział m.in.: „– To naprawdę
ważna nagroda, to pracownicy wy-

2. Zakład Usług Energetycznych
„Wod-Rem” Sp. z o.o. w Nowej
Sarzynie
3. Kopalnia Wapienia „Morawica”
SA
4. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w woj. podkarpackim
5. Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o
6. PGE Energia Ciepła Oddział
Wybrzeże w Gdańsku
7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Sp. z o.o.
8. Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Społem” w Katowicach
9. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”
w Płocku
10. Famur SA Systemy Ścianowe
Glinik Oddział Gorlice
11. Przedsiębiorstwo Produkcji
Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” SA
12. Orlen Południe SA
13. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie
14. Grupa Żywiec SA
15. PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA Oddział
Kopal nia Węgla Brunatnego
Turów
16. KGHM Polska Miedź SA
Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”
17. Lubelski Węgiel „Bogdanka”
SA
Wyróżnienie w tym konkursie dwóch czołowych spółdzielni
społemowskich wśród doborowej
grupy renomowanych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, to wyraz docenienia przez
pracowników i związkowców
poszanowania ludzi w ruchu społemowskim, który działa w Polsce już od ponad 150 lat. Jest też
wyrazem sojuszu spółdzielców
i związkowców w walce o należne
miejsce na rynku polskich firm,
które są wzorem przestrzegania
praw pracowniczych wobec np.
zagranicznych koncernów handlowych. 
Opr. Red.

uDokończenie ze str. 1
Plakaty, ulotki i internet, to stałe
narzędzia promocyjne Spółdzielni
Spożywców Mokpol, która starannie pilnuje okazji do wzmożonych
zakupów, np. z okazji Święta Kobiet 8 marca, Walentynek 12 lutego i innych dat, przypominając
o wyborze słodkich i przyjemnych
prezentów. A w marcu oferuje
poza tym promocyjnie garnki TEFAL za zakupy m.in. mrożonek
HORTEXU. 
u

Następnie rolnicy z Agrounii ruszyli do pobliskiej Biedronki. Tam
postanowili zablokować ruch przy
kasach, kupując po… jednej sztuce
warzywa. Głównie ziemniaka, ale
kupowali też marchewki czy cebule.
Czym rolnicy tłumaczą swoje dzia-

łania? „W tzw. tygodniu polskich
ziemniaków w Biedronce (10-18
września 2019 r.), który przelał czarę
goryczy i był zapalnikiem naszych
skoncentrowanych działań zmierzających do uporządkowania sytuacji w marketach, Jeronimo Martins
sprzedało 47% ziemniaków pochodzących spoza Polski” – napisała
w swoim oświadczeniu Agrounia,
która zapowiada teraz pozew przeciwko Jeronimo Martins.
MARCIN KOZIESTAŃSKI

WSS Praga Południe

Urodziny Universamu

WSS

Praga Południe,
z okazji drugiej rocznicy otwarcia swojego
sztandarowego
sklepu – Universamu
Grochów przy Rondzie Wiatraczna, ogłosiła w internecie i na
plakatach konkursy
i promocje. Zbiegło się
to w czasie z tego rocznymi Walentynkami.
Mogliśmy więc przeczytać np. „2 Urodziny Universamu. Zgarnij nagrody i świętuj z nami,
wystarczy zrobić zakupy na łączną
kwote min.200 zł oraz napisać życzenia dla Universamu (najładniejsze
życzenia zostaną wybrane przez
jury i nagrodzone).– Szczegóły dostępne w poniższym regulaminie…”
Pojawiły się też hasła w rodzaju:
Universam dla ciebie i dla domu.
I piętro – pomysły na walentynkowe
prezenty. Zrób przegląd prezentów
w Universamie dla ciebie i dla domu
na Walentynki, na i piętrze przygotowaliśmy walentynkowe inspiracje
i okazje w których się zakochasz.”

I dalej: „Pomysły na
walentynkowe prezenty
z Universamem. Walentynki to wyjątkowa data
w kalendarzu dlatego też
oferujemy państwu bardzo duży wybór czekolad,
pralin, słodyczy. Miłość
i czekolada mają ze sobą
wiele współnego,czekolada pod każdą postacią,
to jak najbardziej słuszny wybór na walentynki!
Idealnym prezentem będzie również liczny wybór kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała
oferowane kosmetyki jak kremy,
żele, mydła, szampony są naturalne
bez parabenów, robione z miłosci do
natury i wręczane z uczuciem.”
Jak widać zatem, były to zachęty niebanalne, z rozwinięciem
motywacji do okolicznościowych
zakupów w dwóch sklepach Universamu – w spożywczym na parterze i przemysłowym na I piętrze.
Na plakacie przypomniano jednocześnie, że SPOŁEM ma już 150
lat!
Red.

Słodkie promocje
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Dokończenie
ze str. 1
Otwarcie nowego sklepu firmowego warszawskiej Spółdzielni
Piekarsko Ciastkarskiej, to zwykle
okazja do wielu promocji i tłumnych kolejek klientów. To już swego rodzaju rytuał, że klienci dostają do ręki kolorowe, atrakcyjne
ulotki, z pełnym wykazem promocji i ofertą lokalu. Każda ulotka
zawiera odrywane kupony na darmowe degustacje, albo zniżkowe
wypieki i napoje.
Np. konsumenci podczas otwarcia sklepu przy ul. Szymanowskiego, 12 lutego mogli skorzystać
nie tylko z poczęstunku tortem,
ale i darmowej kawy do rogalika,
zniżek cenowych m.in. na pizze,
kanapki, na chleby – starosty, hetmański, zapiecek, wieloziarnisty

         

Rozmowa z ROMUALDEM AJCHLEREM –
posłem na Sejm RP II, III, IV, VI, VII i IX kadencji,
członkiem Klubu Parlamentarnego Lewicy.
Dokończenie
ze str. 1

Słodkie promocje
czakiem grillowanym
i łososiem wędzonym.
Oprócz wyrobów podawanych zza lady,
można też wybrać sobie do domu produkty z osobnego regału
chłodniczego z nabiałem.
Apetycznie
wyglądają eksponowane
w gablotach kanapki,
codziennie przygotowywane na miejscu.
Do wyboru jest ich
kilkanaście. Osobiście
polecam najbardziej
Atlantycką za 3,50 zł,
na żytnim chlebie ze
słonecznikiem, z pastą
tuńczykową, jajkiem

Pierwsze wrażenie po wejściu
przez przeszklone drzwi do sali
z jasnymi kolumnami i lustrami,
to przytulny, ciepły jej charakter,
mimo dość ostrego, jasnego oświetlenia. Wrażenie potęguje jeszcze
dżdżysta, pochmurna i chłodna pogoda za oknem. Do konsumpcji zachęcają czytelne tablice z codziennym menu, apetyczna wystawa
przekąsek za szybą, wszechobecna
czystość i porządek oraz, oczywiście, sympatyczna, fachowa obsługa. Do wyboru 40 miejsc przy kwadratowych stolikach z doniczkami
z zielenią i wygodne lekkie krzesła.

Rarytasy kuszą

W stosunku do tej wysokiej jakości, ceny są umiarkowane. Jajecznica
z kiełbasą za 5 zł, mała zupa już tylko po 2,50 zł, a duża 3,50. Zestawy
obiadowe po 15 zł, a z zupą i kompotem za 20 zł. Powodzeniem cieszą się
takie dania, jak np. klasyczny schabowy, pierś z kurczaka, polędwiczki
wieprzowe, udko kaczki, befsztyk

Musimy wspierać

oraz na bułki wyborowe i grahamki,
drożdżówkę z serem
i znakomity sernik
lubelski z kawową
kruszonką.
W sklepie wypiekane są na miejscu
z surowego ciasta,
długo
utrzymujące
świeżość ciepłe bułki
i 10 rodzajów pizzy,
które można zjeść
przy jednym ze stolików, do kawy, herbaty i napojów. Do
spożycia na miejscu
i na wynos są też sałatki – grecka, z kur-

Dokończenie
ze str. 1

Bar Targówek oferuje m.in. tanie przekąski i obiady, catering
oraz na miejscu przyjęcia okolicznościowe, komunijne, imieninowe,
urodzinowe, jubileuszowe. Zestaw
obiadowy kosztuje tu 15 zł., a składają się nań na zmianę np. stek
z cebulką, klasyczny schaboszczak,
mielony, udko zasmażane, zraz zawijany, ryba, a do tego ziemniaki,
frytki, lub kasza oraz jarzynka.
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z cebulką. Codziennie serwują jeden
z 10 rodzajów mielonego, np. z pieczarkami, albo ze szpinakiem, czy
z indyka, z serem.
W postne piątki dobrze sprzedają
się ryby, pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie, leniwe,
krokiety z pieczarkami do barszczu.
Do kawy i herbaty można zamawiać
pączki, ciastka własnej produkcji,
drożdżówki, serniki.
Jakość potraw to nie tylko zasługa
świetnej pracy profesjonalnej, zaangażowanej załogi, ale i solidnych dostawców. Od dłuższego czasu stałych
i sprawdzonych.

Jak głosi tablica przed urzędem,
bar oferuje również catering, sprzedaż wyrobów na wynos, obiady dla
firm. Oprócz konsumentów spośród
klientów i pracowników urzędu,
bywają nierzadko także pracownicy
i odwiedzający z pobliskiego dużego
szpitala przy ul. Kondratowicza.
Złaknieni solidnej, tradycyjnej
polskiej kuchni, jak mówi kierowniczka, do baru przyjeżdżają nawet warszawiacy z centrum i odległych dzielnic. Bywają tu znani
sportowcy, np. przemiły dyskobol
i olimpijski medalista Piotr Małachowski, komentator sportowy Jerzy Mielewski, aktorzy, jak Jerzy
Zelnik, Piotr Ligienza z Rancza,
itd. Grono fanów baru wciąż się
powiększa.

i ogórkiem. Inne hity, to klasyczna
chrupiąca kajzerka z serem i szynką
za 4,50 zł, czy bardziej „wypasiona”
kanapka z pasztetem i burakiem za
6,50 zł. Uważam, iż przyszłością
sklepów społemowskich powinny
być nie tylko kąciki gastronomiczne z kawą i ciastkami, ale i barki
kanapkowe! Tak jak w społemowskiej spółdzielni „Konsum Robotniczy” w Cieszynie, gdzie codziennie sprzedają 6500 słynnych
„kanapek cieszyńskich”.
Ulotka SPC zachęca również
do zbierania pieczątek na Karcie
Klubu „Smacznego”, aby odbierać
potem nagrody SPC. Te wszystkie
akcje świetnie propaguje strona facebookowa SPC. Ponownie stawiamy ją za wzór dla innych spółdzielni. 
DG
Miałem
okazję
porównać ten spółdzielczy lokal z innymi, podobnymi barami i stołówkami
w różnych urzędach
i dużych zakładach
pracy, które odwiedzałem w ciągu
ostatnich lat. Czasem opisuję je na
portalach zomato,
yelp, tripadvisor, czy
w naszej stałej rubryce „Smaki Warszawy”. Ten zdecydowanie wyróżnia
się wśród wszystkich
innych.

