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Hala Wola Wspieranie młodzieży

Spełnienia Wielkanocnych Nadziei!
Z ostatniej chwili!

 Bitwa o handel

 Dokończenie na str. 5

 Dokończenie na str. 3

I dalej, jak wyjaśniają organiza-
torzy Misji, już od 11 lat pomagamy 
uzdolnionym dzieciom, a ponad 350 
młodych artystów skorzystało z naszej 
pomocy. Ta pomoc to zakupy dla nich 

Od stycznia br. PSS Społem w Grodzisku Mazowieckim, w należącym 
do niego Centrum Handlowym w Milanówku, przy ul. Podwiejskiej 39, 
wprowadziło sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na te-

lefon. Przypominamy, że uroczyste otwarcie Centrum, jako 17-tego sklepu gro-
dziskiej spółdzielni, odbyło się 29 października 2014 r. Powierzchnia budynku 
wynosi łącznie 1.300 m3. Dwie kondygnacje, przeznaczono tylko dla sklepów 
„Społem”, zajmują powierzchnię łącznie 850 m2. Parter to część spożywcza, 
natomiast pierwsze piętro to produkty przemysłowe i sprzęt gospodarstwa do-
mowego. Obiekt, o którym pisaliśmy, z daleka przyciąga wzrok przechodniów. 
Usytuowany jest przy wjeździe do miasta, z wygodnym dla klientów przestron-
nym parkingiem.

Ustalono, że obszar świadczenia usługi zakupów na telefon obejmie swoim za-
sięgiem dojazd do 25 km od Milanówka. Dostawy są realizowane w dniu złożenia 
zamówienia (przy zamówieniach składanych najpóźniej do godz. 19). Przy zamó-
wieniu o wartości do 200 zł, opłata za dostawę wynosi: do 5 km – 7 zł, powyżej 
5 km – do 25 km – 15 zł. Przy zamówieniu o wartości powyżej 200 zł, dostawa 
jest bezpłatna. Pełny regulamin tych zakupów na telefon zamieszczamy na str.2 

 Dokończenie na str. 3

„Akcja „Misja Społeczna Hali Wola” jest częścią programu „Zakupy do 
Woli”, w którym nasi Klienci zdobywają punkty za zakupy w Hali 
Wola. Zgromadzone punkty mogą wymienić na produkty lub usługi 

wybrane z przygotowanego katalogu, bądź też oddać na cele Misji Społecz-
nej. Każdy przekazany punkt to złotówka przeznaczona na pomoc uzdolnio-
nym dzieciom”.  Tak brzmi komunikat na stronie internetowej Hali Wola sp. 
z o.o. /z rodowodem społemowskim/. Jak głosi ulotka, z myślą o najmłodszych 
„szukamy uzdolnionych artystycznie dzieci, w czym pomagają nam instytu-
cje kulturalne i szkoły z naszej dzielnicy. Wspieramy młode talenty poprzez 
zakup potrzebnych materiałów, które umożliwią im rozwijanie posiadanych 
zdolności”. 

3 marca br. w społemowskiej 
restauracji Variete odbyło się 
uroczyste spotkanie jubileuszo-

we z okazji 135-lecia PSS Społem 
w Katowicach.  Byłem tu w towarzy-
stwie zaprzyjaźnionych prezesów. 
Wjeżdża się dwiema zewnętrznymi 
przeszklonymi windami na ostatnie 
piętro społemowskiej Galerii Skar-
bek, skąd jest fantastyczny widok 
na ścisłe, niedawno odrestaurowane 
centrum miasta, rynek, teatr i drugą 
społemowską Galerię Zenit oraz Ale-
ję Korfantego z Hotelem Katowice 
i Spodkiem w końcu perspektywy. 
Goście robią sobie tu zdjęcia. Potem 
znajdujemy się w obszernej eleganc-
kiej sali z owalnym bufetem pośrod-
ku oraz dużym parkietem z estradą. 

Gości witali gospodarze: prezes 
Zarządu PSS Wacław Słaby i prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Mie-
czysław Kasprzycki. Przybyli m.in. 
prezes Zarządu Krajowej Rady 
Spółdzielczej Alfred Domagalski, 
prezes Zarządu KZRSS Społem Je-

rzy Rybicki, wiceprezydent Kato-
wic Marian Skiba, przewodniczący 
OPZZ Eugeniusz Guz i szef Kra-
jowej Sekcji Handlu i Bankowości 
NSZZ Solidarność Alfred Bujara, 
liczni kontrahenci handlowi i prezesi 
zaprzyjaźnionych spółdzielni społe-
mowskich. 

Na początku obejrzano ciekawy 
film, obrazujący bogate dzieje 135 lat 
spółdzielni /jego treści pokrótce poda-
jemy poniżej/. Potem liderzy spółdziel-
czości, w towarzystwie gospodarzy 
uhonorowali odznakami zasłużonych 
dla ruchu spółdzielczego i dla Społem 
członków i pracowników PSS.       

Wiele ciepłych, serdecznych słów, 
w tym gratulacji, podziękowań i ży-
czeń usłyszeli katowiccy społemowcy 
od gości z Warszawy i ze Śląska. Wielu 
z nich przekazało pamiątkowe upomin-
ki, m.in. w postaci wazonów, grawerto-
nów, obrazów, kwiatów. Jeszcze poza 

W dniu 3 marca 2016 r. obrado-
wała Rada Nadzorcza Mazowieckiej 
Agencji Handlowej „Społem” Spółka 
z o.o.

Na swym posiedzeniu Rada Nad-
zorcza zajmowała się następującą 
tematyką:
–  analizą sprawozdania finansowego 

Spółki za 2015 rok,
–  współpracą handlową ze spół-

dzielniami i dostawcami na bazie 
podpisanych przez Spółkę umów 
w minionym roku.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej 

Agencji Handlowej podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego Spółki za 2015 rok 
oraz z zadowoleniem oceniła wypra-
cowane pozytywne wyniki finanso-
we.

Kwiaty od nas dla Ewy.

MAH „Społem”

KOMUNIKAT

zarząd KZRSS „Społem” w War-
szawie uprzejmie zaprasza pre-
zesów i członków zarządów 

spółdzielni na kolejną – dziesiątą już, 
wiosenną konferencję „SPOŁEM 
2016”. Jest to pierwsza konferencja po 
VI Zjeździe Delegatów KZRSS „Spo-
łem”, na której przedstawione zostaną 
założenia realizacji uchwalonego na 
Zjeździe programu społemowskiej or-
ganizacji na lata 2016-2019.

Organizatorem konferencji jest 
Centrum Szkoleniowo-Konferencyj-
ne KZRSS „Społem”, które zapewnia 
zakwaterowanie w pokojach gościn-
nych przy ul. Grażyny 13/15, obsługę 
techniczną konferencji oraz zaprosi na 
spektakl w jednym z warszawskich te-
atrów.

Proponowane terminy konferencji 
do wyboru przez zainteresowanych: 06 
- 08 kwietnia, 13 - 15 kwietnia i 25 – 27 
kwietnia 2016 r.

Członkowie Warszawskiej 
Spółdzielni Gastronomicznej 
Centrum zebrali się w trzech 

grupach członkowskich w lutym br., 
aby wysłuchać sprawozdań Zarzą-
du i Rady Nadzorczej z działalności 
w roku ubiegłym. Zgodnie ze statu-
tem bowiem poprzedziły one Zebra-
nie Przedstawicieli, jakie odbędzie 
się 17 marca br. tradycyjnie w spół-
dzielczej kawiarni Rozdroże. Już na 
pierwszym z zebrań, 17 lutego, które 
zgromadziło pracowników admini-
stracji i emerytów spółdzielni, a więc 
najbardziej na bieżąco śledzących 
i uczestniczących w pracach spół-
dzielni, panowała atmosfera pełnej 
satysfakcji z wyników ekonomicz-
nych za ubiegły rok.  

Informację z działalności spółdziel-
ni za rok 2015 przedstawiała w imieniu 
Zarządu prezes Halina Kalinowska, 
a w imieniu Rady Nadzorczej jej wice-
przewodnicząca Halina Mrozikiewicz. 
Przypomniano, że WSG Centrum zrze-
sza 132 członków i prowadzi działal-
ność w pięciu zakładach – barze mlecz-
nym „Bambino”, kawiarni „Rozdroże”, 
barze „Targówek”, stołówce w budyn-
ku NIK i „Bistrze Gocław”. Oprócz 
tego pięć lokali jest wynajmowanych, 
zatrudnienie zaś wynosi 70 etatów. 

Szacunek i podziw budzą liczby ze 
sprawozdań. Bo w ubiegłym roku pla-
nowany 7-milionowy obrót wykonano 
w 105 procentach, a zakładana marża 
i inne wpływy w wysokości ponad 12 
mln zł osiągnęły wskaźnik 101 procent. 
Sukcesem też było obniżenie kosztów, 
których plan wykonano w 95,9 proc. 
W sumie Spółdzielnia wypracowała 
zysk brutto  w wysokości 2, 6 mln zł, 
tj. w wysokości aż 124,9 proc. planu! 
z pięciu placówek najwyższy zysk od-
notował bar mleczny Bambino.  

Wypracowanymi środkami spół-
dzielnia dzieliła się z osobami potrze-
bującymi pomocy, m.in. organizując 
szereg imprez, jak spotkania przed-
świąteczne podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej, wspieranie Fundacji 
„Dzieciom zdążyć z pomocą”, Fundacji 
„Pożywienie – darem serca”. Np. w ba-
rze Bambino żywiono dzieci z domów 
dziecka  przebywające na wycieczkach 
w Warszawie. Oprócz tego co roku 
w Spółdzielni działa Koło Seniorów, 
a jego członkowie z okazji świąt otrzy-
mują świadczenia pieniężne.     

z głębokim uznaniem członkowie 
Spółdzielni powitali zapowiedź wypła-
ty corocznejw dywidendy w wysokości 
stu procent. W tym roku wyniesie ona 2 
tys.zł brutto i jest najlepszym przykła-
dem bardzo dobrych wyników ekono-
micznych spółdzielni. Zasługa w tym 
przede wszystkim Zarządu i prezes Ha-
liny Kalinowskiej, która od szeregu lat 
mimo ogromnej przecież konkurencji 
na warszawskim rynku, potrafi tak kie-
rować spółdzielnią, że wciąż umacnia 
ona swoją pozycję i siłę. 

DG 

Zespół Mini Metrum w tańcu „Opowieści morskie”.

Panie udekorowane odznaką „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego”, w towarzy-
stwie prezesa KRS Alfreda Domagalskiego (w środku) oraz prezesa PSS Wacława 
Słabego i przewodniczącego RN  Mieczysława Kasprzyckiego.    

W chwili gdy piszę te słowa, znowu dokładnie nie wiadomo kiedy bę-
dzie gotowy rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży deta-
licznej? Trwają gorączkowe prace rządowe, aby po serii konsulta-

cji i z handlowcami, i wewnątrzresortowych przygotować nareszcie projekt 
rządowy, skierowany do Sejmu. Nadzieją napawa fakt, że w toku konsultacji 
ukonstytuowała się silna grupa polskich firm handlowych, przy Zespole Par-
lamentarnym ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicz-
nego. 18-osobowemu Zespołowi Roboczemu przewodniczy prezes Ryszard 
Jaśkowski z KZRSS Społem, a Zespół reprezentuje ponad 50 polskich firm 
handlowych. W tej współczesnej „Bitwie o handel” odegra on niewątpliwie 
kluczową rolę.

PSS Grodzisk Maz.

Zakupy na telefon
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Z KART
HISTORII

Żołnierze Wyklęci

Rada Programowa

Singielki i samotne matki 

Felieton obywatelskiCentrum Handlowe w Milanówku

Realizujemy zakupy na telefon W Polsce rośnie sukcesywnie 
liczba samotnych kobiet. 
Świadczą o tym przygnę-

biające statystyki. Według nich naj-
prawdopodobniej co trzecia młoda 
Polka żyje w pojedynkę. Jak wynika 
z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego w naszym kraju na 100 
mężczyzn przypada 111 kobiet, zaś 
w Warszawie na 100 panów przypa-
da 119 niewiast.

Samotne kobiety – zwane z angiel-
ska singielkami – z różnych powodów 

nie mogą znaleźć ani męża ani życio-
wego partnera, ani rzetelnego przyja-
ciela. Mają wobec mężczyzn naturalne 
wymagania – by był opiekuńczy, by je 
kochał, aby dbał uczciwie o rodzinę, 
by zbyt często nie zaglądał do kie-
liszka. Nie mówiąc już o codziennym 
regularnym piciu, nawet jeśli wznosi 
toasty za zdrowie swej partnerki, czy 
rodziny. Na pierwszym miejscu wśród 
oczekiwań wobec panów stawiają ko-
biety zapewnienie im bezpieczeństwa, 
i tego ekonomicznego, i zwykłego fi-
zycznego. 

Ciekawe spostrzeżenia o polskich 
singielkach ma Agata Drozdowska 
z zawodu psycholog, właścicielka 
Centrum Matrymonialnego Ostoya. 
Większość polskich kobiet poszukuje 
na partnerów życiowych, na mężów, 
mężczyzn z wielkimi ambicjami, za-
radnych życiowo, wykształconych, 
obowiązkowo przystojnych i wyso-
kich, na odpowiednich stanowiskach 
(dobrze jak mają służbowe auto z kie-
rowcą) z dobrą pensja i odpowiedni-
mi apanażami (rzecz jasna z pięknym 
mieszkaniem) jak dacza na Mazurach, 
czy domek na Podkarpaciu. Oczywi-
ście oczekiwania na tak wysokiej po-
przeczce udaje się zrealizować tylko 
nielicznym kobietom nawet jak są sto-

sownie wykształcone, jak mają piękną 
urodę, jak znają 2-3 języki obce, jak są 
zaradne i sprytne. 

Kolejne próby zawładnięcia ta-
kim wymarzonym ideałem zawodzą. 
Wtedy kobiety najczęściej popadają 
w samotność, różne nałogi i przemożny 
smutek. Część z nich szuka męża lub 
życiowego partnera „z łapanki”. 

Ogromną grupę kobiet w Polsce 
stanowią samotne matki – te których 
porzucił mąż, te które stały się wdowa-
mi, wreszcie te, które wychowują jedno 
lub kilkoro dzieci i są zdane na siebie.

Różnie się im wiedzie finansowo. 
Niektóre z ich zakotwiczyły się w port-

ach zwanych – domy samotnej mat-
ki, gdzie mają względnie poprawne 
warunki mieszkaniowe, wsparcie ze 
strony samorządów i państwa. Ale ko-
chają swoje dzieci, dbają o nie o ich 
wykształcenie, otaczają je matczyną 
miłością. Mimo dużych trudności, 
kłopotów wychowują je na uczciwych 
ludzi. Nierzadko kierują ich rozwojem 
życiowym, mimo że pokończyły już 
18 lat. Chwała im za to i wielka cześć. 
Zawsze, nie tylko w dniu Święta Ko-
biet.

Jest wiele kobiet, które wyszły za 
mąż za wdowca obarczonego mały-
mi dziećmi i wychowały te dzieci na 
uczciwych, wykształconych ludzi. 
Jedną z nich była panna Jadwiga Plam-
owska spod Warszawy, która wyszła 
z mąż za mojego Tatę pokiereszowane-
go przez pobyty w Oświęcimiu i Buch-
enwaldzie, Wincentego Wojciewskie-
go, któremu zmarła żona w 1944 roku 
i pozostawiła dwóch synów rocznego 
Krzysztofa i 6-letniego Jurka.

