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Zgromadzenie Wspólników MAH „Społem”

Jednością silni

l WALNE ZgROMADZENIA l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI l

Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. 
z o.o., które odbyło się w dniu 26 maja 2017 roku, w sali im. Ireny Strzelec-
kiej w historycznym gmachu „Społem”, było wyrazistą emanacją jedności 

i siły skupionych w niej spółdzielni społemowskich z Warszawy, Mazowsza i Pod-
lasia. Tym bardziej, że Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdania Rady 
Nadzorczej i Zarządu MAH, udzielając im pokwitowania za rok 2016 oraz jedno-
głośnie dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej MAH na jej nową, czteroletnią 
kadencję. Gościem specjalnym Zgromadzenia był nowy prezes Zarządu KZRSS 
„Społem” Ryszard Jaśkowski. 

Rada Nadzorcza i Zarząd MAH. Od lewej: Grażyna Gąstał, Sylwester Cerański, 
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, Janusz Szczękulski, Anna Tylkowska, Bogusław 
Różycki. 

Rada ukonstytuowała się po-
nownie w składzie: przewodnicząca 
ANNA TYLKOWSKA – prezes Za-
rządu „Społem” WSS Śródmieście, 
sekretarz GRAŻYNA GĄSTAŁ – 
prezes Zarządu „Społem” PSS Gro-
dzisk Mazowiecki oraz członkowie: 
SYLWESTER CERAŃSKI – prezes 
Zarządu Spółdzielni Spożywców 
MOKPOL, BOGUSŁAW RÓŻYC-
KI – prezes Zarządu „Społem” WSS 
Praga Południe, JANUSZ SZCZĘ-
KULSKI – prezes Zarządu „Spo-
łem” WSS Wola.

Ponieważ Spółka zamknęła ko-
lejny rok bardzo dobrym wynikiem 
finansowym i wysoką użytecznością 
dla Spółdzielni, z tym większą sa-
tysfakcją Zgromadzenie otworzyła 
i powitała Jadwiga Wójtowicz-Gar-
woła – prezes Zarządu MAH. Witając 
serdecznie wspólników oraz gościa 
specjalnego, prezesa KZRSS Społem 
Ryszarda Jaśkowskiego, złożyła 
życzenia obecnym paniom z okazji 
„Dnia Matki” i życzyła wszystkim 
owocnych obrad, mając na uwadze 
wyborczy charakter Zgromadzenia. 
Następnie Zgromadzenie wybrało 
swoje prezydium w składzie: prze-
wodnicząca Anna Tylkowska i se-
kretarz Grażyna Gąstał. W obradach 
uczestniczyli przedstawiciele 19 
wspólników MAH, reprezentujących 
92,8 proc. udziałów Spółki. 

Już po raz 14. władze stolicy i muzealnicy przygo-
towali dla warszawiaków oraz innych gości nieza-
pomniane kulturalne przeżycie, czyli Noc Muze-

ów. Dla zwiedzających już po raz siódmy swe podwoje 
w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej otworzyło Mu-
zeum Historii Spółdzielczości. To muzeum w Domu pod 
Orłami przy ul. Jasnej było jednym z 234 zwiedzanych 
tej nocy obiektów. 

Stałą wystawę „Historia spółdzielczości polskiej” oraz 
Gabinet dr. Franciszka Stefczyka wzbogacił wernisaż 
z udziałem twórców ludowych ze Skarżyska-Kamiennej, 
rzeźbiarza Andrzeja Kozłowskiego i wycinankarki Lucyny 
Kozłowskiej oraz wystawa „Przydrożne drzewa”. Wystawa, 
o której autor mówi: „Drzewa, które spotykamy na swojej 
drodze życia niby niezauważalne, a jednak warto się zatrzy-
mać, spojrzeć głębiej. ..”. W trakcie wernisażu skosztować Od lewej: red. Dariusz Gierycz, prof. Zofia Chyra-Rolicz,  

dr Krzysztof Lachowski. 

Bez rozgłosu, w kwietniu i maju 
br., po niecałym miesiącu prac, 
oddano do użytku dwa zmo-

dernizowane sklepy WSS Wola – 5 
kwietnia nr 105 przy ul. Wolskiej 
94 i 10 maja nr 129 przy ul. Oko-
powej 24. Na stronie internetowej 
WSS ukazała się tylko dwuzdanio-
wa wzmianka o remontach. Prace 
wykonywała solidnie i terminowo 
własna brygada remontowa WSS, 
pod fachowym nadzorem dyrektora 
ds. administracyjno-technicznych 
Tadeusza Seweryniaka i ojcowskim, 
opiekuńczym okiem prezesa Janu-
sza Szczękulskiego. Zadbano o to, 
aby obie placówki miały nowoczesną 
aranżację, odnowione witryny i szyl-
dy społemowskie, wymienione urzą-
dzenia, regały i meble.

Za to chwalą je klienci, w tym ci 
najwierniejsi, bo są tacy, którzy np. 
w pawilonie przy Okopowej kupują 
w Społem już od 30-40 lat! Ze szcze-
gólnym uznaniem spotkało się po-
szerzenie przejść i wygodny dostęp 
do towarów, np. dla matek z dziećmi 
i wózkami, które wstępują do sklepu 
przy Wolskiej, przy okazji spacerów do 
pobliskiego parku. Wszyscy podziwia-
ją nowoczesne, jasne wnętrza i wesołe, 
kolorowe witryny, z wyraźnymi szyl-
dami Społem. W tej dobrej atmosferze 
lepiej pracuje się kierowniczkom obu 
sklepów i ich załogom.

Sklepem przy Wolskiej, któ-
ry znajduje się obok dwóch parków 
Sowińskiego i Szymańskiego oraz 
wspaniałego 8-piętrowego bloku spo-
łemowskiego, oddanego do użytku 
w 2014 r., kieruje Marta Polowiec, 
z 20-letnim doświadczeniem w kiero-
waniu handlem. Jej zastępcy to Ewa 
Opolska i Marcin Rasiński. Cała 
9-osobowa nowa załoga z optymizmem 
patrzy na wzrost obrotów. Nadzieją na-

pawa udana sprzedaż przedświąteczna 
i promocje po otwarciu placówki, np. 
grillowanych kiełbas i kaszanki z Dat-
musa oraz wędlin z Sokołowa, JBB 
i Pekpolu, jaj, majonezu, piwa Królew-
skiego, napojów Pepsi. Klienci chwali-
li świeże warzywa i owoce z hurtowni 
MM Delikates. Często pytają też o pro-
dukty, które wcześniej kupowali. 

Podobny entuzjazm prezentuje kie-
rowniczka pawilonu przy ul. Okopo-
wej, Anna Choromańska, z ponad 
30-letnim stażem pracy w WSS Wola. 
Mówi, że nową aranżacją sklepu za-
chwycają się klienci i jej 14-osobowa 
załoga. Chodzi nie tylko o elegancję, 
ale i o wygodę wnętrza, bo szczegól-
nie starsi klienci nie muszą już przepy-
chać się między półkami. Swobodnie 
mogą z wózkami wybierać ulubione 
towary. Z radością witają wznowienie 
kiermaszu warzywno-owocowego na 
zewnątrz, gdzie obok świeżych pro-
duktów i nowalijek z hurtowni MM 
Delikates i giełdy w Broniszach, znaj-
dują też lody i napoje. 

Tutaj także powodzeniem cieszyły się 
degustacje i promocje, np. wędlin z Go-
barto, kaszanek i kiełbas z Datmusa, 
piwa Królewskiego, lodów REM. Wraz 
ze swymi zastępczyniami – Agnieszką 
Jakubiak i Wiolettą Kirchner, pani 
Anna wysoko ocenia siłę przyciągania 
klientów, jaką stanowi przemożny za-
pach odpiekanych na miejscu wyrobów 
SPC, np. zapiekanek, bułek, chałeczek, 
które sprzedają się znakomicie.  

Obie unowocześnione placówki 
wolskiej spółdzielni, z najbardziej 
wyrazistymi znakami Społem, obok 
poprzednich pokaźnych inwestycji, to 
dowód żywotności spółdzielni, ambi-
cji zarządu i załóg, które chcą sprostać 
wyzwaniom współczesnego handlu na 
trudnym warszawskim rynku. 

DARIUSZ GIERYCZ 

Sklep nr 105 przy ul. Wolskiej 94.

Sklep nr 129 przy ul. Okopowej 24.

Noc Muzeów
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Kazimierz Bendkowski 1946–2017

Pożegnanie Kustosza

Jak już informowaliśmy przed 
miesiącem, 6 maja 2017 r. 
zmarł w Warszawie, po dłu-

giej i ciężkiej chorobie, w wieku 
71 lat KAZIMIERZ BENDKOW-
SKI, społeczny kustosz Izby Pa-
mięci Społem WSS Śródmieście, 
członek Rady Programowej Społe-
mowca Warszawskiego i nasz stały 
współpracownik, autor znakomi-
tych artykułów historycznych. Był 
członkiem prezydium Komisji Hi-
storycznej WSS oraz inicjatorem 
wielu przedsięwzięć, upamiętnia-
jących wspaniałe, blisko 150-letnie 
dzieje ruchu społemowskiego. Od 
1992 r. był głównym specjalistą 
w Krajowym Związku Rewizyjnym 
Spółdzielni Spożywców Społem. 
Wcześniej był m.in. dyrektorem 
Departamentu Organizacji Rynku 
w Ministerstwie Rynku Wewnętrz-
nego. Od kilkunastu lat redago-
wał Serwis Informacyjny Spo-
łem w Biuletynie Informacyjnym 
KZRSS Społem i w internecie. 

Zmarły został pochowany 11 
maja br. na cmentarzu parafialnym 
w Niegardowie, w gminie Koniusza, 
koło Krakowa w grobie rodzinnym, 
w asyście miejscowych strażaków 
i ich sztandaru oraz rodziny i oko-
licznych mieszkańców. Natomiast 
w przeddzień pogrzebu odbyła się 
msza św. żałobna w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Warsza-
wie-Ursusie, gdzie zmarłego po-
żegnali liczni parafianie i sąsiedzi, 
rodzina i duża grupa pracowników 
KZRSS Społem, z członkiem Zarzą-
du Związku Szymonem Fabisiakiem, 
którzy składali następnie kondolen-
cje żonie zmarłego Jadwidze i ro-
dzinie. Mszę koncelebrowało trzech 
księży, a homilię wygłosił wieloletni 
przyjaciel zmarłego, ks. Roch Wal-
czak. Przybyły dwa poczty sztanda-
rowe Akcji Katolickiej, wraz z prezes 
Zarządu Instytutu AK Archidiecezji 
Warszawskiej Elżbietą Olejnik. 

Pana Kazimierza znałem blisko od 
lat 90. kiedy to często spotykaliśmy 
się i rozmawiali, współpracując na co 

dzień w gmachu historycznym Społem 
przy ul. Grażyny, bo tam mieliśmy są-
siedzkie pokoje, on jako główny spe-
cjalista ds. promocji, a ja jako sekre-
tarz redakcji kolorowego miesięcznika 
„Społem”, organu KZRSS Społem. Do 
naszych rozmów często włączał się już 
nieżyjący Edek Cegłowski, nasz ko-
lega i przyjaciel, entuzjasta spółdziel-
czości. Razem konsultowaliśmy pla-
ny publikacji oraz różnych poczynań 
promocyjnych związku i spółdzielni, 
na tle zmieniającej się wciąż sytuacji 
rynkowej. Pamiętam z jak wielkim za-
angażowaniem ideowym, wręcz z pasją 
i zamiłowaniem, pan Kazimierz trakto-
wał wielką, blisko 150-letnią tradycję 
Społem. Niezwykle skrupulatnie, dro-
biazgowo zbierał informacje i dane, 
a potem publikował znakomite eseje 
i opracowania.    

To razem z nim zainicjowaliśmy 
w Komisji Historycznej WSS godne 
uczczenie pamięci wielkich liderów 
Związku Społem, Ireny Strzeleckiej 
i Mariana Rapackiego, stosownymi ta-
blicami pamiątkowymi w gmachu Spo-
łem. To on był redaktorem kolejnych, 
ale skutecznych wniosków i postulatów, 
kierowanych do władz Związku w tych 
sprawach, a także w sprawie wznowie-
nia wydawania stuletniego czasopisma 
„Społem”, od którego nazwę wzięły 
spółdzielnie i ich związek. Na uroczy-
stość odsłonięcia tablicy, zebrał całą ro-
dzinę Rapackich i jego przyjaciół. Jako 
kustosz Izby Pamięci WSS, wielokrot-
nie uzupełniał dane i dbał o zbiory. 

Był niezwykle skromnym, dobrym, 
kulturalnym człowiekiem. Z podejmo-
wanych zobowiązań zawsze wywiązy-
wał się bardzo sumiennie i wzorowo. 
Będzie nam brakowało jego wiedzy, 
zapału, a jednocześnie tego spokoju 
i życzliwości, troski o innych, którymi 
się cechował. Pamiętam z jaką radością 
uczestniczył niegdyś, reprezentując 
Związek, w jubileuszu 125-lecia PSS 
w Chorzowie, powstałej ze śląskiego 
stowarzyszenia spożywców „Poczci-
wych Wiarusów”, utworzonego w 1871 
r. Będziemy kontynuowali jego dzieła.  

Więcej na str. 7 u

Pod powyższym wymownym 
tytułem w numerze majowym 
bratniego magazynu Krajowej 

Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska”, 
ukazała się rozmowa redaktor na-
czelnej Klementyny Zygarowskiej 
z RYSZARDEM JAŚKOWSKIM 
– prezesem Zarządu Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. Oto fragmen-
ty jego wypowiedzi (podkr. red): 

”/…/ Pomysł stworzenia Krajowej 
Agencji Handlowej był dobry, ale za-
brakło wzajemnego poszanowania, 
odpowiedzialności i lojalności ze stro-
ny poszczególnych spółdzielni, które 

zaczęły traktować KAH jako swoisty 
bank. Brały towar, ale regulowały na-
leżności względem innych podmiotów, 
podczas gdy własna agencja czekała 
na pieniądze. W końcu się nie docze-
kała i trzeba było ją zamknąć/…/. To 
wstrzymało nasze działania na kolej-
nych kilka lat, a skutki tych decyzji 
mocno odczuła nasza spółdzielcza 
branża, która traci udział w rynku 
i przegrywa z konkurencją, działa-
jąc w rozdrobnieniu. Czasami mam 
wrażenie że niektórym osobom wy-
wodzącym się ze „Społem” odpowia-
da taki stan rzeczy, a o konsolidacji 
zakupowej spółdzielni mówią w ka-
tegoriach science fiction.  

/../ Krajowa Platforma Handlowa 
powstała w 2011 r. w bardzo trud-
nym momencie – niemal równolegle 
z ogłoszeniem upadłości KAH-u – i to 
bez zaangażowania środków Związ-
ku. Udało mi się wówczas przekonać 
kilku rodzimych producentów by za-
inwestowali swoje pieniądze w stwo-
rzenie grupy produktów pod marką 
własną „Społem”, której stworzenie 
było jednym z postulatów V Zjazdu 
KZRSS. Po eksperymentach z kilkoma 
markami parasolowymi rzeczywiście 

okazało się, że marka ta najlepiej się 
sprzedaje i pozytywnie wpływa na wi-
zerunek całej branży. Znak towarowy 
„Społem” zyskał uznanie konsumen-
tów i jest wyceniany na pół miliarda zł 
w rankingu najcenniejszych polskich 
marek publikowanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. To można zaliczyć 
do naszych kolejnych sukcesów – dziś 
oznaczonych jest nim już ponad 200 
produktów. Ale KPH ma kolejne pro-
jekty rozwojowe, związane z negocjo-
waniem warunków zakupowych dla 
dużej grupy spółdzielni. 

