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Świadkowie 50-lecia

Przed V Kongresem Spółdzielczości 27–28 XI 2012

Nasi delegaci

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Komunikat MAH

Bruksela to stolica europejska na którą zwrócone są 
szczególnie oczy Europejczyków, w tym Polaków. Tu 
bowiem jest prawdziwa stolica Unii Europejskiej, 

gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości 
naszego kontynentu, a w tym naszego kraju. Tu mają swą 
siedzibę Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska 
(rząd unijny), tu odbywają się spotkania na szczycie przy-
wódców państw Unii Europejskiej, gdzie podejmowane są 

kluczowe kwestie Europy. Do tego miasta zaproszona zo-
stała liczna grupa Społemowców z Warszawy i Mazowsza 
przez jednego z polskich eurodeputowanych – dr Rafała 
Trzaskowskiego. Spotkanie z nim w MAH „Społem” relacjo-
nowaliśmy w SW w numerze kwietniowym br. 

O wyjeździe do Brukseli pisze na stronie 5 jeden z uczestni-
ków wyjazdu Maciej Filipowicz z MAH. (Red).

Przy mnie ciastka kupowała babcia z wnuczkiem pro-
wadząc przy tym z niemałym znawstwem dyskurs o 
zaletach pączków i mufinek. Czasem zajrzy klient prze-

chodni, bo z ruchliwej ulicy  Puławskiej ledwie dwa kroki. 
Ciekawe czy często bywają tu spółdzielcy – wszakże na ulicy 
Grażyny ma swą siedzibę KZRSS „Społem” i inne społemow-
skie instytucje. Nowością jest mini kafejka, bo na miejscu 
można spożyć ciastka do kawy i herbaty. 

SPC Małe a cieszy
Kiedy jakieś pół wieku temu stawiano w Brwinowie osiedle 

przy zbiegu ulic Kościuszki i Wilsona znalazł tam swoje 
miejsce sklep społemowski. Nic więc dziwnego, że z biegiem 

lat zdołał tak wtopić się w otoczenie, iż stał się jego naturalna częścią, 
której brak trudno sobie wyobrazić. Jest więc sklepem osiedlowym 
nastawionym na obsługę mieszkańców okolicznych domów. Rzadko 
zagląda tu ktoś z przypadkowych przechodniów. Także bliskość 
dworca kolejowego niewiele zmienia, bo dojeżdżający do pracy w 
Warszawie czy Pruszkowie raczej tam właśnie robią zakupy. 

Sklep spożywczy nr 136 w Brwinowie 
należy do pruszkowskiej PSS Społem. 
Nie jest duży – powierzchnia sprzeda-
żowa to 60 metrów. Ale mieści się tu z 
powodzeniem cały asortyment produk-
tów potrzebnych codziennie w domo-
wym gospodarstwie. Nie ma zbyt wielu 
towarów luksusowych, tych z wyższej 
półki cenowej.  No, może herbaty czy 
niektóre alkohole. Przeważa średnia i 
niższa oferta cenowa, co podyktowane 
jest stanem kieszeni większości nabyw-
ców. Nie znaczy to wcale, że towar jest w 
gorszym gatunku. Szacunek dla klienta i 
dbałość o dobrą renomę własną na to nie 
pozwala, a i konkurencja nie jest bez zna-
czenia. Właśnie ostatnio sklepy podobnej 
branży wyrastają w okolicy jak grzyby po 
deszczu więc trzeba być czujnym. Nie 
jest łatwo stanąć w szranki z firmowym 
sklepem prywatnej piekarni. Podstawowa 
broń w walce z konkurentami to jakość, 
cena i reklama. Dobrze sprawdzają się 
gazetki promocyjne. Wystarczy przyjrzeć 
się sprzedaży mięsa czy wędlin i zaraz 
widać jak dobra cena ściąga klienta.

Oczywiście  placówka tego typu nie 
jest licznie obsadzona. Kierowniczka  
–   Halina Pacholska ma do pomocy jedną 
pracownicę.  Sklep otwiera się o 6 rano, 
a zamyka o 7 wieczorem (w soboty  6.00 
– 14.00) – przyznać  więc  trzeba, że na 
brak zajęcia w pracy obie panie nie mogą 
narzekać i po prostu muszą być zgraną 
ekipą. 

PSS Pruszków Jak w domu

 Dokończenie na str. 2
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Dla uczczenia 50-lecia wydawania 
„Społemowca Warszawskiego” 
oraz  Międzynarodowego Roku 

Spółdzielczości 2012, nasza redakcja 
wspólnie z Komisją Historyczną 
Warszawskiej Spółdzielczości 
Spożywców organizuje i ogłasza 
Konkurs Redakcyjny p.n. „Świadkowie 
50-lecia – moje najciekawsze przeżycia 
związane z działalnością spółdzielni 
„Społem” w latach 1962-2012”.

Oto jego zasady regulaminowe: 
1.  W konkursie mogą brać udział 

wszyscy Czytelnicy „Społemowca 
Warszawskiego”, nadsyłający swe 
prace na temat zawarty w nazwie 
konkursu. 

2.  Objętość prac jest nieograniczona. 
Mogą one być przesyłane pocztą w 
formie maszynopisów, albo zapisów 
komputerowych na dyskietce, płycie 
CD (również przesyłanych pocztą e-
mailową). W ostateczności pocztą w 
formie czytelnie pisanych rękopisów. 
W przypadku rękopisów, wszystkie 
nazwiska i imiona występujące w 
tekście muszą być pisane dużymi, 

drukowanymi literami. Prace należy 
podpisywać własnym imieniem i na-
zwiskiem, wraz z podaniem adresu. 
W przypadku użycia pseudonimu, 
należy podać nazwisko, imię i adres, 
z zastrzeżeniem tylko do wiado-
mości redakcji. Redakcja zastrzega 
sobie prawo adiustacji tekstów.

3.  Prace należy nadsyłać na adres 
pocztowy redakcji: „Społemowiec 
Warszawski” ul. Nowy Świat 53, 
00–042 Warszawa, z dopiskiem 
„Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą 
elektroniczną na adres: społemowie-
c@spolem.waw.pl, najpóźniej w ter-
minie do 31 października 2012 roku. 

4.  Ocena prac zostanie dokonana przez 
Jury Konkursu, powołane przez 
Prezydium Komisji Historycznej 
WSS i redakcję „Społemowca 
Warszawskiego”. Wyniki Konkursu 
zostaną ogłoszone w IV kwar-
tale 2012 roku. Dla najlepszych 
prac przewiduje się nagrody. 
Fragmenty tych prac będą pub-
likowane na łamach „Społemowca 
Warszawskiego”.

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej MAH z dnia 10 września 2012 r.

W dniu 10 września 2012 r. w siedzibie „Społem” WSS Śródmieście odbyło się po-
siedzenie Rady Nadzorczej Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o.

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi tematami:
– wynikami ekonomicznymi Spółki za I półrocze 2012 r.,
– współpracą ze spółdzielniami i dostawcami na tle podpisanych umów handlowych,
– bieżącymi należnościami Spółki.

Rada Nadzorcza wiele uwagi poświęciła analizie zakupów spółdzielni w I półroczu 
2012 r. w porównaniu do I półrocza 2011 r. Szczegółowo omówione zostało również 
wykonanie planu finansowego Spółki w I półroczu 2012 r.

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła zaprezentowała także szerokie 
działania marketingowe MAH w zakresie reklamy telewizyjnej i promocji organizo-
wanych przez Spółkę. Wiele uwagi poświęciła omówieniu reklamy spółdzielni i MAH 
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz realizacji umów handlowych, w tym negocjacji 
nowych umów. Więcej o MAH czytaj na stronie 5

W związku ze zbliżającym się V Kongresem 
Spółdzielczości, który będzie obradował 
w warszawskim Centrum Kongresowym 

Gromada w dniach 27-28 listopada br., spółdzielcy 
ze spółdzielni „Społem” wybrali 20 delegatów na 
Kongres. 17 spośród z nich wybrali na trzech re-
gionalnych zjazdach przedkongresowych, a trzech 
przez Radę Nadzorczą KZRSS „Społem”. Pięciu 
delegatów wybrano na zjeździe przedkongreso-
wym w Warszawie 11 września br., obejmującym 
spółdzielnie z woj. mazowieckiego, lubelskiego, 
łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Są to: ANNA TYLKOWSKA z WSS Śródmieście, 
MIECZYSŁAW ZAPAŁ z LSS Lublin, MIECZYSŁAW DĄBROWSKI z PSS 
Białystok, WIESŁAWA KOŁEK z SDH Central Łódź i WALDEMAR IWAŃSKI 
z PSS Łódź Śródmieście. (Szerzej o zjeździe na str.3).      

MAH „Społem” Społemowcy w Brukseli

Nowe sklepy
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Chłodnym
okiem

O analogiach
 

Trudno nie być dumnym z pol-
skich osiągnięć. Jesteśmy w Unii 
Europejskiej, w NATO. Ale też 

trudno nie myśleć, dlaczego tak rzadko 
odnosimy sukcesy.

W 1492 r. Rzeczpospolita była naj-
więszym państwem Europy (1,2 mln km 
kw.). Ale się skurczyła... Wtedy nie roz-
wijano lokalnej administracji. Dziś rząd 
tnie wydatki samorządów na rozwój i ha-
muje inwestycje centralne, by utrzymać 
niekonstytucyjne przywileje rolników, 
górników, prokuratorów, itp.

Szlak handlowy na Wiśle w XV w. 
otworzył możliwości bogactwa i no-
wych technik. Dziś spadamy w Europie 
do III prędkości, a na technologie wy-
dajemy 10  razy mniej niż USA. Jeśli 

powstanie unia polityczna strefy euro-
znajdziemy się na peryferiach.

W 1585 r. skłócony Sejm zabloko-
wał Stefanowi Batoremu korzystną dla 
Polski federację z Litwą. Jaki mamy dziś 
parlament i zabagnioną scenę polityczną 
– każdy widzi.

W XVIII w. Polska była najbardziej 
zmilitaryzowanym społeczeństwem 
Europy. Dziś nie mamy efektywnej 
obrony powietrznej kraju i nowocze-
snego uzbrojenia. Rosjanie mają 22 tys. 
czołgów, my- niecałe 2000.

Komisja Edukacji Narodowej (1773 
r.) była pierwszym w Europie minister-
stwem oświaty. Dziś poziom wiedzy 
stawia nas  w UE na trzecim miejscu od 
końca (badania BBVA).

Konstytucja majowa z 1791 roku 
była jedynym dziełem wolnościo-
wym Europy Wschodniej. Dziś nasza 
Konstytucja jest tak przestarzała, że nie 
pozwoli nam przyjąć euro a system kom-

petencji władz, wymiar sprawiedliwości, 
biurokracja, kontrole, zaprzeczając 
Konstytucji, eliminują wolność gospo-
darczą.

Liberalna demokracja polskiej 
szlachty wyprzedzała idee Georga 
Washingtona. Ale dziś rząd wyprowa-
dził  liberalizm z polityki i zastąpił go 
kapitalizmem socjalnym. A przewod-
niczący NSZZ Solidarność zapowiada 
marsz biednych na bogatych.

Konstytucja z 1921 roku pierwsza 
na świecie wprowadziła odpowiedzial-
ność władzy za wyrządzone szkody. W 
nowej Polsce  nikt nie odpowiedział  za 
niesprawiedliwe wyroki wobec Kluski, 
Wąsacza, Modrzejewskiego, właścicieli 
setek firm, za straty i bezrobocie.

Procesy destrukcji zachodzą w ukry-
ciu, przykrywane propagandą „Zielonej 
Wyspy”. Tylko tej zieloności nie widzą eko-
nomiczni analitycy np. International Herald 
Tribune, stawiając na rozwój Niemiec, 
Anglii, Francji, Hiszpanii (!), Włoch (!). Bo 
nasz dług publiczny (842 mln zł) i deficyt 

po lipcu tego roku (24 mld) liczymy po 
swojemu, a nie według Eurostatu.

Destrukcję można dostrzec ponie-
wczasie. Organizacje biznesu załatwiają 
wiele problemów lokalnych i interwencji 
indywidualnych. Ale nie mają wpływu 
na Państwo. To zawód polityków. Tyle 
tylko, że - jak pisze w Gazecie Wyborczej 
z 18-19 sierpnia Mirosław Czech -„Tusk 
jest nadspodziewanie słaby i bezradny”.

Szkoda. Polityka miłości nie zastąpi 
obiecanych reform.

Żyje się nam na ogół lepiej niż przed 
1989 r. Ale za nasze pensje mniej dziś  
kupimy mleka, jajek, wydamy więcej 
na gaz, cement i pociągi, niż w r.2004. 
Inwestorów gnębią zatory płatnicze. 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa, napędza-
jące rozwój, wzrosła najmniej od 2 lat.

Co robić? Drogowskazy wypływają 
z analogii.

MAREK GOLISZEWSKI

Jakie drogowskazy?

Krajowa Platforma Handlowa 
„Społem” propaguje kon-
sekwentnie marki własne 

„Społem”. Są to oferowane towary 
spożywcze o sprawdzonej jakości, 
często z renomowanych firm produ-
centów, które po dobrej cenie mogą 
trafiać do klientów, promując m.in. 
nazwę i znak „SPOŁEM”.  Marki 
własne stosują z powodzenie także 
inne sieci handlowe i stale ich udział w 
sprzedaży się powiększa. Od lojalności 
i zaangażowania spółdzielni „Społem” 
zależy czy ta marka własna „Społem” 
będzie należycie upowszechniana i zna-
na w kraju, z pożytkiem dla wszystkich 
sklepów społemowskich. 

Podkreślał to z naciskiem prezes 
KPH „Społem”., a zarazem wiceprezes 
KZRSS „Społem” Ryszard Jaśkowski 
podczas spotkania przedstawicieli spół-
dzielni na regionalnym zjeździe przed-
kongresowym w Warszawie. Ukazywał 
konkretne towary w ofercie KPH na 
specjalnych regałach wystawionych na 

Placówka jest malut-
ka – jakieś trzydzieści 
metrów powierzchni 
– ale z głową urządzona. 

Rozmieszczenie półek i witrynek daje 
klientowi łatwość  przyjrzenia się sprze-
dawanym produktom i dokonania wyboru. 
Stając w kolejce, choćby była ona  tylko 
dwuosobowa, chcąc nie chcąc, musimy 
zajrzeć do gabloty ze słodkościami,  na 
widok których ślinka sama płynie do ust. 
Dobre doświetlenie wnętrza i zawieszone 
na ścianach ilustracje z dziełami sztuki 
piekarniczej stwarzają przyjemny nastrój.

Asortyment bogaty, choć bez przesady. 
Zapewne dostosowany różnorodnością 
do miejscowego popytu. Jednak samego 
tylko chleba naliczyłem 12 gatunków. 
Do tego bułki i bułeczki, ciastka, ciasta 
i ciasteczka. Jest więc w czym wybierać. 
Pieczywo zawsze świeże dzięki dostawie 
odbywającej się  dwa razy dziennie. 
Oczywiście wszystko produkcji SPC. 
To daje gwarancję  na towar pierwszej 
klasy. Jeszcze lepiej – dla klienta -że 
firmie udało się wprowadzić naprawdę 
atrakcyjne promocje bez najmniejszego 
uszczerbku dla jakości. Chleb stołeczny 
w cenie 1,69 zł za bochenek to rzeczywi-
ście okazja. Owszem, w ofercie jest też 
chleb hetmański za 12 zł kilogram czy 
staropolski – za 9 zł ale trzeba brać pod 
uwagę, że pieczywo tego typu na mieście 
z reguły i tak kosztuje więcej. 

