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Jak co roku, na początku maja obchodziliśmy radośnie wiosenne 
święta, od święta pracy 1 maja, po święto flagi 2 maja, po święto naro-
dowe 3 maja. O naszych patriotycznych tradycjach i powinnościach 
mówili najwyżsi dostojnicy państwowi z prezydentem RP na czele. 
Na tle tych patriotycznych refleksji, tym mocniej powinna przema-
wiać potrzeba obrony polskich wartości i interesów w postaci obrony 
miejsc pracy, polskich przedsiębiorstw i bytu polskich rodzin.       

Drogą takiej obrony jest popieranie polskiego handlu, prze-
mysłu, usług, rolnictwa. Ponieważ rządy często są życzliwsze 
dla obcych, to obywatele muszą dbać o obronę swych interesów.  
A skuteczna forma tej obrony, to dokonywanie zakupów polskich 
produktów w polskich sklepach. Śmiem bowiem twierdzić, wbrew 
propagandzie obcych koncernów, że popierają one, owszem w czę-
ści, sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, ale głównie przez 
bliskie im zagraniczne koncerny. Jak wiadomo, wskutek polityki 
kolejnych rządów, obcy kapitał w naszym kraju opanował w dużej 
mierze nie tylko handel, ale i banki, przemysł spożywczy, media ich 
reklamujące… Na poziomie globalizacji zysków sojusz bogatych, 
międzynarodowych firm handlowych, bankowych i produkcyjnych 
w ich ekspansji musi być silny, o czym usłużne media milczą!...  

Jak informował 14 kwietnia br. po-
pularny portal dlahandlu.pl, tego dnia 
ruszyła organizowana przez Stowarzy-
szenie PEMI ogólnopolska kampania 
edukacyjna „Wielka Moc polskich pro-
duktów”. Przez półtora miesiąca, w bli-
sko 1500 sklepów Społem, w całej Pol-
sce, są prowadzone działania mające na 
celu zachęcenie Polaków do sięgania po 
rodzime produkty. Kampania odbywa 
się w ramach akcji „590 powodów, aby 
kupować polskie produkty”.

Jak przypomina portal, kwietniowo-
majowa kampania, to kolejna odsłona 
akcji edukacyjnej „590 powodów, aby 
kupować polskie produkty” w sklepach 
Społem. Akcja odbędzie się w okolicy 
Świąt Wielkanocnych – Zachęceni tym, że 
w poprzedniej edycji blisko 7 mln konsu-
mentów miało kontakt z naszymi komu-
nikatami, wspierającymi wybór polskich 
produktów, postanowiliśmy powtórzyć 
akcję. Tym razem w czasie okołoświą-
tecznym. To okres wzmożonych zakupów 

Polaków. Warto, by przy tym swoistym 
szczycie zakupowym, konsumenci za-
stanowili się nad polskimi produktami. 
To świetna okazja, by przypomnieć im 
o korzyściach wynikających z rodzimych 
wyrobów – mówi Mirosław Januszew-
ski, prezes Stowarzyszenia PEMI. Dla 
przypomnienia: z każdej złotówki nawet 
60 groszy może wrócić za pośrednictwem 

Miałem przyjemność uczestni-
czyć w dorocznym  Zebraniu 
Przedstawicieli w Warszaw-

skiej Spółdzielni Gastronomicznej 
„CENTRUM”, które odbyło się 27 
marca br.  roku w jednym z własnych 
lokali, a mianowicie w legendarnej 
kawiarni „Rozdroże”. Było bardzo 
miło i przyjemnie, jak to u spółdziel-
ców bywa. Dodatkowym walorem 
tego zebrania były niemal same do-
bre informacje, które przedstawiły 
zgromadzonym prezes Zarządu WSG 
„Centrum” Halina Kalinowska i pre-
zes Rady Nadzorczej WSG „Centrum” 
Marianna Kania, co uczestniczące 
w zebraniu w większości, panie spół-

Z sentymentem i estymą bywam 
w społemowskiej restauracji 
Stylowa w Białej Podlaskiej, bo 

zawsze odczuwam spółdzielczy na-
strój spotkań, wyjątkowy specyficz-
ny klimat „społemowskiej rodziny”. 
Czy to z okazji jubileuszu 80-lecia 
spółdzielni, czy 50-lecia zmodernizo-

wanej restauracji, czy wizyty grupy 
dziennikarzy warszawskich i liderów 
Krajowej Rady Spółdzielczej w Mię-
dzynarodowym Roku Spółdzielczości 
2012, to zwykle spotykamy się z ser-
deczną podlaską gościnnością, ale 
i podziwiamy nie tylko gospodarność 
PSS-u, ale i szczególną troskę o pra-

cowników i klientów, mieszkańców 
miasta. I teraz ponownie, przy okazji 
60-lecia JEDYNEGO w „Społem”, 
unikalnego 33-osobowego chóru pod 
tą nazwą, znów byliśmy pod wraże-
niem pieczołowitego kultywowania 
spółdzielczych zasad i braterskiej at-
mosfery. 

Niewątpliwie motorem działań jest 
wybitna osobowość prezesa Eugeniusza 
Mazura, od lat dzielnie walczącego wraz 
załogą i kierownictwem PSS o pozycję 
„Społem” na lokalnym rynku. Jego ofiar-
ność, zaangażowanie, ideowość, wpły-
wają decydująco na pracę załogi i kie-
rownictwa spółdzielni. Z przyjemnością 
widzimy duży ruch w SDH Sawko, społe-
mowskich LUX-ach, sklepie firmowym, 
gdzie zwykle tłum klientów kupuje wyro-
by własne z piekarni-ciastkarni i zakładu 
przetwórstwa ryb. 

26 kwietnia br. w Stylowej zebrali się 
z okazji 60-lecia chóru „Społem” jego byli 
i obecni śpiewacy, przedstawiciele władz 
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MAH „Społem

Konferencja „Wiosna 2014” 
Mazowiecka Agencja Handlo-

wa „Społem” zorganizowała 
w dniu 7 kwietnia br. w Cen-

trum Konferencyjno-Hotelowym Alicja 
w Konstancinie-Jeziornej kolejną kon-
ferencję handlową „Wiosna 2014”, pt. 
„Przedsiębiorstwa handlowe w okresie 
spowolnienia gospodarki”. Gospo-
dynią spotkania była prezes Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła, która powita-
ła przewodniczącą Rady Nadzorczej 
MAH Annę Tylkowską, przedstawicieli 
spółdzielni zrzeszonych w Agencji oraz 
zaproszonych gości, wśród nich partne-
rów biznesowych. Scharakteryzowała 
również działalność Agencji w zakresie 
umów z największymi  kontrahentami 
oraz podejmowane działania marke-
tingowe. 

Gościem specjalnym była prof. dr 
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA, 
przewodnicząca Rady Konsultacyjnej ds. 
Handlu i Usług przy Ministrze Gospodar-
ki, profesor Instytutu Badań Rynku, Kon-
sumpcji i Koniunktur, która omówiła sy-
tuację w handlu w latach 2008–2012, tj. 
w okresie spowolnienia gospodarki oraz 
aktualne ważne trendy rynkowe.. 

Handel wewnętrzny jest ważnym 
ogniwem polskiej gospodarki. Sektor 

ten skupia jedną trzecią wszystkich za-
rejestrowanych podmiotów tj. 35,2%. 
Charakteryzuje się też dużą dynamiką 
oraz elastycznością i różnorodnością po-
dejmowanych działań. Sekcja Handel; 
naprawa pojazdów samochodowych, 

Business Centre Club

Komisja Spółdzielczości

15 kwietnia br. w siedzibie BCC 
odbyło się kolejne posiedzenie 
Komisji ds. Spółdzielczości 

BCC, które poprowadził przewodni-
czący Mieczysław Grodzki. Omawiano 
aktualny stan prac nad prawem spół-
dzielczym oraz problematykę funk-
cjonowania spółdzielczości, w szcze-
gólności bankowej i mieszkaniowej. 
Zaproszony na spotkanie gość – prze-
wodniczący sejmowej Komisji Nad-

zwyczajnej do spraw projektów ustaw 
spółdzielczych poseł Marek Gos /PSL/ 
powiedział, że prace komisji toczą się 
pomyślnie, jednak pod naciskiem róż-
nych opcji. Kilkunastu uczestników, 
a wśród nich Anna Tylkowska ze “Spo-
łem”, w swobodnej klubowej dyskusji 
zadawało posłowi pytania i wyrażało 
krytykę wobec dyskryminacyjnej poli-
tyki rządu i części posłów PO.

DG

Prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Założona 95 lat temu Spółdzielnia 
Spożywców „Zgoda” w Pozna-
niu, nosi obecnie nazwę „Spo-

łem” Poznańska Spółdzielnia Spożyw-
ców. Zrzesza 955  członków, zatrudnia 
552 osoby i prowadzi działalność han-
dlową w 60 placówkach (58 na terenie 
Poznania i dwóch w Swarzędzu), która 
obejmuje branże: spożywczą; mięs-
no–wędliniarską i przemysłową. Jako 
największa liczebnie i najstarsza sieć 
handlowa w Poznaniu musi w sposób 
szczególny dbać o szeroko pojęty wize-
runek Spółdzielni i pozyskiwanie klien-
tów. Zapytaliśmy w związku z tym pre-
zesa Zarządu  Grażynę Raniewicz-Lis 

o to jak spółdzielnia poznańska walczy 
o klienta na tym trudnym poznańskim 
rynku? 

– Walka o klienta to dla nas przede 
wszystkim troska i dbałość o jego potrze-
by, gusta, upodobania. By czuł, że nasza 
troska wypływa nie tylko z powodów ko-
mercyjnych, ale ze spółdzielczych zasad, 
postawy pomagania innym, służenia śro-
dowiskom lokalnym. Dlatego szczególnie 
dbamy np. o sprzedawanie dobrej jakoś-
ciowo żywności po godziwych cenach. 
Z troski o zdrowie klientów powstał spe-
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Spotkania wielkanocne

Podczas uroczystego spotkania 
z seniorami,  emerytowany-
mi pracownikami i działacza-

mi spółdzielni, jakie zorganizowano 
15 kwietnia br.  – zgodnie z tradycją 
– z okazji zbliżających się  Świąt Wiel-
kanocy, w siedzibie Spółdzielni Spo-
żywców „Mokpol” przy ul. Konstan-
cińskiej 2 prezes Sylwester Cerański 
złożył wszystkim przybyłym swoje ser-
deczne życzenia, zarówno radosnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
jak i wszelkiej pomyślności – i im, i ich 
rodzinom.

W spontanicznym wystąpieniu, bę-
dąc pod wrażeniem dopiero co odbytej 
rozmowy (z tego powody prezes spóź-
nił się kilka minut na spotkanie z wete-
ranami) z reprezentantem „Biedronki”, 
pragnącym ewentualnie zakupić sklepy 
«nie przynoszące odpowiedniego zysku 
od Spółdzielni „Mokpol”»  – Sylwester 
Cerański zapowiedział nadejście «nieła-
twych czasów» dla całego spółdzielczego 
handlu w stolicy (i nie tylko!). Przekazał 
obecnym, że jego rozmówca «bez ogró-
dek» stwierdził, iż w najbliższym czasie 
jego firma pragnie rozwinąć swoją sieć 
handlową w Warszawie z obecnych 87 
sklepów do «przynajmniej 160».  Roz-
mówca Prezesa spotkał się oczywiście 
z jego odmową sprzedaży placówek 
mniej rentownych: ”Gdzież mógłbym po-
tem, jako spółdzielca, spokojnie pokazać 
moją twarz w Warszawie? – opowiedział 
mu m.in.  S. Cerański”. Jednak uważa, 
że mogą też się znaleźć i tacy…O czym 
świadczy chociażby ekspansja (prawie 
niczym nie hamowana) obcych sieci 
handlowych, dysponujących olbrzymim 
kapitałem plus ulgami podatkowymi, 
świadczonymi im przez władze polskie 
– obecnie jest już w naszym kraju ponad 
1300 sklepów o powierzchni ponad 300 
m.kw, należących do obcych firm.

Zdaniem prezesa, jest to zapowiedź 
coraz cięższej, nierównej walki konku-
rencyjnej podmiotów polskich (oczy-
wiście także spółdzielczych) na majo-
ryzowanym przez obcy kapitał rynku 
krajowym. Zadając retoryczne pytanie 
fachowcom (bo są nimi przecież na pew-
no byli pracownicy „Mokpolu”): Ile  bę-
dzie można jeszcze «zejść z kosztów»? 
– wskutek takiej walki konkurencyjnej, 
S. Cerański określił tę granicę jako «nie-
obecny w dyskoncie czynnik fachowej 
obsługi, doradztwa, bezpośredniego 
kontaktu z klientem i dbałości o estety-
kę pomieszczeń sprzedażowych». „Bo na 
tym już zdecydowanie, na pewno wiele 
byśmy nie zaoszczędzili, gdyż oznacza-
łoby to w finalnym efekcie także nasze 
pożegnanie z najlepszymi z wieloletnich 
klientów!” – stwierdził.

Otaczająca nas rzeczywistość nie ro-
kuje przyszłości «w barwach różowych»  
(chociaż dzis iejsza sytuacja Spółdzielni 
jest całkowicie zadowalająca, ale już tak-
że i teraz jest coraz bardziej odczuwalny 
skutek narastającej działalności obcej 
konkurencji), to zarazem prezes Sylwe-
ster Cerański na pewno nie zamierza »już 
przed generalną  bitwą składać broni».  

„Przyrzekam Wam, Drodzy Pań-
stwo, że chociażby w przyszłości od 
strony ekonomicznej było nawet znacz-
nie gorzej, to i tak spotkam się z Wami 
przy stole zasłanym białym obrusem 
i podzielę tym symbolicznym jajkiem; 
a nawet gdyby stać nas było już tylko 
na jedno lub trzy jaja, podzielimy je 
na odpowiednią ilość części – bo bę-
dzie to spotykanie ludzi sobie bliskich, 
w ich spółdzielni. A to jest na pewno 
ważniejsze, dla nas wszystkich, od ja-
kiejś brutalnej, prostej relacji zysków 
czy strat…Tym się też różnimy od in-
nych firm, kierujących się tylko mak-
symalnym, możliwym do osiągnięcia 
zyskiem”

Tekst i fot. 
CEZARY BUNIKIEWICZ

List do redakcji *
W W i e l k i 

Wtorek, 15 
k w i e t n i a 

br. licznie przybyłe 
członkinie Koła Spół-
dzielczyń spotkały się 
z okazji Świąt Wielka-

nocnych. Przewodnicząca Koła Anna 
Gortatewicz złożyła życzenia pogod-
nych i zdrowych świat oraz miłych ro-
dzinnych spotkań. Zgodnie z dawnym 
zwyczajem, najpierw podzielono się 
jajkiem, które w tradycji chrześcijań-
skiej jest symbolem życia. Składano 
sobie serdeczne i ciepłe życzenia, prze-
de wszystkim zdrowia i pomyślności. 
Wspominano święta z lat minionych, 
spotkania rodzinne i zabawne zdarze-
nia.

Panie z działu samorządowego Danuta 
Bogucka i Anna Markowska świątecz-
nie udekorowały sale i stoły oraz przy-
gotowały smaczny poczęstunek. Miłą 
niespodziankę przygotowała pani Jolan-
ta Jędrzejewska w postaci upominków 
i ozdób świątecznych, które zostały wy-
konane przez młodzież z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej. 
Były to koszyczki, kurczaki, zajączki, 
kurki z kolorowymi pisankami. Prezen-
ty wręczano drogą losowania, aby było 
wesoło i zabawnie. Wszystkie prace były 
pięknie i starannie wykonane, i sprawiły 
paniom radość.  Spółdzielnia śródmiejska 
współpracuje z Zespołem Szkół od ponad 
12 lat. 

Podopiecznymi Spółdzielni są także 
dzieci z Przedszkola nr 222 przy ul. Wyki 
17. W ramach współpracy, doświadczona 
dietetyczka Małgorzata Cempel-Zgierska 
prowadzi pokazy żywieniowe dla dzieci 
i ich rodziców pod hasłem: „Właściwe 
odżywianie pomaga w nauce”. Poka-

Po raz pierwszy w tym roku 
w „Społem” PSS w Legionowie obcho-
dzono w tak niestandardowy sposób 
międzynarodowe Święto Kobiet. 8 marca 
w placówkach handlowych legionowskie-
go Społem panowie obdarowywali sym-
bolicznym tulipanem wszystkie klientki, 
robiące tego dnia zakupy. Do tradycyjne-
go gestu dołączane były serdeczne życze-
nia dla Pań. 