Praca nad skonsolidowaniem 
wszystkich społemowskich grup za-

kupowych jest naszym najważniej-
szym zadaniem. Będziemy dążyć do 
tego, by przy KPH powstała jedna 
centrala zakupowa, która zajęłaby 
się negocjowaniem cen dla wszyst-
kich spółdzielni spożywców w Polsce. 
/…/ świadomość konieczności pod-
jęcia takich działań jest powszechna. 
Szczegóły zamierzamy przedstawić na 
jesieni, podczas zebrań regionalnych. 
/…/ Spółdzielnie wręcz ponaglają nas 
do działania, widząc że rynek, zdomi-
nowany przez dyskonty, praktycznie 
odbiera im szansę na funkcjonowanie 
i rozwój. Chcą jak najszybciej uzyskać 
dostęp do tańszych zakupów /…/. 

/…/ Związek zrzesza dziś 250 spół-
dzielni, z których nie wszystkie prowa-
dzą działalność handlową i produkcyj-
ną – część żyje z wynajmu obiektów. 
Myślę, że co najmniej połowa z tej 
liczby byłaby w stanie przystąpić do 
projektu. Warunkiem jego powodze-
nia jest jednak zgoda największych 
i najsilniejszych gospodarczo 30 spół-
dzielni, na których moglibyśmy oprzeć 
całe przedsięwzięcie Oczywiście, aby 
uniknąć dawnych błędów, opracujemy 
umowę zobowiązującą spółdzielnie 
do lojalności zakupowej – taki wzór 

chcemy przedstawić już na jesiennych 
zebraniach. Konsultacje w tej sprawie 
są już prowadzone, będę rozmawiać ze 
wszystkimi kluczowymi spółdzielnia-
mi, by wypracować jak najlepszą ofertę 
i przekonać je do wspólnego działania. 
Jeśli tylko projekt znajdzie poparcie – 
ruszamy od przyszłego roku.

/…/ – Moglibyśmy wreszcie za-
cząć wspólną promocję pod znakiem 
„Społem”. Już wiosną tego roku chce-
my ruszyć z kilkutygodniową kampa-
nią radiową produktów marki własnej 
„Społem” w tym smacznych i tanich 
lodów – wspólnymi siłami jesteśmy 
w stanie udźwignąć ten finansowy cię-

żar. Poza tym, wiele dobrych pomy-
słów marketingowych poszczególnych 
spółdzielni mogłoby, dzięki centrali 
zakupowej, zyskać ogólnopolski roz-
mach. Marzy mi się też jednolita wi-
zualizacja naszych placówek – wzorem 
„Lewiatana”, który także jest skupi-
skiem prywatnych sklepów franczy-
zowych, jednak trzyma się ściśle okre-
ślonych standardów, przez co buduje 
swoją markę.  

/…/ Prowadzę zaawansowane roz-
mowy z czterema agencjami handlo-
wymi „Społem”, które od lat współ-
pracują z KPH (Związek posiada 
udziały w Mazowieckiej oraz Pół-
nocnej Agencji Handlowej) i również 
chcą, by ten projekt zaistniał. Mamy 
sporo znakomitych regionalnych grup 
zakupowych – np. wielkopolską KDD 
czy śląskie „Południe”. Ich doświad-
czenia moglibyśmy przenieść na grunt 
krajowy, dlatego planuję spotkać się 
z ich kierownictwem, o czym zresztą 
wiele dyskutujemy podczas konferen-
cji strategicznych w Związku. Gorsza 
sytuacja jest w województwach pół-
nocno-zachodnich, gdzie spółdzielni 
jest mniej i są one pozostawione bez 
takiego wsparcia /…/.

Nie przespać ostatniej szansy

ØPosiedzenie Rady

1 czerwca br. 
obradowała 

Rada Nadzor-
cza KZRSS 
Społem, która 
na wniosek 
prezesa Za-
rządu Związ-
ku Ryszarda 
Jaśkowskiego 
wybrała na 
zastępcę pre-
zesa Zarządu 
– Szymona Fa-
bisiaka. Funk-
cję tę obejmie z dniem 15 lipca br. Do-
tychczas przez trzy kadencje wchodził 
on w skład Rady Nadzorczej Związku, 
a ostatnio był jej wiceprzewodniczą-
cym. Od 13 lat jest prezesem Zarządu 
Społem PSS w Gnieźnie. Serdecznie 
gratulujemy.

Rada Nadzorcza omówiła m.in. 
działalność Krajowej Platformy Han-
dlowej Społem oraz Spółdzielczego 
Ośrodka Wypoczynkowego „Zorza” 
w Kołobrzegu. Rada poleciła Zarządo-
wi zorganizowanie na jesieni br. trzech 
zebrań regionalnych delegatów na 
Zjazd Związku.     

Ø„Opałek” liderem!

Jak podają Wiadomości Han-
dlowe z 24 maja br., podczas 

10. Kongresu Rynku FMCG 2017 
poznaliśmy wyniki konkursu na 
Market Roku 2017. Wśród 18-tu 
zwycięzców i finalistów, w kategorii 
„Wielkopowierzchniowy sklep spo-
żywczy” zwycięzcami (ex aequo) zo-
stały:

OPAŁEK – PSS SPOŁEM Biały-
stok, ul. Skłodowskiej 14B, 15-097 
Białystok /pow.1042 mkw./ oraz 
KAUFLAND, ul. Kapicy 10A, 41-
103 Siemianowice Śląskie /pow.3275 
mkw./. 

Jaki pisze WH, „Słodki sklep – tak 
o supermarkecie białostockiej Społem 
mówi jego kierowniczka Marzena Pa-
siuk. Naprawdę sklep nazywa się Opa-
łek, a słodki jest dlatego, że sprzedają 
się tu nieprawdopodobne ilości słody-
czy. Najlepiej schodzą czekolady, bom-
boniery i cukierki na wagę. Placówka 
znajduje się bowiem niedaleko szpita-
la. A co się kupuje, idąc w odwiedzi-
ny do chorego? Owoce – dla zdrowia, 
i słodycze – na poprawę humoru. Są-
siedztwo szpitala napędza też sprze-
daż koszy prezentowych. W pobliżu 
mieszka sporo studentów, którzy nie 
robią wielkich zakupów, za to odwie-
dzają sklep regularnie, a ich ulubionym 
asortymentem są napoje energetyczne 
i słodkie bułeczki… Magnesem, który 
przyciąga tu klientów są również jezio-
rowe ryby, m.in. pstrąg, lin, karaś, sum 
czy karp. (HUW)”. Serdecznie gratulu-
jemy!

ØNowa „Witamina”

Za dwa lata radomska PSS Społem 
święci, podobnie jak warszawska 

WSS Śródmieście swoje 150-lecie 
i podobnie jak warszawskie spółdziel-
nie na miejsce zburzonych obiektów, 
stawia zupełnie nowe, z ekstra-wystro-
jem. Kultowy sklep PSS przy ul. Struga 
„Witamina” został zlikwidowany, a na 
to miejsce już na początku jesieni br. 
powstanie nowoczesny pawilon han-
dlowy z wiekowym szyldem Społem, 
z poszerzoną ofertą. Prezes PSS Cezary 
Rolnik jest dobrej myśli i poprzez ra-
domskie media zaprasza do 20 sklepów 
społemowskich i baru Sezam, gdzie 
znajdziemy też wyroby społemowskiej 
piekarni. 

można było miód pitny ze Spółdzielni 
Pszczelarskiej „Apis”, słodkie wypieki 
z cukierni Raj Plus oraz ze Spółdzielni 
Ogrodniczej w Grójcu – kosze rumia-
nych jabłek.

Noc Muzeów swoją obecnością 
w Domu pod Orłami uświetnili 
eksperci od spółdzielczości – prof. 
Zofia Chyra-Rolicz, specjalizująca 
się w historii Polski XVIII–XX wie-
ku, historii spółdzielczości i historii 
kultury, dr Krzysztof Lachowski – 
prezes Zarządu Towarzystwa Spół-
dzielców oraz redaktor naczelny 
„Społemowca Warszawskiego” – Da-
riusz Gierycz.

Goście muzeum z zainteresowaniem 
wysłuchali redaktora Gierycza, który 
w prelekcji pt. „Sensacyjna historia 
Społem” przedstawił mało znane fakty 
z burzliwych dziejów spółdzielczości 
spożywców od 1869 r. Dr Lachowski 

uDokończenie ze str. 1

Noc Muzeów w wystąpieniu pt. „Spółdzielczość to 
przeszłość, czy przyszłość?” mówił 
o roli i szczególnym charakterze spół-
dzielni, o budowaniu więzi i o war-
tościach spółdzielczych. Następnie 
eksperci odpowiadali na pytania 
zwiedzających, m.in. o udział księży 
w tworzeniu spółdzielni, o spółdziel-
niach w okresie okupacji i po zmia-
nach ustrojowych. Uczestnicy spotka-
nia mogli wybrać na kiermaszu jeden 
z upominków od organizatorów i spon-
sorów. 

Ogromne podziękowania za 
przygotowanie wystawy i programu 
Nocy Muzeów należą się Danucie 
Twardowskiej – nowej kustosz Mu-
zeum. Jej wiedza, zaangażowanie, 
ogromne serce i gościnność wyróż-
niały to miejsce na tle innych, poło-
żonych na trasie nocnego zwiedza-
nia warszawiaków. Z ramienia KRS 
udział w imprezie wziął Mieczysław 
Kurek – dyrektor Biura KRS i Ze-
społu Samorządu i Promocji.

 DANUTA BOGUCKA
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l Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” l
Pozytywny bilans

W sprawozdaniu Zarządu MAH za 
rok 2016, bogato ilustrowanym slaj-
dami, znalazło się szereg istotnych in-
formacji. Wygłaszająca sprawozdanie, 
prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła 
przypomniała m.in., że Mazowiecka 
Agencja Handlowa „Społem” na dzień 
31 grudnia 2016 roku była własnością 
25 wspólników dysponujących łącznie 
788 udziałami po 2 500 złotych każdy. 
Kapitał zakładowy wynosił 1 970 000 zł, 
a kapitał rezerwowy wynosił 82 651,71 
zł. W trakcie 2016 roku nie nastąpiły 
zmiany w liczbie udziałowców, nato-
miast nastąpiły zmiany w strukturze 
kapitału zakładowego Spółki, w wyni-
ku sprzedaży 16 udziałów przez PSS 
Ostrów Maz. do PSS Grodzisk Maz.

Globalne przychody Spółki na dzień 
31.12.2016 roku osiągnęły kwotę 
1 909 088,67 złotych, natomiast zysk 
brutto wyniósł 297 003,05 złote. Za-
rząd Spółki w porozumieniu z Radą 
Nadzorczą proponuje wypłacenie 
100% dywidendy netto na konta wła-
ścicieli. Sprawozdanie finansowe za 
2016 rok zostało sporządzone zgodnie 
z ustawą o rachunkowości. Spółka nie 
miała obowiązku badania sprawozda-
nia finansowego za 2016 rok. Pełną ob-
sługę rachunkową Spółki w minionym 
roku prowadziło Biuro Rachunkowe 
„Marcińczak i Wspólnicy” Sp. z o.o. 
z Warszawy, którego prezes ma jedno-
cześnie uprawnienia biegłego rewiden-
ta. Na koniec 2016 roku zatrudnienie 
w MAH wynosiło łącznie pięć osób. 
Obsługa prawna, informatyczna oraz 
produkcja materiałów reklamowych 
Spółki były zlecone na zewnątrz.

2016 rok zamknął okres 20-lecia 
funkcjonowania Mazowieckiej Agen-
cji Handlowej „Społem” Spółka z o.o.

W całym okresie działalności Spół-
ka wypracowała ponad 13 mln zł zysku 
brutto, a przychody Spółki wyniosły 
blisko 200 mln zł. Jednocześnie zaku-
py spółdzielni w ramach umów Spółki 
to blisko 3,7 mld zł netto. W 2016 roku 
na bazie podpisanych 61 umów z pro-
ducentami, dystrybutorami i importera-

mi, spółdzielnie (aktualni udziałowcy) 
osiągnęły zakupy netto wartości blisko 
203 mln złotych, co stanowi 102% 
w stosunku do 2015 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
wszystkie spółdzielnie reprezentowane 
w Radzie Nadzorczej Agencji znalazły 
się w pierwszej piątce pod względem 
zakupów, które stanowiły blisko 75% 
ogółu. W ramach podpisanych wie-
loletnich umów generalnych, Zarząd 
podpisał roczne programy handlowe 
z prawie wszystkimi kontrahentami, 
precyzujące obowiązki kontrahentów 
i Spółki we wzajemnej współpracy na 
rzecz spółdzielni – konsekwentnie re-
alizowane w 2016 roku.

Zarząd MAH kontynuował drugi rok 
współpracy ze strategicznym partne-
rem biznesowym z Grupy MPT, jakim 
została od 1 stycznia 2015 roku Spółka 
PRO-DETAL, w której na koniec roku 
2016 brało udział osiem spółdzielni. 
Ponadto wzrosła nasza pozycja u kon-
trahentów, w wyniku czego mogliśmy 
realizować dodatkowe promocje – naj-
bardziej atrakcyjnych produktów oraz 
przekazywać spółdzielniom plakaty do 
placówek detalicznych. Realizowano 

uDokończenie ze str. 1 z 18 spółdzielniami Umowę w zakresie 
pośrednictwa i reprezentacji. 

Wspieranie sprzedaży 
W 2016 roku Agencja opracowała 

i zrealizowała szeroki program działań 
wspierających sprzedaż, w tym:

* Program Jubileuszowy 20-lecia 
Mazowieckiej Agencji Handlowej 
„Społem” z ośmioma kontrahentami, 
tj.: KPH SPOŁEM, AMA, ANIMEX, 
BAKOMA, CHŁODNIA MAZOW-
SZE, COCA COLA, JBB, PT DYS-
TRYBUCJA. Ta wielka półroczna 
kampania handlowa przyniosła zna-
komite wyniki. Spółdzielnie uzyskały 
wzrosty sprzedaży w danej kategorii 
produktów, a ponadto nagrody o łącz-
nej wartości 100 000 złotych.

* Programy promocyjne
* Reklama telewizyjna
*  Materiały wydawnicze i reklama 

prasowa
* Reklama w metrze w Warszawie
* Konferencje i warsztaty handlowe

– 2 grudnia 2016 r. – Gala 
Jubileuszowa 20-lecia MAH z udzia-
łem Wspólników oraz firm: AMA, 
ANIMEX, BAKOMA, COCA COLA, 
CHŁODNIA MAZOWSZE, EURO-
CASH, KONESER HURTOWNIA 
J. NOWOCIEL, FLESCH, BRO-
PLAST, POLMARS, JBB, PT DYS-
TRYBUCJA, ALPAN, GOBARTO, 
FRITO LAY, PRO-DETAL, ORBICO 
DISTRIBEV, TO-MASZ-KO i zapro-
szonych gości.

– Na przestrzeni całego roku 2016 
zorganizowano trzy sesje konferencji 
i warsztatów handlowych z przedstawi-
cielami pionów handlowych spółdziel-
ni, w celu wypracowania użytecznych 
dla spółdzielni form działania Spółki. 
Ponadto zorganizowano Konferen-
cję Handlową MAH – Wiosna 2016 
z udziałem prof. Urszuli Kłosiewicz-
Góreckiej, poświęconą tematyce: „ 

Innowacje i ich wpływ na kon-
kurencyjność przedsiębiorstw 
handlowych”. 