Przede wszystkim ogromną
dbałością i starannością o najwyższą jakość dań i potraw. Imponuje wierność starym, sprawdzonym
recepturom
kuchni
polskiej, różnorodność oferty,
zmienność codziennego menu,
sprawność i kultura obsługi. To
zasługi ambitnej, energicznej
kierowniczki, ale i całej solidnej
załogi. Kto raz odkrył ten lokal,
to do niego wróci. 
DG

– Na jakie wsparcie mogą liczyć
spółdzielcy w obecnej kadencji
parlamentu?
– W obecnym parlamencie niewielu jest spółdzielców. Jest jednak kilku
posłów związanych ze spółdzielczością i przychylnie na nią patrzących.
Być może wokół nas coś wkrótce się
stworzy. Żeby była możliwa jakakolwiek pomoc spółdzielniom, przede
wszystkim musi być inicjatywa ze
strony rządzących. Przykre jest to, co
się słyszy, że to opozycja, czy sami
spółdzielcy powinni wykazać większą inicjatywę, a gdy ta inicjatywa się
pojawia, to sprawom nie nadaje się
biegu lub trafiają do „sejmowej zamrażarki”. Przekonani do spółdzielczości muszą być przede wszystkim
rządzący.
– Co według Pana, powinna
uczynić spółdzielczość Społem, by
obronić się przed upadkiem, w obliczu narastającej dominacji zagranicznych koncernów handlowych?
Przecież obecnie, jedynie około 20
procent naszego rynku jest w polskich rękach, a resztą zawładnęli
już przede wszystkim Portugalczycy, czy Niemcy…

– Spółdzielcy muszą się obronić,
ale wszystko zależy od samych spółdzielców. Patrząc na to, co zawiera
dotychczasowe prawo spółdzielcze,
to spółdzielnia jest prywatną własnością jej członków. I członkowie
powinni zadbać o swoje interesy
i zrobić wszystko w sprawach, które
decydują, czy będą się rozwijać, czy
nie. Ja jestem za spółdzielczością.
Wiem, jak kiedyś funkcjonowało
Społem, czy inne spółdzielnie. Ale
rzeczywiście wiele rzeczy zależy nie
tylko od konkurencji, ale od samych
spółdzielców.
– Panie pośle, na koniec naszej
rozmowy chciałem zapytać, co
Pan sądzi o tzw. podatku cukrowym?
– Ostatnio pojawił się projekt
„ustawy cukrowej”. Podczas debaty zadałem ministrowi pytanie, czy
podmioty w Polsce będą tak samo
traktowane, jak inne podmioty zagraniczne, do których trafiają produkty
przy bezpośrednim udziale cukru.
Nie dostałem odpowiedzi. W związku z tym głosowałem przeciwko tej
ustawie.
– Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał:
MARCIN KOZIESTAŃSKI

Romuald Kazimierz Ajchler, ur. 1949 r. w Dusznikach Wielkopolskich.
Spółdzielca, polityk, poseł na Sejm II, III, IV, VI, VII i IX kadencji. Po ukończeniu Państwowego Technikum Rolniczego w Szczecinku podjął pracę
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dąbrowie. Od 1970 r. był jej prezesem. Od wielu lat działa aktywnie w ruchu spółdzielczym i zasiada od wielu
kadencji w Krajowej Radzie Spółdzielczej.
Sprawował mandat posła od 1993 do 2005, będąc związany z Socjaldemokracją RP, a następnie Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W latach 20062007 sprawował mandat radnego powiatu międzychodzkiego. W wyborach
parlamentarnych w 2007 ponownie uzyskał mandat poselski w okręgu pilskim. Bez powodzenia kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 i w wyborach do Sejmu w 2015. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku wielkopolskiego. W wyniku wyborów w 2019 powrócił do Sejmu na IX
kadencję, otrzymując 14 438 głosów. Zasiadł w Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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KZRSS Społem

Studium biznesowe

Uczestnicy pierwszej edycji projektu

Z

arząd KZRSS „Społem”
zorganizował w okresie maj
2019 – styczeń 2020 „Seminarium biznesowej wiedzy praktycznej”. Prezes Ryszard Jaśkowski,
wiceprezes Szymon Fabisiak i dyrek-

KDS/Tow. Spółdzielców

24

lutego br. Klub Działaczy
Spółdzielczych wspólnie
z Towarzystwem Spółdzielców zaprosił członków na
kolejne spotkanie klubowe do sali
w Muzeum Historii Spółdzielczości.
Tematem spotkania było „150-lecie
spółdzielczości spożywców w Polsce, 100-lecie znaku Społem”. Spotkanie prowadzili prezes Klubu
Bogdan Augustyn i dr Krzysztof Lachowski, prezes Towarzystwa Spół-

tor Renata Ostolska dołożyli wszelkich starań, aby szkolenie służyło
spółdzielcom. Do realizacji projektu
zaproszono firmę szkoleniową CPAB
sp. z o.o z Katowic, która zadbała
o potrzeby uczestników, a zwłasz-

cza jej trener Grzegorz Róziewicz
– praktyk biznesu z ponad 24 letnim
doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi.
W pierwszej edycji udział wzięło siedem spółdzielni: PSS Busko
-Zdrój, PSS Bochnia, PSS Grodzisk
Mazowiecki, WSS Praga-Południe,
WSS Śródmieście, PSS Południe
Wrocław, PSS Wyszków. Jedenastu uczestników realizowało projekt
w formie 2-dniowych cyklicznych
spotkań, obejmujących siedem zagadnień: zarządzanie przez cele,
budowanie zespołu, konflikt, controlling finansowy i planowanie finansowe, zarządzanie sprzedażą i obsługą
klienta, prawo pracy, negocjacje biznesowe. Prowadzący przygotowywał
każde z kolejnych zajęć, dopasowując je do specyfiki spółdzielni.
Obszerna relacja wraz z opiniami
uczestników pierwszej edycji szkolenia ukaże się w kwietniowym numerze SW. Ofertę drugiej edycji
„SPOŁEM – studium biznesowej
wiedzy praktycznej” można znaleźć na stronie www.kzrss.spolem.
org.pl
DANUTA BOGUCKA

ny od 1920 r., np. Tortellini, Polo
Cocta, pierwsza butelka Maggi, itd.
Przez okres II wojny światowej
produkty te przetrwały. W okresie
powojennym w latach 1945-1991
spółdzielczość budowała duże Spółdzielcze Domy Handlowe. Któż
nie pamięta historycznego już dziś
„SEZAMu”, do którego na zakupy przyjeżdżały wycieczki z całego
kraju, czy innych dzielnic Warszawy. W okresie PRL-u pojawiały się
także plakaty z reklamą produktów
spożywczych Społem: reklamowano

Stulecie marki SPOŁEM

dzielców. Prezes Augustyn powitał
gości, wśród których znaleźli się
m.in. Alfred Domagalski były prezes
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i prof. Zofia Chyra Rolicz.

Po powitaniu gości, w pierwszej
części spotkania interesujący wykład
wraz z prezentacją wygłosiła Iwona Sarga, prezes Krajowej Platformy Handlowej „Społem”. Pierwsze
produkty marki własnej jakie znane
tylko w spółdzielniach Społem, to
mydło „Muza” produkowane przez
Zakłady Wytwórcze Społem w Kielcach, potem pasta, musztarda, maggi
i inne produkty.
Od początku, z produktami Społem powstawała reklama, która ukazywała się w czasopiśmie Społem,
w okresie międzywojennym i zachęcała w różny sposób do kupowania
tych produktów. Dla przykładu, na
dzień 28 grudnia 1933 r. cena hurtowa mydła „Społem” za skrzynię 48
kg wynosiła 57 zł, a za skrzynię 24
kg – 29 zł.
W latach 1920-1939 w trakcie
obchodów Krajowego Święta Spółdzielczości na różne sposoby reklamowano towar marki Społem. Były
to wystawy z produktami Społem
w sklepach, na targach, a pochody
z przebierańcami w opakowaniach
towarów Społem, reklamowały
musztardę groszek, kakao, herbatę,
cukierki.
Z kolei z wytwórni
Społem we Włocławku
zamawiano na święta
właśnie cukierki. Krajowy Związek posiadał
w tym czasie 5 spożywczych
zakładów
wytwórczych Społem:
w Kielcach, Włocławku, w Dwikozach,
w Gdyni i w Sokołowie
oraz 25 składnic, które prowadziły znaczny
import towarów. Powojenna historia marki
Społem to historyczny
asortyment produkowa-

cukierki, kawę Marago i wiele innych produktów tej marki z różnymi
zachęcającymi cytatami.

W tym roku obchodzimy 100-lecie
marki własnej Społem, dlatego m.in.
prezes Iwona Sarga zatytułowała
swoją historyczną prezentację „Historia marki Społem na przełomie
wieków”. Spółdzielnie i Krajowa
Platforma Handlowa „ Społem” kontynuują te tradycje, a marka ta obecna jest na produktach sprzedawanych
w sklepach SPOŁEM.
W drugiej części spotkania
uczestniczyli prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki i wiceprezes Zarządu, a jednocześnie prezes KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski. Prezes
Grodzki nawiązał do obchodzonego w ubiegłym roku Jubileuszu 150
lat powstania Społem, podobnie jak
i prezes Jaśkowski, który przypomniał zebranym, jakie uroczystości
odbywały się w czasie obchodów
Jubileuszu 150-lecia Społem. Przedstawił obszerne działania Krajowej
Platformy Handlowej „Społem”.
Powiedział m.in., że obecnie klienci
mają zaufanie do produktów marki
własnej Społem, a udział sprzedaży
tej marki w Spółdzielniach wzrasta.
Na dzień dzisiejszy jest ponad 150
takich produktów. W Warszawie jest
ok. 250 sklepów, ale nie wszystkie są
oznakowane nazwą Społem i w tym
kierunku podejmowane są także
działania.
O tych i innych problemach, gdzie historia Społem przeplatała
się z rzeczywistością,
wspominali i dyskutowali członkowie Klubu
Działaczy
Spółdzielczych i Towarzystwa
Spółdzielców.
Były
to m.in. wspomnienia
smacznych białych landrynek, kawy Marago
i innych produktów, a b.
prezes Społem z Będzina Jan Lasoń w swojej
wypowiedzi przytoczył

słowa, że „Społem to jest dla mnie
jak matka zawodowa…”, które wywarły duże wrażenie.
Warto dodać, że uczestnicy spotkani mogli spróbować produktów
spożywczych Społem, które na
spotkanie przyniosła prezes Iwona
Sarga. Wśród nich można było podziwiać również opakowania historyczne herbaty Madras, czy herbaty
Chińskiej, którą wszyscy pamiętamy
z dawnych lat.
Danuta Twardowska
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Zasłużeni działacze
spółdzielczości spożywców
Anna Szymborska

R

ok 2019 dla Anny Szymborskiej był szczególny. Została
bowiem odznaczona „Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę” –
za wieloletnią pełną zaangażowania
pracę. Medal ten przyznany został
w 150-lecie „Społem WSS Śródmieście i półtora wieku liczącej spółdzielczości spożywców w Polsce. 36
lat pracy w śródmiejskiej spółdzielni
docenił także Zarząd Koła Historycznego Spółdzielni Spożywców przy
redakcji Społemowca Warszawskiego postanowieniem wpisania Anny
Szymborskiej do Honorowej Księgi
Zasłużonych Działaczy.
Anna Szymborska po maturze,
w roku 1983 podjęła pracę w SDH
Hala Mirowska, gdzie pracuje do
dziś. Pierwsze kroki stawiała w księgowości, a następnie powierzono
jej stanowisko zastępcy kierownika
stoiska z konfekcją i artykułami pościelowymi. Kierując się potrzebami
klientów oraz mając na uwadze lepsze wyniki finansowe już wtedy dba
o poszerzenie asortymentu o artykuły
branży elektrycznej i dywany.
Taką samą taktykę przyjęła w kolejnym stoisku tj. z artykułami papierniczymi, wzbogacając je o zabawki.
Kolejnym etapem jej działalności
handlowej na powierzonym jej stanowisku kierowniczym było stoisko samoobsługowe branży przemysłowej,
które prowadzi do dziś. Zróżnicowany asortyment tego stoiska wymaga
znajomości nie tylko oferty, ale także, a może i przede wszystkim, rynku
w każdym segmencie oferowanych
w nim towarów. Trafny ich wybór jest
jednocześnie spełnieniem oczekiwań
klientów, ale także podążaniem za
panującymi trendami, kształtującymi
nowe tendencje w prowadzeniu np.
gospodarstw domowych.
Nadzorując pracę wyżej wymienionego stoiska, w latach 2006–
2011, uzupełnia swoje wykształcenie
w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej, obecnie Uczelnia Warszawska, im. Marii Skłodowskiej
-Curie na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł
magistra ekonomii. Zdobytą wiedzę
wykorzystuje w codziennej pracy, ale
również ma głos doradczy w zaopatrzeniu innych sklepów tej branży.