Nieocenionym dla kadry „Społem” 
PSS w Legionowie było miłe zaskoczenie  
i towarzyszący temu promienny uśmiech 
każdej klientki. Należy przecież pamiętać, 
że właśnie takie małe gesty budują więzi, 
przyciągają uznanie i zaufanie klientów.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,
„Społem” PSS w Legionowie

zy cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Przed Świętami Wielkanocnymi ogłoszo-
no konkurs plastyczny dla dzieci na kart-
ki z życzeniami i akcentami wiosennymi. 
Przedszkolaki z grup wiekowych od 3 do 
5 lat wykonały 77 kartek. Komisja kon-
kursowa oceniając je stwierdziła, ze prace 
bez wyjątku były przemyślane i starannie 

wykonane. Dzieci wykazały się pomy-
słowością, właściwym doborem kolorów 
i znajomością atmosfery świąt. Wszyst-
kie dzieci otrzymały nagrody. Wystawa 
wszystkich prac odbyła się w placówce 
Lux przy ul. Wyki 11.

Tekst i foto: 
IRENA CHOJNOWSKA 

Ø Wypieki zwiększają 
sprzedaż 

 Sklepy powinny inwestować w wy-
piek pieczywa mrożonego, bo tego ocze-
kują klienci i przynosi to wzrost sprze-
daży w całym pozostałym asortymencie 
– uważa Andrzej Piętka z Akademii 
Wypieków. – Właściwa ekspozycja i ma-
gia wypiekanego pieczywa, jego zapach 
oraz świeżość sprawiają, ze kącik z cie-
płymi przekąskami i snackami w sklepie 
działają jak najlepszy program lojalnoś-
ciowy – mówi portalowi dlahandlu.pl 10 
kwietnia br. Jego zdaniem, wprowadzenie 
kącika zwiększa częstotliwość zakupów 
klientów w całej ofercie sklepu i przyciąga 
nowych. – Jest to najszybsza forma zwięk-
szenia sprzedaży w sklepie – mówi.

Jak radzi, najpierw należałoby zbadać, 
czy sklep miałby potencjalnych odbior-
ców na takie produkty. – Szybko i na 
ciepło podany hot dog, zapiekanka, mini 
pizza czy inna ciepła przekąska znajdzie 
uznanie w ludziach młodych, wśród dzie-
ci i tych, którzy nad słodkości preferują 
smaki wytrawne. Jest to grupa konsumen-
tów bardzo lojalna, najczęściej ceniąca 
czas wolny, szybko żyjąca i niegotująca 
w domu – tłumaczy.

Ø Dla sklepików szkolnych
Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) 

opracował listę produktów spożywczych 
i napojów, które powinny być dostępne 
w sklepikach szkolnych. Eksperci wska-
zali też artykuły, których w takich miej-
scach nie należy oferować Listę reko-
mendowanej żywności otwierają kanapki 
na bazie pieczywa z pełnego przemiału, 
dalej są m.in. produkty nabiałowe i zbo-
żowe, świeże i suszone owoce, a z na-
pojów – soki, nektary i naturalna woda 
– mineralna, źródlana i stołowa. Nato-
miast na listę artykułów niewskazanych 
trafiły napoje słodzone, energetyczne 
i izotoniczne, słodycze i słone przekąski. 
Instytut liczy, że publikacja przyczyni się 
do podniesienia poziomu debaty na te-
mat sklepików szkolnych i toczących się 
w związku z tym prac parlamentarnych.

Ø PIH potępia praktyki 
Biedronki

Jak informuje portal dlahandlu.pl,  Pol-
ska Izba Handlu wysłała do Komisji Ety-
ki Reklamy i UOKiK-u pisma dotyczące 
kampanii reklamowej sklepów Biedronka 
„Swoje chwalimy. Najlepsze polskie pro-
dukty znajdziecie w Biedronce”.

– Uczestniczący w niej przedstawi-
ciele producentów, sugerujący w swoich 
wypowiedziach, że produkty wytwarzane 
przez ich firmy dostępne w wymienionej 
sieci mają lepszą jakość niż w innych 
sieciach, np. przykładowy cytat: „nie 
znam odbiorcy, który stawiałby wyższe 

wymagania dla swoich produktów jak 
Biedronka”. Może to nasuwać wniosek, 
iż produkty dostępne u innych odbiorców 
(w innych sieciach) są gorszej jakości – 
zastanawia się Prezes Polskiej Izby Han-
dlu Waldemar Nowakowski. Kampania ta 
może u przeciętnego konsumenta wywo-
łać przekonanie, że taki sam towar w Bie-
dronce, jest lepszej jakości lub świeższy 
niż ten sam asortyment w innym sklepie. 
Kolejna dyskusyjna wypowiedź produ-
centa padająca w spocie reklamowym: 
„To chyba sieć sklepów, która ma naj-
wyższe wymagania jakościowe na rynku 
(...) jeżeli konsument weźmie to jabłko 
z półki to wie, że to jabłko jest na pewno 
zdrowe i pewne.” – uważa PIH.

Nasuwają się pytania czy nie jest to 
reklama nieuczciwa, albo czy sieć nie 
stosuje w relacjach z producentami nie-
jednolitych warunki umów, stwarzając 
przedsiębiorcom różne warunki konku-
rencji ? Pierwszy przypadek stanowiłby 
naruszenie ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, drugi byłby naru-
szeniem ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów – oceniają eksperci Pol-
skiej Izby Handlu. – Liczymy na szcze-
gółową analizę treści przekazywanych 
przez wspomnianą kampanię i potępienie 
praktyk, które wprowadzają konsumen-
tów w błąd i godzą w dobre imię innych 
podmiotów detalicznych działających na 
polskim rynku – podsumowuje Nowa-
kowski.

ØSkutki złych opinii  
Jak informuje dlahandlu.pl 28 

kwietnia, ponad połowa z klientów (56 
proc.) porzuca wirtualny koszyk i nie 
kontynuuje zakupów. Z kolei badania 
przeprowadzone przez PBS na zlecenie 
Fundacji Obserwatorium Zarządzania 
pokazują, że aż 5,6 mln Polaków rocz-
nie rezygnuje z dostawców produktów 
i usług, właśnie z powodu negatywnych 
komentarzy na ich temat. Rezygnacje 
te mogą kosztować polskich przedsię-
biorców nawet 5,2 mld złotych.  Według 
autorów ostatniego raportu ShoppingS-
how, 60 proc. konsumentów digitalnych 
sprawdza, porównuje ceny i szuka opi-
nii na temat produktów i sklepów na 
swoich urządzeniach mobilnych. 

Ø Targi Kieleckie  
zapraszają  

Wystawa połączona ze specjalistycz-
ną konferencją Private Label Middle 
Europe odbędzie się 25 i 26 czerwca 
2014 roku. Na liście wystawców są już 
znaczące firmy z Polski i Niemiec. Pro-
dukty i usługi oferowane pod markami 
własnymi, czyli takie które najczęściej 
wytwarzane są na zamówienie dużych 
firm i sieci handlowych, są zwykle tań-
szymi alternatywami dla dobrze zna-
nych lokalnych lub międzynarodowych 

marek. Istnieją jednak i takie, które po-
zycjonowane są jako marki luksusowe.

– Udział produktów marki własnej 
cały czas wzrasta w handlu detalicznym. 
Ich obecność jest całkowicie naturalnym 
elementem oferty handlowej zarówno ka-
nału nowoczesnego jak i tradycyjnego, 
a dla wielu sieci stanowi bardzo ważną 
pozycję w ich ofercie handlowej. Obok 
produktów premium marek producenckich 
produkty marki własnej będą w najbliż-
szych latach odgrywać coraz ważniejszą 
rolę. Dlatego też bardzo ważne jest aby 
producenci, dystrybutorzy i detaliści zna-
leźli miejsce gdzie będą mogli poszerzać 
swoją wiedzę, wymieniać doświadczenia 
oraz nawiązywać nowe kontakty handlo-
we związane z produktami marki własnej 
– mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor ge-
neralny w Polskiej Izbie Handlu, członek 
Rady Programowej targów PLME. Targi 
Kielce znalazły zatem znakomitą lukę na 
rynku. Wystawy biznesowej marek włas-
nych w Polsce jeszcze nie było. 

– Private Labels, których po raz pierw-
szy w Polsce dotyczyć będą czerwcowe 
targi w Kielcach, to korzyści dla kupują-
cych, ale i dla samych sieci handlowych. 
Marki własne budują zaufanie i lojalność 
klientów, kreują trendy w branżach food 
i non food oraz pomagają w ekspansji 
rynku. Wizyta w Targach Kielce powinna 
być zatem obowiązkowym punktem w ka-
lendarzu producentów i dystrybutorów, 
którzy chcieliby jeszcze zaistnieć na tej 
arenie lub powiększyć swoją część ryn-
kowego „tortu” – mówi Ryszard Jaś-
kowski, członek Rady Programowej 
Private Label Middle Europe, zastępca 
prezesa Krajowego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Spożywców Społem.

Ø PiS przeciwko  
inwestycji ArtNorblin 

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości 
w Radzie m.st. Warszawy Maciej Wą-
sik, sprzeciwia się realizacji inwestycji 
ArtNorblin na terenie dawnej Fabryki 
Norblina – pisze gazeta.pl. Zdaniem 
polityka nie powinno być zgody na po-
wstanie centrum handlowego w zabyt-
ku. Według Wąsika projekt inwestycji 
„przygniecie XIX-wieczne budynki”. 
Szef klubu PiS sprzeciwia się również 
nadbudowie zabytkowych hal szklany-
mi biurowcami. 

Z opinią Wąsika nie zgadzają się za-
równo przedstawiciele inwestora, jak 
i przewodniczący komisji ładu prze-
strzennego, Michał Czaykowski (PO). 
Według Capital Park w obiekcie nie po-
wstanie hipermarket ani typowe centrum 
handlowe, a cały projekt został przygoto-
wany przy współpracy z konserwatorem 
zabytków. Z kolei Czaykowski zauważył, 
że obecny plan i tak przewiduje stworze-
nie w miejscu Fabryki obiektów usługo-
wych. Zmiana planu umożliwi ich funk-
cjonalne połączenie.
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Wiosenna akcja „590 powodów, aby kupować polskie produkty”

Polskie  kupujmy!

Z ostatniej chwili

„Społem” przechodzi do kontrofensywy
Aż 22 portale internetowe zacy-

towały na przełomie kwietnia-
maja br. pod rewelacyjnymi, dy-

namicznymi tytułami ciekawy artykuł 
Jacka Szpakowskiego, zamieszczony 30 
kwietnia w Gazecie Polskiej Codziennie 
pt. „Czy polski handel przetrwa?” Publi-
kacje te wywołały szerokie echo, głównie 
pozytywne dla Społem, wśród internautów. 
Siedem z portali opatrzyło cytaty jednako-
wym, powyższym tytułem. Były to: PAP 
i Gazeta Wyborcza.pl oraz portale onet.
pl i interia.pl, a następnie propertynews.
pl, biznes.pl i wykop.pl. 

Oto ów cytat: W tym roku sklepy 
Społem przechodzą do kontrofensywy, 
a umocnieniu pozycji na rynku mają 
służyć m.in. rozwój marki własnej, pro-
gramu lojalnościowego i działania pro-
mocyjne, które powinny przyciągnąć 
do sklepów nowe osoby i zatrzymać do-
tychczasowych klientów. Firma chce też 
odzyskać z powrotem swoje sklepy spo-
żywcze, które w ostatnich latach w cen-
trach dużych miast zajęły zagraniczne 
firmy. Kończy się, bowiem termin dłu-
goletnich dzierżaw sklepów przez sieci 
zagraniczne. Zastanawia się także nad 
rozwojem własnej sieci dyskontów.

Eksperci ekonomiczni ostrzegają, że 
jeśli zabraknie alternatywy dla sklepów 
wielkopowierzchniowych, ceny towarów 
drastycznie podskoczą. Zdaje sobie z tego 
sprawę wielu klientów, którzy chętniej 
dokonują zakupów w polskiej sieci, 
sprzedającej krajowe produkty i wspie-
rającej polską gospodarkę. Taką właśnie 
jest spółdzielcza sieć Społem, która ustę-
puje jedynie Biedronce, Carrefourowi, 
Tesco, Lidlowi i Kauflandowi” - czytamy 
w Gazecie Polskiej codziennie.

Natomiast czołowy portal branżowy 
dlahandlu.pl opatrzył powyższy cytat 
swoim tytułem: Społem myśli o rozwo-
ju własnej sieci dyskontów. Zaś sześć 
innych mediów, nadało swoim cytatom 
z Gazety Polskiej inne, równie dyna-
miczne tytuły: 

Wprost.pl  i aticle.wn – Sieć Społem 
chce umacniać pozycje na rynku. Pol-
skie Radio.pl – Społem stanie do walki 
z hipermarketami o klientów. WGN.com 
– Czy Społem odbierze klientów zagra-
nicznym sieciom. Biznes.pl – Społem 
walczy o klienta, Wiadomoscihandlowe.
pl - Społem w kontrofensywie. Inne por-
tale nadały skrócone wersje. 

Oto pierwsza część cytowanego ar-
tykułu Gazety Polskiej: „Coraz częś-
ciej słyszymy, że walka o polski handel 
w zglobalizowanym świecie jest pozba-
wiona sensu. Argumentuje się, że dla 
klientów liczy się tylko cena. Tymczasem 
prawda jest taka, że w wielu państwach 
zachodnich sklepy spółdzielcze mają 50-
procentowy udział w rynku. W Polsce 
alternatywę dla dynamicznie rozwijają-
cych się hipermarketów stanowią sklepy 
Społem.

Eksperci ekonomiczni ostrzegają, 
że jeśli zabraknie alternatywy dla skle-
pów wielkopowierzchniowych, ceny 
drastycznie podskoczą. Wielu klientów 
coraz częściej zdaje sobie z tego spra-
wę i tym chętniej dokonuje zakupów 
w polskiej sieci, która sprzedaje krajo-
we produkty i wspiera rodzimą gospo-
darkę.

Po 1989 r. pod hasłem prywatyzacji 
niszczono polski przemysł, nie stwarzając 
równocześnie dla pracowników żadnej 
alternatywy i prawie żadnych nowych 
miejsc pracy. Sprzedawano wszystko za 
grosze, nie troszcząc się, czy nowy na-
bywca chce kontynuować produkcję, czy 
jedynie rozłożyć zakład na części, sprze-
dać i zamknąć. 

Sam byłem w tym czasie świadkiem 
wielu debat publicznych, w których lu-
dzie mieniący się liberałami, z pewnoś-
cią siebie graniczącą z bezczelnością 
zaprzeczali, że zagraniczne firmy kupują 
polskie zakłady po to, by je zamykać, 
argumentując, że to się nie opłaca i jest 
sprzeczne ze współczesną ekonomią. Do-
piero pod koniec lat 90. głośno stało się 
o dobrze znanym dziś mechanizmie wro-
giego przejęcia – czyli „kupić i zamknąć, 
by zniszczyć konkurencję”. Niestety było 
już za późno, by uratować polskie fabryki 
i przedsiębiorstwa.

Batalia o handel 
Do czego to doprowadziło, widzimy 

sami: brak pracy i perspektyw – młodzi lu-
dzie masowo wyjeżdżają za granicę. Woj-
nę o polski przemysł przegraliśmy. Ale 
to nie wszystko. Obecnie toczy się walka 
o polski handel. Wszyscy musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że nie wolno nam jej 
przegrać. Mamy w tej walce kilka atutów, 
które musimy za wszelką cenę utrzymać. 
Jeśli wyzbędziemy się wszystkiego, co 
polskie, zagraniczne sieci handlowe będą 
mogły zrobić z naszymi portfelami, co ze-
chcą.

Chodzi więc o to, by zachować bufor 
bezpieczeństwa, jakim są sklepy spół-
dzielcze. Przywiązuje się w nich coraz 
większą wagę do tego, by oferowane 
klientom produkty były wyprodukowane 
w Polsce. Jak zwracają uwagę ekonomi-
ści, ta polityka napędza wiele kół naszej 
przedsiębiorczości, gdyż z każdej zło-
tówki wydanej na polski produkt nawet 
60 gr może wrócić za pośrednictwem po-
datków, pensji czy inwestycji do gospo-
darki. W wypadku kupowania produktów 
zagranicznych zwykle wraca ok. 20 gr.

Co więcej, strach przed silną konkuren-
cją wymusza podobną politykę w zagra-
nicznych sieciach supermarketów. Ich kie-
rownictwo zdaje się doskonale rozumieć, 
że klienci przywiązują wagę do pochodze-
nia produktu. Dlatego też wielu z nich sto-
suje podobną politykę. Gdyby jednak tej 
silnej konkurencji naszych sprzedawców 
zabrakło, nic nie wymuszałoby sięgania 
po polskie produkty. (...) opr. red.

podatków, pensji czy inwestycji z powro-
tem do gospodarki, jeżeli pieniądze wy-
dane są na polski produkt. W wypadku 
kupowania produktów zagranicznych, 
zwykle wraca około 20 groszy.