* Akcje prospołeczne „wła-
ściwe odżywianie pomaga 
w nauce” organizowane wspól-
nie ze „Społem” WSS Śródmie-
ście dla dzieci. Spółka wspierała 
akcję dostarczaniem produktów 
cechujących się wartością zdro-
wej żywności, produkowanych 
przez kontrahentów MAH. 
W minionym 2016 roku ak-
tywny udział większości spół-
dzielni – udziałowców MAH 
w pracach Spółki zaowocował 
pozytywnym wynikiem finan-
sowym. Prezentacja kampanii 
marketingowych MAH, szko-
lenia z zakresu organizacji 
i techniki handlu oraz cenne 
informacje z dziedziny nowych 
technologii produkcji towarów 
oraz wyposażenia sklepów, były 
istotnym czynnikiem podniesie-
nia kwalifikacji pracowników 
Spółdzielni wszystkich szczebli 
zarządzania. Wyniki analiz były 
prezentowane na posiedzeniach 
Rady Nadzorczej, a także były 

przydatne w negocjacjach z kontra-
hentami oraz przy planowaniu akcji 
promocyjnych. Kompletną informa-
cję o MAH i spółdzielniach prezento-
wano na monitorze w biurowcu przy 
ul. Grażyny 15, a także na stronie: 
              www.mahwarszawa.pl

Rozszerzanie współpracy
W bieżącym 2017 roku Zarząd 

Spółki realizuje postawione przed nim 
zadania w zakresie uzyskania pozytyw-
nego wyniku finansowego, zabezpie-
czenia zgromadzonych przez właścicieli 
udziałów w Spółce, a także kreowania 
i utrwalania pozytywnego wizerunku 
spółdzielni i Mazowieckiej Agencji 
Handlowej ”Społem”. Z dyskusji, któ-
ra odbyła się na posiedzeniach Rady 
Nadzorczej Spółki oraz w trakcie licz-
nych spotkań na konferencjach, warsz-
tatach oraz indywidualnie z zarządami 
Spółdzielni wynika, że potrzebna jest 
dalsza koncentracja zakupów w tych 
samych źródłach, w celu uzyskania 
lepszych warunków zakupowych. Nie-
zbędne są dalsze prace w zakresie roz-
szerzenia współpracy ze spółdzielniami 
w ramach podpisanej partnerskiej umo-

wy o współpracy z Grupą MPT poprzez 
Spółkę PRO-DETAL. Aktualnie od 
stycznia 2017 r. współpracuje dziewięć 
spółdzielni i będą kontynuowane dzia-
łania Zarządu w celu rozszerzenia listy 
uczestniczących spółdzielni.

Obecnie priorytetowym przedsię-
wzięciem we współpracy z GMPT 
jest (obok kontynuacji programu han-
dlowego) możliwość skorzystania 
z projektu remodelingu – całkowicie 
bezpłatnie. Uzyskane rozwiązania 
w niektórych spółdzielniach udowod-
niły, że wzrosła rentowność w placów-
kach handlu detalicznego oraz znalazły 
aprobatę klientów.

Ponadto Spółka będzie nadal realizo-
wała podpisane na początku 2015 roku 
umowy MAH – SPÓŁDZIELNIA z 18 

spółdzielniami w zakresie pośrednictwa 
i reprezentacji. Ta sfera współpracy 
dotyczy udziałowców, którzy uczest-
niczą we wspólnych zakupach i przy-
czyniają się do wypracowania dobrych 
wyników finansowych Spółki. W tym 
zakresie Zarząd będzie organizował 
dalsze konsultacje z zainteresowanymi 
spółdzielniami oraz wprowadzał nie-
zbędne modyfikacje w dotychczasowej 
strategii współpracy z kontrahentami. 
W doskonaleniu współpracy z kontra-
hentami, Zarząd wspiera się materiałem 
analitycznym przekazywanym przez 
spółdzielnie w cyklach kwartalnych. 
Jak podkreśliła prezes Jadwiga Wój-
towicz-Garwoła – „Nadrzędnym ce-
lem jest i będzie wysoka użyteczność 
Spółki dla udziałowców i satysfakcja 
ze współpracy”. 

Wysoka ocena
Na podstawie wysokiej oceny wy-

ników pracy jednoosobowego Zarządu 
MAH, Rada Nadzorcza w swym spra-

wozdaniu wnioskowała o udzielenie 
mu skwitowania. Wcześniej, 8 maja 
br. Rada zajęła się przygotowaniami 
do Zgromadzenia i analizą tegorocz-
nych planów Agencji. Zgromadzenie 
jednogłośnie, przy oklaskach aprobaty 
i podziękowania, udzieliło pokwitowa-
nia za rok 2016 i Zarządowi, i Radzie 
Nadzorczej MAH.

Z uwagą wysłuchano wystąpie-
nia gościa, prezesa Zarządu KZRSS 
Społem Ryszarda Jaśkowskiego, któ-
ry gratulując i dziękując społemow-
com za osiągnięte wyniki, zachęcał 
spółdzielnie do zwiększenia udziału 
w sprzedaży marki własnej Społem, 
w tym promocji lodów. To pozytywny 
przykład współpracy MAH z Krajo-
wą Platformą Handlową Społem, po-
dobnie jak udział spółdzielni MAH 
w modernizacji i rozbudowie społe-
mowskiego Ośrodka Wypoczynko-
wego w Kołobrzegu „Zorza”. Mówił 
też o pracach sejmowych nad pro-
jektem ustawy o ograniczeniu han-
dlu w niedziele oraz planach budowy 
krajowej grupy zakupowo-marke-
tingowej Społem, odsyłając do swego 
wywiadu w „Tęczy Polskiej”.

W dyskusji Anna Tylkowska 
z WSS Śródmieście, Marek Stę-

pień z PSS Siedlce, Jadwiga Tofel 
z PSS Wyszków i Sylwester Cerański 
z SS Mokpol opowiadali się przeciwko 
mnożeniu wyłączeń od zakazu handlu 
niedzielnego, wbrew lobby wielkich 
galerii i koncernów handlowych. Pre-
zes Cerański postulował, by wypraco-
wywać wspólne stanowisko i strategię 
dla Społem, zacieśniając współpracę 
MAH z KPH.

Jako wieloletni publicysta i uczest-
nik społemowskich spotkań mogę 
stwierdzić, że majowe Zgromadze-
nie Wspólników MAH Społem, jego 
przebieg i wyniki oraz jednogłośny 
wybór stabilnej Rady Nadzorczej 
w jej dotychczasowym składzie, były 
znakomitą manifestacją jedności, 
trwałości i mocy spółdzielni społe-
mowskich. Sądzę, że trwałe osiągnię-
cia MAH, jej bogate doświadczenia 
i dorobek to gotowy, dobry wzorzec 
do budowy nowej krajowej struk-
tury zakupowej i marketingowej 
Społem. Warszawskie i mazowieckie 
spółdzielnie spożywców to trzon ta-
kiej przyszłej Polskiej Grupy Han-
dlowej Społem.  

DARIUSZ GIERYCZ

Jednością silni

Pod powyższym tytułem w nu-
merze kwietniowym prestiżo-
wego branżowego miesięczni-

ka „Handel”, ukazała się rozmowa 
redaktor naczelnej Barbary Miku-
sińskiej-Ozdobińskiej  z JADWIGĄ 
WÓJTOWICZ-GARWOŁA – prezes 
Zarządu MAH „Społem”. Oto frag-
menty jej wypowiedzi /podkr.od red./:

„…Świadczymy naszym udzia-
łowcom wszelkiego typu usługi mar-
ketingowe i reklamowe. Jednak pod-
stawową /działalnością – przyp.red./ 
jest negocjowanie i podpisywanie 
umów na rzecz spółdzielni. Jesteśmy 
dobrym przykładem tego, jak nie 
dać się konkurencji. A przecież nasi 
udziałowcy działają na bardzo trud-
nym, warszawskim rynku, poza tym 
każdy dostawca i producent chce tu być 
obecny /…/. 

Ustalamy optymalne warunki han-
dlowe dla naszych spółdzielni. Są to 
jednak tylko bazowe warunki, bo spół-

dzielnie mogą je później jeszcze nego-
cjować. Wynika to z tego, że nie jeste-
śmy w pełni zintegrowani, co jednak 
nie jest naszą najsilniejszą stroną. 
Spółdzielnie, nasi udziałowcy, są sa-
modzielnymi firmami. /…/. 

Trudno oczekiwać, aby spółdzielnie 
z długoletnią historią, jak WSS Społem 
Śródmieście w Warszawie czy PSS 
Zgoda w Płocku, które mają za dwa lata 
swoje jubileusze 150-lecia, nagle stra-
ciły tożsamość, były anonimowe. To 
w różnorodności i kultywowaniu tra-
dycji tkwi siła spółdzielni. Dbają one 
o pracowników i członków, również 
seniorów i rozwijają się. Przykładem 
są zarówno te największe warszawskie 
spółdzielnie, takie jak Mokpol, Praga 
Płd., Wola, Śródmieście, Spółdzielnia 
Piekarsko-Ciastkarska, jak i mniejsze 
np. Grodzisk Maz., Sochaczew, Woło-
min. Sądzę, że zwłaszcza na początku 
MAH przyczyniła się do poprawy ich 
rentowności. 

Obecnie też podejmujemy różne 
przedsięwzięcia, które przynoszą wy-
mierne korzyści. Na przykład dwa 
lata temu podpisaliśmy umowę z pol-
ską grupą MPT – dużym dostawcą 
żywności. Dzięki temu pozyskujemy 
bardzo dobre warunki zakupowe 
dla spółdzielni. Jednocześnie dbamy 
o dobry wizerunek spółdzielni i na-
szych udziałowców poprzez obecność 
od 10 lat w telewizji, a także w prasie 
i na trzech stacjach warszawskiego 
metra.”    

Z historią w tle

W przerwie obrad – prezez KPH Paweł 
Kochański i wiceprezes WSS Srodmieście 
Karolina Strząska.
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W Legionowie powiało cieplej-
szym wiatrem. Nie chodzi 
tu jednak o opisanie stanu 

pogody, tylko o kondycję tutejszej 
PSS „Społem”. Spółdzielnia ta, wiel-
ce zresztą zasłużona i znana w mie-
ście, w ostatnim okresie borykała się 
z wieloma problemami. W zeszłym 
roku wprowadzony został plan na-
prawczy, którego realizacje powie-
rzono nowej prezes – Edycie Rybic-
kiej. Podsumowanie minionego roku 
wykazuje, że zarówno diagnoza, jak 
i kuracja były właściwe. Widać wy-
raźnie, że idzie ku lepszemu.

Przypomnijmy, że Spółdzielnia 
skupia swą działalność na sprzedaży 
detalicznej głównie asortymentu spo-
żywczego, produkcji pieczywa oraz wy-

najmie i zarządzaniu nieruchomościami. 
W ubiegłym roku koncentrowano się na 
zahamowaniu spadku sprzedaży, ogra-
niczeniu zapasów i zmniejszeniu rotacji 
towarów w sklepach oraz restrukturyza-
cji piekarni, a także zbyciu majątku wy-
najmowanego, który wymaga wysokich 
nakładów finansowych. W praktyce 
wyglądało to tak, że przede wszystkim 
ograniczono o 511 tys. zł koszty dzia-
łalności. Dzięki kontrolowaniu zapasów 
i zamówień, weryfikacji i tworzeniu list 
produktowych towarów o najlepszej 
rotacji oraz stałemu monitorowaniu roz-
rachunków i konsekwentnym egzekwo-
waniu należności przywrócona została 
płynność finansowa. 

Program naprawczy dla piekarni 
polegał na wprowadzeniu do stan-
dardów pracy obowiązku cykliczne-
go kalkulowania cen pieczywa i stałą 
kontrolę sprzedaży z uwzględnieniem 
szybkiego reagowania na impulsy ryn-
kowe. Zwiększono ilość wyrobów cu-

kierniczych, które lepiej się sprzedają. 
W tej dziedzinie jednak stan aktualny 
co prawda wciąż odległy jest od po-
żądanego, jednakże zmniejszenie de-
ficytu o 25 tys. zł w stosunku do roku 
poprzedniego pokazuje, że przyjęty 
kierunek jest słuszny.

W sferze działań prawnych wpro-
wadzono regulamin wynagradzania 
zawierający nowe rozwiązania w sys-
temie motywacyjnego premiowania 
pracowników handlu. Opracowano 
też nowy regulamin organizacyjny 
i schemat organizacyjny spółdzielni. 
Kierowanie nią oparte zostało o ścisłą 
współpracę wszystkich jednostek oraz 
bezpośredni kontakt pracowników 
z zarządem (12 spotkań z kierownika-

mi, 13 posiedzeń zarządu). Unikając 
pozyskiwania środków pieniężnych od 
komercyjnych banków uruchomiono 
mechanizm wnoszenia oprocentowa-
nych wkładów przez członków uzy-
skując w ten sposób kwotę 200 tys. 
zł.  Realizując uchwałę walnego zgro-
madzenia sprzedano zadłużoną nieru-
chomość przy ulicy Jagiellońskiej co 
pozwoliło na spłatę zadłużenia, odej-
ście od kosztów utrzymania, a nawet 
uzyskanie nadwyżki finansowej. 

Prezes Edyta Rybicka w sprawozda-
niu za rok 2016 wskazała, że sprzedaż 
detaliczna co prawda zamknęła się wy-
nikiem ujemnym, ale jest on mniejszy 
od tego z roku 2015 o 65 tys. zł. I tu wi-
dać efekt obniżania kosztów oraz moni-
torowania tak sprzedaży jak i zakupów. 

Dobrze poszło spółdzielczym handlow-
com. Udało się wynegocjować szereg 
dostaw na doskonałych warunkach 
finansowych w oparciu o zakupy ko-
misowe. Mając na uwadze dobrą cenę 
i wydłużone terminy płatności konty-
nuowano zakupy centralne na alkohole 
i inne produkty. Renegocjacje umów 
zapewniły korzystniejsze warunki do-
staw od takich firm jak Kompania Pi-
wowarska, Żywiec Zdrój, Carlsberg, 
Galicja, Morima czy Broplast. 

Dużo dały działania marketingowe. 
Wydawana 2 razy w miesiącu gazetka 
promocyjna, cotygodniowe promocje 
weekendowe reklamowane plakatami 
i ogłoszeniami na targowisku miejskim 
przyniosły dobre rezultaty. Wzrosła 

o 15 % ilość kart wydanych w progra-
mie „Społem znaczy razem”. Promo-
cje w sklepie ELEGANZA pod nazwą 
„druga sztuka 50 % taniej”, „zrób za-
kupy a otrzymasz bon” czy „ – 20 % 
na wszystko dla wszystkich” przyno-
szą efekt w postaci 30 – 45 % wzrostu 
sprzedaży. Od razu trzeba dodać, że tak 
duże zainteresowanie to skutek wyko-
rzystania nowego kanału komunikacji 
społecznej – SMSingu.

Nie tylko działalnością handlową 
wpisuje się PSS „Społem” w krajobraz 
Legionowa. Tradycyjnie już pomoc 
spółdzielni liczyć mogą: Centrum Po-
mocy Pedagogiczno– Psychologicznej, 
DPS Kombatant, klub sportowy LTS 
Legionovia, Caritas, Dom Dziecka 
w Chotomowie. Wsparcie uzyskały 

też liczne działania społeczne: „Ak-
cja poruszenie” organizowana przez 
urząd miasta, spotkania świąteczne 
mieszkańców osiedli, ogólnopolska 
świąteczna zbiórka żywności, Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Jakie plany na rok przyszły? Oczy-
wiście na pierwszym miejscu zwięk-
szenie sprzedaży poprzez wprowa-
dzenie nowego asortymentu ( ciepłe 
pieczywo, towary świeże). Jeśli idzie 
o piekarnię, to wzrost produkcji opar-
ty o pozyskanie nowych odbiorców, 
a także wprowadzenie nowych wy-
robów. Ważna jest poprawa wyglądu 
placówek handlowych, w tym także 
nowa aranżacja stoisk piekarniczych 

eksponująca logo piekarni. Planowa-
ne jest pozyskanie nowych lokalizacji 
mieszczących placówki o powierzchni 
około 60 m z 3 – 4 osobową załogą. To 
ambitny plan. Ubiegłoroczny też taki 
był i został z sukcesem zrealizowany, 
a to dobrze wróży aktualnemu. Prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Anna 
Bocianowska w swym wystąpieniu 
podkreśliła, że konkurencja na rynku 
sprawia, iż trudno jest utrzymać dobrą 
kondycję w prowadzonym przez spół-
dzielnię profilu działalności, a jeszcze 
trudniej wyjść z niekorzystnej sytuacji 
na prostą. Wydaję się jednak, że legio-
nowska spółdzielnia po dawniejszych 
zawirowaniach wyraźnie na tę prostą 
wychodzi. 

JAROSŁAW ŻUKOWICZPrzemawia delegat Jerzy Rybicki.

