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Rada Programowa Nasze półwiecze

Nowy Sezam

Wejście z peronów

Nowy Sezam, to przeszklony gmach między wysokościowcem a budynkiem PKO.

Rozmowa z VIP-em

Dobra żywność
Rozmowa z przewodniczącym Rady Gospodarki 

Żywnościowej – BRONISŁAWEM WESOŁOWSKIM

 Dokończenie na str. 5

KZRSS „Społem” Strategia „Społem”

Gala BCC w Teatrze Wielkim

Poparc ie  d la  re form
21 stycznia br. podczas wieczornej 

Gali Business Centre Club 
(BCC) w Teatrze Wielkim w 

Warszawie, 11 firm otrzymało tytuły 
Liderów Polskiego Biznesu. Nagrody 
Specjalne BCC otrzymali premier 
Turcji Recep Tayyip Erdogan oraz 
b. premier Hanna Suchocka. W gali, 
wśród blisko 2 tysięcy gości, obok naj-
lepszych przedsiębiorców z całej Polski 
– członków BCC, wzięli udział, m.in. 
wicepremier Waldemar Pawlak, były 
premier Jerzy Buzek, minister finansów 
Jan Vincent Rostowski, członkowie 
rządu, parlamentarzyści, prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
dyplomaci, wybitni przedstawiciele 
świata kultury, nauki, duchowieństwo 
i znani publicyści.

– „Nie pytamy, co kraj może zrobić 
dla nas, pytamy, co my możemy zro-

Z a r z ą d 
KZRSS „Społem” 
w  W a r s z a w i e 
zaprosił prezesów 
i członków zarzą-
dów spółdzielni 
społemowskich 
z całego kraju 
na Konferencję 
– „STRATEGIA 
SPOŁEM 2012”. 

Podobnie jak w poprzednich latach 
Konferencja będzie okazją do spotka-
nia kadry zarządzającej spółdzielniami 
i podzielenia się aktualnymi problema-
mi dotyczącymi naszej organizacji. 
Planowane terminy Konferencji: 15–
17 luty, 29 luty–2 marca, 7–9 marca 
2012 r. O przebiegu i wynikach tych 

W dniu 10 stycznia br. w warszawskim Teatrze Dramatycznym Krajowa 
Rada Spółdzielcza zorganizowała uroczystość inauguracji obchodów 
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012, proklamowanego 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, pod hasłem: „Spółdzielnie budują lepszy 
świat!”. Gospodarzami spotkania byli przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 
KRS Jerzy Jankowski, który powitał wszystkich przybyłych spółdzielców i ich 
gości oraz prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski, który wygłosił zasadnicze 
wystąpienie /jego obszerne fragmenty podajemy na str.3/. 

Na uroczystość przybyli m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, który objął honorowy  patronat nad obchodami MRS, sekretarz 
stanu Olgierd Dziekoński, wicemarszałkowie Sejmu Eugeniusz Grzeszczak 
/PSL/ i Wanda Nowicka /Ruch Palikota/, przewodniczący SLD poseł Leszek 
Miller, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Ewa Kierzkowska /PSL/, posłowie 
– Jan Krzysztof Ardanowski i Leonard Krasulski z PiS i Tomasz Kamiński z 
SLD oraz zasłużony w obronie spółdzielczości poseł ubiegłej kadencji Wiesław 
Szczepański z SLD. Wśród spółdzielców wyróżniała się grupa społemowców na 
czele z przewodniczącą Rady Nadzorczej KZRSS „Społem” Anną Tylkowską 
i wiceprezesem Zarządu Związku Ryszardem Jaśkowskim.  Cdn str, 3

17 stycznia br. prze-
wodnicząca Anna 
Tylkowska serdecz-

nie przywitała na kolejnym 
posiedzeniu członków Rady 
Programowej „Społemowca 
Warszawskiego”, który wszedł 
w swoje 50-lecie i wzniosła 
toast noworoczny symboliczną 
lampką szampana. 

Na wstępie prezes Mazo-
wieckiej Agencji Handlowej 
„Społem” Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła złożyła podziękowania 
i gratulacje Annie Tylkowskiej 
za 10 lat przewodnictwa Radzie 
Nadzorczej MAH, życząc jej 
dalszych osiągnięć i sukcesów. 
Wręczyła przepiękny kosz 
tulipanów, dyplom uznania i 
zbiorowe zdjęcie z uroczystości 
jubileuszu 15-lecia MAH. 

– Jest Pan jednocześnie 
Przewodniczącym Rady Gospodarki 
Żywnościowej przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezesem 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i 
Techników Przemysłu Spożywczego i 
członkiem Komitetu Nauk o Żywności 
PAN. Naszych Czytelników interesuje 
przede wszystkim, kto wchodzi w skład 
Rady Gospodarki Żywnościowej i jak 
realizuje ona swoje cele?

– W skład Rady wchodzą przedsta-
wiciele 56 ogólnopolskich organizacji 
przetwórstwa żywności, w tym KZRSS 
„Społem”. Jej celem jest wyrażanie opinii 
na temat gospodarki żywnościowej dla 
ministra rolnictwa. Dlatego jako ciało do-
radcze, organizujemy różnorodne konfe-
rencje, sympozja, jak również spotykamy 
się regularnie, w zależności od potrzeb, 
aby np. zaopiniować ministrowi projekty 
aktów prawnych, czy ocenić sytuację w 
branży żywnościowej.

Oczywiście, Pan Minister nie ze 
wszystkimi tymi opiniami się zgadza. 
Może jednak je brać pod uwagę przy po-
dejmowaniu decyzji i wypracowywaniu 
swojego stanowiska.     

Jak już kilkakrotnie informowa-
liśmy, WSS Śródmieście wraz z 
firmą Juvenes, na miejsce do-

tychczasowego SDH Sezam, wybuduje 
nowy kompleks biurowo-handlowy. 
Rzeczpospolita z 26 stycznia br. w do-
datku Życie Warszawy podkreśla, że z 
peronów stacji drugiej linii Metra wej-
dziemy prosto do nowego Sezamu. 

– A jaką rolę pełni Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i 
Techników, któremu Pan przewodzi? 

– To także jest grono eksperckie i 
tutaj podejmujemy głównie ocenę sta-
nu gospodarki żywnościowej, postępu 
technologicznego i innych problemów 
przemysłu spożywczego. Organizujemy 
sympozja, konferencje, doroczne konkur-
sy, które służą wymianie doświadczeń i 

dywidendy od zrealizowanych zakupów,
– projekt umowy cywilno-prawnej 
(agencja – świadczenie usług pośred-
nictwa handlowego) dla prowadzenia 
małych i nierentownych sklepów spół-
dzielni.

Krajowa Platforma Handlowa Społem 
przedstawi ofertę współpracy handlowej, 
w tym propozycje w zakresie towarów 
marki własnej. Podczas Konferencji ich 
uczestnicy dowiedzą się też, jak zarzą-
dzać ryzykiem finansowym w spółdziel-
ni, z jakich funduszy unijnych można 
jeszcze skorzystać oraz jak uruchomić 
sprzedaż internetową. 

spotkań poinformujemy wkrótce. 
/red./

Zarząd Związku poinformuje o naj-
ważniejszych zmianach w zakresie wa-
runków prawno-ekonomicznych działa-
nia spółdzielni w 2012 r. oraz przedstawi:
– strategiczne zamierzenia, którymi 
powinny kierować się spółdziel-
nie „Społem” w realizacji swoich 
zadań gospodarczych w 2012 r.,
– informacje o projekcie prawa 
spółdzielczego przygotowywanego 
przez Krajową Radę Spółdzielczą,
– rozwiązania statutowe chroniące 
spółdzielnie przed próbami wrogie-
go przejęcia majątku spółdzielczego 
i wzmacniające bezpieczeństwo spół-
dzielni, a także propozycje zapisów 
statutowych wprowadzających zasadę 

bić dla kraju” – powiedział prezes BCC 
Marek Goliszewski podczas swojego 
wystąpienia, parafrazując  słowa Johna 
Kennedy’ego.  – „Przedsiębiorcy, 
dzisiejsi laureaci, zamierzają in-
westować, utrzymać, lub podnosić 
pensje i nie zwalniać pracowników”.

Pokreślił, że spotykamy się w czasach 
niepewności: – „Zastanawiamy się nad 
tym, co będzie z reformami premiera 
Tuska, co z naszymi firmami, co z Unią 

 Dokończenie na str. 2

Budowa obiektu ma ruszyć na przeło-
mie 2012 i 2013 roku i zakończyć się w 
2014 roku. Jego powierzchnia użytkowa 
wyniesie 12 tys. mkw. W najwyższym 
punkcie będzie miał dziewięć kondy-
gnacji i wysokość 40 m. Trzy najniższe 
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Redaktor Dariusz Gierycz omówił 
najważniejsze publikacje drugiego 
półrocza ubr., w tym poświęcone wy-
darzeniom spółdzielczym i handlowym. 
Wiodącymi tematami były: V Zjazd 
KZRSS „Społem”, obchody 15-lecia 
MAH, wybory do parlamentu oraz po-
selska próba uchwalenia niekorzystne-
go prawa spółdzielczego, na szczęście 
nieudana. Przedstawiono spotkania z 
kandydatami na posłów: Marcinem 
Kierwińskim w WSS Śródmieście, 
Małgorzatą Kidawą-Błońską w 
„Mokpolu” oraz wywiad z Katarzyną 
Marią Piekarską.

W ramach prezentacji WSS i PSS 
ukazał się wywiad z prezesem WSS 
Wola Januszem Szczękulskim i rela-
cja z jubileuszu 80-lecia PSS w Białej 
Podlaskiej. Prezentowano nowe i zmo-
dernizowane placówki WSS Wola, WSS 
Praga Południe /Lux na Targówku/, PSS 
Grodzisk Mazowiecki i PSS Sochaczew, 

Od lewej: A. Domagalski, E. Grzeszczak, W. Nowicka.  Fot Dariusz Gierycz Od lewej: W. Pawlak, A. Babacan i M. Goliszewski.

J. Wójtowicz-Garwoła i A. Tylkowska  

„Wciąż 
60 spółdzielni!”

Czytaj na stronie 5
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Gala BCC w Teatrze Wielkim Felieton gospodarczy

Przekonać ludzi

KZRSS „Społem”

Europejską, co ze strefą euro? UE się nie 
rozpadnie, nie jest unią samobójców. 
Rozłam oznaczałby 8-procentowe zała-
manie gospodarek i 19-proc. bezrobo-
cie. Katastrofę. A za ścianą słychać już 
oddech konkurencji – Filipin, Brazylii, 
Rosji. Dlatego Unia musi się rozszerzyć. 

Turcja pod przewodnictwem premiera 
Erdoğana już dawno powinna być w UE” 
– uważa prezes BCC.

Zdaniem Marka Goliszewskiego, 
zniesienie strefy euro oznaczałoby 10 
lat stagnacji w gospodarce światowej. 
– „I wielką wojnę, jak celnie ostrzegał 
Brukselę, minister Jacek Rostowski” 
– dodał. – „Zapowiedziane przez rząd 
zmiany trzeba poprzeć. Dlatego przed-
siębiorcy spokojnie przyjęli podniesienie 
składki rentowej, aby zmniejszyć deficyt 
budżetowy”.

– „W pewnych działaniach domaga-
my się dyktatury premiera: likwidacji 
biurokracji i opieszałości sądów, za-
kończenia prywatyzacji, uszczelnienia 
systemu zasiłków. A także redukcji kon-
cesji i szarej strefy, która sięga w Polsce 
200 miliardów złotych. To wymaga siły, 
jaką w trudnych latach 90. wykazała 
premier Hanna Suchocka” – tak kończył 
swoje wystąpienie Marek Goliszewski. I 
Donaldowi Tuskowi zadedykował motto 
Margaret Thatcher:  – „Jeśli chcesz 
żeby wszyscy cię lubili, niczego nie 
osiągniesz”.

Prezes BCC Marek Goliszewski mó-
wił wieczorem podczas gali w Teatrze 
Wielkim Operze Narodowej, że biznes-
meni uznają, że zapowiedziane przez 
premiera Donalda Tuska zmiany trzeba 
poprzeć i dlatego ze spokojem przyjęli 
podwyżkę składki rentowej płaconej 
przez pracodawców. Rząd powinien jed-
nak popracować nad logiką reform i prze-
konać do nich społeczeństwo poprzez 
szeroką kampanię w mediach – uważa 
szef BCC. Goliszewski przypomniał sło-
wa b. premier Wielkiej Brytanii Margaret 
Thatcher – „Jeśli chcesz, żeby cię wszy-
scy lubili, to niczego nie osiągniesz” i 
skierował je, jako przesłanie dla premiera 
Donalda Tuska.

Hanna Suchocka otrzymała Nagrodę 
Specjalną BCC za „przywrócenie polskiej 
gospodarce w okresie transformacji solid-
nej stabilności finansowej, wprowadzenie 
Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu, 
przeprowadzenie długofalowych reform 
strukturalnych oraz za utrzymywanie 
znakomitych stosunków naszego kraju ze 
Stolicą Apostolską”. Suchocka podkre-
śliła, że 20 lat temu, gdy zostawała sze-
fem rządu był inny czas – coś, co teraz 
młodzi traktują, jako oczywistość, wtedy 
było eksperymentem. „Mieliśmy nadzie-
ję, że to, czego dokonujemy przyniesie 
efekty. Okazaliśmy się stabilnym krajem, 
choć były to trudne czasy” – mówiła.

Premier Turcji otrzymał nagrodę BCC 
za „systematyczne likwidowanie barier 
stojących na drodze rozwoju gospodar-
czego, konsekwentne dążenie do budowy 
demokracji i wolnego rynku oraz wzorco-
we przeprowadzenie reform nazwanych 
Cichą Rewolucją”. Klub wyróżnił go 
też za rozwój dwustronnych stosunków 
gospodarczych między naszymi krajami i 
za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom. 
Jerzy Buzek, który przedstawił sylwetkę 
tureckiego premiera, podkreślił, że wy-
brany na trzecią kadencję Erdogan prze-
prowadził szereg reform gospodarczych i 
społecznych, które pozwalają Turcji no-
tować obecnie – w czasach światowego 
kryzysu – znakomite wyniki. Buzek pod-
kreślił, że Erdogan jest „rzeczywistym i 
mocnym partnerem dla Unii”.