Do akcji podobnie jak w listopadzie 
zostało zaproszone największe zrzesze-
nie sklepów w Polsce. Z blisko 5 000 
punktów Społem w akcję zaangażowało 
się 1500 sklepów. To o ponad 500 więcej 
niż przy listopadowej edycji. – Cieszy-
my się, że tak duża liczba spółdzielców 
zaproponowała swój udział w kampanii. 
Choć rynek się zglobalizował, to w dal-
szym ciągu uważamy, że należy wspierać 
rodzimą przedsiębiorczość. Akcja taka 
jak ta, organizowana wraz ze Stowarzy-
szeniem PEMI, doskonale wpisuje się 
w naszą filozofię działań – mówi Ryszard 
Jaśkowski, zastępca Prezesa Krajowego 
Związku „Społem”. 

– Z jednej strony w 1500 sklepów poja-
wią się plakaty i ulotki informujące o tym, 
jak rozpoznawać wyrób wyprodukowany 
w Polsce, a także jakie korzyści odnosi 
konsument wybierając rodzime produk-
ty. W dalszym ciągu niewielu Polaków 
zwraca na to uwagę, przez co w działa-
niach w ramach „590 powodów, aby ku-
pować polskie produkty” bardzo dużo sił 
wkładamy w uwypuklanie tego akcentu. 
Z drugiej strony – co będzie całkowitą 
nowością – ułatwimy konsumentom wy-
bór i przy niektórych polskich produk-

tach będą specjalne oznaczenia – dodaje 
Mirosław Januszewski.

Oznaczone zostaną m.in. produk-
ty firm, które patronują akcji, a także 
wszystkie produkty marki własnej Spo-
łem. – Wszystkie produkty sprzedawane 
pod szyldem marki Społem to wyroby 
produkowane w Polsce. Te oraz inne pol-
skie produkty, w czasie akcji zostaną od-
powiednio oznaczone – podkreśla prezes 
Ryszard Jaśkowski.   

Każdy klient sklepu Społem, biorącego 
udział w akcji, po zakupie przynajmniej 
trzech wskazanych polskich produktów 
i wypełnieniu zadania biorą udział w ry-
walizacji. – Liczymy, że konkurs jeszcze 
bardziej zaktywizuje konsumentów do 
wybierania polskich produktów, a samych 
producentów w przyszłości do wyróżnia-
nia ich pochodzenia. Bo i z tym bardzo 
często jest problem – podkreśla Janu-
szewski.

Akcja potrwa od 14 kwietnia do 31 
maja. Na jej potrzeby przygotowano 
5000 plakatów, 250 000 ulotek oraz 150 
000 naklejek do oznaczania polskich 
produktów. Kampanii patronują Polscy 
producenci i polskie marki: Dawtona, 
majonez Kielecki, musztarda Kielecka 
(WSP Społem Kielce), Browar Kormo-
ran, SEKO, Ka-Ma Andrychów, Śnież-
ka-Invest, Almar Działoszyn, Termisil. 

To druga już kampania patriotycz-
nych zakupów w Polsce i sądzę, że jej 
cykliczne powtarzanie wpłynie w koń-
cu na świadomość polskiego klienta-
konsumenta, że jego wybory zakupów 

wpływają na jego sytuację bytową i per-
spektywy życia i pracy w Polsce, a nie 
na emigracji... Patriotyzmu zakupo-
wego nie wstydzą się wcale w krajach 
unijnych, skandynawskich, Beneluxu, 
Francji, Niemiec, Anglii, gdzie też tego 
typu akcje są przeprowadzane, a nawet 
popierane przez ministrów ich rządów. 
Tam nie ma takiego silnego lobby np. 
obcych koncernów handlowych, które 
mają nawet „polską organizację”… 

DARIUSZ GIERYCZ
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Troska o klienta
Wypowiedź prezesa Zarządu „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców  

– GRAŻYNY RANIEWICZ-LIS

cjalistyczny sklep pod nazwą „Eko-Spo-
łem”  przy ul. Młyńskiej, gdzie oferuje-
my ekologiczne artykuły certyfikowane, 
w tym pieczywo, nabiał, wędliny, owoce 
i warzywa, przetwory, oleje zimnotłoczo-
ne, ziarna zbóż oraz kosmetyki i chemię 
gospodarczą.. Ma on ogromne powodze-
nie.    

Obowiązująca od 2002 roku wizua-
lizacja naszych placówek, zawierająca 
graficzne elementy i kolorystykę tęczy, 
nawiązuje do najlepszych spółdzielczych 
tradycji i jednocześnie wyróżnia naszą 
sieć na tle innych organizacji handlo-
wych. Poprzez systematyczne remonty 
i modernizacje sklepów, często całkowi-
cie zmieniamy ich aranżację i wystrój. 
Efekt ten osiągamy dzięki ich wyposaża-
niu w nowoczesne urządzenia chłodnicze, 
meble sklepowe, urządzenia klimatyza-
cyjne i systemy wejściowe..Wszystko 
po to, by naszym klientom zapewnić 
wygodę, komfort i miłą atmosferę pod-
czas zakupów. Dla fachowej, kulturalnej 
obsługi klientów, systematycznie szkoli-
my personel, stosując system okresowych 
komisyjnych ocen pracy wszystkich pra-
cowników.   

Obok takich przedsiębiorstw jak PKO 
B.P S.A., „Fawor”, „Ruch” jesteśmy 
najstarszym podmiotem gospodarczym 
w Poznaniu, zaspokajającym potrzeby 
jego mieszkańców. Zdobyta przez 95 
lat renoma zobowiązuje, zwłaszcza na 
tle rosnącej konkurencji wielkich sieci. 
Obok naszych 60 placówek rywalizuje-
my m.in. z 50 dyskontowymi „Biedron-
kami”. Dlatego stosujemy różne formy 
marketingowe, aby utrzymać dotychcza-
sowych i pozyskiwać nowych,  wiernych 
klientów. 

Od trzech lat realizujemy ogólno-
polski program lojalnościowym „Spo-
łem znaczy razem”. W tym okresie 
dokonano aż pięć milionów transakcji. 
W witrynach sklepowych i wewnątrz pla-
cówek  reklamujemy stale poszerzający 
się katalog nagród w Programie w tym  
wymianę punktów na bony towarowe 
i inne   atrakcyjne nagrody dla już 34 ty-
sięcy posiadaczy kart klienta, łatwy do-
stęp do informacji o zakupach i bonusach. 
Nasze hasło to: „Oszczędzaj i wygrywaj 
razem z nami!”. Nasi klienci mogli do-
tychczas wymieniać zgromadzone na 
Karcie Klienta punkty m.in. na: bilety do 
kina, bilety do Term Maltańskich, bilety 
na kolejkę górską „Adrenaline”, bilety do 
Fabryki Formy, bilety na lodowisko Mal-
ta, karty prezentowe Empik. Nagrodami 
rzeczowymi są artykuły ze sprzętu AGD, 
np. za 450 punktów eko-patelnia Merlin, 
co cieszy klientów.

Karty Klienta wydawane są we wszyst-
kich naszych sklepach, a ilość zebranych 
punktów sprawdzić można on – line lub 

dzwoniąc na naszą infolinię. Codzien-
nie piszemy o promocjach, o naszych 
placówkach, akcjach marketingowych, 
o nowościach rynkowych na coraz bar-
dziej popularnym facebooku. Możemy 
tam m.in. poszczycić się Certyfikatem 
Rzetelności 2013. Od jesieni planujemy 
wprowadzenie również sprzedaży inter-
netowej.  

Obecnie w maju w naszych sklepach 
trwa akcja „WIELKA MOC polskich 
produktów”, która jest częścią kam-
panii „590 powodów, aby kupować 
polskie produkty”. Zachęcamy do kupo-
wania produktów polskich producentów  
i sprawdzania po początkowych cyfrach 
w kodzie kreskowym – prefiksu zare-
zerwowanego dla Polski – „590”. Część 
towarów polecamy pod marką własną 
„Społem”. 

Natomiast w okresie świąt wielkanoc-
nych zapraszaliśmy do udziału w zbiór-
kach żywności organizowanych przez 
Polski Komitet Pomocy Dzieciom na 
terenie naszych sklepów. W weekend 
przedświąteczny można było się podzie-
lić artykułami spożywczymi w 11 naj-
większych  placówkach. 

Spółdzielnia nasza zrzeszona jest 
w KZRSS „Społem” w Warszawie. Nie-
dawno gościliśmy członków Rady Nad-
zorczej Związku, którzy mieli okazję 
zobaczyć  nasze wciąż modernizowane 
i nowo otwarte  placówki. Dobrze było-
by, aby całe „Społem” było reklamowane 
jednolicie w całym kraju z uwzględnie-

niem nowego logo zatwierdzonego w ubr. 
przez MZS.  

W spółdzielczej formie gospodarowania, 
jaką z powodzeniem realizujemy od 95 lat, 
niebagatelne miejsce zajmuje prowadzo-
na przez nas na szeroką skalę działalność 
samorządowa, społeczno-wychowawcza 
i kulturalno-oświatowa. Od szeregu lat 
sprawujemy opiekę nad Spółdzielniami 
Uczniowskimi, prowadzimy Koła Senio-
ra–Spółdzielcy oraz Izbę Pamięci i Trady-
cji SPOŁEM. W realizacji różnorodnych 
spółdzielczych przedsięwzięć i inicjatyw 
współpracujemy z licznym gronem zaan-
gażowanych i ofiarnych działaczy społecz-
nych. Na terenie miasta Poznania bierzemy 
czynny udział w wielu akcjach organizowa-
nych przez liczne instytucje charytatywne. 
Wspomagamy m.in. domy dziecka i lokal-
ne oddziały Caritas.

Na początku maja br. sponsorowany 
przez nas od kilku lat Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy w Poznaniu 
uzyskał znaczący sukces. Oto dziewczę-
ta juniorki grające w sekcji koszykówki 
w strojach z logo naszej Spółdzielni zdo-
były awans do I ligi! To świetny prezent 
na nasze 95-lecie w tym roku.

Notował: 
DARIUSZ GIERYCZ

Od Redakcji: Dziękując Pani Prezes 
za tę wypowiedź, serdecznie gratuluje-
my, życząc dalszych sukcesów rynko-
wych i społecznych Spółdzielni-Jubi-
latce.     
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Felieton obywatelski

Mając w niedalekiej perspektywie 
klęskę demograficzną, nasze de-
mokratyczne z nazwy państwo, 

i  w trakcie i po transformacji ustrojo-
wej, jednak od wielu lat skazuje rodziny  
posiadające liczne potomstwo na biedę 
i ostracyzm społeczny. Wielodzietność 
w polskich warunkach ekonomicznych, 
czego najgorszym symptomem są bardzo 
niskie pensje i rosnące  ceny podstawo-
wych produktów spożywczych, wiąże 
się z  obniżeniem statusu materialnego. 
Z każdym kolejnym, przychodzącym na 
świat dzieckiem, jest często postrzegana 
jako patologia społeczna. A jak się nad 
tym głębiej zastanowimy, jest to bimba-
nie i patologia władzy, która lekceważy 
swoje konstytucyjne obowiązki. 

Po raz kolejny wprowadzenie ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny od-
suwane jest w czasie... bliżej nieokre-
ślonym?!  Kolejni ministrowie pracy 
i polityki społecznej tłumaczą się brakiem 
finansów. Ha, ha  - mogliby przypomnieć 
ministrowi finansów, że ten permanentnie 
nie dba o wpływ należnych mu pienię-
dzy od zagranicznych sieci handlowych, 
zwalniając je od podatków, chociaż pol-

skie prawo takich „charytatywnych” akcji 
nie przewiduje...  Przy okazji pada wiele 
małych polskich sklepów rodzinnych, 
gdyż nie wytrzymują konkurencji i nigdy 
nie są zwalniane z podatków!

Wobec antyrodzinnej bierności  rządu 
w kwestii realnej pomocy rodzinom wie-
lodzietnym, sprawę  chwycili w swoje 
ręce samorządowcy, którzy od kilku lat  
wprowadzają różne  programy wsparcia 

materialnego i społecznego dla rodzin po-
siadających liczne potomstwo.

I tak Kartę Dużej Rodziny wprowadził 
jako pierwszy w Polsce burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego Grzegorz Benedyk-
ciński. Rok później uczyniły to Tychy, 
a następnie Łowicz i Sandomierz, Siedlce 
i kilkanaście gmin. Kolejne samorządy 
są w trakcie przejmowania obowiązków 
państwa  w kwestii pomocy rodzinom 
wielodzietnym.

Zasadniczym instrumentem świadcze-
nia pomocy  rodzinom dużodzietnym są 
imienne karty, podobne do bankomato-
wych z zaczipowanymi danymi. Karty 

takie wydają urzędy miejskie i gminne. 
Na ich podstawie wielodzietne rodziny 
mogą korzystać z wielu udogodnień. Np. 
z kilkuprocentowym upustem nabywać 
produkty spożywcze w wytypowanych 
sklepach. Po obniżonych cenach mogą 
uczestniczyć w życiu kulturalnym i re-
kreacyjnym miasta, czy gminy. Karty nie 
mają charakteru socjalnego. Są swoistą 
premią za trud wychowywania wielu 

dzieci oraz społeczną nobilitacją dużych 
rodzin.

Godnym uznania i podziękowania jest 
to, że od początku wprowadzania Karty 
Dużej Rodziny  w programie pomoco-
wym uczestniczy sieć sklepów spożyw-
czych „Społem”, które oferują rodzinom 
z licznym potomstwem kilkuprocentowe 
zniżki „z wyłączeniem alkoholu, papiero-
sów i kart telefonicznych”. Pisaliśmy już 
o tym na przykładzie PSS Legionowo. Na 
polskich spółdzielców zawsze można li-
czyć. Kłaniam się im nisko!

JERZY  WOJCIEWSKI

Wielodzietnym rodzinom

145 lat spółdzielczości spożywców 
Budowa potęgi „Społem” w okresie II RP (cz. I)

W ostatnich latach II Rzeczypo-
spolitej Polskiej, „Społem” 
Związek Spółdzielni Spożyw-

ców Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w 1936 r. obchodził 25. rocznicę swego 
powstania, był najpotężniejszą w kraju 
organizacją gospodarczą w dziedzinie 
spożywczej, mając wówczas w cha-
rakterze stałych odbiorców 1.074 spół-
dzielnie, reprezentujące 288.600 zrze-
szonych w nich spółdzielców. Oprócz 
Centrali w Warszawie, „Społem” ZSS 
RP posiadał 25 oddziałów we wszyst-
kich ważniejszych miastach w całym 
kraju, 2 ajentury, 23 składnice, 3 za-
kłady wytwórcze, paczkarnię i palarnię 
kawy.

W 1939 r. spółdzielczość spożywców 
„Społem” wchodziła w okres okupacji 
niemieckiej jako silna organizacja, której 
w Generalnej Guberni okupant powierzył 
ważne funkcje w dziedzinie podziału re-
glamentowanych towarów i aprowizacji 
ludności miast i wsi. Mimo znacznych 
strat, „Społem” ZSS RP stanowił naj-
większą instytucję gospodarczą na obsza-
rze GG.

Przypomnijmy więc, jak budowano 
gospodarczą potęgę „Społem” w II RP.

Od Biura Informacyjnego  
do Hurtowni Związkowej
Od zarania istnienia organizacji spół-

dzielczości spożywców w Polsce, w cza-
sie zaborów, Romuald Mielczarski (1871-
1926) – pionier polskiej spółdzielczości 
spożywców i jeden z najwybitniejszych 
działaczy spółdzielczych, należał do tych 
nielicznych społeczników w tym czasie, 
którzy nie tylko jasno oceniali ekonomicz-
ną stronę przebudowy społecznej, ale jed-
nocześnie teoretycznie i praktycznie znali 
już wówczas stronę gospodarczą potrzeb 
życia społecznego. Wiedział on, że jedną 
z najważniejszych trudności, jakie na-
potykał żywiołowo rozwijający się po 
1905 r. ruch spółdzielczy spożywców, to 
trudności natury gospodarczej. Aby temu 
zaradzić, spółdzielniom potrzebne były 
związek i hurtownia związkowa. Kiedy 
więc w lutym 1907 r. Towarzystwo Ko-
operatystów w Warszawie zrobiło pierw-
szą próbę przyjścia z pomocą materialną 
spółdzielniom i zorganizowało Ajenturę 
Stowarzyszeń Spożywczych, Romuald 

Mielczarski – z ramienia Towarzystwa, 
wziął w niej czynny udział. Ta pierwsza 
próba, zwiastująca powstanie przyszłej 
hurtowni związkowej, nie powiodła się 
i  z końcem 1907 r. ajenturę trzeba było 
zamknąć z powodu strat w wysoko-
ści1.075 rubli. Przyczynami tego były, 
niestety, brak lojalności stowarzyszeń 
spożywczych, a  także niedociągnięcia 
organizacyjne, brak doświadczeń oraz 
małe obroty z małymi stowarzyszeniami 
spożywczymi. Niepowodzenia jednak nie 
zrażały R. Mielczarskiego. Publikował 
systematycznie odpowiednie artykuły 
w czasopiśmie  „Społem”, prowadził od-
czyty i konferencje, przygotowując sto-
warzyszenia do umiejętnej i planowanej 
gospodarki.