Była to wspaniała, kochająca, dba-
jąca o nas Mama. Już kiedy po zdaniu 
matur wyszliśmy z domu w świat, to 
często ją z serdecznością odwiedzal-
iśmy i pomagaliśmy. Żyła 92 lata. 

JERZy WOJCIEWSKI

Dla Klientów PSS „Społem” Gro-
dzisk Maz. oferujemy sprzedaż ar-
tykułów spożywczych i przemysło-
wych na telefon.

Regulamin zakupów 
na telefon

§1.1. Oferta Centrum Handlowego 
przeznaczona jest dla osób pełnolet-
nich, posiadających zdolność do czyn-
ności prawnych.

2. Dostawca ma prawo poprosić 
osobę odbierającą zamówienie za-
wierające alkohol i wyroby tytonio-
we o okazanie dowodu tożsamości, 
w przypadku odmowy lub niemożno-
ści odbioru zamówienia przez osobę 
pełnoletnią, Dostawca nie wyda alko-
holu i wyrobów tytoniowych.

3. Obszar na którym świadczymy 
usługę obejmuje swoim zasięgiem do-
jazd do 25 km od Milanówka.

§2. Zamówienia można składać 
w obowiązującym czasie pracy Cen-
trum Handlowego, tj. 6.00 – 21.00 
pod nr : 222 759 03 202 759 03 20, 
zaś dostawa odbywa się pod wskaza-
ny adres w godz. 8.00 do 11.00 przy 
złożeniu zamówienia do godz. 9.00 
oraz w godzinach 17 do 21.00 przy 
złożeniu zamówienia do godz. 19.00.

§3. Zamówienie usługi dokonuje 
się po przez połączenie telefonicz-
ne z nie zastrzeżonego nr. telefonu, 
na podany numer telefonu a następ-
nie podanie listy zakupów, danych 

kontaktowych i adresu dostawy. Po 
złożeniu zamówienia oddzwonimy 
i potwierdzimy przyjęcie go do re-
alizacji. Złożenie zamówienia tele-
fonicznego jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na zawarcie umowy 
sprzedaży. 

§4. Złożenie zamówienia równo-
znaczne jest z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do 
celów realizacji usługi i obsługi klien-
ta, oraz znajomości i akceptacji regu-
laminu zakupów Centrum Handlowe-
go. Wystawienie faktury w ciągu 14 
dni za okazaniem paragonu.

§5. Koszt dostawy zakupów to:
–  przy zamówieniu o wartości do 

200,00 zł, opłata za dostawę wy-
nosi:

– do 5 km – 7 zł,
–  powyżej 5 km – do 25 km – 15,00 zł
–  przy zamówieniu o wartości powy-

żej 200,00 zł, dostawa gratis.
Wszystkie ceny podawane są 

w złotych polskich i zawierają poda-
tek VAT. 

§6.1. Kupujący zobowiązuje się do 
odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za 
otrzymany towar wg rachunku z kasy 
fiskalnej sklepu jak również opłatę za 
usługę wykonania i dostarczenia za-
kupów według obowiązującej stawki. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości co 
do ceny usługi proszę wyjaśnić przed 
złożeniem zlecenia, ponieważ złożo-
ne zamówienia są naliczone po cenie 

przedstawionej powyżej i nie ma moż-
liwości odstępstwa od tych kwot. 

2. Dostawca posiada przy sobie nie 
więcej niż 100,00 zł w celu wydania 
reszty. 

3. Dostawca nie realizuje zwrotu 
kaucji za opakowania zwrotne, które 
można zdać osobiście w Centrum Han-
dlowym, za okazaniem dowodu zakupu. 

§7. Kupujący ma prawo zgłosić 
ewentualne reklamacje dotyczące to-
waru telefonicznie do 24 godzin od 
wykonanych zakupów na numer tele-
fonu: 22 759 03 20.

§8. W sytuacji, gdy zakupy zostaną 
zrobione i dostarczone na podany ad-
res a klient odmawia przyjęcia zaku-
pionego towaru lub nie ma pieniędzy, 
aby uiścić należność za zakupy i opła-
tę za wyświadczoną usługę, Centrum 
Handlowe będzie żądać odszkodowa-
nia w wysokości trzy krotnej wartości 
wykonania usługi. 

§9.W uzasadnionych przypadkach 
Centrum Handlowe zastrzega sobie 
prawo do odmowy realizacji zamó-
wienia.

Dwa razy do roku członkowie 
Rady Programowej nasze-
go miesięcznika spotykają 

się zazwyczaj w siedzibie wydawcy 
Warszawskiej Spółdzielni Spożyw-
ców Śródmieście w celu dokona-
nia oceny półrocznych jego wydań. 
W tym roku był to 13 stycznia. 
Prezes Anna Tylkowska, przewod-
nicząca Rady po powitaniu zebra-
nych poprosiła o uczczenie chwilą 
ciszy zmarłego w grudniu Juliusza 
Gerunga, prezesa WSS Śródmieście 
w latach 1983-1999, który w 1989 
r. powstrzymał likwidację Społe-
mowca Warszawskiego, zapewnia-
jąc redakcji dalsze funkcjonowanie 
w ramach kierowanej przez siebie 
spółdzielni.

Zgodnie z porządkiem stycznio-
wego spotkania tematykę publikacji 
przedstawił redaktor naczelny Da-
riusz Gierycz. Ważnym wydarzeniem 
dla spółdzielczości spożywców był 
w minionym roku 6. Zjazd KZRSS 
i nakreślone działania mające na celu 
umacnianie pozycji „Społem” na 
konkurencyjnym rynku. Odnotowa-
ne również zostało przedsięwzięcie, 
którym było uruchomienie społemow-
skiego ośrodka wypoczynkowego 
„Zorza” w Kołobrzegu. 

W poszczególnych wydaniach za-
mieszczone zostały informacje doty-

czące toczących się rozmów wokół 
wprowadzenia podatku obrotowego 
ze szczególnym uwzględnieniem  
stanowiska przedstawicieli rodzime-
go handlu. Dużo miejsca poświeco-
no barom mlecznym. Relacje m.in. 
z warsztatów Mazowieckiej Agencji 
Handlowej „Społem” oraz spotkań 
z Krajową Platformą Handlową były 
wiadomościami o realizacji zamie-
rzonych przez te jednostki planów. 
W każdym numerze kierownicy pla-
cówek mogli znaleźć porady do wy-
korzystania  w ich codziennej pracy. 

z okazji wspomnianego 6. Zjazdu 
do numeru listopadowego wydany 
został dodatek specjalny, w którym 
zawarte zostały prezentacje 6-ciu 
spółdzielni i karty  z historii spół-
dzielczości . Inne rubryki poświęcono 
aktualnym wydarzeniom w spółdziel-
niach w kraju, na Mazowszu oraz 
w Warszawie .

Plany na kolejne 6 miesięcy to 
realizacja uchwał VI Zjazdu Krajo-
wego, podejmowanie radykalnych 
działań w obronie polskiego handlu. 
Przygotowania do Kongresu spół-
dzielczości. Diagnozowanie moż-
liwości dotarcia do mediów w celu 
popularyzowania spółdzielczości 
i prezentowania atutów ruchu spół-
dzielczego. Podkreślenie ważnych 
spółdzielczych wydarzeń historycz-

nych m.in. takich jak: jubileusz 200- 
lecia Spółdzielczości w Polsce czy 
25 –lecie KZRSS „Społem”. Relacje 
z dyskusji dotyczących spółdzielcze-
go handlu na licznych forach z parla-
mentem włącznie.

Nie po raz pierwszy podkreślono 
rolę Społemowca Warszawskiego, 
jako jedynego organu spółdzielczo-
ści spożywców, systematycznie uka-
zującego się, poruszającego wiele 
tematów związanych z konkuren-
cyjnym rynkiem i będącego źródłem 
informacji dla spółdzielni funkcjo-
nujących w zróżnicowanych uwa-
runkowaniach.

Jak zawsze poruszano kwestie do-
tyczące współpracy z władzami lo-
kalnymi i innymi podmiotami,a także  
o walce o klienta w ramach posia-
danych możliwości. Wiedząc, że nie 
mamy szans na wygranie z Biedronką, 
Lidlem czy Tesco spółdzielczość spo-
żywców powinna postawić na jakość, 
asortyment, obsługę i zbliżenie się do 
klienta. Pomaga w tym m.in. funkcjo-
nujący program lojalnościowy oraz 
kontakty z lokalnymi mediami. Jed-
nym ze sposobów pozyskania klien-
tów może być  rozszerzenie oferty np. 
o artykuły przemysłowe w ramach 
tworzenia sklepów patronackich.

Inną nieodzowną sprawą jest 
dokonanie zmian w sposobie my-
ślenia zatrudnionych w handlu 
pracowników i  budowanie spół-
dzielczych więzi.

j.j

Trzeba było czekać kilkadziesiąt 
lat, aby państwo polskie od-
dało należny hołd Żołnierzom 

Podziemia Antykomunistycznego, 
gdyż oni nie pogodzili się z rząda-
mi proradzieckimi. Niektórzy na-
zywali to okupacją sowiecką Polski 
i aż do1963 roku walczyli o pełną 
niepodległość. Właśnie 1 marca był 
obchodzony w naszym kraju jako 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
już po raz szósty. Przypomnijmy, 
że inicjatorami ustanowienia tego 

święta był prezydent Lech Kaczyń-
ski i prof. Janusz Kurtyka, szef IPN. 
Po katastrofie smoleńskiej inicjaty-
wę podtrzymał prezydent Bronisław 
Komorowski. Ostatecznie to ważne 
święto wprowadzono do kalendarza 
w lutym 2011 roku.

Termin „Żołnierze wyklęci” upo-
wszechnił Jerzy Ślaski publikując 
książkę o takim tytule.

W II RP żyjący jeszcze wówczas po-
wstańcy styczniowi (1863 r.) byli ota-
czani należną im czcią. Niestety w III 
RP bohaterowie antykomunistycznego 
powstania zbrojnego, żołnierze nie-
złomni z WiN, NSZ i NZW wciąż byli 
przez kolejne najwyższe władze pań-
stwowe zapomniani, aż do 2011 roku. 
A to co działo się w Polsce po wojnie, to 
nie była zwykła „wojna domowa”, jak 
pisała „Gazeta Wyborcza”, co podkreślił 
polski historyk Leszek Żebrowski, gdyż 
nie było dwóch równoprawnych stron. 
Lecz agresja z zewnątrz półmilionowej 
armii sowieckiej, która okupowała kraj 
i rękami swoich polskich towarzyszy 
pacyfikowała wszelki opór.

Dlatego Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych to swoisty 
fenomen. Po zaledwie kilku latach 
zdecydowana większość polskiego 
społeczeństwa – powiedział prof. Jan 
Żaryn – postrzega go jako jedno z naj-
ważniejszych polskich świąt. Uroczy-
stości były organizowane w Warszawie 
i w większości miast polskich. Prezy-
dent Andrzej Duda i inne prominentne 
osoby złożyły wieńce przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Prezydent od-
wiedził także Areszt Śledczy przy ul. 
Rakowieckiej 37, gdzie zamordowano 

setki bohaterów niepodległościowego 
podziemia. „Po raz pierwszy w życiu 
mogłem zobaczyć miejsce – powie-
dział prezydent Andrzej Duda – w któ-
re wsiąknęła krew polskich bohaterów. 
Trudno stanąć na posadzce, na której 
leżał i umierał rotmistrz Witold Pilec-
ki.” Rotmistrz był dobrowolnym więź-
niem Auschwitz, człowiekiem który 
poinformował świat o zagładzie Żydów 
w tym obozie i innych. Został zamor-
dowany przez komunistów 15 marca 
1948 r. 

 Jak podaje 
Wikipedia licz-
bę członków 
wszystkich or-

ganizacji i grup 
k o n s p i r a c y j -
nych szacu-
je się na 120 – 180 tys. osób. Ostatni 
członek ruchu oporu, Józef Franczak 
ps. „Lalek” zginął w obławie pod Pia-
skami w woj. lubelskim 21 X 1963 r., 
czyli 18 lat po zakończeniu II wojny 
światowej. Faktycznie większość or-
ganizacji zbrojnych upadła z powodu 
braku reakcji mocarstw zachodnich na 
sfałszowanie przez PPR wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego w styczniu 
1947 r. i po powyborczej amnestii, po 
której polskie podziemie zmalało do 2 
tys. osób.

Bilans strat duży – w walkach pod-
ziemia z władzą komunistyczną pole-
gło ok. 15 tys.ludzi. Poza tym – według 
opinii prof. J. Żaryna – więcej niż 20 
tys. osób zginęło lub zostało zamordo-
wanych skrytobójczo albo w więzie-
niach UB. W jednej z instrukcji PPR do 
walki z podziemiem patriotycznym po-
dano – „ w razie przejawów większych 
i nieuchwytnych działań AK w danym 
terenie, należy wykonać ogólną pacy-
fikację. Wszystkie przestępstwa jakie 
zdarzają się na terenie składać na ra-
chunek AK...”

 Ze smutkiem piszę, że zdarzały się 
morderstwa na ludności białoruskiej 
wykonywane przez polskie oddziały. 
Np. z początkiem 1946 r. Romuald 
Rajs „Bury”, stojący na czele Pogo-
towia Akcji Społecznej, dokonał serii 
zbrodni na Białorusinach: w Zalesza-
nach (16 osób), Puchałach Starych

(30 osób) i w Szpalnech (31 osób). 

JERZy WOJCIEWSKI

Rotmistrz 
Witold Pilecki
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MAH „Społem” Warsztaty Handlowe Z ostatniej chwili!

 Bitwa o handel

 Dokończenie ze str. 1

Hala Wola 

Wspieranie młodzieży

22 lutego br. w sali konferen-
cyjnej im. Ireny Strzelec-
kiej historycznego gmachu 

Społem w Warszawie odbyły się 
kolejne Warsztaty Handlowe Mazo-
wieckiej Agencji Handlowej Społem, 
z udziałem przedstawicieli spółdziel-
ni-właścicieli MAH i jej kontrahen-
tów. Swoje nowości rynkowe oraz 
charakterystykę firm zaprezentowali 
przedstawiciele kontrahentów Agen-
cji. 

Byli to: ALPAN - Paweł Pawlak, 
koordynator ds. sprzedaży mięsa i wę-
dlin, JBB - Waldemar Szymczyk, szef 
sprzedaży Regionu Warszawskiego, 
ZM Olewnik, ZM Jadów, ZM Uni-

mięs - Karol Dominiczak, dyrektor 
ds. sprzedaży hurtowej; AMA - Paweł 
Wasilewski, dyrektor sprzedaży, Metsa 
Tissue - Dariusz Orliński, area sales 
manager; Zbyszko Company - Paweł 
Kalinowski, dyrektor ds. sprzedaży 
i dystrybucji; PT Dystrybucja - Dariusz 
Wiśniewski, dyrektor ds. kluczowych 
klientów; Oriental Secret, Project Pro-
duction.  

Na początku uczestnicy zebrania zo-
stali serdecznie powitani przez prezes 
MAH Jadwigę Wójtowicz-Garwoła. 
Oklaskami powitano przewodniczącą 
Rady Nadzorczej MAH – Annę Tyl-
kowską oraz nowego 25. udziałowca 
Agencji – Krajową Platformę Handlo-

wą Społem i jej prezesa – Ryszarda 
Jaśkowskiego. Przy tej okazji zapowie-
dziano szerszą wspólną promocję arty-
kułów marki własnej Społem. Następ-
nie dyrektor MAH Henryka Brzezicka 
poinformowała o bieżących działaniach 
Agencji, głównie w zakresie promocji 
handlu społemowskiego w formie ga-
zetek reklamowych, plakatów, ogło-
szeń prasowych, reklam telewizyjnych 
oraz w warszawskim metrze. Podczas 
warsztatów kontrahentom zadawano 
szczegółowe pytania oraz wymieniano 
doświadczenia w zakresie dystrybucji 
i promocji towarów. 