Cenię sobie pieczywo codzienne ofe-
rowane prze SPC, ale wszystkim polecam 
ich wyroby cukiernicze. Upodobałem 
sobie eklerki  trafiające w mój gust do-
skonałym wyważeniem słodkości polewy 
i kremu (2,60 zł !). Kapitalny jest też  
orzeźwiający mus malinowy (3,20 zł). 
Sympatyczną przekąskę do kawy czy 
herbaty stanowią drobne ciasteczka wa-
gowe w cenie od  około 18 zł za kilogram. 
Ceny ciast nie tak dawno temu uznałbym 
za wysokie, ale pobieżny tylko ogląd ak-
tualnych ofert innych cukierni daje prawo 
stwierdzeniu, że i one są relatywnie nie 
drogie. Pomijając zaś przyziemny temat 
cen – spróbujcie przejść obojętnie obok  
smakowitej, wabiącej bielą śmietanki  i 
słoneczną żółtością ciasta rolady.

Załoga sklepu to dwie osoby, ale ich  
życzliwości i sympatycznego  podej-
ściem do klienta  starczyłoby na cztery. I 
jeszcze jeden plus – na życzenie nabywcy 
pieczywo jest krojone. Niby nic, a jak 
ułatwia życie. Dobrze że SPC nie zre-
zygnowała z tego standardu nawet w tak 
malutkim sklepie. 

Sklepik na ulicy Grażyny chyba nie 
śni o niebotycznych zyskach i rekordach 
obrotów. On jest jak dobry sąsiad – nie 
narzuca się, nie pyszni ale zawsze jest 
po ręką. I zawsze można liczyć na jego 
solidność.

Rynek piekarniczy w Polsce od lat wy-
kazuje powolną aczkolwiek stałą tenden-
cję zniżkową. Przy spadającym spożyciu 
pieczywa i rosnących cenach surowców 
co roku znikają kolejne piekarnie i skle-
py z ich wyrobami. W Warszawie, przy 
łatwym dostępie do oferujących tańsze 
produkty sklepów wielkopowierzchnio-
wych sytuacja jest szczególnie złożona. 

Wydaje się, że SPC,  stawiając między 
innymi na takie małe placówki, daje so-
bie dobrze radę.

Razem pracuje się po prostu fajnie. 
Pani Halina wychodzi z założenia, że 
do pracy trzeba przychodzić z chęcią. 
Pewnie, zdarzają się potknięcia, ale prze-
cież nie ma takich, których nie dałoby 
się naprawić. Wszakże dobra atmosfera 
w pracy to połowa sukcesu. No i trzeba 
tę pracę lubić. A ona właśnie tak ma. W 
końcu jeszcze jako dziecko najbardziej 
lubiła bawić się w sklep. Dziecięce 
zamiłowania podbudowała nauką w 
zawodowej  szkole  handlowej i  tak w 
rezultacie trafiła do handlu. 24 lata temu 
po przeprowadzce do Pruszkowa znalazła 
pracę w tutejszym Społem  i  została 
wierna firmie do tej pory. Zaczynała w 
sklepie konfekcyjnym od stanowiska 
sprzedawcy, potem przeszła na branżę 
na spożywczą, wraz ze zmianami orga-
nizacyjnymi zmieniała stanowiska, by 
dziesięć lat przepracować w Brwinowie 
właśnie, skąd odeszła na dwa lata do 
Pruszkowa ale wróciła w maju tego roku. 

W lipcu tego roku sklep przeszedł 
gruntowny remont. Nowy wystrój spodo-
bał się załodze, przede wszystkim zaś 
klientom, co chyba miało swe odzwier-
ciedlenie w rosnących obrotach. Te zaś, 
odpukać, od sierpnia idą w górę. Może 
jesienne i zimowe kaprysy aury nagonią 
więcej klienteli – żartuje  pani Halina. A 
tak na serio, aby ściągnąć klienta trzeba 
go zwyczajnie lubić. Pomóc, zatroszczyć 
się, podpowiedzieć. I tak w ich sklepie 
jest. Sympatia to zresztą przez bywalców 
sklepu odwzajemniana. Gdy pani Halina 
przeszła do pracy w Pruszkowie, starzy 
klienci wpadali tam aby ją odwiedzić, 
gdy wróciła – cieszyli się z powrotu. Bo 
oni w tym sklepie czują się jak w domu. 
Bywa, że ktoś zwierza się z rodzinnych 
spraw, chce porady nie tylko co do wybo-
ru zakupów. Jak zresztą może być inaczej 
skoro sprawunki w sklepie robią ci starsi 
państwo, którzy lata temu wpadali tu 
jako dzieciaki, zupełnie tak jak dzisiaj 
ich wnuki.

Tekst i foto:
 JAROSŁAW ŻUKOWICZ
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Felieton obywatelski Niewiele o nas

Niedawno odbył się w Krakowie 
II Kongres Zagranicznych 
Badaczy Dziejów Polski. 

Podczas jednej z sesji  tej ważnej 
imprezy naukowej zostały przedsta-
wione rezultaty prac zagranicznych 
uczonych, którzy przebadali „Dzieje 
Polski w zagranicznych podręcznikach 
do nauczania historii”.

    No i czego z historii Polski dowiaduje 
się młodzież szkolna za granicą ? Bardzo 
niewiele ! Nasze  dzieje w zagranicznych 
podręcznikach są minimalizowane albo  
wręcz pomijane. Jak powiada prof.Adam 
Suchoński – opierając się o aktualne ba-
dania -  obraz przeszłości wyniesiony  z 
pierwszych lat edukacji przekłada się  na 
postrzegane innych krajów i narodów, a 
podręcznik pozostaje  zaś zasadniczym  
środkiem służącym zdobywaniu wiedzy 
historycznej. Niestety w nazbyt ograni-
czonym zakresie.

Przejdźmy do przykładów.Ewa 
Anklam dokonała analizy dwudziestu 
aktualnie obowiązujących w Niemczech 
podręczników szkolnych  pod kątem 
treści dotyczących najważniejszych wy-
darzeń z dziejów Polski, z której wynika, 
że uczniowie zza Odry niewiele mogą się 

dowiedzieć w nich o naszej historii. I tak 
wzmianka o rozbiorach Polski znalazła 
się tylko w czterech podręcznikach, ale w 
dwóch z nich jest ograniczona do jedne-
go zdania ... Zaledwie jeden podręcznik 
potraktował to tragiczne wydarzenie dla 
naszego narodu szerzej.

Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie 
to jest wspomniane w co drugim podręcz-
niku  w 2-3 zdaniach. Tu powtarza się 
informacja, że w trzecim dniu Powstania 
oddziały niemieckie wymordowały  15 
000 ludności cywilnej. Natomiast w 
żadnym z podręczników  nie ma  pod-
stawowej wiadomości, że Powstanie 
Warszawskie pochłoneło aż 200 000 
ofiar. Z kolei sprawa wysiedleń po II 
wojnie światowej została ograniczona 
do omówienia  wysiedleń obywateli nie-
mieckich. Oceniając ogólnie to poziom 
informacji o historii Polskich w niemiec-
kich podręcznikach jest minimalny.

Znacznie mniej o Polsce wie uczeń 
francuski, choć nasz kraj w porównaniu 
z innymi krajami  Europy Wschodniej, 
które de facto nie istnieją w świadomości 
młodzieży, jest tam dość znany. We fran-
cuskich podręcznikach zauważa się dość  
mocny wpływ  ideologii komunistycznej. 
Stąd też  ocena historyczna  naszych 
dziejów jest pokazywana przez ten filtr. 
O wojnie  polsko-radzieckiej mówi się 
w kontekście ... agresji Polski i koniecz-
ności obrony ze strony bolszewików. 
Autorzy francuscy okazują się nieukami, 
którzy zapomnieli że doradcami polskich 
dowódców w wojnie 1920 roku byli wy-
żsi oficerowie francuscy, co w pewnym 
stopniu przyczyniło się do polskiego 
zwycięstwa. 

W wielu podręcznikach francuskich  
uczniowie dowiadują się, że w Polsce 
był faszyzm...? O Katyniu i Powstaniu 
Warszawskim nie ma żadnych wiado-
mości. Tak samo pomija się milczeniem 
napaść bolszewickiej Rosji na Polskę 
17 września  1939 roku. Podręczniki 
informują o eksterminacji Żydów w ... 
polskich obozach koncentracyjnych. 
Skąd  30–40 letni dziennikarze we  
Francji mają wiedzieć, że to były obo-
zy niemieckie... Jeśli chodzi o czasy 
„Solidarności” to bohaterem nie jest ani 
Jan Paweł II , ani Lech Wałęsa, lecz ... 
Michaił Gorbaczow.

Odrębnego omówienia wymaga 
fatalnie wypaczana historia Polski w 
podręcznikach rosyjskich i białoruskich. 
Natomiast rzetelnie przedstawiane są 
polskie dzieje w podręcznikach czeskich, 
za co naszym pobratymcom z południa 
pięknie dziekujemy!

JERZY  WOJCIEWSKI 

Pani Anna Tylkowska
Prezes „Społem” WSS

Szanowna Pani Prezes,
Uchwałą Rady Dzielnicy Śródmieście 21 października 2012 roku odbędą się 

wybory do 9 rad osiedli w dzielnicy Śródmieście   http:// www.srodmiescie.it.pl/
cms/prt/view/r-osiedliwybory2012.html). Jest to okazja do włączenia się w ważny 
proces samorządności. Dlatego chcemy gorąco zachęcić mieszkańców do udziału 
w wyborach. 

I właśnie współpraca ze „Społem”  Warszawską Spółdzielnią Spożywców, 
dałaby nam taką możliwość szerokiego dotarcia do mieszkańców Śródmieścia 
. Spółdzielnia od prawie 50-ciu lat wydaje miesięcznik spółdzielczy pt: 
„Społemowiec Warszawski”, w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia 
z życia spółdzielczości spożywców, a także wszelkie akcje związane z pomocą 
innym ludziom. Czy znalazłoby się także miejsce w Państwa miesięczniku na opu-
blikowanie materiałów promujących najbliższe wybory do rad osiedli w Dzielnicy 
Śródmieście?

Z poważaniem,
Jan Rybczyński

Osiedle Oleandrów (Nr XI)

Od redakcji: Gorąco popieramy powyższy apel o udział w wyborach do 
Rad Osiedli w Dzielnicy Śródmieście 21 października, bo mogą one opi-
niować problemy mieszkańców i składać wnioski do władz dzielnicy! Nie 
pozostawajmy bierni i korzystajmy z praw demokracji!!! NASZ GŁOS SIĘ 
LICZY!     

sali obrad. Do końca roku ma być ich 
ponad 80, w tym m.in. kosmetyki.  

Spośród nich najbardziej zwracały 
naszą uwagę  np. gotowe dania, produkty 
firmy Herby – fasolki, gołąbki, pulpety, 
bigos i gulasz w słoikach, produkty 
Dawtony – ogórki konserwowe, keczup, 
groszek, kukurydza, sok i koncentrat 
pomidorowy, biszkopty Cukierni Mistrza 
Jana, przetwory Almaru – papryka, 
ogórki, sałatki, buraczki i ćwikła, dżemy 
Agros-Nova, czy herbaty Roneysa. 

Oferta marek własnych „Społem” 
obejmuje też takie produkty, jak np. 
drobne przekąski PSS Stalowa Wola, ryż 
i kasze z Makro K&K, czy produkty dla 
pań Higieniki oraz oferowane na półkach 
„Zdrowie na Lux” produkty prozdrowot-
ne – witaminy, wapno, żelazo, magnez, 
grypolux, omega 3 itd. 

Wszystkie te produkty spółdzielnie 
mogą reklamować poprzez m.in. plakaty 
i ulotki dostarczane przez KPH „Społem” 
/tel. 22 4408 211 i 4408 202./.     

KPH „Społem” Marki własne

Nowe sklepy

 Dokończenie ze str. 1

List do redakcji *



Str. 2                SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (548) SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (548)            Str. 3

 Dokończenie ze str. 1

Nasi delegaci

Regionalny zjazd przedkongresowy 
w Warszawie dla przedstawicieli 40 
spółdzielni społemowskich z woj. ma-
zowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, 
podlaskiego i warmińsko-mazurskie-
go otworzył prezes Zarządu KZRSS 
„Społem” Jerzy Rybicki. Wybrano 
prezydium zjazdu w składzie: prze-
wodnicząca Anna Tylkowska z WSS 
Śródmieście, zastępca Mieczysław 
Dąbrowski z PSS Białystok i sekretarz 
Maria Wawrzaszek-Gruszka z PSS 
Zamość. Do prezydium zaproszono go-
ścia prezesa Zarządu Krajowej Rady 
Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego 
i wiceprezesa KZRSS „Społem” 
Ryszarda Jaśkowskiego.  Zebrani wy-
brali dwie komisje: mandatowo-skru-
tacyjną oraz uchwał i wniosków.  

Prezes Alfred Domagalski w re-
feracie wprowadzającym wskazał na 
okoliczności Kongresu Spółdzielczości, 
który zbiera się w Międzynarodowym 
Roku Spółdzielczości, a jednocześnie w 
okresie narastających problemów kryzy-
sowych w świecie i trudności dla spół-
dzielców w kraju. 8 bilionów dolarów 
wydały rządy zachodnie na ratowanie 

banków komercyjnych, rośnie deficyt 
budżetowy państw, podatki, nierówność 
społeczna. W Polsce projekty ustaw i 
polityka rządu godzą w spółdzielczość. 

Dlatego Kongres musi nagłośnić zasady 
spółdzielcze, respektowanych przez ONZ 
i rządy świata i domagać się ich uznania 
od polskich polityków! 

Natomiast wewnątrz ruchu spółdziel-
czego należy stanowczo przeciwstawić 
się odśrodkowym tendencjom do prze-
kształcania spółdzielni w spółki kapita-
łowe, na czym chcą żerować już pewne 
kancelarie prawne. 

Tezy przedmówcy poparł w pełni 
prezes JERZY RYBICKI, podkreślając, 
że trzeba szczególnie zwrócić uwagę na 
dwie kwestie. Po pierwsze, na zasadę 
niepodzielności części majątku spół-
dzielni, a po drugie, na przestrzeganie 
zasady otwartości spółdzielni, ale pod 
warunkiem zabezpieczenia ich przed tzw. 
wrogim przejęciem przez konkurentów. 
Część zasad spółdzielczych, w tym do-
tyczących relacji spółdzielni z członkami 
i unikania podwójnego opodatkowania 
należy kierować do rządu i Ministerstwa 
Finansów.         

W dyskusji uczestniczący w zjeździe 
przedstawiciele spółdzielni wnieśli wiele 
zagadnień. M.in. MARIA KUCHARSKA 
z WSS Warszawa Wola mówiła o tym, 
że trzeba uświadomić opinię publiczną i 
polityków, że duża część sieci zagranicz-
nych wyprowadza swe zyski za granicę, 
w przeciwieństwie do firm krajowych. 
Natomiast korzysta z nieuzasadnio-
nych zwolnień podatkowych i od opłat. 
Potwierdził to mówca z PSS Żyrardów 
WITOLD OGONOWSKI. Także prezes 
Domagalski, stwierdzając ze państwo 
preferuje zagraniczne firmy, stwarzając 
im lepsze warunki finansowe niż kra-
jowym. Stąd pojawiły się inicjatywy 
opozycji wprowadzenia dla wielkich 
sieci m.in.  zagranicznych podatku ob-
rotowego. 