W 1908 r. R. Mielczarski był ini-
cjatorem I Zjazdu Stowarzyszeń Spo-
żywczych zaboru rosyjskiego. Według 
ustaleń Towarzystwa Kooperatystów, 
w Królestwie Polskim działało wów-
czas 670 stowarzyszeń spożywczych. 

Na I Zjeździe Stowarzyszeń Spo-
żywczych, który odbył się w War-
szawie w dniach 27-31 października 
1908 r., R . Mielczarski referował plan 
utworzenia hurtowni centralnej. Po 
jego referacie stwierdzono, że „do-
piero Hurtownia Centralna umożliwi 
Spółdzielczym Stowarzyszeniom Spo-
żywczym nabywanie towarów z pierw-
szej ręki, z najmniejszą obawą o ich 
dobroć i przy zmniejszonych kosztach 
handlowych”. 

Treść uchwał była doniosła i bogata, 
np. ustalono również wytyczne: sprze-
daż za gotówkę, artykuły masowe, tylko 
hurt, możliwe przesyłki bezpośrednio 
z fabryk, powołanie Biura Informacyj-
nego, założenie Związku Spółdziel-
czych Stowarzyszeń Spożywczych oraz 
wprowadzenie do handlu artykułów rol-
niczych. Zjazd powołał Romualda Miel-
czarskiego i  Stanisława Wojciechow-
skiego – przyszłego prezydenta RP, na 
sekretarzy Biura Informacyjnego przy 
Towarzystwie Kooperatystów, które 
miało zorganizować hurtownię po otrzy-
maniu zgody władz. 

Biuro Informacyjne, powołane do 
życia przez tenże Zjazd, było faktycz-
nie zaczątkiem Związku, brak mu było 
tylko załatwienia spraw natury formal-
no-prawnej. Biuro rozpoczęło swe czyn-
ności w styczniu 1909 r. i miało dwa 
działy: organizacyjno-propagandystycz-
ny i gospodarczy. Kierownictwo działu 
gospodarczego objął R. Mielczarski. 
Bezpośrednią swoją pracą, jako skrom-
ny sekretarz, założył istotne i trwałe 
podwaliny pod przyszłą Hurtownię 
Związkową. 

Z działu gospodarczego Biura Infor-
macyjnego, jako organizacji zakupów 
ajenturowych, w I kw. 1909 r. korzysta-
ło 45 stowarzyszeń, a pod koniec roku 
– 82 stowarzyszenia, zaś roczny obrót 
ajenturowy osiągnął wartość 177.035 
rubli. W tymże roku Mielczarski do-
konał objazdu większych ośrodków 
spółdzielczych na terenie Kongresów-
ki, a w lipcu 1910 r. odwiedził hur-
townie spółdzielcze w Helsinkach, 
Sztokholmie, Kopenhadze i Hamburgu. 
Z kolei w kwietniu 1911 r. spotkał się 
z Edwardem Milewskim we Lwowie, 
a następnie wspólnie z delegatem spół-
dzielni galicyjskich nawiązał kontakty 
handlowe w Hamburgu, Rotterdamie, 
Amsterdamie, Hadze, Delfcie, Trieście 
i Budapeszcie.

Po pokonaniu trudności formalno-
prawnych, Biuro Informacyjne zostało 
w 1911 r. przekształcone w Warszawski 
Związek Stowarzyszeń Spożywczych 
(na przymiotnik „Polski” nie zgodziły 
się władze carskie). W dniu 10 czerwca 
1911 r. I Zebranie Pełnomocników WZSS 
wybrało na dyrektorów Związku R. Miel-
czarskiego i S. Wojciechowskiego. 

Z dniem 1 października 1911 r. 
w Warszawie w domu przy ul. Smolnej 
14 rozpoczęła swą działalność handlową 
Hurtownia Związkowa. Chociaż Polska 
pozbawiona była w tym czasie własnej 
państwowości, to była dziewiątym kra-
jem w Europie, w którym założono włas-
ną hurtownię spółdzielczą. Nasz kraj wy-
przedziły m.in.: Anglia – 1864 r., Dania 
– 1884 r., Szwajcaria – 1892 r., Niemcy 
– 1893 r., Finlandia i Austria – 1905 r. 

Hurt,  
import i eksport

Po uruchomieniu Hurtowni Związ-
kowej, WZSS rozpoczął prowadzenie 
działalności organizacyjnej rewizyjnej 
i handlowej, pomagając spółdzielniom 
w ich gospodarce poprzez zaopatry-
wanie stowarzyszeń spożywczych już 
istniejących, jak i nowo powstających 
w różne towary z hurtowni. Działal-
ność handlową prowadzono w oparciu 
o jedną z zasad roczdelskich, by towary 
nabywać u źródła z pominięciem zbęd-
nego pośrednictwa, pomyślano również 
o tym, by towary pochodzenia zagra-
nicznego starać się nabywać w krajach 
produkujących dane artykuły, z pomi-

nięciem hurtowników, względnie im-
porterów działających na terenie Kon-
gresówki. 

Biorąc to pod uwagę przystąpiono do 
organizowania własnego importu. Już 
w 1911 r. początkujący, mały WZSS 
rozpoczął samodzielny import śledzi ze 
Szkocji. W 1911 r. sprowadzono 7 wago-
nów, w 1912 r. – 13 wagonów, a w 1913 r. 
– 24 wagony śledzi. Realizowano import 
artykułów kolonialnych bez pośredni-
ctwa Niemców i Żydów. Obrót towaro-
wy Hurtowni Związkowej w okresie od 
października 1911 r. do końca 1912 r. 
wyniósł prawie 1,5 mln rubli, a w 1913 r. 
osiągnął sumę 2 mln rubli.

Stowarzyszenia spożywcze, które 
w 1911 r. zrzeszyły się w WZSS, prze-
de wszystkim zajmowały się handlem 
artykułami spożywczymi. Potem asorty-
ment towarów stopniowo się rozszerzał. 
W okresie przed I wojną światową bar-
dzo ważną sprawą dla handlujących był 
problem dobrego towaru, dobrej wagi 
i sprawiedliwej ceny. Zafałszowany to-
war, zła waga i dowolna cena były plagą 
bardzo dokuczliwą dla licznych rzesz 
konsumentów. Walka z drożyzną była 
dla WZSS codziennym zadaniem. Nie 
było stałych cen. Związek starał się to 
zahamować. 

W 1913 r. WZSS, dzięki pożyczce 
Banku Towarzystw Spółdzielczych 
podjął budowę własnej siedziby na Mo-
kotowie w Warszawie przy ówczesnej 
ul. Mickiewicza, a obecnie ul. Grażyny 
(19 kwietnia zaczęto kopać fundamen-
ty, a 20 października odbyło się po-
święcenie gmachu). Zaledwie w ciągu 
6 miesięcy, Związek wybudował duży 
budynek, w którym hurtownia otrzy-
mała obszerne składy, a wydział lustra-
cji i redakcja czasopisma „Społem” 
odpowiednie lokale. Budową kierował 
R. Mielczarski. Ogólny koszt budowy 
wyniósł 105 tys. rubli i nie przekroczył 
planowanych kosztów.

W latach do wybuchu I wojny świato-
wej WZSS nawiązał współpracę z C.W.S. 
–Angielską Hurtownią Spółdzielczą 
w Manchesterze, jak również z Hurtow-
nią Niemiecką G.E.G. w Hamburgu. 
W hurtowniach tych nabywano herbatę, 
kawę i inne towary kolonialne.

Jeśli chodzi o eksport, to w okresie 
przed I wojną światową o działalności 
takiej w WZSS nie myślano. 

W okresie I wojny światowej Zarząd 
WZSS podjął znaczne wysiłki zmierza-
jące do opanowania trudności gospodar-
czych. W celu niesienia pomocy stowa-
rzyszeniom i zacieśnienia współpracy 
z nimi związek otwierał swe oddziały 
hurtowe. Do końca wojny w 1918 r., 
oprócz Hurtowni Centralnej w Warsza-
wie, zorganizował 12 hurtowni tereno-
wych. W ten sposób wzmocnił swoją po-
zycję handlową i organizacyjną.

WZSS handlował głównie artykuła-
mi spożywczymi. Stanowiły one w tym 
okresie około 70% całego obrotu. Po-
zostałych 30% uzyskiwano z obrotów 
artykułami mydlarskimi, chemicznymi 
i domowego użytku.

Wznowienie kontaktów handlowych 
z zagranicą nastąpiło z końcem 1918 r., 
niezwłocznie pa zawieszeniu broni i kapi-
tulacji Niemiec. Sytuacja odradzającej się 
Polski pod względem aprowizacyjnym 
była katastrofalna. W tej sytuacji ów-
czesny Zarząd WZSS, z inicjatywy pre-
zesa R. Mielczarskiego, powziął uchwałę 

o dokonaniu poważnych zakupów za gra-
nicą. Brak było jednak dewiz. Mimo to 
R. Mielczarski wyjechał do Anglii z na-
dzieją, że potężna angielska organizacja 
spółdzielcza przyjdzie nam z pomocą. 
Nie zawiódł się. Hurtownia Angielska 
w Manchesterze sprzedała WZSS cały 
statek takich artykułów, jak: słonina, 
smalec, mąka, śledzie, artykuły kolonial-
ne, tekstylia itp. 

Statek, który przywiózł te towary do 
Gdańska, był pierwszą jednostką morską 
jaka pojawiła się w tym porcie po woj-
nie. Fakt ten wywołał olbrzymią sensację. 
W związku z trudnościami w uzyskaniu 
dewiz R Mielczarski wpadł na pomysł 
spłaty długu eksportem polskich artyku-
łów. Przeprowadził z Zarządem Hurtow-
ni Angielskiej pertraktacje, w ich wyniku 
uzyskał długoletni kredyt, który został 
poparty gwarancją polskiego rządu. 

W lipcu 1919 r., na VII Zjeździe De-
legatów Warszawskiego Związku Sto-
warzyszeń Spożywczych, związek ten 
zmienił statut i nazwę na Związek Pol-
skich Stowarzyszeń Spożywców i swoją 
działalnością objął cały kraj. Z uwagi na 
rządową gwarancję, władze państwowe 
i ministerstwa udzielały ZPSS poparcia 
w zorganizowaniu i prowadzeniu eks-
portu. Już w 1920 r. zaczęto wysyłać 
z Wołynia tzw. murłaty (belki) i klepkę 
podłogową z drewna bukowego i dębo-
wego. W 1921 r. zaczęto eksportować 
meble gięte z Radomska (cała produkcja 
firmy Wuensche, Witte & S-ka). Rocz-
nie eksportowano około 500 wagonów 
mebli. Dla łatwiejszego prowadzenia 
sprzedaży w 1921 r. zorganizowano 
w Londynie własną Ajenturę Handlu Za-
granicznego.

Następnie poszły wagonowe transpor-
ty zapałek z Błonia i Mszczonowa. Póź-
niej eksportowano z Kielc jaja do Anglii 
i Szwajcarii, a następnie z Krotoszyna, 
Zamościa, Chełma, Puław, Lublina, Bił-
goraja, Łukowa itd. Potem od 1923 r. eks-
portowano do Anglii i innych krajów dże-
my z Włocławka, produkowane według 
receptur angielskich i wysoko cenione za 
swą jakość. W latach 1921-1929 ekspor-
towano doraźnie cukier (pomoc rządo-
wa), mączkę ziemniaczaną, cebulę spod 
Warszawy, jabłka z Puław (całe barki do 
Londynu) i inne artykuły. W 1929 r. kre-
dyt angielski spłacono całkowicie. 

Początkowo sprawami handlu zagra-
nicznego bezpośrednio zajmował się 
prezes R. Mielczarski. Wkrótce na jego 
wniosek Rada Nadzorcza wyraziła zgo-
dę na uruchomienie w 1921 r. w Gdań-
sku Oddziału i Ajentury Handlu Zagra-
nicznego, na czele, którego stanął Jan 
Firla. Ten z kolei wprowadził w 1922 r. 
do Związku Józefa Górniaka, absolwen-
ta Wyższej Szkoły Handlowej w War-
szawie, który jako cieszyniak, doskonale 
władał językiem niemieckim. Od 1 lipca 
1926 r. objął on stanowisko kierownika 
Działu Importu i Eksportu w ZSS, peł-
niąc jednocześnie funkcję pełnomocnika 
Zarządu. 

W zakresie zadań Ajentury Handlu 
Zagranicznego było: załatwianie formal-
ności celnych, magazynowanie i rozpro-
wadzanie masy towarowej do Oddzia-
łów, a także bezpośrednio do większych 
spółdzielni w kraju. Zakup i dyspozycja 
spoczywały w rękach Działu Importu 
i Eksportu ZSS.

Podjęta w 1918 r. przez R. Mielczar-
skiego próba zjednoczenia ruchu spół-
dzielczego zaowocowała 26 kwietnia 
1925 r. na Zjeździe Zjednoczeniowym 
powstaniem Związku Spółdzielni Spo-
żywców Rzeczypospolitej Polskiej, jed-
noczącego 3 ogólnokrajowe związki.

C.d. w nastepnym  
numerze

70-lecie Zwycięstwa

Z kart
historii

Ziemia Oren-
burska to jed-
no z niewielu 
miejsc dobrej 

polskiej pamięci w Rosji, gdyż właś-
nie tutaj,  w miejscowości Buzułuk, od 
końca sierpnia 1941 roku rozpoczęło 
się formowanie Armii Generała An-
dersa z naszych rodaków rozsianych 
wówczas po całym ZSRR, głównie 
chłopów z kresów, którzy po ciężkich 
przejściach w radzieckich specposiół-
kach i łagrach trafili do 2 Korpusu Pol-
skiego. Po pewnym przeszkoleniu byli 
pełni zapału patriotycznego i gotowości 
do walki za wolność swojej Ojczyzny 
na śmierć i życie. Najwspanialszym ich 
zwycięstwem było zdobycie we Wło-

szech, w maju 1944 roku Monte Cassi-
no. Dlatego ten historyczny sukces  jest 
zapisany złotymi zgłoskami w Księdze 
Chwały Polskiego Oręża... 

„Bitwa 26 narodów” lub „bitwa 
o Rzym” – tak wielu historyków i pub-
licystów określa walki prowadzone od 
stycznia do końca mają 1944 roku na „Li-
nii Gustawa”, blokującej aliantom drogę 
na Rzym. Podczas tych pięciu miesięcy, 
w kolejnych ofensywach szturmowały 
niemieckie umocnienia, w tym klasztor 
Benedyktynów na Monte Cassino, oddzia-
ły amerykańskie, angielskie,hinduskie, 
francuskie, kanadyjskie, nowozelandzkie 
i inne ale bezskutecznie ponosząc wiel-
kie straty w zabitych, rannych i zaginio-
nych...

W czwartej majowej ofensywie pod 
kryptonimem „Diadem” ostre natarcie na 
Monte Cassino podjął, liczący 47 tysięcy 
żołnierzy 2 Korpus Polski, dowodzony 
przez generała Władysława Andersa. 11 
mają 1944 roku o godzinie 23.oo roz-
począł się szturm na „Linię Gustawa”. 
O pierwszej w nocy, 12 maja do walki 

włączyły się  dwie polskie dywizje – 3 
Dywizja Strzelców Karpackich i 5 Kreso-
wa Dywizja Piechoty. Po kilkugodzinnej 
krwawej bitwie polscy żołnierze zmusili 
doborowe oddziały niemieckie do ka-
pitulacji. Po zajęciu klasztoru na Monte 
Cassino do polskiej kwatery głównej 
– jak pisze  angielski historyk Matthew 
Parker w swej książce „Monte Cassino 
– opowieść o najbardziej zaciętej bitwie 
II wojny światowej” – szeroki strumień 
gratulacji od generałów Clarka i Lesse`a, 
marszałka Aleksandra, polskiego rządu 
w Londynie i włoskiej rodziny królew-
skiej. Potem była audiencja u papieża.

Dalej Matthew Parker pisze z goryczą 
o malejącym zainteresowaniu aliantów 
sprawą polską o „grzechu Teheranu”, 

o tym że o losach Polski rozstrzyga Rosja 
przy bierności Wielkiej Brytanii i USA, 
o niedopuszczeniu zwycięskich polskich 
żołnierzy do londyńskich obchodów 
„Dnia Zwycięstwa”. Bądźmy wdzięczni  
temu młodemu historykowi brytyjskiemu 
za uczciwość i rzetelność wobec polskich 
żołnierzy, zwycięzców spod Monte Cas-
sino i sprawy polskiej  po zakońc zeniu II 
wojny światowej.