W imieniu tureckiego premiera, który 
z przyczyn zdrowotnych nie mógł przy-

być do Warszawy, nagrodę odebrał wice-
premier Ali Babacan, który zaznaczył, 
że Polska to przyjaciel, sojusznik i stra-
tegiczny partner Turcji. Premier Erdogan 
w specjalnym przesłaniu, dziękując za 
nagrodę, podkreślił m.in. że Turcja po-
winna już od dawna być członkiem Unii 
Europejskiej. 

Podczas Gali Medale Solidarności 
Społecznej z rąk ks.biskupa Piotra 

Jareckiego otrzymali prezes firmy 
Strabag Paweł Antonik i szef Prokom 
Investments Ryszard Krauze. Medal 
nadawany jest przez BCC wspólnie z 
Fundacją Pomocy Biednym Archidiecezji 
Warszawskiej „Nadzieja”, jako wyraz 
uznania i podziękowania za zaangażo-
wanie społecznie, pomoc potrzebującym, 
propagowanie idei odpowiedzialności 
społecznej biznesu i budowę solidarności 
społecznej.

Spośród 20 nominowanych do na-
grody Lider Polskiego Biznesu 2011 
jurorzy wybrali 11 firm. Laureatami zo-
stały: spółka Akme z Wrocławia, BANK 
POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI 
z Warszawy, Enea z Poznania, 
Energoinstal z Katowic, Imperial 
Tobacco Polska z Tarnowa Podgórnego, 
Interchemall z Warszawy, PZM Vimex 
SA, Schiedel z Opola, Szynaka-Meble z 
Lubawy, Volkswagen Poznań i Wojskowe 

Zakłady Mechaniczne z Siemianowic 
Śląskich. 

Minister finansów Jacek Rostowski 
mówił w trakcie wręczania nagród, że 
Polska „nie tylko <suchą nogą>, ale też 
<brawurowo> przeszła przez kryzys”. 
Podziękował przedsiębiorcom, dzięki któ-
rych kreatywności i zaangażowaniu mamy 
tak dobre wyniki. Min. Rostowski powie-
dział, że mimo, iż jeszcze dwa miesiące 
temu wydawało się inaczej, wzrost 2,5 
proc. w 2012 r. „wydaje się dzisiaj raczej 
bezpieczny”. Również założone ograni-
czenie deficytu w finansach publicznych 
jest raczej bezpieczne, co zostało potwier-
dzone przez Komisję Europejską. W oce-
nie Rostowskiego „możemy powiedzieć, 
że z większym optymizmem możemy 
patrzeć na 2012 r.”

Wicepremier Waldemar Pawlak 
gratulował przedsiębiorcom entuzjazmu, 
kreatywności i przebojowości: – „Dzięki 
Państwu poradziliśmy sobie już z różnymi 
trudnymi okresami w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat polskiej transformacji - jeste-
śmy wytrenowani, więc i w obecnej kry-
zysowej sytuacji dobrze sobie radzimy”.

Gali towarzyszyły aukcje charytatyw-
ne i loterie, z których środki przeznaczane 
są na działalność fundacji, m.in. Fundacji 
Synapsis. Znakomitą artystyczną oprawą 
gali był występ Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE 
im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Business Centre Club działa od 1991 
roku. Zrzesza 2,5 tys. członków – osób 
fizycznych i firm. W poprzednich latach 
Nagrodę Specjalną otrzymali m.in.: Lech 
Wałęsa, Jose Manuel Barroso, Margaret 
Thatcher, Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy 
Buzek, Władysław Bartoszewski i 
Tadeusz Mazowiecki. 

Członkami BCC są m.in. spół-
dzielnie społemowskie – WSS Praga 
Południe, WSS Śródmieście i SS 
Mokpol oraz Mazowiecka Agencja 
Handlowa „Społem”, dlatego w tego-
rocznej gali uczestniczyli prezesi: B. 
Różycki, A. Tylkowska i J. Wójtowicz-
Garwoła.  W 2010 r. Złotą Statuetkę 
Lidera Polskiego Biznesu, w obecności 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
i premiera Donalda Tuska, odebra-
ła prezes WSS Śródmieście Anna 
Tylkowska.  

Opr. red.

W grudniowym „Poradniku 
Handlowca” ukazał się wy-
wiad z JERZYM RYBICKIM 

– prezesem Zarządu KZRSS „Społem”, 
zatytułowany: „Społem – firma z ludz-
ką twarzą”. Wywiad przeprowadził 
redaktor Jacek Ratajczak. A oto jego 
fragmenty: 

– /…/ Czy skutecznym pomysłem 
jest Krajowa Platforma Handlowa 
Społem? 

– /…/ Platforma jest internetowym 
biurem zakupowym świadczącym usługi 
w zakresie negocjacji zakupów. Jest spół-
ką z o.o., w której 100% kapitału należy 
do Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Spożywców „Społem”. 
W sytuacji konsolidacji rynku dajemy 
czytelny sygnał swoim spółdzielniom, 
że Platforma jest dla nich alternatywą 
– będzie w ich imieniu rozmawiać z pro-
ducentami. W grupie bowiem zawsze ła-
twiej negocjować ceny. Nie ograniczamy 
jednocześnie poszczególnym spółdziel-
niom prawa do indywidualnego ustalania 
cen z producentami. 

– Czy Krajowa Platforma 
Handlowa uzyskała poparcie ze strony 
wszystkich spółdzielni? Przecież około 
50 spółdzielni współpracuje z Em-
perią. Partnerski Serwis Detaliczny 
SA to spółka Grupy Dystrybucyjnej 
Tradis powołana do pracy na rzecz 
Spółdzielni Społem. Stworzono nawet 
konkurencyjną sieć sklepów Gama. 
Czy te spółdzielnie również mogą przy-
stąpić do waszego projektu? 

– Oczywiście. Spółdzielnie współ-
pracujące z PSD nadal należą do struktur 
Związku, uczestniczyły w naszym zjeź-
dzie. Dla nas nie jest ważne, czy sklep 
nazywa się Gama, czy Lux. Jeśli pozo-
staje w ramach naszej organizacji, czyli 
w Społem – to dobrze. Uważam zresztą, 
że sukcesem Społem jest różnorodność, 
pod warunkiem, że poszczególne spół-
dzielnie zachowają najwyższy poziom 
pod względem jakości asortymentu czy 
obsługi. Przykładowo, w Olsztynie miej-
scowa spółdzielnia nazywa swoje sklepy 
„kwiatkami”: Niezapominajka, Malwa, 
Bławatek. Ludzie to „kupili”, przyzwy-
czaili się do tego, dlatego nie należy tam 
wprowadzać przykładowo marki Lux. 

Warto promować w tym wypadku miej-
scową tradycję, nie wszyscy klienci chcą 
bowiem robić zakupy w identycznych 
sklepach, jak to bywa w przypadku du-
żych operatorów. 

– /…/ Struktury spółdzielcze często 
były postrzegane jako anachroniczne, 
nienadążające za zmianami na rynku. 
Bywało, że część spółdzielców z racji 
wieku, innych doświadczeń rynkowych 
nie była zainteresowana przemianami. 
Czy do spółdzielni weszło już „nowe 
spojrzenie”? 

– Myślę, że ten proces ciągle trwa. 
Wiele naszych spółdzielni posiada jesz-
cze majątek nieefektywny, ale sukce-
sywnie się go pozbywa, przeznaczając 
uzyskane środki na budowę np. nowych 
sklepów. Przykładem nowego podejścia 
Społem w handlu jest nasza obecność 
w galeriach handlowych w charakterze 

operatora. Polecam takie obiekty w Ka-
liszu, Wrocławiu, Bytomiu, Słupsku, 
Śremie i wielu innych miastach. 

Warto także zauważyć, że poziom 
kredytowania w spółdzielczości jest 
niezwykle niski. Spółdzielnie nie bu-
dują swej przyszłości na kredytach, nie 
są finansowo ekspansywne, podejmują 
raczej ostrożne, przemyślane działania, 
angażując głównie własne środki. Jeśli 
chodzi natomiast o kadry spółdzielcze, 
proces wymiany również następuje. 
Chcę jednak zaznaczyć, że Społem było 
i jest „firmą z ludzką twarzą” – jeśli 
ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, ma 
zapewnione zatrudnienie. Dla Społem 
człowiek jest równie ważny jak zysk 
firmy. To nas odróżnia od innych pod-
miotów na rynku, jest to po części cecha 
spółdzielczości. 

– Jakie decyzje zapadły na ostatnim 
zjeździe delegatów w Wiśle? 

– /…/ Zdecydowanie odrzucono 
koncepcje przekształceń spółdzielni 
w spółki. Zjazd opowiedział się za 
utrzymaniem dotychczasowych zasad 
działania w oparciu o statut spółdzielczy. 
Spółki natomiast można powoływać do 

realizacji zadań celowych. W obecnych 
warunkach kryzysowych należy przede 
wszystkim skupić się na obronie dotych-
czasowego stanu posiadania, na przeciw-
działaniu próbom likwidacji spółdziel-
czości. A że najlepszą bronią jest atak, 
spółdzielcy muszą być przygotowani na 
różne warianty wydarzeń. Spółdzielniom, 
które mają kłopoty zaleca się łączenie 
z silniejszymi podmiotami. Zwłaszcza 
z tymi, które działają na sąsiadujących 
ze sobą obszarach. Zjazd zaakceptował 
działania naszego Związku premiujące 
innowacyjność, zarówno w rozwoju bazy 
materialnej spółdzielni, jak też ich oferty 
handlowej i usługowej. 

– Czy sklepy pod szyldem Lux 
i Lux--mini będą dalej rozwijane? To 
łącznie niewiele placówek przy poten-
cjale ponad 4 tys. placówek. Trudno 
zatem mówić o sukcesie tej inicjatywy. 

Jak zachęcić spółdzielców do wyboru 
tego szyldu? 

– Chcemy, żeby sklepy Lux były da-
lej rozwijane. Jest postęp, nie ma jednak 
pośpiechu w tej sprawie. Najczęściej na 
model działania pod szyldem Lux prze-
chodzą sklepy po modernizacji. Dotyczy 
to także sklepów Lux-mini. Często pod-
powiadamy spółdzielcom – jeśli nie masz 
pomysłu na sklep – zrób Lux, nie będziesz 
żałował. Zresztą obecnie trudno o spekta-
kularny rozwój organiczny i wiele sieci 
napotyka na bariery w tym elemencie 
strategii. Liczba nowych sklepów nie 
będzie dynamicznie przyrastać – rozwój 
pójdzie w kierunku podwyższania jakości 
działania oraz powiększania powierzchni 
pojedynczych placówek handlowych. 

– /…/ Czy obecnie wasze sklepy 
są w stanie konkurować z Biedronką, 
Lidlem, Netto? 

– Bardzo ciężko jest konkurować 
z działającymi na rynku podmiotami 
w formacie dyskontów. Jednak niektóre 
nasze dyskonty znakomicie sobie radzą 
– przykładowo sklep „S” w Bochni czę-
sto ma konkurencyjną ofertę w stosunku 
do Biedronki. Jednak dla nas nie jest to 

format przyszłościowy, bardziej będzie-
my inwestować w sklepy osiedlowe, któ-
re potrafią dostosować asortyment pod 
klienta, posiadają odpowiednią kadrę. 
Te sklepy są przyjazne dla klienta, mimo 
że ceny są nieco wyższe niż w dyskoncie. 
Ostatnio bardzo mocno w tych placów-
kach postawiliśmy na artykuły świeże, 
które stanowią 50-60% oferty sklepu 
i klient to akceptuje. 

– Jaka będzie – Pana zdaniem 
– przyszłość handlu w Polsce? 

– Nasze społeczeństwo jest przy-
zwyczajone do handlu małoformatowe-
go, dlatego ta forma przetrwa. Atutem 
Społem są świetne lokalizacje sklepów. 
Na pewno dojdzie do nasycenia po-
wierzchnią handlową i wielu operatorów 
może mieć problemy. Najważniejszy jest 
jednak klient – dlatego stawiamy na for-
mułę sklepu osiedlowego, po sąsiedzku. 
Plus własna produkcja. Chcemy również 
stopniowo wprowadzać na nasze półki 
markę własną. Zaczniemy od kilkunastu 
produktów: herbaty, makarony, para-
farmaceutyki, przetwory owocowe. Nie 
mamy jednak w tej materii doświadczeń, 
nie wiemy, czy nasz klient to zaakcep-
tuje. Wierzę jednak, że Społem będzie 
dalej liczącym się partnerem w handlu. 
Mamy bowiem zdolność zaoferowania 
produktów i usług najlepiej spełniających 
wymagania lokalnego rynku.  

(red,)

„Z ludzką twarzą”

Poparcie dla reform

Na początku roku rząd Donalda 
Tuska doświadczył boleśnie, 
że wprowadzanie nowych 

rozwiązań i przepisów, bez należytej 
konsultacji społecznej i rzetelnej infor-
macji, powoduje gwałtowne protesty 
i niezadowolenie. Ten gniew może się 
z czasem kumulować i osiągnąć masę 
krytyczną podczas najbliższych wy-
borów, czy to parlamentarnych, czy 
samorządowych, co da wynik negatyw-
ny dla rządzących. Jak gdyby zlekce-
ważono opinię publiczną, szczególnie 
w momencie kiedy decyzje rządowe 
dotykają tak ważnych i wrażliwych 
sfer życia publicznego, jak dystrybucja 
leków i korzystanie z Internetu.

Ludzie odebrali to jako arogancję 
władzy, jeśli niedługo po kampanii wy-
borczej, pełnej obietnic i zapewnień o 
służeniu społeczeństwu, pewne regulacje 
wprowadza się chyłkiem po kryjomu, 
nie bacząc np. na ogromne kłopoty ludzi 
chorych i starszych w aptekach. Zatem 
potrzebna jest dobra, na czas, polityka 
informacyjna oraz stałe konsultacje spo-
łeczne, przynajmniej w ważniejszych 
sprawach, takie jak np. mamy w Komisji 
Trójstronnej.