PSS Zamość

Nietypowy sklep

S

połem PSS Robotnik w Zamościu, o której jubileuszu Stulecia pisaliśmy w końcu ubr., 24
stycznia br. otworzyła swój nowy,
nietypowy sklep w podzamojskim
Żdanowie. To już 21 sklep spożywczy zamojskiej spółdzielni.
Nowoczesny obiekt wyróżnia się
zupełnie nietypową architekturą,
bo z daleka wygląda jak okrągły
walec, statek kosmiczny. Ma znakomite oznakowanie, w tym wyraziste neony i szyldy.
Inwestycja kosztowała 3,7 mln
zł i została w całości sfinansowana

z własnych środków. Sklep ma numer 44. To przestronna placówka
typu LUX (17-ty należący do zamojskiej PSS). Zajmuje 560 mkw.
powierzchni użytkowej, a sala
sprzedaży to 417 mkw. Załoga sklepu liczy 10 osób.

– Ogromnym plusem sklepu,
oprócz ładnej i nowoczesnej architektury, jest jego położenie na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
prowadzącej do Krasnobrodu i drogi
powiatowej do Mokrego – podkreślała podczas otwarcia Maria Wawrzaszek-Gruszka, prezes Zarządu

Fot. facebook

Anna Szymborska cieszy się
uznaniem zarówno wśród przełożonych jak i osób z nią pracujących,
jak również pozostałych pracowników WSS Śródmieście. Czego
potwierdzeniem jest jej wybór na
wiceprzewodniczącą Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Społem” WSS Śródmieście, a od
roku 2019 na jego przewodniczącą.
Z racji pełnionej funkcji uczestniczy
w posiedzeniach Zarządu WSS oraz
w spotkaniach z pracownikami m.in.
z okazji świąt. Funkcja ta jest spełnieniem jednej z jej cech charakteru
tj. chęcią pomagania innym. Zaufanie
pracowników i członków spółdzielni
sprawia, że jest również delegatem
na Zebrania Przedstawicieli.
Anna Szymborska jest przykładem pokoleniowej zmiany handlowców, co nie jest rzadkością w spółdzielczości spożywców. Jak mówi:”
moja mama z 45-letnim społemowskim stażem jest moją j mentorką „.
Aktywność w pracy zawodowej
nie ustępuje miejsca jej zainteresowaniom. O których mówi tak: „
dobre przygotowanie w szkole podstawowej dało mi szansę dostania
się do jednego z najlepszych Liceów
Ogólnokształcących w Warszawie im.
J. Poniatowskiego. Wybrałam profil humanistyczny, co zaowocowało
zainteresowaniem się historią, która
jest moją pasją do dziś. Lubię czytać
książki o przeszłości oraz zwiedzać
miasta z ciekawą historią”. Drugie
hobby, to uprawa kwiatów w przydomowym ogrodzie. Wszystkim
roślinom poświęca dużo czasu, ale
„królowa kwiatów” cieszy się szczególnymi względami.
Jolanta Jędrzejewska
PSS. Obok niej symboliczną wstęgę
przecięli: Marzena Lesiuk, kierownik
nowego sklepu oraz Ryszard Jaśkowski, prezes Zarządu KZRSS Społem
w Warszawie.
Zamojskie Społem od kilku lat
jest największą spółdzielnią spożywców Społem w województwie
lubelskim. Za ubiegły rok wypracowała ponad 100 mln zł przychodu.
Zrzesza 342 członków i zatrudnia
370 osób. Prowadzi 18 sklepów
w Zamościu, dwa w Tomaszowie
Lubelskim i teraz w Żdanowie.
Jego załoga była gospodarzem uroczystego otwarcia – przygotowała
degustacje ciast i wypieków, także
najlepszego w Zamościu chleba,
z własnej piekarni.
Wśród gości byli także Ryszard
Gliwiński, wójt gminy Zamość,
projektant Iwona Czapka z firmy
II Senso, Tadeusz Rozmus, współwłaściciel i prezes PW Budmat,
która budowała obiekt, Mirosław
Kornas, dyrektor Mars Dystrybucja Sp. z o.o., zaopatrująca sklep
w produkty, także inspektorzy nadzoru budowlanego. Zaprzyjaźniony od lat z zamojskim Społem ks.
Józef Dudek, kapelan spółdzielni
poświęcił obiekt. A załodze – żeby
się wiodło – podarował „Anioła
Sukcesu”.
Jak odnotowano, w dniu otwarcia,
w sobotę na zakupy przybyły tłumy
klientów. Wysokich obrotów Spółdzielcy!
Opr.Red.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 3 (637)

         

Str. 5

Hasło Żeromskiego

28

sierpnia 1915 r. podczas swojego odczytu w Zakopanem – wygłoszonego w cyklu: „Zadania i potrzeby
gospodarcze” – nasz narodowy wieszcz, Stefan Żeromski powiedział m.in.:
„Podczas rozgwarów roku 1905 byłem obecny w małym pokoju na Chmielnej ulicy w Warszawie,
gdzie czterej panowie mniej wykwintnie ubrani zakładali redakcję czasopisma „Społem!” z zamiarem szerzenia
w kraju ruchu kooperacyjnego.
Dzisiaj ci sami jegomoście mają po za sobą ogromne społeczne zjawisko, kilkaset zorganizowanych kooperatyw spożywczych, sklepy i składnice centralne. Mają nade wszystko zastępy fanatycznych zwolenników wśród
ludu, robotników, drobnomieszczaństwa i uświadomionej inteligencji, to znaczy — nową zorganizowaną siłę
narodową.”

Tak oto Żeromski wspominał
i kwitował żywiołowy rozkwit spółdzielni spożywców, które w czasach
zaborów powstawały setkami, mimo
różnorakich trudności, pod wpływem
ich silnego propagowania w tygodniku „Społem” i poprzez liczne odczyty, pogadanki, prelekcje, głoszone
w wielu miastach przez członków
Towarzystwa Kooperatystów, które
również powstało w 1906 r. Na jego
czele stali, oprócz samego Żeromskiego, właśnie twórcy-założyciele
tygodnika „Społem”.
Nasz wielki pisarz był inicjatorem
tej nazwy i to on pierwszy rzucił hasło „Społem!” – pisane początkowo
wraz z wykrzyknikiem. Skromnie
pominął ten fakt w swoim zakopiańskim odczycie. Natomiast wymienieni przez niego „czterej panowie
mniej wykwintnie ubrani”, to byli
wcześniejsi towarzysze walki kon-

Jak pisał w 2016 r. społemowski kronikarz Kazimierz Bendkowski: „To ewenement w skali kraju,
a może i świata, że od nazwy spółdzielczego czasopisma „Społem”
wzięły swój początek nazwa znaku
towarowego, nazwy poszczególnych spółdzielni oraz nazwa krajowej organizacji spółdzielni spożywców, a także inne spółdzielcze
podmioty, a nie odwrotnie.
Kiedy w 2006 r. przypadł jubileusz
100-lecia wydania pierwszego numeru czasopisma „Społem” i 100-lecia
znaku „Społem”, Krajowy Związek
Rewizyjny Spółdzielni Spożywców
„Społem” pismo „Społem” zlikwidował. Chyba nie była to tylko ironia
losu, by po wieku istnienia i owocnej
działalności, w roku znaczącego jubileuszu, na skalę nie tylko krajową,
pismo przestało istnieć.”
Pierwszy numer tygodnika „Społem” zawierał winietkę tytułową
„Społem!”, pisaną z wykrzyknikiem,
a nieco niżej werset z „Ody do młodości”: „W szczęściu wszystkiego są
wszystkich cele”.– A. Mickiewicz,
dalej – „Tygodnik, poświęcony sprawom kooperacji”. Pismo „Społem”
stało się na sto lat motorem integracji spółdzielców spożywców.

Gmach na Mokotowie

Na 50 Zjeździe Krajowym KZRSS
20 listopada 2019 r. uchwalono m.in.
wniosek o reaktywowanie czasopisma SPOŁEM, jako opiniotwórczego, promocyjnego, integrującego,
stanowiącego zaplecze intelektualne
Związku.
spiracyjnej PPS Józefa Piłsudskiego:
prezes Tow.Kooperatystów, filozof
i psycholog Edward Abramowski,
późniejsi prezesi Związku Społem
– przyszły prezydent RP prof. Stanisław Wojciechowski i ekonomista
Romuald Mielczarski oraz lekarz
psychiatra Rafał Radziwiłłowicz.

W

samym centrum stolicy,
w holu głównym Dworca Centralnego można
obejrzeć wystawę „Ofiary cywilne
Warszawy w latach 1939-1945”,
w ramach projektu „Tablice Pamięci”. Na 21 planszach została
przedstawiona tragedia warszawiaków, ginących w czasie okupacji w różnych miejscach stolicy.
Tablice obejmują historię zaciekłych walk w powstaniu warszawskim, które przyniosły stolicy olbrzymie straty. Ukazują zdjęcia i krótkie
biografie, np. Marii Herburtównej działaczki niepodległościowej,
w czasie II wojny światowej w konspiracji, w szeregach SZP/ZWZ/AK,
sekretarki i szyfrantki Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej AK, rozstrzelanej
przez Niemców 13 sierpnia 1944
r. w ruinach getta warszawskiego.
Podobny los spotkał ks. Mieczysława Krygiera kapelana wojskowego
i kapelana AK, który podczas rzezi na Woli został śmiertelnie ranny
w kościele św. Wawrzyńca.