Każdy świadomy Polak wzrusza się, 
kiedy słyszy i nuci wspaniałą – już le-
gendarną – pieśń „Czerwone Maki na 
Monte Cassino”. Cmentarz poległych 
żołnierzy u podnóża góry klasztornej jest 
miejscem pielgrzymek tysięcy rodaków. 
Najczęściej w maju, gdzie wokoło rze-
czywiście kwitną ogromne połacie tych 
narodowych kwiatów. Na Monte Cassino  
pielgrzymował wielokrotnie nasz papież 
Jan Paweł II, pielgrzymowali prezydenci 
i premierzy Rzeczypospolitej...Właśnie 
dlatego cmentarz  pod Monte Cassino stał 
się polskim sanktuarium na przyjaznej 
włoskiej ziemi.

JERZY  WOJCIEWSKI 
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P i e ś ń  m o w ą  d u s z y

Biznes dla społeczeństwa
Drodzy Czytelnicy!

Strategia CSR (ang. Corporate  Social Responsybility) – Społeczna Od-
powiedzialność Biznesu  jest coraz częściej stosowaną metodą zarządzania. 
Spółdzielczość od czasów jej angielskich protoplastów jest organizacją  wy-
znającą taką  ideę. Podejmowane działania  budują dobrą opinię o firmie, 
wśród pracowników, kontrahentów oraz klientów. Działania te są wartością 
dodaną, umacniająca pozycję firmy na rynku.

Wielokrotnie na łamach Społemowca Warszawskiego ukazywały się informa-
cje o realizowaniu w spółdzielczości idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
W Międzynarodowym Ro-ku Spółdzielczości 2012, Krajowa Rada Spółdzielcza 
wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęciła spółdzielnie do zapre-
zentowania swojego dorobku w tym zakresie w 10. jubileuszowej edycji Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce”. Swoimi   działaniami  podzieliły się tam spół-
dzielnia mieszkaniowa i  mleczarska,  bank spółdzielczy oraz WSS Śródmieście. 

CSR może dotyczyć jednego, lub kilku obszarów rozwijanych w sposób długofa-
lowy tj. miejsca pracy, rynku, środowiska naturalnego, społeczności lokalnej.

W roku 2010 została przyjęta w Unii Europejskiej Norma ISO 26000 – pierwszy 
międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności, która określa obszary CSR.  

Są nimi: ład korporacyjny– zgodność z prawem, transparentność, zasady etycz-
ne i szeroka współpraca z różnymi instytucjami, prawa człowieka – respektowa-
nie praw w stosunku do swoich pracowników i pracowników kontrahentów, grup 
z otoczenia przedsiębiorstwa, praktyki i aspekty pracownicze – etyczne zatrud-
nienie i  stosunki pracy, warunki pracy, opieka społeczna , BHP w pracy, rozwój 
pracowników, dialog społeczny i pracowniczy, środowisko – zapobieganie zanie-
czyszczeniom, adaptacja rozwiązań technologicznych, ochrona i naprawa szkód 
w środowisku, etyka biznesu – uczciwa konkurencja, wspieranie odpowiedzial-
ności w łańcuchu dostaw, kwestie związane z klientami – odpowiedzialny marke-
ting, rzetelne informacje o produktach, bezkonfliktowość, ochrona danych klientów, 
działania na rzecz edukacji i świadomości klientów, rozwój społeczny –  zaangażo-
wanie dla społeczności lokalnej, np. współpraca z instytucjami społecznymi, takimi 
jak: placówki oświatowo-wychowawcze, stowarzyszenia, fundacje itp. 

Społemowiec Warszawski począwszy od maja br. proponuje  zamieszczanie 
na jego łamach  informacji o realizowanych przedsięwzięciach,  wpisanych 
w społeczną odpowiedzialność biznesu w Waszym przedsiębiorstwie-spółdziel-
ni . Mamy nadzieję, że podzielicie się swoimi pomysłami, mającymi wpływ 
na umacnianie pozycji spółdzielni na rynku, podsumowując np. ubiegłoroczne 
działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Zapraszamy!   ReDAKcjA
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MAH „Społem” 

Konferencja „Wiosna 2014” 

Galeria Rondo

Zmienność

„- Interesuje mnie krajobraz , prze-
de wszystkim kontakt człowieka z przy-
rodą. To co fascynuje, to miejsca,  które 
o każdej porze dnia i roku wyglądają 
inaczej” – tak o sobie mówi Joanna 
Kurella artystka, etnograf , pasjonat-
ka malowania. Odzwierciedleniem jej 
pasji jest wystawa prac pt. „Nie tyl-
ko wiosna” w Galerii Rondo u zbiegu 
Al.Jerozolimskich i Marszałkowskiej, 
prowadzonej przez Fundację Cepelia. 

Autorka prac jest absolwentką Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w warszawskich Łazienkach i etnografii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Promuje 
polską sztukę i rękodzieło prowadząc fir-
mę Etnograf. Jest pracownikiem Narodo-
wego Centrum Kultury. W latach siedem-
dziesiątych pracowała w Cepelii. 

Charakterystyczne dla jej twórczości 
są  pejzaże  czterech pór roku. Fascyna-
cja człowiekiem, będącym w symbiozie z  
przyrodą, barwy jesieni, zimy, wiosny 

i lata, a także pory dnia są widoczne 
w większości prac eksponowanych w 
Galerii.

jot.
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miasta, województwa, spółdzielczości, 
grono przyjaciół i sympatyków. Dużo 

ciepłych, serdecznych słów pod adresem 
chórzystów, jego dyrygenta Andrzeja 
Charytoniuka i prezes chóru Izabeli Se-
meniuk, wygłosili wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego Sławomir Sosnow-

ski, prezydent Białej Podlaskiej Andrzej 
Czapski, prezes KZRSS „Społem”Jerzy 
Rybicki, prezesi zaprzyjaźnionych PSS 
z Lublina, Mieczysław Zapał i Białego-
stoku, Mieczysław Dąbrowski, szefowie 
organizacji społecznych. 

60 lat temu, jak wspominał prezes 
Eugeniusz Mazur, dzięki umiłowaniu ro-
dzimej kultury ówczesnego prezesa PSS 
Juliusza Krzyżanowskiego, przy PSS 
Społem narodziły się nie tylko chór, ale 
i trio żeńskie, taneczny zespół ludowy 
i towarzysząca mu kapela ludowa.  Wie-
loletnią próbę czasu przetrwał jedynie 
chór. Obecnie ma on w repertuarze ponad 
200 utworów o różnym charakterze, pa-
triotyczne, ludowe, żołnierskie, sakralne 
i biesiadne. 

Podczas spotkania zespół wyróż-
niono nagrodą kulturalną i medalem 
pamiątkowym województwa, nagrodą 
pieniężna i dyplomem miasta oraz po 
raz drugi odznaką Zasłużony dla Spo-
łem. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy 
pieśni, m.in. Za Niemen, Polesia czar, 
arię z opery Nabucco.  

Tekst i foto:  
DARIUSZ GIERYCZ

WSG Centrum         Dobre informacje
dzielczynie przyjęły brawami.  No cóż, 
klaskały także sobie samym za solidne 
i sumienne wykonywanie obowiązków. 
A to duża satysfakcja! Ja też klaskałem 
i z zadowoleniem przedstawiam waż-
niejsze dane. 

Otóż, na koniec grudnia ub. roku 
WSG „Centrum” zrzeszała 124 człon-
ków. Udział członkowski każdego 
z nich wynosi 1500 zł. Corocznie z zy-
sku Spółdzielni wypłacane są dywiden-
dy każdemu członkowi – przez ostatnie 
4 lata jest to po 1215 zł netto. W oce-
nie biegłego rewidenta, Spółdzielnia 
„Centrum”  posiada stosunkowo duży 
majątek trwały i  obrotowy. Stwarza to 
stabilne warunki działania. Stanowią  je 
głównie budynki, lokale użytkowe oraz 
nabyte prawa wieczystego użytkowania 
gruntów. Niezwykle ważne jest to, że 
posiadane środki finansowe pozwalają 
władzom „Centrum” na samofinanso-
wanie działalności gospodarczej. Za-
kłady gastronomiczne są stale moder-
nizowane  i doposażane w nowoczesny 
sprzęt i urządzenia.

Dla porządku podam, że w 2013 roku 
Spółdzielnia prowadziła  działalność 
w pięciu zakładach, jakimi są bar mlecz-
ny „Bambino”, kawiarnia „Rozdroże”, 
bar „Targówek”, Stołówka NIK i bistro 
„Gocław”. Wydzierżawiała zaś placów-
ki: „Gruba Kaśka”, „Zodiak”, „Praha”, 
„Przy Kurierze”, Artall, „Ulubiona”, 
Rock`n Roll.

W 2013 roku Spółdzielnia „Cen-
trum” wypracowała zysk brutto 
2.466.515,51 zł, przy planowanym 
2.187.000 zł, tj. 112,8%. Godnym pod-
kreślenia jest fakt, że w dzisiejszym 
kilkunastoprocentowym bezrobociu 
w kraju, Spółdzielnia daje 69 osobom 
stałą pracę, przy czym średnia praca 
netto w ub. r. wyniosła 4.082 zł. 

Pracownicy „Centrum” są wrażliwi na 
ludzką biedę – wsparli sumą 50.000 zł 
fundację „Zdążyć dzieciom z pomocą”, 
organizowali spotkania przedświąteczne 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W ubr. bar mleczny „Bambino” 
z okazji Dnia Dziecka żywił 251 dzieci 

przebywających na wycieczkach w War-
szawie. Serdeczne gratulacje! 

Tekst i foto:
  JERZY  WOJCIEWSKI

Zebranie prowadziła prezes Halina Kalinowska. Obok w prezydium od lewej gł. 
księgowa Bożena Solka, Marianna Kania, oraz wiceprezes Zarządu Regina Gaik. 

będąca przedmiotem badań w wyżej 
wymienionym okresie, w porównaniu 
z : przemysłem, rolnictwem, budowni-
ctwem, plasuje się na drugim miejscu 
w tworzeniu PKB (16,8%), po przemyśle 
(21,7%), a przed budownictwem (6,9%) 
i rolnictwem (3%.).

W tym samym okresie pod wzglę-
dem miejsc pracy jest na trzeciej pozycji 
(16%), za przemysłem 23% i rolnictwem 
18%. Koniunktura panująca na rynku 
przyczyniła się do spadku ilości placó-
wek handlowych o 7,4% , przy wzroście 
powierzchni sprzedażowej o 8,4% w roku 
2012. Odnotowano znaczny wzrost ilo-
ści placówek z kapitałem zagranicznym 
o 76,1%, ale także i powierzchni sprzeda-
żowej do 26,6%. 

Charakterystyczne cechy strategii firm 
handlowych to m.in. procesy usiecio-
wienia sklepów spożywczych w wyniku 
franczyzy, radykalne działania promocyj-
ne z powodu konkurencyjnych cen, inte-
gracja małych, średnich, średnich i du-
żych firm w celu utrzymania się na rynku, 
czy też zwiększania potencjału zasobów, 
łączenie handlu tradycyjnego z wysyłko-
wym, wkraczanie na tereny wiejskie, łą-
czenie handlu z gastronomią i usługami , 
dbałość o wizerunek firmy, rozwój marek 
własnych, wzrost znaczenia kontaktów 
z klientami i partnerami biznesowymi .

Zmiany dotyczą również hurtu. Rynek 
dystrybucji art. spożywczych okazał się 
również w tym czasie bardzo konkuren-
cyjny. Silna konkurencja zagranicznych 
firm w tym sektorze spowodowała upad-
łość wielu polskich podmiotów. Podobnie 
jak w detalu, podejmowano próby łącze-
nia firm, poprawę zaplecza logistyczne-
go, budowę sieci odbiorców.

Trudny okres 2008-2012 spowolnionej 
gospodarki postawił przed polskim han-

dlem duże wyzwania na rok bieżący i ko-
lejne lata. Najważniejsze z nich to: umie-
jętne zarządzanie ryzykiem, utrzymanie 
pozycji na rynku , korzystanie z postępu 
technicznego w zarządzaniu , kontynuo-
wanie integracji dla umocnienia pozycji 
na rynku, dynamizowanie marki własnej, 
poszerzanie oferty sprzedaży, obserwacja 
zachowań konsumentów, dynamiczny 
rozwój e-commerce, budowanie partner-
skich relacji biznesowych, sprzyjające 
regulacje prawne. 

Te i inne zagadnienia zostały zawar-
te w Raporcie IBRKK pt. „Handel we-
wnętrzny w Polsce. Rynek artykułów 
żywnościowych”.

Jak zwykle na konferencji MAH byli 
obecni partnerzy handlowi, a wśród 
nich prezes spółki Polski Tytoń Jarosław 
Szlendak, który przypomniał historię 
swojej firmy, zadania związane z unijną 
Dyrektywą z 26 lutego 2014r. Podsu-
mował dobrą współpracę z MAH-em 
i spółdzielniami .Zwrócił uwagę na do-
brą współpracę z WSS Śródmieście, SS 
Mokpol i WSS Wola.  Z kolei Michał 
Skorupa z RWE Polska SA (na zdjęciu 
powyżej), proponując swoje produkty, 
odpowiedział na pytanie „Dlaczego war-
to zarządzać energią?  

Na wielkanocnym spotkaniu nie mo-
gło zabraknąć przedstawiciela Pepsi Da-
niela Troca. Oprócz planów na najbliższy 
okres tradycyjnie już, jak co roku, został 
rozstrzygnięty konkurs wielkanocny 
„Zajączek Pepsi”. Dyplomy i nagrody 
w Grupie Zielonej odebrali za zajęcie I-
go miejsca PSS w Sochaczewie, II-go. 
PSS w Legionowie, III-go. PSS w Wy-
szkowie. W Grupie Niebieskiej I miejsce 
zajęła WSS Śródmieście, II miejsce SS 
Mokpol, III miejsce WSS Wola. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym świątecz-
nym obiadem.

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

 Dokończenie ze str. 1Prezes Eugeniusz Mazur wita gości, od lewej wicemarszałka Sławomira Sosnow-
skiego i prezydenta Andrzeja Czapskiego.
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Towarzystwo Spółdzielcze

Klub Działaczy Spółdzielczych

Spotkanie członków Klubu Działa-
czy Spółdzielczych, jakie odbyło 
się 28 kwietnia br, było zebraniem 

sprawozdawczo-wyborczym. Otwiera-
jąc obrady, prezes Bogdan Augustyn na 
wstępie pożegnał śp. Kolegów, zmar-

łych w trakcie ub. kaden-
cji oraz poprosił zgroma-
dzonych o uczczenie ich 

chwilą ciszy. W okresie 2013r. – 2014 
r. odeszli z klubowego grona: Barbara 
Barycka, Krystyna Dorywalska, Józefa 
Kwolczak, Antoni Makowski, Wiktor 
Żurawski. Z kolei dokonano wyboru 
przewodniczącego zebrania, którym 

został Wojciech Nosal. Sekretarzem zo-
stała Elżbieta Kuczyńska.

W przedstawionym sprawozdaniu pre-
zes KDS przypomniał dokonania Zarzą-
du, działającego „na zewnątrz” w imie-
niu Klubu jako instytucji społecznej. Tu 
B. Augustyn podkreślił, że starano się 
przede wszystkim czynnie uczestniczyć 
w działaniach Krajowej Rady Spółdziel-
czej, wspierając je np. oficjalnym listem, 
skierowanym do Marszałkini Sejmu RP, 
z protestem przeciwko dyskryminacji 
spółdzielczości polskiej, zarówno na 
płaszczyźnie działalności gospodarczej, 
jak i z pobudek quasi-politycznych. Pre-
zes wspomniał także o cennej inicjatywie 
(niestety, nadal aktualnej i nie spełnio-
nej!) uczczenia wreszcie godnym pomni-
kiem prezydenta RP, prof. Stanisława 
Wojciechowskiego – osobistości o niepo-
szlakowanym życiorysie, jednego z fila-
rów (i współtwórców) nowoczesnej spół-
dzielczości polskiej. A także o inicjatywie 
opracowania «leksykonu» zasłużonych 
dla naszej Ojczyzny spółdzielczyń, dzia-
łających w okresie od lat poprzedzających 
I wojnę światową do po II wojnie świato-
wej. (Postulat ten został w pewnej części 
spełniony poprzez publikację książki au-
torstwa członkini KDS, prof. Zofii Chyra 
– Rolicz „Wspólnymi siłami”, traktującej 
o związku ruchu emancypacji kobiet ze 
spółdzielczością na ziemiach polskich 
przed 1939 r).