Problem jest zasadniczy, jeśli mamy 
przeprowadzić niezbędne reformy 
gospodarcze. A to pilna konieczność, 
jeśli Polska ma nie popaść w tarapaty jak 
niektóre kraje unijne na południu konty-
nentu i nie wypaść do jakiejś trzeciej ligi 
gospodarczej. Zmniejszyć dług publiczny 
i zmniejszyć deficyt budżetu państwa, 
reformując nasze finanse publiczne – to 
zadanie które powinno być realizowane 
już od kilku lat. Skutki zaniechania re-
form mogą być tragiczne i wpędzić nas w 
prawdziwie głęboki kryzys. 

Zatem rząd powinien jednak popra-
cować nad logiką reform i przekonać 
do nich społeczeństwo poprzez szeroką 
kampanię w mediach. Mówiłem o tym 
dobitnie podczas wielkiej styczniowej 
gali BCC w Teatrze Wielkim. W pew-
nych działaniach polscy przedsiębiorcy 
domagają się swoistej dyktatury premie-
ra, a to w zakresie likwidacji biurokracji 
i opieszałości sądów, zakończenia prywa-
tyzacji, uszczelnienia systemu zasiłków. 
A także redukcji koncesji i szarej strefy, 
która sięga w Polsce 200 miliardów 
złotych. To jednak wymaga siły i kon-
sekwencji, jaką w trudnych latach 90. 
wykazała premier Hanna Suchocka. 

Pani premier otrzymała podczas stycz-
niowej gali Nagrodę Specjalną BCC za 
przywrócenie polskiej gospodarce w 
okresie transformacji solidnej stabilno-
ści finansowej, wprowadzenie Polski na 
ścieżkę szybkiego wzrostu, przeprowa-
dzenie długofalowych reform struktural-
nych oraz za utrzymywanie znakomitych 
stosunków naszego kraju z Watykanem. 

Przeprowadzenie w Polsce reform 
gospodarczych jest tym bardziej pilne 
i konieczne, gdyż na świecie i w Unii 
Europejskiej utrzymuje się wciąż nie-
pewna, niestabilna sytuacja. Nie wiado-
mo do końca, czy pakt fiskalny przyniesie 
spodziewane efekty i zastopuje regres w 
wielu już krajach unijnych. Dlatego re-
formy muszą ruszyć już, teraz! 

Oczywiście, gdyby rząd, Donald Tusk, 
minister Rostowski, zamiast upajać się 
„zieloną wyspą”,  powiedzieli otwarcie: 
słuchajcie Polacy, mamy takie i takie za-
grożenia, taką, a nie inną trudną sytuację 
gospodarczą i zewnętrzną, ale dogadajmy 
się. I w sprawie np. reformy systemu eme-
rytalnego, likwidacji przywilejów branżo-
wych, czy jednolitego systemu ubezpie-
czeń. Wtedy mniejsze byłyby pretensje, 
uniknęlibyśmy atmosfery walki, nagonki, 
inwektyw, swarów. Zamiast kłócić o to, 
co ma być, tylko zaczęlibyśmy spokojnie, 
wspólnie rozwiązywać problemy. 

MAREK GOLISZEWSKI

Od redakcji: Autor jest prezesem 
Bussiness Centre Club i przewod-
niczącym Stowarzyszenia Euro-
Atlantyckiego. 

Medale Solidarności Społecznej otrzymali: Paweł Antonik i Ryszard Krauze.
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l MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI 2012 l

 Dokończenie ze str. 1

Klub Publicystów
Spółdzielczych

Reaktywacja

Pod patronatem Prezydenta RP

Chyba największe brawa zebrał 
min. Olgierd Dziekoński, który 
odczytał list od prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, a od siebie dodał 
wiele ciepłych słów, proponując aby w 
MRS 2012 kierować się porywającym 
hasłem: „Wybierzmy spółdzielnie!”, 
jako bardziej humanitarne podmioty 
gospodarcze, bo one „są bardziej 
przyzwoite”. 

Pan prezydent przemówił do 
zebranych z telebimu ze specjalnym 
orędziem, w którym serdecznie 
pozdrowił spółdzielców i życzył im, 
aby wykorzystali swój ogromny 
potencjał ludzki i materialny dla dobra 
kraju, osiągając przynajmniej poziom 
udziału w PKB jak w czołowych 
krajach unijnych /6% wobec obecnego 
niespełna jednego procenta w kraju/.    

Zebrani obejrzeli również film 
promocyjny o polskiej spółdzielczości, 
który będzie też emitowany w telewizji 
polskiej. Wiele efektownych zdjęć 
znalazło się tam z nowoczesnych, 
zmodernizowanych sklepów „Społem”.    

Następnie z przemówieniem 
programowym wystąpił prezes Zarządu 
KRS Alfred Domagalski. Wskazywał 
m.in. na potrzebę przeciwstawienia się 
drastycznie rosnącym nierównościom 
społecznym, wykorzystując szansę dla 
spółdzielczości, jaką stwarzają m,.in. 
obchody MRS 2012. Pogoń za zyskiem 
nie może przesłaniać potrzeb człowieka. 
/Obszerne cytaty zamieszczamy na str.3/. 

Warto podkreślić, że na zakończenie 
prezes Domagalski powiedział: - 
„Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich 
podziękuję Panu Prezydentowi 
Bronisławowi Komorowskiemu za objęcie 
obchodów Międzynarodowego Roku 

Spółdzielczości patronatem honorowym i 
skierowane przesłanie. To dla wszystkich 
spółdzielców ogromne wyróżnienie i 
docenienie ich dorobku, a także uznanie 
systemu wartości na którym opiera 
się spółdzielcza działalność. Cenimy 
to tym bardziej, że jest to pierwszy od 
kilkunastu lat gest stający w poprzek dość 
powszechnym działaniom nakierowanym 
na dyskredytację spółdzielczości jako 
formy działalności gospodarczej.”

Wśród przemówień pozostałych 
gości z uwagą wysłuchano Leszka 
Millera, który nawiązał do zrealizowanej 
przez słynną Warszawską Spółdzielnię 
Mieszkaniową idei Żeromskiego 
„szklanych domów”. Wspomniał, że w 
niedocenianych latach PRL, głównie 
po 1956 r. zbudowano wiele obiektów, 
domów spółdzielczych i wychowano 
wiele kadr. Kłopoty i próby likwidacji 
spółdzielczości pojawiły się dopiero 
w demokratycznej Polsce ze strony 
tych, których kusi jej majątek. Jednak 

„Wybierzmy spółdzielnie!”

W przeddzień uroczystości inau-
guracji Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości 2012, 9 

stycznia br. w siedzibie KRS spotkał się 
z dziennikarzami prezes Zarządu KRS 
Alfred Domagalski, w towarzystwie 
dyrektora Spółdzielczego Instytutu 
Badawczego Adama Piechockiego i dy-
rektora Centrum Promocji KRS Stefana 
Zajączkowskiego.

– „W Polsce, pomimo, że nikt nie 
kwestionuje zasad, wartości i idei 
spółdzielczości, mamy poważne problemy 
z urzeczywistnieniem tej idei” – powie-
dział Alfred Domagalski. A te problemy 
są związane głównie z niesprzyjającymi 
przepisami. Brak jest nowoczesnej 
ustawy o spółdzielniach.

– „Niestety, prawo w Polsce mamy nie 
najlepsze – kontynuował prezes.  – W 
Polsce spółdzielnie zostały wpisane w 
pewnym sensie w system prawny właściwy 
w sumie dla spółek kapitałowych. To jest 
obce dla spółdzielczości. Chcemy aby 
prawo polskie było zbliżone do europe-
jskiego i światowego” – dodaje. Jak 
powiedział dobitnie – polska władza 
musi wreszcie zrozumieć, że spółdziel-
czość nie powstała wskutek Rewolucji 
Październikowej, lecz Rewolucji 
Przemysłowej!

Zdaniem dyrektora Adama 
Piechowskiego, „Spółdzielnie rozwijają 
się zarówno w krajach najbogatszych, 
takich jak USA, czy Japonia, ale również 
w krajach rozwijających się, gdzie 
pełni bardzo ważną rolę w awansie cy-
wilizacyjnym. 

– Stwarza szansę dla ludzi słabszych, 
ludzi którzy nie mają możliwości prow-
adzenia własnego biznesu, a także dla 
tych którzy nie chcą być jakimś tam 
maleńkim trybikiem w wielkich korpo-
racjach” – dodaje Alfred Domagalski. 
Jak przekonywali obaj spółdzielcy, ta 
forma gospodarowania lepiej radzi so-
bie w sytuacjach kryzysowych, aniżeli 
spółki. 

Rok 2012 będzie miał również 
szczególne znaczenie dla polskiej spół-
dzielczości, gdyż przypada w nim 150 
rocznica powstania najstarszej istniejącej 
do dziś spółdzielni w Polsce – Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy.

Jak podano podczas konferencji, 
polska spółdzielczość zorganizowana 
jest w 15 branżach i obejmuje ok. 9 
tys. spółdzielni, liczących ok. 8 mln 
członków i zatrudniających 300 tys. pra-
cowników. Obchody Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości mają przybliżyć 
opinii publicznej zasady i dorobek 
polskiej i światowej spółdzielczości. 
Stąd liczne planowane imprezy i akcje 
promocyjne

DG

Alfred 
Domagalski 

wśród 
dziennikarzy

6 lutego br. obradował po dłuż-
szej przerwie Zarząd Klubu 
Publicystów Spółdzielczych 

Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. 
Mimo trudnej sytuacji materialnej i 
lokalowej Stowarzyszenia, w związ-
ku z Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości 2012, Zarząd posta-
nowił wznowić działalność klubu, 
zwołując w najbliższym czasie ze-
branie klubowe. Będzie to okazja do 
weryfikacji członków klubu, przedys-
kutowania spraw organizacyjnych 
oraz zapoznania się z programem 
obchodów MRS. 

Klub ma zamiar aktywnie włączyć 
się w te obchody, poprzez m.in. inspi-
rujące do publikacji zebrania dotyczące 
poszczególnych problemów spółdziel-
czości, jej promocji, sytuacji i rozwoju 
oraz udział w różnych przedsięwzięciach, 
wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą, 
związkami spółdzielczymi i prasą spół-
dzielczą.  

Zarząd Klubu zamierza zorga-
nizować, pod egidą Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP i we współpracy z or-
ganizacjami spółdzielczymi, warsztaty 
dziennikarskie, dla wszystkich zainte-
resowanych problematyką spółdzielczą. 
Informacje pod telefonem redakcyj-
nym: 827-92-41 wewn. 207. /red./ 

Fragmenty przemówienia pre-
zesa Zarządu Krajowej Rady 
Spółdzielczej ALFREDA DO-

MAGALSKIEGO na uroczystej 
inauguracji Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie, 10 stycz-
nia 2012 r. /śródtytuły od redakcji/.    

/…/ Wysokie tempo rozwoju oku-
pione zostało rosnącymi ponad miarę 
nierównościami społecznymi, ogrom-
nym zadłużeniem publicznym, rozwo-
jem patologii społecznych i przestęp-
czości, terroryzmem i niespotykanymi 
w historii kosztami bezpieczeństwa. 
Przychodzi nam więc płacić za to w po-
staci rosnących cen, wyższych podatków, 
ograniczonego dostępu do usług publicz-
nych czy też niestabilnym i wydłużonym 
okresem pracy. Budujemy jednocześnie 
świat, w którym rozrastają się systemy 
kontrolne, dominują normy i urzędnicze 
procedury, a zarządzanie wielkimi insty-
tucjami sprowadza się do zarządzania 
ryzykiem. 

Przesłania to coraz wyraźniej czło-
wieka i jego problemy oraz podnosi 
ponad miarę koszt funkcjonowania 
państwa. 

/…/ Polska, przebudowując swoją 
gospodarkę na początku lat dziewięć-
dziesiątych minionego wieku przejęła 
lansowaną wówczas ideologię i podpo-
rządkowała wdrażane reformy jej dok-
trynie. W rezultacie budujemy państwo 
dwubiegunowe; po jednej stronie wy-
łącznie komercja, po drugiej wolontariat, 
po jednej stronie wielcy pracodawcy, po 
drugiej siła najemna. 

Polepszyć świat
/…/ Brytyjscy badacze Richard 

Wilkinson i Kate Picket dowodzą, że 
mniejszy stopień nierówności zwiększa 
poziom wzajemnego zaufania, zmniej-
sza liczbę zaburzeń psychicznych, ogra-
nicza liczbę zabójstw, wydłuża wiek 
życia, zmniejsza liczbę więźniów, ludzie 
mają więcej czasu wolnego. Nie ma 
wątpliwości co do tego, że większa rów-
ność i sprawiedliwość społeczna oraz 
partycypacja pracowników w procesie 

gospodarowania zwiększa w sposób 
trwały i bezpieczny produkt narodowy i 
przyczynia się do poprawy jakości życia 
wielu ludzi.

Kryzysy mają jednak i tę zaletę, że 
skłaniają do poszukiwania rozwiązań. 
Musimy więc poszukiwać odpowiedzi 
na pytanie, czy skazani jesteśmy na 
kontynuowanie drogi określonej neolibe-
ralną filozofią przynoszącą tak poważne 
zagrożenia, czy możliwy jest inny świat, 
świat przyjazny człowiekowi, bardziej 
bezpieczny i zrównoważony? Czy system 
jaki wspólnie budujemy musi się opierać 
na rażących nierównościach, wybuchać 
poważnymi kryzysami, sprzyjać rozwo-
jowi patologii społecznych i atomizacji 
społeczeństwa? Czy jednak jesteśmy w 
stanie budować społeczeństwo oparte na 
zaufaniu, współpracy, zrozumieniu, wię-
ziach społecznych, bardziej sprawiedliwe 
i solidarne społecznie? 

Czy możliwe jest poskromienie 
ludzkiej chciwości prowadzącej do 
podważania takich fundamentalnych 
wartości jak zaufanie, solidarność i 
szacunek? Czy dla naprawienia świata 
wystarczy zbilansować budżety, czy 

niezbędny jest powrót do zasad, idei i 
wartości?