Wśród ofiar niemieckich zbrodni,
ukazano Andrzeja Trzebińskiego,
poetę, dramaturga i krytyka literackiego i publicystę, związanego
z Konspiracyjną Konfederacją Narodu, redaktora naczelnego „Sztuki
i Narodu”. Rozstrzelany przez Niem-

Inicjowało i towarzyszyło powstawaniu Związku i licznych spółdzielni.
W 1913 r. kolejny numer poświęcono prawie w całości przełomowemu
wydarzeniu, jakim było zbudowanie
i otwarcie hurtowni społemowskiej na
Mokotowie. Warto po upływie wielu,
wielu lat przypomnieć gorącą atmosferę tej podniosłej uroczystości.
Jakże wiele mocnych, patriotycznych i społecznych idei zawierają
ówczesne mowy liderów Związku,
który działał zaledwie od dwóch
lat, a potrafił ze składek spółdzielczych zakupić działkę budowlaną
i postawić na niej gmach z napisem
„Społem”, do dzisiaj służący społemowcom z całego kraju. A był
to, przypomnijmy, okres zaborów
i carskich restrykcji, po nieudanych
powstaniach narodowych. Jednak rewolucja 1905 r. spowodowała pewne
rozluźnienie zakazów.
ców 12 listopada 1943 r. jako jeden
z zakładników w egzekucji ulicznej na rogu ul. Wareckiej i Nowego
Światu. Podobny los spotkał żołnierza Legionów Polskich w czasie
I wojny światowej, który od 5 stycznia 1944 r, był więziony na Pawiaku,
a potem rozstrzelany w ruinach getta,
Tytusa Wincentego Czaki, żołnierz
Legionów Polskich, czy Sławomira
Macieja Bitnera, konspiratora Szarych Szeregów i Armii Krajowej,
dowódcę 1 kompanii batalionu AK
„Zośka”, również rozstrzelanego
w ruinach getta.
Na planszach zobaczymy też sylwetki żołdaków, którzy bestialsko
mordowali ludność Warszawy. Niemiecki aparat terroru i bestialstwa
należał do pierwszych agend, które
w stolicy funkcjonowały już od października 1939 r. Wśród wielu z nich
był Paul Otto Geibel odpowiedzialny za zamordowanie 991 Polaków
w Warszawie. Jego podwładni dokonali wielu zbrodni na ludności
cywilnej w okolicach Alei Szucha.
Tablice pokazują także pacyfikację
Marymontu w dniach 14–15 września 1944 r. oraz liczne mordy, podpalenia, grabieże i gwałty na ludności
bezbronnej, które dokonały jednostki
Wermachtu, z dużym udziałem kolaborantów ze wschodnich jednostek
ochotniczych.
Co najmniej 363 mieszkańców
zamordowali Niemcy 13 września

Stefan Żeromski w 1915 r. fot. Wikipedia.

Po tem was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli jeden ku drugiemu
miłość mieć będziecie…”

walszczyznę, od Prosny Kaliskiej
do smutnej Chełmszczyzny.

„…To przykazanie wielkie miłości, ten nieśmiertelny testament
Chrystusowy staje przed oczyma
naszemi w całem swem pięknie
i blasku szczególnie dzisiaj, gdy
wnikniemy w pobudki dzisiejszego
zebrania, gdy czytamy ten dobitny
wyraz „SPOŁEM”, umieszczony
na wysokim frontonie wzniesionego gmachu. Boć kooperacja spożywcza szczególniej, niosąca pomoc najbiedniejszym i najwięcej
wyzyskiwanym przez tych, co zapoznali ten mandat, co zlekceważyli to przykazanie Chrystusowe – to
najdoskonalsze urzeczywistnienie
społecznej miłości, zaleconej nam
przez Boskiego Mistrza z Nazaretu.

Oni są dumni, że ich zaoszczędzonym groszem w sercu i stolicy
kraju stanął ten gmach wspaniały…”
Na uroczystość otwarcia i poświęcenia „Naszego Domu”, przysłano
depesze z gratulacjami i życzeniami.
M.in. z Londynu nadesłała je blisko
związana ze społemowcami Maria Dąbrowska, z praskiego brzegu
Wisły Emil Wedel i syn, Biuro Kooperacji Rolnej, spółdzielnie w Częstochowie i Łomży, przemysłowcy
i dostawcy. W dalszej części dwutygodnika odnotowano dalsze wpłaty
na siedzibę Związku, m.in. stu rubli
od spółdzielni „Zgoda” w Płocku i od
pojedynczych osób.
W komentarzu odredakcyjnym,
podpisanym Henryk Kalend, czytamy m.in.: „Dziś już nawet cierpki
oponent z zasady nie może zaprzeczyć, iż ruch kooperacyjny objął
szerokie warstwy naszego społeczeństwa, a idea nasza stanęła na
porządku dziennym programu
pracy narodowej...

„Przed dziewiętnastu wiekami
Chrystus Pan przyniósł światu nieznane dotąd w pogaństwie przykazanie nowe – „mandatum novum,
aby się wszyscy wspólnie miłowali:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie – SPOŁEM miłowali, jakom i ja was umiłował”. „

I to nie jest bez znaczenia, że
gmach ten wznosi się na ulicy tego,
co kochał Polskę i polski lud za miliony, a którego słowa: „W szczęściu wszystkiego są wszystkich
cele” – są hasłem polskich kooperatystów.
Dla narodów, wśród których,
obok ludzi złych i nizkich, znajduje
się mnóstwo dzielnych, pracowitych i rozsądnych, klęski choćby
najcięższe staja się szkołą doświadczenia, szczeblem do wyższego rozwoju. Tak się wyraził Prus w jedenej ze swych kronik tygodniowych
i słowa jego znajdują potwierdzenie w dzisiejszej uroczystości.
Po całym szeregu klęsk, zawodów, rozwianych nadzieji, stoimy
oto przed takim wiekopomnym
szczeblem rozwoju społecznego,
rozwoju kooperacji spożywczej,
zrzeszającej tysiące biednego ludu
naszego.
I jeżeli w każdej dziedzinie życia
dbają ludzie i poszczególne grupy,
o wznoszenie odpowiednich danemu celowi gmachów i budowli
i święcą je odpowiednią uroczystością, to święto dzisiejsze pomimo
skromnych swych ramek, pomimo
skromnego grona przybyłych na
nie, radosnym rozlega się echem
w sercach tysięcy robotniczej i siermiężnej braci od Zagłębia po Su-

1944 r., w tym 25 dzieci w wieku
od trzech miesięcy. Czyż takie obrazy nie przemówią do oglądających
wystawę? Mordowano również rannych, obrzucano granatami piwnice,
w których schroniła się ludność cywilna. W czasie powstania warszawskiego żołnierze niemieccy atakowali ludność cywilną używając ją jako
„żywe tarcze” w okolicach Muzeum

Jedna z tablic ukazuje sylwetkę ks.
Jana Salamucha, prof. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który w listopadzie
1939r. został aresztowany i wywieziony do obozów koncentracyjnych
w Sachsenhausen i Dachau. Został
zamordowany w sierpniu 1944r.
w czasie pacyfikacji Ochoty.
Największą zbrodnią w Europie
w czasie Powstania Warszawskie-

Polski. Powstałe po wojnie Tablice
Pamięci Karola Tchorka to unikat na
tle europejskim, to utrwalone świadectwo eksterminacji mieszkańców
stolicy i zniszczenia Warszawy przez
Niemców. Utrwalają one pamięć
o tym co było, co jeszcze niektórzy
z nas wiernie pamiętają, lub znają
z przekazu rodzinnego. Jak mawiał
Marszałek Józef Piłsudski cyt. „Naród, który traci pamięć przestaje być
Narodem – staje się jedynie zbiorem
ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Narodowego, ul. Marszałkowskiej,
alei Jerozolimskich. Prawie 4 tys.
cywilów spędzono wówczas do piwnic budynku Muzeum Narodowego,
traktując ludność jako zakładników,
później część z nich rozstrzelano.
W różnych rejonach Warszawy
Niemcy dopuścili się makabrycznych zbrodni. Na Mokotowie od 2
do 5 sierpnia zginęło kilkuset mieszkańców dzielnicy, a dalsze mordy
odbywały się we wrześniu po upadku Sadyby, i po kapitulacji oddziałów powstańczych. Z powodu tych
zbrodni ucierpiało prawie 2000 Polaków. Aktor filmowy i teatralny Zbigniew Rakowiecki żołnierz kampanii
wrześniowej, który czasie powstania
warszawskiego był w 403 plutonie
AK na Ochocie został zamordowany 5 sierpnia 1944 r. przez żołnierzy
Brygady SS ”Rona”.

go była rzeź ludności cywilnej na
Woli, gdzie Niemcy wymordowali
ponad 65.tys. Polaków. Tablice Pamięci przywołują ten tragiczny, jakże bestialski obraz tego co działo się
w Warszawie z ludnością cywilną.
Wśród zamordowanych znalazło się
wielu przedstawicieli elity intelektualnej i kulturalnej oraz prostych
zwykłych ludzi młodzieży i dzieci,
którzy sercem byli związani ze swoim rodzinnym miejscem, ukochaną
Warszawą a wówczas płonąc stolicą,
walczącą do ostatniej kropli krwi.

Zachęcam wszystkich do obejrzenia tej ważnej historycznej wystawy.
Opr. Danuta Twardowska

Warto tu przywołać przynajmniej
fragmenty przemówień ówczesnego współprezesa (obok Romualda
Mielczarskiego) Zarządu Związku
Stowarzyszeń Spożywczych Stanisława Wojciechowskiego oraz wiceprezesa Rady Nadzorczej Związku,
księdza Józefa Mężnickiego (współzałożyciela spółdzielni w Częstochowie).
Fragmenty mowy St. Wojciechowskiego, były już wcześniej cytowane
na naszych łamach w latach ubiegłych. Oto, zwracał się on do zebranych słuchaczy:
„…„Aczkolwiek, zwiedzając te
składy, ujrzycie tylko artykuły spożywcze, śledzie, pieprz, kasze, to
jednak nie one wypełniają treść wewnętrzną podjętej pracy społem.
Związek nasz nie jest tylko przedsiębiorstwem handlowym, on jest instytucją społeczną.
Celem Związku jest przeprowadzanie zasady sprawiedliwości,
uczciwości i porządku w wymianie
i produkcji artykułów spożywczych:
ma on być w organizmie społecznym
nowym organem opanowującym
bezład sił ekonomicznych i skierowującym je na drogę celowego służenia dobru powszechnemu…
(…) Związek nasz jest owocem
dobrze pojętej idei solidarności, która
nakazuje przy pracy szukać punktów
wspólnych, nie wysuwać na front
różnic często błahych. Mamy wśród
siebie ludzi różnych warstw i partii,
jesteśmy organizacja krajową, nie
partyjną – i to jest nasz największy
tryumf. Polacy jednak mogą i umieją
pracować społem!”
Natomiast po raz pierwszy cytujemy uduchowiony tekst mowy
księdza Józefa Mężnickiego, który
20 października 1913 r. poświęcił
gmach „Społem” przy ul. Mickiewicza (obecnie Grażyny). Oto jego
fragmenty:

Tragedia warszawska

Wystawa „Ofiary cywilne Warszawy w czasie okupacji niemieckiej”
została zorganizowana przez Fundację PGE Energia Ciepła, To bardzo
szczególny projekt w tych trudnych
dla naszego kraju miesiącach, kiedy próbuje się zakłamywać historię

…Myśl znalezienia dróg do
wyrwania się z wyzysku i w ogóle do poprawy bytu, kiełkowała
już oddawna w dziełach i słowach
dzielnych jednostek. Ileż to razy
nieodżałowany nasz myśliciel ś.p.
Bolesław Prus nawoływał, że tylko
wspólną i usilną pracą możemy dorównać innym dobrze zagospodarowanym narodom i tym sposobem
stanąć na poziomie ich kultury…”
Teraz, po ponad wiekowej historii Związku, z pewnym rozrzewnieniem czytamy o możliwości nabycia
w jego siedzibie siedmiu „wydawnictw agitacyjnych” (cena już od 3
kopiejek), 12 „książek o kooperacji”
(10-50 kopiejek), 10 „podręczników”
(5-50 kopiejek). Prenumerata roczna
dwutygodnika wynosi w 1913 r. 4 ruble (wraz z dodatkiem), a zbiorowa
ze zniżką, w zależności od ilości zamawianych egzemplarzy.
DARIUSZ GIERYCZ