Prezes KDS poinformował również 
o apelu wystosowanym do Związku Ban-
ków Spółdzielczych i „Społem” w spra-
wie udzielenia pomocy materialnej ru-
chowi spółdzielni uczniowskich – apel 
ten już spotkał się ze zrozumieniem adre-
satów i zaowocował taką pomocą – oraz 
o przekazaniu do Muzeum Spółdzielczo-
ści dokumentów klubowych, dotyczą-
cych wybitnych, obecnie już nieżyjących, 
członków Klubu Działaczy Spółdziel-
czych, a także o liście gratulacyjnym, 
przesłanym do redakcji „Społemowca 
Warszawskiego”, z okazji jubileuszu tego 
periodyku. Prezes stwierdził też z troską 
fakt dalszego zmniejszania się grona 
zrzeszonych w Klubie działaczy – ongiś 
było ich 120, obecnie jest ich 40, a ostat-
nio swój akces zgłosiła tylko jedna osoba. 
KDS prowadzi Księgę Pamięci, wystąpił 
też do prasy spółdzielczej o możliwość 
zamieszczania na jej łamach nieodpłat-
nych nekrologów.

Mówiąc o działalności integracyjno 
– oświatowej B. Augustyn przypomniał 
m.in. nazwiska prelegentów, zaprasza-
nych na spotkania o charakterze tema-
tycznym. Byli to: prof. Maria Szyszkow-

Partnerskie spotkanie

7 kwietnia br. z inicjatywy Towa-
rzystwa Spółdzielców, w Domu 
Spółdzielczym „Pod Orłami”, 

odbyło się spotkanie z min. Olgier-
dem Dziekońskim, sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP. Jego te-
matem było: „Ukierunkowania praw-
ne i polityczne projektowanych zmian 
w prawie spółdzielczym”. Min. O. 
Dziekońskiego powitał w imieniu Kra-
jowej Rady Spółdzielczej i jej prezesa, 
Alfreda Domagalskiego, dr Adam Pie-
chowski. Wszystkim zainteresowanym 
wręczono też tekst «Protestu Towarzy-
stwa Spółdzielców w obronie spółdziel-
czości i spółdzielców», którego adresa-
tami są przedstawiciele najwyższych 
władz ustawodawczych i państwowych 
oraz instytucji centralnych.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim, 
treściwym wystąpieniem Sekretarza 
Stanu, który zaznaczył, że nie zamierza 
się jedynie ograniczyć do wygłoszenia 
jakiegoś okolicznościowego referatu, 
lecz uważa to za przyczynek do szerszej, 
swobodnej dyskusji. Zaznaczył też, że 
znając emocjonalny stosunek większości 
zgromadzonych do poruszanej tematy-

ki (należy tu nadmienić, że większość 
obecnych stanowiły osoby związane ze 
spółdzielczością mieszkaniową) już na 
początku chciałby wyjaśnić im swoją 
perspektywę widzenia aktualnych prob-
lemów, związanych z ewentualnymi 
zmianami w prawie spółdzielczym. I tak, 
jego zdaniem:

•  nie ma aktualnie w Sejmie jakie-
goś zdecydowanie «anty spółdzielcze-
go» ugrupowania; natomiast na pewno 
występuje w trakcie dyskusji poselskiej 
totalny «bałagan pojęciowy». Czasami 
nawet w ramach jednego klubu parla-
mentarnego lansowane są dwa przeciw-
stawne (i wzajemnie się wykluczające) 
punkty widzenia.

•  Chcąc przyczynić się do uporząd-
kowania sejmowej debaty, zaintereso-
wane środowiska spółdzielców powin-
ny wyraźnie wskazać na kilka ( trzy 
lub cztery) rzeczywiście ważne, o klu-
czowym znaczeniu, pryncypialne dla 
całej spółdzielczości kwestie. Takim 
pryncypium jest np. sprawa postulo-
wanych zmian procesu lustracyjnego. 
Ponadto warto byłoby właściwie zaak-
centować kwestie szczególnie ważne 
dla konkretnych sektorów spółdziel-

czych: np. spółdzielczości bankowej, 
mieszkaniowej, spółdzielczości pracy 
czy wiejskiej.

•  Najdalej w lecie powinna dotrzeć 
do rąk wszystkich parlamentarzystów 
sporządzona pod auspicjami Prezyden-
ta RP tzw. „Zielona księga”, w której 
zawarto zapisane w przejrzysty sposób 
propozycje odnośnie nowych rozwią-
zań w prawie spółdzielczym (z różnych 
przyczyn tego zamysłu nie sfinalizowa-
no do chwili obecnej, chociaż publikację 
planowano już w 2012 r, ogłoszonym 
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości).

Po wystąpieniu min. O. Dziekońskie-
go z sali obrad padało pod adresem goś-
cia wiele pytań (w tym, niestety, wiele 
tzw. pytań retorycznych!). M.in. Maria 
Wielądek , wskazując na tekst «Prote-
stu..», pytała o to, komu naprawdę za-

leży na «zgnębieniu» spółdzielczości 
mieszkaniowej? A także o to, «ilu posłów 
mieszka w budynku spółdzielni miesz-
kaniowej?» Protestowała także prze-
ciwko likwidacji grup członkowskich 
i wprowadzeniu obowiązku zakładania 
Wspólnot Mieszkaniowych, o ile z zaso-
bów spółdzielczych został wydzielony, 
jako odrębna własność, chociażby jeden 
lokal użytkowy. Poruszyła też kwestię 
wygórowanych opłat za użytkowanie 
wieczyste.

W odpowiedzi min. O. Dziekoński 
oświadczył, że przez ponad dwadzieścia 
lat był mieszkańcem budynku spółdziel-
czego, a przez piętnaście prezesem spół-
dzielni mieszkaniowej. Dlatego szereg 
problemów «zna z autopsji». Przypo-
mniał również, że ustawa o ustanawianiu 
w budynkach spółdzielczych Wspólnot 
Mieszkaniowych przecież faktycznie 
«przez Sejm nie przeszła». Jego osobi-
stym zdaniem «początkiem zła» były 
zmiany w przepisach, dotyczące spół-
dzielni mieszkaniowych, jakich dokona-
no w latach osiemdziesiątych. To właś-
nie one spowodowały, że «cały sektor 
znalazł się w impasie». Jedynym z obec-
nych problemów jest natomiast «zacie-
ranie się różnic między spółdzielniami 
budującymi mieszkania własnościowe 
i zwyczajnymi grupami deweloperskimi. 

Właściwie nie ma tam różnic cenowych, 
gdy chodzi o kalkulację. Liczy się mak-
symalizacja zysków, zaś zupełnie brak 
odwołania się do prawdziwych idei spół-
dzielczości. Natomiast wzrost cen grun-
tów i różna polityka lokalnych władz, 
w różnych miastach, powoduje też per 
saldo «windowanie opłat» za użytkowa-
nie wieczyste gruntów.

Jest to już swego rodzaju «produkt 
uboczny» normalnych mechanizmów 
demokratycznych.

Kolejne pytania kierowane do min. O. 
Dziekońskiego dotyczyły m.in. mecha-
nizmów, pozwalających na ewentualne 
przekształcenie spółdzielni w spółkę pra-
wa handlowego, jak i będące wyrazem 
niepokoju postulowaną zmianą trybu lu-
stracji – «gdyż dotąd spółdzielczość była 
niezależna od organów państwowych». 
Przypomniano też, że przy mniejszym 

opodatkowaniu spółdzielczość «często-
kroć wyręczała samorząd lub państwo 
w dziedzinie oświaty i kultury, organiza-
cji wypoczynku dla dzieci czy budowie 
dróg lokalnych.

W odpowiedzi O. Dziekoński stwier-
dził, że oczywiście, nie jest wolno akcep-
tować bezwolnie wszelkich postulatów 
dotyczących zmian w spółdzielczości. 
Np. uznał za bzdurę postulat odebrania 
prawa do biernego głosowania człon-
kom spółdzielni, będącym zarazem jej 
pracownikami. Uznał też za słuszne do-
maganie się preferencji dla spółdzielni 
inwalidów, zatrudniających ponad 75 
proc. osób niepełnosprawnych i po-
twierdził brak projektu ustawy, w ogóle 
«dostrzegającej» ten rodzaj aktywności 
spółdzielczej.

Z kolei Jan Włostowski („Cepelia”) 
wyraził m.in. zdanie, że «wrzucanie 
do jednego worka całej spółdzielczo-
ści» niejako z góry stymuluje do niej 
niechęć, której głównym obiektem jest 
obecnie spółdzielczość mieszkaniowa. 
Postulował operowanie raczej pro-
jektami przepisów dla różnych branż 
– i równocześnie, «w miarę możliwo-
ści, osłanianie mieszkaniówki». Mówił 
też o pozyskiwaniu i eksponowaniu 
osobistości życzliwych spółdzielczości 
i ją rozumiejących.

Kolejny głos wskazywał na brak rów-
ności w stosunku do różnych form włas-
ności i od lat faworyzowanej koncepcji 
własności prywatnej, przy jednoczesnym 
deprecjonowaniu własności społecznej 
(spółdzielczej), czego żywym dowodem 
są np. stosowane od lat zwolnienia od 
podatków podmiotów zagranicznych. 
Poruszono też sprawę tzw. gruntów war-
szawskich i związanych z tym odszkodo-
wań, których «dotąd nie zobaczyły także 
spółdzielnie».

Jako, że omawiane spotkanie upłynęło 
przede wszystkim «pod znakiem miesz-
kaniówki», min. Olgierd Dziekoński za-
proponował kolejne, «w nie tak odległym 
terminie», dla przedyskutowania kwestii, 
niezbędnych dla uporządkowania całego 
prawa spółdzielczego. Obiecał również 
przeprowadzenie szeregu rozmów, na te-
mat stanowienia prawa spółdzielczego, 

z posłami różnych ugrupowań. Sekretarz 
Stanu zgadza się w pełni ze stwierdze-
niem, zawartym w tekście «Protestu…», 
iż „niezbędne jest takie opracowanie 
Kodeksu Prawa Spółdzielczego, w któ-
rym zostanie skodyfikowane i uporząd-
kowane prawo w postaci części ogólnej, 
dotyczącej całej spółdzielczości i części 
szczegółowej, zawierającej rozwiązania 
specyficzne dla spółdzielczości mieszka-
niowej, pracy, rolniczej, ekonomicznej 
(banki i kasy spółdzielcze), konsumen-
ckiej, rzemieślniczej, a nawet uczniow-
skiej itp.” Jednakże, póki na to jeszcze 
czas, trzeba wrócić do „rzeczowej dys-
kusji o konkretach, w realiach otaczają-
cej nas rzeczywistości”. Abyśmy mogli 
się przyczynić w ten sposób do naszej 
lepszej przyszłości!

Na zakończenie min. O. Dziekoński 
złożył wszystkim obecnym życzenia 
z okazji zbliżającej się Wielkanocy. Za-
pewnił też o, deklarowanej wielokrotnie, 
życzliwości dla ruchu spółdzielczego 
Prezydenta RP, Bronisława Komorow-
skiego. Gościowi podziękował za to po-
uczające, partnerskie spotkanie prezes 
Towarzystwa Spółdzielców, dr Krzysz-
tof Lachowski.

Tekst i fot. 
CEZARY BUNIKIEWICZ

Bilans i zaufanie

Od lewej Adam Piechowski, Olgierd Dziekoński i Krzysztof Lachowski.

ska, Kazimierz Bentkowski, dr Grzegorz 
Abramek, Marcin Martynowski, prof. 
Zofia Chyra-Rolicz, red. Marian Szczęś-
niak, Jan Błoński, prof. Maria Konieczna 
-Michalska, dr Jan Kucharczyk. Następ-
nie prezes KDS wyraził nadzieję, że także 
w następnych latach zachowany zostanie 
podobny kierunek działalności Klubu. Na 
zakończenie sprawozdania Bogdan Augu-
styn złożył serdeczne podziękowania Za-
rządowi i, imiennie, prezesowi Krajowej 
Rady Spółdzielczej, Alfredowi Domagal-
skiemu – za stałe, życzliwe wspieranie 
działalności klubowej i ciepły, osobisty 
kontakt z gronem członków KDS.

Z kolei sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej (dot. m.in. gospodarowania finan-
sami) przedstawił jej przewodniczący, 
Jerzy Gorzelski. Następni w trakcie dys-
kusji poruszono m.in. takie tematy, jak: 
potrzebę starania się o pilne i rzetelne 
zajęcie się przez odpowiedzialne czynni-
ki problematyką spółdzielczości miesz-
kaniowej «zanim będzie na to za późno» 
(Katarzyna Skiba-Gomułka, która także 
poinformowała o wystosowanej do Je-
rzego Owsiaka prośbie o «nagłaśnianie» 
przezeń potrzeby konkretnych rodzajów 
pomocy dla seniorów); informacja prof. 
Marii Koniecznej – Michalskiej o skom-
pletowaniu ośmiu życiorysów wybitnych 

działaczy spółdzielczych (już nie żyją-
cych) z okresu PRL – wartych upamięt-
nienia, również w formie rzetelnie opra-
cowanej rozprawy naukowej; wniosek dra 
Jana Kucharczyka o wysyłanie zaproszeń 
na spotkania klubowe do konkretnych 
spółdzielni, z prośbą o przekazanie ich 
«tamtejszym» seniorom – co, być może, 
przysporzy członków KDS.

Bohdan Saar zawnioskował, aby 
zgromadzeni, poprzez aklamację, zade-
cydowali o przedłużeniu na kolejne dwa 
lata kadencji Prezesa, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. Wniosek ten przyjęto jedno-
głośnie, z burzliwymi oklaskami.  Dzię-
kując zgromadzonym za okazane zaufanie 
i za akceptację linii programowej w dzia-
łalności klubowej, Bogdan Augustyn 
nadmienił także, że warto byłoby podjąć 
również starania o upowszechnienie po-
glądu, że „aby spółdzielczość zaczęła się 
znowu rozwijać, jej liderzy i działacze 
muszą zrozumieć, że prawdziwe porządki 
trzeba zaczynać od siebie”. Prezes KDS 
zaproponował także zebranym wysłanie 
specjalnych podziękowań Alfredowi Do-
magalskiemu – co także zaakceptowano 
długotrwałymi oklaskami.

Tekst i fot. 
CEZARY BUNIKIEWICZ

Na zdjęciu od lewej Wojciech Nosal i Bogdan Augustyn.
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Wolne dni za święta w sobotę

CO PISZĄ INNI?HANDEL 2014

Zdrowo i on line
Szanse małych

Zgodnie z artykułem 130§ 2 
Kodeksu pracy każde święto 
przypadające w innym dniu niż 

niedziela, obniża wymiar czasu pracy 
o 8 godzin. Zasada ta dotyczy  wszyst-
kich pracowników, bez względu na 
system czasu pracy, jak również  bez 
względu na to w jakim wymiarze czasu 
pracy pracownik jest zatrudniony. Ma 
to zastosowanie do świąt wskazanych 
w ustawie o wolnych dnia od pracy. W 
tym roku święto w sobotę przypada 
w dniu 3 maja i w sobotę 1 listopa-
da. Pracodawcy zatrudniający pra-
cowników w naszych spółdzielniach w 
administracji wykonujących pracę w 
podstawowym systemie czasu pracy, 
dla których dniem wolnym od pracy 
wynikającym z rozkładu czasu pracy 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy jest sobota, będą musieli oddać 
dwa dni wolne za te święta, w okresie 
rozliczeniowym, aby nie spowodować 
powstania godzin nadliczbowych za 
maj i za listopad. 

Natomiast pracownicy zatrudnieni 
w placówkach handlowych pracujący 
w równoważnym czasie pracy pow-
inni mieć tak rozłożony czas pracy w 
harmonogramach, aby nie przekroczyć 
160 godzin i 20 dni pracy w maju, a w 
listopadzie 144 godzin i 18 dni pracy. 
W każdym systemie czasu pracy liczba 
dni pracy w maju nie może przekraczać 
20 dni pracy oraz w listopadzie 18 dni 
pracy. Może być mniej, ale nie może 
przekraczać tej normy, gdyż spow-
oduje nadgodziny. Jeżeli w spółdzielni 
obowiązuje 1 miesięczny okres rozlicze-
niowy, dzień wolny musi być oddany w 
tym miesiącu, czyli w maju i listopadzie. 
Natomiast w spółdzielniach, gdzie 
stosowany jest dłuższy okres rozlic-
zeniowy to pracodawca może udzielić 
dnia wolnego za święto przypadające w 
dzień wolny wynikający z 5 dniowego 
tygodnia pracy w okresie dłuższego 
okresu rozliczeniowego.  Przesunięcie 
wykorzystania tego dnia poza dany 
okres rozliczeniowy spowoduje prze-
kroczenie normy przeciętnej tygod-

niowej czasu pracy, a co za tym idzie 
wypłacenie rekompensaty. 