Równocześnie do dokonywanych 
prezentacji, można było degustować 
wyłożone na stołach i osobno serwowa-
ne wyroby firm mięsno-wędliniarskich 
i napojowych. W pamięci uczestników 
chyba najbardziej zapisały się smako-
wite wyroby ZM Olewnik /kiełbasa 
perfekcyjna krakowska sucha/, Chrza-
nowskiej Manufaktury Wędlin /b. so-
czyste certyfikowane kiełbasy kruche, 
parówki z szynki, kiełbasa myśliwska/, 
ZM Jadów /boczek faszerowany/, JBB 
Łyse / kiełbasa dobropolska/. Uczest-
nicy degustowali również wodę koko-
sową, napoje aloesowe, soki NFC oraz 
NOWOŚĆ – maślane ciasteczka marki 
KUBUŚ.

Przed świętami wielkanocnymi były 
to istotne zapowiedzi nowości rynko-
wych w społemowskich sklepach.     

D.G.   

instrumentów muzycznych, takich jak 
mandoliny, gitary, keybordy, skrzyp-
ce, strojów tanecznych, butów do tań-
ca, sprzętu modelarskiego, zestawów 
materiałów plastycznych. Środki po-
zwalają też na opłacenie  profesjonal-
nych zajęć plastycznych, fotograficz-
nych, teatralnych, warsztatów grafiki 
komputerowej, lekcji śpiewu, kursów 
tańca.  

Ukoronowaniem akcji jest organi-
zowany corocznie koncert młodych 
artystów. W tym roku, z okazji XV 
edycji Misji Społecznej Hali Wola 
odbył się on 23 lutego w Bemow-
skim Centrum Kultury. Przy szczelnie 
wypełnionej sali koncertowej przez 
ponad trzy godziny występowały ze-
społy i soliści. Na koniec bogatego 
programu wystąpiła z recitalem daw-
na podopieczna Misji, a obecnie znana 
z The Voice of Poland młoda piosen-
karka Natalia Kowalska z zespołem 
przyjaciół.  

Przed występami w miłej atmosfe-
rze na scenie witali serdecznie uczest-
ników koncertu i ich gości dyrektor Be-
mowskiego Centrum Kultury Marcin 
Jasiński, burmistrz Bemowa Marek Li-
piński i prezes Hali Wola Anatol Świe-
żak. Podczas koncertu, w przerwach 
wręczali wyróżnionym wykonawcom 
granty na zaspokojenie ich material-
nych potrzeb artystycznych /środków 
na stroje i obuwie, materiały plastycz-
ne, sprzęt muzyczny itd./. 

Chyba największy entuzjazm wi-
downi, gdzie zasiadły m.in. całe ro-
dziny, zebrali najmłodsi wykonawcy. 
Były to np. dzieci z zespołu Rytm ze 
SP 82, zespołu tanecznego Metrum 
i Małe Metrum ze SP 301, zespołu 
Tempo ze SP 82, Zespołu Folklory-
stycznego Lazurki. Oprócz nich granty 
wręczono m.in. członkom Orkiestry 
Mandolinistów Juno Wars ze SP 316, 
laureatom zajęć plastycznych i tanecz-
nych z Gimnazjum nr 83, laureatom 
zajęć plastycznych i wokalnych ze SP 
82, 46 i 341.

Osobne brawa zebrały odważ-
ne młode solistki, m.in. Ala Smaga /
taniec/, Weronika Barańska /śpiew/, 
Aleksandra Hadło /perkusja/. Nagro-
dzone je również grantami, wręczany-
mi przez członków Kapituły Misji Spo-
łecznej Hali Wola. Owacją i  kwiatami 
nagrodzono Natalię Kowalską za koń-
cowy recital, wypełniony też liryczny-
mi utworami. 

W sumie koncert był pokazem sku-
teczności działania szlachetnej Misji 
Społecznej Hali Wola, w którą angażu-
ją się mocno od lat pracownicy i klien-
ci Hali, wiernej także swym spółdziel-
czym, społemowskim tradycjom.                  

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERyCZ

Zespól Folklorystyczny Lazurki.

Prezes A.Świeżak wręcza granty dzieciom. 

Prezes Anatol Świeżak i jego współpracownica Urszula Kierbedź.

Jak mówi mi prezes Jaśkowski, 
może on liczyć na bliską współpra-
cę w tym Zespole m.in. z dr Janem 
Rakowskim z Kongregacji Przemy-
słowo-Handlowej, Mirosławem Po-
deszwikiem z Polomarketu, Michałem 
Sadeckim z Polskiej Grupy Supermar-
ketów, Wojciechem Śliwą z Paleo, Ma-
rzeną Zuzaniak z lubelskiego Stowa-
rzyszenia Razem, a także prezes PSS 
Społem w Poznaniu Grażyną Ranie-
wicz-Lis i wiceprezesem białostockiej 
PSS Januszem Kuleszą.     

Jak wiadomo, premier Beata Szy-
dło podkreśliła na początku lutego, 
że zdaje sobie sprawę, iż projekt tej 
ustawy wzbudza w tej chwili dysku-
sje. „I dobrze, bo tak to powinno być. 
Natomiast ona musi spełniać dwa 
cele: to musi być ustawa, która opo-
datkowuje te wielkie sieci handlowe, 
które dzisiaj nie dają szans konku-
rowania polskim firmom handlo-
wym, no i oczywiście mamy wymiar 
finansowy wpływów do budżetu. Dla 
mnie istotniejsza jest szansa równej 
konkurencji dla polskich podmiotów 
handlowych” - powiedziała szefowa 
rządu.

Przyznała, że jest problem fran-
czyzy. „On przede wszystkim dotyka 
sieci handlowej Społem. Zdajemy so-
bie z tego sprawę. W związku z tym 
w tej chwili szukamy rozwiązań, 
które by ten problem rozwiązały” - 
powiedziała premier. Oczywiście ten 
problem dotyka tylko części spół-
dzielni społemowskich, które w więk-
szości, jak się wydaje byłyby usatys-
fakcjonowane, gdyby kwota wolna 
od podatku wyniosła 200 mln zł rocz-
nego obrotu.  

Jak słusznie zauważa Paweł Ja-
chowski w Wiadomościach Handlo-
wych, wiele wskazuje na to, że rząd 
wyciągnął wnioski z tego, jak śro-
dowisko handlowe zareagowało na 
poprzednią wersję projektu ustawy. 
Władza za wszelką cenę chce uniknąć 
sytuacji, w której środowisko handlo-
we ponownie rozpocznie masowe pro-
testy. Właśnie dlatego czwarta wersja 
projektu, opracowywana w tej chwili 
w Ministerstwie Finansów, nie ujrzy 
światła dziennego, dopóki nie zostanie 
dopieszczona. Każdy miesiąc zwłoki to 
co prawda 125-165 mln zł mniej w bu-
dżecie (według najnowszych prognoz), 
ale wydaje się to być niewielką ceną do 
zapłaty w zamian za spokój na ulicach.

Autor artykułu wskazuje, iż głów-
ną przyczyną opóźnień jest wymiana 
zdań pomiędzy stroną polską a ko-
misją Europejską odnośnie tego, jaką 
formę może przyjąć podatek handlowy, 
aby nie łamać przy tym prawa unijne-
go. Sprawa dotyczy przede wszystkim 
tego, czy KE „zezwoli” na wprowa-
dzenie podatku progresywnego, czy 

może rząd będzie musiał zamiast tego 
zdecydować się na podatek liniowy. 
Wymiana pism na ten temat odbywa 
się pomiędzy KE a Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Zdaniem KE, podatek skonstruowa-
ny w sposób progresywny może mieć 
dyskryminacyjny charakter i stanowić 
niedozwoloną pomoc publiczną. Pol-
ska strona odpowiedziała i teraz czeka 
pismo z Brukseli, ze szczegółowymi 
uwagami.

P.Jachowski wskazuje, że o ile wy-
cofanie się przez stronę rządową z po-
mysłu opodatkowania tzw. miękkiej 
franczyzy uspokoiło sporą część śro-
dowiska polskich handlowców (mały, 
drobny handel), to powrót do planów 
stawki liniowej zdenerwował inną 
część branży – przedstawicieli średniej 
wielkości polskich sieci zrzeszonych 
w Forum Polskiego Handlu, czyli m.in. 
Polomarketu, Piotra i Pawła, czy Sto-
krotki.

Jednak, jeśli Komisja Europejska 
zablokuje możliwość wprowadzenia 
w Polsce podatku handlowego o zróż-
nicowanych stawkach, to wówczas 
rząd będzie musiał przeprowadzić 
przez parlament rozwiązanie oznacza-
jące zapewne mniejsze wpływy do bu-
dżetu. 

Pozostaje wiele niewiadomych. Co 
ostatecznie znajdzie się w nowej wer-
sji projektu ustawy? Podobno projekt 
posła Adama Abramowicza, przewod-
niczącego Parlamentarnego Zespołu na 
rzecz Wspierania Przedsiębiorczości 
i Patriotyzmu Ekonomicznego, aby 
opodatkować nie tylko sprzedaż de-
taliczną, ale również hurtową (stawką 
0,1 proc. powyżej 600 mln zł obrotu 
rocznie), znajduje coraz większe po-
parcie wewnątrz partii rządzącej. 

z kolei poseł Michał Cieślak, wice-
przewodniczący Parlamentarnego Ze-
społu, proponuje, aby te sieci handlo-
we, które kupują co najmniej 30 proc. 
towarów od lokalnych, polskich pro-
ducentów, płaciły niższy podatek (0,5 
proc. od przychodów) niż te, które nie 
postępują w taki sposób (0,9 proc.). Po-
seł chce w ten sposób skłonić sieci do 
zaopatrywania się lokalnie, co miałoby 
pobudzić rozwój polskiej gospodarki. 

Wydaje, że jeszcze dużo może się 
zdarzyć. Wszak przed nami droga le-
gislacyjna w Sejmie i Senacie. Mamy 
dodatkowo problem co dalej z handlem 
internetowym, co z zakazem handlu w  
niedziele, o który walczy konsekwent-
nie NSZZ Solidarność. Przewodniczą-
cy Sekcji Handlu i Bankowości Alfred 
Bujara powiedział mi niedawno w ka-
towicach , że liczy na dużą koalicję 
w tej sprawie, także z udziałem spół-
dzielczych handlowców i hierarchów 
Kościoła katolickiego. Faktem jest po-
ważna konsolidacji polskich firm han-
dlowych w obronie polskiego handlu. 

Opr. DG
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W 145 rocznicę urodzin i 90. rocznicę śmierci 

Romuald Mielczarski
budowniczy siły i trwałości Związku „Społem’

W dniu 5 lutego 2016 r. mi-
nęła 145. rocznica urodzin 
Romualda Mielczarskiego 

ps. Jan Wierzba (1871-1926), jed-
nego z  pierwszych organizatorów 
i  przywódców ruchu spółdzielczego 
w Polsce, współtwórcy Towarzystwa 
Kooperatystów, pioniera polskiej 
spółdzielczości spożywców i działa-
cza niepodległościowego, a 30 mar-
ca 2016 r. minie 90. rocznica jego 
śmierci.

W historii polskiej spółdzielczości 
nazwisko Romualda Mielczarskie-
go zapisane jest złotymi zgłoskami. 
Odegrał on bezsprzecznie wybitną 
rolę jako budowniczy fundamentów 
siły i trwałości Związku „Społem”, 
kierując jego działalnością gospo-
darczą, instrukcyjno-szkoleniową, 
społeczno-wychowawczą i wydaw-
niczą. Jego największą zasługą 
było utworzenie Związku opartego 
na systemie silnych ekonomicznie 
spółdzielni terenowych i świetnie 
prosperującej hurtowni. Dzięki jego 
pracy spółdzielczość zaczęła liczyć 
się w życiu społecznym i gospodar-
czym kraju, stając się jednocześnie 
wspaniałą szkołą postępowych działa-
czy społecznych i gospodarczych.

Nie przyjmował żadnych zaszczy-
tów. W latach 1919-1921 kilkakrotnie 
odmawiał objęcia funkcji ministra 
aprowizacji, a w 1924 r. nie przy-
jął teki ministra przemysłu i handlu 
w rządzie Władysława Grabskiego. 
Nie skorzystał również z propozycji 
objęcia stanowiska doradcy rządu. 
Najbliższa była mu organizacja spół-
dzielczości spożywców, którą stwo-
rzył i która po dzień dzisiejszy trwa, 
działa i rozwija się.

„Był on jednym z najbardziej wspa-
niałych ludzi. Nigdy i nic dla siebie, 
a wszystko dla służby i idei, której 
był wierny do końca życia.” Tak pisał 
o nim Stanisław Thugutt (1873-1941) 
– polityk, propagator ruchu spółdziel-
czego, działacz ludowy i niepodległo-
ściowy. 

Lata młodości
Romuald Mielczarski urodził się 

5 lutego 1871 r. w Bełchatowie, w ro-
dzinie Wilhelminy i Szymona, kierow-
nika miejscowej poczty. Do 1880 roku 
przebywał w domu rodzinnym w Beł-
chatowie. Następnie był uczniem 
3-klasowej polskiej szkoły prywatnej 
w Radomsku, gdzie „trzymano ostro, 
nie oszczędzając nawet naszej skóry, 
ale za to (…) strzeżono bacznie naszej 
polskości”. Później był uczniem Gim-
nazjum Rządowego w Częstochowie, 
a w latach 1885-1890 kontynuował 
naukę w V Państwowym Gimnazjum 
w Warszawie. Uczył się świetnie, miał 
otrzymać specjalną nagrodę. 

Jednak tuż przed maturą aresztowa-
ła go carska policja. Był sympatykiem 
tzw. II Proletariatu, który przygoto-
wywał, po raz pierwszy na ziemiach 
polskich, obchody 1 maja. Zatrzy-
mano go z plikiem odezw. Spędził 4 
miesiące w Cytadeli i został skazany 
na rok więzienia w Petersburgu oraz 
dwuletni zakaz powrotu na ziemie 
polskie. We wrześniu 1890 r. został 
wypuszczony za kaucją z więzienia 
lecz w kwietniu 1891 r., wyrokiem 
władz administracyjnych, został po-
nownie skazany na rok więzienia 
w samotnej celi w więzieniu Kresty 
w Petersburgu. Po odbyciu kary został 
pozbawiony na 2 lata prawa powrotu 
do Królestwa Polskiego. 

Dzięki pomocy przyjaciół 
w 1892 r. wyjechał do Berlina, gdzie 
próbował zapisać się na Uniwersytet. 
Współtworzył „Gazetę Robotniczą”. 
We wrześniu 1892 r. władze pruskie 
aresztowały go i wydaliły do Szwajca-
rii. Tam przez dwa lata studiował na-
uki przyrodnicze, ekonomię i historię 
na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu w Zurichu. Następnie wyjechał 
do Belgii, gdzie w latach 1894—1896 
studiował w Instytucie Handlowym 
w Antwerpii i studia te ukończył z od-
znaczeniem. Na emigracji współreda-

gował „Przegląd Socjalistyczny”, na-
leżał do grupy niepodległościowców, 
a po jej połączeniu w 1894 r. z PPs 
wstąpił do tej partii. 