Wystawę otwiera prezes PKP SA
Krzysztof Mamiński. Fot. Dorzeczy.pl
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Konkurs walentynkowy

M

Patrycja Bartnik
Zespół Szkół Specjalnych nr 105
Wyróżnienie w kategorii Szkoły Średnie

iasto Chełmno
odnotowało
kolejne
obchody
Walentynek. Liczne
atrakcje
przygotowane przez organizatorów
zostały
zaprezentowane
mieszkańcom i turystom. Wśród wielu
tegorocznych imprez
nie zabrakło kolejnej
edycji konkursu plastyczno-literackiego
„Na św. Walentego
–Różne oblicza miłości. Zadaniem uczest-

Czas karnawału

Karnawał, ferie zimowe i ostatni tydzień szkolnych zajęć, to czas kiedy
w wielu szkołach organizowane są karnawałowe imprezy. Wśród placówek pielęgnujących karnawałowe tradycje są dwie szkoły, którym patronuje „Społem” WSS Śródmieście. W Zespole Szkół Specjalnych nr 105
przy ul. Długiej 9, 6 lutego odbyła się dyskoteka karnawałowo-walentynkowa. Jak co roku imprezie towarzyszyły wybory Miss i Mistera Szkoły 2019/2020. Po ogłoszeniu wyników wyborów, dekoracji zwycięzców
i wręczeniu nagród rozpoczęła się szkolna dyskoteka. Biletem wstępu na
imprezę, był otrzymany przed wejściem walentynkowy lizak w kształcie
ogromnego serca.
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 przygotowali w piątek, 7 lutego
nie lada imprezę. „Na Dworze królewskim” – pod takim hasłem odbył
się bal karnawałowy. Szykowne dworskie stroje zaprezentowały 34 zastępy
dzielnych młodzian. Każdy zastęp tworzyli uczniowie i nauczyciele jednej
klasy. W trakcie balu organizowane były liczne konkury oraz turniej rycerski.
Podczas obydwu imprez uczniowie placówek biorący udział w konkursie
„OZDOBY CHOINKOWE” organizowanym przez „Społem” WSS Śródmieście” otrzymali upominki ufundowane przez spółdzielnię i jej partnerów
handlowych: Polmars, Garmond Press, KPH. W organizację poczęstunku
dla uczestników karnawałowych imprez włączyli się: Cukiernia Raj – Plus,
Dostawca warzyw i owoców BURY Sp. z o.o. oraz Firma Broplast – Cukry
Sp. z o.o. – fundator walentynkowych serc.
DANUTA BOGUCKA

ników była odpowiedź na pytanie
– ”czym jest naprawdę miłość, gdzie
ją można spotkać i w jaki sposób jej
doświadczyć i przeżywać ?”.
Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele warszawskich placówek
oświatowych, z którymi od lat współpracuje „Społem” WSS Śródmieście.
Reprezentanci Zespołu Szkół
Specjalnych nr 105 im. Kazimierza
Kirejczyka powtórzyli sukces swoich kolegów z poprzednich trzech
edycji. I tak Jacek Grodzki otrzymał
I nagrodę w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,
a Patrycja Bartnik również w tej
kategorii otrzymała Wyróżnienie.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej
reprezentowała w konkursie Julia

Z

wyczaje z innych państw bardzo szybko przenikają
do kolejnych społeczeństw. Do takiej transformacji
doszło w przypadku anglosaskich „Walentynek”,
a także z Dniem Świętego Patryka. Życiorys tego apostoła uznanego za patrona Irlandii jest szczególnie bliski
mieszkańcom Zielonej Wyspy, ale także środowisku Irlandczyków żyjących w różnych częściach świata. Szesnastolatek urodzony w Anglii, uprowadzony do Irlandii
przez piratów, jako niewolnik wypasał owce. Po czterech
latach uciekł z wyspy, ale Bóg powierzył mu nawrócenie
Irlandii na chrześcijaństwo. Za pomocą shamrok – trójlistnej koniczyny objaśnia mieszkańcom wyspy tajemnicę
Trójcy Świętej. Dokonał chrztu Irlandii, założył tam wiele
świątyń.
Według podań czynił cuda, przywracając wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych, uwolnił państwo od plagi węży.
Jego kult rozwinął się na całym świecie dzięki misjonarzom. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych obok św. Mikołaja i św. Walentego.
Został patronem fryzjerów, bednarzy, kowali, górników, inżynierów, upadłych na duchu, a także zwierząt
domowych. Dzień 17 marca w Irlandii jest świętem narodowym, dniem wolnym od pracy. Organizowane są wtedy
liczne parady, koncerty, zabawy. Ich uczestnicy paradują
w zielonych ubraniach, kapeluszach, pelerynach, wiankach, okularach, z pomalowanymi na zielono włosami.
Dzień ten świętuje się piciem whisky z „dzbana św.
Patryka”, w którym mieści się litr trunku. Z naczyniem
tym wiąże się opowieść o karczmarce, która nie serwowała gościom zbyt pełnych szklaneczek. Św. Patryk miał
ją nastraszyć, że nawiedzą ją za to złe moce. Od tego momentu naczynia były napełniane do pełna. Drugim trunkiem jest piwo Guinness z irlandzkiego browaru istnie-

biblioteczka
handlowca

Kolorowy Singapur P

W

kalendarz co dwutygodniowych spotkań śródmiejskiego Koła
Spółdzielców wpisały się wirtualne podróże z Kamilem Porazińskim ze Stowarzyszenia Geografów Polskich i Przyjaciół
Geografii. Podróż do Singapuru rozłożona była na dwa spotkania, w październiku ubr. i w styczniu br.
Singapur to bajecznie kolorowe państwo-miasto w Azji Południowo
-Wschodniej, do tego niezwykle bezpieczne. Jego nazwa to połączenie dwóch
słów – miasto i lew. Stąd często mówi się na Singapur miasto Lwa. Jego
symbolem jest sławny Merlion – mityczna postać – pół lew, pół ryba. Nowoczesność i bogactwo Singapuru czuć na każdym kroku. Dużo zieleni, wodne
place zabaw, masa ciekawych miejsc. Jednym z nich jest Sentosa centrum
rozrywek wszelakich: delfinarium, oceanarium, park rozrywki Universal Studios, masa restauracji, kawiarni, lokali z bąbelkową herbatą i lodami. Są plaże
i świetny wodny plac zabaw. Totalnie niesamowitym miejscem w Singapurze jest Gardens by the Bay – sieć nowoczesnych szklarni i nadbrzeżnych
parków ze sztucznymi drzewami wyłożonymi ogniwami słonecznymi. Kultowym miejscem Singapuru jest Zatoka Marina Bay ze słynnym hotelem
Marina Bay Sands, z jednym w swoim rodzaju basenem na dachu. Zatoka to
ciekawie zagospodarowana przestrzeń pełna niespotykanych pomysłów architektonicznych, zieleni oraz miejsc do kulturowego i aktywnego odpoczynku.
Aby zobaczyć bajecznie kolorowy Singapur i skorzystać z pełnej jego
oferty, pokonać trzeba 12 godzinny lot z Warszawy. Na razie członkowie
Koła Spółdzielców nie wybierają się w tak daleką podróż, gdyż bardzo
cenią sobie wirtualne wycieczki z Kamilem Porazińskim. I choć jeszcze
nie wiadomo gdzie i kiedy, już nie mogą doczekać się kolejnej.
DANUTA BOGUCKA

Jacek Grodzki
Zespół Szkół Specjalnych nr 105
I miejsce
w kategorii Szkoły Średnie

Dzień Patryka

alisz się do tego aby odnieść
sukces? Zajrzyj na dowolną
stronicę tej książki. Zaczerpniesz paliwa, żeby palić się dalej. Tak
kończy swoje „Lekcje biznesu przy
rodzinnym stole” Jeffrey J. Fox. I, co
trzeba uczciwie przyznać, wcale się
nie chwali.

Fragment Zatoki Marina Bay
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Po poradniki biznesowe Foxa już
sięgaliśmy (dlatego szerzej go nie
muszę przedstawiać) i zapewne jeszcze nie raz sięgniemy, bo zwyczajnie lektura to niezwykle pożyteczna,
a jednocześnie lekka i przyjemna. Poważne, a nawet wręcz fundamentalne
treści podane są tu w formie przypowiastki czy anegdoty zwieńczonej
nieraz zaskakującą puentą. Formuła
króciutkich, często ledwie półtorastronicowych rozdziałów, pozwala
nam nawet w czasie niedługiej przerwy złapać łyk nowej wiedzy. Ale potem trzeba sobie zarezerwować czas
na refleksję, bo recepty serwowane
przez autora tego wymagają.
Chcecie się dowiedzieć dlaczego
prezes-dusigrosz o mało nie dostał
zawału gdy usłyszał, że na koszt jego
firmy szeregowy pracownik wynajął
śmigłowiec żeby spełnić życzenie
klienta i jak bardzo w rezultacie się
to opłaciło? Przeczytajcie. A potem
popatrzcie na morał :”Wynajmij śmigłowiec jeśli chcesz poszybować naprawdę wysoko” i teraz już możecie
włączać swoje szare komórki.
Co powiecie na hasło – ” buty
całe w błocie – buty całe w złocie”?
Autor udowadnia nam, że ubłocone
buty wskazują na fakt, że ich właściciel pracował w terenie. To oznacza
pracę z klientami, odwiedzanie zakładów, rozwiązywanie problemów

Kubecka namalowanym obrazem
„Zakochane wilczki”
W konkursie zadebiutowały dzieci z Przedszkola nr 14 „Senatorek”
i Przedszkola nr 307 „Wesołe Ekoludki”. Autorki prac z „Senatorka”
w wieku 4 – 6 lat posłużyły się serduszkiem przy zamianie kropek na
biedronce, wyklejając zakochane flamingi, walentynkowego słonia czy
drzewo z atrybutem miłości zamiast
liści. Przedszkolne przyjaźnie zaprezentowały dziewczynki z drugiej
placówki otaczając zdjęcia z rówieśnicami serduszkami.
Nagrodzonym gratulujemy, a pozostałym reprezentantom Warszawy
dziękujemy za udział w jubileuszowej XV edycji chełmińskiego konkursu z zaproszeniem do udziału
w jego przyszłorocznej edycji
J.J.