Zgodnie z art.147 Kodeksu pracy lic-
zba dni wolnych od pracy w danym okre-
sie rozliczeniowym  musi obejmować 
sumę  niedziel, świąt przypadających 
w innych dniach niż niedziela oraz 
dni wolnych od pracy wynikających z 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy. Dlatego też pracodawca pow-
inien oddać cały dzień wolny, a nie 
skracać dniówkę w poszczególnych 
dniach. Inaczej wygląda sprawa odda-
nia dnia wolnego za święto w sobotę 
dla zatrudnionych pracowników w 
równoważnym systemie czasu pracy. Tu 
ilość dni wolnych może być większa, 
gdyż wynika to ze specyfiki systemu 
pracy, że dniówka może wynosić więcej 
niż 8 godzin na dobę. Jeżeli ze względu 
na wydłużenie czasu pracy w niektóre 
dni będą mieli zachowany przeciętnie 
5 dniowy tydzień pracy, to pomimo 
święta przypadającego w sobotę, przy 
planowaniu harmonogramu czasu pra-
cy wystarczającym jest obniżenie ich 
wymiaru czasu pracy o 8 godzin. W tym 
przypadku nie wystąpi przekroczenie 
160 godzin i 20 dni w maju i 144 godzin 
i 18 dni pracy w listopadzie. 

Takie są podstawowe zasady w tym 
zakresie, jednakże zdarzają się sytu-
acje, w których są wątpliwości czy pra-
cownikowi przysługuje wolne za święto 
. I tak na przykład chory pracownik  w 
dzień wolny od pracy udzielony w zami-
an za sobotnie święto straci możliwość 
wykorzystania wolnego. Choroba 
będzie przypadać w dniu wolnym dla 
pracownika od pracy, przy czym za ten 
dzień pracownik otrzyma wynagrodze-
nia chorobowe lub zasiłek chorobowy 
w zależności od tego ile dni chorował 
w danym roku. W dniu dostarczenia 
do spółdzielni zwolnienia lekarskiego 
choroba obniża nominalny wymiar 
czasu pracy do przepracowania o liczbę 
godzin przypadających do przepracow-
ania zgodnie z obowiązującym pra-
cownika harmonogramem czasu pracy. 

Zwolnienie lekarskie nakłada się na 
ustalony już rozkład czasu pracy i na 

obniżony z tytułu święta wymiar czasu 
pracy, dlatego pracodawca nie musi 
udzielić dodatkowego dnia wolnego od 
pracy za święto przypadające w sobotę. 
Natomiast jeżeli choroba przypadła w 
sobotnie święto to nie zmieni ten fakt 
rozkładu czasu pracy przy oddaniu wol-
nego za to święto. Pracownik, który 
wróci po chorobie do pracy, otrzyma 
wolne za święto, w które chorował na 
tych samych zasadach co reszta załogi. 
W przeciwnym przypadku wypracuje za 
dużo godzin i spowoduje to przekrocze-
nie normy przeciętnej tygodniowej.

MONIKA BOBKE

Anna Pawłowska na portalu 
Praskiej Giełdy Spożywczej 
twierdzi, że Polacy przywiąza-

ni są do częstych, drobnych zakupów 
w osiedlowych sklepach. Z danych 
Konfederacji Lewiatan wynika, że 
gospodarstwa domowe coraz chętniej 
robią zakupy poza dużymi sieciami 
handlowymi. Potwierdza to wzrost 
sprzedaży żywności, napojów i wy-
robów tytoniowych o 7,5 proc. i re-
latywnie mniejszy wzrost sprzedaży 
właśnie w hiper– i supermarketach. 
Wygląda na to, że Polacy przywiąza-
ni są do częstych, drobnych zakupów 
w osiedlowych sklepach. 

To właśnie przede wszystkim takie 
sklepy zaopatrują hurtownie zloka-
lizowane na Praskiej Giełdzie Spo-
żywczej. Mimo osłabienia rynkowej 
koniunktury w ostatnim roku, wciąż 
sobie radzą. Kluczem ich sukcesu jest 
postawienie na jakość. 

– Nie narzekamy. Klienci są za-
dowoleni z naszego towaru, bo ce-
lujemy w nieco wyższą półkę. Nas 

nie interesuje to co tanie. Stawiamy 
na sprawdzonych dostawców, takich 
jak: Sokołów, Nik-Pol, Ełk – tłuma-
czy Mirosław Ostrowski, właściciel 
hurtowni Ostropol. – Nie oferujemy 
szynek po 10 zł za kilogram, u nas 
szynki zaczynają się od poziomu 17 
zł do nawet ponad 30 zł, a mimo to 
klienci do nas przychodzą, bo to jest 
dużo lepszy towar. Taką drogę przy-
jęliśmy i to się sprawdza. Klient prze-
konał się, że warto zapłacić trochę 
drożej – dodaje. 

Warto nadmienić, że tzw. nastrzy-
kiwanie mięsa, które ma na celu kon-
serwację i zabicie groźnych drobno-
ustrojów, stosują prawie wszystkie 
zakłady mięsne. To sposób na prze-
dłużenie trwałości wędlin i poprawę 
ich wyglądu. Niestety, tej metody 
można nadużyć. – Można zastana-
wiać się, co jest w środku schabu, 
który kosztuje 12 zł za kilogram 
– mówi Mirosław Ostrowski. 

Sprzedawcy przyznają, że najwięk-
szą dla nich bolączką jest niepewność 
cenowa. Wahania cen są spore i nie 
zawsze zależne od krajowych hodow-
ców i przetwórców. Przy czym spa-
dek cen tuczników rzadko przekłada 
się na ceny w hurtowniach. 

– Dla takich hurtowni jak nasza 
największym problemem jest nie-
stabilność i brak przewidywalności 
– mówi Artur Teodorczyk z hurtowni 
Ejart. Przyznaje, że z powodu zawi-
rowań na rynku związanych z przy-
padkami afrykańskiego pomoru świń 
(tzw. ASF) u dwóch dzików w Polsce, 
ceny surowca mięsnego nie obniżyły 
się. Pomimo drastycznej obniżki cen 
trzody w skupie. – W tej gałęzi pro-
dukcji i dystrybucji każdy ma wyso-
kie koszty, także ubojnie, przetwórnie 
– i to one częściowo brały na siebie 
spadek cen surowca – tłumaczy. Jego 
zdaniem, ceny mięsa i wędlin mogą 
nieco wzrosnąć w okresie przedświą-
tecznym i raczej nie ma co liczyć na 

szybki spadek cen zaraz po świętach. 
– Kilka dni po świętach mamy długi 
weekend majowy. Prawdopodobnie 
cyklicznie do świąt mięso będzie dro-
żało, ceny zostaną utrzymane przez 
majówkę i dopiero potem może spad-
ną – ocenia Artur Teodorczyk. 

Dalsza przyszłość na tym rynku 
niestety jest jeszcze bardziej niepew-
na. Wszystko przez ASF i embargo, 
które wprowadziła Rosja na import 
mięsa wieprzowego z całej Unii Eu-
ropejskiej. W ślad za nią, takie kraje 
jak Chiny, Japonia i Korea, zablo-
kowały import z Polski. Niektórzy 
eksperci już wieszczą, że wiele pro-
ducentów trzody wycofa się z tego 
biznesu, bo blokada eksportu na 
Wchód spowoduje nadmiar surowca 
na krajowym rynku i wojnę cenową. 
Ceny mogą ustabilizować się dopiero 
w dłuższej perspektywie czasu, kiedy 
spadnie pogłowie trzody, dziś i tak na 
rekordowo niskim poziomie około 11 
mln sztuk. 

Pozostaje pytanie, jak w tej sytua-
cji poradzą sobie małe sklepy i hur-
townie. Wygląda na to, że te, które 
odnajdą dla siebie niszę, stawiając 
na jakość, a nie na cenę, wygrają. 

Bo tylko pozornie, w dobie dyk-
tatury sieci handlowych, a szcze-
gólnie dyskontowych, małe sklepy 
osiedlowe są na przegranej pozy-
cji. Wiele wskazuje na to, że mają 
one pewne przewagi nad sklepami 
wielkopowierzchniowymi. Są nimi 
między innymi unikalność produktu 
i jakość. Dlatego, choć rynek drob-
nego handlu kurczy się, to zupełnie 
nie zniknie. Bo Polacy do jakości są 
przywiązani mocno. 

Jak pisze 11 kwietnia br. portal 
dlahandlu.pl, klienci coraz częściej 
oceniając marki, z których korzy-
stają, zwracają uwagę nie tylko na 
wysoką jakość obsługi czy sprawny 
proces reklamacji, lecz na gesty wy-
chodzące poza procedury, świad-
czące o bardziej ludzkim obliczu 
marki – wynika z badania „Cu-
stomer experience” ARc Rynek 
i Opinia. – Nie zawsze musi to wią-
zać się z dodatkowymi kosztami, 
ale wymaga dużej dawki empatii 
i zaangażowania od osób odpowie-
dzialnych za kontakt z klientem. 
– mówi Piotr Juszczyk z ARC Ry-
nek i Opinia.

– Jak na razie tylko 13% respon-
dentów wskazało na przekraczanie 
oczekiwań klientów, jako na czyn-
nik zwrotny w opinii o danej firmie. 
A zatem, dokładnie w ten punkt po-
winno się inwestować. Tylko nie-
liczne firmy kładą na ten czynnik 
nacisk. Zatem firmy w Polsce mają 
ogromne pole do popisu w kontek-
ście budowania swojej przewagi 
poprzez dostarczanie pozytywnych 
doświadczeń klientom – komentuje 
Janusz Kamieński z executive-con-
versation. Np. toalety, przewijaki, 
barki, kawa, soki warzywne, punkty 
usług, rożno, wypieki, kantor, banko-
mat, garmaż, fastfood, kanapki,  dla 
klientów.

Opr.red. 

Polscy konsumenci coraz bardziej 
dbają o swoje zdrowie, zwraca-
jąc większą uwagę na codzien-

ne wybory żywieniowe i poszukując 
produktów, które dostarczają korzy-
ści zdrowotnych. Badania zachowań 
konsumentów prowadzone przez fir-
mę Mintel pokazują, że w wielu kate-
goriach polscy konsumenci domagają 
się produktów korzystniejszych dla 
zdrowia – pisze portalspozywczy.pl.  

Ponad siedem osób na dziesięć 
życzyłoby sobie większego wybo-
ru prozdrowotnych batonów zbożo-
wych, a ponad sześć osób na dziesięć 
twierdzi, że warto zapłacić więcej za 
masło/produkt do smarowania, który 
ma dobroczynny wpływ na zdrowie. 
65 proc. badanych pije soki i napoje 
owocowe lub koktajle dla zdrowia. 

Ponadto, coraz większym zaintereso-
waniem cieszą się składniki wspoma-
gające utrzymanie prawidłowej masy 
ciała, takie jak białko: przykładowo 
66 proc. konsumentów chętnie spró-
bowałoby pieczywa wysokobiałko-
wego. 

– Porównanie powyższych danych 
statystycznych z innymi krajami Eu-
ropy Zachodniej pokazuje, że wśród 
Polaków panuje ponadprzeciętne za-
potrzebowanie na produkty korzystne 
dla zdrowia i często kierują się oni 
względami zdrowotnymi przy wybo-
rze żywności – ocenia firma Mintel 
w raporcie.

Zainteresowanie zdrową żywnoś-
cią i napojami przekłada się również 
na nowe zwyczaje zakupowe. Kon-
sumenci chętniej odwiedzają sklepy 
ze zdrową żywnością, gdyż oferują 
one szeroki wybór produktów opa-
trzonych takimi etykietami jak: orga-
niczne, naturalne, bezglutenowe, bez-
laktozowe, funkcjonalne czy light. To 
z kolei napędza dynamiczną ekspansję 
czołowych graczy rynkowych, takich 
jak sieć Organic Farma Zdrowia pro-
wadzona przez firmę Organic Farma 
Zdrowia S.A.

Polski rynek spożywczy jest pod 
ogromnym wpływem rosnącego zna-

czenia zdrowia i dobrego samopoczu-
cia. Producenci coraz częściej korzy-
stają z tego trendu, jak również dalej 
go promują, i dlatego rozszerzają swój 
asortyment o nowe produkty oferują-
ce konkretne korzyści zdrowotne lub 
podkreślają naturalność swojego do-
tychczasowego asortymentu. 

Regularnie zwiększa się w Polsce 
wybór produktów spożywczych i na-
pojów, które opatrzone są oświadcze-
niami zdrowotnymi. Oświadczenie 
„nie zawiera dodatków/konserwan-
tów” okazuje się być szczególnie po-
pularne, gdyż pojawiło się ono na 16 
proc. produktów wprowadzonych na 
rynek w 2013 roku. Konsumenci czę-
sto kojarzą powyższe oświadczenie 
z prostotą oraz uznają takie produk-
ty za mniej przetworzone. To z kolei 
zachęca producentów do podkreśla-
nia naturalności swoich produktów, 
promując informację, że w produkcji 
wykorzystuje się ograniczoną licz-

bę składników, bez sztucznych i/lub 
szkodliwych dodatków.  

Oświadczenie o niskiej/braku/ 
ograniczonej zawartości cukru rów-
nież zyskuje popularność w Polsce, 
gdyż coraz więcej konsumentów prag-
nie ograniczyć cukier, aby zmniejszyć 
dzienne spożycie kalorii. Trend ten 
rozwijają producenci, coraz szerzej 
wykorzystując w zastępstwie słodziki, 
zarówno sztuczne, jak i naturalne.  

Polscy konsumenci są coraz bar-
dziej skłonni wypróbowywać nowoś-
ci i wzbogacać swoją codzienną dietę 
o nowe produkty; zatem potencjał 
rozwoju w zakresie nowości zwią-
zanych ze zdrowiem i dobrym samo-
poczuciem zdaje się dosyć znaczny. 
Media odgrywają istotną rolę w pro-
mowaniu trendu zdrowego odżywia-
nia, który powinien przyczynić się do 
zachęcenia większej liczby Polaków 
do zmiany swoich nawyków żywie-
niowych i starań w kierunku prowa-
dzenia zdrowego i zrównoważonego 
stylu życia. 

Mintel oczekuje, że nowe korzystne 
dla zdrowia produkty będą w dalszym 
ciągu występować we wszystkich ka-
tegoriach spożywczych. Firma ocenia, 
że potrzebne jest dalsze promowanie 
zdrowego stylu życia, by rozszerzyć 

istniejącą bazę konsumentów kupują-
cych zdrową żywność i napoje.

– Chociaż słowo „naturalne” to 
nadal dość ogólnikowe stwierdzenie, 
przewiduje się, że przyciągnie ono 
o wiele więcej zwolenników, biorąc 
pod uwagę autentyczność i prostotę, 
której poszukują w produktach konsu-
menci – podkreśla Mintel.  

Co czwarty internauta robi zakupy 
spożywcze w sieci – podaje dlahan-
dlu.pl 18 kwietnia. Średnio polscy 
internauci płacą za zakupy spożyw-
cze w sieci 70 zł. To niemal dwa razy 
więcej niż przed rokiem i trzy razy 
więcej niż dwa lata temu. Średnio 
miesięcznie polscy internauci płacą 
za zakupy spożywcze w sieci 70 zł 
– wynika z raportu przygotowanego 
przez firmę Gemius dla e-Commerce 
Polska.

Jak wynika z najnowszych badań 
polskiego rynku e-commerce, zakupy 
spożywcze w sieci robi 24 proc. inter-

nautów. Więcej kobiet (26 proc.) niż 
mężczyzn (23 proc.). Najczęściej są to 
internauci z wykształceniem wyższym 
(29 proc.), którzy postrzegają swoją 
sytuację materialną jako co najmniej 
średnią (49 proc.). 

– Jeszcze dwa lata temu doświad-
czenie z zakupami spożywczymi 
w sieci deklarowało 8 proc. internau-
tów, a rok temu 13 proc. W tym roku 
co czwarty internauta przyznał, że 
kupując żywność korzysta z e-skle-
pów, a co trzeci zamierza to zrobić 
w przyszłości – mówi Mateusz Gor-
don, ekspert od e-commerce firmy 
Gemius. – To z jednej strony szan-
sa dla polskich e-przedsiębiorców, 
sprzedających żywność przez inter-
net, ale też nie lada wyzwanie. Prze-
wagę konkurencyjną mają szansę zy-
skać ci, którzy będą bacznie śledzić 
ruchy konkurencji, porównywać się 
do niej, ale też dostosowywać strony 
www do potrzeb e-klientów – uważa 
Gordon.

Badanie dostarcza również infor-
macji o tym, ile miesięczne polscy in-
ternauci wydają na produkty spożyw-
cze w sieci. Okazuje się, że średnio 70 
zł., przy czym mężczyźni wydają 93 
zł., a panie 52 zł.

Opr.red.
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
Pierwsze tygodnie to myślenie 
o finansach. Jeśli pojawią się 
sprawy trudne czas je rozwią-

zać. Więcej wiary w siebie. Warto snuć 
plany na przyszłość.

Byk 21.IV–21.V
Twoje zaangażowanie i talent 
organizacyjny zostaną zauwa-
żone. Warto promować to 
co uważasz za najważniejsze.

Pomyśl już teraz o świątecznym odpo-
czynku.

Bliźnięta 22.V–21.VI
W sprawach rodzinnych 
spokój na dłuższy czas. Nie 
unikaj ani tych rodzinnych 

ani tych towarzyskich spotkań. Czas po-
myśleć o naładowaniu akumulatorów.