Wielka Orkiestra
/…/ Spółdzielnie oznaczają szan-

sę, szansę na pełniejsze zaspokojenie 
ludzkich potrzeb i budowę lepszego, 
bardziej przyjaznego dla ludzi państwa. 
To szansa dla rolników pozwalająca 
im zachować bardziej konkurencyjną 
pozycję na rynku, dla pracowników 
poprzez zabezpieczenie stabilnych i 
sprawiedliwie opłacanych miejsc pracy, 
konsumentów mogących mieć możli-
wość dostępu do dobrych jakościowo 
i we właściwej cenie towarów i usług. 
To także szansa na tańsze, bo wspólnie 
wybudowane mieszkania i wzmocnienie 
pozycji drobnych kupców poprzez doko-
nywanie zbiorowych zakupów i wspólny 
marketing. Nie musimy także korzystać 
z usług banków, do których zgłaszamy 
dziś poważne pretensje, lecz wstąpić 
na członka banku spółdzielczego, lub 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej i korzystać z ich usług jako 
współwłaściciele.

/…/ Spółdzielczość była, jest i pozo-
stanie dobrowolnym wyborem ludzi. 
Jest oznaką wolności i demokracji. 
To jedna z nielicznych form aktywności 
ludzi mająca na celu dobro wszystkich 
tworzących ją osób i środowiska w któ-
rym funkcjonuje. Spółdzielnie stanowią 
najbardziej trwałe struktury społeczne 
stanowiące znakomity model samoorga-
nizacji społeczeństwa będący niezbęd-
nym elementem państwa obywatelskiego. 
Zasługują więc na należną uwagę, a nie 
zaledwie na tolerancję. Przy odrobinie 
zrozumienia ze strony państwa spółdziel-
czość może się stać Wielką Orkiestrą 
Wzajemnej Pomocy w jak najlepszym 
znaczeniu tego słowa /…/ .

To nie pieniądze, lecz idee łączą 
ludzi. 

Głos ONZ
/…/ Proklamowanie przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych  
Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości jest jednym z najlep-

szych dowodów podkreślających rolę 
i znaczenie sektora spółdzielczego we 
współczesnym „zaawansowanym” kapi-
talizmie. Decyzją tą wspólnota narodów 
świata pragnie zwrócić uwagę szerokiej 
opinii społecznej na przymioty spół-
dzielczego systemu, dające szansę dla 
wielu ludzi na udział w procesie gospo-
darowania, stosownie do posiadanych 
kwalifikacji i możliwości. 

Rezolucja ONZ stwierdza, że spół-
dzielczy model przedsiębiorczości jest 
ważnym czynnikiem  rozwoju gospo-
darczego i społecznego. Umożliwia 
on wielu ludziom partycypację w tym 
rozwoju. We wszystkich krajach nie-
zależnie od poziomu rozwoju spół-
dzielnie przyczyniają się skutecznie 
do eliminacji biedy, tworzenia miejsc 
pracy, ochrony środowiska naturalnego 
i integracji społecznej. Jedynie wolna 
gra sił rynkowych nie będzie w stanie 
zapewnić ani zbiorowego ani indywidu-
alnego szczęście dla światowej popula-
cji. Gospodarka rynkowa to nie tylko 
konkurencja, ale także współpraca, to 
nie tylko współzawodnictwo, ale także 
współdziałanie, to nie tylko egoizm, 
ale także altruizm. /…/

Z tych powodów Organizacja 
Narodów Zjednoczonych w przyjętej 
rezolucji wzywa rządy, instytucje, spół-
dzielnie i wszystkie inne zainteresowane 
strony do wspierania rozwoju spółdzielni 
na całym świecie. Rezolucja podkreśla  
konieczność budowy lepszej świadomo-
ści na temat spółdzielczości i zachęca 
rządy państw członkowskich do rewizji 
ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni 
dla zapewnienia im możliwości wzrostu 
i trwałego rozwoju.

   
Pokażmy potencjał 

/…/ Musimy  bronić spółdzielczości 
przed błędnymi decyzjami polityczny-
mi, ale także przed własnymi słabo-
ściami. Musimy bronić systemu, który 
jest potrzebny dla ludzi, i dla Państwa. 
Więcej dobrych spółdzielni to więcej lu-
dzi aktywnie uczestniczących w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju i wnoszą-
cych własny wkład w ten rozwój. 

Zrozumienie, spółdzielczej specyfiki 
i uznanie odrębności spółdzielni od 
sektora komercyjnego jest kluczem do 
zbudowania właściwego dla nich pra-
wa.  Własność prywatna nie jest bowiem 

spółdzielcy okazali się niepokorni wobec 
doktrynerskich zapędów neoliberałów, a 
lewica zawsze będzie ich bronić.  

Wicemarszałkowie Sejmu Eugeniusz 
Grzeszczak i Wanda Nowicka również 
wyrażali swe poparcie dla polskiego 
ruchu spółdzielczego i jego wartości. 
Podobnie ciepłe gratulacje i życzenia 
kierowali do zebranych min. Ewa 
Kierzkowska i poseł Jan Krzysztof 
Ardanowski, krytykujący neoliberalne 
zakusy na spółdzielczy majątek. List z 
pozdrowieniami od przewodniczącego 
OPZZ Jana Guza odczytała jego 
zastępczyni Wiesława Taranowska, a 
część oficjalną zakończyło odczytanie 
listu gratulacyjnego od marszałka Sejmu 
Ewy Kopacz. 

Podczas uroczystej gali prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Raciborzu 
Elżbieta Ceglarek została uhonorowana 
tytułem Menedżer Spółdzielca 2011 r. 
Gratulujemy!

W części artystycznej wystąpił 
ciepło oklaskiwany znany spółdzielczy, 
żywiołowy zespół ludowy „Poloneziaki” 
z Bielawy.

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

 Dokończenie na str. 7

Grupa społemowców z A. Domagalskim.

Spółdzielczość znaczy szansa
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Franciszek Stefczyk – 
„Apostoł biednych” – kandydatem na ołtarze

Benedykt XVI do spółdzielców

W dniu 2 grudnia 2011 roku 
minęła 150. rocznica uro-
dzin Franciszka Stefczyka          

(1861-1924) – nauczyciela, działacza 
społecznego i spółdzielczego, eko-
nomisty, inicjatora spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-pożyczkowych, 
znanych później jako Kasy Stefczyka  
i współtwórcy polskiej bankowości 
spółdzielczej. W dziejach polskiej spół-
dzielczości to postać wielka i wyjątko-
wa, która obecnie ma szanse zostać 
beatyfikowaną! 

Co roku, 2 grudnia delegacja polskich 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych – popularnych SKOK-
ów, składa kwiaty na grobie patrona 
Spółdzielczych Kas na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie. Jednak 2 
grudnia 2011 r. we Lwowie obchody 
150. rocznicy urodzin patrona Kas były 
wyjątkowe, bowiem Rada Naukowa 
Spółdzielczego Instytutu Naukowego z 
Sopotu, wraz z delegacją SKOK, prze-
kazała metropolicie lwowskiemu arcybi-
skupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu 
list z prośbą o wszczęcie procesu beatyfi-
kacyjnego Franciszka Stefczyka.

W uzasadnieniu napisano m.in.: 
„Owocem pracy apostoła biednych, 
jak nazywali go współcześni, było pod-
niesienie poziomu życia mieszkańców 
wsi, miasteczek, wspólnot parafialnych 
dzięki budowie samopomocowych in-
stytucji finansowych, które skutecznie 
zahamowały lichwę (…), przeciwsta-
wiały się wykluczeniu społecznemu i 
patologiom (…), służąc w ten sposób 
realizacji dobra wspólnego (…).

Kasy Stefczyka obok celów gospodar-
czych uczyły demokracji i odpowiedzial-
ności, solidarności i uczciwości (…). 
Stały się nie tylko instytucjami finanso-
wymi, ale                       i społecznymi, 
dążyły do gospodarczego, społecznego i 

10 grudnia 2011 r. papież 
Benedykt XVI spotkał się w 
Watykanie z przedstawiciela-

mi włoskich Spółdzielni Kredytowych. 
- „Nauczanie społeczne Kościoła od 
zawsze wspierało idee solidarności i po-
mocniczości w relacjach między istotą 
ludzką a Państwem. Idee te pozwalają 
zachowywać „równowagę pomiędzy 
ochroną praw osoby a wspieraniem 
dobra wspólnego, w wysiłkach na 
rzecz rozwoju miejscowej gospodarki, 
która lepiej odpowiada potrzebom lo-
kalnej zbiorowości” – mówił papież do 
spółdzielców w Auli Klementyńskiej z 
okazji 120 rocznicy encykliki „Rerum 
novarum”. 

Podkreślił znaczenie etycznej wrażli-
wości na ideę solidarności, przy zacho-
waniu słusznej autonomii człowieka, 
która ma znaczenie zarówno w świecie 
ekonomii, jak i finansów: ” „Powinnością 
chrześcijan jest, by wspierali każdą 
inicjatywę, która może animować go-
spodarkę działającą w oparciu o logikę 
wspólnoty i braterstwa” – podkreślał 
Ojciec Święty.

W trakcie spotkania Benedykt XVI 
pochwalił katolicki ruch spółdzielczy 
za próbę nadania ludzkiej twarzy światu 
ekonomii i biznesu. „ - Spółdzielnie, to 
szlachetne instytucje, które niosą w so-
bie ewangeliczne przesłanie. W czasach 
wielkich zmian i ekonomicznych zawiro-
wań odgrywają dużą rolę w ewangelizacji 
społeczeństwa. 

- „Jeśli miłość jest inteligentna, potrafi 
również znaleźć sposób działania przewi-
dujący, słuszny i opłacalny, jak w znaczą-
cy sposób pokazują liczne doświadczenia 
unii kredytowych” – powiedział papież, 
odwołując się do słów swojej encykliki 
„Caritas in veritate”.

Pamiętajmy, że w 1998 r. polski 
papież Jan Paweł II powiedział rów-
nież znamienne słowa do spółdzielców 
włoskich: „Spółdzielczość dowarto-
ściowuje człowieka, chroniąc słuszne 
interesy osoby ludzkiej”. Cytował je 
prezes KRS Alfred Domagalski pod-
czas inauguracji MRS 2012.   

Opr.red.

moralnego podniesienia swoich człon-
ków, stosując w praktyce zasadę chrze-
ścijańskiego miłosierdzia”.    

 Kim był Patron?
Franciszek Stefczyk urodził się 2 

grudnia 1861 r. w Krakowie, w ro-
dzinie urzędniczej. Po ukończeniu 
Gimnazjum św. Anny w Krakowie pod-
jął studia na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w 
1883 r. otrzymał absolutorium. Następnie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie uzyskał stopień doktora nauk 
filozoficznych.

Już na ławie szkolnej zaprzysiągł w 
kościele służyć przez całe życie Polsce. 
I słowa dotrzymał. Podjął pracę dla ludu 
i wśród ludu. Osiedlił się na wsi,          w 
Czernichowie koło Krakowa, w ów-
czesnym zaborze austriackim, gdzie w 
latach 1884-98 pracował jako nauczyciel 
historii i literatury w Krajowej Średniej 
Szkole Rolniczej. Równocześnie  dzia-
łał społecznie, wygłaszając pogadanki 
oświatowe w Kółkach Rolniczych. 
Poznał wtedy niedolę i potrzeby  ludu  
wiejskiego. Przekonał się naocznie, 
że rolnik uginając się pod ciężarem li-
chwiarskich procentów, dochodzących 
średnio do 150% rocznie, zmuszony jest 
opuszczać rodzinne strony i wędrować 
po chleb do obcych. Stwierdził wtedy, że 
najpilniejszą potrzebą jest umożliwienie 
ludności wiejskiej korzystania z taniego, 
wolnego od lichwy kredytu. 

W tym czasie w Niemczech funkcjo-
nowały kasy pożyczkowe, wzorowane 
na założonej w 1862 r. w Anhausen, 
przez pioniera światowego  ruchu spół-
dzielczego, wójta Friedricha Wilhelma 
Raiffeisena (1818-88), pierwszej w hi-
storii, spółdzielczej kasie pożyczkowej. 
Jej celem było ratowania miejscowych 
chłopów przed lichwą. Zasady Kasy 
Raiffeisena zdobyły popularność w 
całych Niemczech, a następnie w wielu 
innych krajach.

Spółdzielczością Franciszek Stefczyk 
zainteresował się jeszcze podczas stu-
diów w Wiedniu, zapoznając się z sys-
temem Raiffeisena. Tę wiedzę pogłębiał 
w czasie studiów na krakowskim UJ. 
Aby poznać praktyczną działalność Kas 
Raiffeisena, wybrał się w 1889 r. w po-
dróż studialną do Westfalii, gdzie istniała 
gęsta sieć dobrze funkcjonujących tych 
kas. Tam w Związku Spółek Raiffeisena  
w Münster gruntownie poznał funkcjono-
wanie  organizacji. Po powrocie do kraju, 
odwiedził Związek Spółek Zarobkowych 
i Gospodarczych w Poznaniu i zaczął 
propagować ideę tworzenia wiejskich 
spółdzielni, opartych częściowo na zasa-
dach Kas Raiffeisena.  

W 1890 r., korzystając z wiedzy, 
założył pierwszą w Polsce wiejską 
Spółdzielnię (Kasę) Oszczędnościowo-
Pożyczkową w Czernichowie (typu 
Raiffeisena). Sam ułożył statut i  pełnił w 
niej kolejno obowiązki rachmistrza, prze-
wodniczącego Zarządu i przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej. Byt Kasy oparł 
na samopomocy i solidarności członków, 
fundusze obrotowe zaś zdobywał na 
miejscu w postaci udziałów i wkładów. 
Po dziesięciu latach Kasa całkowicie 
wyrugowała lichwę ze wsi, wydając 

członkom pożyczek w kwocie 179.521 
koron, mając własnego funduszu zaso-
bowego 12.342 korony i 204.146 koron 
wkładów oszczędnościowych. W 1900 
r. członkowie płacili 6% od pożyczek i 
otrzymywali 4,5% od wkładów. 

