Dziś jest wyjątkowa okazja, aby na Ziemi Olkuskiej, w gronie tak
znamienitych gości, wręczyć Statuetkę Teatralną 2017 Pani Grażynie Kulig –
Prezesowi „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olkuszu. Przypadł mi w
udziale wielki zaszczyt, a równocześnie i przyjemność przedstawienia Państwu
sylwetki tej niezwykłej osoby.
Pani Grażyna Kulig ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Krakowie uzyskując tytuł Magistra Towaroznawstwa. Jako młoda dziewczyna
pierwsze kroki skierowała do „Społem” i tu pracuje już ponad 40 lat. Jak mówi: „Jest
to moja pierwsza i jedyna praca, którą wykonuję z radością. Szacunek do
spółdzielczości wyniosłam z domu rodzinnego: mój ojciec był przez kilkanaście lat
prezesem Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie. Może dlatego tak chętnie
współpracuję ze spółdzielniami mleczarskimi, których wyroby doskonałej jakości
można spotkać w naszych sklepach”.
Przez wiele lat była zastępcą i kierownikiem Działu Piekarskiego oraz
zastępcą kierownika Działu Handlowego. Od ponad 12 lat jest na stanowisku
Prezesa Zarządu „Społem” - Instytucji, która od 128 lat przyczynia się do wspierania
inicjatyw m.in. urzędu miasta, firm, szkół, świetlic środowiskowych, zarządów osiedli,
związków emerytów, rencistów i inwalidów, Powiatowego Urzędu Pracy, zespołów
sportowych, związków strzeleckich, Polskiego Czerwonego Krzyża, placówek
opiekuńczo - wychowawczych, kół gospodyń wiejskich, fundacji, stowarzyszeń, w
tym Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego. Liczne podziękowania są tego
rzeczywistym dowodem. Z rąk Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego
otrzymała Złoty Medal za długoletnią służbę. Za działalność dobroczynną „Społem"
w Olkuszu zostało uhonorowane nagrodą burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis
Nobilis – Szlachetne Serca w kategorii „Filantrop".
Pani Grażyna Kulig to osoba kompetentna, przykład autorytetu zbudowanego
na ogromnej wiedzy i doświadczeniu, prawości i szacunku dla drugiego człowieka, i
jednocześnie wrażliwa, dobra, zawsze uśmiechnięta, której serce, cytując poetę
Adama Asnyka, to cenna księga oprawna w srebro i złoto. Wspólnie bowiem z
członkami Zarządu, pracownikami Spółdzielni tworzy zespół ludzi o wielkim sercu,
współtworząc nowoczesną kulturę pomocy bez rozgłosu, dyskretnie, aby osoby

będące w potrzebie nie czuły się odrzucone przez społeczność lokalną.
Pracownikom Spółdzielni sprawia radość i satysfakcję czyjś uśmiech i dobre słowo,
które często słyszą od dzieci i dorosłych, którym od wielu lat bezinteresownie
pomagają. Wiedzą bowiem, że samotność, bieda może czasami poniżać i odzierać z
wszelkiej godności. Szczególnie jest to przykre, gdy dotyczy dzieci.
Szanowna Pani Prezes! To dzięki Pani życzliwości i wrażliwości uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów wraz ze swoimi nauczycielami – opiekunami
mogą być należycie ugoszczeni podczas realizowanych różnych projektów,
koncertów, finału różnych konkursów, m.in. Konkursu na Recenzję Teatralną,
Konkursu Wiedzy o Teatrze, czy też Bliżej Teatru. Kategoria Edukacja i
Uczestnictwo. Zdarzyło się, wiem o tym, że wypieki Spółdzielni, na czele której Pani
stoi, były jedynym słodkim posiłkiem dla ucznia – laureata jednego z konkursów.
Pamiętam jego błysk w oczach i cicho wypowiedziane słowa: „Moja mama niestety
nie może sobie pozwolić na kupowanie takich smacznych delicji, bo każdy grosz
odkłada dla mojej chorej siostrzyczki…”.
Jeśli kiedykolwiek ktoś będący w potrzebie, być może jest wśród nas na sali,
zwrócił się o jakąkolwiek, nawet najdrobniejszą pomoc do Pani Prezes „Społem” PSS
w Olkuszu,
zawsze mógł liczyć na wsparcie, pomoc w przejściu przez trudny okres w swoim
życiu.
Należy podkreślić, że „Społem” jest otwarte m.in. dla uczniów miejscowych
szkół, którzy odbywają tam praktyki zawodowe oraz uczą się zawodów sprzedawcy i
piekarza. Warunki, jakie im zapewnia Pani Grażyna Kulig, sprawiają, że młodzież
wręcz garnie się do tych placówek. Dużą część pracowników „Społem” stanowią
osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności. Korzystają one z wszelkich
przywilejów przysługujących takim osobom. Poza tym dzięki uczestniczeniu w
programach ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w tzw. „Juniorze”, młodzi
ludzie mają szansę zarówno odbycia stażu, jak i możliwość poznania specyfiki pracy
w zawodzie. Podobnie działające zakłady pracy trudno znaleźć w powiecie olkuskim.
Szanowni Państwo! Pragnę na ręce Pani Prezes „Społem” Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Olkuszu skierować gorące podziękowania za współpracę
ze środowiskiem olkuskim, a przede wszystkim za pochylanie się nad drugim
człowiekiem. Jednocześnie pragnę złożyć serdeczne gratulacje za podejmowanie i
kontynuowanie wartościowych inicjatyw mających na celu od wielu lat wspieranie i
uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i przedsięwzięciach, na

których cele przeznacza produkty spożywcze, przemysłowe oraz wyroby z dwóch
firmowych piekarni.
Tylko rozsądne i mądre zarządzanie oraz zaangażowanie wszystkich
pracowników pozwala utrzymać firmę w dobrej kondycji gospodarczej i finansowej, a
to zaś pozwala mieć nadzieję, że można w przyszłości, będąc w potrzebie, liczyć na
ofiarność Spółdzielców.
O tym, że współpraca Spółdzielni m. in. ze Stowarzyszeniem Teatralno –
Literackim, od początku jego powstania, jest wręcz wzorowa, niech świadczy fakt
dzisiejszej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2017.
Pani Prezes mgr Grażyna Kulig wraz ze swoją „załogą” pomaga pokonywać
wszelkie bariery. Dlatego tu, na Olkuskiej Ziemi, pragnę złożyć serdeczne
podziękowania i wyrazy uznania za to wszystko, co dobre, co Spółdzielnia, dzięki
Pani przychylności, wnosi do naszego środowiska.
Wszystkim Pracownikom, którzy są zaangażowani w przedsięwzięcia, życzę
samych sukcesów. Niech ta Statuetka Teatralna 2017 będzie wyrazem naszego
szacunku dla wszystkich inicjatyw, które realizuje „Społem” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Olkuszu.
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