Wychodzenie na prostą

Z dumą 384 człon-
ków 147-letniej 
Społem PSS 

Zgoda w Płocku okla-
skiwało przemówie-
nie prezesa Zarządu 
KZRSS Społem Ry-
szarda Jaśkowskiego, 

przybyłego na ich doroczne Walne 
Zgromadzenie, jakie 12 maja br. 
odbyło się w płockim Teatrze Drama-
tycznym. Gość zebrania gratulował 
społemowcom osiągniętego po raz 
kolejny zysku za rok 2016 /1,3 mln zł 
netto/ i wysokiego, siódmego miej-
sca w ostatnim rankingu spółdzielni 
w kraju 2015 /120 mln zł przychodu 
netto/. 

Mówił, że płocka Zgoda, jedna 
z trzech najstarszych PSS w Polsce, 
to „chluba Krajowego Związku 
Społem”! Dziękował spółdzielcom 
za bliską współpracę ze związkiem, 
a także za sprzedaż towarów marki 
własnej Społem, w ramach umów 
z MAH i KPH Społem, za udział 
w renowacji pięknego ośrodka wy-
poczynkowego w Kołobrzegu, za 

pielęgnowanie półtorawiekowej 
tradycji społemowskiej i łączenie 
jej z nowoczesnym handlem. Ape-
lował o włączenie się do budowy 
krajowej grupy zakupowej i mar-
ketingowej Społem, aby sprostać 
agresywnie rosnącej konkurencji 
wielkich sieci.

Jakby potwierdzeniem tych pochwal-
nych słów było wcześniejsze sprawoz-
danie roczne, wygłoszone przez prezesa 
Zarządu PSS Krzysztofa Chojnackie-
go. Dziękując spółdzielcom i załogom 
25 sklepów, piekarni, grupy remontowej 
za trud i wysiłki w ub. roku, zaznaczył 
on m.in. że dobre efekty przynoszą 
różnorodne działania marketingowe 
i modernizacyjne. Jednak te osiągnię-
cia i pomnażanie majątku, nie mogą 
nas uspokajać, bo znowu mamy wielkie 
zagrożenia i wyzwania, w obliczu agre-
sywnej ekspansji wielkich sieci, takich 
jak np. portugalska Biedronka, niemiec-
ka Lidl, duńska Netto, które wydają na 
reklamę potężne środki, których nam 
brakuje. Co roku znika z rynku 5 tys. 
polskich sklepów i trzeba szukać metod 
wspólnej obrony handlu społemowskie-

go. Moment jest przełomowy. Musimy 
mobilizować się i wzajemnie motywo-
wać do walki o rynek. 

Uroczystym momentem obrad było 
wręczenie nagród i statuetek w dorocz-
nym konkursie na najlepszych pra-
cowników i sklepy p.n. Subiekt 2017 
w czterech kategoriach. Tytułem za-
służonego członka spółdzielni kapituła 
uhonorowała Barbarę Lewandowską; 

najlepszymi sklepami zostały – sklep 
nr 33 w Nowym Miszewie i sklep SDH 
przy ul. Tumskiej; a pracownikiem 
roku uznano Romana Koniecznego 
z działu technicznego. Cztery osoby 
otrzymały statuetki Subiekt 2017 za 
całokształt pracy – Bożena Domżal-
ska, Marianna Gawruś, Lucyna Ję-
drzejewicz i Bernard Smardzewski. 
Wszystkich laureatów obdarowano 
kwiatami i oklaskami.  

Na zapełnionej sali siedziałem obok 
byłej wieloletniej prezes płockiej Zgo-

dy Haliny Cicherskiej, która pochwa-
liła się 6-procentową, rabatową złotą 
kartą klienta i żywo reagowała na prze-
bieg obrad. Wraz z innymi oklaskiwała 
zarówno sprawozdanie prezesa zarzą-
du, dobrze świadczące o jego skutecz-
nym zaangażowaniu i obranej strategii 
rozwoju, jak i wyróżnionych członków 
i pracowników spółdzielni. Jak mówi-
ła – zbliżające się za trzy lata 150-lecie 

PSS, będzie z pewnością ukoronowa-
niem pomnażania majątku i osiągnięć 
spółdzielni, od wielu jej spółdzielczych 
pokoleń. 

Na sali, na scenie dominowało po-
większone, tradycyjne, owalne logo 
spółdzielni Zgoda, ze społemowską 
pisanką, historycznym stuletnim zna-
kiem, który występuje też na wszyst-
kich placówkach, na stronie inter-
netowej, w newsletterze i w gazetce 
cenowej. Na witrynach sklepowych 
natomiast sąsiaduje z logo Top Market, 

znakiem polskiej sieci Polska Grupa 
Supermarketów, z którą współpracuje 
płocka spółdzielnia. 

Jednak zdecydowanie wyróżnia się 
ona spółdzielczym hasłem „Historia 
i tradycja zobowiązuje” i jego reali-
zacją. Od lat bowiem płocka Zgoda 
wspiera akcje społeczne, sponsoruje 
Płocką Orkiestrę Symfoniczną, Bieg 
Solidarności, noclegownię dla kobiet, 
Stow. im. Brata Alberta, domy po-
mocy społecznej, szkoły. Organizuje 
spółdzielcze pikniki, wycieczki, klub 
modelarstwa lotniczego, losowe zapo-
mogi. 

Wyrazem szczególnej troski 
o starszych klientów jest wydzielenie 
dwóch sklepów, z których dwa razy 
w tygodniu współpracujący z PSS 
wolontariusze dostarczają zakupy do 
domów dla seniorów, na telefon. To 
znakomity przykład dla innych spół-
dzielni, także warszawskich, bowiem 
już w 1936 r. spółdzielnia żoliborska 
dostarczała na telefon zakupy chle-
ba, mleka i masła do domów okolicz-
nych mieszkańców. 

DARIUSZ GIERYCZ

Chluba związku

Prezes wolskiej spółdzielni spo-
łemowskiej Janusz Szczękul-
ski skromnie nie ujawnia za 

bardzo swoich ambicji i planów 
spółdzielczych, ale dziennikarska 
dociekliwość kazała mi dowiedzieć 
się, że ta znana z szerokich inwesty-
cji, innowacji i inicjatyw spółdzielnia 
będzie znowu pod koniec roku mogła 
poszczycić się zakończeniem budowy 
9-piętrowego obiektu wielofunkcyj-
nego przy ul. Redutowej 52. Budy-
nek jest już pod dachem, zbudowany 
na miejsce dawnego blaszaka, gdzie 
znów na parterze pojawi się kolo-
rowy szyld sklepu społemowskiego. 
Będzie to już szósta udana, obok 
wcześniej opisywanych przez nas, in-
westycja. Widomy znak żywotności 
i rozwoju WSS. 

Na Zebraniu Przedstawicieli 30 
maja br. o tym prawie nie mówiono, 
natomiast, mimo dodatniego wyniku 
finansowego za rok 2016, skupio-
no się na kłopotach i trudnościach. 
W sprawozdaniu rocznym prezes 
Szczękulski otwarcie zaznaczył, iż 
obecnie największe z nich to brak 
ludzi do pracy oraz zabójczy trend 
ekspansji zagranicznych sieci, który 
powoduje eliminację polskich skle-
pów z rynku. Jeśli w ciągu roku obok 
naszych sklepów wyrasta osiem ob-
cych pawilonów, to przy ogromnej 
sile finansowej i reklamie agresyw-

nych koncernów, nasze sklepy tracą 
rentowność. Straty w detalu, WSS 
Wola musi nadrabiać wpływami 
z targowiska na Kole, z wynajmów 
i swoistej „ucieczki do przodu”, czyli 
nowych inwestycji.    

Z osiągnięć spółdzielni w 2016 r. 
warto odnotować te najważniejsze: 
uruchomienie nowego, pięknego pa-
wilonu handlowego w Wilanowie przy 
ul. Jabłonowskiego 3 /co opisywaliśmy 
w Społemowcu/, rozpoczęcie procesu 
zmiany programu magazynowo-sprze-
dażowego, który pozwoli na centralne 

zarządzanie sprzedażą oraz stosowanie 
zróżnicowanych form promocji i mar-
ketingu, np. aktywny kasjer, billboardy, 
akcje promocyjne, animacje, degusta-
cje i inne. Natomiast do głównych za-
dań na rok 2017 należy m.in. kontynu-
acja prac nad rentownością placówek, 
poprzez zwiększanie obrotów, marży, 
dobór stabilnej, profesjonalnej zało-
gi, obniżanie kosztów, wprowadzanie 
nowych konkurencyjnych dostawców. 
Przyjęto założenie, że w bieżącym roku 
liczna placówek nierentownych będzie 
ograniczona przynajmniej do czterech, 
a z drugiej strony zostanie uruchomio-
na przynajmniej jedna nowa placówka. 

Zebranie Przedstawicieli jednogło-
śnie zaakceptowało również program 
Zarządu, aby wnikliwie dobierać kan-

dydatów na stanowiska kierownicze, 
co pozwoli wyeliminować możliwość 
ewentualnych niedoborów i nadużyć 
oraz aby powiększać wartości mienia 
spółdzielni poprzez wykup, uwłaszcze-
nia i podnajem. Jako poważne zadania 
przyjęto też prowadzenie prawidłowej 
gospodarki majątkiem spółdzielczym, 
tak by zwiększać wpływy z najmu 
i podnajmu oraz kontynuowanie inwe-
stycji, m.in. wykonanie przyłącza sieci 
cieplnej do budynku biurowo-miesz-
kalnego, a następnie węzła cieplnego 
przy ul. Wolskiej 84/86.

W dyskusji nad sprawozdaniami Za-
rządu i Rady Nadzorczej, która wnio-
skowała o absolutorium dla prezesa Ja-
nusza Szczękulskiego, zabierali głos: 
Janusz Osiński, szefowa związku 
zawodowego Elżbieta Pląsek, Maria 
Kucharska i Zofia Piętowska. Z tro-
ską mówili o trudnościach rynkowych, 
w związku z niepowstrzymaną ekspan-
sją dyskontów i obcych sieci. Na tym 
tle, także z głębokim uznaniem i podzię-
kowaniem za żelazną konsekwencję, 
upór i zaangażowanie charyzmatyczne-
go prezesa Szczękulskiego. Mimo prze-
możnych trudności, spółdzielnia pod 
jego kierownictwem osiągnęła za rok 
2016 zysk neto w wysokości 340 tys. zł 
netto i 1,1 mln zł brutto, co trzeba uznać 
jako sukces. 

Do tych głosów dołączyłem i swój 
z gratulacjami i życzeniami dla wol-
skich społemowców, przekazując też 
serdeczne pozdrowienia od prezesa 
KZRSS Społem Ryszarda Jaśkow-
skiego. Podkreśliłem, że pod swym 
dumnym sztandarem z lat świetności 
robotniczej Woli i wyrazistymi znaka-
mi Społem na witrynach sklepowych, 
pomnażają oni dorobek pokoleń nieza-
wodnego ruchu społemowskiego. Już 
za dwa lata będą wraz z innymi WSS 
mogli promować się na 150-lecie war-

szawskiej spółdzielczości spożywców. 
Wraz z nimi, będzie to święto całego 
Krajowego Związku i spółdzielni Spo-
łem w kraju.

Obrady Zebrania Przedstawicieli 
prowadziła sprawnie i demokratycz-
nie przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Henryka Stykowska. Na wstępie 
uczczono pamięć zmarłej delegatki 
Alicji Lewickiej. Przyjęto jednogło-
śnie absolutorium dla zarządu oraz po-
zostałe uchwały.   

DARIUSZ GIERYCZ

Przemawia prezes Janusz Szczękulski.

Ambitne plany
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Ewidentny sukces 31 spółdzielni 
społemowskich i ich związku, 
które pod wspólnym szyldem 

spółdzielni osób prawnych „Społem” 
Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynko-
wy „Zorza” w Kołobrzegu, zaanga-
żowały się w gruntowną moderni-
zację ośrodka i jego uruchomienie 
w 2015 r., sprawił, że zdecydowały 
się one na jego dalszą rozbudowę. 
Była ona podstawowym tematem 
obrad Walnego Zgromadzenia spół-
dzielni 16 maja br. Na przewodni-
czącego Zgromadzenia wybrano 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SOW Zorza Grzegorza Janika, na 
jego zastępcę wiceprzewodniczącego 
RN Adama Sosnowca, a na sekreta-
rza – sekretarz RN Grażynę Gąstał. 
Na wstępie przewodniczący powitał 
przybyłych prezesa Zarządu KZRSS 
Społem Ryszarda Jaśkowskiego 
i członka Zarządu Związku Szymona 
Fabisiaka oraz innych przedstawicie-
li współwłaścicieli. Przyjęto porzą-
dek i regulamin obrad oraz wybra-
no komisje – mandatową i uchwał 
i wniosków.     

Sprawozdanie roczne jednoosobo-
wego Zarządu za rok 2016, bogato ilu-

strowane slajdami, składała prezes Da-
nuta Mioduszewska. Przypomniała, iż 
SOW Zorza dysponuje 62 pokojami ze 
137 miejscami noclegowymi i cieszy 
się coraz większą popularnością w tym 
jednym z najbardziej atrakcyjnych 
uzdrowisk morskich. Wynik finanso-
wy ośrodka za rok 2016 – zysk netto 
w wysokości 618 tys. zł mówi sam za 
siebie. Wczesnych rezerwacji m.in. na 
atrakcyjne okresy świąt oraz pakiety 
pobytowe jest coraz więcej. Często 
o nich decyduje pogoda, ale wybór jest 
spory, bo w Kołobrzegu ze specyficz-

nym, prozdrowotnym mikroklimatem 
sezon trwa praktycznie cały rok. 

Umacnia się pozycja ośrodka na ryn-
ku. Klienci wracają, bo dominuje dobra 
ocena ich pobytu. Reklama i marke-
ting są skuteczne. Dodatkowe dochody 
przynoszą wynajem sprzętu, parkingu, 
konsumpcja w barku przy recepcji. Na-
leżności z ubiegłych lat zostały uregulo-
wane i pozostają tylko bieżące. Dlatego 
warto obecnie podnieść standard obiek-
tu, aby pomnożyć z niego dochody.

Szczególnie ważne jest – jak podkre-
śliła prezes Mioduszewska – aby pod-
nieść atrakcyjność ośrodka, by służył 
jeszcze bardziej poza sezonem ściśle 

letnim. Chodzi o jego rozbudowę, tak 
aby wykorzystywać ośrodek na konfe-
rencje, wesela, spotkania integracyjne, 
wyjazdowe posiedzenia rad nadzor-
czych itp. Stąd powstał plan rozbudowy 
części środkowej obiektu, tzw. Łączni-
ka, gdzie powstaną sale konferencyjne, 
klubokawiarnia, sale zabaw dla dzieci 
i dorosłych. Trzeba będzie dobudować 
dwa piętra i poddasze, gdzie znajdą 
się te pomieszczenia. Na nowych kon-
dygnacjach, nad 180-200-metrową 
salą konferencyjną, pojawią się m.in. 
ogólnodostępna, także z zewnątrz ka-

wiarnia, sale zabaw, bilardowa, apar-
tament hotelowy, przeszklony taras. 
W ten sposób ośrodek będzie przycią-
gał wciąż nowych klientów i podnosił 
efekty swojej działalności. 

Z kolei w swoim sprawozdaniu 
rocznym za rok 2016, Rada Nadzorcza 
SOW Zorza wnioskowała o zatwier-
dzenie sprawozdań i udzielenie abso-
lutorium Zarządowi. Rekomendowała 
też przyjęcie programu działania na rok 
2017. Wszystkie uchwały Zgromadze-
nie Przedstawicieli przyjęło w głoso-
waniu udziałami. 

Przedstawiciele zgłaszali pytania 
szczegółowe, związane ze sprawozda-

niami, planami rozwoju ośrodka oraz 
głosy w dyskusji. Byli to m.in. Mieczy-
sława Bogdanowicz z PSS Hajnów-
ka, Szymon Fabisiak z KZRSS Spo-
łem i PSS Gniezno, Anna Tylkowska 
z WSS Śródmieście, Krzysztof Choj-
nacki z PSS Płock, Józefa Łuczak 
z PSS Oborniki Śl., Adam Sosnowiec 
z PSS Bochnia.   