Tak oto dr Franciszek Stefczyk dał 
przykład rolnikom, jak mają sami sobie 
radzić          w potrzebie, jak się organizo-
wać, by osiągnąć lepszy byt.

Był też współzałożycielem w 1889 r. 
Związku Handlowego Kółek Rolniczych, 
a do roku 1899 jego dyrektorem. 
Natomiast w latach 1899-1918 r. był 
kierownikiem, a następnie dyrektorem 
Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności    
i Pożyczek przy Wydziale Krajowym 
we Lwowie. Założył około 1.500 kas 
oszczędnośc iowo-pożyczkowych 
(nazwanych po jego śmierci Kasami 
Stefczyka), które dzięki niskim udzia-
łom i skromnemu oprocentowaniu były 
dostępne nawet dla najbiedniejszych rol-
ników i w znacznym stopniu przyczyniły 
się do osłabienia lichwy na wsi galicyj-
skiej. W 1909 r. z jego inicjatywy powstał 
Galicyjski Związek Mleczarski.

W 1907 r. dr Franciszek Stefczyk wstą-
pił do Polskiego Stronnictwa Ludowego,  
którego w latach 1908-13 był członkiem 
Rady Naczelnej i z listy PSL posłem na 
Sejm Krajowy we Lwowie. 

Brał czynny udział w pracach na rzecz 
ugruntowania państwowości i niepod-
ległości Polski. Od 1918 r. pełnił funk-
cję dyrektora Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych w Warszawie (przeniesionej 
ze Lwowa), następnie – dyrektora Banku 
Rolnego i prezesa Głównego Urzędu 
Ziemskiego. Po upadku rządu Ignacego 
Paderewskiego (1919 r.) został ponow-
nie dyrektorem Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych. Funkcję tę pełnił do końca 
życia.

W latach 1918-19 brał też udział w 
obronie Lwowa, za co otrzymał  Krzyż 
Obrońców Lwowa i Odznakę Honorową 
„Orlęta”. W czasie obrony Lwowa w li-
stopadzie 1918 r. był jednym z przywód-
ców polskiego Komitetu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Dobra Publicznego, odpo-
wiedzialnym za resort skarbu. W 1920 
r. przewodniczył delegacji Ministerstwa 
Skarbu do USA w sprawie pożyczki dla 
Polski. 

Również w 1920 r. zorganizował 
Spółdzielczy Instytut Naukowy w 
Krakowie. Ukoronowaniem jego pra-
cy w dziedzinie spółdzielczości było 
utworzenie w 1924 r. Zjednoczenia 
Związku Spółdzielni Rolniczych RP w 
Warszawie, którego został prezesem.   
Na krótko przed śmiercią został powo-
łany na stanowisko docenta Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

Za zasługi położone w pracy spół-
dzielczej i państwowej otrzymał jedno          
z najwyższych odznaczeń państwowych - 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą „Polonia 
Restituta”. 

 Zmarł w Krakowie 30 czerwca 1924 
roku. Pochowany został na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie, we wspól-
nym grobie, obok żony Wiktorii z 
Kozłowskich Stefczykowej, zmarłej w 
lutym 1916 r. we Lwowie. 

Jak mówiono wówczas, przedwczesna 
śmierć zabrała Polsce i spółdzielczości 
znakomitego Obywatela                 i 
Człowieka. Był autorem 128 prac zwią-
zanych z ruchem spółdzielczym, w tym 
13 podręczników i 12 prac naukowo-ba-
dawczych, m.in. „O spółdzielniach typu 
Raiffeisena” (1890), „Podręcznik dla 
spółek oszczędności i pożyczek” (1900) 
i „Rolnicze stowarzyszenia pożyczko-
we” (1914). Ostatnia praca „Stanowisko 
spółdzielczości w rolnictwie” – jest jakby 
jego testamentem dla spółdzielców–rol-
ników.

Przez cześć i wdzięczność dla niego 
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczko-
we nazywano Kasami Stefczyka.

W okresie międzywojennym do 3.500 
Kas Stefczyka należało półtora miliona 
osób. Odegrały one wtedy ogromną rolę 
w budowie sektora usług i drobnej przed-
siębiorczości. Ich rozwój przerwała II 
wojna światowa.

Na drodze do beatyfikacji
W ramach obchodów 150. rocznicy 

urodzin Franciszka Stefczyka, w dniu 
2 grudnia 2011 r. w hotelu „Leopolis” 
we Lwowie, na uroczyste posiedzenie 
Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu 
Naukowego z Sopotu zaproszono me-
tropolitę lwowskiego abpa Mieczysława  
Mokrzyckiego.

 Na wstępie Marcin Konik-
Korn, wicedyrektor Wydawnictwa 
Benedyktynów „Tyniec”, poinformował, 
że zebrano już dokumenty  i korespon-
dencję Franciszka Stefczyka. Wyraźnie 
wynika z nich,       że opierał on swoją 
działalność dla dobra wspólnego na zasa-
dach chrześcijańskich.

Według ks. infułata Ireneusza 
Skubisia, redaktora naczelnego tygo-
dnika „Niedziela”, zebrany materiał o 
życiu Stefczyka jest bardzo dobry do 
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i 
kanonizacyjnego. Jak dodał, „Tacy ludzie 
jak Franciszek Stefczyk powinni być 
wzorem chrześcijańskiego życia”.

„– Ekonomia według Stefczyka, 
była na drugim miejscu, na pierwszym 
była antropologia, był człowiek, była 
miłość bliźniego” – mówił prof. Janusz 

Ossowski, prezes Spółdzielczego 
Instytutu Naukowego w Sopocie. 

Grzegorz Bierecki, senator i prezes 
Krajowej SKOK, podkreślił heroiczność 
cnót Franciszka Stefczyka. „ – To nie-
zwykły człowiek, który jest przykładem 
dla wielu Polaków. Znajdujemy w jego 
pismach, jego działaniach inspiracje do 
aktualnych przedsięwzięć. To człowiek, 
który pokazał swoim działaniem, jak 
można w praktyce realizować Ewangelię. 
To jest człowiek, który zasłużył na wy-
niesienie na ołtarze” – dodał senator.

SKOK-i, najpierw małe samopomo-
cowe spółdzielnie, działające od 1992 r. 
przy zakładach pracy        i parafiach,  
dziś obsługują prawie 2,3 mln Polaków 
i opiekują się 14 mld zł oszczędności 
swoich klientów.

Z kolei Andrzej Sosnowski, prezes 
największej spółdzielni w Europie, 
/liczącej  750 tys. członków!!/ - SKOK 
im. Franciszka Stefczyka, stwierdził, że 
idea Patrona sprawdziła się, gdy Polska 
był pod zaborami. „ – W obecnych 
realiach Kasy walczą z wykluczeniem 
finansowym – to jedno z naszych zadań 
– mówił. „Dzięki tej idei, prości chłopi, 
prości włościanie uzyskali możliwość 
wyrwania się z pęt lichwy                  i jed-
nocześnie byli w stanie podnieść swój byt 
ekonomiczny i społeczny. Teraz znajdują 
u nas wsparcie osoby, które nie miałyby 
szans na rynku komercyjnym” – podkre-
ślił prezes.  

Po otrzymaniu listu z prośbą o 
wszczęcie procesu beatyfikacyjnego 
Franciszka Stefczyka, abp Mieczysław 
Mokrzycki przyjął tę inicjatywę  z rado-
ścią. Zaznaczył jednak, że procesu tego 
nie można rozpocząć od razu, gdyż naj-
pierw trzeba uzyskać zgodę Kongregacji 
ds. Kanonizacyjnych w Rzymie. Według 
niego, możliwe byłoby to w 2012 roku, 
razem z planowanym procesem beatyfi-
kacyjnym biskupa Rafała Kiernickiego 
(1912-1995). Jednocześnie zasugerował, 
aby postulatorem procesu beatyfikacyj-
nego Franciszka Stefczyka został Marcin 
Konik-Korn. 

Oby idea beatyfikacji Franciszka 
Stefczyka miała swój pozytywny finał i 
ruch spółdzielczy w Polsce zyska wtedy 
swojego błogosławionego Patrona.

  KAZIMIERZ E. BENDKOWSKI

Po wybuchu kryzysu w USA jesie-
nią  2008 roku, papież  Benedykt 
XVI opublikował encyklikę pt. 

„Caritas in veritate”.  Widząc globa-
lizujący się świat  w dobie kryzysu, 
zaapelował o odnowę  zasad gospo-
darki, wskazując jej główny grzech, 
polegający na rzekomej autonomii 
od kryteriów moralnych. Postulował 
zastąpienie wąsko, egoistycznie rozu-

mianej „logiki  rynku” - logiką daru i 
globalnej solidarności. 

We współczesnym świecie trady-
cyjne zasady prowadzenia gospodarki 
przekształciły się w totalny „hazard 
bez etyki”, podkreślali uczestnicy 
debaty pn. „Kościół  wobec kryzysu 
finansowego”, którą 20 stycznia br.  
zorganizowała Katolicka Agencja 
Informacyjna w siedzibie Sekretariatu 
Episkopatu Polski. W konferencji 
wzięli udział  wybitni ekonomiści  i 
przedstawiciele Episkopatu, a wśród 
nich sekretarz generalny bp Wojciech 
Polak  oraz  bp Józef Kupny – prze-
wodniczący Rady ds.  Społecznych.   

Wszyscy zgadzali się z tym, że wio-
dącą przyczyną kryzysu  jest niepohamo-
wana chęć zysku instytucji finansowych 
i ich szefów, prowadząca do „casino 
capitalism”. Według opinii prof. Anieli 
Dylus z UKSW, zasadniczym moto-
rem dołującym światową gospodarkę 
i wpędzającym w biedę miliardy ludzi 
jest bezgraniczna chciwość  uczestni-
ków rynków finansowych.  Zamiast 

Felieton obywatelski transakcji opartych – jak przez setki lat 
– na wzajemnym zaufaniu, stosuje się 
podstępne zasady gry, jak w kasynie. 
Prof. Paul Dembiński z Uniwersytetu 
we Fryburgu powiedział, że do kryzysu 
doprowadziło manipulowanie  ryzykiem  
nie na poziomie realnych inwestycji, ale 
finansowych, co powoduje liczne kłopoty 
przedsiębiorców, pracowników, konsu-
mentów, akcjonariuszy itd.

Prof. Adam Glapiński z SGH podał 
cztery zasadnicze przyczyny obecnego 
kryzysu: globalizację, finansjalizację, 

tzn przerost znaczenia sektora finanso-
wego w niektórych czołowych krajach, 
giełdyzację, czyli wzrost elementów 
spekulacyjnych oraz gwałtowną deregu-
lację  światowego przepływu kapitału. 
Natomiast wiceprezes Centrum im. 
Adama Smitha, Andrzej Sadowski skon-
trował swego poprzednika, mówiąc, że 
kryzys ekonomiczny  jest spowodowany 
kryzysem elit i systemów politycznych. 
Kiedy w demokracji  można obarczać  
przyszłe pokolenia rosnącym długiem 
publicznym, to „powstaje demokracja 
bez żadnych hamulców” i nieprzestrze-
ganie wartości moralnych.

    Według bpa Józefa Kupnego, zasad-
niczą przyczyną kryzysu ekonomicznego 
na świecie jest obojętność człowieka wo-
bec Boga, a co za tym idzie zanik wraż-
liwości na potrzeby bliźniego. Biskup 
ubolewał, że nastąpiło oddzielenie eko-
nomii od etyki. A to spowodowało wiele 
patologicznych zjawisk, jak gwałtowny 
konsumeryzm i życie na kredyt.

   Szkoda, że nie wspomniano, iż 
polscy biskupi oraz papieże mają od 

lat bardzo odpowiedzialnego sojusz-
nika, tj. krajową spółdzielczość, której 
taki kryzys nie dopadł. Dlaczego? Ano 
właśnie dlatego, że spółdzielczy model 
przedsiębiorstwa opiera się o społeczną 
odpowiedzialność, „staromodne” reguły 
rzetelności, uczciwości, koleżeńskości, 
wrażliwości na potrzeby bliźniego.  

Warto więc podjąć szerszą próbę po-
prawy istniejącego złego stanu. Proponuję 
bardzo sprawnemu organizacyjnie ks. bi-
skupowi Józefowi Kupnemu, aby wespół  
z  liderami KRS Alfredem Domagalskim 

i Jerzym Jankowskim przygotowali w 
tym roku wielką  wspólną konferencję 
pod hasłem:  „Doświadczenia polskiej 
i światowej spółdzielczości w przywra-
caniu zasad moralnych i etycznych w 
gospodarce polskiej i światowej”. Jestem 
przekonany, że ten pomysł pobłogosła-
wiłby sam Benedykt XVI i sekretarz 
generalny ONZ Ban Ki Mun, który 
ogłosił w imieniu ONZ Międzynarodowy 
Rok Spółdzielczości 2012, pod hasłem: 
„Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Styczeń tego roku to, niestety, skan-
daliczne wprowadzenie ustawy refun-
dacyjnej leki, i niemal konspiracyjne 
podpisanie umowy międzynarodowej 
ACTA, co wywołało słuszny gniew mi-
lionów pacjentów i internautów. W 
burzliwych demonstracjach niesiono 
hasła, m.in. „J…. korporacje, niech żyją 
ludzie!” Arogancja władzy po sukcesie 
wyborczym, to lekceważenie zwykłych 
obywateli, na korzyść interesów wielkich 
korporacji. Ale zemści się to przy naj-
bliższych demokratycznych wyborach.   

JERZY  WOJCIEWSKI

Przeciw „hazardowi bez etyki”
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Nowy Sezam

Wejście z peronów
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Rozmowa z VIP-em

Dobra żywność
Rozmowa z przewodniczącym Rady Gospodarki 

Żywnościowej – BRONISŁAWEM WESOŁOWSKIM
poziomy obiektu mają być przeznaczone 
na handel, usługi i gastronomię. Na wyż-
szych będą biura.  

Z powodu budowy drugiej linii metra 
ul. Prosta i Świętokrzyska są zamknięte 
do 2014 r., a Marszałkowska zwężo-
na do końca kwietnia. Od maja do 15 
września budowniczowie metra zajmą 
środek skrzyżowania Marszałkowskiej ze 
Świętokrzyską. Jest to konieczne, bo tzw. 
głowica czołowa stacji będzie na wyso-
kości restauracji Sphinx i McDonald’s, 
a koniec stacji już za skrzyżowaniem 
– przy parku Świętokrzyskim.