Do kraju nie mógł wrócić. Odrzucił 
intratną posadę w Kongu. Kolejnym 
jego przystankiem było Muzeum Na-
rodowe Polskie w Rapperswilu, gdzie 
objął po Stefanie Żeromskim stanowi-
sko bibliotekarza. Spędził tam 4 lata, 
porządkując zbiory i prowadząc pra-
ce badawcze. W 1900 r. zrezygnował 
z posady i postanowił wrócić do kraju, 
licząc, że żandarmi już o nim zapo-
mnieli. Aresztowany na granicy, trafił 
na 8 miesięcy do więzienia śledczego 
w Petersburgu. W 1901 r. został zwol-
niony z więzienia z wyrokiem przy-
musowego osiedlenia na Kaukazie. Po 
uwolnieniu bieduje w Białymstoku, by 
przyjąć propozycję wyjazdu w głąb 
Rosji – najpierw jest zarządcą w kopal-
ni manganu w Czijatorach, a później 
pracował w agencji handlowej węglo-
wo-żelaznej Hermana Mayera w Char-
kowie. Dzięki amnestii po rewolucji 
1905 r., we wrześniu 1906 r. powrócił 
do Warszawy.

Początek  
spółdzielczej drogi

Po powrocie do Warszawy R. Miel-
czarski nawiązuje bliskie kontakty 
z Edwardem Abramowskim (1868-
1918), polskim pisarzem, filozofem, 
psychologiem, socjologiem i pio-
nierem spółdzielczości spożywców 
w Polsce oraz ze Stanisławem Wojcie-
chowskim (1869-1953), działaczem 
niepodległościowym, wybitnym teo-
retykiem i działaczem spółdzielczo-
ści, późniejszym prezydentem RP. 
Odtąd wiąże się na zawsze z polskim 
ruchem spółdzielczym. Pierwszą pra-
cę zarobkową podjął w Stowarzysze-
niu Spożywczym Pracowników Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 
największej polskiej spółdzielni spo-
żywców znajdującej się pod wpływa-
mi PPS, gdzie skierował go Feliks Tu-
rowicz, wybitny działacz PPS. 

Mielczarski przyczynił się walnie 
do powstania w 1906 r. Towarzy-
stwa Kooperatystów w Warszawie. 
Początkowo było ono organizacją 
tajną, składającą się niemal wyłącz-
nie z działaczy warszawskich. Wśród 
założycieli Towarzystwa, oprócz jego 
najbliższych towarzyszy Edwarda 
Abramowskiego i Stanisława Woj-
ciechowskiego, było również grono 
inteligencji postępowej: dr Antoni 
Natanson, Jan Dmochowski, Leon 
Słupiński, Stefan Dziewulski, Stefan 
Żeromski, Antoni Mędrecki, dr Antoni 
Donimirski i dr Rafał Radziwiłłowicz. 
W skład pierwszego zarządu weszli: 
Romuald Mielczarski, dr Rafał Radzi-
wiłłowicz i Stanisław Wojciechowski. 
Zorganizowanie Towarzystwa miało 
ogromne znaczenie dla rozwoju ru-
chu spółdzielczego w Polsce, bowiem 
w pierwszych latach swojej działalno-
ści spełniało funkcję ośrodka inspiru-
jącego i kierującego ruchem założy-
cielskim stowarzyszeń spożywczych.

Największym osiągnięciem Towa-
rzystwa Kooperatystów, w początko-
wym konspiracyjnym okresie, było 
zorganizowanie wydawania tygodnika 
„Społem”, poświęconego sprawom 
kooperacji. Pierwszy numer pisma 
ukazał się w Warszawie w dniu 6 paź-
dziernika 1906 r. – na miesiąc przed 
legalizacją Towarzystwa. Założyciela-
mi i redaktorami pisma byli: Edward 
Abramowski, Romuald Mielczarski, 
dr Rafał Radziwiłłowicz i Stanisław 
Wojciechowski. Redaktorem i wy-
dawcą pierwszego numeru „Społem” 
był dr Rafał Radziwiłowicz, lekarz 
psychiatra i przyszły profesor UW, 
a kierownikiem literackim – Stanisław 
Wojciechowski. Stowarzyszenie Spo-
żywcze Pracowników Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej, w którym 
początkowo pracował Mielczarski, 
wyasygnowało 200 rubli na koszty 
wydawania czasopisma „Społem”.

Czasopismo to propagowało idee 
spółdzielczości, a pomysłodawcą jego 
nazwy był Stefan Żeromski. W pierw-
szych latach ukazywania się czaso-

pisma Romuald Mielczarski pisał do 
niego większość artykułów na temat 
księgowości i techniki handlu.

W oparciu o wiadomości zdobyte 
na studiach w Instytucie Handlowym 
w Antwerpii i pierwszej praktyce 
spółdzielczej w SSPDŻWW, Miel-
czarski tworzy od zera polski system 
księgowości spółdzielczej. Opracował 
podręcznik „Rachunkowość stowa-
rzyszenia spożywców”, który wydało 
w Warszawie w 1908 r. Towarzystwo 
Kooperatystów. Podręcznik ten miał 
15 wydań (ostatnie w 1945 r.) i został 
przetłumaczony na język rosyjski.

Oganizator Związku 
i Hurtowni Związkowej

Romuald Mielczarski jako jeden 
nielicznych społeczników wiedział, 
że jedną z najważniejszych trudności, 
jakie napotykał żywiołowo rozwi-
jający się po 1905 r. ruch spółdziel-
czy spożywców, był brak struktur 
gospodarczych. Aby temu zaradzić, 
spółdzielniom potrzebne były zwią-
zek i hurtownia związkowa. W lutym 
1907 r. Towarzystwo Kooperatystów 
organizuje Ajenturę Stowarzyszeń 
Spożywczych, jednak ta pierwsza pró-
ba nie powiodła się i z końcem 1907 r. 
ajenturę trzeba było zamknąć z powo-
du deficytu. Przyczynami tego były, 
niestety, brak lojalności stowarzyszeń 
spożywczych, a także nieumiejętna go-
spodarka. Niepowodzenia jednak nie 
zrażały R. Mielczarskiego. Publikował 
systematycznie odpowiednie artykuły 
w „Społem”, prowadził odczyty i kon-
ferencje, przygotowując stowarzysze-
nia do umiejętnej i planowanej gospo-
darki.

W 1908 r. R. Mielczarski był ini-
cjatorem I Zjazdu Stowarzyszeń Spo-
żywczych zaboru rosyjskiego. W Kró-
lestwie Polskim działało wówczas 
670 stowarzyszeń spożywczych. 
Na Zjeździe, który odbył się w War-
szawie w dniach 27-31 października 
1908 r., referował plan utworzenia 
hurtowni centralnej. Zjazd powołał R. 
Mielczarskiego i S. Wojciechowskie-
go na sekretarzy Biura Informacyjne-
go przy Towarzystwie Kooperatystów, 
które miało zorganizować hurtownię 
po otrzymaniu zgody władz. 

Biuro Informacyjne, powołane do 
życia przez tenże Zjazd, było faktycz-
nie zaczątkiem Związku. Biuro rozpo-
częło swe czynności w styczniu 1909 r. 
i miało dwa działy: organizacyjno-pro-
pagandystyczny i gospodarczy. Kie-
rownictwo działu gospodarczego objął 
R. Mielczarski. Założył istotne i trwa-
łe podwaliny pod przyszłą Hurtownię 
Związkową. z działu gospodarczego 
Biura Informacyjnego, jako organi-
zacji zakupów ajenturowych, w I kw. 
1909 r. korzystało 45 stowarzyszeń, 
a pod koniec roku – 82 stowarzyszenia, 
zaś roczny obrót ajenturowy osiągnął 
wartość 177.035 rubli. Mielczarski 
dokonał objazdu większych ośrodków 
spółdzielczych na terenie Królestwa 
Polskiego i we Lwowie, a następnie 
odwiedził hurtownie spółdzielcze 
w wielu krajach europejskich.

Po pokonaniu trudności formal-
no-prawnych, Biuro Informacyjne 
w 1911 r. przekształcono w Warszawski 
Związek Stowarzyszeń Spożywczych 
(na przymiotnik „Polski” nie zgodzi-
ły się władze carskie). Na dyrektorów 
Związku wybrano R. Mielczarskie-
go i S. Wojciechowskiego. Z dniem 
1 października 1911 r. w domu przy 
ul. Smolnej 14 rozpoczęła swą dzia-
łalność handlową Hurtownia Związ-
kowa. Działalność handlową pro-
wadzono w oparciu o jedną z zasad 
roczdelskich, by towary nabywać 
u źródła z pominięciem zbędnego 
pośrednictwa. Pomyślano również 
o tym, by towary pochodzenia zagra-
nicznego starać się nabywać w kra-
jach produkujących dane artyku-
ły, z pominięciem hurtowników, 
względnie importerów działających 
na terenie Kongresówki.

O skali rozwoju Związku świad-
czy kilka faktów. Kiedy dyrektorzy 
R. Mielczarski i S. Wojciechowski 
rozpoczynali swą działalność w Biu-

rze Informacyjnym w 1909 r., cały ów-
czesny Związek mieścił się w jednym, 
skromnym, wynajętym pokoju przy 
ul. Zgoda 4 i zatrudniał, oprócz dwóch 
sekretarzy, jednego tylko pracownika. 
W 1911 r. WZSS zajmował na biura 
i dwa wydziały 4 pokoje, na magazy-
ny 2 pokoje i sutereny w wynajętym 
lokalu przy ul. Smolnej 14. Zatrudniał 
zaś oprócz dwóch dyrektorów, ogółem 
– 12 pracowników.

W 1913 r. WZSS, dzięki pożyczce 
Banku Towarzystw Spółdzielczych 
podjął budowę własnej siedziby na 
Mokotowie w Warszawie przy ówcze-
snej ul. Mickiewicza. Budową tą kie-
rował osobiście.

W tymże 1913 r., 1 sierpnia, R. 
Mielczarski otworzył pierwszy od-
dział Związku w Dąbrowie Górni-
czej. Zjeździł pół Europy, aby znaleźć 
producentów niezależnych od wiel-
kich przedstawicielstw handlowych. 
W maju 1914 r. nawiązał kontakty 
handlowe w Odessie, Istambule, Pi-
reusie, Atenach, Kalamacie, Patras, 
Brindisi, Bari, Rzymie, Neapolu, Pa-
lermo, Katanii i w Syrakuzach.

W trudnych i ciężkich latach I woj-
ny światowej, R. Mielczarski trwał 
na posterunku. W listopadzie 1914 r. 
objął kierownictwo Sekcji Żywnościo-
wej Komitetu Obywatelskiego miasta 
Warszawy. Wobec wyjazdu S. Woj-
ciechowskiego do Rosji, od 1915 r. 
do połowy 1918 r. kierował jednooso-
bowo Związkiem. Wobec trudności 
w działalności centrali w Warszawie, 
w latach 1916-1918 rozbudowywał 
sieć oddziałów na terenach pod oku-
pacją niemiecką i austriacką. Spośród 
tych oddziałów szczególnie wyróżnia-
ły się oddziały w Lublinie i Łodzi. 

Kiedy w dniach 24-25 czerwca 
1917 r. zwołał w czasie okupacji 
V Zjazd WZSS w Warszawie, refe-
rat swój zakończył mocnym akcen-
tem: „Istotną gwarancją swobód 
jest niepodległa Ojczyzna. Ojczyzna 
ta sięga tak daleko, jak szeroko roz-
siadł się, pracuje i cieszy się życiem 
lud polski. Jako kooperatyści nie 
umiemy sięgać po cudze, ale swe-
go bronić będziemy z zawziętością 
i uporem. I dlatego też, gdy nadej-
dzie chwila, w której nas zapytają 
o nasze aspiracje, powiemy jasno 
i dobitnie: bardziej od wody i po-
wietrza potrzebna nam jest nieza-
leżna Rzeczpospolita Ludowa na 
zjednoczonych ziemiach polskich”. 

Zjazd powołał rady okręgowe przy 
oddziałach Związku i uchwalił utwo-
rzenie centralnego wydziału społecz-
no-wychowawczego. Jeszcze przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości R. Mielczarski zwołał nadzwy-
czajny zjazd w Warszawie w dniach 
1-4 listopada 1918 r. z udziałem de-
legatów niezwiązkowych spółdzielni 
i jako orędownik jedności spożyw-
ców  podjął próbę zjednoczenia ruchu 
spółdzielczego. Odbudowuje przerwa-
ne wojną więzi ekonomiczne, wyty-
cza nowe kierunki. Na jego wniosek 
podjęto uchwały o scaleniu małych 
spółdzielni z danego miasta oraz 
o utworzeniu Spółdzielczego Instytu-
tu Naukowego i szkoły spółdzielczej 
w Ołtarzewie. 

W 1919 r. po jego podróży do Fran-
cji i Anglii, na jego wniosek VII Zjazd 
Delegatów WZSS uchwalił przystą-

pienie do Międzynarodowego Związ-
ku Spółdzielczego. W 1919 r. WZSS 
zmienił statut i nazwę na Związek 
Polskich Stowarzyszeń Spożywców. 
We wrześniu 1921 r. Kongres MZS 
w Bazylei wybrał Mielczarskiego na 
członka KC MZS.

W dniach 17-18 listopada 1923 r. 
odbył się Kongres Spółdzielni Spo-
żywców  w Warszawie, w którym 
udział wzięli delegaci wszystkich 
związków spółdzielni spożywców 
w Polsce oraz sekretarz general-
ny MZS Henry May. Na kongresie 
tym R. Mielczarski wygłosił swój 
słynny referat: „O zjednoczeniu ru-
chu”. 

Orędownik jedności  
spożywców

Podjęta przez R. Mielczarskiego 
w 1918 r. próba zjednoczenia ru-
chu spółdzielczego zaowocowała 26 
kwietnia 1925 r. na Zjeździe Zjed-
noczeniowym powstaniem Związku 
Spółdzielni Spożywców Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jednoczącego ogól-
nokrajowe związki: Związek Pol-
skich Stowarzyszeń Spożywców (657 
spółdzielni, 293 tys. członków, 1.161 
sklepów), Związek Robotniczych 
Stowarzyszeń Spółdzielczych (145 
spółdzielni, 168 tys. członków, 408 
sklepów) i Zespół Spółdzielni Pra-
cowników Państwowych (45 spół-
dzielni, 32 tys. członków i 83 sklepy). 

Do zarządu wybrano Romualda 
Mielczarskiego, który został pierw-
szym prezesem Związku, Mariana 
Rapackiego i Jana Żerkowskiego. Na 
zjeździe tym Mielczarski wygłosił 
referat: „Najbliższe zadania spółdziel-
czości spożywców w Polsce”. Po zjed-
noczeniu Związek Spółdzielni Spo-
żywców RP posiadał 847 spółdzielni, 
493 tys. członków i 1.652 sklepy. 
W 1926 r. do Związku Spółdzielni 
Spożywców RP przystąpiła jeszcze 
Centrala Spożywczych Stowarzyszeń 
Spółdzielczych Robotników Chrze-
ścijańskich (26 spółdzielni i 24 tys. 
członków).

Od początku R. Mielczarski przy-
wiązywał dużą wagę do pracy wśród 
kobiet. Stąd też w 1917 r. ściągnął 
z Lublina do Warszawy dr Martę Or-
setti (1880-1957), znawczynię i go-
rącą zwolenniczkę ruchu spółdziel-
czego, która w 1935 r. zorganizowała 
Ligę Kooperatystek w Polsce. Był wy-
kładowcą w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie. 