Zdaniem MIECZYSŁAWA ZAPAŁA 
z LSS Lublin, Kongres powinien sta-
nowczo bronić spółdzielczości, przed 
zakusami jej przeciwników. Nie wolno 
pozwalać na ingerencje w wewnętrzne 
sprawy samorządności spółdzielczej! 
O tym trzeba alarmować elektorat wy-
borczy, wskazując na wzorcowe prawo 
spółdzielcze z 1920 r. i szkodliwą spe-
custawę z 1990 r. Podobnie postulował 
MIECZYSŁAW DĄBROWSKI z PSS 
Białystok, podkreślając potrzebę walki z 
podwójnym opodatkowaniem spółdziel-
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Sejmowe utarczki
Jak informowaliśmy w poprzednich 

numerach, debata sejmowa nad 
projektami ustaw spółdzielczych 

decyzją Marszalek Sejmu Ewy Kopacz 
została początkowo przełożona na je-
sień br. W chwili obecnej jednak stoi 
ona pod znakiem zapytania, ponieważ 
posłowie Platformy Obywatelskiej, pod 
wodzą posłanki Lidii Staroń, pod wpły-
wem krytyki, o czym także pisaliśmy, 
wycofali we wrześniu swój kluczowy, 
kontrowersyjny projekt ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych /druk sej-
mowy nr 517/. Mówił o tych kwestiach 
m.in. prezes KZRSS „Społem” Jerzy 
Rybicki, wybitny prawnik, podczas re-
gionalnego zjazdu przedkongresowego 
w Warszawie.  

Jego zdaniem, szkodliwy dla spół-
dzielców projekt, który ułatwiał m.in. 
likwidacje spółdzielni na rzecz wspól-
not mieszkaniowych, został wycofany 
pod naciskiem współrządzącej partii 
– Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
która konsekwentnie stanęła w obronie 
spółdzielczości. Prawdopodobnie wza-
jemnie PSL zrezygnował ze swojego 
innego projektu ustawowego, który nie 
był na rękę Platformie. 

Jak mówił prezes Rybicki, obecnie 
w Sejmie znajduje się wiele projektów 
ustaw dotyczących spółdzielczości, a w 

tym projekt ustawy o spółdzielniach po-
słów PO z druku sejmowego nr 515. Są 
też zgłoszone przez inne kluby poselskie 
– SLD, PSL, Ruch Palikowa również 
projekty ustaw dotyczące spółdzielni 
mieszkaniowych, bądź spółdzielczości w 
ogóle. Na rozpatrzenie czekają projekty 
dotyczące m.in. spółdzielni mieszkanio-
wych, rolniczych, uczniowskich. 

I w tej sytuacji, wobec mnogości pro-
jektów, marszałek Sejmu musi zadecydo-
wać o powołaniu przez Sejm specjalnej 
komisji sejmowej do rozpatrzenia tych 
wszystkich projektów. To musi zająć 
sporo czasu i nie wiadomo, z uwagi na 
znaczenie i skomplikowanie materii, 
czy posłowie zmieszczą się w czasie 
tej kadencji. Miało to zresztą kilkakrot-
nie miejsce w poprzednich kadencjach 
Sejmu, kiedy to, jak pamiętamy, projekty 
prawa spółdzielczego kolejno przepa-
dały z uwagi na brak czasu na pełne ich 
rozpatrzenie do końca. Tak było np. z 
gotowym projektem prezydenckim za 
czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, 
który wcześniej za długo przeleżał w 
Kancelarii Prezydenckiej. 

Czy tak podobnie stanie się i teraz? 
Nie wiadomo, ale o wszystkim będziemy 
informowali Czytelników na bieżąco. 

Redakcja   

 1. Jacek Dagil – PSS Kwidzyn,
 2. Mieczysław Dąbrowski – PSS Białystok,
 3. Szymon Fabisiak – PSS Gniezno, 
 4. Jarosław Gumuła – PSS Sandomierz, 
 5. Waldemar Iwański – PSS Łódź,
 6. Mieczysław Jędrzejczyk – PSS Olkusz, 
 7. Marek Karkowski – PSS Zgoda Mikołów,
 8. Mieczysław Kasprzycki – PSS Katowice,  
 9. Wiesława Kołek – SDH Central Łódź,
10. Jerzy Kraśniewski – PSS Feniks Wrocław,
11. Mieczysław Kubicz - HS Jubilat Kraków, 
12. Zbigniew Rewkowski – PSS Szczecin,
13. Jerzy Rybicki – KZRSS i PSS Legionowo, 
14. Krystyna Strzyżewska – PSS Jedność Kołobrzeg,
15. Stanisław Sztachelski – PSS Olsztyn, 
16. Krystyna Tyczyńska – PSS Gliwice, 
17. Anna Tylkowska – WSS Warszawa Śródmieście,
18. Robert Wieliczko – SHD Tęcza Wrocław, 
19. Mieczysław Zapał – LSS Lublin,
20. Piotr Zasuń – PSS Kalisz. 

Lista delegatów „Społem”

ni i przywrócenia zasad z okresu mię-
dzywojennego. Proponował również, 
aby spółdzielcy z różnych spółdzielni 
spotykali się na konsultacjach częściej 
niż dotychczas, wymieniając doświad-
czenia i ustalając wspólne działania, 
zwłaszcza w obliczu rosnącej konkuren-
cji na rynku. 

Na koniec dyskusji ponownie zabrał 
głos prezes ALFRED DOMAGALSKI, 
który dziękując za głosy spółdzielców, 
ponownie wskazał na to, iż spółdzielnie 
to organizacje członkowskie, a nie kapi-
tałowe. Istnieją dotąd aż będą potrzebne 
ludziom. Może być nas w kraju nawet 
trzy miliony jeśli potrafimy pozyskać 
do wspólnych działań nowych ludzi. 
Tym bardziej nie godzimy się na politykę 

rządu, nie dostrzegającego walorów spół-
dzielczości. Pytamy więc, czy władza 
tworzy system społeczno-gospodarczy 
dla ludzi, czy dla wybranych? Bo pań-
stwo powinno być przyjazne dla ludzi. 

We wnioskach końcowych zebrani 
przyjęli postulat dążenia by zmiany 
w prawie umożliwiały spółdzielniom 
uczciwą konkurencję i zabezpieczały 
je przed wrogim przejmowaniem. 
Prezes Rybicki zapowiedział spotkanie 
20 delegatów na Kongres ze „Społem” 
w przeddzień jego obrad. Wraz z prze-
wodniczącą obrad Anną Tylkowską 
dziękowali uczestnikom za aktywny 
udział.  

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

Prezydium obrad

Na sali Wiktoria Wierzba z PSS Wołomin i Jadwiga Studzińska z PSS Otwock.

J. Rybicki otwiera zjazd, obok A. Domagalski.

Janusz Kazimierczuk i Jerzy Konarski z SPC z Mieczysławem Dąbrowskim z PSS 
Białystok (w środku).
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6 października br. odbyło się 
podsumowanie konkursów 
Fundacji Rozwoju Spółdzielczości 

Uczniowskiej dla Szkolnych Kas 
Oszczędności oraz na najlepszą 
SU w Polsce. Miejscem spotkania 
był Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących w Krakowie przy 
ul. Tynieckiej 6. Pisaliśmy poprzednio 
m.in. o SU Żak w tym ośrodku oraz 20-
leciu Fundacji, która ma swoją siedzibę 
w Krakowie. O tym  podsumowaniu 
napiszemy za miesiąc, a obecnie przy-
taczamy niezwykle ciekawe doświad-
czenia przy zakładaniu SU Słoneczko 
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 
w Poznaniu, pod patronatem „Społem” 
PSS w Poznaniu. To zachęta dla spół-
dzielni warszawskich. 

Jak pisała zasłużona, niezwykle ope-
ratywna opiekunka tej SU, wieloletnia 
pedagog  Katarzyna Bórkowska, swoją 
działalność spółdzielnia uczniowska 
opiera na statucie, który jest zbiorem 
przepisów określających jej organizację, 
zakres i sposób działania. 

W listopadzie 1983 roku w poro-
zumieniu z Ministerstwem Oświaty i 
Wychowania (obecnie MEN) opracowa-
ny został wzorcowy statut Spółdzielni 
Uczniowskiej. Powstał on na podstawie 
Ustawy z dnia 16 września 1982 roku 
„Prawo spółdzielcze”. 

Określa on, iż: „Spółdzielnia Ucz-
niowska jest organizacją uczniów, pro-
wadzoną przez nich samych, pod opieką 
nauczyciela – opiekuna i działającą na 
podstawie statutu uchwalonego przez 
Walne Zgromadzenie Członków lub 
Członków Założycieli”.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym 
organem, w jego obradach uczestniczą 
wszyscy członkowie. Opiekuna SU po-
wołuje Dyrektor placówki. Spółdzielnia 

Uczniowska może działać w szkole lub 
placówce oświatowo-wychowawczej. 

„Celem spółdzielni jest:
1. kształtowanie umiejętności zespoło-

wego działania i gospodarowania w 
warunkach gospodarki rynkowej,

2. prowadzenie działalności gospodar-
czej, a szczególnie handlowej, usługo-
wej, wytwórczej i hodowlanej na rzecz 
szkoły i uczniów,

3. kształtowanie nawyków oszczędzania 
oraz celowego wykorzystywania wy-
pracowanej nadwyżki bilansowej,

4. organizowanie wzajemnej pomocy i 
zaspokajanie materialnych i kultural-
nych potrzeb członków,

5. propagowanie idei spółdzielczości w 
środowisku szkolnym.”
Nadrzędnym celem spółdzielni jest 

więc wychowanie człowieka gospodar-
nego, zaradnego, uspołecznionego, rozu-
miejącego wartość wspólnego działania i 
wzajemnej pomocy, przygotowanego do 
pracy, znającego prawa rynku, wykazują-
cego własną inicjatywę, aktywnego.

Działalność Spółdzielni
Uczniowskich

W ustawie „Prawo spółdzielcze” 
czytamy, że „Przedmiotem działalności 
spółdzielni uczniowskiej może być:
1. zakupywanie, wyrabianie i przetwa-

rzanie oraz sprzedaż na terenie szkoły 
artykułów służących zaspokajaniu po-
trzeb uczniów i pracowników szkoły,

2. świadczenie usług na rzecz szkoły i 
osób trzecich,

3. uprawa roślin oraz hodowla drobnego 
inwentarza,

4. zbieranie runa leśnego i surowców 
wtórnych oraz ich sprzedaż,

5. podejmowanie na zasadach komercyj-
nych lub społecznych działań na rzecz 
ekologii i środowiska lokalnego,

6. propagowanie idei i zasad spół-
dzielczych w środowisku szkolnym 
i lokalnym,

7.  organizowanie imprez kulturalnych, 
turystycznych i sportowych z uczest-
nictwem uczniów szkoły.”
Wzorcowy statut SU wymienia także: 

„Prowadzenie pod opieką banku współ-
pracującego szkolnej kasy oszczędności 
jako jednego z działów pracy spółdziel-
ni”.

Z doświadczeń 
opiekuna SU

Sporo lat temu, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu, 
powierzyła pani K.Bórkowskiej zadanie 
opieki nad Spółdzielnią Uczniowską 
Słoneczko. Od pierwszych dni, starała się 
jak najbardziej zaktywizować uczniów, 
zaangażować ich w pracę, ukazując oraz 
dając odczuć, jakie to może przynieść ko-
rzyści, jak wiele może dać satysfakcji (o 
czym sami przekonali się odbierając na-
grodę z rąk przedstawicielki Ministerstwa 
Edukacji Narodowej). 

Głównym zadaniem, jakie stawia 
sobie i uczniom w tej dziedzinie, jest 
przytaczane już wcześniej hasło „wspól-
na praca dla wspólnych korzyści”, oparta 
na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. 
Dąży do tego, by podopieczni potrafili 
działać zespołowo i samodzielnie, chcieli 

podejmować się wykonania zadań i 
konsekwentnie dążyli do ich realizacji. 
Spółdzielcy wiedzą, że w uczciwy spo-
sób można zapracować na przyjemności, 
że praca przynosi efekty. Uważa, że 
spółdzielnia uczniowska jest dla uczniów 
bardzo atrakcyjną formą działalności, o 
czym świadczy zaangażowanie jej człon-
ków. Bardzo wiele się przy tym uczą. 
Dotyczy to wspólnego podejmowania 
decyzji (np. o przeznaczeniu nadwyżki 
lub nagrody), prowadzenia działalności 
gospodarczej, a m.in. handlowej i usłu-
gowej, poznawania podstawowych praw 
rynku, organizowania imprez, dbania o 
reklamę itd.

W tej pracy niezwykle ważna jest 
uczciwość oraz sprawne posługiwanie 
się pieniędzmi (kasowanie, wydawanie 

reszty, planowanie wydatków), nad czym 
stale pracujemy. Starsi koledzy często 
uczą młodszych, kontrolują ich ale też 
zawsze służą pomocą.  Dba też o kulturę 
uczniów – zwracam szczególną uwagę 
na wulgaryzmy, wspólnie z uczniami 
określiłam regulamin pracy w sklepiku 
i regulamin zachowania członków SU. 
Każdy nowoprzyjęty spółdzielca musi 
przy wszystkich zdeklarować, że będzie 
ich przestrzegał.

Współpracują z dorosłymi z 
Poznańskiej Spółdzielni Spożywców 
SPOŁEM. Biorą  udział we wspólnych 
spotkaniach, na których obecni są 
także członkowie i opiekunowie innych 
poznańskich spółdzielni. Dzięki temu 
uczniowie mają bezpośrednie kontakty 
z kolegami z innych szkół, które za-
cieśniamy m.in. przez wspólne rajdy. 
Zarząd SPOŁEM PSS zawsze chętnie 
pomaga, przyjmuje zaproszenia na 
organizowane imprezy, wyposaża w 

różne pomoce wykorzystywane w 
pracy sklepiku szkolnego jak np. kasa 
elektroniczna, opakowania itp. Bierze 
udział w patronackich konkursach.

Największym sukcesem SU jest zaję-
cie trzeciego miejsca w ogólnopolskim 
konkursie o Puchar Ministra Edukacji 
Narodowej (na najlepiej pracującą spół-
dzielnię uczniowską). Nagrodę odebrano 
w październiku 2000r. w Krakowie, pod-
czas obchodów 100-lecia Spółdzielczości 
Uczniowskiej. Jak kończy artykuł 
K.Bórkowska, form naszej pracy jest 
bardzo wiele i spotykają się one z dużym 
uznaniem. (O tym i innych kwestiach 
związanych z zakładaniem SU napisze-
my za miesiąc). 

opr.red.

20-lecie Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich (3)

Dyskusja o handlu

Wprowadzenie podatku od 
transakcji finansowych i 
tzw. „podatku wyjścia” m.in. 

dla hipermarketów, które transferują 
swe zyski za granicę, a także zmiany 
w funkcjonowaniu Komisji Nadzoru 
Finansowego – to niektóre propozycje 
gospodarcze, które na początku wrze-
śnia br. zaprezentował Ruch Palikota. 
Był to miesiąc dyskusji nad tym pro-
blemem, którą poniżej przedstawiamy. 

Jak ocenił na konferencji prasowej 
7 września wiceszef sejmowej komisji 
finansów Sławomir Kopyciński, polityka 
rządu w zakresie finansów publicznych i 
gospodarki finansowej to „polityka wege-
tacji, uprawiana pod hasłem inni mają go-
rzej”. Jego zdaniem, by zharmonizować 
wzrost długu publicznego, zmniejszyć 
deficyt sektora finansów publicznych, 
pobudzić polską gospodarkę, zwiększyć 
efektywność finansową, potrzeba no-
wych instrumentów. Stąd – zaznaczył 
– propozycje Ruchu Palikota. 

Inicjatywy legislacyjne RP dotyczą 
trzech płaszczyzn: makroekonomicznej, 
mikroekonomicznej i antybiurokratycz-
nej. Makroekonomiczna obejmuje pakiet 
8 projektów ustaw i projektów rozpo-
rządzeń. „Te rozwiązania będą dotyczyć 
prawa antytransferowego, nadzoru pu-
blicznego nad instytucjami i rynkami 
finansowymi, którego brakuje, o czym 
świadczy m.in. afera Amber Gold oraz 
podatku od usług finansowych” – powie-
dział Kopyciński. 