– Szczegółowo uzgodniliśmy już 
oba projekty: drugiej linii metra i de-
weloperski. Lokalizacja wyjścia z metra 
w biurowcu Sezamu jest przesądzona 
– mówi rzecznik Metra Warszawskiego 

sklep firmowy Spółdzielni Piekarsko-
Ciastkarskiej, barek kawowy w Hali 
Kopińskiej, sklep PSS Pruszków w 
Podkowie Leśnej i śródmiejski „Tokaj” 
w świątecznej dekoracji.  

Ukazały się sprawozdania z Zebrań 
Przedstawicieli i narad samorządowych, 
rekomendowane sylwetki zasłużonych 
działaczy WSS i PSS oraz przodujących 
kierowników placówek.

Obok jubileuszu 15-lecia, odnotowano 
wszystkie ważne wydarzenia MAH, tj. 
Walne Zgromadzenie, konsultacje han-
dlowe, wyjazd integracyjny do Lwowa. 
Wydano specjalny dodatek do numeru 
listopadowego „SW”.

Opublikowano prace wspomnieniowe 
laureatów konkursu historycznego ph. 
„Moje pierwsze spotkanie ze spółdziel-
czością spożywców”, opisano działalność 
Komisji Historycznej i Izby Pamięci. 
Wydrukowano esej K.Bendkowskiego 
pt. „Stanisław Thugutt – polityk i spół-
dzielca”.

W kilku numerach ukazały się wia-
domości na temat V Zjazdu KZRSS 
„Społem”: wywiad z prezesem 
J.Rybickim, wywiad z A.Tylkowską pt. 
„Handel z ludzką twarzą”, sprawozda-
nie z V Zjazdu, program działania na 
najbliższe 4 lata, skład nowo wybranej 
Rady Nadzorczej, której przewodniczą-
cą została A.Tylkowska, prezes WSS 
Śródmieście. Informowano o działalności 
Krajowej Platformy Handlowej.

Odnotowano inicjatywy i działal-
ność Krajowej Rady Spółdzielczej, 
obchody MDS, Jarmark Spółdzielczy, 
wiec spółdzielców w Sali Kongresowej, 
list Prezydenta RP do spółdzielców, 
przygotowania i program obchodów 
Międzynarodowego Roku Spółdziel-

czości 2012, Festiwal Spółdzielczych 
Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” 
w Polanicy. Relacjonowano spotka-
nia Klubu Działaczy Spółdzielczych i 
Towarzystwa Spółdzielczego.

Na wniosek Rady Programowej 
utworzono rubrykę Handel 2011, w 
której omawiane są aktualne problemy 
handlowe. 

Miesięcznik informuje szeroko o 
akcjach samorządowych, spotkaniach 
z działaczami, seniorami, wycieczkach 
krajowych i zagranicznych, działalności 
charytatywnej na rzecz dzieci, współpra-
cy ze szkołami i ośrodkami, konkursach 
dziecięcych.

W Panoramie Wydarzeń krótko 
omawiano aktualne i ważne wydarze-

nia. Najważniejsze informacje prawne 
zamieszczano w rubryce Prawo na co 
dzień. Stałe pozycje są kontynuowane, 
jak: ciekawostki dla wszystkich, co piszą 
inni, „Warszawo, ty moja Warszawo”, 
spotkania z medycyną, akwarium, frasz-
ki, horoskop, krzyżówka.

Red. D. Gierycz omawiając plan 
tematyczny podkreślił, że wchodzimy 
w 50-lecie wydawania „Społemowca 
Warszawskiego” w Międzynarodowym 
Roku Spółdzielczości, co nas zobowią-
zuje do podniesienia prestiżu i atrakcyj-
ności pisma. Planujemy rozmowy z ViP-
ami: radnymi, posłami, osobistościami 
świata gospodarczego. Zaproponował 
rozszerzenie zasięgu pisma poprzez 
przesyłanie go do wybranych posłów, 
radnych, członków rządu i większej 
liczby spółdzielni w kraju. Udało się 
pozyskać na stałego felietonistę pre-
zesa BCC Marka Goliszewskiego. W 
celu promocji, wspólnie z Komisją 
Historyczną WSS zorganizujemy 
konkurs wspomnieniowy pn.”Świad-

kowie 50-lecia” i wydamy dodatek 
jubileuszowy oraz specjalny dodatek 
dla uczczenia Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości.

W dyskusji członkowie Rady 
Programowej pozytywnie ocenili pi-
smo pod względem merytorycznym i 
ciekawej szaty graficznej. Bogusław 
Różycki – prezes WSS Praga Południe 
– popiera projekt wydania dodatków 
specjalnych, nawet kosztem udzia-
łu spółdzielni w ich sfinansowaniu. 
Korzystne będzie zwiększenie zasięgu 
czytelnictwa i promocja spółdzielczo-
ści. 

Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – pre-
zes MAH „Społem” – wyraziła podzięko-
wanie za ubiegłoroczną, bardzo owocną 

i ciekawą współpracę. Jako sponsor i re-
klamodawca ma nadzieję na dalsze dobre 
współdziałanie.

Kazimierz Bendkowski – podtrzymał 
swoją wysoką ocenę pisma. Tematyka jest 
aktualna i różnorodna, ciekawa grafika. 
Poparł wydanie dodatków specjalnych, 
które są cennym źródłem informacji i 
promocji. Postulował, aby do planu te-
matycznego włączyć ważne wydarzenie, 
jakim będzie  V Kongres Spółdzielczości 
w listopadzie br. 

Przewodnicząca Rady Programowej 
podsumowując dyskusję, wyraziła zado-
wolenie z pozytywnej oceny pisma i pla-
nu tematycznego. Stwierdziła, że dotacje 
spółdzielni i dochody z reklam pozwalają 
utrzymać cenę pisma i wpłaty na dotych-
czasowym poziomie.

Podziękowano Spółdzielni Piekar-
sko-Ciastkarskiej, która na każdym 
spotkaniu zapewnia degustację doskona-
łych ciast. 

IRENA CHOJNOWSKA 

 l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l 

promocji polskiej żywności, czy też mo-
bilizują producentów do stałego podno-
szenia jakości produkcji żywności, która 
ma bardzo wysoką renomę w Europie i 
świecie. Chodzi o jej walory smakowe, 
zdrowotne, a więc korzystne dla zdrowia 
całego społeczeństwa, a co za tym idzie o 
podnoszenie jakości i wielkości produk-
cji. Handel krajowy i eksport żywności 
wysokiej jakości służy rozwojowi gospo-
darczemu kraju. Szacuje się wstępnie, iż 
nadwyżka eksportu nad importem w tym 
dziale gospodarki wyniosła około 3 mld 
euro. 

Tym samym stał się to jeden z waż-
niejszych działów naszej gospodarki. 
Wspieramy promocję polskiej dobrej 
żywności w mediach, na różnych targach 
branżowych i wystawach. W kontaktach 
krajowych i zagranicznych. 

Współdziałamy z wieloma pokrewny-
mi organizacjami i instytucjami, w tym 
naukowymi, w różnych branżach, jak np. 
piekarniczej, mlecznej, mięsnej, produkcji 
napojów, przetworów owocowo-warzyw-
nych itd. Cenimy sobie współpracę z 
handlem, w tym ze „Społem”, które jest 
znaczącym potentatem w obrocie, jak też 
w produkcji wysokiej jakości produktów 
spożywczych , w tym cukierniczych i 
pieczywa. Wymienię moje bardzo dobre 
kontakty i rozmowy np. z prezesem SPC 
w Warszawie Januszem Kazimierczukiem, 
czy wiceprezesem Krajowego Związku 
„Społem” Ryszardem Jaśkowskim, do któ-
rego właśnie wybieram się po raz kolejny, 
gdyż wspólnie organizujemy seminarium 
naukowe dla kierowników piekarni..      

– Był Pan gościem V Zjazdu 
Krajowego „Społem” w Wiśle w listo-
padzie ubr. gdzie wygłosił słuchane z 
uwagą przemówienie. Co należy jesz-
cze poprawić we współpracy polskich  
producentów żywności i handlowców 
spod znaku „Społem? 

– Jesteśmy naturalnymi sojusznika-
mi, przede wszystkim w walce o wysoką 
jakość żywności i zaspokajanie potrzeb 
społecznych w tym zakresie, dbając o 
zdrowie społeczeństwa. Organizujemy 
szkolenia i seminaria podnoszące wiedzę 
i umiejętności szefów i pracowników 
spółdzielni „SPOŁEM”.

Możemy również razem wspierać 
różnorodne akcje, kampanie promocyjne, 
takie jak ministerialny program Poznaj 
Dobrą Żywność. Możemy współorgani-

zować i inicjować targi, pokazy, konkur-
sy, przy stałej wymianie doświadczeń. To 
dotyczy całego łańcucha żywnościowe-
go, od rodzimych producentów rolników, 
przetwórców, po handlowców. 

Cieszymy się, że w „Społem” funkcjo-
nuje Program Ekologiczny, preferujący 
żywność certyfikowaną, w której przodu-
ją warszawskie spółdzielnie spożywców, 
a także promocja coraz częściej poszuki-
wanych produktów, wytwarzanych we-
dług tradycyjnych, regionalnych receptur 
o wysokich walorach smakowych i zdro-
wotnych. „Społem” ma także zasługi w 
sprzedaży i promocji żywności dietetycz-
nej, dla diabetyków, dla dzieci.

Na szczególne uznanie zasługuje 
inicjatywa Pana Wiceprezesa Ryszarda 
Jaśkowskiego w zakresie nowoczesnego 
obrotu poprzez platformę internetową. 

– Czy prasa, w tym spółdzielcza, 
może pomóc w tej promocji polskiej 
żywności, pisząc m.in. o konkursach 
i ich laureatach, nagradzanych przez 
Wasze Stowarzyszenie? 

– Oczywiście tak, ale sądzę że trzeba 
naprawić olbrzymi błąd, jakim jest nie-
docenianie w parlamencie i rządzie spół-
dzielczości. Władze powinny wspierać 
spółdzielczość, tak jak na Zachodzie, gdzie 
jest ona potęgą w produkcji, przetwórstwie 
i handlu żywnością, od kilkunastu do kil-
kudziesięciu procent udziału w rynku. 

Media mogą i powinny przełamywać 
szkodliwe stereotypy, wskazując jak 
spółdzielnie w różnych krajach są doce-
niane, m.in.za dbałość o dobrą żywność, 
a ich postawa nie wynika ze względów 
komercyjnych, ale ze społecznej ich 
odpowiedzialności, w myśl wiekowych 
zasad spółdzielczych. Rzeczowo poka-
zujemy sytuację w branży żywnościowej 
w fachowych miesięcznikach, wydawa-
nych od lat przez nasze Stowarzyszenie. 
Obecne postrzeganie spółdzielczości 
przez nasze władze państwowe jest szko-
dliwe dla całej gospodarki narodowej,.      

– Na koniec lżejsze pytanie. Jakie 
potrawy kuchni polskiej lubi Pan naj-
bardziej?

– Przyznam się, że lubię tradycyjne 
dania, jak kotlet schabowy z kapustą, 
rosół drobiowo-wołowy, pomidorową, 
kapuśniak, kopytka z cielęciną. 

– Dziękuję bardzo za rozmowę.  

Rozmawiał: 
DARIUSZ GIERYCZ

Ø  Codziennie
 wyższe ceny? 

Zdaniem Andrzeja Falińskiego z 
POHiD fakt, że obecne na polskim 

rynku dyskonty poprawiają wygląd 
swoich sklepów i rozszerzają ofertę 
spowoduje, że będą one kierowały się 
w stronę supermarketów, a to z kolei 
spowoduje, że może pojawić się dla 
nich konkurencja w postaci nowej 
sieci hard dyskontowej. - To naturalny 
cykl rozwoju sieci handlowej. Zaczyna 
ze skromną ofertą i wystrojem sklepów, 
przyzwyczaja klientów do niskich cen, 
ale w miarę upływu czasu klienci ocze-
kują lepszej i szerszej ofert. Dlatego sieć 
sklepów przechodzi upgrade wizualny i 
ofertowy, ale wiąże się to także ze wzro-
stem cen!. 

Ten moment zauważa konkurencja 
i tworzy sklep skoncentrowany tylko 
na niskiej cenie. I cały proces zaczyna 
się od początku - mówi 13 stycznia br. 
portalowi dlahandlu.pl Andrzej Faliński. 
Jego zdaniem, dyskonty Biedronka, Lidl, 
Aldi czy Netto mogą być już postrzegane 
jako supermarkety. 

Ø  Wniosek 
o departament 
handlu

Jak podała 3 stycznia br. Wiadomości 
Handlowe, Polska Izba Handlu 

złożyła do premiera Donalda Tuska 
i wicepremiera Waldemara Pawlaka 

wniosek o powołanie rządowej jed-
nostki ds. handlu i usług /np.depar-
tamentu w resorcie gospodarki/. Taki 
postulat został wypracowany podczas 
Kongresu Kupiectwa we wrześniu 2011 
r. Komitet Handlu przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej, zrzeszający ponad 40 orga-
nizacji handlowych, w tym Kongregację 
Przemysłowo-Handlową, Naczelną Radę 
Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Izbę 
Handlu oraz Polską Organizację Handlu i 
Dystrybucji razem z ekspertami Instytutu 
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
uzasadnił wniosek m.in. potrzebą jedno-
litej polityki dla firm z sektora handlowe-
go, brakiem dialogu, niskim poziomem 
legislacji. 

Ø  Wielkie sieci, 
a małe podatki, 

Jak informuje 8 stycznia br. 
Rzeczpospolita, 20 największych 

firm handlowych zapłaciło w 2010 r. 
tylko 607 mln zł podatku dochodowego. 
Przy obrotach ponad 120 mld zł to niez-
byt dużo. Sieci, a już zwłaszcza zagra-
niczne, nie płacą podatków – to zdanie 
niemal jak mantrę powtarzają od wielu 
lat politycy różnych opcji. 