Przedwczesna śmierć
Romuald Mielczarski pracował 

po kilkanaście godzin dziennie, 
nie wyłączając świąt. Zmarł nagle, 
na zawał serca, 30 marca 1926 r., 
w swoim mieszkaniu w Warszawie 
przy ul. Reytana 3. Jego przedwcze-
sną śmiercią w pełni sił twórczych 
– w wieku 55 lat, wstrząśnięci byli 
nie tylko spółdzielcy spożywców, 
ale również działacze wszystkich 
związków spółdzielczych w Polsce: 
polskich, niemieckich, ukraińskich 
i żydowskich. Oprócz wymienionych, 
wyrazy szczerego żalu przysłali: se-
kretarz generalny MZS Henry May 
oraz kierownictwa związków spół-
dzielczych Wielkiej Brytanii, Francji, 
Belgii, Czechosłowacji i Estonii. 

Uroczystościom pogrzebowym 
przewodniczył ks. prałat Wacław 
Bliziński z Liskowa, pionier spół-
dzielczości na wsi, członek Rady 
Nadzorczej Związku „Społem”, który 
prowadził orszak pogrzebowy pie-
szo przez całe miasto na Cmentarz 
Powązkowski i celebrował nabo-
żeństwo. W pogrzebie udział wzięli: 
przedstawiciel rządu i przedstawiciele 
wszystkich związków spółdzielczych 
w Polsce oraz działacze spółdzielni 
warszawskich. 

Prezydent Stanisław Wojcie-
chowski tak podsumował jego dzia-
łalność: „Jakże można marzyć przez 
organizację robotników i włościan, 
(…) nie mających pojęcia o handlu, 
stworzyć w Polsce największą in-
stytucję handlową? A jednak Miel-
czarski przez 17 lat działalności 
(…) tego właśnie dokonał: zostawił 
po sobie Związek obejmujący 828 
spółdzielni z 550 tysiącami człon-
ków, centralę handlową w War-
szawie z 26 oddziałami na prowin-
cji, 3 ajentury handlowe (…) oraz 
zakłady przemysłowe w Kielcach; 
większość tych instytucji mieści się 
we własnych gmachach, (…) obrót 
przekroczył 50 milionów złotych 
rocznie, i wszystko to pomimo znisz-
czeń wojennych i inflacyjnych”.

KAZIMIERZ E. BENDKOWSKI
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Przez trzy wieki Dokończenie ze str. 1

estradą prezes Wacław Słaby otoczony 
był długo przez kolejkę składających 
gratulacje i życzenia przyjaciół spół-
dzielni. Ta przyjacielska, rodzinna at-
mosfera trwała do końca sympatycznej 
imprezy.  

Po części oficjalnej podano wszyst-
kim 300 uczestnikom przy podłużnych 
stołach sprawnie i szybko obiad. Gre-
mialnie śpiewano „Dwieście lat”…  
W części artystycznej wystąpił znako-
mity śląski tenor Sylwester Targosz-

Szalonek z Zespołem Kameralistów 
im. arcyksiężnej M.K. Habsburg. Cała 
sala śpiewała wraz z nim „Usta milczą, 
dusza śpiewa...”, a chwilowo na scenie 
towarzyszyła mu, zaproszona z sali, 
odważna pani Bożena... W sumie lokal 
okazał się idealny na takie zbiorowe 
radosne imprezy, jak ta 135-lecia spo-
łemowskiej Firmy.

    
* * *

Spółdzielnia katowicka Społem 
należy do jednej z najstarszych spół-
dzielni spożywców w Polsce i nieroze-
rwalnie związana jest z dziejami Śląska 
i Katowic. Do roku 1881 powstało 27 
takich stowarzyszeń, w wśród nich naj-
starsze, Stowarzyszenie Poczciwych 
Wiarusów w Chorzowie,  założone 
przez Karola Miarkę. Statut Stowarzy-
szenia „Konsum Roździeń-Szopienice” 
uchwaliło grono robotników i urzędni-
ków Towarzystwa Kopalni Georg von 
Giesche na zebraniu, które odbyło się 
w dniu 6 lutego 1881 roku w cechowni 
huty Wilhelmina w Szopienicach. To-
warzystwo Kopalni Georg von Giesche 
odstąpiło Spółdzielni bezpłatnie 3 lo-
kale i dla urządzenia udzieliło nieopro-
centowanej pożyczki w wysokości 30 
tys.marek, którą spłacono w ciągu 3 lat. 
Spółdzielnia liczyła 1376 członków. 

W okresie powstań Śląskich i ple-
biscytu, Konsum nie przerwał swojej 

działalności. Po przejęciu Śląska przez 
Polskę niewiele zmieniło się w działal-
ności Konsumu. W 1935 r. zmieniono 
nazwę na „Konsum Śląski Spółdziel-
nia Spożywców z odpowiedzialnością 
udziałami”. Zebranie to przyjęło rów-
nież nowy Statut. Od tej pory nastę-
puje szybki rozwój Spółdzielni. Ilość 
sklepów z 12 w 1922 roku, wzrosła do 

51 w roku 1937. Ponadto uruchomiono 
działalność produkcyjną, tj. wytwórnię 
wód gazowanych, przemiał zboża, pa-
larnię kawy i wędzarnię śledzi. Obok 
działalności gospodarczej, władze 
w Spółdzielni rozwinęły działalność 
społeczno-wychowawczą.

W 1945 r. połączono Śląską Spół-
dzielnię Spożywców w Katowicach 
z Konsumem Pracowników w Cho-
rzowie. W tym czasie Spółdzielnia 
posiadała 71 sklepów. Zajęła się ona 

handlem detalicznym, pakowaniem 
i produkcją artykułów spożywczych. 
Na koniec 1947 roku Spółdzielnia pro-
wadziła 158 sklepów, 7 podhurtowni 
i 12 zakładów produkcyjnych. W na-
stępnych latach Spółdzielnia przecho-
dzi kolejne zmiany organizacyjne 
notując znaczny wzrost potencjału go-
spodarczego. Do wydarzeń gospodar-
czych zasługujących na uwagę należy 
uruchomienie w 1962 r. SDH „Zenit”, 
jednego z największych i najnowocze-
śniejszych wówczas spółdzielczych 
domów handlowych. W 1965 r. urucho-
miono przetwórnię mięsną w Ochojcu 
o wydajności 15 ton na dobę, a w stycz-
niu 1975 roku oddano do użytku drugi 
Spółdzielczy Dom Handlowy „Skar-
bek”. W 1976r. Spółdzielnia posiada-
ła 532 placówki handlowe, 369 lokali 
gastronomicznych, 41 zakładów pro-
dukcyjnych, 414 punktów usługowych. 

Załoga liczyła 10.183 pracowników, 
natomiast w rejestrze Spółdzielni figu-
rowało 62.317 członków.

Lata siedemdziesiąte to okres szyb-
kiego rozwoju gospodarczego Spół-
dzielni, a także działalności społecz-
no-samorządowej, skoncentrowanej 
w Ośrodkach „Praktyczna Pani”. Druga 
połowa lat siedemdziesiątych to trudny 
okres dla handlu, ponieważ rozpoczął 
się okres reglamentacji towarów. Po-
czątek lat osiemdziesiątych to wpro-
wadzenie stanu wojennego oraz pogłę-
biające się trudności w zaopatrzeniu 
placówek i obejmowanie reglamenta-
cją coraz większej grupy towarów. Na 
podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze 
z 1982 r. Spółdzielnia rozpoczęła swo-
ją działalność, jako samodzielna jed-
nostka od 1 stycznia 1983 r., po prze-
kazaniu jej majątku byłego Oddziału 
WSS Społem w Katowicach i w tym 
kształcie organizacyjnym funkcjonuje 
do dzisiaj.

Po przełomie ustrojowym, w latach 
1989—1995 przekazano właścicielom 
lub nowym użytkownikom 390 loka-
li handlowych, ponad 270 zakładów 
gastronomicznych oraz 27 zakładów 
produkcyjnych. Znacznemu ogranicze-
niu uległa własna baza magazynowa 
i administracja. Nastąpiła aktualizacja 
rejestru członków. Nowy ustrój go-
spodarczy przyniósł wielkie wyzwa-
nia wyrażające się przede wszystkim 
konkurencją innych podmiotów han-
dlowych, w tym obecnością zagranicz-

nych sieciowych operatorów handlo-
wych hiper i supermarketów.

W szybkim tempie przystąpiono do 
modernizacji placówek handlowych, 
wyposażając sklepy w nowoczesne 
urządzenia. W całej sieci wprowadzo-
no samoobsługę. Wdrożono nowo-
czesne systemy komputerowe i wpro-
wadzono rachunek ekonomiczny do 
każdego sklepu i zakładu produkcyjne-
go. Handel artykułami przemysłowymi 
w 2002r. ograniczono do SDH Zenit 
i Skarbek. Działalność produkcyjną 
skoncentrowano w 2003 roku w zmo-
dernizowanym Zakładzie Piekarsko
-Ciastkarskim przy ul. Chorzowskiej. 
W latach 2003-2015 podjęto i zakoń-
czono kompleksową modernizację DH 
„Zenit”. 

W 2005 roku przeprowadzono roz-
budowę parteru w Galerii Skarbek wraz 
z wykonaniem przeszklonych wind ze-
wnętrznych, a uruchomione w grudniu 
tego roku Delikatesy Skarbek stały się 
wizytówką Spółdzielni. W kolejnych 
latach w wyniku modernizacji dal-

szych pięter w 2007 r. otwarto Salon 
Eleganza. W 2010 roku uruchomiono 
nowe stoiska handlowe, a pozostałe 
przeszklone boksy przeznaczono dla 
najemców. W 2013 roku przeniesiono 
Salon Mody z Zenita do Galerii Skar-
bek, rozszerzając działalność Salonu 
Eleganza. W 2015 w Galerii Skarbek 
skoncentrowano branże „Wszystko 
Dla Domu”.

Sieć placówek dostosowuje swoją 
ofertę do oczekiwań klientów i wymo-
gów rynku. Konsekwentnie budowany 
jest wizerunek sklepów nowoczesnych 
i przyjaznych, w których priorytetem 

jest profesjonalizm obsługi i jakość 
oferowanych produktów. Dzięki jedna-
kowej wizualizacji, sklepy Spółdzielni 
są identyfikowane przez mieszkańców 
Katowic jako silna polska sieć handlo-
wa. Na koniec 2015 roku spółdzielnia 
liczyła 359 członków. W całej swojej 
historii aktywnie działała na rzecz nie 
tylko swoich członków, ale w równym 
stopniu na rzecz mieszkańców mia-
sta i regionu. Potwierdzeniem jakości 
i skuteczności działań Spółdzielni jest 
przyznanie jej nagród: „Śląski Kupiec 
Roku”, „Gazela Biznesu”, Złota „Od-
znaka Honorowa za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego”. W sumie na dzie-
je Spółdzielni składa się wysiłek wielu 
pokoleń spółdzielców.

Opr. DARIUSZ GIERyCZ

Widok z ostatniego piętra SDH Skarbek na SDH Zenit.
Od lewej: A. Domagalski, D. Mioduszewska, M. Kasprzycki, W. Słaby, J. Rybicki 
i H. Żabiński.

Od lewej W. Słaby, K. Hanus,  H. Żabiński, St. Motyka, I. Psiuk i M. Kasprzycki.

Jerzy Rybicki wręcza puchar szklany Wacławowi Słabemu.
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Galeria Rondo

Motywacja to nic innego jak 
sposób myślenia, który po-
przez odpowiednie kierowanie 

myśli pozwala zrealizować postawione 
sobie cele. 

Podstawowe rozróżnienie w za-
kresie „OD”, „DO” to motywacja do 
tego co chcemy lub od tego, czego nie 
chcemy. z kolei kierunek motywacji 
to rodzaj programu mentalnego, któ-
ry wpływa na całe życie. Wszyscy do 
pewnego stopnia korzystają z obu kie-
runków i fascynujące jest to, że każdy 
ma tendencje do posługiwania się czę-
ściej jednym niż drugim. Niektórzy 
są bardziej zmotywowani do sukcesu, 
przyjemności, zysków i zmian, inni zaś 
od porażki, bólu i strat. Dotyczy to bar-
dzo różnych sytuacji.

Ktoś komu trudno jest rano wstać 
z łóżka dopóki nie wyobrazi sobie 
szefa, który krzyczy, będzie najpraw-
dopodobniej kierował się motywacją 
do bólu i dyskomfortu. Jest prawdo-
podobne, że obierze ten sam kieru-
nek w wielu sytuacjach życiowych 

i zawodowych. Alternatywny kieru-
nek zmian to przybliżenie się do tego, 
czego się chce: przyjemności, nagród 
i celów. Osoba taka budząc się rano 
już myśli co może zrobić, planując 
przerwę już zastanawia się na co moż-
na ją wykorzystać. Dobiera przyjaciół, 
którzy będą go motywowali. Prawdo-
podobnie zmieni pracę jeśli nadarzy 
się ciekawa okazja. 

Zmotywowani „DO” celu
Strategia DO jest bardziej skiero-

wana na cel, a strategia OD na okre-
ślenie i rozwiązanie problemu – jeśli 
się taki pojawi.

Motywacja DO łączy się z opty-
mizmem i gotowością do podjęcia no-
wych zadań.

Motywacja OD łączy się z re-
alizmem, skupia się określaniu i roz-
wiązaniu problemów.

Osoby które cechują sie motywacją 
DO:

• mobilizują ich premie, zachęty 
i pochwały

• rozmawiają o celach, dążeniach, 

mówią co chcą uzyskać, zdobyć, osią-
gnąć

• zdarzenia pozytywne przypisu-
ją sobie – własnym cechom takim jak 
zdolności, 

– inteligencja, a negatywne czynni-
kom zewnętrznym

• jeśli coś się nie udaje szybko zapo-
minają i nie biorą tego do siebie, jest to 
typowe myślenie: „było, minęło...”

• myślą o przyszłości – aktywnie 
planują

• szybko podejmują decyzje – są 
w stanie wszystko wziąć za dobrą kartę 
– jednym słowem motywują się „DO” 
celu

Osoby, które cechują się motywa-
cją OD:

• pochwały i inne nagrody mają dla 
nich niewielkie znaczenie

• rozmawiają głównie o zagroże-
niach – sposobach na to by uniknąć 
porażki, 

• poczucia dyskomfortu
• zdarzenia pozytywne to przypa-

dek, a odpowiedzialność za negatywne 
przypisują  własnej osobie. 

Typowe myślenie: „to moja wina”
• gdy się coś nie udaje to uogólnia-

ją to na ocenę całej osoby: „jestem do 
niczego”

• często obawiają się oceny innych 
osób, o sobie myślą bardzo różnie.

• reasumując powyższe przykłady, 
motywujesz się „OD” poniesienia kon-
sekwencji. 

W sytuacji gdy chcemy dostosować 
działania zespołu do wprowadzonych 
jakichś zmian warto uważnie patrzeć 
na reakcje 
poszczegól-
nych osób. 
Ludzie z mo-
tywacją „do”, 
kiwają gło-
wami, praw-
dopodobn ie 
zgadzają się 
z tym co mó-
wimy, chętnie 
p r zy ł ącza j ą 
do dyskusji, 
w y m y ś l a j ą 
rozwiązania. 

Niebawem włączą się osoby z motywa-
cją „od” mówiąc: „To się nie uda” lub 
podobne zdanie. Bardzo ważne jest by 
ich uważnie wysłuchać i zwrócić uwa-
gę, że umiejętność dostrzegania i roz-
wiązywania problemów są niezmiernie 
istotne i w przyszłości trzeba będzie do 
tego wrócić.

MARZANNA NIKLIBORC
 – trener sprzedaży 

 www.profesjonalneszkolenie.pl

Huculskie pisanki

Co święconka zawierać powinna?

poradnik
KierowniKa

Śniadanie wielkanocne to uro-
czysty posiłek, którym rozpo-
czynamy Święta Wielkiej Nocy. 