RP proponuje m.in. „pakiet antytrans-
ferowy” 5 ustaw. Znalazł się w nim m.in. 
postulat wprowadzenia tzw. „podatku 
wyjścia”, który miałyby płacić te firmy 
(w Polsce np. hipermarkety), które in-
westują w naszym kraju, natomiast zyski 
transferują za granicę. Jak przekonywał 
poseł Armand Ryfiński, nałożenie tego 
podatku w znacznym stopniu ograniczy-
łoby tego typu praktyki.

Największe sieci 
z podatkiem CIT 

Według danych Ministerstwa 
Finansów 20 największych sieci han-
dlowych w kraju – zeznania CIT-8 
za ubiegły rok – osiągnęły 3 mld 892 
mln zł dochodu i zapłaciły 709 mln zł 
należnego podatku CIT. Do tego doszły 
2 mld zł do budżetu państwa z tytułu 
podatku od towarów i usług (VAT) – 
czytamy w blogu Piotra Miączyńskiego 
w gazeta.pl. Tymczasem o 13,5 proc. 
wzrosła w ostatnim roku sprzedaż w 
super– i hipermarketach. Jak podaje 
RMF FM  w czasach kryzysu, kiedy 
liczy się każdy grosz, to najczęściej 
wybierane przez nas miejsce na zaku-
py. Szefowie sieci handlowych muszą 
jednak walczyć o klientów na wszelkie 
sposoby, bo ceny we wszystkich wiel-
kich sklepach są już bardzo niskie.

Polem rywalizacji są przede wszyst-
kim dodatkowe usługi lub promocje. I 
tak na przykład Biedronka – po Tesco, 

Auchan i Leclercu – zamierza otwo-
rzyć sklep internetowy, by klienci nie 
musieli tracić czasu ani siły na zakupy. 
To zresztą także forma oszczędności. 
Konkurencyjny Carrefour celuje nato-
miast w starszych klientów, oferując 
rabaty osobom powyżej 60. roku życia. 
Jeszcze dalej idzie Lidl, który od ponie-
działku zamierza wprowadzić 10 pro-
cent rabatu na wszystkie towary i w ten 
sposób spróbuje pokonać konkurencję.
Walka jest agresywna, ale handlowcy 
mają się o co bić. W zeszłym roku w su-
per– i hipermarketach kupiliśmy połowę 
jedzenia i większość chemii.

POHiD przeciwko 
podatkowi obrotowemu  

Spowolnienie gospodarki jest fak-
tem, jednak w Polsce recesji nie ma. 
I raczej nie będzie, chyba, że poprzez 
wprowadzenie podatku obrotowego 
dla firm z sektora handlowego i ban-
kowego zostanie naruszona delikatna 
równowaga rynku wewnętrznego 
– pisze na swoim blogu w serwisie por-
talspozywczy.pl Andrzej Faliński, dy-
rektor generalny Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji (POHiD).

– Handel płaci VAT (nie tylko han-
del) i dla handlu podatek ten jest niemal 
symbolem jego roli w gospodarce i życiu 
społeczności gospodarujących obywateli 
– od każdego niemal ruchu pieniądza i 
towaru podatek ten natychmiast jest od-
prowadzany i zasila wspólną państwową 
kasę – bez przerwy, w permanencji. To 
podatek o znaczącej wysokości, uiszcza-
ny w sposób nie do uniknięcia dla dużej 
firmy handlowej. Podatek ten jest na swój 
sposób obrotowy i co więcej daje ok 60 
proc. przychodów fiskusa (nie tylko od 
handlu, oczywiście, ale z wielkim jego 
udziałem). Pomysł więc, by od niektó-
rych firm handlowych, tylko dlatego, 
że są duże pobierać dodatkowo 1 proc. 
podatku obrotowego, jest – delikatnie 
mówiąc – ani racjonalny, ani sprawiedli-
wy – pisze Andrzej Faliński.

Sieci nie chcą ujawniać
podatków 

Sieci handlowe w Polsce ukry-
wają, ile płacą fiskusowi. Według 
Ministerstwa Finansów, zgodnie z ze-
znaniami CIT-8 za 2011 r. należny po-
datek dochodowy 20 wybranych pod-
miotów z branży handlowej wyniósł 
709 mln zł. Za 2010 r. ta sama grupa 
firm odprowadziła 607 mln zł podatku 
dochodowego – podaje Rzeczpospolita 
z 11 września.

Jak informuje „Rz”, łączne przycho-
dy 20 największych firm handlowych 
według szacunków „Rz” przekraczają 
130 mld zł. Jednak rzadko która branża 
pracuje na tak niskich marżach – średnio 
ok. 2-3 proc. Do tego dochodzą wysokie 
koszty, zwłaszcza wynajmu powierzchni 
handlowych i płac – największe sieci 
zatrudniają nawet po kilkadziesiąt ty-
sięcy osób. Nie pomaga też znaczne 

spowolnienie coraz silniej obserwowane 
w handlu. 

Co jakiś czas pojawia się pomysł, 
by opodatkować sieci handlowe. Poza 
Węgrami w Europie dodatkowy poda-
tek na sieci został nałożony w Irlandii 
Północnej. Ale pomysły pojawiają się w 
także w innych krajach. Zawsze w takim 
przypadku sieci alarmują, że dodatkowe 
obciążenia doprowadzą do ograniczenia 
inwestycji, a w perspektywie powstanie 
mniej miejsc pracy. Trudno jednak bronić 
tych argumentów w sytuacji, kiedy nie 
ujawniają danych o płaconych podatkach 
– czytamy w „Rz”.

PIH: Prawdziwym proble-
mem zanik różnorodności
Polska Izba Handlu odnosi się z 

rezerwą do pojawiających się nowych 
pomysłów dotyczących możliwości 
wprowadzenia podatku obrotowego i 
„podatków wyjścia” mających dodat-
kowo obciążyć duże sieci handlowe.– 
Obecna sytuacja w sektorze polskiego 
handlu jest bardzo trudna, szczególnie 
dla małych, niezrzeszonych placówek 
handlowych, które masowo znikają z 
rynku, jednak w naszej opinii dodat-
kowe instrumenty finansowe nie są 
dobrą metodą przeciwdziałania temu 
zjawisku, ponieważ ominą one sedno 
problemu – komentuje Waldemar 
Nowakowski, prezes zarządu Polskiej 
Izby Handlu.

Zdaniem PIH prawdziwym pro-
blemem jest zaś zanik różnorodności 
formatów handlu oraz wyniszczenie ich 
struktury przez agresywny rozwój jedne-
go wyłącznie konceptu, kolonizującego 
polski rynek bez żadnych ograniczeń. 

– Mowa o dyskontach, których udział 
w krajowym handlu rośnie w ostatnich la-
tach w postępie geometrycznym. Eksperci 
Polskiej Izby Handlu badający dynamikę 
handlu w Polsce stwierdzają, że o ile 
udział hipermarketów w rynku pozostaje 
na mniej więcej stałym poziomie, o tyle 
decydująca walka o klienta odbywa się 
na linii dyskonty – handel nowoczesny 
z tradycjami małego i średniego formatu, 
na niekorzyść tego ostatniego – informuje 
organizacja.

– Podstawowym zagrożeniem dla róż-
norodności handlu na rynku wewnętrz-
nym w Polsce nie są duże sieci, ponieważ 
należą do nich także grupy franczyzowe, 
zrzeszające i wspierające rodzimych, nie-
zależnych przedsiębiorców, rozwijające 
ich nowoczesność przy poszanowaniu 
tradycji i kultury polskiego kupiectwa 
– wyjaśnia Nowakowski – Efekt wiel-
kości w sieci franczyzowej pozwala na 
wiele oszczędności, m.in. wprowadzenie 
nowoczesnych technologii i modeli za-
rządzania, skrócenie łańcuchów dostaw, 
zwiększenie rentowności, a ostatecznie 
skierowanie korzystniejszej oferty dosto-

sowanej do możliwości i preferencji kon-
sumenta. Widzimy więc, że problemem 
polskiego handlu nie jest wielkość sieci.

Potrzeby konsumentów są zróżnico-
wane w zależności od regionu, sytuacji 
materialnej, czy lokalnych preferencji, 
tymczasem polski rynek zalewany jest 
placówkami o identycznej, ograniczonej 
ofercie produktowej i cenowej. 

– Na wolnym rynku wszyscy gracze 
powinni mieć zapewnione równe szanse 
rozwijania swojego biznesu, zgodnie z 
zasadami zdrowej konkurencji. Trudno 
jednak nazwać zdrową sytuację w której 
dopuszcza się do otwarcia w kilkutysięcz-

nych miejscowościach dwóch lub trzech 
sklepów dyskontowych, które w krótkim 
czasie eliminują niemal całą konkurencję 
w handlu tradycyjnym, doprowadzając 
do nieodwracalnego wyniszczenia róż-
norodności handlu w danym regionie 
– komentuje Nowakowski.

Minister rolnictwa 
za podatkiem obrotowym 
W sytuacji kryzysu i możliwości 

wzrostu podatków, należałoby rozwa-
żyć wprowadzenie opłaty od obrotów w 
sieciach handlowych – ocenia w rozmo-
wie z serwisem portalspozywczy.pl 19 
września minister rolnictwa Stanisław 
Kalemba. – Gdyby taki podatek mie-
ścił się na poziomie nawet 0,5 proc. 
od sprzedaży, to byłyby już naprawdę 
duże pieniądze – mówi minister.

– Jesteśmy świadkami kryzysu, wiele 
państw ma duże problemy ekonomiczne, 
finansowe. Ta sytuacja trwa już kilka lat. 
Słyszymy prognozy, że w roku 2013 kry-
zys jeszcze się pogłębi. Dlatego uważam, 
że można rozważyć różne opcje, także 
np. opłaty minimalne od sprzedaży w 
sieciach – mówi Stanisław Kalemba. 

– Częsta jest praktyka, że unika się 
płacenia podatku dochodowego od osób 
prawnych. Poza tym, w sieciach han-
dlowych sprzedawane są towary z całej 
Europy, dochodzi tu więc kwestia cen 
transferowych, dzięki którym można 
przemieścić koszty. Dlatego uważam, że 

mały podatek od obrotów, zamiast pod-
wyższania innych, mógłby być bardzo 
logiczny. Nad tym warto się zastanowić 
– dodaje.

Minister rolnictwa mówił w rozmowie 
z serwisem portalspozywczy.pl, że chce 
brać aktywny udział w uregulowaniu 
relacji pomiędzy producentami żywności 
a sieciami handlowymi. Jeszcze w tym 
miesiącu chce on zorganizować spotka-
nie ze spółdzielniami mleczarskimi, a 
następnie z sieciami handlowymi. 

Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław 
Kaczyński zaproponował przejściowe 
wprowadzenie podatku obrotowego dla 
banków i wielkich sieci handlowych, któ-
re – jego zdaniem – różnymi metodami 
nie wykazują dochodów i w związku z 
tym nie płacą podatku dochodowego.

Opr.red.

Podatek obrotowy od sieci?

China Expo Poland 2012
Ponad 200 chińskich producen-

tów i eksporterów z wielu branż  
zaprezentowało swoją ofertę i 

znalazło polskich partnerów bizne-
sowych wśród polskich 
przedsiębior-
ców i spół-
d z i e l c ó w 
na China Expo 
Poland 2012,  
drugiej edycji targów 
zorganizowanych pod 
koniec września br.  w  
Centrum Targowo-
Kongresowym MT 
Polska przy ul. Marsa 
w Warszawie.

Chińczycy na swo-
ich stoiskach zgroma-
dzili szeroki asorty-
ment produktów, m.in. 
wyposażenie kuchni i 
łazienek, części samochodowe, artykuły 
dekoracyjne, obuwie,ubrania i teksty-
lia, artykuły spożywcze jak herbaty i 
różne przetwory owocowo-warzywne. 

Równocześnie wyrażali w rozmowach 
z polskimi partneram zainteresowanie 
naszymi produktami spożywczymi. 

Podczas targów zorganizowano 
spotkanie po-

święcone 
i n n o w a -
c y j n y m 

f o r m o m 
promocji i 

marketingu produk-
tów spożywczych na 
rynku chińskim.

O randze  China 
Expo Poland niech 
świadczy również 
to, że honorowe 
patronaty nad nimi 
objęli wicepremier, 
minister gospo-
darki Waldemar 
Pawlak i ambasador 

chiński Xu Jian a także Krajowa  Izba 
Gospodarcza, Polska Izba Handlu oraz 
Związek Banków Polskich.

JERZY  WOJCIEWSKI

Poznańskie doświadczenia
Wiceprezes KRS Janusz Paszkowski 
podczas zajęć kursu dla opiekunów 
SU w Szczawnicy. Obok prezes FRSU 
Michał Zaremba.
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l Mazowiecka Agencja  Handlowa „Społem ”  l 

Społemowcy w Brukseli

 Dokończenie ze str. 1

Bogaty bilans I półrocza
Mazowiecka Agencja Handlowa 

„Społem” sp. z o.o. w War-
szawie podsumowała swoje 

działania handlowe na rzecz spółdzielni 
„Społem” – właścicieli, prowadzone 
w I półroczu 2012 roku, w tym dzia-
łania wspierające sprzedaż produktów 
w placówkach detalicznych spółdzielni 
i realizację wieloletnich planów marke-
tingowych.

Tworzenie świadomości marki i wzbu-
dzanie zainteresowania marką firmy jest 
nieodzownym elementem konkurencyj-
nego rynku. Dlatego MAH „Społem” 
realizując programy marketingowe nie 
zapomina o najatrakcyjniejszych formach 
budowania świadomości klientów.

Kontynuacja, trwającej od kilku 
lat, telewizyjnej kampanii reklamowej 
Grupy MAH „Społem”, od 15 stycznia 
br. została wzbogacona o emisję w TVP 
Warszawa, kilka razy dziennie, billboar-
dów sponsorskich przed i po „Prognozie 
Pogody”. Ośmiosekundowy wizerunek 
spółdzielni (każdej indywidualnie) jest 
doskonałym sposobem wizualizacji 
własnej sieci detalicznej. Istotny jest 
również fakt, że „Prognoza Pogody” 
jest programem cieszącym się dużą 
oglądalnością. Taka forma wizualiza-
cji spółdzielni na antenie telewizyjnej 
w połączeniu z 20-sekundowymi spota-
mi reklamowymi (promocja spółdzielni 
i produktów wybranych producentów) 
w I półroczu br. spowodowała, że marka 
„Społem” była widoczna na ekranach 
kilka razy dziennie (ok. 800 spotów 
w I półroczu 2012 r.).

Dla zwiększenia efektywności pre-
zentowanych reklam Spółka wspiera 
comiesięczne promocje plakatami 
w placówkach detalicznych i ulotkami 
reklamowymi zamieszczanymi w mie-
sięczniku branżowym „Społemowiec 
Warszawski”.

Na ulicach Warszawy coraz częściej 
możemy zobaczyć wielkoformatowe 
ekspozycje zamieszczone na tylnych 
szybach autobusów, promujące wizeru-
nek spółdzielni i markowych produk-
tów, dostępnych w sklepach „Społem”. 
Profesjonalnie i barwnie przygotowane 
reklamy pod hasłem: „W Społem dobre 
produkty zawsze pod ręką”, zamieszczone 
na kilkunastu autobusach przez kilka mie-
sięcy informowały warszawiaków i przy-
jezdnych o polskiej sieci i jej zasięgu.

Działania wspierające wizerunek pol-
skiej sieci „Społem”, jako nowoczesnej 
i przyjaznej widoczne są również na 
stacjach metra w Warszawie i w prasie 
masowej takiej, jak np. „Super Express”.