Na pytania odpowiadała prezes Mio-
duszewska oraz dyrektor SOW Zorza 
Magdalena Budna. W szczególności 
wskazywano, że społemowski ośrodek 
musi nie odstawać od konkurencyjnych 
ośrodków, które posiadają m.in. atrak-
cyjne własne baseny, salony SPA, ka-
wiarenki z muzyką itp. Podjęte roboty 

budowlane nie będą zbyt uciążliwe, 
gdyż ośrodek w całości może być wy-
łączony tylko na 1-2 miesiące /zdjęcie 
dachu, niebezpieczne, hałaśliwe prace/.

Przebieg i wyniki Walnego Zgro-
madzenia SOW Zorza z optymi-
zmem każą patrzeć na dalsze wspól-
ne przedsięwzięcia spółdzielni 
społemowskich i ich związku. Mimo 
wszelkich różnic, poglądów, intere-
sów, ambicji, jednak da się osiągać 
wspólne cele dla wspólnego dobra. 
Wiekowy, historyczny Znak SPO-
ŁEM działa! Znak „jedności w róż-
norodności”, społemowskiej solidar-
ności. 

DARIUSZ GIERYCZ

Plany rozbudowy

W społemowskiej restauracji 
„Wyszkowianka” byłem 
już kilkakrotnie, w tym 

na corocznym Święcie Latawca we 
wrześniu ubr., kiedy to na błoniach 
nadbużańskich pojawia się ponad 

setka uczniów z niemal wszystkich 
wyszkowskich szkół, by wraz z ro-
dzicami brać udział w społemowskim 
konkursie, a potem w jego podsu-
mowaniu obok restauracji i w kon-
sumpcji wewnątrz. To wyraźny znak 
więzi spółdzielni z młodzieżą i miesz-
kańcami, docenianej przez władze 
miasta i dyrekcje szkół. To okazja 
do promowania haseł społemowskich 
sympatyków na latawcach. Obecnie 
restauracja reklamuje domowe obia-
dy po 15 zł w tym znakomite pierogi, 
zupy i schab wyszkowski oraz zabawę 
w noc świętojańską 23/24 czerwca. 

Tym razem, 12 maja br. restauracja 
gościła delegatów na Zebraniu Przed-

stawicieli PSS Społem w Wyszkowie 
i ich gości: prezesa Zarządu KZRSS 
Społem Ryszarda Jaśkowskiego i bur-
mistrza miasta Grzegorza Nowosiel-
skiego. Obrady ze swadą, demokra-
tycznie prowadził przewodniczący 
Rady Nadzorczej Edward Groniecki. 
Delegaci po wysłuchaniu sprawoz-
dań za 2016 rok i dyskusji, zatwier-
dzili sprawozdania i plan na rok 2017 
oraz udzielili absolutorium zarządowi 

w składzie: prezes Jadwiga Tofel i wi-
ceprezes Marek Kędzierski.  

W sprawozdaniu Zarządu za rok ubie-
gły prezes Jadwiga Tofel podkreśliła, że 
mimo wzrastającej konkurencji dyskon-
tów wielkich sieci zagranicznych, dzię-
ki konsekwentnej, stałej analizie rynku 
i agresywnemu marketingowi, wyszkow-
ska spółdzielnia od kilku lat podnosi 
swoje obroty. Ma na to wpływ szkolenie 
załóg i wciąż elastyczne zaspokajanie 
zróżnicowanych potrzeb klientów. Służy 
temu anonimowa ankieta wśród klien-
tów, monitorowanie cen u konkurencji, 
realizowanie hasła: „W Społem dobre 
produkty zawsze pod ręką”. 

Dynamika obrotów osiągnęła 
wskaźnik 106,7 proc w stosunku do 

roku 2015, a w miniLuxie koło Li-
dla nawet 120 proc., w Poranku 11,5 
proc., na Polonezie 115,5 proc., czy 
w spożywczym sklepie SDH Tęcza 
110 proc. Dobre wyniki dają promo-
cje z degustacją własnej rozszerzonej 
produkcji piekarskiej i cukierniczej, 
garmażerki z restauracji, uruchomie-
nie rożen w sklepach, ale również 
program lojalnościowy /8 tys.kart 
i codziennie 5 tys.klientów/, współ-
praca z MAH, program Eleganza, 
sprzedaż poszukiwanych produktów 

tradycyjnych, regionalnych i ekolo-
gicznych.

Burmistrz Wyszkowa Grzegorz 
Nowosielski z dużym uznaniem gra-
tulował dobrych wyników finanso-
wych spółdzielcom, modernizacji 
i upiększania sklepów, dziękował za 
prospołeczną działalność na rzecz 
miasta i jego mieszkańców, życzył 
dalszego entuzjazmu i sukcesów oraz 
zapewnił o partnerskiej życzliwości 
i współpracy władz miasta. Odpo-
wiadał następnie na wiele pytań de-

legatów o kwestie miejskie i sprawy 
mieszkańców. 

Zebrani z dużym zainteresowa-
niem wysłuchali też wystąpienia 
prezesa Zarządu KZRSS Ryszarda 
Jaśkowskiego. Mówił on o aktu-
alnej działalności Związku, który 
zrzesza obecnie 250 spółdzielni 
oraz budowie krajowej grupy zaku-
powej i marketingowej pod wspól-
nym 111 letnim znakiem Społem. 
Jej potencjał, w tym 20-30 najwięk-
szych spółdzielni w kraju oraz ta-
kich ambitnych jak PSS Wyszków, 
pozwoli na korzystne zakupy towa-
rów, aby obniżyć ceny w społemow-
skich cenach. To ostatnia szansa 
– mówił prezes – dla naszych roz-
drobnionych spółdzielni, bo dopiero 
zintegrowanie centralnych zakupów 
i zebranie środków na reklamę, da 
spodziewane efekty ekonomiczne. 

Z uznaniem prezes Jaśkowski po-
chwalił zysk spółdzielni w wysokości 
165 tys. zł, co daje środki na moderni-
zacje, bez której teraz trudno o przy-
ciąganie klienta. Życzył dalszych do-
brych wyników, utrzymywania dobrej, 
przyjaznej, społemowskiej atmosfery, 
która udziela się naszym klientom, 
a którzy tym chętniej bywają w skle-
pach społemowskich.                      

DARIUSZ GIERYCZ

Pod potrzeby klienta
Od lewej: burmistrz Grzegorz Nowosielski, prezesi Jadwiga Tofel i Ryszard 
Jaśkowski. 

Od hymnu spółdzielców z 1935 
r. ze słowami „Oto staje nas 
wolna gromada/ Budow-

niczych tworzących swój świat,/ 
W których złoty cielec już nie włada,/ 
A nowego w nim życia tkwi ład…”, 
rozpoczęło 29 maja br. obrady Ze-
branie Przedstawicieli Społem WSS 
Śródmieście. Ich miejscem była zna-
na, popularna warszawska kawiar-
nia „Rozdroże”, gdzie nie tak dawno, 
o czym pisaliśmy, obradowało podob-
ne zebranie Warszawskiej Spółdziel-
ni Gastronomicznej Centrum, która 
jest gospodarzem „Rozdroża”. Na 
wstępie uczczono pamięć zmarłych 
w ciągu ostatniego roku członków 
WSS: Kazimierza Bendkowskiego, 
Adama Budyty, Ryszarda Buzuka 
i Agnieszki Celińskiej. Do prezydium 
zebrania wybrano jako przewodni-
czącą Cecylię Przedpełską, wiceprze-
wodniczącego Andrzeja Kamińskie-
go i sekretarz Janinę Danikowską.

Na początku powitano gości, 
m.in. prezesa Zarządu KZRSS Spo-
łem Ryszarda Jaśkowskiego, prezes 
MAH Społem Jadwigę Wójtowicz-
Garwoła, prezes spółki Nowy Sezam 
Ewę Grenda, prezesa spółki Juvenes 
Rafała Szczepańskiego, prezesów 
spółdzielni – Bogusława Różyckiego 

z WSS Praga Południe i Hieronima 
Kobusa z PSS Garwolin. Przyjęto 
porządek obrad i wybrano komisje 
– mandatową i wnioskową. W obra-
dach wzięło udział 41 delegatów na 
43 wybranych ogółem. 

W sprawozdaniu Zarządu za rok 
2016 prezes Anna Tylkowska zazna-
czyła, że był to rok dużej niepewności 
i zwiększonego ryzyka handlowego, 
gdyż w dalszym ciągu trwa nieprze-
rwana agresywna ekspansja wielkich 
koncernów zagranicznych, w tym dys-
kontów, a w dużej niepewności trzy-
mają nas władze co do dalszych losów 

podatku handlowego, ograniczenia 
handlu w niedziele i innych przepisów, 
utrudniających prowadzenie handlu 
detalicznego. Odczuwamy też skutki 
programu 500 plus, ponieważ z handlu 
odchodzi wiele kobiet. Na przykładzie 
upadku polskich firm Alma i Marcpol, 
widać że zgubiły ich zbyt ambitne pla-
ny i niedostosowanie oferty do wciąż 
zmieniających się preferencji klientów. 
Natomiast zagraniczne dyskonty pod-
wajają obroty, a mniejsze podmioty 
ratują się franczyzą i szanse mają tylko 
najwięksi. 

Ponieważ to klient decyduje o zaku-
pach, by mieć je blisko domu i ofertę 
zgodną z oczekiwaniami, musimy 
wykazywać się duża elastycznością 
i stale dostosowywać naszą ofertę do 

potrzeb klientów – mówiła prezes. 
Przeprowadzamy restrukturyzację sieci 
sklepów, ujednolicamy ich wizerunek, 
zakończyliśmy komputeryzację, tak 
aby efektywnie zarządzać sprzedażą. 
Wprawdzie, mimo licznych działań 
marketingowych, nie osiągnęliśmy po-
ziomu sprzedaży sprzed lat, ale zaha-
mowano tendencje spadkowe obrotów 
i po raz pierwszy od czterech 4 lat, li-
kwidując straty, osiągnęliśmy zysk net-
to w wysokości 451 tys.zł. Następuje 
stopniowa poprawa warunków zakupu 
od 322 dostawców, korzystamy z raba-
tów posprzedażowych, dzięki nowemu 
oprogramowaniu poprawia się polityka 

marż. Dobre wyniki przynosi współ-
praca z MAH /53 proc. wartości za-
kupów/, kampanie reklamowe w TVP 
i inne. 

Pani prezes przypomniała o spo-
rych, blisko 3 mln zł wydatkach na 
remonty i modernizacje. Dzięki temu 
i poprawie funkcjonalności Hala Mi-
rowska podniosła obroty roczne do 
107,8 proc.  Z optymizmem oczeku-
jemy na zakończenie budowy nowego 
Sezamu i pozytywne efekty dalszych 
działań marketingowych. Serdecznie 
dziękując załodze i Radzie Nadzorczej 
za trud i wyrzeczenia w 2016 roku, 
prezes życzyła spółdzielcom dal-
szych pomyślnych działań i satysfak-
cji z osiągnięć, z rezultatów wspólnej 
pracy. 

Rada Nadzorcza 
w swoim sprawoz-
daniu za rok 2016, 
wygłoszonym przez 
przewodniczącą Ce-
cylię Przedpełską, 
wysoko oceniła pracę 
Zarządu i jej efekty 
oraz wnioskowa-
ła o udzielenie jego 
członkom absoluto-
rium. Zgodnie z tym 
wnioskiem, Zebranie 
Przedstawicieli jed-
nogłośnie udzieli-
ło absolutorium za 
rok 2016 – prezes 
Annie Tylkowskiej 
i wiceprezes Karo-
linie Strząska, wraz 
z oklaskami. 

W dyskusji poprze-
dzającej przyjęcie uchwał wzięli udział 
goście oraz delegat Bohdan Radowicki, 
który w imieniu pracowników dzięko-
wał pani prezes, Zarządowi i Radzie 
za dzielne i skuteczne, owocne dźwi-
ganie odpowiedzialności za spółdziel-
nię. Prezes Bogusław Różycki, także 
w imieniu prezesa Hieronima Kobusa 
złożył delegatom najlepsze gratula-
cje i życzenia od bratnich spółdzielni 
z Pragi Południe i Garwolina. Podob-
nie prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła, która dziękowała za ponad 
20 lat owocnej współpracy z MAH, 
a prezes sp.Juvenes Rafał Szczepań-
ski za wspólne budowanie Centrum 
Marszałkowska, z nowym Sezamem. 
Wyrazy uznania dla społemowców 

przekazał też prezes Zarządu KZRSS 
Ryszard Jaśkowski, który podkreślił, 
że warto inwestować i wzajemnie się 
wspierać, czego dobrym przykładem 
jest wspólny ośrodek „Zorza” w Koło-
brzegu i może być obecnie budowana 
krajowa struktura wspólnych zakupów 
i marketingu. 

Delegaci przyjęli dwa wnioski: aby 
kontynuować działania wizerunko-
we na placówkach handlowych oraz, 
aby z okazji 150-lecia WSS w 2019 r., 
rozważyć powołanie w kaw. Rozdroże 
fanklubu Społem, złożonego z sympa-
tyków-klientów z różnych środowisk /
to akurat spontaniczny wniosek naszej 
redakcji/. 

DARIUSZ GIERYCZ 

Z optymizmem Anna Tylkowska i Cecylia Przedpełska po zakończeniu 
obrad.
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Zainteresowanie dzieci w wieku 
przedszkolnym i nauczycieli 
nauką języka angielskiego oraz 

aktywizacja środowisk przedszkolnych 
w tym kierunku, to cele, które przy-
świecają organizowanemu od ośmiu 
lat Festiwalowi Piosenki Angielskiej 
dla przedszkolaków oraz dzieci z od-
działów przedszkolnych śródmiejskich 
placówek. Festiwal przygotowuje 
Przedszkole nr 14 z siedzibą przy 
ul. Senatorskiej 24 wraz z Radą Ro-
dziców, pod patronatem Burmistrza 
Dzielnicy Śródmieście przy wsparciu 

Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu 
m.st. Warszawy. 

W tegorocznych majowych występach na scenie Domu Kultury Śródmieście 
przy ul. Smolnej 9 wzięło udział 200 reprezentantów z 30 placówek śpiewając 
piosenki, recytując wierszyki lub odgrywając scenki rodzajowe w języku Wy-
spiarzy. Wszyscy mali wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagro-
dy, a placówki podziękowania za udział, zaś nauczyciele przydatne płyty CD 
do nauki języka angielskiego. Nagrody ufundował wspomniany Wydział Oświa-
ty, Fundacja Siłaczka, Wydawnictwa: Edgard, EGMONT Polska, Ringer Axel 
Springer, Mała Lingua – Szkoła Języków Obcych dla Dzieci, Rada Rodziców 
Przedszkola nr 14, „Społem” WSS Śródmieście,  spółka Garmond Press, a w po-
częstunku partycypowała Pracownia Cukiernicza Raj –Plus.  J.J.

WSS Śródmieście

Programy rządowe

Tańce Polskie

Festiwal przedszkolaków

„Mazowsze” i Przyjaciele

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Galeria Rondo Ceramiczne ptaki

Międzynarodowy Dzień Dziec-
ka ustanowiony w roku 1954 
przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 
miał na celu upowszechnienie ideałów 
i celów,  dotyczących praw dziecka 
na całym świecie zawartych w Karcie 
Narodów Zjednoczonych z roku 1945. 
Znacznie wcześniej na Konferencji na 
Rzecz Dobra Dzieci wyznaczono cele 
bezpieczeństwa dzieci na całym świe-
cie.  Za najważniejsze uznano propa-
gowanie idei braterstwa i zrozumienia 
najmłodszych,  jak również promowa-
nie działań mających pomyślny wpływ 
na ich rozwój. 

Zmiany w poglądach dotyczących 
rozwoju dzieci nastąpiły na przełomie 
XVIII i XIX wieku tj. w czasach po-
wstania nowożytnej pedagogiki,  dla 
której przełomowym momentem był 
traktat francuskiego teoretyka edukacji 
Jana Jakuba Rousseau pt. „Emil – czyli 
o wychowaniu”. 