Na wielkanocnym stole powinna 
znaleźć się święconka, którą dzielimy 
się z bliskimi oraz tradycyjne na ten 
szczególny czas potrawy.

Świąteczny żurek 

● domowy lub gotowy zakwas na 
żurek ● 1 kg białej surowej kiełbasy ● 3 
plastry wędzonego boczku ● 2 łyżki tarte-
go chrzanu ● 2 ząbki czosnku ● 3-4 ziela 
angielskie ● 4 liście laurowe ● sól, pieprz, 
majeranek do smaku ● 2 łyżki śmietany 

1. W garnku zagotować ok. 2-3l 
wody. 2. Dodać kiełbasę. 3. Obrany 
i przekrojony czosnek, ziele angielskie 
i liście laurowe wrzucić do garnka. 4. 
Dołożyć boczek pokrojony w kostkę. 5. 
Gotować ok. 30 minut. 6. Po tym czasie 
wlać zakwas na żurek. Zagotować. 7. 
Dodać majeranek, chrzan, sól i pieprz. 
Zabielić śmietaną. 8. Żurek podawać 
z pokrojoną w plasterki kiełbasą, cząst-
kami ugotowanych na twardo jajek. 9. 
Przed podaniem posiekać świeżą natką.

Biała kiełBasa w cieŚcie

 ● 1kg białej kiełbasy ● opakowa-
nie mrożonego ciasta francuskiego ● 
2 jajka

1. Ciasto 
f r a n c u s k i e 
r o z m r o z i ć , 
lekko roz-
wałkować. 2. 
Kiełbasę owi-
nąć ciastem. 
Ułożyć w na-

czyniu do zapiekania. Ponacinać ciasto 

co 2-3 cm. 3. Jajka roztrzepać, posma-
rować ciasto. 4. Kiełbasę w cieście piec 
ok. 30 minut w temp. 200 stopni. 5. 
Ułożyć dekoracyjnie na półmisku. Po-
dawać na gorąco, najlepiej z dodatkiem 
sosu majonezowo – czosnkowego.

JaJka faszerowane  
pieczarkami

● jajka ugotowane na twardo ● małe 
pieczarki ● natka pietruszki ● 1/2 cebu-
li sól, pieprz ● olej ● majonez 

1. Jajka obrać i przekroić na po-
łówki. Żółtka wyjąć i przełożyć do 
miseczki. Pieczarki umyć, dokładnie 
osuszyć, pokroić w plasterki. Cebu-
lę drobno posiekać. 2. Na patelni, na 
oleju zeszklić cebulę, dodać pieczarki 
i smażyć co chwilę mieszając aż się 
lekko zrumienią. Pieczarki i cebu-
lę zdjąć z patelni i drobno posiekać, 
ostudzić. Wymieszać z żółtkami (pro-
porcje żółtek oraz pieczarek po usma-
żeniu i posiekaniu mają być podobne), 

z posiekaną natką pietruszki, doprawić 
solą i pieprzem. Dodać majonez (kil-
ka łyżek), wymieszać. 3. Białka jajek 
wypełniać farszem, układać na półmi-
sku grubo rozcięciem do góry, np. na 
rukoli lub liściach sałaty, udekorować 
majonezem. Można też całkowicie za-
nurzyć jajka w majonezie układając je 
rozcięciem do dołu.

wielkanocna sałatka 
warstwowa 

● 5 jajek ● pęczek rzodkiewek ● 250 
g sera gouda ● 150 g sałaty rzymskiej ● 
natka pietruszki ● 150 g kwaśnej śmie-
tany ● 2 -3 łyżki mleka ● 2 łyżeczki octu 
balsamicznego ● sól, pieprz, cukier

1. Jaka ugotować na twardo, obrać 
pokroić w plasterki. Rzodkiewki po-
kroić w plasterki. Ser pokroić w kostkę 
lub paseczki. Sałatę potargać na pa-
seczki. 2. Natkę pietruszki drobno po-
kroić, wymieszać ze śmietaną, octem 
i mlekiem. Doprawić solą, pieprzem 
i cukrem. 3. Sałatę, rzodkiewki, ser 
i jajka ułożyć warstwami w salaterce. 
Polać przygotowanym sosem.

Z sezonowego kalendarza  
– MARZEC

Warzywa: brukselka, buraki, cy-
koria, dynia, endywia, kapusta, mar-
chewka, natka pietruszki (na oknie), 
pietruszka por, roszponka, seler, ziem-
niaki. Pierwsze zbiory rzodkiewki.

Owoce: gruszki, jabłka.TARTINKA

Domowe dania

Strategia motywacji „od” „do”, czyli w którym kierunku podążasz!

P isanki, kraszanki, rysowan-
ki, malowanki to nieodzowny 
element Świąt Wielkiej Nocy. 

Nie może ich zabraknąć na świą-
tecznych stołach ani w koszyczkach 
do poświęcenia. Technika zdobienia 
ma kilka odmian. Różnorodne wzo-
ry powstają m.in. w czasie wydrapy-
wania motywów ostrym narzędziem 
na kolorowym jajku uprzednio za-
nurzonym w barwniku naturalnym 
lub syntetycznym. Inny sposób to 
naklejanie na wydmuszkę wzoru 
z papieru glansowanego. Proce-
sem skomplikowanym, pra-
cochłonnym i czasochłonnym 
jest batikowanie polegające 
na pisaniu, rysowaniu wzo-
ru roztopionym woskiem 
przy pomocy szpilki lub 
pisaka, a następnie za-
nurzanie jaj w kolejnych 
barwnikach. 

Zarówno o tej metodzie 
jak i pisankach z motywami 
huculskimi opowiadała Maria 
Kieleczawa wraz ze swoją siostrą 
Ireną Maksymczak ( specjalizującą się 
w tworzeniu biżuterii ze szklanych ko-
ralików m. in. naszyjników zwanych 
krywulkami) podczas otwarcia wysta-
wy „PISANKI” w Galerii RONDO, 

należącej do Fundacji Cepelia Polska 
Sztuka i Rękodzieło. 

W otwarciu wystawy, w Środę Po-
pielcową, uczestniczyło liczne grono 
zaproszonych gości m.in. prezes Kra-
jowej Rady Spółdzielczej Alfred Do-
magalski, proboszcz Greckokatolickiej 
Parafii Ojców Bazylianów pw Zaśnię-
cia Najświętszej Marii Panny o. Piotr 
Jan Kuszka. 

Zarówno rodzice sióstr jak i ich 
przodkowie pochodzą z miej-

scowości Berest położonej 
w pobliżu Krynicy, obecnie 
mieszkają w Przemkowie 
na Dolnym Śląsku. Siostry 
sztukę ozdabiania jaj wzor-
nictwem charakterystycz-
nym dla huculszczyzny 

przejęły od babci, mamy 
i cioci. Pięciopokoleniową 

tradycję rodzinną kontynuuje 
także już najmłodsze pokolenie. 

Prace Marii Kieleczawy zdobią 
stoły wielkanocne nie tylko w kraju, 
ale na całym świecie. Znajdują się 
w zbiorach muzealnych w Polsce, ale 
także w Dreźnie, Kołomyi, w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie, w Wa-

tykanie u papieża Franciszka i wielu 
innych miejscach . 

Jakie są pisanki Marii Kieleczawy? 
Co je wyróżnia spośród innych rów-
nie pięknych? Niespotykana kolorysty-
ka od żółci przez pomarańcz, czerwień 
po czerń i przebogata ornamentyka ry-
sowanych pszczelim woskiem geome-
trycznych wzorów charakterystycznych 
dla regionu, z którego artystka pocho-

dzi. Powstawanie pisanki huculskiej 
zamyka się pięciofazowym cyklem. Na 
białym, gładkim jajku o odpowiednim 
kształcie woskiem „pisany” jest wzór, 
który w końcowej fazie będzie biały, 
a następnie jajko zanurzane jest w kolej-
nych barwnikach, suszone a rysowane 
kolejne wzory nabierają ostatecznych 
kształtów i kolorów. Pisanka huculska, 
powinna przypominać jajko świeże po-
kryte naturalną woskowiną, co podczas 
jej tworzenia uzyskuje się przez usuwa-
nie wosku w kolejnych fazach powsta-
wania wzoru. 

Huculskie pisanki będzie można po-
nownie podziwiać w miesiącu marcu 
w Państwowym Muzeum Etnograficz-
nym w Warszawie.

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Rodzina twórcy najdroższych ja-
jek na świecie, pod koniec XVII 
wieku opuszcza Francję przed 

prześladowaniami religijnymi udaje 
się do Estonii, a następnie do Rosji. 
Peter Carl Faberge, bo o jego bliskich 
mowa, w roku 1842 w Sankt Peters-
burgu zakłada pracownię złotniczą 
w prowadzeniu, której pomagają mu 
dwaj synowie i grupa współpracowni-
ków. 

Car Aleksander III Romanow 
w okresie poprzedzającym Wielka-
noc 1885 roku poszukuje prezentu dla 

swojej żony Marii Fiodorowny. W „po-
szukiwaniach” pomaga mu pracow-
nia Faberge . Na zamówienie złożone 
przez cara powstaje „Jajko z kurką” 
(długości 6,4 cm) pokryte białą ema-
lią,otwierane jak matrioszka, w środ-
ku którego jest złote żółtko z siedzącą 
w centralnym punkcie 3,5 centymetro-
wą kurką, w niej umieszczona jest dia-
mentowa korona, a w koronie wisiorek 
z rubinem. 

Od tego roku peters-
burska pracownia co roku 
dostarcza wielkanocne 
jajka władcom Rosji wy-
konane ze złota, srebra, 
kości słoniowej, masy 
perłowej, brzozy karel-
skiej ozdobione szlachet-
nymi kamieniami . Pomy-
sły do 54 carskich jajek 
Faberge czerpie z wyda-
rzeń historycznych, po-
litycznych, społecznych. 
Uwieczniano w nich m.in. 
rezydencje carów, często 

pojawiały się motywy kwiatów, drzew, 
ptaków, a jedno z nich pokryte czerwo-
no-różową przejrzystą emalią z dekoracją 
z pereł było zegarem, z którego co godzi-
na wyskakiwał brylantowy kogucik. 

Firmowane nazwiskiem Faberge jaj-
ka w roku 1900 na Światowej Wystawie 
w Paryżu zostały nagrodzone medalami, 
a sam Faberge otrzymał Legię Honorową 
i stał się sławny w całej Europie. Kres 
produkcji wyrobów jubilerskich nastąpił 
w roku 1917. Ulubieniec carów zamyka 
pracownię i ucieka z Rosji do Szwajcarii 
i tam 1920 roku umiera w Lozannie. 

Synowie nie kontynuują pasji ojca, 
w roku 1951 sprzedają markę i tech-
nologię rosyjskiemu emigrantowi, po-
tentatowi perfum Samowi Rubinowi . 
W kolejnych latach prawa przechodzą 
z rąk do rąk. W 1989 roku kupuje je kon-
cern Unilever, a jajka tworzy niemiecki 
jubiler Victor Mayer. Od roku 2009 
prawa nabywa południowoafrykańskie 
przedsiębiorstwo Pollinghurst Resours.

Spośród 54 jajek do 
naszych czasów zachow-
ały się 42 egzemplarze, 
z których większość zna-
jduje się w muzeach, ale 
są też te, które posiada 
Elżbieta II, Książę Mo-
nako Albert II, a inne zna-
jdują się w zbiorach kole-
kcjonerów. Jeśli pojawiają 
się na aukcjach, co nie 
zdarza się często, osiąga-
ją gigantyczne milionowe 
ceny w dolarach.

JOLANTA 
JęDRZEJEWSKA 

Podsumowaniem świątecz-
nych przygotowań wielkanoc-
nych jest „dzień święconego” 

– Wielka Sobota, który to obyczaj 
nawiązuje do pogańskiego obrzędu 
błogosławienia pokarmów i napo-
jów. „Święconemu” przypisywano 
znaczenie lecznicze dla ludzi i bydła, 
odpędzanie burz i złych demonów, 
ochronę zbiorów i hodowli. 

Błogosławienie pokarmów w ko-
ściele katolickim zwane też „święcon-
ką” znane jest od VIII wieku, ale 
ukształtowane zostało dopiero w XIV 
wieku .Początkowo święcono baran-
ka ofiarnego oraz mięso najczęściej 
baraninę. Później dołączono wędliny, 
ser, masło i olej, mleko, miód, chleb, 
ciasto, jajka, ryby a niekiedy wino 
i piwo (!!!) oraz przyprawy sól, pieprz, 
chrzan, czosnek, zioła. Były też okre-
sy,że święcono wszystko co przygo-
towywano na Wielkanoc.

Tradycja polskiego „świe-
conego” sięga wczesnego 
romantyzmu. Dobór 
produktów nie był 
przypadkowy . Każdy 
produkt był czegoś 
symbolem. Koszycz-
ki z wikliny, korzeni 
jałowca, prasowanej 
słomy wyściełano sia-
nem, świeżym mchem, lub 
zieloną rzeżuchą, ozdabiano 

białymi koronkami, bukszpanem, bo-
rówką lub barwinkiem . 

Według tradycji w koszyczku powin-
no być s i e d e m p o t r a w (liczba 
ta jest liczbą szczęśliwą i jednocześnie 
symbolem doskonałości) a wśród nich: 
jajko symbol odradzającego się życia 
i zwycięstwa życia nad śmiercią, chleb 
symbolizuje ciało Chrystusa, wędlina 
– miała zapewnić zdrowie, płodność 
i dostatek, ciasto w postaci bab i mazur-
ków, koniecznie upieczone w domu, po 
dniach postu było oznaką radości i sło-
dyczy. z kolei ser uważano za symbol 
więzi człowieka z przyrodą, chrzan był 
uważany za symbol siły i krzepy oraz 
sól produkt najczęściej składany bogom 
w ofierze. Miała ona odstraszać wszel-
kie zło, ale również uważana była za 
symbol niezniszczalności i nieśmiertel-
ności, jako że nigdy się nie psuje. 

Należy zaznaczyć, że serem i cia-
stem zastąpiono mleko 
(pierwsze pożywienie 
człowieka) oraz miód 
(uważany za eliksir mło-
dości, mądrości, miłości, 
pożywienie istot nad-
przyrodzonych,chroniący 
przed demonami ). 

Współcześnie zawar-
tość „święconki” uzu-
pełniana jest zgodnie 
z panującą modą lub przy-

zwyczajeniami.  J.J. 

Wielkanocne śniadanie

Carskie wielkanocne
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Protest detalistów

Dwa wieki tradycji

Różnice pokoleń

Wieści handlowe

Jak podaje portal Isbhandel.
pl warszawscy handlowcy za-
powiadają pozew zbiorowy 

o odszkodowanie w wys. 70 mln zł 
od władz miasta. Jak pisze Maja 
Święcka 25 lutego br. detaliści wy-
stosowali List otwarty do Ministra 
Rozwoju Mateusza Morawieckiego 
z prośbą, by wystąpił w roli media-

tora w sporze przedsiębiorców z wła-
dzami Rady miasta Warszawy. Han-
dlowcy protestują przeciw decyzjom 
Rady Miasta dotyczącym odbieraniu 
i ograniczaniu koncesji na sprzedaż 
napojów alkoholowych w Warsza-
wie.

Zapowiadają także skierowanie 
pozwu zbiorowego o odszkodowanie 
w wysokości 60-70 mln zł od miasta 
i wskazują na ”straty dla państwa prze-
kraczające 100 mln zł na skutek zmia-
ny w prawie miejscowym w zakresie 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
usytuowania punktów sprzedaży alko-
holu w Warszawie”.