jącego w Dublinie od 1759
r. należącego do irlandzkiej
rodziny piwowarów o tym
nazwisku.
Na wszystkich kontynentach święto patrona
Irlandii ma swoich zwolenników. W USA jego obchody sięgają 1737 roku, kiedy w Bostonie odbyła się
pierwsza parada. Najbardziej widowiskową w czasach współczesnych jest
parada w Nowym Jorku,
a rzeka w Chicago ma kolor zielony na skutek użycia nietoksycznego, roślinnego barwnika w tym kolorze.
Zielony kolor ma także fontanna przed Białym Domem
i Wodospad Niagara.
W tym dniu iluminowane są na zielono znaczące budowle na całym świecie m.in.: London Eye (Diabelski
Młyn) w Londynie, Wieża TV w Berlinie, Krzywa Wieża
w Pizie, Opera w Sydney, Burdż al.-Arab w Dubaju, P K
i N w Warszawie, Ratusz w Poznaniu.
W Europie najchętniej świętują Holendrzy, Niemcy,
mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego, Anglicy. W Wielkiej Brytanii popularne są, jak przy każdej innej okazji,
charakterystyczne kartki z życzeniami.
Również w Polsce obchody Dnia Patryka zyskują coraz
to większą ilość zwolenników. Organizowane są koncerty
irlandzkiej muzyki, pokazy celtyckiego tańca. W pubach
i restauracjach serwowane są tradycyjne irlandzkie trunki
w okolicznościowej oprawie. Z imieniem patrona Irlandii
związane jest przysłowie:
„Gdy zakochasz się w Patryku, będzie o to mnóstwo
krzyku”.
Oprac. Jolanta Jędrzejewska

Lekcja do odrobienia

logistycznych, inspekcje sklepów.
Bo pieniądze zarabia się hen daleko, poza biurem. To „hen daleko”
jest trudne, mozolne, pełne zasadzek
i przeciwności. Dlatego miłośnicy zabiurkowego spokoju tam nie chodzą.
Oczywiście teren to nie absolutnie
pewna recepta na sukces, ale – jak
przekonywująco zapewnia autor –
jedno jest pewne: myśliwy nie złowi zwierzyny, jeśli nie wytknie nosa
z jaskini. Więc – radzi Fox – spraw
sobie parę butów, ubłoć je, bo błoto
to złoto, a później noś aż do zdarcia
i kup kolejne.
Wierzcie lub nie, ale okazuje się,
że jakość nie jest zadaniem numer
jeden. Wszyscy do tej pory mówili
inaczej? Nieprawda. Szacowna Ford
Motor Company stawia na pierwszym miejscu marketing czyli identyfikację marki, przyciąganie, zdobywanie i zatrzymywanie klientów.
Jakość, choć ceniona, pozostawiana jest do zdefiniowania klientowi.
Wszakże łożysko, które wytrzyma
milion kilometrów, nie reprezentuje lepszej jakości niż łożysko, które
wytrzyma tylko sto,
jeśli klient życzy sobie
akurat łożyska na sto kilometrów. I jeszcze jedno – odwoływanie się
do jakości typu „usługi
najwyższej jakości” jest
zwykłym ględzeniem,
bo najwyższa jakość nie
jest nic warta jeśli produktu nikt nie kupi.
Zwróćmy
jeszcze
uwagę na postulat aby
frazesy pozostawić frajerom. Trzeba wyzwolić się od nowomowy,

banałów i frazesów. Wyrzucić ze
swojego słownika wyrażenia typu:
„naszą misją jest”, „milowy krok”
„reinżynieria”. Wszyscy mają dosyć
„szerokiej gamy produktów” i „dostarczania rozwiązań”. Komunały
należy wylać do komunalnego ścieku. Żadnego „surfowania”, „globalizacji”, „wzmocnień pozytywnych”
ani „brandingu”. Pływaj pod prąd,
zawracaj kijem wodę, stawaj okoniem ale przetnij przeciętność wraz
z paskiem, na którym cię trzyma. Odschematyzuj się. Twoich klientów ze
wszystkich stron osaczają szermierze
nowomowy. Jeśli właśnie ty będziesz
wyjątkiem, jeśli będziesz do nich
mówił normalnym językiem, zyskasz
przewagę – podpowiada Fox.
Na koniec rada dla ponuraków,
których i w naszym pięknym kraju
nad Wisłą nie brakuje. Tu bez zagłębiania się w tezę i rozwinięcie wywodu, zacytuję od razu przesłanie zasadnicze : „Nie bądź ponurakiem. Nie
obnoś się z ponuractwem. Poskacz.
Obiegnij dzielnicę naokoło. Działanie zawsze tłumi czarne myśli w zarodku”.
I tym optymistycznym
akcentem
pozwolę
sobie zakończyć dzisiejszą recenzję zachęcając jednocześnie do
poznania pozostałych
stu pięćdziesięciu rozdziałów
arcyciekawej pozycji autorstwa
prawdziwego mistrza
teorii i praktyki współczesnego biznesu.
Jarosław
Żukowicz
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asowa likwidacja małych
sklepów. Przybywa dyskontów i supermarketów
– alarmuje Patryk Pallus w newseria.pl 25 lutego br. Na koniec 2019
roku działało Polsce ok. 95 tys. sklepów (bez placówek specjalistycznych) – o 7 tys. mniej niż dwa lata
temu – wynika z danych Nielsena.
Z krajobrazu polskiego handlu znikają głównie najmniejsze sklepy spo-

         

mniej niż 100 metrów kw. I stanowiące najliczniejszą kategorię sklepów w Polsce. Jeszcze ponad dwa
lata temu było ich w naszym kraju
35 418, a na koniec zeszłego roku
już tylko 30 463. To spadek o 5 tys.
sklepów, z tymże większość z nich
(2,8 tys.) zniknęła z rynku w zeszłym roku.
To może być efekt braku sukcesji – dzieci sklepikarzy nie zawsze
chcą przejmować rodzinne biznesy.
Wpływ na przyspieszenie dynamiki
spadku liczby małych sklepów mogło mieć też wprowadzenie zakazu

Małe znikają

żywcze – w ciągu 2 lat ubyło ich 5
tys. Masowo zamykane są też kioski. Cały czas przybywa za to dyskontów i supermarketów.
Źle wiedzie się małym ale i większym placówkom. Jak pokazuje raport «Universe Update”, liczba dużych sklepów spożywczych spadła
między końcem 2017 roku a końcem
2019 roku z 7152 do 7074, z kolei
liczba średnich placówek zmalała
z 27 265 do 25 914.
Najdynamiczniej jednak znikały małe placówki handlowe, liczące

handlu w niedziele, a następnie jego
rozszerzenie. Mali sklepikarze mogą
w każdą niedzielę otworzyć swoje sklepy, jeśli sami staną za kasą.
Jednocześnie sieci dyskontów czy
hipermarkety przygotowały liczne
promocje na piątki i soboty, zachęcając klientów do zrobienia w te
dni większych zakupów.

WARTO WIEDZIEĆ

(wniosek KO) i przełożenie terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca
2020 na 1 stycznia 2021 (poprawka
Lewicy). Nie przyjęto też poprawki
Konfederacji przewidującej m.in. zaznaczanie na etykietach soków różnicy ceny wynikającej z wprowadzenia
opłaty cukrowej.

S

ejm podjął decyzję w sprawie
podatku od cukru. Jak podaje PAP 14 lutego br., przyjęto
dwie poprawki PiS doprecyzowujące kwestię opłat za zaopatrywanie w „małpki” i wyłączające
z opłaty cukrowej wyroby, w których na pierwszym miejscu w składzie znajduje się mleko lub jego
przetwory.
Sejm uchwalił wraz z poprawkami ustawę wprowadzającą opłaty od alkoholu sprzedawanego
w opakowaniach o objętości do 300
ml – tzw. małpek oraz od słodzonych napojów. Teraz ustawa zostanie skierowana do Senatu.
14 lutego br. odbyło się trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W głosowaniu odrzucono wszystkie sześć
poprawek zgłoszonych podczas
drugiego czytania przez opozycję,
w tym o odrzucenie ustawy w całości

poradnik

J

Konsumenta

ak twierdzi 10 lutego br. popularny portal newseria.pl, Polacy
coraz częściej wybierają zdrową
żywność. Na znaczeniu zyskują produkty w wygodnych opakowaniach.

Polacy stają się świadomymi
konsumentami: częściej sprawdzają skład produktów, interesują się
także krajem pochodzenia i sposobem produkcji. Już 40 proc. przyznaje, że zdrową żywność kupuje
przynajmniej raz w tygodniu – wynika z badań firmy De Heus. Do
naszych koszyków częściej trafiają
produkty z krótką listą składników
i jak najmniej przetworzone, bogate w błonnik i z niską zawartością
cukru. – Rynek zdrowej żywności
będzie rósł właściwie w każdym segmencie spożywczym – przekonuje
Damian Podawca z firmy Barilla.
– Polacy są coraz bardziej zainteresowani kwestią zdrowego odżywiania nie tylko na poziomie deklaracji.
Mają coraz większą wiedzę i świadomość, przybywa źródeł i ekspertów, którzy mówią, czym jest zdrowa
dieta i zbilansowane odżywianie.
To nie tylko deklaracje, ale też rzeczywiste wybory i konkretne działania konsumenckie. Ten trend będzie
rósł – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Damian Podawca, marketing manager w firmie Barilla, produkującej m.in. makarony

Dyskonty i supermarkety zresztą
rosną dalej jak grzyby po deszczu.
Liczba tych pierwszych wzrosła
o 291 do 4140. Supermarketów

Produkty zawierające głównie mleko nie będą objęte opłatą.
Przyjęto natomiast dwie poprawki
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przybyło 458, osiągając liczbę
4148. Takie sieci jak Biedronka,
Dino, Lidl czy Netto cały czas inwestują, z roku na rok powiększając się
o kilkadziesiąt lub kilkaset sklepów.
Na minusie są także hipermarkety, których liczba między końcem
2017 roku a końcem 2019 roku spadła z 346 do 335. To m.in. pokłosie
decyzji Tesco, które zdecydowało się
na likwidację niektórych sklepów.
Bez zmian pozostała liczba drogerii, których na koniec 2019 roku
działało na polskim rynku 8051. –
Jako całość, jego numeryka jest stabilna, natomiast analizując głębiej,
widoczny jest dynamiczny wzrost
sieci drogeryjnych, przy jednoczesnym spadku liczby tradycyjnych,
niezależnych placówek – mówi
Marcin Cyganiak, dyrektor handlowy Nielsen Connect w Polsce. Cały
czas mocno w rozwój sieci inwestują
m.in. Rossmann czy Hebe.
Inną kategorią, która mocno znika
z rynku, są kioski. W ciągu dwóch lat
ich liczba spadła o ponad 1800 do
9137. Ten fakt może mieć związek
z problemami finansowymi Ruchu.
Opr. Red.
podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej
ze sprzedażą napojów alkoholowych
o objętości nieprzekraczającej 300
ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego
w opakowaniach o objętości do 300
ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od
100 ml małpki wódki 40-proc., 2 zł
od 200 ml „małpki” wódki 40-proc.
i 88 gr od 250 ml małpki wina 14proc.

Podatek cukrowy

PiS doprecyzowujące kwestię opłat
za zaopatrywanie w „małpki” i wyłączające z opłaty cukrowej wyroby,
w których na pierwszym miejscu
w składzie znajduje się mleko lub
jego przetwory.
Za przyjęciem ustawy z poprawkami PiS głosowało 254 posłów,
przeciw 169, 16 wstrzymało się od
głosu.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy
prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych,
podzielonej na część stałą i zmienną.
Opłata stała to 50 gr za litr napoju
z dodatkiem cukru lub substancji
słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej
(kofeina lub tauryna), opłata zmienna
to 5 gr za każdy gram cukru powyżej
5 gram/100 ml – w przeliczeniu na
litr napoju.
Przepisy mają wejść w życie 1
lipca 2020 roku.
Opr.red.