Reklama spółdzielni pokazała się rów-
nież na jednym z najlepiej dostępnych 
nośników reklamy zewnętrznej, pozwa-
lającym na precyzyjne kierowanie kam-
panii do określonych grup docelowych. 
Kolorowe billboardy z wizerunkiem 
spółdzielni i ich placówek w galeriach 
południowo-zachodniej i północno-za-
chodniej Dworca Centralnego w War-
szawie mogło zobaczyć ok. 2 mln ludzi 
miesięcznie.

Mechanizmy wsparcia sprzedaży 
wykorzystywane przez Mazowiecką 
Agencję Handlową „Społem” to również 
programy lojalnościowe, konferencje 
i konsultacje handlowe, organizowane 
wspólnie z kontrahentami dla przedsta-
wicieli spółdzielni.

Celem spotkań handlowych jest nie 
tylko prezentacja firm i nowości rynko-
wych, które oferuje ciągle zmieniające się 
otoczenie handlowe, ale także wymiana 
opinii, doświadczeń i wyników dotyczą-
cych wspólnej działalności handlowej.

Dzięki bieżącej konfrontacji pomiędzy 
pracownikami spółdzielni i spółki, dzia-
łania marketingowo-handlowe podejmo-
wane przez MAH „Społem” są bardziej 

dopasowane do potrzeb spółdzielni i tym 
samym zwiększa się ich efektywność.

Konsolidacja handlu tradycyjnego, 
coraz bardziej wyedukowany konsu-
ment oraz sprostanie jego wymaganiom 
powodują, że MAH „Społem” w kolej-
nym półroczu br. wykorzystuje zarówno 
sprawdzone, jak również nowe rozwią-
zania wsparcia sprzedaży. Od września 
br. ruszyła m. in. akcja zainicjowana 
przez Mazowiecką Agencję Handlową 
„Społem” pod hasłem: „Właściwe od-
żywianie pomaga w nauce”, wpisanym 
w logo zaprojektowane przez Sekcję 
Marketingu „Społem” WSS Śródmieście 
w Warszawie. Akcja jest propagowana 
na szeroką skalę w materiałach reklamo-
wych MAH „Społem” i w sklepach spół-
dzielni poprzez oznaczenie produktów na 
półce, informacje na stronie internetowej 
i nośnikach LCD. W społemowskich 
sklepach rodzice mogą kupić wszystkie 
produkty, z których można przygotować 
pięć posiłków dziennie, dostarczających 
dzieciom odpowiedniej ilości składników 
odżywczych, cennych do prawidłowego 
funkcjonowania młodych organizmów. 
W akcję mocno zaangażowały się 
już dwie spółdzielnie z Grupy MAH 
„Społem”: „Społem” WSS Śródmieście 
w Warszawie i „Społem” PSS w Gro-
dzisku Mazowieckim, które nawiązały 
współpracę ze szkołami propagując logo 
akcji na materiałach szkolnych. W ten 
sposób MAH „Społem” pomaga spół-
dzielniom kształtować świadomość mło-
dego pokolenia – przyszłych klientów 
i budować ich więź z marką „Społem”. 
W celu dotarcia do klientów – mieszkań-
ców Warszawy, MAH „Społem” zamie-
ściła we wrześniu br. reklamy spółdzielni 
w gazetach lokalnych „Mieszkaniec” 
i „Południe”, zachęcając w ten sposób 
mieszkańców do odwiedzania placówek 
handlowych sieci „Społem”.

Podsumowanie MAHomanii

Akcje dla dzieci
Początek roku szkolnego mamy już 

za sobą, więc spółdzielnie – udzia-
łowcy Mazowieckiej Agencji 

Handlowej „Społem” sp. z o.o., m.in. 
„Społem” WSS Śródmieście, rozpoczę-
ły wdrażanie działań marketingowych 
związanych z racjonalnym żywieniem 
uczniów. Akcji zainicjowanej przez 
MAH „Społem”, zakrojonej na naj-
bliższe miesiące, towarzyszy hasło: 
„Właściwe odżywianie pomaga w na-
uce”, wpisane w logo zaprojektowane 
przez Sekcję Marketingu śródmiejskiej 
spółdzielni. 

Dzieci w wieku szkolnym potrzebują 
wyjątkowo trafnie dobranych pro-
duktów w ich całodziennym 
menu. Główną rolę w jego 
ustaleniu mają rodzice, 
a handel coraz częściej 
rozszerza asortyment 
o potrzebne dla 
p r a w i d ł o w e g o 
żywienia artykuły. 
Są nimi produkty 
zbożowe, mleko 
i jego przetwory, 
delikatne mięso 
i wędliny (naj-
częściej drobiowe), 
słodycze wzboga-
cone witaminami 
i sokami owocowymi, 
ciasteczka zbożowe, napo-
je, soki, wody funkcjonalne 
z witaminami, przekąski, np. ba-
toniki musli czy chipsy warzywno-owo-
cowe, sery żółte dojrzewające, pieczywo 
pełnoziarniste, produkty zbożowe, m.in. 
płatki, kasze, ryż itp. 

Akcję inaugurują w gazetce MAH 
„Społem”: Nestle: jogurty Nesquik Split 
Pot i Chocapic Split Pot oraz Smarties 
Wanila, JBB: Parówki tęczowe, Sokołów: 
Parówki Sokoliki, Lubella: płatki śniada-
niowe Mlekołaki. 

Wysoka jakość produktów dedykowa-
nych dzieciom ma zdecydowany wpływ 
na decyzje rodziców przy ich zakupie. 
W społemowskich sklepach rodzice mogą 
kupić wszystkie produkty, z których moż-
na przygotować pięć posiłków dziennie, 

dostarczających dzieciom odpowiedniej 
ilości składników odżywczych, cennych 
do prawidłowego funkcjonowania mło-
dych organizmów. 

Działania te w placówkach han-
dlowych „Społem” WSS Śródmieście 
wspierane są poprzez oznaczenie tych 
produktów na półce „kiwakami”, zasy-
gnalizowanie akcji na stronie www, na 
ekranie LCD (Delikatesy przy ul. Nowy 
Świat), w informacji handlowej, jak 
i pokazanie w witrynach wybranych 
artykułów zilustrowanych piramidą zdro-
wego żywienia, udostępnioną spółdzielni 
przez Instytut Żywności i Żywienia 

z Warszawy. 
W „Społem” WSS 

Śródmieście trwają rozmo-
wy z dyrektorami śród-

miejskich szkół w celu 
rozpowszechnienia 

piramidy zdrowego 
żywienia w postaci 

naklejki umiesz-
czonej w dzien-
niczkach ucznia, 
jak również pod 
kątem zorgani-

zowania z partne-
rami handlowymi 

t e m a t y c z n y c h 
spotkań połączonych 

z degustacjami. 
Akcja ta jest również 

na szeroką skalę promowa-
na w materiałach reklamowych 

Mazowieckiej Agencji Handlowej 
„Społem”, tj. w TVP Warszawa, w ulot-
kach dołączanych do miesięcznika 
„Społemowiec Warszawski”, na pla-
katach zamieszczanych w placówkach 
handlowych reprezentowanej sieci 
„Społem”. 

*
W dniach 28-29 września 2012 roku 

w placówkach „Społem” zintegro-
wanych w MAH odbyła się coroczna 
zbiórka żywności na rzecz akcji 
„Podziel się Posiłkiem” organizowanej 
przez firmę DANONE wraz z Bankiem 
Żywności. Patrz logo.

 Na zaproszenie posła do Parlamentu 
Europejskiego Pana dr Rafała 
Trzaskowskiego w dniach 17-19 wrze-
śnia br. odbył się wyjazd studyjny do 
Brukseli w Belgii. Udział w wyjeździe 
wzięła grupa prezesów z Warszawy 

i aglomeracji Spółdzielni zintegro-
wanych w Mazowieckiej Agencji 
Handlowej, oraz zaproszeni goście w 
osobach: Pana Jerzego Rybickiego 
– Prezesa KZRSS „Społem” oraz pre-
zesów hal targowych z Warszawy. 

Pan Dr Rafał Trzaskowski jest po-
słem do Parlamentu Europejskiego 
od 2009 roku a swój mandat zdobył 
z okręgu warszawskiego i sprawuje 
go po raz pierwszy. Jest członkiem 
Platformy Obywatelskiej, która na-
leży do Europejskiej Partii Ludowej, 
największej i najsilniejszej frakcji w 
Parlamencie Europejskim. 

W programie wizyty w Parlamencie 

Europejskim zaplanowanych zostało 
kilka konferencji. Pierwszą z nich było 
spotkanie z Panem Leszkiem Gasiem 
z Działu seminariów PE, który odpo-
wiedzialny jest za kontakty z osobami 
wizytującymi Parlament Europejski. Pan 
Gaś wprowadził zebranych w struktury 
Parlamentu oraz przedstawił historię oraz 
sposób funkcjonowania PE, zwracając 

przy tym szczególną uwagę na pozycję 
Polski w Unii Europejskiej. 

Kolejnym punktem wizyty było spo-
tkanie z gospodarzem wyjazdu Panem 
Dr Rafałem Trzaskowskim, który opo-
wiedział o swojej pracy w Parlamencie 
Europejskim m.in. pracach w Komisji 
Spraw Konstytucyjnych i Komisji Rynku 
Wewnętrznego i  Konsumpcji oraz dzia-
łaniach Europejskiej Partii Ludowej. W 
bogatej dyskusji nasi przedstawiciele py-
tali Pana Posła m.in. o sprawy związane z 
trwającym kryzysem w strefie Euro oraz 
naszym przyszłym możliwym wejściu do 
tej strefy. Po skończeniu części oficjalnej 
spotkania Pan Poseł przewodniczył gru-

pie w zwiedzaniu gmachu Parlamentu 
Europejskiego opowiadając przy tym 
o mniej oficjalnych aspektach pracy w 
takiej potężnej instytucji. 

Trzecią i ostatnią konferencją było 
spotkanie z Dyrektorem Cooperatives 
Europe (Spółdzielnie Europy) Panem 
Klausem Niederländer’em. Podczas tego 
spotkania – przy okrągłym stole – przy-

bliżone zostały prace organizacji jaką 
jest Cooperatives Europe, oraz jej dzia-
łaniach w związku z Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości ogłoszonym 
przez ONZ w 2012 roku. Prezes KZRSS 
„Społem” Pan Jerzy Rybicki pytał czy 
Cooperatives Europe ma jakiś wpływ 
na rządy krajów członków UE w spra-
wie ustanawiania Prawa Spółdzielczego 
w świetle kontrowersyjnych projektów 
ustaw o prawie Spółdzielczym w Polsce. 
Pan Niederländer odpowiedział, że choć 
CE nie ma takiego wpływu to organizacja 
jest świadoma co do sytuacji Spółdzielni 
w poszczególnych członkowskich kra-
jach.  Pracowity dzień w Parlamencie 

Europejskim został zakończony kolacją z 
Panem Posłem Rafałem Trzaskowskim w 
jednej z brukselskich restauracji.

Po czasie spędzonym w Parlamencie 
Europejskim przyszła również chwila na 
zwiedzanie Brukseli, które rozpoczęto od 
zwiedzenia muzeum Rene Magritte, sur-
realisty belgijskiego pochodzenia miesz-
czącym się przy Królewskim Muzeum 

Narodowym. Następnie z Grand  Place 
(Wielkiego Placu), historycznego 
centrum miasta z XVIII wiecznymi 
kamienicami, ruszono na zwiedzanie 
Brukselskiej Starówki i otaczających ją 
zabytków jak Pałac Królewski, Ratusz, 
Pasaż św. Huberta i znanego na całym 
świecie jednego z symboli miasta - 
Manneken Pis, czyli figurki siusiającego 
chłopca z 1619 roku.

Mazowiecka Agencja Handlowa 
„Społem” w tym roku zorga-
nizowała kolejną,  IX edycję 

MAHomanii, konkursu na najaktyw-
niejszą sprzedaż lodów z oferty Zielonej 
Budki w sklepach spółdzielni „Społem” 

zintegrowanych w Spółce. Sprzedaż 
bogatej oferty lodów, wzbogaconej w 
bieżącym roku przez Producenta wie-
loma nowościami, zarówno w kategorii 
lodów impulsowych, familijnyc h, jak i 
gastronomicznych wsparta została zor-

ganizowanymi przez MAH licznymi 
promocjami gazetkowymi, plakatami 
w placówkach detalicznych, reklamą 
w TVP Warszawa, a dodatkowym 
wsparciem sprzedaży była konferen-
cja wyjazdowa do Mielca – głównej 

siedziby Zielonej Budki. Wyjazd był 
równocześnie nagrodą dla spółdzielni, 
biorących  udział w konkursie. 

W dniach 5– 6 września  liczna grupa 
przedstawicieli kierownictwa spółdzielni 
Społem i MAH odwiedziła fabrykę jed-
nego z największych producentów lodów 
w Polsce – Zieloną Budkę, położoną 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 
Mielcu, produkującą lody nie tylko na 
rynek polski, ale również  europejski i 
azjatycki.

O dużych i ambitnych planach roz-
woju firmy Zielona Budka uczestnicy 
wyjazdu mogli przekonać się podczas 
zwiedzania fabryki i konferencji, na 
której przedstawiciele zarządu firmy Pan 
Janusz Szwaracki – Dyrektor Fabryki i 
Pan Zbigniew Ciaś – Dyrektor Handlowy 
zaprezentowali strategiczne kierunki 
działalności firmy.  Podczas zwiedzania 
fabryki uczestnicy mogli również zdegu-
stować w ogromnych ilościach lody pro-
dukowane w Mielcu na rynek europejski.

W konferencji wzięli udział również 
dystrybutorzy żywności mrożonej fir-
my: Chłodnia Mazowsze i DUO777. 
Korzystając z obecności na podkarpaciu 
uczestnicy odwiedzili również firmę z 

branży mięsno-wędliniarskiej TAURUS z 
Pilzna k/Tarnowa – producenta ponad 80 
asortymentów wędlin i mięs oraz 15 asor-
tymentów garmażeryjnych. Firma powstała 
w 1989 roku i specjalizuje się w wyrobach 
tradycyjnych z zastosowaniem starych, 
sprawdzonych receptur i technologii. 

Wyroby firmy TAURUS z powodze-
niem sprzedawane są na terenie całego 
kraju, za granicą, a także od ponad roku 
w placówkach detalicznych spółdzielni 
Społem. 

Podczas zwiedzania zakładu przetwór-
stwa mięsnego uczestnicy mieli okazję 
przekonać się o najwyższej jakości wy-
robów produkowanych na nowoczesnych 
urządzeniach spełniających wszelkie 
standardy techniczno-sanitarne, co po-
twierdziła degustacja jeszcze gorącej 
kiełbasy swojskiej.

Możliwość zapoznania się z historią 
firm, planami dotyczącymi ich rozwoju, 
podejmowanymi działaniami marketin-
gowymi, zobaczenie ich potencjału pro-
dukcyjnego, czy wreszcie nawiązywanie 
kontaktów interpersonalnych to ogromne 
zalety spotkań organizowanych przez 
MAH.

DOROTA ZĘGOTA

W bezpośredniej rozmowie od lewej R. Trzaskowski, J. Wójtowicz-Garwoła, 
A. Tylkowska i J. Rybicki.
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Greckie smaki

14 w r z e ś n i a 
br. w Hali 
Mirowskiej 

odbyła się, pod hasłem: 
„Greckie smaki”, 
bardzo interesująca 
prezentacja różnych 

sposobów praktycznego wykorzystania 
w kuchni warszawiaków, oryginalnych, 
opartych na naturalnych surowcach, 
produktów spożywczych, sprowadza-
nych do Polski przez firmę „The Greek 
Gourmet S.J. Import Export”. 