W liście otwartym do Wicepremiera 
i Ministra Rozwoju handlowcy zwra-
cają uwagę na konsekwencje działań 

Rady Miasta: „Likwidację blisko 100 
placówek handlowych, skutkujące 
stratami w wysokości 60-70 mln zł, 
pozbawienie zatrudnienia 1 000 pra-
cowników, dotychczas zatrudnionych 
w warszawskich sklepach, sprzedają-
cych alkohol, brak i uszczuplenie bu-
dżetu o 10 mln zł w formie dotychcza-
sowych składek ZUS od zwolnionych 
pracowników, uszczuplenie budżetu 
państwa o 80 mln zł w 2016 roku z ty-
tułu niezapłaconego podatku VAT od 

zlikwidowanych sklepów (już 36 mln 
zł nie zostało zapłacone).”

„W efekcie subiektywnych decyzji 
Rady Miasta st. Warszawy, pracę straci 
ponad 1000 osób a obciążenia dla bu-
dżetu państwa mogą sięgnąć – według 
naszych wyliczeń – ponad 100 mln zł, 
co na pewno nie pomoże obecnemu 
rządowi w realizacji sztandarowego 
projektu pozyskania 3,5 – 4 mld zł do 
budżetu Państwa” – napisali w liście 
warszawscy handlowcy skupieni w ra-
mach sieci sklepów TOP Market, Spo-
łem, Minuta8, Delica (PGS)

Zapowiadają w marcu w stolicy kil-
kutysięczny duży protest i demonstra-
cję przez siedzibą Rady Miasta w Pała-
cu Kultury i Nauki. 

Opr.red.

Newsweek z 18 lutego br. pisze 
o różnicach w zachowaniach 
młodszych pokoleń pt. „Po-

kolenie y kontra pokolenie Z – wy-
zwanie dla marketingu i sprzedaży, 
m.in. w sytuacjach zakupowych”. 
Oto fragmenty publikacji. 

Co różni dzisiejszych dwudziesto– 
i trzydziestolatków od ich młodszych 
o 10 lat kolegów? Niezwykle dużo! 
Do tego stopnia, że grupy te doczekały 
się nawet własnego określenia, a nad 
ich zachowaniami i przyzwyczajenia-
mi prowadzone są badania. Różnice 
pomiędzy osobami urodzonymi na po-
czątku lat 80 i 90. i współczesnymi na-
stolatkami widoczne są nie tyle w stylu 
ubioru (bo tu akurat granica niezwykle 
się zaciera) i zachowaniu a w podejściu 
do życia i wyznawanych wartościach. 
Millenialsi lub inaczej nazywani – 
pokolenie Y, to zróżnicowana grupa. 
Dzieli się na tę starszą część, czyli 
osoby urodzone pomiędzy 1980 a 1989 
rokiem i młodszą – urodzone w latach 
1990-1995. 

Główna różnica pomiędzy nimi 
polega na tym, że starsi posiadają już 
w miarę ustabilizowaną i wyrobioną 
pozycję zawodową, młodsi dopiero 
wchodzą na swoją zawodową drogę. 
Ponadto różni ich trochę podejście do 
nowych technologii. Ci starsi wycho-
wywali się w świecie analogowym – 
bez Internetu, często przy biało-czar-
nym odbiorniku TV, pamiętają jeszcze 
(choć jak przez mgłę) sklepowe ko-
lejki i towar na kartki. Dla młodszych 
Milleniasów komputer z dostępem do 
sieci był już w zasadzie codzienno-
ścią, a tetrowe pieluchy reliktem prze-
szłości. Łączy ich jednak na pewno 
jedno – obie grupy żyją dziś w sieci, 
głównie tej społecznościowej i są dziś 
kluczową grupą docelową wielu ma-
rek. 

Wg badań duży procent Millenial-
sów, szczególnie tych młodszych, 
wiedzę o świecie czerpie z portali spo-

łecznościowych. Tam też wymienia się 
i czerpie informacje na temat marek 
i produktów. Nie są specjalnie przywią-
zani do żadnej marki, chętnie poznają 
nowinki. Kolejną cechą, która łączy 
pokolenie Y to wyznawane wartości. 
Najważniejszą rzeczą, niezależnie od 
wieku Millenialsa, jest dla niego rodzi-
na, szczęście i przyjaźń.

Pokolenie Z, czyli urodzeni już po 
1995 (niektórzy twierdzą, że nawet po 
2000), wyróżnia się nie tylko stylem 
słuchanej muzyki. To pokolenie zro-
dzone w świecie wirtualnym, świecie 
nowych technologii, komputerów, 

aplikacji; w świecie globalizacji, gdzie 
dostęp do informacji jest powszechny, 
a czasoprzestrzeń niemal nie istnieje. 
Nowinki technologiczne, na które star-
sze pokolenie musiało czekać latami 
lub wręcz na nie zasłużyć, wysysają 
z mlekiem matki. To najczęściej oso-
by wychowywane w sposób dający im 
poczucie swobody. W przeciwieństwie 
do swoich rodziców traktowane w ro-
dzinie po partnersku mające prawo do 
posiadania własnej opinii i głośnego 
jej wyrażania. Wychowywane bezstre-
sowo są często mniej tolerancyjne od 
starszych kolegów i mniej odporne na 
porażkę.

Firma Ernst & Young zadała sobie 
trud porównania podejścia do zakupów 
i zachowań zakupowych tych dwóch 
grup społecznych. Przebadanych zo-
stało 1000 przedstawicieli pokolenia Y 
i 400 z pokolenia Z, a wyniki okazały 
się dość ciekawe.

Wg sondażu zaledwie 49 proc. na-
stolatków (tak, właśnie tych urodzo-
nych w wirtualnym świecie) robi za-
kupy online (dla porównania – w sieci 
kupuje ponad 74 proc. przedstawicieli 
pokolenia Y). Nastolatkowie są rów-
nież zdecydowanie bardziej oszczędni 
niż ich starsi koledzy. z pewnością 
wiąże się to z faktem, iż nie zarabia-
ją jeszcze własnych pieniędzy, ale też 

nie wykazują tendencji do wydawania 
ich tam, gdzie nie potrzeba, np. na 
dostawę towaru. Potrafią doskonale 
porównywać oferty i zwracają szcze-
gólną uwagę na wartości dodane za-
kupów – takie jak np. bonusy, kody 
rabatowe, darmowa przesyłka czy 
przedłużona gwarancja. Uważają, że 
zakupy online pozwalają oszczędzać 
czas, są tańsze, a produkty lepiej ska-
talogowane niż w tradycyjnym skle-
pie. Tyle że w sklepie stacjonarnym 
mają możliwość zobaczenia produktu 
na własne` oczy lub uniknięcia kosz-
tów przesyłki. 

Nastolatek idzie do sklepu stacjo-
narnego nie po to, by coś kupić (bo 
to mógłby zrobić, nie wychodząc 
z domu), ale by rozwiązać swój pro-
blem (brak karty kredytowej, koniecz-
ność sprawdzenia rozmiaru, potrzeba 
posiadania produktu bez oczekiwa-
nia na dostawę). Mimo wspomnianej 
oszczędności nastolatków to jednak 
Millenialsi są bardziej skłonni po-
lować na okazje. Aż 67 proc. z nich 
zadeklarowało, że weszłoby na stro-
nę z kuponami, taką jak np. Kupony 
rabatowe Newsweek, by pobrać kod 
i uzyskać możliwość tańszych zaku-
pów w sklepach online. Taką samą 
odpowiedź zadeklarowało jedynie 46 
proc. nastolatków. 

Nastolatkowie odczuwają też mniej-
szą potrzebę kontaktu (nawet wirtual-
nego) z drugim człowiekiem, w tym 
przypadku z doradcą w sklepie onli-
ne. Tylko 24 proc z nich skorzystało-
by z czatu przed dokonaniem zakupu. 
Dla porównania – zrobiłoby to 49 proc 
Millenialsów. O ile Millenialsi wyka-
zują jeszcze minimalne przywiązanie 
do marek, pokolenie z nie wykazuje 
go wcale.

Sprostanie oczekiwaniom obu grup 
jest nie lada wyzwaniem dla speców od 
marketingu i sprzedaży.

Opr.red.

Klub Działaczy Spółdzielczych

18 lutego br. w Domu Spółdziel-
czym „Pod Orłami” przy ul. Jasnej 
1 w Warszawie odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie Klubu Działa-
czy Spółdzielczych. Zgromadzonych 
powitał i wprowadził w tematykę 
spotkania Bogdan Augustyn – Pre-
zes Klubu Działaczy Spółdzielczych. 
Gościem spotkania był dr Adam 
Piechowski, który wygłosił prelekcję 
nt. „200 lat tradycji spółdzielczości 
polskiej, za szczególnym uwzględnie-
niem roli i działalności ks. Stanisła-
wa Staszica”.

Obchodzimy 200 rocznicę powsta-
nia Towarzystwa Rolniczego Hrubie-
szowskiego, mówi się, że to również 
200 lat spółdzielczości w Polsce. Dok-
tor Piechowski mówił o kontekście 
w jakim Towarzystwo powstało, o tym 
co było wcześniej, z jakich doświad-
czeń korzystał Staszic i o tym, co było 
kiedy to powstały bardziej zorganizo-
wane formy spółdzielcze. Choć nazwa 
„Spółdzielnia” ugruntowała się do-
piero w XX w., w niepodległej Polsce 
jej korzenie sięgają pokoleń wstecz. 
W różnych okresach, zaborach i obszar 
kulturowych powstawały Stowarzy-
szenia Spożywcze, Spółki Spożywcze, 
Kasy Oszczędności i Pożyczek, Kasy 
Stefczyka, Kooperatywy, Tłoki, Powa-
bie, Sibraty. 

Różne działania podejmowano 
w grupach sąsiedzkich. Staszic podró-
żując po Polsce obserwował je, pro-
wadził liczne badania, a także czynił 
bardzo cenne obserwacje społeczne. 
Dzięki kolejnym badaniom etnogra-
ficznym, wyewoluowały z nich różne 
formy spółek gospodarczych. Miały 
one charakter bardziej trwały, swoją 
strukturę, proste organy zarządzania. 
Pokazywały, że jeśli czegoś nie da się 
zrobić w pojedynkę realizować należy 
to poprzez takie formy. Występowały 
one na całym świecie. W północnej 
Polsce przykładem takiej działalności 
były Maszoperie rybackie – formy sa-
mopomocy wśród rybaków. Bardzo in-
teresującą formą spółek gospodarczych 
było pasterstwo wysokogórskie. 

Bardziej przypominającymi współ-
czesne formy działalności były Wspól-

noty. Od dawien istniały też różne 
formy finansowe Spółdzielni, mające 
charakter kas pożyczkowych. W Pol-
sce wielkim organizatorem kas był ks. 
Piotr Skarga. Na wsiach powstawały 
często banki zbożowe, fundacje. Stani-
sław Staszic podkreślał rolę wszystkich 
bogactw ziemi, co w roku 1765 wyko-
rzystał Andrzej Zamoyski organizując 
Karbonę bieżuńską – kasę dla chłopów 
dającą nie tylko zasiłki, ale również 
kredyty na inicjatywy handlowe. Po-
dobną kasę na wschodzie Polski zor-
ganizowała księżna Anna Jabłonowka. 

Ostatecznie w 1816 roku powstało 
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszow-
skie. Organizacja założona przez Stani-
sława Staszica w jego hrubieszowskich 
dobrach, mająca na celu zapewnienie 
samodzielności ekonomicznej tam-
tejszym włościanom. W inicjatywie 
udział wzięło 329 włościan, z którymi 
ks. Stanisław Staszic zawarł umowy. 
Efektami tej działalności miały być 
wspólne inicjatywy i wspólne cele, 
opieka medyczna, opieka nad poszko-
dowanymi i starszymi. Zorganizowano 
kasę pożyczkową, która udzielała kre-
dyty. Bardzo ważna była zasada demo-
kratycznego zarządzania. W roku 1822 
podpisano Statut, zatwierdzony przez 
cara Aleksandra I. Towarzystwo funk-
cjonowało przez wiele lat, przechodząc 
zarówno wzloty jak i upadki. Powtór-
nie Statut zatwierdzony został w roku 
1882 przez ówczesny rząd rosyjski 
w Petersburgu. Przetrwał do okresu 
II Rzeczpospolitej, został rozwiązany 
w roku 1952. 

Działalność ks. Stanisława Staszica 
i Jego następców, to fundament naszej 
spółdzielczości. Pierwsza Spółdzielnie 
Spożywców powstała w 1869 roku, 
oparta o wzory roczdelskie. Ogromną 
rolę w rozwoju spółdzielczości odegra-
ło powstałe w 1906 roku Towarzystwo 
Kooperatystów. 

Wystąpienie dr. Piechowskiego po-
kazało, że historia spółdzielczości to 
liczne daty i nazwiska, zabory i ustroje, 
to szereg reorganizacji i przekształceń.

Tekst i foto:
DANUTA BOGUCKA 

Nowa ważna inicjatywa
Przedstawiamy poniżej ak-

tualną, ciekawą inicjatywę 
dotyczącą sektora 

żywnościowego i han-
dlu. Polska Agencja 
Prasowa poinformo-
wała 16 lutego br. że 
powstanie Państwowa Inspekcja 
Bezpieczeństwa Żywności. Kon-
kretnie, w resorcie rolnictwa 
opracowana została koncepcja 
poprawy bezpieczeństwa żyw-
ności w Polsce, planowane jest 
powołanie Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności – poin-
formował 16 lutego minister rol-
nictwa Krzysztof Jurgiel. 

Koncepcja jest oparta na zintegro-
wanym podejściu „od pola do stołu” 
i powinna stanowić bazę wyjściową 
do przeprowadzenia reform w sferze 
instytucjonalnej. Polegać to powinno 
na zintegrowaniu wszystkich procesów 
kontrolnych i monitorujących w całym 
łańcuchu żywnościowym. Konsekwen-
cją takiego podejścia jest potrzeba 
skonsolidowania wszystkich instytucji 
zaangażowanych w nadzór nad tym 
łańcuchem – tłumaczył minister. 

W skład Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności mają wejść trzy 
inspekcje podległe resortowi rolnictwa 
(Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych), 
a także w części swoich kompetencji 
Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzo-
rowana przez Ministra Zdrowia, a tak-
że Inspekcja Handlowa, funkcjonująca 
w ramach struktury Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

W opinii resortu rolnictwa skon-
solidowanie inspekcji zapewni lepszą 
organizację pracy, optymalne wyko-
rzystanie bazy laboratoryjnej, specja-
listycznego sprzętu dotychczasowych 
inspekcji, a także ich zasobów ka-
drowych i majątkowych. Połączenie 
inspekcji pozwoli na wyeliminowa-
nie przypadków dublowania się lub 
nakładania kompetencji w niektórych 
obszarach objętych nadzorem, a jedno-
cześnie nastąpi zintegrowanie różnych 
działań, które obecnie są rozproszone 
w wielu instytucjach. 

Powierzenie tych zadań jednej in-
spekcji, która całościowo będzie czuwa-

ła nad szeroko rozumianym bezpieczeń-
stwem i jakością produktów, zapewni 
pełniejszą ochronę zdrowia i lepiej za-
bezpieczy interesy konsumentów – pod-
kreślił szef resortu rolnictwa. Dodał, 
że kluczową sprawą jest, aby połączyć 

wszystkie zadania związane z nadzorem 
w łańcuchu żywnościowym, a nie tylko 
te podległe resortowi rolnictwa. 