Wybór dla zdrowia
oraz pieczywo chrupkie i przekąski
pod marką Wasa.
Już 40 proc. Polaków deklaruje, że
przynajmniej raz w tygodniu kupuje
zdrową żywość – bez konserwantów,
fosforanów, z krótką listą składników – wynika z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą
MANDS na zlecenie De Heus. Produkty przed zakupem oceniamy po
wyglądzie, składzie, zapachu i cenie.
Zwracamy uwagę na kraj produkcji
i często wybieramy polską żywność.
Wybieramy rzeczy jak najmniej
przetworzone, z wysoką zawartością
składników odżywczych.
– Ludzie są świadomi tego, co
konsumują i jak to wpływa na ich
organizm i zdrowie. Są świadomi
tego, czym są poszczególne produkty i jakie ich składniki i elementy są
wartościowe dla diety i codziennego
odżywiania. Stąd zainteresowanie
m.in. produktami pełnoziarnistymi,
bogatymi w błonnik, o niskiej zawartości cukru – wskazuje Damian
Podawca.
Rosnące wymagania konsumentów sprawiają, że rynek zdrowej
żywności się rozwija.
– Rynek zdrowego odżywiania
będzie rósł właściwie w każdym segmencie spożywczym. My jako firma
Barilla w Polsce działamy w trzech
obszarach: makarony, sosy i pieczywo chrupkie i w każdym z tych

segmentów widzimy wzrost zainteresowania zdrowymi wariantami produktów – ocenia.
Na znaczeniu zyskują też produkty w wygodnych opakowaniach, odpowiednie do zjedzenia także w pośpiechu.
– Jest coraz więcej innowacji
i produktów, które odpowiadają na
nowe potrzeby konsumenckie związane z życiem w biegu. Silny jest trend
convenience, czyli wygodne opakowania. Jako marka Wasa mamy bardzo dużo ciekawych propozycji, które
będziemy promować – przekonuje
szef marketingu w Barilli.
Firma nawiązała właśnie współpracę z Agnieszką Radwańską. Była
tenisistka ma być ambasadorką marki Wasa i pomóc promować zdrową
żywność.
– Coraz większą rolę w naszej
ofercie odgrywają nowości w kategorii przekąsek, jak gotowe kanapki
przygotowane specjalnie dla osób,
które potrzebują coś szybko złapać
w biegu. Duże znaczenie mają też
przekąski takie jak krakersy, pieczywo okrągłe czy delikatne pieczywo
chrupkie z sezamem lub solą morską.
Dzieje się dużo w tych segmentach
i wspólnie z Agnieszką Radwańską
będziemy promowali te wartościowe
produkty – zapowiada Damian Podawca.
Opr. Red.

co piszą inni

P

olacy spożywają coraz więcej
cukru. Winne są nie tylko złe
nawyki, lecz także praktyki
producentów żywności, pisze 12 lutego br. newseria.pl.
– Polacy są coraz bardziej świadomi, że cukier nie służy zdrowiu.
Jednak z drugiej strony jego spożycie
stale rośnie. Dzieje się tak ze względu
na konsumpcję tzw. cukru ukrytego,
który znajduje się głównie w wyrobach przetworzonych. Dosładzane
bywają również produkty uznawane
powszechnie za zdrowe, takie jak jogurty. Obecnie jedna osoba w ciągu
roku może spożyć nawet do 44 kg

o zakaz dosładzania produktów, tym
bardziej że często cukier jest stosowany jako naturalny konserwant i alternatywa dla sztucznych.
– Ważne, żeby nie przesładzać produktów. Skuteczne wprowadzenie tego
typu regulacji bywa niezwykle trudne,
a nawet czasami jest zwyczajnie pułapką, bo może się okazać, że wyeliminujemy jakieś produkty tradycyjne,
regionalne – mówi Maria Libura.
To może się zmienić ze względu na
skalę problemów zdrowotnych wynikających ze złej diety i niewystarczającej aktywności fizycznej. Dane
przywoływane przez NFZ wskazują,
że osoby, których zgon można powiązać z konsekwencjami spożycia napojów słodzonych, żyły średnio o 15

Ukryty cukier

cukru pod różnymi postaciami – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Maria Libura, ekspert
ds. zdrowia z Centrum Analiz Klubu
Jagiellońskiego.
Ubiegłoroczny raport Narodowego
Funduszu Zdrowia „Cukier, otyłość
– konsekwencje” wskazuje, że w ciągu 10 lat spożycie „czystego” cukru
spadło o 5,7 kg, ale o prawie 12 kg
wzrosła konsumpcja cukru „ukrytego”. To efekt zmiany naszych nawyków – jemy coraz częściej gotowe
potrawy, które często konserwowane
są cukrem. Chętniej niż kiedyś kupujemy też słodkie napoje i przekąski.
– Zmiany nawyków żywieniowych
jednostek nie rozwiążą problemu.
Ważne jest, aby wpłynąć na producentów, czyli przemysł spożywczy.
Oznakowania powinny być jaśniejsze
dla przeciętnego konsumenta, ponieważ niewiele osób podczas zakupów
uważnie czyta etykiety. Istotne są
również regulacje, które doprowadzą
do rzeczywistej redukcji zawartości
cukru w produktach, w szczególności
tam, gdzie nie jest potrzebny – zwraca
uwagę Maria Libura.
Dodatkowo zdarza się, że producenci żywności nie są całkowicie szczerzy wobec konsumentów.
Umieszczając na opakowaniu chwytliwe hasła, odwracają uwagę od jego
zawartości.
– Cukier po prostu ludziom smakuje, jesteśmy tak zaprogramowani
ewolucyjnie, że lubimy to, co słodkie,
a przemysł spożywczy w jakimś sensie
to wykorzystuje. Zdarzały się takie historie, jak np. dosypywanie cukru do
produktów z warzyw, np. w puszkach.
Kupując taki produkt, konsument
nie ma bladego pojęcia, że ma on
dodatkową wkładkę cukrową – podkreśla ekspertka ds. zdrowia. – Takie
kwestie zależą od regulacji państwowych, a być może nawet na poziomie
Unii Europejskiej, bardziej niż od zachowania konsumenta.
Jak podkreśla, nie chodzi tutaj

lat krócej niż pozostałe osoby w ich
wieku.
– W Polsce nawet 60 proc. dorosłych mężczyzn i 40 proc. kobiet
cierpi z powodu nadwagi, a wśród
nastolatków te proporcje wynoszą
30 proc. w przypadku chłopców i 15
proc. w przypadku dziewczyn – mówi
Maria Libura.
– Cukrzyca, która jest chorobą metaboliczną, dotyka już prawie 3 mln
Polaków. Narodowy Fundusz Zdrowia kosztuje ona około 2 mld zł rocznie, natomiast gdyby popatrzeć na
całkowite koszty pośrednie i bezpośrednie, to wedle wyliczeń niektórych
badaczy, np. Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, to może być
nawet 7 mld zł – mówi Maria Libura.
Otyłość u młodych osób często
jest powodem występowania zaburzeń psychicznych oraz psychologicznych. Przez kompleksy związane z tuszą wielokrotnie dochodzi
do obniżenia własnej samooceny
i unikania kontaktów społecznych.
Problem nadmiernego spożycia cukru ma swoje konsekwencje również
w powiększającej się liczbie osób
cierpiących na schorzenia wynikające bezpośrednio ze złych nawyków
żywieniowych: nadciśnienia, bólu
stawów i pleców, a także duszności.
– W krajach, które mają skuteczne
programy redukcji otyłości, opierają
się one na dwóch filarach. Pierwszym
jest zdrowe odżywianie. Tutaj nie możemy się ograniczać do samej edukacji
i przekazu: „żyj zdrowo”, ale trzeba
wprowadzać określone programy,
które obejmują np. stołówki szkolne.
Drugim filarem musi być zwiększona aktywność. Dzieci często chcą się
zwalniać z lekcji WF-u, a rodzice im
na to pozwalają. Problemem może być
też nie do końca atrakcyjna dla dzisiejszego młodego człowieka forma
tych zajęć – mówi ekspertka Centrum
Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Opr. Red.
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smaki warszawy

M

oi Czytelnicy na ogół podzielają moje sympatie
do kuchni polskiej, rodzimej, swojskiej. Wielu jest entuzjastów kuchni regionalnej,
znanej ze stron rodzinnych,
albo rodzinnego domu. Są jednak i tacy, którzy są otwarci na
kuchnie innych narodów, w tym
na egzotyczne kuchnie azjatyckie, czy nawet afrykańskie,
poznane podczas podróży turystycznych. Cóż, gusta są różne
i dlatego teraz opiszę trzy lokale
z kuchnią etniczną.
Wśród nich chyba największym
powodzeniem cieszy się gastronomia z prozdrowotną kuchnią śródziemnomorską, bogatą w warzywa
i owoce, ryby i zioła. Do tego kuchnia włoska słynie z dobrych makaronów, dojrzewających szynek,
aromatycznych przypraw, oliwy
i czerwonego wina. Jedną z warszawskich restauracji włoskich jest
BELLA NAPOLI w centrum Targówka przy ul. Kondratowicza 18.
Jest jedną z sześciu w sieci stołecznych pizzerii.

W pochmurną, chłodną, lutową
sobotę jej zdecydowanym atutem
jest ogrzewana i widna długa weranda. Tło lekkiej muzyki włoskiej
i dekoracje wprowadzają nas we
właściwy klimat. Tuż po otwarciu w południe, nie trzeba długo czekać na uprzejmą kelnerkę,
która w mig podaje kartę i poleca
zestaw lunchowy. W nim krem

szpinakowo-brokułowy,
makaron penne z boczkiem i suszonym
pomidorem, lub pizza margherita
z pieczarkami i cebulą. Wybrałem
jednak z karty klasyczne spaghetti
bolognese, wodę i lampkę stołowego, czerwonego wina.
To był trafny wybór, bo porcja
była duża, gorąca; makaron lekko
al dente i świetny sos pomidorowy
z obfitą ilością drobnych kawałków
mielonego mięsa. Wino łagodziło
ostrość przypraw. Wokół z czasem sala zapełniła się rodzinami

Dla kontrastu, w niewiele dalej położonej gospodzie czeskiej,
która nosi nazwę CESKA PIVNI
RESTAURACE przy ul. Chmielnej 35, od razu po wejściu wita
nas uśmiechem miła dziewczyna.
Podaje menu i wskazuje wolne
miejsca. Lokal jest stylową, dość
elegancką, pełną ciemnego drewna
czeską piwiarnią. Najlepiej wybrać
miejsce przy oknie. W porze obiadowej przeważają starsi warszawiacy, pojedynczo, albo parami,
czy w grupach. Zamawiają zwykle
czeskie specjały, jak np. szegedyń-

ski gulasz z knedlami, pieczeń wołową, czy pieczoną kaczkę.