Prezentacji dokonał właściciel firmy,  
mistrz greckiej sztuki kulinarnej, Teo ( 
Theofilos) Vafidis – znany  m.in. dzięki 
swemu udziałowi w popularnych progra-
mach telewizyjnych. Warto tu nadmienić, 
że było to już jego trzecie spotkanie z 
klientami naszych placówek handlowych 
(pierwsze, po nawiązaniu kontaktów han-

dlowych z WSS Śródmieście, miało miej-
sce podczas pokazu zorganizowanego w 
SDH Sezam, 6 października 2011 r.).

Partnerami przy organizacji obecnego 
pokazu były firmy: SDH Hala Mirowska, 
The Greek Gourmet, Hellas Travel, Ken-
wood (Create More), Makton (Centrum 
Mięsne), Handel Obwoźny Andrzej Smulski.

Promieniujący humorem i sypiący 
– po polsku – okolicznościowymi, trafny-
mi powiedzeniami i dowcipami sytuacyj-
nymi, mistrz Teo niebawem zgromadził 
wokół siebie stale rosnącą grupę klien-
tów, wsłuchujących się z uwagą w jego 
fachowe wywody, mimo, że u większości 
słuchaczy znajomość kuchni greckiej 
była nader skromna.

Teo Vafidis potrafił ludziom dokładnie 
wyjaśnić zalety np. sprowadzanych przez 
jego firmę suszonych pomidorów. suge-
stywnie przedstawiając różnicę smakową 
i inne wartości odżywcze pomidorów (i 
innych owoców) dojrzewających i su-
szonych w słońcu śródziemnomorskim, 
a tych poddanych obróbce termicznej 
w piecu. Poczynając od prawdziwej , 
wiejskiej – jak zaznaczył – greckiej sa-
łatki (nie daj Boże, żeby znalazł się tam 
nawet jeden liść sałaty, czy – o zgrozo! 
– kapusty pekińskiej!), poprzez inne 

przygotowywane do degustacji smakowi-
te potrawy, mistrz Teo objaśnił wyższość 
smakową i jakościową oliwy z wyspy 
Lesbos i octu balsamicznego z Krety nad 
ich zamiennikami.Pokaz został bardzo 
pozytywnie oceniony przez obserwują-
cych go klientów Hali Mirowskiej.

„Greckie smaki” sprowadzane przez 
firmę „The Greek Gourmet S.J.” można 
nabyć w następujących sklepach WSS 
Śródmieście: SDH „Hala Mirowska”, 

SDH „Sezam”, Lux – Tokaj ul. 
Marszałkowska 76, Delikatesy – Nowy 
Świat 53, sklepy nr 7 i 8 ul. Wiejska 20, 
sklep nr 11 ul. Mokotowska 46, sklep nr 
17 ul. Solec 46, sklep nr 18 ul. Solec 66, 
sklep nr 20 – Nowy Świat 53, sklep nr 24 
ul. Miodowa 23, sklep nr 25 ul. Długa 8/
14, sklep nr 29 Al. Solidarności 83. 

Tekst i fot. 
CEZARY BUNIKIEWICZ

Galeria Freta

Dwa łyki sztuki
To bardzo miła i elegancka gale-

ria, trochę w stylu rustykalnym, 
z dużymi lustrami, kandela-

brami, świecznikami, grubymi story 
okiennymi, wielkimi żyrandolami, 
piękną oranżerią, salą widowiskową 
i wykwintną restauracją. W miesią-
cach letnich i we wrześniu gościła 
wystawę obrazów z piasku i kamyków 
JANUSZA BONIECKIEGO, artysty 
plastyka amatora z Pabianic. 

Ukończył chemię na UŁ, ale fakulta-
tywnie uczestniczył w zajęciach PWSSP 
w Łodzi, gdzie pogłębiał fascynacje sztu-
ką. Tą formą tworzenia z piasku i kamieni 
zajmuje się od 10 lat i jak sam mówi to 
benedyktyńska praca. Efekty jednak są 
nadzwyczajne. Delikatne, subtelne kolo-
ry, 17 odcieni mojej ukochanej zieleni, 
od ostrej trawiastej do leciutkiej morskiej 
toni - urzeka! Są tu i pejzaże, i scenki 
rodzajowe, jak stare rowery w parku i 
przepiękne akty kobiece.

Bardzo trafnie i wnikliwie oceniał 
dzieła J.Bonieckiego prof. Ryszard 
Hunger w wydanym na wystawę folderze. 
Stwierdził, że jego specyficzna technika z 
wykorzystaniem piasku i drobnych kamy-
ków prowadzi do wyrafinowania. I dalej: 
„Stylistyka intensywności – typowa dla 
współczesnego malarstwa, ustępuje tu 
miejsca stylistyce niuansu i kontemplacji. 
Twórczość Bonieckiego prowadzona w 
ciszy i skupieniu, odmierzona drobinami 
dobieranego koloru, nie polega na sile, ale 
na wrażliwości.

Bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że o 
oryginalności tego malarstwa decyduje 
nie tylko specyficzna technika, ale szcze-
gólna wrażliwość kolorystyczna oraz doj-
rzałe i przemyślane traktowanie formy”.  
Podczas finisażu, którym podsumowano 

wystawę trwająca do końca września, 
znakomitym, niepowtarzalnym uzupełnie-
niem wrażeń wzrokowych były wrażenia 
artystyczne z pięknego koncertu gitarowe-
go, prawdziwego wirtuoza gitary klasycz-
nej – ROMANA ZIEMLAŃSKIEGO! 

Przyjaciel Okudżawy, 
Przybylskiej, Geppert, 
Anny German, którym 
też akompaniował, wy-
konywał wspaniale znane 
ballady rosyjskiego barda, 
muzykę latynoską, własne 
kompozycje, m.in. fan-
tastyczną odpowiedź na 
Romancę Flamenco. Grał 
niesłychanie precyzyjnie, 
czysto, we własnym stylu, 
gdzie przyspieszał i zwal-
niał, nagłośniał i wyciszał 
dźwięki na swej 16 już z 
kolei gitarze. 

Przeplatał utwory 
dowcipnymi anegdotami 
o swych przyjaciołach, z 
których część odeszła na 
niebieskie powały. 
Temperament, poezja, 
humor, subtelność, to 
znalazło się w tym ka-
meralnym koncercie. 
Kiedy dziękowaliśmy 
artyście przy lampce 
wina, nie omieszkał 
pochwalić dzieł Janusza 
Bonieckiego i organiza-
torów wystawy. 

Od tej jesieni artysta 
będzie występował re-
gularnie w cafe Nana na 
Saskiej Kępie. 

Tekst i foto: 
DARIUSZ 
GIERYCZ

To hasło wiodące ciekawej 
wystawy autorskiej Barbary 
Fandi, otwartej 5 września br. 

w należącej do «Fundacji CEPELIA 
– Polska Sztuka i Rękodzieło» 
Galerii „RONDO”, mieszczącej się 
w pawilonie handlowym u zbiegu ul. 
Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich  
(ul. Marszałkowska 99/101).

Artystka, czerpiąc szczodrą ręką z 
otaczającego nas środowiska naturalnego 
wzory zdobnicze, wykonała z «natural-
nych», łatwo dostępnych, różnorakich 
materiałów dziesiątki przedmiotów, mo-

 Natura zaklęta w sztuce
gących z powodzeniem nam służyć 
zarówno nam w życiu codziennym, 
jak i być efektowną ozdobą naszego 
mieszkania. 

Są to więc np. piękne hafty na płót-
nie, gustowna ceramika z motywami 
kwiatowymi, barwnie haftowana 
zasłona na okno, drobne przedmioty 
przydatne na blacie biurka – wykona-
ne z drewna i gałęzi, stolik z blatem 
zrobionym z przekroju pnia drzewne-
go, jak i…niezwykle efektowne krze-
sło, wykonane z elementów konarów 
drzewnych – solidne, a zarazem 
«bajkowe», tak że z powodzeniem 
mogłoby służyć za teatralny czy fil-
mowy rekwizyt. Całość ekspozycji 
dopełniają drobne, rzeźbione w drew-
nie, zabawne figurki (za szczególnym 

uwzględnieniem dziecięcej pary, siedzą-
cej na parkowej ławce!). 

Jak stwierdziła autorka podczas uro-
czystego otwarcia wystawy, sam zamysł 
odwołania się do tradycyjnych polskich 
wzorów zdobniczych i naturalnych kra-
jowych surowców rozpoczął się skrom-
nie – od ozdobienia dekoltu lnianej 
sukni wzorem liści dębowych (suknia 
ta znajduje się w ekspozycji) i dalej 
potoczyło się «niejako samo»… Ale 
na pewno dopomogła w tym niezwykle 
bogata wyobraźnia B. Fandi.

Efekty jej pracy można prześledzić 
samemu w Galerii „Rondo”, gdzie też 
każde z dzieł (zgodnie z miejscową tra-
dycją ) można także zaraz zakupić.

 Tekst i foto: 
CEZARY BUNIKIEWICZ

«Bajkowe» krzesło i lniana suknia zdo-
biona wzorem liści dębu

Autorka, Barbara Fandi (pierwsza z lewej) podczas otwarcia wystawy.

Galeria „RONDO”
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CO PISZĄ INNI?

Na szczęście mamy asfalt

Upadłość sklepów detalicznych

HANDEL 2012

Zasiłek rodzinny

Zboże na talerzu zdrowia

Warszawo, ty moja Warszawo

W latach 1777–79, Johann 
Bernoulli, wybitny astronom 
i matematyk, pochodzący z 

Bazylei wędrował przez Brandenburgię 
i Pomorze do Kurlandii, Rosji i Polski. 
W relacji z tej podróży znalazł się także 
opis ówczesnej Warszawy. Podróżnik tak 
m.in. je opisał:

„Ludność miasta jest tam oceniana 
na około pięćdziesiąt — sześćdziesiąt 
tysięcy. Pan Dubois jest skłonny przyjąć 
raczej pierwszą liczbę. Jego zdaniem 
trudno jest podać bardzo dokładną 
liczbę, ponieważ dopiero od niewielu lat 
rozpoczęto sporządzanie aktów ślubu, 
metryk urodzenia i aktów zgonu, przy 
czym rozporządzenie w tej sprawie ciągle 
jeszcze nie jest ściśle przestrzegane.

„ Nie wszystkie jeszcze ulice są wy-
brukowane; zimą jest tu podobno nie-
samowite błoto, a muszę wyznać, że już 
w październiku miałem przykrą okazję o 
tym się przekonać; tym bardziej pocie-
szające jest i godne pochwały wydane 
wkrótce potem, mianowicie w grudniu, 
rozporządzenie, że każdy chłop przy-
jeżdżający do miasta musi na rogatce 
dostarczyć kamień określonej wielkości 
pod karą sześciu groszy; w ten sposób 
będzie można stopniowo wybrukować 
ulice, a wybrukowane utrzymać w do-
brym stanie. (podkr. j)

Ulice nie są nocą oświetlane, lecz miej-
my nadzieję, że me będzie trzeba długo na 

to czekać. Ulice są na ogół bardzo długie i 
szerokie, lecz żadna nie jest wytyczona pro-
sto, a w najbogatszych dzielnicach, zwłasz-
cza na Nowym Mieście, rzuca się w oczy 
mnóstwo pięknych i zgrabnych pałaców, 
które mnie wprost wprawiły w zdumienie. 
Muzę przyznać, że chociaż Berlin posiada 
znacznie więcej pięknie  pobudowanych do-
mów mieszczańskich, to jednak Warszawa, 
mimo że znacznie mniejsza od Berlina, ma 
co najmniej tyle co on gmachów, które by 
można nazwać  pałacami. Na większości 
z nich znać wcale dobry gust; wiele z nich 
ma dziedziniec od strony ulicy, ujęty między 
dwa skrzydła, podobnie jak pałace hrabiów 
von Sackena i von Schulenburga w Berlinie 
na Wilhelmstrasse.” 

Szczęściem dla nas, od tamtych cza-
sów nastąpił pewien postęp w budowie 
dróg. Dzięki odkryciu ropy naftowej i 
możliwości jej przerobu – jako jedna 
z jej frakcji powstał asfalt, a z niego z 
kolei asfaltobeton, czyli mieszanka mi-
neralno-asfaltowa, używana do budowy 
nawierzchni dróg. 

Gdyby bowiem do tej pory drogi w 
Polsce były brukowane, to nasi rządzący 
skwapliwie by z tego pomysłu skorzystali, 
i my obywatele – szaraczkowie, co dzień 
biegalibyśmy od świtu po polach i łąkach 
w poszukiwaniu kamieni, uprawniających 
nas do korzystania z dróg publicznych.

A i niejedna afera „Kamień Gold” też 
by wybuchła. JASJAN

W ostatnich miesiącach pojawia się 
w prasie, a przede wszystkim w  
portalach internetowych  coraz 

więcej niepokojących, by nie powiedzieć – 
alarmistycznych informacji na temat przy-
szłości polskiego handlu detalicznego. 

W sierpniu br. portal „dla handlu”  pisał 
o „65-procentowym wzroście upadłości 
sklepów detalicznych” podkreślając m.in., 
że „popyt na rynku wewnętrznym przecho-
dzi w fazę stagnacji – w efekcie upadają 
nie tylko sklepy spożywcze czy drogeryj-
ne (konsumenci szukający oszczędności 
częściej kupują w dyskontach), ale także 
wyspecjalizowane w dobrach, których zakup 
można odłożyć – np. ze sprzętem sportowym 
czy komputerowym. Łącznie liczba upadło-
ści sklepów detalicznych wzrosła od począt-
ku roku o 65% w stosunku do roku ubiegłego 
– wynika z raportu Euler Hermes.

Spadająca obecnie liczba zamówień, 
zdecydowanie mniejsza liczba nowych in-
westycji (zarówno infrastrukturalnych jak 
i przedsiębiorstw) jak i hamujący popyt 
wewnętrzny przełożą się na podtrzymanie 

trendu 20-sto procentowego wzrostu licz-
by upadłości, a być może nawet na jego 
wzmocnienie w czwartym kwartale (za 
sprawą budownictwa, ale też przemysłu 
spożywczego). 

10 sierpnia br. IAR –  „Właściciele 
sklepów osiedlowych bankrutują”. : 

 „Dramatyczna sytuacja handlu deta-
licznego w Polsce – alarmują eksperci. W 
dobie silnej konkurencji super i hipermar-
ketów właściciele sklepów osiedlowych 
po prostu bankrutują. Sytuację mogą 
powstrzymać działania samorządów lo-
kalnych oraz akcje społeczne pokazujące 
zalety kupowania w małych sklepach czy 
butikach.

Kampania „Tu mieszkam tu kupuję” ma 
pokazać, jak korzystne dla gospodarki i dla 
klienta jest robienie zakupów właśnie w 
małych sklepach – mówi współorganiza-
torka akcji Maja Andersz. Zwraca uwagę, 
że jeśli w tym tempie liczba sklepów osie-
dlowych będzie malała, to w 2030 roku 
w naszym kraju będzie najmniej takich 
punktów w całej Unii Europejskiej.

„Małe sklepy notują spadki sprzeda-
ży” sygnalizowała Polska Agencja Prasowa 
3 sierpnia br. pisząc,  że  właśnie małe skle-
py mogą notować spadki sprzedaży, m.in. 
za przyczyną postępującej koncentracji w 
handlu detalicznym – wzrost sprzedaży w 
dyskontach i supermarketach.

Swego rodzaju resume zagrożenia 
może być wypowiedź prezesa Polskiej 
Izby Handlu, Waldemara Nowakowskiego, 
w portaluspozywczym.pl ,11-09.2012 r.: „ 
Dyskonty niszczą lokalny handel” 

 „– Obecna sytuacja w sektorze polskie-
go handlu jest bardzo trudna, szczególnie 
dla małych, niezrzeszonych placówek 
handlowych, które masowo znikają z 
rynku, jednak w naszej opinii dodatkowe 
instrumenty finansowe nie są dobrą me-
todą przeciwdziałania temu zjawisku, po-
nieważ ominą one sedno problemu – mówi 
Waldemar Nowakowski,  komentując po-
mysły wprowadzenia podatków dla sieci 
handlowych.