Ponadto – zdaniem resortu – kon-
solidacja pozwoli na szybsze i kom-
pleksowe przeprowadzenie kontroli 
u przedsiębiorcy zapobiegając zwielo-
krotnianiu ich poprzez dotychczasowe 
odrębne instytucje, co niejednokrotnie 

utrudnia prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

Opr. red
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-28 utworzą hasło: 

Poziomo: 1) gatunek wina, 5) najdłuż-
szy dopływ Wisły, 8) była nią Katarzyna 
w Rosji, 9) drobne różnobarwne krążki 
używane w karnawale, 10) puszka ro-
gowa u małych parzystokopytnych, 11) 
np. włosów, 13) inaczej unik, 16) duża 
srebrna moneta bita od końca XV wie-
ku, 20) imię żeńskie, 23) papuga zielona 
jaskrawo upierzona, naśladująca mowę 
ludzką, 24) towary nieoryginalne, 25) 
światłolube rośliny o wiotkich pędach, 
26) dwuletnia roślina warzywna z rodz. 
kapustowatych, 27) pseudonaukowa 
teoria o istnieniu nadprzyrodzonych sił 
tajemnych. 

Pionowo: 1) stopień pisma druko-
wanego 12 punktów, 2) mały burak, 3) 
puszka rogowa m.in. u krowy, 4) nieduża 
taca, 5) strumyk wytryskający spod zie-
mi, 6) miasto w Anglii nad rzeką Aire, 
7) mała cytryna, 12) m.in. w majonezie, 
14) boczne skrzywienie kręgosłupa, 15) 

symbol Kanady,17) pracownik lasów, 
18) żołnierski płaszcz specjalnego kroju, 
19) materiał palny w miotaczach ognia, 
21) bardzo dużo, 22) żabka wspak, 23) 
zawiadomienie o przesyłce.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 3 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 marca 2016r.

Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą ufun-
dowaną przez WSP Społem Kielce. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/16
Poziomo:1) rabarbar, 5) obiata, 8) 

groźba, 9) wachlarz, 10) redaktor, 11) 
suknia, 13) świta, 16) areał,20) żonkil, 23) 
periodyk, 24) Paragwaj, 25) szamot, 26) 
zygzak, 27) zatrzask. Pionowo: 1) Regers, 
2) blondyni, 3) robaki, 4) rower, 5) obces, 
6) iglak, 7) tortilla,12) urna, 14) wężowa-
ty, 15) algi, 17) epidemia, 18) Fiszer, 19) 
skutek, 21) klacz, 22) lewak, 23) pejcz.

HASŁO: Z NAJLEPSZyMI Ży-
CZENIAMI nagrodę ufundowaną przez 
Redakcję Społemowca Warszawskiego 
otrzymuje: Piotr Jóźwiak z Sochaczewa.
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W Polsce zmniejszyła się ilość 
nowych przypadków raka żo-
łądka. Jednak mimo to nadal 

rejestrowanych jest około 5 tysięcy no-
wych przypadków tego nowotwo-
ru. Częściej zapadają na ten typ 
nowotworu mężczyźni. z powodu 
późnego wykrycia stanowi trzecią 
przyczynę zgonów z powodów no-
wotworowych. 

Na podstawie badań nauko-
wych stwierdzono że w rozwoju tego 
raka dużą rolę odgrywają czynniki śro-
dowiskowe, które mają zdecydowana 
przewagę nad czynnikami genetyczny-
mi. Sprzyja jemu nieprawidłowa dieta 
obfitująca w produkty konserwowane, 
wędzone, i mocno solone oraz brak 
w niej świeżych warzyw i owoców. 
z innych ważnych czynników mają-
cych wpływ na rozwój tego nowo-
tworu należy wymienić nadużywanie 
alkoholu i palenie tytoniu oraz infek-
cje bakterią Helicobacter pylori– która 
wywołuje przewlekły proces zapalny 
błony śluzowej żołądka sprzyjający 
karcynogenezie. 

Dzięki rozwojowi technik endosko-
powych we wczesnych fazach rozwoju 
raka żołądka można podjąć skuteczne 
leczenie. Chorzy u których pojawiają 

starBucks coffee

Kiedy dochodzimy do kina Atlantic 
przy ul.Chmielnej, najstarszego 
czynnego kina w Warszawie, od 

strony Rotundy PKO, po drodze, tuż za 
ulicą Widok napotykamy lokal tej zna-
nej sieci kawowej. 

Niestety, jest tu niezbyt przytulne 
wnętrze, prześwietlone oślepiającym 
słońcem w południe, przy topornym 
budynku z zewnątrz. Muzyka latyno-
amerykańska zwalcza jednak szum 
urządzeń i pasuje do fotogramów 
z Kolumbii. Niezłe kąciki dla laptopo-
wców, ale trzeba ich szukać. Cappucci-
no z pianką łagodne, ale bez rewelacji, 
przy niemałej cenie. Obsługa średnia.

c.k.oBerża

Naprzeciwko kina Atlantic, naj-
pierw warto się zorientować, aby 
nie usiąść w sali dla palących. Po-

tem lanczowicze zwykle siadają w sali 
w głębi, skąd jest ładna perspektywa 
lokalu i przez witryny na ulicę. Wnę-
trze sympatyczne, z przewaga brązów, 
o charakterze klubowo-pubowym. Nie-
stety wybór piw nieduży i wybieramy 
najlepszego beczkowego czeskiego 
pilznera. Do tego lancz dnia za 18 zł, 
czyli niezły schab karkowy z opiekany-
mi ziemniakami i kwaskowatą kapustą. 
Zgodnie z przyjacielem oceniliśmy na 
dość wysoko, czyli mocną czwórkę. 
Męska obsługa również świetna, spraw-
na i szybka. Niestety, całość w paskud-
ny sposób psuje obowiązkowy 10-pro-
centowy serwis! Nigdy nie pogodzimy 
się z tym, aby właściciel zabierał nam 
możliwość materialnej oceny obsługi! 
Traci kelner i reputacja lokalu! Minus 
cały stopień...

Hoppiness Beer 
anD fooD

W rogu placu, na rozszerzeniu 
Chmielnej, wnętrze przy-
jemne, z ceglanymi ścianami 

i brązowymi meblami, jak na pub 
przystało. Wygodne szare kana-
py i gięte brązowe fotele. Niezłe 
jedzenie podawane na deskach, 
w tym miękka karkówka i policz-
ki wołowe. Natomiast wybór piw 
mnie rozczarował, bo dominuje 
Pracownia Piwa i piwa rzemieślni-
cze, natomiast próżno szukać piw 

z regionalnych małych browarów. 
A przecież mamy ich spory wybór 
sprawdzonych i smacznych, o kla-
sycznych, chmielowych smakach, 
a nie wymyślnych takich jak by-
wają rzemieślnicze. Nie było więc 
np. ulubionych z Witnicy, Lwówka, 
Połczyna, Głubczyc, Namysłowa, 
Zwierzyńca, Grybowa... Niestety, te 
mnogie obecnie multitapy nie doce-
niają tych małych regionalnych bro-
warów, tylko piwa rzemieślnicze, 
które my starzy piwosze nazywamy 
chałupnicze i są one zbyt ekstrawa-
ganckie, bo ich smak odbiega zupeł-
nie od klasyki. Ratowałem się za-
tem butelkowym czeskim, ciemnym 
Primatorem, jedynym chmielowym, 
ale podanym ładnie w pokalu.

lukullus

Ten lokalik na Chmielnej ma swój 
charakter i czujemy się jak w przy-
tulnej bombonierce. Po wejściu, 

trzeba zwykle odstać w kolejce przy 
bufecie i rzeczywiście trudno się oprzeć 
tym słodkościom. A do tego miła obsłu-
ga zachęca kusząco... Po zamówieniu 
przy bufecie donoszą na miejsce przy 
stoliku. W takim kameralnym wnętrzu, 
w przyjemnej atmosferze, przy cichym 
gwarze, można pogawędzić z przyjacie-
lem, przyjaciółką, nawet nieco dłużej. 
Single korzystają ze świeżej prasy. Po-
lecam zwykłego earl greya w ładnym 
porcelanowym dzbanku, z którego nic 
się nie ulewa i babeczki waniliowe. 
Warto też wrócić na gwarantowany ser-
niczek... albo torcik czekoladowy.

cupcake corner 

U zbiegu Chmielnej i Zgoda, fak-
tycznie, apetycznie to wszystko 
wygląda, ale ja próbowałem i po-

lecam nie tylko firmowe „kapkejki”, ale 
i „szejki”, które i tak od pewnego czasu 
piszę bez cudzysłowu, po prostu szejki, 
bo się zadomowiły w różnych sieciach. 
Tutaj te koktajle są bardziej pyszne, 
bo może wsad lodowy bardziej sma-
kowity. Mój miał lody czekoladowe, 
i waniliowe, oczywiście z tłem mlecz-
nym. Zamówiony przy bufecie i poda-
ny przez sympatyczną dziewczynę do 
stolika. Lokal miły i ciepły, na krótką 
posiadówkę, albo i dłuższą z kimś roz-
mownym. Oryginalne są drewniane 
stoliki z trójkątnymi wstawkami nie-
bieskimi i białymi, jakby wyciętymi 
kawałkami tortu... Najlepiej przyjść 
przed południem i wtedy nie ma tłoku.
 SMAKOSZ

Gatunek ten pochodzi z Ameryki 
Południowej. Można go znaleźć 
w niewielkich ciekach wodnych 

i wolno płynących wodach Mato 
Grosso w Brazylii. Są to niewielkie 
rybki które ze względu na rozmia-
ry można hodować w niewielkich 
zbiornikach akwariowych. Dorasta-
ją w naturze do 2cm długości. Cha-
rakterystyczne dla tego gatunku są 
dwie formy barwne. Żółta i poma-
rańczowa, które mogą się ze sobą 
krzyżować w warunkach hodowli 
tych dwóch odmian w jednym zbior-
niku. Dymorfizm płciowy jest sła-
bo akcentowany. Samce są nieco 
mniejsze bardziej wybarwiające się 
w okresie tarła. Samice maja bar-
dziej zaokrąglone brzuszki. 

W warunkach hodow-
lanych najlepiej prezen-
tują się w grupie większej 
ilości osobników, wtedy 
gromadzą się w ławi-
ce. Najczęściej pływa-
ją w środkowej strefie 
zbiornika przez co są 
niezwykle dekoracyjne. 
Wielkość akwarium ho-
dowlanego nie musi być 
zbyt duża. Wystarczy zbiornik wiel-
kości 30 l dla krupy 15 rybek. Nie 
może zabraknąć pływających ro-
ślin oraz obsadzenia tylnej ściany 
akwarium przez trawiaste rośliny. 

Dno akwarium powinno być 
wysypane ciemnym podłożem 
a oświetlenie przyciemnione. Woda 
powinna być filtrowana przez torf co 
pozwoli na jej zmiękczenie. Najle-
piej prowadzić je z drobnymi gatun-
kami zasiedlającymi dno akwarium. 
Do rozmnażania służyć może po-

dobnych rozmiarów zbiornik co do 
standardowej hodowli. Akwarium 
powinno być obsadzone dużą ilo-
ścią roślin i być zaciemnione. Woda 
powinna spełniać następujące pa-
rametry: pH-5,5-6,5, temp 26-28ͦC 
i 1-5 ̊dGH i być po filtrowaniu przez 
filtr RO. Wylęg trwa do 36 godzin. 
Po kilku dniach narybek zaczyna 
sam pływać w poszukiwaniu pokar-
mu (plankton, larwy solowca, mikro 
nicienie). Żyją od 2-4 lat.

M.W.

Bystrzyk Amandy

Baran 21.III-20.IV
Dobry czas, aby zainwesto-
wać w siebie, rozwinąć ta-
lenty. Nie obawiaj się pomy-
słów. Sytuacja finansowa nie 

będzie najgorsza.

Byk 21.IV-21V
Pozostaw swoją ostrożność 
na boku. Na horyzoncie 
większe zasoby finansowe.
Nie obawiaj się krytyki, 

otwórz się na otoczenie.

BlIźnIęta 22.V– 21.VI
Spójrz na swoje plany z dy-
stansem .Problemy rozwiązuj 
spokojnie lecz konsekwent-
nie. W miarę możliwości 

ograniczaj wydatki.

rak 22.VI– 22.VII
Czas korzystnej stabilizacji. 
Pojawi się sporo nowych 
obowiązków, ale będziesz je 
realizować z przyjemnością 

i zaangażowaniem.

lew 23.VII-22.VIII
Czeka cię spokój w rodzinie, 
przeplatany przyjemnościami. 
Wszystko zależy od ciebie. 
Jeśli uważasz, ze twoje pomy-

sły są trafione powiedz o nich innym.

Panna 23.VIII– 22.IX
Wszystkie plany powinny 
się udać. Skoncentruj się na 
sprawach najważniejszych. 
Pozostałe pozostaw rozwojo-

wi wypadków.

waga 23.IX– 23.X
Czekają cię zmiany i nowe 
sytuacje wymagające elastycz-
ności i umiejętności przystoso-
wywania się do nich. Realizuj 

zamierzenia, z którymi wiążesz nadzieję.

SkorPIon 24.X-22.XI
W domu przyjemna i cie-
pła atmosfera. Warto zadbać 
o życie codzienne dla pod-
trzymania tej sytuacji. W per-

spektywie poprawa statusu materialnego.

Strzelec 23.XI– 23.XII
Wyzwania, które się pojawią, 
przyniosą ci sporą satysfak-
cję. Masz szanse na ominię-
cie raf, ale musisz mocno 

trzymać stery.

kozIorożec 24.XII-20.I
Będzie okazja, aby poprawić 
finanse. Póki działasz roz-
sądnie plany się powiodą. 
Zachowaj otwartość na pro-

pozycje innych. 

wodnIk 21.I-20.II
Czeka cię materialna stabi-
lizacja. Energia, odpowie-
dzialność i fart pomogą ci 
w rozwiązywaniu trudnych 

spraw. 

ryBy 21.II-20.III
Absorbujące cię sprawy mu-
sisz pogodzić z obowiązkami 
domowymi. Skoncentruj siły, 
aby przeciwstawić się ewen-

tualnym trudnościom. 

się niepokojące objawy (pełność po 
niewielkich posiłkach, utrata apetytu, 
bóle w nadbrzuszu powinni niezwłocz-
nie udać się do lekarza w celu przepro-

wadzenia diagnostyki. Gdy rozwiną się 
objawy alarmowe (spadek masy ciała, 
krwawe lub czarne stolce, wymioty 
krwistą treścią) może być już za późno 

Spotkania z medycyną

aKwaRium  Hyphessobrycon amandae krzyżówka nr 3 z hasłem

SmaKi waRSzawy 

Rak żołądka

Wokół 
Atlantica

na skuteczne leczenie. Rokowanie za-
leży od typu raka żołądka. Najczęściej 
w około 95% przypadków mamy do 
czynienia z gruczolakorakiem, znacz-

nie rzadziej spotyka się chłonniaki, 
mięsaki, rakowiaki czy guzy pod-
ścieliskowe. Ze względu na aspekt 
kliniczny rak żołądka dzieli się na 
dwa typy. Pierwszy rak typu jelito-
wego, który daje lepsze rokowania 
oraz typ rozlany częściej występują-

cy u kobiet i osób z grupą krwi 0. Jego 
rokowanie jest zdecydowanie gorsze.

ESKULAP

Przysłowia Wielkanocne
•�Jak na Wielkanoc pada, 

to trzeci kłos w polu przepada.

•�Nie każdej niedzieli 
Wielkanoc.

•�Gdy Wielki Piątek ponury, 
Wielkanoc będzie bez chmury.

•�Jeśli zapusty pogodne bywają, 
to i świąt wielkanocnych tak 
się spodziewają.

•�Pogoda w Palmową Niedziele, 
wróży urodzajów wiele. 

•�Pogodny dzień wielkanocny,  
grochowi wielce pomocny. 