Zupełnie inne smaki preferuje
KFC ZODIAK przy ul. Widok 26,
z wejściem od Pasażu Wiecha. Tutaj sporo młodzieży wybiera kubełki z mocno panierowanymi kawałkami kurczaka i frytkami. Niestety,
ta amerykańska dieta jest bardzo
kaloryczna, tłusta i niezdrowa.
Aby uciec od tego nadmiaru kalorii
trzeba zamówić sałatkę, albo napój
owocowy, czyli szejka. Jednak obsługa jest tak nieprzyjemna, że aż
odpychająca. Ponura, mrukliwa,
jakby pracująca tu za karę. Ucieka
ze wzrokiem, odpowiada półgębkiem, a czasem i znika zbyt długo
na zapleczu…

Byliśmy mocno zgłodniali, więc
zamówiliśmy „veprove kolenko
na cernem pivu”, czyli klasyczną
golonkę z kapustą, ogórkiem kiszonym, chrzanem i pieczywem.
Do tego, oczywiście, beczkowy
pilzner. Mięso znakomicie przyrządzone, odchodzące od kości,
miękkie, aromatyczne, z chrupiąca
skórką. Dodatki akuratne i piwo
„vyborne”. Poczuliśmy się jak
„U Starej Poszty” w złotej Pradze.
Lekki gwar, klimat gościnnej
gospody, szybka, sprawna, miła
obsługa. Pięć gwiazdek!
SMAKOSZ

domowe dania

R

yby są bardzo ważnym
składnikiem naszej diety. Na co dzień nie jemy
ich zbyt często. Zmienia się to
w okresie Wielkiego Postu, kiedy
to ryby stają się jednym z naszych
głównych posiłków. I bardzo dobrze, są przecież zdrowe i pyszne.
Żeby 40 dniowy czas powstrzymywania się od dań mięsnych nie
stanowił żywieniowej monotonii,
warto sięgnąć po któryś z podanych poniżej przepisów.

Kotlety jajeczno-rybne
ze śmietanowym sosem

KOTLETY ● 5 ugotowanych na twardo jajek ● 150 g wędzonej
ryby np. makrela,
łosoś, pstrąg, dorsz (filety bez skóry i ości)
● 1 jajko surowe ● sól
● pieprz ●1 łyżka bułki tartej ● 1
łyżka posiekanej natki pietruszki ●
bułka tarta do obtoczenia ● tłuszcz
do smażenia SOS ŚMIETANOWY
Z KOLOROWYM PIEPRZEM ●
150 g gęstej śmietany 12 % lub 18%
● 2 łyżeczki majonezu ● 1 łyżeczka
musztardy np. miodowej ● 1 łyżeczka soku z cytryny ● 1 łyżka drobno
posiekanej cebuli ● 1 łyżka posiekanej natki pietruszki ● 1 łyżeczka
rozgniecionego lub grubo zmielonego pieprzu kolorowego
Ugotowane na twardo jajka
obrać ze skorupek, włożyć do miski, dokładnie rozgnieść widelcem.
Dodać rozdrobnione filety ryby i wy-

4 marca – Kazimierza
Na św. Kazimierza zima do
morza zmierza.
Jak w Kazimierza pochmurno,
o jarzynę nietrudno.
Na św. Kazimierza wyjdzie
skowronek spod pierza.
Na św. Kazimierza dzień się
z nocą przymierza.

HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

pappardelle. Na patelni podgrzać
oliwę lub masło, dodać przeciśnięty
przez praskę czosnek i chwilę podsmażyć. Włożyć cukinię i mieszając
delikatnie od czasu do czasu smażyć,
aż zmięknie, ale będzie jeszcze jędrna i sprężysta, przez ok. 3 – 4 minuty. W międzyczasie doprawić solą
i pieprzem. Pod koniec dodać posiekane suszone pomidory jeśli ich
używamy. Bezpośrednio przez sitko
dodać skrobię
ziemniaczaną
i
wymieszać
z cukinią, zagotować (skrobia
ma zatrzymać
wyciekające soki z cukinii). Nałożyć
porcje cukinii na talerze, na wierzch położyć dorsza i polać sosem ze
szczypiorkiem.

Dania rybne
Dorsz na spaghetti
z cukinii

DORSZ W SOSIE ZE
SZCZYPIORKIEM ● 300 g filetów świeżego dorsza ● przyprawy:
po 1 łyżeczce słodkiej papryki, kurkumy i oregano, ½ łyżeczki ostrej
papryki ● 1 łyżka mąki pszennej ● ¼
szklanki bulionu ● ⅓ szklanki śmietanki 36% ● 3 łyżki posiekanego
szczypiorku SPAGHETTI Z CUKINII ● 1 cukinia ● 1 łyżka łyżka
oliwy lub masła ● 1ząbek czosnku
● opcjonalnie: 2 kawałki suszonych
pomidorów ● ½ łyżeczki skrobi
ziemniaczanej
Osuszone filety pokroić na mniejsze części o długości ok. 5 cm.
Oprószyć solą, pieprzem i przyprawami. Następnie obtoczyć w mące
pszennej. Odłożyć do zamarynowania na kilka godzin jeśli mamy czas.
Na patelni rozgrzać 2 łyżki tłuszczu.
Włożyć dorsza i smażyć na złoty
kolor przez ok. 5 minut z dwóch
stron. Podgrzać bulion i wymieszać
go ze śmietanką, przelać na patelnię z dorszem, gotować przez ok. 2
minuty. Posypać szczypiorkiem i pogotować jeszcze przez ok. 1 minutę.
SPAGHETTI Z CUKINII Cukinię
przyciąć na końcach, następnie zrobić spaghetti specjalną obieraczką
do julienne lub maszynką (spiralizerem) ewentualnie obierać zwykłą
obieraczką do warzyw robiąc szerokie ale cienkie wstążki jak makaron

Zupa z łososiem,
ziemniakami
i cukinią

● ½ cebuli ● po ½ łyżki masła i oliwy ● 1 nieduża cukinia ● 1,5 litra
bulionu jarzynowego v 1 ziemniak ● 3 plasterki papryczki chili ●
po ½ łyżeczki papryki w proszku,
kurkumy i oregano ● 150 g fasolki
szparagowej (mrożonej lub świeżej)
● opcjonalnie: 200 g kukurydzy ●
400 g filetu łososia ● 80 ml śmietanki
30% ● koperek
W garnku, na oliwie i maśle poddusić pokrojoną w kosteczkę cebulę.
Dodać pokrojoną w kostkę cukinię
i mieszając podsmażać przez ok. 3
minuty. Wlać gorący bulion i zagotować. W międzyczasie dodać obranego i pokrojonego w kostkę ziemniaka, papryczkę chili oraz przyprawy.
Dodać fasolkę (mrożoną przepłukać
pod letnią wodą, świeżą pokroić na
kawałki) oraz opcjonalnie kukurydzę i ponownie zagotować. Doprawić solą i pieprzem. Gotować przez
ok. 10 minut do miękkości warzyw.
Z łososia odciąć skórę i pokroić go
w kostkę. Dodać do zupy i na minimalnym ogniu gotować przez ok.
1 minutę. Odstawić z ognia, dodać
śmietankę oraz łyżkę posiekanego
koperku. 
Tartinka

W tym miesiącu osobom
pracującym dużo czasu zajmą sprawy zawodowe. Sprawy domowe są niemniej
ważne.

Byk 21.IV-21.V

Marcowa aura doda ci sił do
wykonania prac domowych.
Ich nadmiar nie powinien
zdominować spraw związanych ze zdrowiem.

Skorpion 24.X-22.XI

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 3.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Wiosenną aurę wykorzystaj
na poprawę kondycji fizycznej. Wyjazd poza miasto lub
spacer w parku wskazane.

Czekają cię niełatwe do
podjęcia decyzje. Możesz
natrafić na niezbyt przychylną reakcję osób trzecich.

Zwróć większą na potrzeby bliskich. W ten sposób
naprawisz domowe relacje
i nie tylko.

Jest szansa na nowe znajomości. Postaraj się wykorzystać każdą z nadarzających
się okazji. Nie zapominaj
o zdrowiu.

Nie zaniedbuj spraw związanych ze zdrowiem. Pilnuj
terminów badań kontrolnych. Zdrowie jest najważniejsze.

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Nadarzy się szansa na poprawę finansów. Wiosenna
aura będzie sprzyjać kontaktom ze znajomymi.

W realizowaniu tegorocznych zamierzeń pomocny
może być plan. Przyda się
także konsekwencja w działaniu.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Zadbaj o lepsze stosunki
z najbliższymi. Rodzinny
wyjazd pomoże wzmocnić
relacje i poznać ich potrzeby.

Sprawy towarzyskie ułożą
się po twojej myśli. Nowe
kontakty mogą pomóc
w rozwiązywaniu trudnych
spraw.

J.J.

z hasłem

krzyówka Nr 3
1

mieszać. Następnie dodać surowe
jajko, sól, pieprz, łyżkę bułki tartej
oraz natkę pietruszki. Dokładnie wymieszać i uformować 5 kotlecików.
Obtoczyć w bułce tartej i smażyć
na tłuszczu na złoty kolor z dwóch
stron.
SOS
ŚMIETANOWY
Z KOLOROWYM PIEPRZEM
Śmietanę wymieszać z majonezem,
musztardą i sokiem z cytryny. Dodać
cebulę, natkę oraz kolorowy pieprz.

Waga 23.IX– 23.X

Wiosna przyniesie rozwiązanie wielu ważnych spraw.
Warto skorzystać z pomocy
oddanych ci osób.

Kuchnie etniczne
z dziećmi, które jednak mało hałasowały, zajęte jadłem i deserami.
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Wszystkie litery w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od
1–20 utworzą hasło.
Poziomo: 1) zimnotrwała krzewinka podobna do wrzosu, 5) producent maszyn włókienniczych z Bielska Białej, 8) mała ”wyścigówka”,
9) dziedzina sportu, 10) dba o nasze
zęby, 11) jego sprzęt to rower, 13)
Marzanna topiona na wiosnę, 16)lasso, 20) kawałek chleba, 23) nie szatyni, 24) roślina na klomby, 25) po
niemiecku „praca”, 26) pieszczotliwie o części twarzy, 27) miododajna
roślina z rodziny bobowatych.
Pionowo: 1) komfort, 2) mnich,
oblat, 3) roślina zielona z klasy skrzypowatych, 4) część kielicha, pucharu, 5) punkt na lodowisku, gdzie następuje wznowienie gry w hokeja, 6)
wygodne siedzisko, 7) znane kąpielisko nad Adriatykiem (Chorwacja),
12) imię naszej Noblistki, 14) układa
posadzki, 15) Arkadiusz dla bliskich,
17) nie jeden w bloku, 18) wafel, 19)

18

5

8

przed sobotą, 21) usta ptaka, 22) tytuł noweli Prusa. 23) wędlina.
Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 3 prosimy przesłać
na adres redakcji do dnia 31 marca 2020 r. Prawidłowe odpowiedzi
drogą losowania będą premiowane
nagrodą ufundowaną przez GARMOND PRESS.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 1/2020
Poziomo: 1) kilogram, 5) Kujawy,
8) rataje, 9) portrety, 10) Kakowski,
11) alaria, 13) Heard, 16) ćwiek, 20)
klasyk, 23) Kaligula, 24) ignorant, 25)
nowiny, 26) Mamaja, 27) kapilara.
Pionowo: 1) kuraki, 2) Latakija,
3) gajowy, 4) Mopti, 5) kuria, 6)jurta,
7) witriole, 12) liść, 14) ekologia, 15)
dąsy, 17) insulina, 18) piloci, 19) Maryna, 21) sroka, 22) klapa, 23) kotek
HASŁO: MAH GWARANCJĄ
WYSOKIEJ JAKOŚCI.
Nagrodę ufundowaną przez Mazowiecką Agencję Handlową „Społem” otrzymuje Zygmunt Ostrowski z Warszawy.
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