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Sklepik z inicjatywy pana Dyrektora założyła w 2005 r. wraz z uczniami 

ówczesnej III klasy Gimnazjum pani Aleksandra Najgebauer. Na pierwsze zakupy 

pieniądze pochodziły z udziałów członków spółdzielni oraz pożyczki pana Dyrektora 

– czyli szkoły. Po roku zysk wynosił prawie czterokrotność kwoty pożyczonej od 

szkoły! 

Zaczęliśmy od wysprzątania pomieszczenia na sklepik, pan woźny pomalował 

ściany, pozbieraliśmy meble, które były nam potrzebne a w szkole stały 

niewykorzystane. Pani Najgebauer dowiedziała się jak to wszystko należy 

zorganizować od pani Marii Bajek, która była wtedy instruktorem Spółdzielni w 

Lublińcu. 14.12.2004 r. zrobiono zakupy i zaczęto sprzedawać. Osobą, która 

„rozkręciła” sklepik i najwięcej w nim pracowała był Oktawian Kita. Teraz już 

dorosły absolwent szkoły, mający własną działalność gospodarczą – można 

powiedzieć, że pierwsze biznesowe doświadczenia zdobywał w naszej spółdzielni . W 

następnych latach sprzedających było coraz więcej sklepik rozwijał się.  

Początkowo w sklepik zaopatrywaliśmy sami, pomagali rodzice, opiekunka 

sama przywoziła towar. Następnie podjęliśmy współpracę z firmą Frito Lay i Mirex. 

Później z innymi firmami, które dowożą towar. Szczególnie cieszymy się ze 

współpracy z firmą „PAX” – dowożącą każdego dnia świeże pieczywo cukiernicze. 

Nie od razu sklepik miał swoją nazwę. Wiosną 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na 

logo i nazwę spółdzielni. Wygrał projekt Konstantego Kity i Tomasz Wilka i nazwa 

„Wyrwigrosz”.  

W roku 2009 przenieśliśmy się do nowej siedziby, w przeciwległej części 

korytarza. Wydzielono ściankami gipsowymi pomieszczenie, które umeblowaliśmy 

nowymi regałami. Poprawił się komfort pracy. W roku szkolnym 2014/2015 znów 

była przeprowadzka, a właściwie powrót na dawne miejsce. Tym razem z regalami i 

nową ladą.   

Staramy się propagować zdrowy styl życia. Dlatego proponujemy naszym 

klientom zdrowe jedzenie, zawsze świeże pieczywo, wodę mineralną, soki owocowe. 

Na gazetce prezentujemy sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu, przepisy na 

zdrowe dania. Jeździmy na rajdy rowerowe, górskie wycieczki, wyjazdy narciarskie, 

żeby każdy mógł się przekonać, że taka forma spędzania czasu jest naprawdę 

przyjemna. Pomagamy organizować szkolne konkursy, nasi członkowie mogą liczyć 

na finansowe wsparcie ich udziału w konkursach płatnych. Włączamy się w akcje 



charytatywne przeprowadzane w szkole, wiele akcji organizujemy wspólnie z 

samorządem uczniowskim.   

Rok 2012 był Rokiem Spółdzielczości – z tej okazji w naszej szkole odbył się I 

etap „Olimpiady Spółdzielczości” – członkowie naszej spółdzielni doszły do etapu 

ogólnopolskiego – Agata Karasiewicz zajęła V miejsce.  

W styczniu 2014 r. na apelu pani Maryla Jeziorowska wręczyła panu 

dyrektorowi Dariuszowi Przyłasowi wyróżnienie Krajowej Rady Spółdzielczości za 

zasługi dla Spółdzielczości Uczniowskiej.  

Od kiedy pani Maryla Jeziorowska została instruktorem spółdzielni, spotkania 

dla opiekunów odbywają się w naszej szkole. 

Uważam, że sklepik dobrze prosperuje. Nie naciskamy na wysoką marżę, 

zależy nam na tym, żeby był dostępny dla uczniów. Członkowie, którzy podejmują 

się pracy dobrze się z niej wywiązują. Nie wszyscy mogą być sprzedawcami, dlatego 

inne osoby pomagają przy sprzątaniu sklepiku, sporządzaniu inwentaryzacji, 

organizacji konkursów i innych akcji.  

Pracę naszej spółdzielni doceniła także Krajowa Rada Spółdzielni 

Uczniowskich, która w 2013 r. uhonorowała pana dyrektora wyróżnieniem za zasługi 

dla Spółdzielczości Uczniowskiej.  

W roku 2010 r. zdobyliśmy dwa puchary za I miejsce: dla najlepiej działającej 

spółdzielni uczniowskiej w kraju, oraz dla najlepiej działające spółdzielni 

uczniowskiej w województwie śląskim.  

W roku 2014 zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie na najlepiej pracująca 

Spółdzielnię Uczniowską w województwie śląskim w roku szkolnym 2013/2014 oraz 

wyróżnienie w konkursie o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepszą 

Spółdzielnię Uczniowską w Kraju w roku szkolnym 2013/2014. 

  W roku 2015 - opiekunka Aleksandra Najgebauer Uchwałą Zarządu Krajowej 

Rady Spółdzielczej została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Ruchu 

Spółdzielczego.  

 W roku 2015 mieliśmy okazję zaprezentować się publicznie - spółdzielnia 

(opiekunka i pan dyrektor) wypowiadali się w reportażu TVP Katowice o działalności 

spółdzielni uczniowskich, a także prezentowaliśmy się na Ogólnopolskim Sejmiku 

SU w Krakowie.  

 W 2017 roku spółdzielnia otrzymała odznaczenie od Krajowej Rady 

Spółdzielni uczniowskich - medal oraz pan Wojciech Pakuła (właściciel 

współpracującej z nami firmy PAX) otrzymał odznaczenie.   

Myślę, że sklepik wpisał się na dobre w historię Zespołu Szkół im. Św. E. 

Stein, żaden z uczniów, ani nauczycieli nie wyobraża sobie dnia, w którym nie byłoby 

sklepiku .  

 Obecnie działalność spółdzielni została zawieszona. Nie oznacza to, że nic się 

nie dzieje. Spółdzielnia nadal sponsoruje nagrody za konkursy odbywające się w 

szkole - np. Matematyczny Kalendarz Adwentowy.  
 