Jego zdaniem, prawdziwym proble-
mem jest zanik różnorodności formatów 
handlu oraz wyniszczenie ich struktury 
przez agresywny rozwój jednego wyłącz-
nie konceptu, kolonizującego polski ry-
nek bez żadnych ograniczeń. (podkr. jmj)

– Mowa o dyskontach, których udział 
w krajowym handlu rośnie w ostatnich la-
tach w postępie geometrycznym. Eksperci 
Polskiej Izby Handlu badający dynamikę 
handlu w Polsce stwierdzają, że o ile 
udział hipermarketów w rynku pozostaje 
na mniej więcej stałym poziomie, o tyle 
decydująca walka o klienta odbywa się 
na linii dyskonty – handel nowoczesny z 
tradycjami małego i średniego formatu, 
na niekorzyść tego ostatniego – tłumaczy 
prezes PIH.

I dodaje, że podstawowym zagroże-
niem dla różnorodności handlu na rynku 
wewnętrznym w Polsce nie są duże sieci, 
ponieważ należą do nich także grupy 
franczyzowe, zrzeszające i wspierające 
rodzimych, niezależnych przedsiębior-
ców, rozwijające ich nowoczesność przy 
poszanowaniu tradycji i kultury polskiego 
kupiectwa. – Efekt wielkości w sieci fran-
czyzowej pozwala na wiele oszczędności, 
min. wprowadzenie nowoczesnych tech-

nologii i modeli zarządzania, skrócenie 
łańcuchów dostaw, zwiększenie rentowno-
ści, a ostatecznie skierowanie korzystniej-
szej oferty dostosowanej do możliwości i 
preferencji konsumenta. Widzimy więc, 
że problemem polskiego handlu nie jest 
wielkość sieci.

Potrzeby konsumentów są zróżnico-
wane w zależności od regionu, sytuacji 
materialnej, czy lokalnych preferencji, 
tymczasem polski rynek zalewany jest 
placówkami o identycznej, ograniczonej 
ofercie produktowej i cenowej. Według 
Polskiej Izby Handlu jest to zjawisko 
niekorzystne tak dla gospodarki, jak i dla 
konsumentów, którzy na dłuższą metę 
zostaną pozbawieni dostępu do szerokiej 
oferty produktów, czy choćby jakiej-
kolwiek alternatywy. Zubożony rynek i 
nierównomierny rozkład sił i wpływów 
to jednocześnie słabsza gospodarka za-
grożona działaniami monopolistycznymi 
– twierdzą przedstawiciele Izby. 

– Na wolnym rynku wszyscy gracze 
powinni mieć zapewnione równe szanse 
rozwijania swojego biznesu, zgodnie z 
zasadami zdrowej konkurencji. Trudno 
jednak nazwać zdrową sytuację w której 
dopuszcza się do otwarcia w kilkutysięcz-
nych miejscowościach dwóch lub trzech 
sklepów dyskontowych, które w krótkim 
czasie eliminują niemal całą konkurencję 
w handlu tradycyjnym, doprowadzając do 
nieodwracalnego wyniszczenia różnorod-
ności handlu w danym regionie – komen-
tuje Nowakowski. 

Zdaniem Polskiej Izby Handlu przyczy-
ną takich sytuacji jest brak odpowiednich 
planów zagospodarowania i rozwoju go-
spodarczego regionów, przez co dyskonty 
mają otwartą drogę do rozwijania tego 
rodzaju strategii.

– Dyskonty wykorzystują sytuację 
spadającej zamożności Polaków do agre-
sywnego rozwoju, który nie jest w żaden 
sposób ograniczony odpowiednią kontrolą 
i nadzorem instytucji Państwa – podsumo-
wuje Prezes Izby”.   oprac. – jmj

Od 1 września można składać 
wnioski o zasiłek rodzinny i do-
datki do niego. Świadczenia są 

nieco wyższe niż dotychczas. Wzrosło 
także kryterium dochodowe uprawnia-
jące do nich. Świadczenia przysługują 
na każde dziecko pod warunkiem, że: 
– nie ukończyło 18 lat, lub 
– uczy się i nie ukończyło 21 lat, lub
–  kontynuuje naukę w szkole wyższej, 

ma orzeczony umiarkowany lub 
znaczny stopień niepełnosprawności i 
nie ukończyło 24. roku życia. 
Nie będzie zasiłku, jeśli dziecko:

– wstąpi w związek małżeński, 
–  przebywa w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie (np. w ośrodku 
wychowawczym, domu pomocy spo-
łecznej) lub w rodzinie zastępczej, 

–  ma prawo do zasiłku rodzinnego na 
własne dziecko. 
Zasiłku nie otrzyma także samotny 

rodzic lub opiekun, jeśli dziecko nie ma 
orzeczonych alimentów. Są wyjątki od tej 
zasady, gdy: 
– któreś z rodziców lub oboje nie żyją, 
– ojciec dziecka jest nieznany, 
–  sąd oddalił powództwo o ustalenie ali-

mentów od drugiego rodzica, 
–  sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców 

do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka. 
1 listopada 2012 r. rozpocznie się nowy 

okres zasiłkowy dla ubiegających się o 
świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.  
Będzie trwał do 31 października 2013 r. 
Przyznane na ten okres świadczenia będą 
nieco wyższe niż obecnie. Nieznacznie 
wzrósł także limit dochodu w rodzinie, 
którego przekroczenie może oznaczać utratę 
prawa do zasiłku i dodatków. 

Od 1 listopada 2012 r. do 31 paź-
dziernika 2014 r. zasiłek będzie wynosił 
miesięcznie: 
–  77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 

5 roku życia (do końca października 
2012 r. obowiązuje kwota 68 zł); 

–  106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 
roku życia do ukończenia 18 roku życia 
(91 zł); 

–  115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 
roku życia do ukończenia 24 roku życia 
(98 zł). 
Przyznanie zasiłku rodzimego jest 

uzależnione od tego, jaka jest wysokość 
dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. 
Do obliczeń bierze się pod uwagę docho-
dy członków rodziny osiągnięte w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy, a także zmiany w sytuacji do-
chodowej, czyli uzyskanie i utratę docho-
du. Czyli przy obliczeniach dotyczących 
okresu zasiłkowego 2012/2013 liczyć się 
będą dochody z 2011 r. plus ewentualne 
korekty z tytułu dochodu uzyskanego lub 
utraconego. 

Zasiłek otrzymają te rodziny, w któ-
rych dochód w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 539 zł (do końca paź-
dziernika 504 zł). Taki sam limit dotyczy 
dochodu osoby uczącej się. W przypadku, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
przeciętny miesięczny dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł 
(583 zł). Wzrosną też dodatki do zasiłku. 

Wniosek o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych wraz z dokumentami 
należy złożyć w ośrodku pomocy społecz-
nej do 30 września 2012 r., gdyż wtedy 
świadczenie przysługujące za listopad 
2012 r. zostanie wypłacone do 30 listopada 
2012 r. Późniejsza data złożenia wniosku 
spowoduje, że zasiłek za listopad zostanie 
wypłacony dopiero w grudniu 2012 r. 

Do wniosku należy dołączyć: 

–  kopię dokumentu stwierdzającego tożsa-
mość (dowód osobisty, paszport) osoby 
ubiegającej się, czyli matki, ojca, opie-
kuna prawnego, opiekuna faktycznego);

–  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 
lub – w przypadku gdy ojciec dziecka jest 
nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia 
dziecka. Może też być inny dokument 
urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

–  zaświadczenie z urzędu skarbowego o 
dochodach opodatkowanych na zasa-
dach ogólnych za 2011 r. wszystkich 
pełnoletnich członków rodziny lub 
oświadczenie o wysokości dochodu 
osiągniętego w 2011 r.;

–  oświadczenia członków rodziny rozli-
czających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne za 2011 r.; oświad-
czenie członka rodziny o wysokości 
dochodów niepodlegających opodatko-
waniu za 2011 r.(np. alimenty); 

–  orzeczenie o niepełnosprawności 
albo orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu  niepełnosprawności 
(jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne 
dziecko); 

–   zaświadczenie ze szkoły potwierdzające 
kontynuowanie nauki (gdy dziecko 
ukończyło 18 rok życia) lub oświadcze-
nie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

–  dokumenty  potwierdzające utratę do-
chodu np. świadectwo pracy (ze wska-
zaniem daty utraty dochodu oraz kwotę 
netto utraconego dochodu). 
Wnioskodawca otrzyma decyzję admi-

nistracyjną: o przyznaniu zasiłku (dodat-
ków) lub o odmowie przyznania. Może 
się od niej odwołać do samorządowego 
kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji. 

MONIKA BOBKE

„Kolejnym problemie z projektem 
ustawy o kartach płatniczych” 
pisał „Dziennik. Gazeta Prawna” 

3-09-2012 r.
„Ministerstwo Finansów chce by właści-

ciel sklepu mógł decydować, którymi kartami 
można u niego płacić. Handlowcy mają mieć 
prawo nie tylko do wyboru, której organizacji 
płatniczej karty będą przyjmować, lecz i do 
decydowania, czy będą to tylko karty debe-
towe, czy także kredytowe. Nawet w ramach 
kart debetowych mają mieć możliwość odrzu-
cania płatności częścią z nich.

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się 
agenci rozliczeniowi, czyli firmy, które zarzą-
dzają terminalami w sklepach.

– Można sobie wyobrazić, że właściciel 
sklepu będzie przyjmował tylko karty debeto-
we z logo Visy wydane przez bank x. Inny nie 
będzie akceptował płatności kartami kredyto-
wymi wyposażonymi w program lojalnościo-
wy. Nie przypominam sobie, by gdziekolwiek 
na świecie funkcjonowało podobne rozwiąza-
nie – twierdzi Jacek Koszel z IT Card. 

Jego zdaniem największym problemem 
będzie dostosowanie do nowych przepisów 
oprogramowania w systemach rozliczenio-
wych. W niektórych przypadkach agenci 
rozliczeniowi będą zmuszeni do zainwesto-
wania w nowy sprzęt komputerowy. – To 
będzie trudne do przeprowadzenia i kosz-
towne – uważa Janusz Diemko, prezes firmy 
First Data Polska, operatora terminali z logo 
Polcard. Będzie też długotrwałe. Zdaniem 
Diemko zajmie nawet kilka miesięcy. 

Oprócz spodziewanych trudność technicz-
nych, jakie powstaną po przyjęciu nowego 
prawa, agenci rozliczeniowi obawiają się 
kłopotów z odpowiednim przygotowaniem 
umów zawieranych między nimi a punktami 
handlowymi, a także z oznakowaniem w 
sklepach informującym, którą kartą w danej 
placówce można płacić.

Pomysł, by to właściciele sklepów de-
cydowali, które karty akceptują, powstał w 
resorcie finansów podczas prac nad projektem 
ustawowego uregulowania wysokości opłaty 
interchange pobieranej od płatności elektro-
nicznych. Został on opracowany przez NBP, 
a MF chce do niego dołożyć kilka rozwiązań. 
Wkrótce resort prześle do rządu opinie na te-
mat propozycji NBP, a także innych projektów 
w tej sprawie przygotowanych przez posłów.

„Tesco stawia na mniejsze sklepy oraz 
na świeże i gotowe produkty” – donosiła 
gazeta.pl 20 września br.

„Tesco postanowiło zatrzymać wyścig o 
jak największą pozycję handlową. Zdaniem 
Philipa Clarke’a, w nowym świecie, w 
którym ludzie robią zakupy przez internet, 
najważniejsze nie będą nowe sklepy, ale 
sposób, w jaki sieć skieruje swoje produkty 
do konsumentów w zależności od kraju, w 
którym operuje.

– Klienci coraz rzadziej zaglądają do 
sklepów, a zakupy robią coraz częściej za 
pomocą swojego komputera i smartfona. 

Chcemy być awangardą tej rewolucji, aby 
nie stać się jej ofiarą – zapowiedział pre-
zes Tesco, którego cytuje „Daily Mail”.
Philip Clarke podkreślił, że sieć zmienia podej-
ście do sklepów. Oczywiście, dalej będzie bu-
dować hipermarkety, będą to jednak mniejsze 
sklepy, tworzone dla klientów tak, aby Tesco 
mogło sprostać wyzwaniom jutra. 

Wśród zmian, które zamierza wprowadzić 
Tesco, jest postawienie większego nacisku 
na świeże i gotowe do jedzenia produkty, 
których w sklepach sieci będzie coraz więcej. 
Ich asortyment będzie zmieniany kilka razy w 
ciągu dnia, aby klienci mogli kupić w Tesco 
np. świeżego croissanta na śniadanie, sushi 
na obiad, a wieczorem gotowe potrawy na 
kolację. Jako dobry przykład takiego działa-
nia Clarke podał działającą w USA i należącą 

do Tesco sieć małych sklepów Fresh & Easy, 
które choć przynoszą sieci straty, są krokiem 
w dobrym kierunku.

Ruszyła kampania społeczno-promocyjna 
„Zboże na Talerzu Zdrowia” – informowało 
Polskie Radio 20 września br.

„Jej celem jest propagowanie zdrowego 
sposobu odżywiania się, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów zbożowych, któ-
re powinny codziennie znaleźć się w naszym 
jadłospisie.

W naszym kraju z roku na rok spada spo-
życie produktów zbożowych. Sprzedaż chleba 
i kasz spada co roku o 4 procent, natomiast 
sprzedaż makaronu utrzymuje się na stałym 
poziomie. Jemy za mało makaronu w porów-
naniu z Niemcami, którzy lepiej doceniają te 
produkty w swojej diecie. oprac. jmj

„M E D U Z A” 
to nie tylko R Y B Y,

ale także  L O D Y  i  M R O Ż O N K I

Jesteśmy typową hurtownią dystrybucyjna zajmującą się od 
1991 roku sprzedażą przetworów rybnych  i produktów mrożonych 

na terenie miasta Warszawy i woj. mazowieckiego. Posiadamy 
własne samochody wyposażone w agregaty chłodnicze i magazyny o 
powierzchni chłodniczej ok. 2000 m2 . Bezpośrednio współpracujemy 
z czołowymi producentami ryb wędzonych, przetworów rybnych, ryb 

mrożonych, konserw rybnych i mięsnych a także 

LODÓW PIZZY FRYTEK
WARZYW MROŻONYCH

MROŻONYCH PRZETWORÓW MĄCZNYCH 

W POLSCE

Dostawy realizujemy w ciągu 24 godzin. Naszymi Klientami opiekują 
się doświadczeni Przedstawiciele Handlowi. Dodatkowych informacji 

udzieli Państwu nasz Dział Sprzedaży pod numerami telefonów: 

tel.: (0 22) 893 81 91 fax: (0 22) 612 70 83 
email: biuro@meduza.waw.pl: 
zamowienia@meduza.waw.pl

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y     D  O     W  S  P  Ó  Ł  P  R  A  C  Y
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
Do 6 października sprzyjająca 
aura gwiazd. Podejmowane 
decyzje wymagają konsul-

tacji z osobami bliskimi. Gdy zmęczenie 
da znać o sobie, postaraj się odpocząć.

Byk 21.IV–21.V
Poszukaj równowagi mię-
dzy wysiłkiem a zdrowiem. 
Ogranicz swoje zbyt silne

emocje, które oddalają cię od życiowej 
harmonii. Wybierz właściwe rozwiązanie 
w sprawach partnerstwa 

Bliźnięta 22.V–21.VI
Dobry okres astrologicz-
ny sprzyja podejmowaniu 
trafnych decyzji. Przydadzą

ci się dłuższe przerwy w codziennych 
zajęciach. W finansach na przyszłość nie 
obiecuj sobie za wiele.