W Polsce prekursorem walki o pra-
wa dziecka był Janusz Korczak,  który 
zwrócił uwagę na brak równouprawnie-
nia dzieci w społeczeństwie. Stworzył 
system wychowania, w którym respek-
towane zostały potrzeby i dążenia dziec-
ka,  ale pozostawił dziecku możliwość 
pracy nad sobą,  pobudzając w nim ak-
tywność i samodzielność opartą na róż-
nych formach dziecięcego samorządu.

Dzień Dziecka obchodzony jest 
na wszystkich kontynentach chociaż 
w różnych terminach i pod różnymi na-
zwami. Przykładem jest między innymi 
Francja gdzie jest to „Święto Rodziny” 
obchodzone w dniu 6 stycznia. W tym 
dniu przygotowywana jest uroczysta na 
kolacja,  a podawanym na deser cieście 
ukrywane są wróżby. 

W Japonii oddzielnie świętują 
chłopcy (5 maja) a dziewczynki 3 mar-
ca w „Dniu Dziewczynek” zwanym 
też „Świętem lalek”. W „Dniu Chłop-
ca „ na drzwiach domów,  w ogrodach 
umieszczane są kolorowe, papierowe 
karpie – latawce, symbolizujące od-
wagę i sukcesy. W chłopcach bowiem 
pokładano duże nadzieje na przy-
szłość,  a karp potrafi płynąć pod prąd. 
Jest więc symbolem odwagi i upo-
ru.  Przysmakiem przygotowywanym 
na ten dzień jest lepkie ciasto ryżowe 
wypełnione pastą z czerwonej fasolki,  
a także ciasteczka gotowane na parze. 
Dziewczynki w marcu eksponują swoje 

lalki na specjalnie przygotowanych ste-
lażach przy zachowaniu gradacji. 

Najwyżej stoją cesarzowa i cesarz, 
niżej cesarscy pomocnicy, trzecia kon-
dygnacja przeznaczona dla muzyków, 
kolejna dla ministrów, na dole strażacy 
w sumie kilkanaście lalek. Lalki są zbyt 
kosztowne więc zazwyczaj dziewczyn-
ki dostają zestaw minimalny. Poczę-
stunek to także ryżowe ciasteczka oraz 
chrupki. Wystawkę należy sprzątnąć 
zaraz po święcie,  bo pozostawienie jej 
może być w przyszłości powodem sta-
ropanieństwa 

Inny jest ten dzień w Hondurasie. 
Zgodnie z tradycją przygotowywane są 
na 10 września kolorowe formy wyko-
nane z drutu, kartonu i masy mącznej 
wypełnione słodyczami zawieszane 
na drzewie. Dzieci kijami rozbijają 
te pojemniki, a ich zawartość wysy-
puje się na ziemię. Dla dzieci jest to 
dzień wyjątkowy ponieważ spędzają 
go w oderwaniu od codziennych zajęć 
domowych, pracy na roli, opieki nad 
młodszym rodzeństwem czy pociecha-
mi sąsiadów.

We Włoszech Dzień Dziecka obcho-
dzony jest po królewsku w dniu Świę-
ta Trzech Króli, jednocześnie jest to 
„Dzień Rodziny”.  Prezenty przynosi, 
ale tylko grzecznym dzieciom, wróż-
ka Befina o wyglądzie wiedźmy a nie-
grzeczne dostają węgiel. Ciasteczka pie-
czone na ten dzień zawierają wróżby. 

W dniu 1 czerwca podobnie jak 
w Polsce świętują dzieci w Czechach, 
Słowacji na Ukrainie. Pierwsze obcho-
dy tego święta w Polsce przypadają na 
rok 1952, a miejscem imprez są przede 
wszystkim placówki oświatowe i kul-
turalne. 

Ważnym przedsięwzięciem i pierw-
szą inicjatywą w Europie było powoła-
nie w Polsce w roku 1994 Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. W sejmowych ławach po-
selskich zasiadają uczniowie. W obra-
dach na sali plenarnej uczestniczy 460 
posłów podobnie jak w Sejmie RP. Ob-
rady poprzedzone są pracą komisji sej-
mowej, opracowującej uchwały. Tema-
tami przewodnimi tegorocznej XXIII 
sesji Sejmu D i M są: „Przestrzeń pu-
bliczna jako miejsce wolne od symboli 
propagujących systemy totalitarne” 
i „Lokalni bohaterowie w przestrzeni 
publicznej”. 

Oprac. J.J.

Dzień Dziecka na świecie
Jedyny w świecie Order Uśmiechu, 
przyznawany od 1968 r. na wniosek 
dzieci. 

Śródmiejscy społemowcy mieli 
zaszczyt w dniu 29 kwietnia br. 
świętować wraz z Zespołem Pieśni 

i Tańca „Mazowsze” oraz jego zapro-
szonymi przyjaciółmi – Międzynarodo-
wy Dzień Tańca. Byliśmy uczestnikami 
wspaniałego koncertu pn. „Mazowsze” 
i Przyjaciele”, w siedzibie zespołu 
w Karolinie. MDT ustanowiono w 1982 
roku przez UNESCO, a 29 dzień kwiet-
nia wybrano na pamiątkę wielkiego re-
formatora sztuki tańca, twórcy europej-
skiego teatru baletowego, francuskiego 
tancerza i choreografa Jean-George-
s`a Noverre`a (data jego chrztu). 

„Mazowsze” do współtworzenia koncertu zaprosiło artystów specjalizują-
cych się również w tańcach ludowych – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego „Słowianki” oraz Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas uroczystości Jacek Boniecki – 
dyrektor „Mazowsza”, za wybitny wkład w tworzenie i upowszechnianie kultu-
ry, otrzymał z rąk Ewy Wytrążek – wicedyrektor departamentu w Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Wcześniej, 25 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie, zespół 
odebrał „Złoty Medal z Diamentem”, z rąk Kapituły Medalu Fundacji Akademia 
Polskiego Sukcesu za uchronienie od zapomnienia bogactwa polskiego folkloru 
i promowanie polskiej kultury za granicą.

Koncert rozpoczął Zespół „Mazowsze” pod batutą dyrektora Jacka Boniec-
kiego i zaprezentował utwory do muzyki Tadeusza Sygietyńskiego, opracowane 
scenicznie przez Mirę Zimińską-Sygietyńską, m.in.: Chodzony „Kołem, kołem”, 
„Kukułeczka”, Kujawiak, „Cyt, cyt”, „Furman”, a na finał Mazur. Z kolei Zespół 
„Słowianki” pokazał się m.in. w repertuarze z pogranicza Bośni i Serbi, utworach 
bułgarskich, macedońskich i ukraińskich, a Zespół Tańca Ludowego UMCS w re-
pertuarze rosyjskim i mołdawskim. Ten doskonale opracowany, międzynarodowy 
repertuar, w niezwykły sposób wzbogacił dorobek polskiej tradycji ludowej, pre-
zentowany przez gospodarzy wieczoru. 

Podczas koncertu uczczono jubileusz 10-lecia pracy artystycznej tancerzy ba-
letu Zespołu „Mazowsze”, którzy otrzymali wyróżnienie z rąk dyrektora Jacka 
Bonieckiego. Tego dnia uroczyste „Sto lat!” rozbrzmiało również na cześć samego 
dyrektora, który obchodził właśnie swoje urodziny!

DANUTA BOGUCKA

W drugi majowy weekend hala 
sportowa przy Zespole Szkół 
nr 79 im. Stanisława Kost-

ki Potockiego w Wilanowie gościła 
uczestników Królewskiego Turnieju 
Tańców Polskich o „szablę i bro-
szę króla Jana III Sobieskiego”. Na 
zaproszenie organizatora, Centrum 
Kultury Wilanów na parkiecie prezen-
towało się 126 par w mazurze, kuja-
wiaku, krakowiaku, oberku. Patronat 
merytoryczny objęło Stowarzyszenie 
– Polskiej Sekcji Międzynarodowej 
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych 
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF, zaś 
patronat honorowy marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, burmistrz 
Wilanowa Ludwik Rakowski i prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Wilanów 
Hubert Królak. 

Tradycyjnie finał o „królewską 
szablę i broszę” rozpoczęto dostoj-
nym polonezem,  który w dawnych 
czasach stanowił nieodzowny ele-
ment dworskiego ceremoniału dla 
podkreślenia uroczystego charakte-
ru imprezy. Przyznana najlepszym 
w turnieju szabla, w czasach Jana III 
Sobieskiego była nieodłącznym ele-
mentem męskiego stroju, a ozdobna 
brosza spinała pod szyją zarzucone 
na ramiona wierzchnie reprezentacyj-
ne okrycie.

J.J.

Grecja to kraj słońca, bogów, 
oliwek i kolebka europej-
skiej cywilizacji. Poza częścią 

kontynentalną, do Grecji należy 
2500 wysp (w tym zamieszkałych 
165 ). Najważniejsze z nich to Kre-
ta, Cyklady, Wyspy Jońskie oraz 
Archipelag Dodekanez na Morzu 
Egejskim.W skład tego ostatniego 
wchodzi m.in. wyspa Rodos. 

Wszystko w kraju Greka Zorby ma 
swoje początki w świecie antycznym. 
Taka też jest geneza powstania wyspy 
Boga Słońca. Na Olimpie Zeus wraz 
z Hadesem i Posejdonem podzieli mię-
dzy siebie świat. W tym czasie nieobec-
ny był Helios. Nie przydzielono mu 
jego części. Zeus zapowiedział nowy 
podział, ale stanęło na przekazaniu od 
każdego z braci części ich domeny He-
liosowi. Część nieboskłonu podarował 
Heliosowi Zeus, Hades ofiarował ska-
łę – wyspę, a wraz z nią wynurzyła się 
z morza córka Posejdona Rode (stąd 
nazwa wyspy) z którą Helios miał po-
tomstwo, a aby przyszłe pokolenia cie-

szyły się szczęściem i urodzajem spra-
wił, że nad Rodos zawsze świeci słońce.

W majowym słońcu, na wschodnim 
wybrzeżu wyspy w miejscowości Kio-
tari odpoczywali społemowcy z WSS 
Śródmieście, korzystając ze wszystkich 
zapewnionych im możliwości spędze-
nia wolnego czasu. Od plażowania na 
piaszczysto-żwirowej plaży,  korzysta-
nia ze SPA, po ćwiczenia na siłowni, 
grę w tenisa czy piłkę nożną i z innych 
aktywności pod opieką animatorów. 
Do dyspozycji były barki, dodatkowo 
restauracje, pizzerie, grecka tawerna. 

W ramach kategorii on inclusive cało-
dzienne wyżywienie w większości stano-

wiły dania kuchni śródziemnomorskiej 
z wpływami włoskimi, tureckimi, bał-
kańskimi, ale także europejskimi. Nieod-
łącznym w menu był ser feta,  dip tzatzi-
ki,  sałatka grecka, zupy np. z soczewicy, 
warzywno-mięsne zapiekanki, faszero-
wane pomidory, bakłażany,  papryka,  
gołąbki w liściach winogron, jagnięcina 
i inne mięsa,  ryby, duże ilości świeżych 
warzyw, owoców i deserów z bakławą 
(baklava) włącznie.

Miasta i porty
Wszyscy skorzystali z proponowa-

nych przez biuro Wezyr Holidays wycie-
czek fakultatywnych. Jedną z nich była 
wyprawa do stolicy wyspy o tej samej 
nazwie położonej w najbardziej wysunię-
tym na północ jej punkcie. Zwiedzanie 
rozpoczęto od akropolu z trzema ocalały-
mi kolumnami oraz oglądanymi z okien 
autokaru w Parku Archeologicznym wy-
kopaliskami stadionu hellenistycznego 
z III w p.n.e. i antycznego teatru.  

Kolejnym punktem wycieczki był 
port w Zatoce Mandraki,  który ma za 
sobą ponad 2,5 tysiąca lat nieprzerwa-
nej działalności. Od 408 r. p. n.e. zawi-
jały tu łodzie z towarami, ale port był 
też obiektem kolejnych zdobywców. To 
tu według mitów był 32 metrowy posąg 
Heliosa – zwany Kolosem Rodyjskim,  
uważanym za jeden z siedmiu cudów 
antycznego świata. Był na tyle wysoki,  
że stojąc w rozkroku górował nad wej-
ściem do portu. Według podań to pod 
nim statki wpływały do portu. 

W okresie Bizancjum na wyspę 
napadali Arabowie i Turcy,  Genu-
eńczycy, joannici zwani kawalerami 
rodyjskimi, którzy w 1309 roku roz-
poczęli na Rodos tworzenie państwa 
zakonnego, kontrolującego handel na 
Morzu Śródziemnym. Dziś port obsłu-
guje jachty i małe statki wycieczkowe 
a symbolem miasta są postumenty jele-
nia i łani umieszczone na cokołach,  bę-

dące bramą dla wpływających do portu 
małych jednostek pływających. 

Zabytkową część miasta otacza czte-
rokilometrowy mur grubości 12 me-
trów na 21 metrów wysoki (wysokość 
siedmiopiętrowego budynku mieszkal-
nego) z wieżami i dwunastoma brama-
mi.  Zwykle zwiedzanie rozpoczyna się 
od średniowiecznej Ulicy Rycerskiej,  
zamieszkałej niegdyś przez rycerzy 
Zakonu Maltańskiego. Największym 
zabytkiem tej części jest Pałac Wiel-
kich Mistrzów z XIV, który w okresie 
panowania na Rodos Włochów (po 
usunięciu z niej Turków),  miał być po 
odbudowaniu letnią rezydencją Musso-

liniego. Należy podkreślić, że to wła-
śnie okupujący wyspę Włosi rozpoczę-
li na niej budowę szpitali, wodociągów, 
elektrowni,  budynków użyteczności 
publicznej. Dodekanez zwrócono Gre-
kom a wraz z nim Rodos w 1947r. 

Zatoka Quinna
Drugą antyczną osadą zwiedzaną 

przez grupę z Warszawy było miasto 
Lindos jedna z najbardziej popularnych 
obecnie miejscowości turystycznych na 
Wyspie. Nie tylko położenie nad zatoką 
dodaje uroku temu miejscu, ale przede 
wszystkim zabudowa,  którą stanowią 
białe domy o niepowtarzalnym cha-
rakterze niegdyś będące kapitańskimi 
kwaterami, a obecnie przekształcane 
w luksusowe apartamenty, restauracje 
lub kawiarnie. Na wznoszący się nad 
miejscowością akropol z ruinami świą-
tyni Ateny można wejść albo wjechać 
na jednym ze stu osiołków.  

W drodze powrotnej do Kiotari dla 
osób chętnych zażycia kąpieli zorgani-
zowano dwukrotnie możliwość pływa-
nia m.in. w Zatoce nazwanej imieniem 
Anthony’ego Quinna, który zakochał się 
w tym miejscu podczas kręcenia filmu 
„Działa Navarony”. Początkowo Zatoka 
była własnością aktora ofiarowaną mu 
przez rząd grecki za rozsławienie wy-
spy, po wycofaniu się władz z tej daro-
wizny nazwana została jego imieniem. 

Nad realizacją programu poby-
tu w Kiotari czuwał przedstawiciel 
warszawskiego Przedsiębiorstwa 
Organizacji Turystyki Rekreacji 
i Sportu Patryk Zgrzebniak, wspól-
nie z Małgorzatą Mizielską, kierow-
nikiem Działu Spraw Pracowniczych 
śródmiejskiej spółdzielni. 

Pobyt na Rodos to kolejny bardzo 
udany wyjazd społemowców, uczestni-
czących w wypoczynku poza granica-
mi Polski. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Wyspa słońca

W Galerii RONDO w Warszawie, prowadzonej przez Fundację Cepelia 
Polska Sztuka i Rękodzieło, w maju zaprezentowane zostały ceramiczne 
ptaki Marzeny Bigaj. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 

Pięknych w skrzydlatych przyjaciołach widzi odbicie ludzkich emocji. Większość 
ptaków jest częściowo pokryta cienką warstwą masy ceramicznej tzw. angobą,  
która przetarta pozwala na wydobycie piękna gliny. Marzena Bigaj próbuje róż-
nych technik. Jedną z ostatnich jest zadymianie prac w trociniaku dla uzyskania 
ptaków w kolorze czarno-szarym.