PiS chce nałożyć ustawowo na 
największe firmy handlowe podatek 
obrotowy, aby wreszcie zmusić je do 
większych płatności na rzecz polskiego 
budżetu. Jego zdaniem, to właśnie te 
firmy najmocniej korzystają z efektów 
wzrostu gospodarczego, ale umiejętnie 
ukrywają zyski. 

Ø  Wciąż 
60 spółdzielni!

30 stycznia br. internetowy por-
tal dlahandlu.pl zacytował taką oto 
wypowiedź: „ - Rok 2011 w działalno-
ści Partnerskiego Serwisu Detalicznego 
zapisał się pod hasłem rozwoju. Do 
PSD dołączyły kolejne spółdzielnie, 
zacieśnialiśmy także współpracę z na-
szymi dotychczasowymi partnerami. W 
grudniu w ramach PSD działało już 60 
Spółdzielni - mówi w rozmowie z por-
talem www.dlahandlu.pl Małgorzata 
Więch, członek zarządu PSD SA. „…

Zdumiewający jest niezmącony opty-
mizm i zadowolenie p. Więch, którą 
blisko rok temu cytowano na portalu 
emperia.pl w dniu 21 marca 2011 r. :

„Dotychczas na współpracę z PSD 
zdecydowało się 60 spółdzielni /…/ 
Planujemy dalszy intensywny rozwój. 
Zakładamy, że do końca roku znacząco 
wzrośnie liczba naszych partnerów. 
Prowadzimy rozmowy z kilkudziesię-
cioma spółdzielniami zainteresowanymi 
współpracą - mówi Małgorzata Więch, 
wiceprezes zarządu PSD”…

Czy zatem znowu po „dalszym inten-
sywnym rozwoju”, za rok p. Więch znowu 
dumnie oznajmi, że jednak „dotychczas 
na współpracę z PSD zdecydowało się 60 
spółdzielni”?!... Podobnie prezes Emperii 
p.Kawa obiecywał w 2010 r. „przyj-
mowanie do PSD po 2-3 spółdzielnie 
miesięcznie i osiągnięcie setki w ciągu 
roku”….

Rada Programowa SW

Nasze półwiecze

Krzysztof Malawko. Jak wylicza rzecz-
nik konsorcjum AGP Metro Mateusz 
Witczyński, łącznie pięć wyjść ze stacji 
drugiej linii Świętokrzyska znajdzie się 
w czterech narożnikach skrzyżowania. W 
części południowo-wschodniej wyjście 
będzie w budynku.

Z peronu wyjdziemy na parter biurow-
ca Sezamu – na poziomie ze sklepami. 
Bezpośrednio nad schodami metra będzie 
„nadwieszone” piętro biurowca. Jak usły-
szeliśmy, wyjście ma być też skomuniko-
wane z parkingiem podziemnym.

Jak mówi prezes powołanej przez 
WSS Śródmieście spółki celowej Nowy 
Sezam Ewa Grenda – „Skrzyżowanie 
Świętokrzyskiej z Marszałkowską to bar-
dzo atrakcyjna lokalizacja na przecięciu 
dwóch linii metra. Dlatego zależało nam, 
żeby budynek był skomunikowany z pod-
ziemną kolejką”.

Opr.red.

Dokończenie ze str. 1

http://www.dlahandlu.pl/szukaj/?q=dyskonty&f_szukaj_submit=
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Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców

Alina Cacko

Spółdzielnie Socjalne

SDH Sezam Świąteczne pierogi

Przykładem niezwykle udanej pro-
mocji, połączonej z degustacją i 
przeprowadzonej w atmosferze 

happeningu, był pokaz kulinarny, zorga-
nizowany w SDH Sezam, w piątek 16 
grudnia ub. roku, pod hasłem: „Pierogi na 
świątecznym stole”. 

Jego  głównymi „aktorami” byli dwaj 
przedstawiciele renomowanej firmy 

„Taurus” z Pilzna. Na oczach klientów, 
wałkowali ciasto na stolnicy i lepili pie-
rogi, które po obróbce termicznej były 
serwowane uczestnikom pokazu. Do 
tego serwowano barszcz marki Krakus, 
promowany w grudniowej informacji 
handlowej. Również budziły sympatię i 
przyczyniały się do podtrzymania bez-
pośredniej, wesołej atmosfery, zabawne 

dialogi, prowadzone przez obu panów z 
osobami coraz gęściej otaczającymi sto-
isko. Jednocześnie, ich poważne, wyczer-
pujące odpowiedzi na wszelkie pytania, 
dotyczące oferowanych produktów, przy-
czyniły się do tego, że promocja przynio-
sła także wymierny efekt finansowy. 

Zarówno użyte podczas pokazu 
półprodukty, jak i opakowania z goto-
wymi pierogami oraz wędliny (które w 
międzyczasie również zaoferowano do 
degustacji) można było zaraz zakupić 
w sąsiednim stanowisku. I chętnych nie 
brakowało.

Podczas pokazu, panów z Pilzna 
dzielnie wspierały: kierownik Jolanta 
Jędrzejewska i Joanna Stachowiak z 
sekcji marketingu WSS Śródmieście, a 
także pracownicy SDH Sezam.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
„Taurus” Sp. z. o.o. specjalizuje się w 
produkcji wyrobów opartych na starych 
recepturach i tradycyjnym sposobie 
ich wytwarzania. Na listę produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi zostało już wpisanych jej 
jedenaście produktów, a dwa rodzaje 
wędlin uzyskały wyróżnienie w postaci 
znaku najwyższej jakości – Poznaj Dobrą 
Żywność. 

Tekst i foto: CEZARY 
BUNIKIEWICZ

Apel Komisji Historycznej WSS

Świadomego wyboru charakteru 
swojej pracy zawodowej dokona-
ła już czterdzieści pięć lat temu, 

przechodząc do handlu, po roku pracy 
w przedszkolu. Pani Alina Cacko w 1967 
r. podjęła pracę w Hali „na Koszykach”, 
zaś od 27 października 1969 r. (czyli 
od chwili otwarcia) pracuje do dzisiaj 
w Spółdzielczym Domu Handlowym 
„Sezam”. Obecnie pełni tam funkcję za-
stępcy kierownika stoiska nr 8 – specjal-
ność spożywcza. Członkiem „Społem” 
jest również <od samego początku> 
pracy w spółdzielni.

Pytanie o przyczyny wieloletniej <pra-
cy w jednym miejscu> pani Alina kwituje 
uśmiechem i mówi: „ Bo ja naprawdę 
lubię tę pracę, chociaż wiem z wielolet-
niego doświadczenia, że bywa czasami 
bardzo ciężka; lubię też ludzi i kontakty 
z nimi. Sprzyja także temu atmosfera w 
pracy – koleżeńska i przyjazna,  również 
życzliwość okazywana ze strony wyż-
szego kierownictwa. W pracy człowiek 
spędza znaczną część życia, dlatego jest 
tak ważne, by panująca tam atmosfera 
była <ciepła>, albo inaczej <rodzinna>, 
bo różnie to nazywają….”

A. Cacko najdłużej pracuje w tej bran-
ży, gdzie podobno jest najtrudniej – przy 
mięsie, wędlinach i serach. I odczuwa 
wielką satysfakcję z faktu, że mimo upły-
wu lat nadal jest zdolna tej pracy podo-
łać. Cieszą ją także różne wprowadzane 
nowości, zarówno jeśli chodzi o technikę 
handlu, jak i o oferowany klientom, coraz 
szerszy asortyment towarów, wielka ich 
rozmaitość.

Tu wspomina < na wesoło> także trud-
ne, siermiężne czasy < chronicznych> 
braków rynkowych,  kiedy mimo wszyst-
ko starano się reagować z humorem na 
liczne, <napięte> sytuacje, powodowane 
niedostatkiem towarów i związanymi z 
tym, nerwowymi reakcjami klientów. 

Jeszcze raz podkreślając świadomość 
dokonanego ongiś wyboru zawodu, do-
daje, że w związku z tym, iż nie posiadała 
żadnego kierunkowego wykształcenia, 
postanowiła je uzupełnić – najpierw w 
handlowej szkole zawodowej, a póź-
niej kontynuując naukę w Technikum 
Ekonomicznym (oczywiście na kierunku 
<handel>).

Bardzo aktywnie działa w samorzą-
dzie spółdzielczym WSS Śródmieście. 
Trzecią kadencję pełni funkcję wice-

Komisja Historyczna Warszawskiej 
Spółdzielczości Spożywców 
zwraca się z uprzejmą prośbą 

do Rad Nadzorczych, Zarządów oraz 
Spółdzielców Warszawskich Spółdzielni 
Spożywców: Śródmieście, Praga Południe, 
Praga Północ, Wola, Żoliborz, Ochota i 
Spółdzielni Spożywców „Mokpol” oraz 
Powszechnych Spółdzielni Spożywców: 
w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, 
Piasecznie, Pruszkowie, Otwocku i 
Wołominie o przekazywanie do Izby 
Pamięci Warszawskiej Spółdzielczości 

Spożywców materiałów i dokumentów 
historycznych z życia swoich spółdzielni 
po 1989 roku, aby w ten sposób ocalić 
od zapomnienia historię spółdzielni      z 
czasów transformacji ustrojowo-gospo-
darczej i okresu III RP.

Apel dotyczy też Spółdzielców ze 
zlikwidowanych spóldzielni.   Wśród 
materiałów i dokumentów historycznych 
szczególnie widzielibyśmy: fotografie, w 
tym fotografie i życiorysy zasłużonych 
spółdzielców , którzy służyli spółdzielni i 
tworzyli jej historię, dokumenty, kroniki, 

wydawnictwa spółdzielni, foldery, albu-
my, plakaty okolicznościowe, dyplomy, 
medale pamiątkowe, trofea, tj. puchary, 
proporce itp.

 „Przeszłość – jest to dziś, tylko co-
kolwiek dalej” – napisał Cyprian Kamil 
Norwid. Miejmy to na uwadze.

 Ze spółdzielczym pozdrowieniem
          Kustosz 
       Izby Pamięci
Kazimierz  Bendkowski

Warszawa,  dnia 8 grudnia 2011 roku.

Przewodnicząca 
Komisji Historycznej
Bolesława Rużalska

Galeria Rondo Wystawa J. J. Biernata
12 stycznia br. w cepeliowskiej 

Galerii „Rondo” u zbiegu 
ulic Marszałkowskiej i 

Al.Jerozolimskich, otwarto autorską 
wystawę Jerzego Józefa Biernata. 
Posiada ona charakter szczególny, bo-
wiem zaprezentowano na niej jedynie 
niektóre dzieła, jakie sam twórca uwa-
ża za nader osobistą emanację swojego 
duchowego wnętrza. Jak zapowiedział 
podczas uroczystości otwarcia, na co 
dzień mają one swoje miejsce w jego 
domu, i nie zamierza ich kiedykolwiek 
spieniężyć.  

Wystawa zorganizowano z okazji 35-
lecia pracy twórczej J.J. Biernata – ab-
solwenta krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych z 1977 r. Autor jest znanym, 
nie tylko w Polsce, artystą uprawiają-
cym grafikę użytkową (wydawniczą) 
i projektantem w zakresie wzornictwa 
przemysłowego (sztuki kształtowania 
przedmiotu) oraz zagospodarowania 
przestrzeni. 

Jest twórcą licznych, chronionych 
prawem, projektów wyrobów rynkowych, 
wytwarzanych w wieloletnich cyklach 
produkcyjnych. Realizuje również autorski 
program „arbos design”, przeprowadzany 
z wykorzystaniem surowców naturalnych. 

Natomiast działalność rzeźbiarska jest 
przede wszystkim jego pasją osobistą, nie 
traktowaną przezeń zarobkowo, lecz poj-
mowaną raczej w kategoriach osobistego 
przesłania – także o charakterze społecz-
nym. Są to głównie rzeźbione przedmioty 
użytku codziennego.

J.J.Biernat był w latach 2002–2010 
prezesem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Był przewodniczącego 

Rady Pozarządowych Organizacji 
Kulturalnych przy ministrze kultury. Jest 
współzałożycielem i przewodniczącym 
„Porozumienia Łazienki Królewskie” 
oraz Związku Stowarzyszeń „Rada 
Plastyki”. Został odznaczony Srebrnym 
Medalem „Gloria Artis” oraz Odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury.

Tekst i foto:
 CEZARY BUNIKIEWICZ

Autor udziela wywiadu „Telewizji Kultura”. 

Zgodnie z hasłem „Spółdzielnie 
budują lepszy świat”, które sta-
nowi maksymę, towarzyszącą 

nam przez cały 2012 rok, (ogłoszony 
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości, na specjalnej konferen-
cji, zorganizowanej w warszawskim ho-
telu Gromada „Dom Chłopa”, zaprezen-
towano dotychczasowe doświadczenia, 
związane z wdrażaniem w naszym kraju 
zasad, ciekawego i budzącego wielkie na-
dzieje na przyszłość, programu o nazwie 
„Trójkąt Pożytku Publicznego”. 

Przedsięwzięcie to zostało dofi-
nansowane przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej (ze środków 
Programu Operacyjnego Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich) oraz przez 
prezesa Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. Program był re-
alizowany pod honorowym patronatem 
pełnomocnika rządu ds. osób niepełno-
sprawnych. 

Organizatorami konferencji, w dniach 
19 -20 grudnia ub. roku, obradującej pod 
przewodnim tematem „Spółdzielczość 
socjalna, jako forma reintegracji spo-
łeczno–zawodowej osób niepełnospraw-

nych”, byli: Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni 
Niewidomych oraz Ogólnopolski Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Jako 
gość honorowy uczestniczył w niej prezes 
KRS, Alfred Domagalski. 

Imprezą towarzyszącą konferencji był 
bożonarodzeniowy Jarmark Spółdzielczy 
przed „Domem Chłopa”, na którym, 
na  zaproszenie organizatorów, zor-
ganizowała  swoje świąteczne stoisko 
„Społem” WSS Śródmieście (obsługa - 
pracownicy SDH Sezam). Społemowska 
oferta obejmowała m.in. ciasta, słodycze, 
ekoprodukty, kosze delikatesowe (z 

możliwością ich zamówienia), zestawy 
ze świątecznymi produktami, świąteczne 
akcesoria i opakowania.