Rak 22.VI–22.VII
Więcej rozwagi w każdej 
dziedzinie życia. Opanuj 
emocje i nie stroń od rad

mądrych przyjaciół. Zwykłe problemy 
będą o wiele bardziej męczące niż do 
tej pory.

Lew 23.VII–22.VIII
Dzielenie się swoimi proble-
mami z najbliższymi to twoja 
natura. Po 6-tym nie spiesz się 

z podejmowaniem ważnych decyzji czy 
zmian. Solidny odpoczynek konieczny.

Panna 23.VIII–22.IX
Druga i trzecia dekada  to 
czas na podejmowanie 
dobrych decyzji. Możesz

zrealizować swoje marzenia. Spróbuj 
doprowadzić stosunki z rodziną do rów-
nowagi.

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH

AKWARIUM
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Fraszki 
Henryka Szumielskiego

Wykrywalność
Dziś w świetle wydarzeń stwierdzam fakt 
niezbity,
Za kradzież się nie karze, lecz za wpadkę 
przy tym.

Stopa życiowa
Prawo przyrody dziś prawdę głosi:
Kiedy masz chody, stopę podnosisz.

Westchnienie petenta
Ach, kiedyż nowe znaki drogowe
Usprawnią przebieg drogi służbowej.

Środek masowego przekazu
Mowa jest srebrem, milczenie złotem,
Szeptanie środkiem przekazu plotek.

Wazeliniarz
Własne zdanie – twierdzą drudzy –
Ma złożone... z kilku cudzych. 

Rozdwojenie jaźni
Rad pracować z całej duszy
Lecz ciało nie chce się ruszyć.

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
To twój miesiąc. Słońce w 
znaku, wszystko w twoich 
rękach. Wskazana duża ak-

tywność. Przerwy w aktywności koniecz-
ne. Z uwagi na zdrowy styl życia.

Skorpion 24.X –22.XI
Odzyskasz w pełni energię 
po urodzinach. Nie zaczynaj 
żadnych nowych przedsię-

wzięć. Rób przerwy w pracy, nie licz, że 
one pomogą ci odzyskać siły. Konieczny 
urlop.

Strzelec 23.XI–23.XII
Wzmocnienie i poszerzenie 
kontaktów. Finanse mają 
szansę drgnąć. Warto zmniej-

szyć tempo. Zajmij się swoim zdrowiem. 
Często je zaniedbujesz. Kontakty wska-
zane.

Koziorożec 24.XII–20.I
Przeanalizuj swoje plany do-
tyczące finansów. Nie obawiaj 
się podejmowania szybkich 

decyzji. Odłóż sprawy inne poza zdro-
wotnymi. Poszukaj towarzystwa mądrych 
osób.

Wodnik 21.I–20.II
Po 5-tym szereg  spotkań. 
Doskonały układ gwiazd. 
Decyzje podjęte w tym cza-

sie doprowadzą cię do super wyników. 
Zadbaj o odpoczynek. Unikaj konflik-
tów.

Ryby 21.II–20.III
Pod koniec miesiąca w sferze 
finansów poczujesz wiatr 
w żaglach. W sprawach do 

załatwienia  nie przyspieszaj. Dobre 
samopoczucie zależy również od nas 
samych. 

�KRZYŻÓWKA nr 10 z hasłem �
1

8

2

 

3 4 5 6

6

7

19 5

  

 

8

17

9

27 16

10

11 7 

11 12

8

 

29

13 14

14 24

15 16

30

17

2

18 19

20 21

23

22  23

9 25

12 18

24

4 21

25

13 26 15

26

10 3

27

28

Występuje zarówno w wodach 
słonawych jak i słodkich, 
można ją spotkać w jeziorach, 

ujściach rzek, płytkich lagunach do 
głębokości 2 m, w Morzu Kaspijskim, 
Czarnym, Azowskim, Egejskim oraz w 
północnej części Adriatyku. Osiąga dłu-
gość do 4–5cm. 

Ma ciało wydłużone, wrze-
cionowate z podłużną głową. 
Oczy osadzone po bokach 
głowy nie są skierowane ku 
górze. Posiada dwie płetwy 
grzbietowe jedna z 6 ciernia-
mi a druga z jednym twardym 
kolcem i 7–9 miękkimi pro-
mieniami. Płetwy piersiowe 
są krótkie a brzuszne docho-
dzą do odbytu. 

Ubarwienie tych ryb jest 
dosyć skąpe. Samce w okresie 

Babka kaukaska (Knipowitschia
caucasica)

Rybki odżywiają się niewielkimi sko-
rupiakami i larwami ochotki. Dojrzałość 
płciową zyskują po pierwszej zimie przy 
długości do 2cm. Tarło trwa od marca do 
sierpnia. Opiekę nad ikrą sprawuje sa-
miec. Ikra zwykle składana jest w zagłę-
bieniach miedzy kamieniami. Utrzymuje 
się przyklejona do nich za pomocą spe-

cjalnej wydzieliny. Larwy są 
pelagicznie ,przeżywa zwykle 
około 2 lat. 

Zbiornik hodowlany powi-
nien być dosyć duży co naj-
mniej 100l i lepiej hodować 
w nim jedną parę chyba że w 
akwarium będzie dużo kryjó-
wek. Dno powinno być wyło-
żone piaskiem i kamieniami. 
Woda lekko słonawa dobrze 
filtrowana i natleniana.

M.W.

Należą do schorzeń gruczołów potowych objawiających 
się w postaci swędzących wykwitów pokrywających 
miejsca w ,których gromadzi się najwięcej potu takie 

jak doły pachowe szyja, pachwiny, skóra pleców i klatki pier-
siowej. 

Występują dwa typy potówek. Pierwszy to potówki zwykłe 
o charakterze wykwitów pęcherzykowych i drugi czerwone 
charakteryzujące się współtowarzyszącym stanem zapalnym. 
Potówki są wynikiem drażniącego działania potu ,który w 

miejscach trudnych do odparowania blokuje gruczoły potowe 
przez co prowadzi do ich niedrożności. Pojawiają się zwłaszcza 
w wyniku przegrzania, noszenia mało przewiewnych ubrań 
zwłaszcza z dodatkiem syntetyków, ocierania o siebie fałdów 
skórnych zwłaszcza u osób otyłych fałdów skórnych. 

Jak sobie radzić gdy pojawi się ten problem?. Przede wszyst-
kim trzeba chłodzić skórę stosując chłodne kąpiele, okłady z 
lodu lub chłodnych kompresów utrzymywanych przez kilka 
minut. Takie zabiegi możemy powtarzać co kilka godzin. Gdy 
temperatura na dworze jest zbyt wysoka i mamy do czynienia 
z upałami wtedy najlepiej ograniczyć opuszczanie miejsca za-
mieszkania. 

Przykładanie okładów z sody oczyszczonej również sprzyja 
szybszemu wygojeniu i przynosi ulgę zmniejszając pieczenie i 
świąd. Korzystny efekt przynosi stosowanie kremów z tlenkiem 
cynku i wody wapiennej. Niezwykle ważne jest noszenie odpo-
wiedniej odzieży, najlepiej z przewiewnej bawełny czy też z lnu. 
Osoby otyłe powinny pomyśleć o zmianie diety celem pozbycia 
się nadmiaru kilogramów. 

Potówki z reguły nie stanowią poważnego problemu zdro-
wotnego i przy odpowiednim postępowaniu znikają po kilku 
dniach. Jednak jeśli dołączy się stan zapalny konieczna stanie 
się wizyta u lekarza i włączenie do leczenia miejscowego pre-
paratów przeciwbakteryjnych.

ESKULAP

Potówki

H O R O S K O P
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                                J.J.

godowym mają jasnobrązową szatę z wy-
raźnymi czarnymi poprzecznymi pasami 
oraz ciemnobrązową plamę u nasady płe-
twy ogonowej. Na płetwie ogonowej wi-
doczne są liczne drobne punkty. Samice 
są barwy piaskowej z rzadko rozmiesz-
czonymi na ciele czarnymi punktami i 
ciemnym podbródkiem. 

Watykan, miasto-państwo, en-
klawa w Rzymie. Najmniejsze 
państwo świata  pod względem 

powierzchni. Siedziba najwyższych 
władz Kościoła katolickiego.

Nazwa wzgórza, będącego w posia-
daniu Stolicy Apostolskiej, wzięła się od 
słowa vaticinio, oznaczającego wróżbę, 
przepowiednię. Za czasów Etrusków była 
tu świątynia Watykanusa,  boga dobrego 
i mądrego, uczącego ludzi mowy i zna-
czenia słów, odsłaniającego przyszłość, 
kierującego ludzkimi losami, dającego 
wskazówki, jak należy postępować.

Rzymianie także uznawali przez długi 
czas sakralny charakter wzgórza.

Tu zostały pochowane zwłoki św. 
Piotra, ukrzyżowanego w 63 roku naszej 
ery.

W czasach Nerona był tu olbrzymi 
cyrk, nie tylko miejsce rozrywek, ale i 
kaźni pierwszych chrześcijan.

Trzeci papież, św. Anaklet, zbudował 
nad grobem św. Piotra kaplicę ku jego 
czci. Cesarz Konstantyn uznał, że ka-
plica, to zbyt skromny wyraz hołdu dla 
następcy Chrystusa. Kazał wznieść w 
tym miejscu bazylikę, która w XVI wie-
ku została zastąpiona, istniejącą do dziś, 
bazyliką św. Piotra. Jak mówi legenda, 
po  zbudowaniu bazyliki, cesarz został 
uleczony z ciężkiej choroby. Z kolei 
on, w dowód wdzięczności, przyznał 
papieżom prawo do purpury i korony 
monarszej.

Watykan jest jedynym państwem na 
świecie, otoczonym wysokimi murami. 
W VIII i IX stuleciu Arabowie (zwani 
wówczas Saracenami)  osiedli na Sycylii 
i stąd często atakowali Rzym. W 846 
roku  bardzo dużą siłą wojsk po raz ko-
lejny napadli na miasto, ale Rzym zdołał 
się obronić dzięki murom zbudowanym 
za czasów Marka Aureliusza. Natomiast 
bazylika leżąca poza obrębem murów zo-

stała splądrowana i zniszczona. Arabowie 
zabrali skarby zgromadzone tam z darów 
i ofiar składanych przez władców i piel-
grzymów św. Piotrowi, a to czego nie 
dało się zabrać spalili i zburzyli.

Wzburzony cały świat chrześcijański 
pospieszył na pomoc, wspierając finanso-
wo wzmocnienie obronności Watykanu. 
W 848 roku papież Leon IV położył 
kamień węgielny pod budowę murów 
obronnych. W ciągu 4 lat opasano nimi 
cały Watykan. Były w nich trzy potężne, 
umocnione bramy, a 24 baszty były tak 
rozmieszczone, by można było z nich 

skutecznie ogniem razić napastników. 
Zbudowano także silną fortecę  nad 
Tybrem, zamek  św. Anioła. Prowadził do 
niego murowany pasaż, którym papież, 
w razie zagrożenia, mógł dostać się do 
fortu.

Sposób na pokonanie murów znalazł 
król niemiecki Fryderyk Rudobrody 
(Barbarossa). Na czele hord germań-
skich wkroczył do Watykanu. Obrońcy 
schronili się do bazyliki św. Piotra, mając 
nadzieję, że najeźdźca nie ośmieli się tam 
wtargnąć.

Zrobił to bez najmniejszych skrupu-
łów. Kazał podpalić dach bazyliki, wyła-
mać bramy. Rzymianie dzielnie stawiali 
opór, ale zostali pokonani. Ostatni obroń-
ca poległ na grobie św. Piotra. Rudobrody 
okazał się być gorszy od Arabów, rabując 
i niszcząc bazylikę jeszcze bardziej niż 
oni. Nie przeszkadzało mu to jednak, w 

kilka dni później kazać wyczyścić świą-
tynię i 18 czerwca 1155 roku ukoronować 
się, przy pomocy przywiezionego ze 
sobą antypapieża Wiktora IV,  na cesarza 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Germanów wypędziła z Watykanu i 
Rzymu dżuma.

W 1527 r. kolejnego sforsowania 
murów dokonały wojska arcykato-
lickiego cesarza Świętego Cesarstwa  
Rzymskiego, Karola V, króla Niemiec 
i Hiszpanii. Najeźdźcy zdobyli Rzym 
i Watykan i sprawili mieszkańcom 
straszliwą jatkę. Bezcześcili kobiety, 

nawet zakonnice, wymuszali pod groź-
bą śmierci olbrzymie okupy. Z bazyliki 
zabrali najmniejsze nawet kosztowności 
i zamienili ją w stajnię. Kardynałów i 
biskupów włóczyli końmi po mieście. 
Przebrani w szaty liturgiczne, gwałcili, 
rabowali, zabijali.

Papież Klemens VII schronił się w 
zamku św. Anioła, którą obroną skutecz-
nie dowodził słynny rzeźbiarz i złotnik 
Benvenuto Cellini. Papież musiał zapła-
cić olbrzymi okup i zrezygnować z wielu 
prowincji Włoch, a okupantów wypędził 
z miasta dopiero fetor rozkładających się 
zwłok.

Obecnie mury watykańskie nie obej-
mują placu św. Piotra. Usunięto je, by 
utworzyć od Tybru perspektywę na plac 
i bazylikę. Poza ich obrębem znalazł się 
także zamek św. Anioła. 

JASJAN

Mury Watykanu

Wszystkie litery ponumerowane w 
prawym, dolnym rogu napisane w kolej-
ności od 1- 30  utworzą hasło.

Poziomo: 1) krymka, mycka, 5) broń 
ptaków, 8) ciężka, zakaźna choroba od-
zwierzęca, 9) rzadkie imię męskie,10) 
decyduje o własnych sprawach, 11) w 
niej leki, 13) prolog, 16) strach, 20) część 
tkanin o odmiennym wzmocnionym splo-
cie,  23) ...Sportowy, 24) zastąpiły onuce, 
25) węgierskie danie, 26) ćwiartka w 
żargonie, 27) przystawka, potrawa, napój  
przed posiłkiem.

Pionowo:1) piąta planeta układu sło-
necznego, 2) daw. jednostka wojskowa, 
3) wampiry, 4) system płacy za pracę,  
5) wewnątrz opony, 6) zaproszenie sar-
mackie, 7) piłkarz w bramce, 12) prze-
kraczamy go w drzwiach, 14) m. w zach. 
Polsce w woj. wielkopolskim, 15) m. w 
woj. pomorskim (Kaszuby), 17) chilijski 
piłkarz, napastnik,  zawodnik Celty Vigo, 
18) jamochłony, 19) niedopuszczenie 
partii towaru do sprzedaży, 21) namiot 
koczowników stepowych, 22) obchodzi 

imieniny 20 października, 23) paździe-
rzowa, wodoodporna.  

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 10 prosimy przesłać na 
adres redakcji do dnia 31 października 
2012 r. Prawidłowe odpowiedzi drogą 
losowania będą premiowane nagrodą 
producenta wyrobów pończoszniczych 
spółkę  ANDREA.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 8
Poziomo:1) Carolina, 5) Polska, 8) 

Lipiny, 9) mrożonki, 10) promotor, 11) 
Andora, 13) teatr, 16) opium, 20) patrol, 
23) narrator, 24) Mazowsze, 25) dyktat, 
26) Pareto, 27) geometra. 

Pionowo:1) chlapa, 2) rapsodia, 3) 
London,4) Ammer, 5) płoza ,6) Lloyd, 
7) kukuryku, 12) NATO, 14) estakada 
, 15) runo,17) instytut, 18) artyzm) , 
19) frytka , 21) Rhode, 22) lasso, 23) 
neerg.HASŁO: LATEM  LODY  DLA  
OCHŁODY 

Nagrodę otrzymała Ewa Jaworska. 
Gratulujemy. 