Jak bliskie są ceramiczne ptaki artystce i jej mężowi Zbigniewowi świadczy 
fragment opowiedzianej historii: „ Rozpanoszyły się wszędzie. Zagnieździły na 
pólkach, w szafkach i na regałach. Zadomowiły się bez pytania. Pojedynczo,  w pa-
rach lub całymi rodzinami. Zajęte swoimi sprawami zdają się nas w ogóle nie za-

uważać. Wyniosłe,  z dumnie zadartymi 
dziobami. Kolorowe i stojne,  te pyszące 
się nowym szkliwem, te dumne ze swo-
jego modnego raku (sposób wypalania 
gliny),  a nawet te kocmołuchy prosto 
z trociniaka.Tylko niby przypadkiem 
dziobią tu czy tam ziarenko. Obgadują 
sąsiadki i sąsiadów „…

Artystka zajmuje się także malar-
stwem, rysunkiem,  linorytem, grafiką 
komputerową,  fotografią artystyczną. 
Innym rodzajem jej pracy twórczej są 
batiki. Specyfiką tego rodzaju prac jest 
nakładanie na tkaninę wielokrotnych 
warstw wosku i kąpieli tkaniny w barw-
niku, który farbuje jedynie miejsca nie 
pokryte warstwą wosku. Efekty uzy-
skuje się powtarzając wielokrotnie wo-
skowanie. Komisarzem wystawy była 
Anna Filipowicz-Mróz pracownik Fun-
dacji, a ekspozycję przygotował artysta 
plastyk Marek Jawień. J.J
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Zmiana wykazu prac uciążliwych
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących piersią

Kazimierz Bendkowski 1946–2017

Pożegnanie KustoszaPonad 80 proc. internautów po-
leca znajomym sprawdzone 
produkty. Najczęściej arty-

kuły spożywcze i kosmetyki – pisze 
w Newseria.pl 10 maja br. dr Tomasz 
Baran z Wydziału Psychologii UW. 
Siła rekomendacji zyskuje na zna-
czeniu wśród internautów. Ponad 80 
proc. konsumentów korzystających 
z sieci poleca znajomym produkty, 
z których są zadowoleni. Sami tak-
że chętnie kierujemy się opiniami 
innych – wynika z badania „Lojalni 
2017” przeprowadzonego przez dr 
Tomasza Barana z Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Najczęściej na 
podstawie rekomendacji kupujemy 
produkty spożywcze i kosmetyki. 
Większość z nas bierze udział w pro-
gramach lojalnościowych, co piąty za 
pomocą aplikacji na smartfonie.

– Wyniki ogólnopolskiego badania, 
które zrealizowaliśmy wśród korzysta-
jących z internetu konsumentów w Pol-
sce, wskazują, że zarówno polecanie, 
jak i korzystanie z poleceń innych osób 
jest bardzo powszechne. Zdecydowa-
na większość badanych wskazała, że 
chętnie poleca produkty lub usługi, 
z których sama skorzystała. Chętnie 
też korzystamy z poleceń – mówi agen-
cji Newseria Biznes dr Tomasz Baran 
z Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, autor badania „Lojalni 
2017”.

Z badania „Lojalni 2017” prze-
prowadzonego na panelu Ariadna 
dla 2take.it wynika, że 82 proc. inter-
nautów poleca znajomym produkt lub 
usługę. Ponad połowa (57 proc.) robi to 
co najmniej raz w miesiącu, a 14 proc. 
– raz w tygodniu lub częściej. Naj-
częściej polecamy produkty spożyw-
cze (42 proc.), kosmetyki (39 proc.), 

odzież (35 proc.) i książki (30 proc.). 
Co czwarty badany rekomenduje usłu-
gi fryzjera, z którego jest zadowolony, 
oraz sprzęt AGD, z którego korzysta. 
Najrzadziej z kolei polecamy takie pro-
dukty, jak motocykle, bilety lotnicze, 
materiały biurowe i usługi prawne.

Rekomendacje wpływają też na na-
sze decyzje zakupowe. Ponad 70 proc. 
osób przyznaje, że podejmowało je 
właśnie pod wpływem polecenia. Co 
piąty badany odpowiedział, że zdarza 
mu się to raz w miesiącu. Wśród naj-
częściej kupowanych produktów z po-
lecenia są – podobnie jak przy reko-
mendowanych – produkty spożywcze, 
kosmetyki, odzież i książki.

– Są też różnice międzypłciowe mię-
dzy skłonnością do korzystania z po-
leceń. Kobiety częściej kupują z pole-

cenia kosmetyki, mężczyźni częściej 
sprzęt elektroniczny – wskazuje autor 
badania.

Najczęściej rekomendacje mają 
miejsce w rozmowie – bezpośredniej 
(76 proc.) lub telefonicznej (32 proc.). 
Jednak coraz częściej wykorzystujemy 
do tego media społecznościowe (19 
proc.).

– Bardzo pozytywnie badani reagują 
na propozycje wynagradzania za pole-
canie. Nie należy jednak mylić płace-
nia za to, żeby komuś ktoś coś polecił, 
tylko raczej wynagradzanie za to, że 
polecamy usługi, do których sami oso-
biście jesteśmy przekonani. W ten spo-
sób wzmacniamy naturalną tendencję 
konsumentów do polecania produktów 
i usług, z których sami skorzystali i są 
z nich zadowoleni – analizuje dr To-
masz Baran.

Z badania wynika, że 66 proc. bada-
nych (z czego 28 proc. zdecydowanie) 

byłoby zainteresowanych wzięciem 
udziału w programie, w którym otrzy-
mywaliby wynagrodzenie za polecanie 
innym osobom produktów lub usług, 
które sami kupili.

– Zdecydowana większość badanych 
bierze udział w programach lojalno-
ściowych. Aktywnie korzysta z nich nie-
mal 2/3 osób. Zbieranie profitów z ko-
rzystania z różnego rodzaju systemów 
lojalnościowych jest dla nas ważne. 
System lojalnościowy wzbogaca też ak-
tualną ofertę produktową – mówi autor 
badania „Lojalni 2017”.

W programach lojalnościowych 
bierze udział nieco ponad 80 proc. 
osób. Choć wciąż przeważnie korzy-
stamy z plastikowej karty lojalnościo-
wej (74 proc.), a ok. 30 proc. gromadzi 
kupony promocyjne lub zbiera punkty 

w postaci pieczątek przybijanych do 
kuponów, to coraz częściej korzysta-
my przy tym ze stron internetowych 
(33 proc.). Blisko co piąty badany 
deklaruje udział w programach lojal-
nościowych za pomocą aplikacji na 
smartfonie. 66 proc. badanych przy-
znaje, że udział w programach lojalno-
ściowych sprawia, że częściej kupują 
lub korzystają z usług firm prowadzą-
cych taki program.

– Najważniejszym wzmacniaczem 
tego zjawiska jest poręczność progra-
mu. Chodzi o to, żeby nie wymagał 
on noszenia ze sobą jakiś kartek, pie-
czątek, kart plastikowych. Im bardziej 
będzie to poręczne i dostępne, np. 
w aplikacji na smartfonie, tym większa 
szansa, że program lojalnościowy bę-
dzie mógł istotnie zadziałać i spełniać 
swoją funkcję – tłumaczy dr Tomasz 
Baran.

Opr. Red.

CO PISZĄ INNI?

Siła rekomendacji

30 maja br. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy 
o Państwowej Inspekcji 

Bezpieczeństwa Żywności, przedło-
żony przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi. Nowo powstała inspekcja 
przejmie wszystkie zadania Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
oraz Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (zo-
staną zlikwidowane), a także część 
zadań Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej i Inspekcji Handlowej. Ozna-
cza to stworzenie nowego, zintegro-
wanego oraz uproszczonego systemu 
kontroli bezpieczeństwa i jakości 
żywności na wszystkich etapach jej 
produkcji, który w konsekwencji 
zwiększy ochronę zdrowia konsu-
mentów.

Konsolidacja służb odpowiedzial-
nych za urzędową kontrolę żywności 
dominuje wśród państw Unii Europej-
skiej – w 23 krajach dokonano scalenia 
istniejących urzędów, a w 14 państwach 
nadzór nad bezpieczeństwem żywności 
sprawuje minister odpowiedzialny za 
rolnictwo. Połączenie funkcjonujących 
w Polsce organów urzędowej kontroli 
żywności wpisuje się w te tendencje.

Skonsolidowany nadzór nad pro-
dukcją żywności w Polsce jest koniecz-
ny, bo zapewni jej wysoki poziom bez-
pieczeństwa oraz podniesienie jakości 
i wartości. Przyczyni się także do wy-
eliminowania nieuczciwych praktyk 
w handlu żywnością (np. fałszowania 
żywności). Ma to szczególne znaczenie 
dla konsumentów, których wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności i dobrostanu zwierząt 
rosną. Konsolidacja jest także potrzeb-
na, bo polski rynek żywności należy do 
największych w Unii Europejskiej. 

Za reorganizacją służb kontroli żyw-
ności opowiadają się od lat organizacje 
branżowe przetwórstwa rolno-spo-
żywczego. Producenci sygnalizują, 
że często są zdezorientowani kontro-
lami przeprowadzanymi – w niedłu-
gim czasie – przez kolejne inspekcje. 
Organy kontrolne dokonują inspekcji 
niezależnie od siebie, a to wymaga od 
przedsiębiorcy dodatkowego czasu na 
udzielanie wyjaśnień poszczególnym 
inspektorom. Jest to szczególnie uciąż-
liwe w przypadku małych firm.

Powstanie jednej Inspekcji, nad-
zorującej i koordynującej proces 
kontroli, zapewni efektywniejsze go-
spodarowanie powierzonymi środka-
mi, a w efekcie spowoduje obniżenie 
kosztów urzędowej kontroli żywności. 
Taka reorganizacja oznacza też szybsze 
i kompleksowe przeprowadzanie kon-
troli oraz audytów u rolnika i przed-
siębiorcy. Jednocześnie kontroli i au-
dytów w gospodarstwach i zakładach 
produkcyjnych będzie mniej. Wyelimi-
nowane zostaną przypadki dublowania 
się i nakładania kompetencji. Ponadto, 
konsolidacja zapewni lepszą organi-
zację pracy, optymalne wykorzystanie 
bazy laboratoryjnej i specjalistycznego 
sprzętu, a także zasobów kadrowych 
i majątkowych.

Podstawowe zadania nowej inspek-
cji dotyczą zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywności, a w konsekwencji 
ochrony zdrowia i życia konsumentów, 
a także kontroli uczciwości praktyk 

handlowych oraz ochrony interesów 
ekonomicznych konsumentów.

Nowa Inspekcja będzie miała trój-
stopniową strukturę (1. Główny In-
spektor Bezpieczeństwa  Żywności; 2. 
wojewódzki i graniczny inspektor; 3. 
powiatowy inspektor).

Zadania Inspekcji będą wykonywać 
przede wszystkim jej pracownicy, leka-
rze weterynarii, a także inne upoważ-
nione przez nią osoby fizyczne i praw-
ne oraz jednostki organizacyjne.

Główny Inspektor będzie central-
nym organem administracji rządowej, 
podlegającym ministrowi rolnictwa. 
Będzie powoływany przez premiera 
na wniosek ministra rolnictwa (i od-
woływany przez szefa rządu). W pro-
jekcie ustawy szczegółowo określono 
wymagania wobec osoby ubiegającej 
się o stanowisko Głównego Inspekto-
ra oraz jego zastępców. Przedstawiono 
zasady naboru na to stanowisko, a tak-
że zadania Głównego Inspektora.

Główny Inspektor ma składać mini-
strowi rolnictwa, do 31 maja każdego 
roku, sprawozdanie z realizacji za-
dań Inspekcji za poprzedni rok. Mają 
funkcjonować przy nim dwa organy 
doradczo-opiniodawcze: Rada Sani-
tarno-Epizootyczna i Rada do spraw 
Laboratoriów. Określono także zada-
nia wojewódzkich i granicznych oraz 
powiatowych inspektorów bezpieczeń-
stwa żywności oraz niezbędne wymogi 
do sprawowania tych funkcji.

Opr. Red.
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Zintegrowana kontrola

l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Od 1 maja 2017 r. weszły w życie zmiany wprowa-
dzające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 
kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cią-
ży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796). 
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie 
wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057), które traci moc 
z dniem wejścia w życie zmiany z dniem 1.05.2017r.

Rozporządzenie to reguluje m.in. normy przenoszenia 
ciężarów, czasu pracy przy monitorach, normy wydatku 
energetycznego przy pracach uciążliwych, a mianowicie:• Dla kobiet w ciąży:
1.  Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obcią-

żenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycz-
nym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na 
zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej 
do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania ta-
kiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min;

2.  Ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie 
przekraczającej 3 kg.

3.  Ręczne przenoszenie pod górę:
a) przedmiotów przy pracy stałej,
b) przedmiotów ; o masie przekraczającej 1 kg przy pracy 
dorywczej,

4.  Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w cza-
sie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji 
stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po 
którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

5.  Prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – 
w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, 
przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekra-
nowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po 
którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minu-
towa przerwa, wliczana do czasu pracy.• Dla kobiet karmiących piersią:

1.  Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obcią-
żenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycz-

nym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na 
zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej, – 12,5 kJ/min;

2.  Ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie 
przekraczającej:
a) 6 kg – przy pracy stałej,
b) 10 kg – przy pracy dorywczej, 
c)  ręczne pr zenoszenie przedmiotów o masie przekra-

czającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m
lub na odległość przekraczającą 25 m;

Natomiast normy przenoszenia ciężarów dla pracowni-
ków mężczyzn i kobiet reguluje rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 
2017r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcz-
nych pracach transportowych oraz innych pracach związa-
nych z wysiłkiem fizycznym, którego zmiana weszła w życie 
1 maja 2017r., a mianowicie:
1.  Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania 

pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podno-
szeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany 
roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy 
pracy dorywczej 20 kJ/min.

2.  Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania 
pracy fizycznej związanej z podnoszeniem przenosze-
niem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może 
przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy doryw-
czej 30 kJ/min.”; 

3.  Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez 
jednego pracownika nie może przekraczać: 
•  dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy 

pracy dorywczej,
•  dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy 

pracy dorywczej,.
4.  Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracow-

nika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może 
przekraczać:)
•  dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy 

dorywczej, 
•  dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy 

pracy dorywczej.
5.  Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracow-

nika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa prze-
noszonych przedmiotów nie może przekraczać
• dla kobiet – 12 kg,
• dla mężczyzn – 30 kg

6.  Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracow-
nika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach 
lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie 
przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, nieza-
leżnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, 
to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:
• dla kobiet – 12 kg,
•  dla mężczyzn – 30 kg..
W wyżej podanych rozporządzeniach znajdziecie Pań-

stwo większą ilość norm przenoszenia ciężarów.
 Opracowała

MONIKA BOBKE

Kazimierz Bendkowski urodził się 
28 stycznia 1946 r. w Piotrkowicach 
Wielkich, w gminie Koniusza, w po-
wiecie proszowickim, koło Krakowa. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w pobliskim 
Niegardowie, wyjechał jako młody 
chłopak, by uczyć się w Technikum 
Mechanicznym w Ursusie. Następ-
nie studiował na Wydziale Maszyn 
Roboczych i Pojazdów Politechniki 
Warszawskiej. Po ukończeniu stu-
diów, w konsekwencji fundowane-
go stypendium, w 1971 r. rozpoczął 
pracę w Zakładach Mechanicznych 
Ursus. Po kilku latach przeszedł do 
pracy do Ministerstwa Gospodarki 
Materiałowej, a po reorganizacji urzę-
dów centralnych w latach 80. trafił do 
Ministerstwa Rynku Wewnętrznego. 
Tutaj szybko rozwinął znajomość pro-
blemów handlu, awansując kolejno na 
wicedyrektora, a potem na dyrektora 
Departamentu Organizacji Rynku.