Rak 22.VI–22.VII
Dzięki wspaniałej intuicji mo-
żesz wiele zdziałać. Spokój 
na dłuższy czas, tylko dzięki

opanowaniu i podchodzeniu do ważnych 
spraw z dużą dozą optymizmu.

Lew 23.VII–22.VIII
Podejmowane decyzje przy-
sporzą ci dużo satysfakcji. 
Zyskasz pozytywną energię

i wszystko się ułoży. Zadbaj o wypoczy-
nek. W sprawach rodzinnych nie kompli-
kuj sytuacji.  

Panna 23.VIII–22.I
Jeśli planujesz urlop, będzie 
udany. W drugiej połowie 
miesiąca warto zmniejszyć

tempo i nie zmieniać uprzednio podję-
tych decyzji. Majowa pogoda pomoże we 
wszystkim.

S M A K I   W A R S Z A W Y
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
Niewykluczone, że sprawy ro-
dzinne trochę się skomplikują 
ale nie na długo. Przyda się po-

prawa kondycji fizycznej i psychicznej. 
Opiekuńczy stosunek do otoczenia da 
o sobie znać.

Skorpion 24.X –22.XI
Przy realizacji zaplanowa-
nych działań będzie po-
trzebna pomoc najbliż-

szych lub przyjaciół. Zważ na swoje zdro-
wie. Unikaj kłótni i zbędnych dyskusji.

Strzelec 23.XI–23.XII
Zwiększ swoją aktywność, za 
którą możesz dostać premię. 
Wsparcie gwiazd pomoże ci

realizować pomysły i inicjatywy. Postaraj 
się być optymistą.. 

Koziorożec 24.XII–20.I
Wzrost energii. Zadbaj 
o kondycję fizyczną, ale racjo-
nalnie. Daj odczuć najbliż-

szym, że jesteś osobą troskliwą z dużą 
wrażliwością.  

Wodnik 21.I–20.II
Liczne problemy nadwy-
rężyły twoją równowagę 
i harmonię wewnętrzną. Nowy

pomysł na siebie i innych pomoże ci od-
zyskać równowagę. Postaraj się odpo-
cząć.

Ryby 21.II–20.III
Trudy codzienności dadzą 
o sobie. Aby znaleźć równo-
wagę emocjonalną znajdź

więcej czasu na swoje potrzeby. Deczyzje 
o charakterze osobistym odłóż na póź-
niej.

Kirysek sierpoplamy (Corydoras
                                                                                                                             hastatus)

Wszystkie litery ponumerowane w pra-
wym dolnym rogu napisane w kolejności 
od 1–29 utworzą hasło:

Poziomo: 1) stolica stanu Ohio (USA), 
5) „,mieszkania” „jedwabników, 8) mia-
sto w USA – Kalifornia, 9) rzymski dwu-
kołowy wóz wyścigowy,10) chroni posła, 
11) rezultat dzielenia, 13) waluta Szwaj-
carii, 16) rodzaj gwoździa, 20) warkocz 
przy męskiej peruce, 23) Michaił książę 
ros. (1782–1856), 24) lek stosowany 
w chorobach serca, 25) krzyk, 26) dzie-
cięce życzenia, 27) muz. dział harmonii, 
zajmujący się akordami.

Pionowo: 1) gryzoń, śpi zimą, 2) rak 
morski, 3) tytuł szlachecki, 4) miesz-
kaniec Edynburga,  5) wojskowy kolor, 
6) aleja lub zabawa karnawałowa, 7)  
np. piosenki w studio, 12) zbudowany 
z ogonka i blaszki, 14) biuro gazety, 15) 
okrycie drzewa, 17) pierwsze litery imie-
nia i nazwiska,18) film grozy, 19) buraki 
z chrzanem, 21) stosowany w dezynsek-
cji, 22) sosna włoska, 23) z rodziny łasi-
cowatych. 

Jest najmniejszym przedstawicie-
lem wśród dotychczas odkrytych 
kirysków. Pochodzi z Ameryki Po-

łudniowej. Można go znaleźć wśród 
wolno płynących strumieni dorzecza 
Amazonki oraz dorzecza rzeki Parag-
waj. Ubarwienie tych rybek nie jest zbyt 
atrakcyjne. Charakterystyczna ich cechą 
jest obecność czarnej pla-
my u nasady ogona. Poza 
tym ciało jest srebrzyste 
ze zmiennymi odcieniami 
w zależności od kąta pada-
nia światła. 

Samice są nieco większe 
od samców, mają długość 
do 3 cm i mają zaokrąglone 
brzuszki. Samce w naturze 
zwykle dorastają do 2,5 cm. 
Ryby są zgodne i spokojne 
zasiedlają strefę przydenną. 

Najlepiej hodować je 
w niewielkich grupach zło-
żonych z kilku osobników. 
Odżywianie nie sprawia 

Z wieloletnim przyjacielem od-
wiedziliśmy ten lokal, wiedzeni 
jego znajomą nazwą. Z dawnym 

szyldem KAMERALNA na Foksal, 
w stylizowanej na halę fabryczną 
sali, umiejętnie połączono nowe deta-
le z przypominającymi dawne czasy. 
Wszystko drobiazgowo zgrane, w tym 
stroje kelnerów, forma menu, tapety 
ze starych gazet, by oddać ducha epo-
ki. W tle stare przeboje Czerwonych 
Gitar, Niemena, Grechuty.

Menu w pełni 
oddaje tradycje 
kulinarne polskiej 
kuchni. Są dobre 
i tanie przystaw-
ki, z zachowaniem starych receptur 
i norm, a także dania główne, z klasy-
ką epoki Hłaski i Tyrmanda, do taniej 
wódki i piwa. Z przyjacielem wybra-
liśmy tani zestaw obiadowy za jedyne 
16 zł z doskonałą kwaskową ogórkową, 
podaną gorącą w emaliowanych gar-
nuszkach oraz zapiekaną pierś z kur-
czaka z ziemniakami puree i czerwoną 
kapustą. Na deser kompot wieloowoco-
wy. Do tego zamawialiśmy pięć miej-
scowych piw, podawanych w tradycyj-
nych beczułkach oraz klasyczne nóżki 
wieprzowe z octem i to była pychota! 
W sumie rachunek za wszystko, z do-
skonałą dyskretną obsługą kelnerską, 
wyniósł nas niecałe sto złotych.

A warto polecić zestawy z żurkiem, 
pomidorową, cebulową, grochówką, 
jarzynową, czy dania główne w postaci 
kurczaka po cygańsku, schabu pieczo-
nego, wątróbki, mielonego, placków 
ziemniaczanych, gołąbków, a do tego 
ryż, kluski śląskie, kopytka, buraczki, 

marchewka z groszkiem, ogórki, su-
rówki.

Podobnie, innego dnia z sentymentem 
weszliśmy do KAMANDY LWOWSKIEJ 
vis a vis. Wystrój nas zachwycił. Z jednej 
strony w przyziemiu po schodkach po le-
wej jest sala bufetowa, bardziej skromna 
z ławami, prostymi stołami i krzesłami, 
a z drugiej, po prawej kilka sal biesiad-
nych, ze starymi fotosami Lwowa, repro-
dukcjami gazet, reklam, a nawet z portre-
tem marszałka Piłsudskiego. W tle muzy-

ka przedwojenna, z głosem Fogga. Uroku 
dodają zapalone świece przy lustrach i ce-
glanych fragmentach ścian.

Na lunch za 22 zł można było wybrać 
jedną z dwóch zup – rosołu i kremu wa-
rzywnego, a na drugie – albo mielony 
z ziemniakami i marchewką z groszkiem, 
albo pierogi galicyjskie. Smaki ich były 
domowe, podobnie jak ciasta z jabłkiem 
i kompotu wiśniowego na deser. 

Niedaleko społemowskiej Hali 
Mirowskiej, przy Elektoralnej  po-
wstała niedawno przestronna restaura-
cja CORSO, na miejsce dawnego baru 
mlecznego Mirów. W ładnej dużej, 
jasnej sali, zakończonej półkolistą we-
randą na podwyższeniu, jest miejsce 
na bufet, dwa długie biesiadne stoły 
i pojedyncze stoliki z wygodnymi ka-
napami ze skaju. Wskutek dużej popu-
larności zakładu jest gwar gości bie-
siadnych (dobiega czasem „mordeczko 
ty moja!”), ale to podkreśla tylko cha-
rakter tego lokalu.

To tania restauracja z dobrą polską 
kuchnią, jakich powinno być więcej 
w każdej dzielnicy. Codziennie, łącznie 
z weekendami mamy zestawy obiadowe, 
zwane lanczem, tylko po 15 zł!! Teraz 
zjedliśmy pyszny gorący żurek z bia-
łą kiełbasą i znakomity schab ze śliw-
ką w sosie myśliwskim z ziemniakami 
i kapustą po staropolsku. Do tego osob-
no zamówiliśmy niezły lager Książęcy. 
A w weekendy do 16-tej podają nawet 
zrazy z kaszą i filet z indyka z rosołem 
domowym. Niewątpliwym atutem są sta-
łe promocje! Np. we wtorki żebro pieczo-
ne w miodzie za 20 zł, w środy wszystkie 
makarony za 13 zł, w piątki ryby o 20 

proc. taniej, w so-
boty golonka z du-
żym piwem – 28 
zł!, a w niedziele 
– kaczka i sernik za 

28 zł! Warto przyjechać. 
Do restauracji U AKTORÓW 

w Al.Ujazdowskich można zawędrować 
ze starym kumplem, by powspominać. To 
jeden z nielicznych lokali z duchem sta-
rej Warszawy. Zachowano autentyczny 
wystrój, który mimo kolejnych remon-
tów wciąż ma charakter przedwojennego 
salonu. Tu przez wiele lat zbierała się 
śmietanka artystyczna Warszawy, sławni 
aktorzy, pisarze, reżyserzy.

Dzisiaj znowu toczą się dysputy mię-
dzy artystami, którzy hucznie biesiadują 
po premierach i na co dzień. W porze obia-
dowej pusto i przed 13tą byliśmy pierwsi, 
zamawiając lunch za 19 zł, złożony z cebu-
lowej, mostka cielęcego z kaszą i buracz-
kami oraz kompotu. Jak u mamy! Pycha, 
mostek niebiański, mięciutki w lekko my-
śliwskim sosie. Z dyskretnego głośnika 
sączy się Besame mucho... Obsługa facho-
wa, bystra, dyskretna. W sumie klubowo 
i domowo, z wielką historią powojennej 
kultury.  SMAKOSZ

Stanniokalcyna 1 w onkologii

większych problemów gdyż mogą przyj-
mować zarówno pokarm suchy ,tablet-
kowy bądź mrożony. Przyjmują również 
pokarm żywy opadający na powierzch-
nie dna np. larwy ochotki ,doniczkowce. 
Hodowlę najlepiej prowadzić w zbior-
nikach wielkości co najmniej 60 l. Dno 
powinien pokrywać drobny piasek który 

nie będzie uszkadzał ich delikatnych 
wąsików podczas poszukiwania pokar-
mu. Nie powinno zabraknąć kryjówek 
z kamieni lub skorup orzechów kokoso-
wych. 

Parametry wody powinny wahać się 
w następujących granicach: temperatura 
(22–27 st. C), (pH -6,0–7,5), (twardość 

2–15°dGH). Rozmnażanie 
może przebiegać w zbiorni-
ku ogólnym. Woda powinna 
być wtedy filtrowana przez 
torf i silnie natleniana. Kiry-
ski przed tarłem powinny być 
armione pokarmem żywym. 
Stymulacją do tarła może być 
częściowa podmiana chłod-
niejszej wody. W czasie tarła 
kiryski są bardzo aktywne. Po 
złożeniu ikry osobniki doro-
słe najlepiej odseparować. Po 
2-3 dniach z ikry wylegają się 
młode rybki, które najlepiej 
odżywiać mikro-pokarmami.

M.W.

Fraszki  
Jana Sztaudyngera

Tania kuchnia polska

Horoskop Społemowiec 
Warszawski (kwiecień 2014)

Baran 21.III-20.IV
Byk 21.IV-21.V
Bliźnięta 22.V-21.VI
Rak 22.VI-22.VII
L e w 2 3 . V I I - 2 2 . V I I I
Panna 23.VIII-22.IX
Waga 23.IX- 23.X
Skorpion 24.X-22.XI
 Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
R y b y 2 1 . I I - 2 0 . I I I
                                              
                                             
                                   j. j.

Rak żołądka jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów złoś-
liwych, zwłaszcza w krajach wyso-

ko rozwiniętych. W populacji polskiej 

współczynnik zachorowalności wynosi 
18,7 dla mężczyzn, a dla kobiet 9,5. Ry-
zyko zachorowania na raka żołądka jest 
zdecydowanie wyższe gdy w rodzinie 

występowały już przy-
padki zachorowań na 
ten typ nowotworu. 
Ryzyko wzrasta po 40 
roku życia, zwłaszcza 
u osób otyłych, 
narażonych na stres, 
palaczy papierosów, po 
częściowych resekcjach 
żołądka, stosujących 
nieprawidłową dietę 
(tłuste, smażone, gril-
lowane, obficie solone 
pokarmy). 

D o t y c h c z a s 
w celu określenia 
stopnia inwazyjności 
nowotworu, oceny 
skuteczności lecze-
nia (zwłaszcza op-
eracyjnego), czy też 
w mniejszym stopniu 
w badaniach prze-
siewowych, używane 
były oznaczenia CEA-
antygenu karcynoem-
brionalnego oraz CA 
19-9. Ich specyficzność 
i czułość nie jest jednak 
wystarczająco wysoka. 
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�KRZYŻÓWKA nr 5 z hasłem �

Karty pocztowe  z dopiskiem krzyżów-
ka nr 5 prosimy przesłać na adres redakcji 
do dnia 31 maja 2014 r. 

Prawidłowe odpowiedzi będą premio-
wane niespodzianką ufundowaną przez 
Krajową Platformę Handlową „Spo-
łem”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2014
Poziomo: 1) panaceum, 5) Czesio , 8) 

tłumik, 9) Maironis, 10) izotopia, 11) dra-
gon, 13) zegar, 16) arsen, 20) okular, 23) 
komisarz, 24) Ferguson, 25) ateizm, 26) 
jalapa, 27) Kowalska. 

Pionowo:1) pątnik, 2) neurolog, 3) 
Chiron ,4) mamka, 5) child, 6) epoka, 
7) Ilirowie, 12) Rawa, 14) etykieta, 15)  
ręka, 17)  Sabazios, 18) piątka, 19) Szim-
la, 21) Legia, 22) Rosja, 23) konik .

HASŁO: KUPUJĄC W SPOŁEM 
UMACNIAMY POLSKĄ MARKĘ.

Nagrodę ufundowana przez „Spo-
łem” WSS Śródmieście otrzymuje Anna 
Misztal  z Legionowa. 

Ostatnio po przeprowadzonych bada-
niach, uważa się, że ich miejsce może 
zająć nowy marker, którym jest stannio-
kalcyna 1. 

Szereg przeprowadzonych badań ws-
kazuje, że Stanniokalcyna najpewniej 
wpływa na modyfikację procesu angio-
genezy (poprzez stymulacje czynnika 
wzrostu śródbłonka naczyniowego), która 
odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowot-
woru. Nie jest to marker swoisty jedynie 
do tego typu nowotworu, gdyż obserwuje 
się jego wzrost również u osób chorych 
na raka płuc, przełyku, piersi, jajnika czy 
też jelita grubego jednak są dowody na to, 
że jego miano wzrasta znacząco u osób 
chorych na raka żołądka, w stosunku do 
osób zdrowych.

Miejmy nadzieję, że pozwoli na 
wczesne wykrycie nowotworu, co dla 
pacjenta może oznaczać skuteczne lec-
zenie i wysoką przeżywalność. Obecnie 
w Polsce 18% chorych u których roz-
poznano raka żołądka przeżywa 5 lat 
(57% w przypadku zaawansowania no-
wotworu, 19% zaawansowania regional-
nego i 2% w przypadku obecności przer-
zutów). Szansą na wyleczenie jest niestety 
jedynie radykalny zabieg chirurgiczny 
narządu, wraz z okolicznymi węzłami 
chłonnymi. Inne metody leczenia, takie 
jak radioterapia, chemioterapia spełniają 
jedynie rolę pomocniczą.

ESKULAP

Rady
Tysiące rad dobrych mym dzieciom dawałem.
Ja także rad rodziców nigdy nie słuchałem.

Doświadczenie
Doświadczenie – ten dar nieba
Masz, gdy go ci już nie trzeba.

Jeszcze
Chociaż mi życie dało w kość
Wciąż krzyczę „jeszcze”, nigdy „dość”!

Marzenie
Marzenie to wyborna rzecz –
Raz działa w przód, raz działa wstecz.

Metoda
Tym wściekłość losów na siebie kruszę,
Że zawsze wolę to – co muszę.