Rozwój jego zdolności i nabyte 
umiejętności znalazły szersze uznanie, 
skoro założyciele KZRSS Społem za-
prosili go do pracy w Związku. Tutaj, 
już od lutego 1992 r. był głównym spe-
cjalistą, kierując zespołem prognoz, 
a potem zajmując się m.in. promocją 
handlu. W pełni przydały się wtedy 
jego zainteresowania medialne, zdol-
ności kronikarskie i umiłowanie histo-
rii. Bowiem jego humanistyczne skłon-
ności znajdowały wyraz już w latach 
szkolnych i studenckich, gdy recytował 
utwory literackie, prowadził radiowę-
zeł akademicki, pisywał do tygodnika 
„Politechnik”. A później do „Głosu 

Ursusa”, katolickich periodyków, ta-
kich jak „Słowo Powszechne”, „Wie-
rzyć Życiem”, „Naszego Dziennika” 
/m.in. cykl artykułów o „Społem”/ oraz 
w prasie spółdzielczej – do miesięczni-
ka „Społem” i „Społemowca Warszaw-
skiego”. 

W 2009 r. został wpisany do hono-
rowej księgi zasłużonych działaczy 
warszawskiej spółdzielczości spo-
żywców. W 2011 r. otrzymał odznakę 
„Zasłużony dla Społem”. Był niezwy-
kle cenionym, sumiennym, ideowym 
i skromnym pracownikiem i spółdziel-
cą. Pozostanie w powszechnej pamięci 
jako znakomity autor opracowań histo-
rycznych i prelegent, aktywny propa-
gator wielkiej tradycji i dorobku ruchu 
społemowskiego.

Kazimierz Bendkowski był głęboko 
religijnym, aktywnym prezesem Od-
działu Parafialnego Akcji Katolickiej 
w parafii MB Fatimskiej w Ursusie, 
poprzednio również w zarządzie Die-
cezjalnego Instytutu AK Archidiecezji 
Warszawskiej, wyróżniony medalem 
„Za Zasługi dla Archidiecezji War-
szawskiej”. Otrzymał także tytuł ho-
norowego strażaka i srebrną odznakę 
OSP w swej rodzinnej, podkrakowskiej 
gminie Koniusza. Wcześniej opra-
cował monografię historyczną OSP 
i współorganizował wiele imprez na 
rzecz swojej małej ojczyzny, blisko 
800-letniej parafii św. Jakuba Apostoła 
w Niegardowie. 

Cześć Jego pamięci! 

DARIUSZ GIERYCZ

uDokończenie ze str. 2
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Z utęsknieniem czekaliśmy na 
owoce sezonowe. Świeże, pysz-
ne i znakomicie komponujące 

się z różnymi potrawami. Tru-
skawki to znakomity dodatek do 
zup, owoc świetnie uzupełniający 
dania mięsne i rybne, a ciasta i de-
sery z ich udziałem to po prostu 
poezja smaku.

Chłodnik pomidorowo-
truskawkowy

● 0,5 kg pomidorów ● 3 szklanki 
truskawek ● 2 ogórki gruntowe ● 1 
czerwona papryka ● 3 ząbki czosnku 
● 1 łyżka cukru brzozowego ● sok 
z 1 cytryny ● sól ● pieprz

Wszystkie rozdrobnione składniki 
umieszczamy w malakserze (pomi-
dory i ogórki bez skórki, papryka bez 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1-25 utworzą hasło:

Poziomo: 1) w pudełku w pomido-
rach lub oliwie, 5) podłużne obniżenie 
powierzchni ziemi, 8) kamrat, 9) mały 
cybuch, 10) baza, 11) faza księżyca, 
13) wykorzystana, 16) marcinek ina-
czej, 20) stolica Iraku, 23) schyłko-
wiec, przedstawiciel dekadentyzmu, 
24) instrument muzyczny, 25) stolica 
Wielkiej Brytanii, 26) wypełnia wsypę, 
27) na chodzenie po domu.

Pionowo: 1) wychudzona kobyła, 2)
smaczne, czerwone warzywa, 3) okra-
sa, 4) wartka w filmie, 5) mały dąb, 6)
wykaz, 7) nie wszystkie, wybrane, 12)
obowiązuje do USA, 14) Mirosław – 
pisarz, publicysta (1913–1995) autor 
powieści o Wietnamie „Rzeka Czer-
wona” 15) wygasły wulkan w Gwate-
mali, 17) walczy z bykiem, 18) tama, 
19) nazwisko piosenkarki Karin, 21) 
waluta USA, 22) w mit. greckiej bogini 
zamieniona w drzewo laurowe, 23) do-
niesienie na sąsiada.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 6 prosimy przesłać na 
adres redakcji do dnia 30 czerwca 
2017r. 

Prawidłowe odpowiedzi drogą lo-
sowania będą premiowane nagrodą 
– niespodzianką ufundowaną przez 
spółkę Garmond Press. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 4/17 
Poziomo: 1) Marzanna, 5) klocki, 8)

Ludwik,9) redakcje, 10) saksofon, 11)
kuraki, 13) Ajaks, 16) łosza, 20) portal, 
23) spiralka, 24) szponder, 25) snopek, 
26) mohair, 27) nestorka.

Pionowo: 1) melasa, 2) redakcja, 3)
adinol, 4) Akron, 5) kaduk, 6) Oskar, 7)
kajakarz, 12) upał, 14) Jaworzno, 15)
syta, 17) Szolapur,  18) brunet, 19) ja-
skra, 21) Troja, 22) lider, 23) szron.  

Hasło: MAJONEZ KIELECKI 
UZNAWANY ZA NAJLEPSZY

Nagrodę ufundowaną przez Wy-
twórcza Spółdzielnię Pracy Społem 
w Kielcach otrzymuje Dominika Go-
łowin z Jabłonny.
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Charlotte 

Znalazłem się tutaj na Placu Grzy-
bowskim po ważnych konferen-
cjach. Wiosenne słońce wprost 

oświetlało ogródek, gdzie tłok 
w południe był taki niesamowity, 
że z trudem znalazłem miejsce. Wi-
dok fantastyczny – na wprost stary 
kościół Wszystkich Świętych, na 
którego kamiennych schodach jako 
mały chłopak z kolegami strzelałem 
z kalichlorku na Wielkanoc. W tle 

imponujące nowoczesne wieżowce 
i wiosenna zieleń drzew.  Naliczyłem 
14 stolików, wokół których zwijał się 
młody kelner Arkadiusz z dorywczą 
pomocą kelnerki. W pewnym mo-
mencie wyszła elegancka szefowa 
sali i wskazała mnie, bo widziała 
z daleka, że czekam. Towarzystwo 
wokół było bardzo interesujące i roz-
gadane, a przeważały artystycznie 
wyglądające pary w letnich strojach. 
Szybko podano mi smakowite kawał-
ki gęsiej szyjki faszerowane mięsem, 
ziemniakami i cebulą, z dodatkiem 
pokrojonej rzodkwi i kapitalnego 
chrupiącego tostu, co niewątpliwie 
nawiązywało do żydowskiej kuchni 
funkcjonującej tu dawniej restauracji 
Menora. Do tego otrzymałem bar-
dzo wytrawne białe musujące wino 
alzackie.  W sumie przeżycie kuli-
narne równe wrażeniom wizualnym. 
Rachunek niewielki, bo raptem 25 zł 
i już żałowałem, że mój stary przyja-

ciel był daleko, a inny przez telefon 
wymówił się zajęciami sportowymi. 

smaki warszawy 

Koło południa było puściutko, 
mimo że sąsiednie lokale były 
oblegane. Dziwne, bo była tu 

fajna słodka atmosfera, skoczna 
wesoła muzyka radiowa, kwiatki 
w doniczkach, bogata oferta słod-
kości i ten wspaniały widok na plac 
poprzez duże witryny. Dwie nie-

co stremowane blondynki zza lady 
szybko podały mi ulubiony soczek 
Cappy z czarnej porzeczki a do tego 
jak się okazało znakomitą, delikatną 
w smaku babeczkę śmietankową. 
Mało nie wywróciłem stolika, gdy 
okazało się, że soczek podano mi 
w zamkniętej butelce! No tak, wios-
na! Uśmiech rozładował przestrach 
dziewczyny. Jedyne co mnie dosk-
wierało, to brzydkie tapety, udające 
regały z książkami... 

pasadena 

Chciałem ściągnąć tutaj moje-
go starego druha, bo z placem 
Grzybowskim zwi ązane są nasze 

sentymentalne wspomnienia z dzie-
ciństwa. Teraz plac pięknie został 
zagospodarowany. Zielony skwerek 
pośrodku, a wokół wyrosły niebo-
tyczne wieżowce, na których tle 
tym wyraziściej widać urodę starego 

kościoła Wszystkich Świętych i od-
nowionych kamieniczek. Na ogród-
ki uliczne świeci wiosenne  słońce.  
Niestety, druh nie dotarł, bo prze-
dłużyła mu się wizyta w przychodni, 
więc musiałem sam zdobyć miejsce, 
co nie było łatwe z uwagi na licznych 
gości. Jednak długo nie czekałem 
i  zamówiłem u uprzejmej kelnerki 
danie dnia, reklamowane na tablicy 
obok. Był to gulasz z sarny, podany 
z kopytkami i sałatką z ogórka. Do 
tego była kwaśna lemoniada. Z tego 
wszystkiego ona była najlepsza, ko-
pytka poprawne, natomiast gulasz 
to potężna porażka. Nie ratował go 
niezły gęsty, choć skąpy  sos. Ka-
wałki dziczyzny były tak cholernie 
twarde, że trzeba je było kroić na 
malutkie kawałeczki, aby dało się je 
przeżuć. Były nierówne, bo zdarza-
ły się i miększe, a nawet jeden nieco 
kruchy.  Nie dałem rady do końca. 
I mimo, że atmosfera przyjemna, 
niezła obsługa, to ocena idzie w dół. 
Cena gulaszu 42 zł zdecydowanie 
nieuzasadniona.  Ubolewam. 

VinCent 
Dla poprawy nastroju po nieuda-

nym lanczu wstąpiłem tutaj na coś 
przyjemnego. I faktycznie klasy-
czne croissanty okazały się świetne. 
Lubię te bardziej wypieczone, a do 
soku pomarańczowego wyciskane-
go pasują znakomicie.  Obsłu-
ga fachowa bez zarzutu, prasa do 
czytania, a wnętrze umilają żywe 
kwiaty w wazonie. Tło muzyczne 
– francuskie melodie i te zapachy 
wypieków...  A wieżowiec vis a vis 
przy Twardej na wyciągnięcie ręki.  

SMAKOSZ
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SmaKi waRSzawy  

Plac Grzybowski

Przysłowia czerwcowe

Baran 21.III-20.IV
Nadmiar zajęć wyda ci się 
na początku nie do pokona-
nia,  ale wszystko dobrze się 
skończy. Czekają cię ciekawe 
wydarzenia.

Byk 21.IV-21.V
Warto zaplanować urlop. 
Może tym razem wojaże 
zagraniczne. Dobry czas ta, 
aby pomyśleć o odświeże-

niu garderoby

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Nie wyolbrzymiaj spraw, 
które mają niewielkie zna-
czenie. W trudnych mo-
mentach zawsze możesz 
liczyć na pomoc bliskich.

rak 22.VI-22.VII
Warto zmienić otoczenie. 
Wybrać się za miasto,  albo 
podziwiać uroki okolicy 
inne niż do tej pory. Więcej 

determinacji w działaniach.

lew23.VII-22.VIII
Wszystkie skomplikowa-
ne sprawy należy załatwić 
w elegancki sposób. Zajmij 
się rozwiązaniem odle-
głych planów. Dasz radę.

Panna 23.VIII-22.IX
W życiu każdego człowieka 
powinno znaleźć się miej-
sce na pomoc drugiemu. 
Przyda ci się relaks w po-
staci imprez kulturalnych.

waga 23.IX– 23.X
Wiosna w pełni czas na po-
rządki w szafie. Nie zrażaj się 
drobnymi niepowodzeniami. 
Więcej staranności w wyko-

nywaniu wszelkich prac.

SkorPIon 24.X-22.XI
W czasie wolnym postaw 
na dobre, sprawdzone to-
warzystwo. Pozwoli ci ono 
poprawić humor na dłużej. 

Strzelec 23.XI.-23.XII
Czas pomyśleć o dłuż-
szym odpoczynku. Twoje 
nowe plany muszą być 
bardziej dopracowane, aby 

zakończyły się sukcesem.

kozIorożec 24.XII-20.I
oświęć w tym miesiącu 
więcej uwagi przyjaciołom.  
Może zdarzyć się niewielki 
brak środków płatniczych. 

wodnIk 21.I-20.II
Postaraj się utrzymać jak 
najlepszy kontakt z bliski-
mi. Nie zaniedbuj spraw 
zdrowotnych. Przyda się 

wizyta u lekarza.

ryBy21.II-20.III
Miesiąc czerwiec przynie-
sie szereg spontanicznych 
działań. W racjonalny spo-
sób korzystaj z pogodnych 

dni tego miesiąca.

gniazda nasiennego, truskawki bez 
szypułek) i miksujemy do jednoli-
tej konsystencji. Najlepiej smakuje 
w upalne dni uprzednio schłodzony 
w lodówce.

polędwiCzki z truskawkami

● 400 g truskawek ● 1 łyżeczka 
cukru ● 600 g polędwiczek wieprzo-
wych ● sól ● pieprz ● 2 łyżki oliwy 
● cztery łyżki białego wytrawnego 
wina ● 1 łyżka masła ● 1 łyżeczka 
szałwii

Owoce myjemy, osączamy i po 
oderwaniu szypułek połowę kroimy 
w kostkę, połowę w grube plastry, 
oprószamy cukrem. Mięso myje-

my, osuszamy, kroimy w dość gru-
be plastry. Lekko je rozklepujemy, 
oprószamy solą, pieprzem i krótko 
obsmażamy na rozgrzanej w rondlu 
oliwie. Wlewamy sok, który puści-
ły truskawki, dodajemy pokrojone 
w kostkę owoce, podlewamy wi-
nem, powoli zagotowujemy. Doda-
jemy masło, mieszamy, ewentualnie 
doprawiamy do smaku solą i jesz-
cze chwilkę dusimy. Zdejmujemy 
z ognia, dodajemy szałwię i pozosta-
łe owoce, delikatnie mieszamy, przy-
krywamy i odstawiamy na 10 minut, 
by smaki się przegryzły. Podajemy 
z ryżem i listkami młodego szpinaku 
w sosie winegret.

deser z serkiem 
masCarpone

● truskawki ● 250 g serka mascar-
pone ● 250 g śmietanki 30% (schło-
dzonej w lodówce) ● 2–3 łyżki cukru 
pudru ●herbatniki

Truskawki myjemy i usuwamy 
szypułki, następnie przekrawamy 
na pół. Herbatniki wkładamy do 
woreczka foliowego, przykrywamy 
bawełnianą ściereczką i kruszymy 
uderzając tłuczkiem do mięsa. Śmie-
tankę ubijamy mikserem, aż powsta-
nie z niej bita śmietana, dodajemy 
serek mascarpone wymieszany z cu-
krem pudrem i jeszcze przez chwi-
lę miksujemy wszystkie składniki. 
W szklanym naczyniu układamy 
warstwy zaczynając od herbatników, 
następnie krem i na końcu truskawki. 
Deser podajemy schodzony prosto 
z lodówki.

TARTINKA

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje,  
jego pluchy, pogody chętnie naśladuje.

Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje,  
to zwykle cały rok psuje.

Gdy w czerwcu często deszcz pada, 
to w lipcu upały nie lada.

Pełnia czerwcowa,  burza gotowa.

W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze.

Grzmot w czerwcu głosi,  
że dużo zboża przynosi.

Waga 23.IX– 23.X
Skorpion 24.X-22.XI

Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
PWodnik 21.I-20.II
Ryby 21.II-20.III
 J.J.

SezOn na tRuSKawKi