Omawiany program TPP preferuje 
pełne wykorzystanie szans, związanych 
z istniejącą obecnie  możliwością założe-
nia spółdzielni socjalnej, nie tylko przez 
pięcioosobową grupę osób fizycznych, 
lecz również przez partycypujące w tym 
przedsięwzięciu podmioty, posiadające 
osobowość prawną. Założycielami spół-
dzielni socjalnej osób prawnych mogą 
więc być organizacje pozarządowe (w ro-
zumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie), kościelne 

instytucje posiadające osobowość praw-
ną, jednostki samorządu terytorialnego. 
Osoby, zatrudnione nieprzerwanie przez 
12 miesięcy w takiej spółdzielni, naby-
wają prawa członkowskie. 

Spółdzielnia socjalna jest stosunkowo 
młodą formą spółdzielczości. W życie 
gospodarcze w Polsce została wpro-
wadzona w 2004 r., ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Obecnie spółdzielnie socjalne są tworzo-
ne na mocy ustawy z 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych, znowelizo-
wanej 7 maja 2009 r. 

Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ

Trójkąt Pożytku Publicznego
Mimo zimna, stoisko WSS Śródmieście 
oferowało artykuły świąteczne i ekolo-
giczne. 

Szanowni Państwo,
W najnowszym numerze „Społemowca Warszawskiego” na str. nr 8 jest Apel 

Komisji Historycznej WSS skierowany m.in. do Spółdzielców Społem. O ile cel  
jest szczytny i zasługuje na uznanie, o tyle bardzo zdziwiło mnie jedno  zdanie, któ-
re zacytowałem poniżej: „Apel dotyczy też Spółdzielców ze zlikwidowanych WSS 
Ochota (...)”. Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Ochota nie została 
zlikwidowana i funkcjonuje do dnia dzisiejszego! Oto dowód => http://www.krs-
online.com.pl/spolem-warszawska-spoldzielnia-spozywcow-krs-75119.html WSS 
Ochota zmieniła siedzibę i obecnie znajduje się przy ul. Żurawiej. WSS Ochota 
była przez kilka lat w stanie likwidacji, ale na szczęście wciąż istnieje. Natomiast 
nie ma już natomiast Społem PSS Konstancin-Jeziorna oraz Społem  PSS Grójec. 
Ubolewam, że w Konstancinie-Jeziornej i w Grójcu nie ma dziś ani  jednego sklepu 
z logo Społem... 

Z poważaniem Łukasz Jeleniewicz

List do redakcji *

przewodniczącej Rady Nadzorczej i 
zastępcy przewodniczącej Komisji 
Ekonomiczno-Handlowej. Otrzymała 
odznaczenia „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego” i ,„Zasłużony dla 
Społem”, posiada Srebrny i Złoty Krzyż 
Zasługi.

Jeśli chodzi o życie prywatne, to 
szczęśliwie wyszła za mąż w 1970 r. za 
pana, który pracował w instytucjach zaj-
mujących się rozpowszechnianiem kul-
tury, w Filharmonii Narodowej, Polskim 
Radio, a na koniec, po masowych re-
dukcjach, jako taksówkarz. Zapewne ta 
odmienność zainteresowań związanych 
z pracą wpływała również na to, że tak 
doskonale uzupełniali się wzajemnie w 
szczęśliwym, codziennym pożyciu.

Z tego związku pani Alina posiada cór-
kę Małgorzatę, która w 1993 r. ukończyła 
wyższe studia w branży turystycznej. Ma 
też piętnastoletnią wnuczkę Aleksandrę 
(czyli Olę!). 

Zapytana o hobby, pani Alina zaraz 
wskazuje na pracowniczy ogródek dział-
kowy. Bo na działce <czuje, że żyje…
>”Tam człowiek uspakaja się i wycisza” 
– dodaje też zupełnie poważnie. Działka 
jest usytuowana w jednym z najstarszych, 
warszawskich ogrodów działkowych 
– przy ul. Odyńca na Mokotowie. 

Posiada ona ciekawą, rodzinną 
tradycję: podczas całego Powstania 
Warszawskiego przechowywały się 
tam (i wygrały także walkę z głodem!) 
matka i ciotka męża pani Aliny; której 
nie zrażają też teraz dojazdy z Gołąbek, 
dokąd przeprowadziła się z Woli siedem 
lat temu. Pragnęła wtedy umożliwić cho-
remu mężowi bliższy kontakt z naturą w 
ostatnim okresie jego życia,; chciała rów-
nież zamieszkać bliżej domu córki.

Tekst i foto: 
CEZARY BUNIKIEWICZ
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Normatywny czas pracy w 2012 r.

HANDEL 2012

Metodologia wyliczania norma-
tywnego czasu pracy określona 
jest w znowelizowanym   w 2010 

r. art.130 kodeksu pracy /Dz.U. z 2010r. nr 
224, poz.1459/, który stanowi, że  wymiar 
czasu pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym, oblicza się następująco: 

1) mnożąc 40 godzin przez 
liczbę tygodni przypadających w okre-
sie rozliczeniowym, przy czym należy 
przypomnieć ,że dla celów rozliczania 
czasu pracy, przez tydzień należy rozu-
mieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, 
poczynając od pierwszego dnia okresu 
rozliczeniowego,

2) dodając do otrzymanej liczby go-
dzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozo-
stałych do końca okresu rozliczeniowego, 
przypadających od poniedziałku do piąt-
ku, nie wchodzących .w okres tygodnia.

Każde święto występujące w okresie 
rozliczeniowym i przypadające w in-
nym dniu niż niedziela obniża wymiar 
czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli zgodnie z 
przyjętym rozkładem czasu pracy święto 
przypada w dniu wolnym od pracy, wyni-
kającym z rozkładu czasu pracy w prze-
ciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to 
nie obniża ono wymiaru czasu pracy

Najczęściej stosowany w naszych 
Spółdzielniach jest okres rozliczeniowy 
trzymiesięczny oraz okres rozliczeniowy 
miesięczny. Poniżej podaję wyliczenie 
normatywnego czasu pracy dla okresu 
trzymiesięcznego oraz jednomiesięcz-
nego :

Wymiar normatywnego czasu pracy w 
2012r. w ujęciu trzymiesięcznych okre-

sów rozliczeniowych dla osób, których 
dni wolne od pracy z tytułu pięciodniowe-
go tygodnia pracy przypadają w soboty i 
niedzielę, przedstawia się następująco:

Styczeń - marzec – /13 x 40/ - /1 x 8 
za 6 stycznia /  =   512 godzin, tj. 64 dni 
robocze

Kwiecień - czerwiec – / 13 x 40/ -  /4 
x 8  za 9 kwietnia Święto Wielkanocne, 1 
i 3 maja , 7 czerwca Boże Ciało / = 488 
godzin, tj. 61 dni robocze

Lipiec - wrzesień – /13 x 40/ / - /1 x 8 
za 15 sierpnia/ =    512 godzin, tj. 64 dni 
roboczych

Październik - grudzień – /13 x 40/ + 
1x 8 za 31 grudnia/ - /3 x 8 za 1 listopada, 
25 i 26 grudnia/   = 504 godzin, tj. 63 dni 
robocze.

Wymiar normatywnego czasu pracy w 
2012r. w ujęciu miesięcznych okresów 
rozliczeniowych dla osób, których dni 
wolne od pracy z tytułu pięciodniowego 
tygodnia pracy przypadają w soboty i nie-
dzielę, przedstawia się następująco:

Styczeń –  /4 x 40/ + /2 x 8 za 30 i 31 
stycznia/ - /8 za 6 stycznia/ =  168 godzin 
tj. 21 dni  roboczych 

Luty –  /4 x 40/ + /1 x 8 za 29 lutego/ = 
168 godzin, tj. 21 dni roboczych

Marzec –  /4 x 40/ + /2 x 8 za 29 i 30 
marca / =  176 godzin tj. 22 dni robocze

Kwiecień – /4 x 40/ + /1 x 8 za 30 
kwietnia/- 1 x 8 za 9 kwietnia  święto 
Wielkanocne = 160 godzin, tj. 20 dni 
robocze

Maj –  /4 x 40/ + /3 x 8 za 29,30,31 
maja / - /2 x 8 za 1 i 3 Maja/ =  168 godzi-
ny, tj. 21dni roboczych

Czerwiec –  /4 x 40/ + /1 x 8 za 
29czerwca/- /1x 8 za 7 czerwca Boże 
Ciało/ = 160 godzin, tj. 20 dni robo-
czych

Lipiec –   /4 x 40/ + /2 x 8 za 30 i 31 
lipca/ = 176 godzin, tj. 22 dni robocze

Sierpień –  /4 x 40/ + /3 x 8 za 
29,30,31 sierpnia / - /1x 8 za 15 sierpnia/ 
= 176 godzin, tj.22 dni robocze

Wrzesień –  /4 x 40/  = 160 godzin , tj. 
20 dni robocze

Październik –  /4 x 40/ + /3 x 8 za 
29,30 ,31 października/ = 184 godzin, tj. 
23 dni robocze

Listopad – /4 x 40/ + / 2 x 8 za 29.30 
listopada/ - /1 x 8 za 1 listopada/  = 168 
godzin, tj.21 dni robocze

Grudzień – / 4 x 40/ + /1 x 8 za 31 
grudnia/ - /2 x 8 – za 25 i 26grudnia/ =

152 godzin, tj. 19dni roboczych

Za rok 2012r. czas normatywny wyno-
si 2016 godziny, tj.252 dni robocze.

Jednakże pragnę  podkreślić  naszym 
Czytelnikom, że pracodawca ma prawo 
podjąć decyzję o wyliczeniu norma-
tywnego czasu pracy na 2012 rok , przy 
założeniu, że jeżeli zgodnie z przyjętym 
rozkładem czasu pracy święto przypada 
w dniu wolnym od pracy, wynikającym 
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pię-
ciodniowym tygodniu pracy, to nie obni-
ża ono wymiaru czasu pracy , a  wtedy 
normatywy będą wyższe w miesiącach, w 
których wypadają święta, niż wyliczone 
powyżej.

MONIKA BOBKE

Najbardziej znane w Warszawie 
lodowisko, to Torwar – hala wi-
dowiskowo-sportowa  przy ulicy 

Łazienkowskiej. Istnieje od 1953 roku. 
Służy także m.in. jako sala koncertowa, 
hala koszykówki i siatkówki. Ale lodo-
wiska w Warszawie funkcjonowały od 
dawna. Pod koniec XIX wie- ku było 
ich spora ilość. Nazywane b y ł y 
ślizgawkami. 

Najwytworniejsza była na stawie 
łazienkowskim. Wieczorem oświetla-
ły ją weneckie lampiony. Najbardziej 
uczęszczane, to ślizgawka na stawie 
Ogrodu Saskiego, na Dynasach - tu 
jeździli na najwytrawniejsi łyżwiarze, 
ślizgawka Towarzystwa Cyklistów u 
zbiegu ulic Kaliksta i Koszykowej, tuż 
przy Marszałkowskiej, na tak zwanym  
„Pierniku”.

Ślizgawkę w Ogrodzie Saskim dzier-
żawił niemiecki Jacht-klub. W 1882 
roku zdecydowało się wydzierżawić 
ją od magistratu, polskie Towarzystwo 
Wioślarskie.

Na wszystkich ślizgawkach, łyżwia-
rze solo i parami, panowie z paniami, 
zakreślali łuki, koła, esowate linie, czy 
holendrowali, w rytm muzyki granej 
przez orkiestry. W tym czasie najbar-
dziej popularne były walce Straussa, ale 
np. w 1880 roku hitem sezonu był walc 
Waldteufla.

Do ślizgania we dwoje zachęcał 
m.in.  Bolesław Prus, pisząc na łamach 
Kuriera Warszawskiego w 1878 roku: 

„Rozrywkę tę jako nale-
żącą do zakresu gimna-
styki, stanowczo ośmie-

lam się zalecać czytelnikom. Osobliwie 
w towarzystwie nadobnym. Mężczyzna 
ślizgający się sam – rozwija tylko płuca, 
muskuły i organa krwioobiegowe. W 
towarzystwie kobiet jeżdżąc na łyżwach 
kształci prócz tego zręczność i uczucie, 
że już nie wspomnę o dobrym smaku i 
pochopności do sakramentu małżeń-
stwa. Sopranowy świegot i wysokie 
buciki należą do tych sztuk pięknych, 
które bez pomocy stowarzyszeń groma-

dzą mnóstwo członków, a bez losowania 
cieszą nas nadzieją wygranej; ślizganie 
się w podobnym otoczeniu stanowi olim-
pijską zabawę i uszlachetnia człowieka. 
Nawet lekki upadek i stłuczenie ciała w 
całej długości każe zapominać o bólu i 
myśleć o ofierze.”

We wspomnianym 1880 roku do grona 
najbardziej popularnych ślizgawek do-
szła jeszcze jedna i to za sprawą skandalu 
politycznego.

W Dolinie Szwajcarskiej był bardzo 
popularny cyrk. Jednym z najbardziej  lu-
bianych przez publiczność warszawską, 
artystów, był komik Tanti.  Ale w 1879 
roku ulubieniec warszawiaków ogromnie 
im się naraził opowiadając antypolskie 
dowcipy. Szczególnie zawzięli się na 
niego studenci.

Tanti bardzo chciał odzyskać utraconą 
sympatię, gdyż w przeciwnym razie był 
narażony na artystyczną śmierć.

W tym czasie  władze carskie miano-
wały nowego oberpolicmajstra Warszawy 
von Gressera (Grejssera). Pewnego wie-
czoru Tanti wprowadził na arenę trzy 
prosiaki i tak do nich przemówił.

- Ty jesteś mała świnia, ty jesteś bissen 
grösser, trochę większa, a ty jesteś sam 
grösser, największa świnia.

W tym samym momencie komik, w 
duchu, triumfował. Odzyskał sympatię 
warszawiaków, bowiem publiczność, 

która natychmiast zrozumiała aluzję, 
buchnęła frenetycznym śmiechem.

Jednak Tantiemu nie udało się powtó-
rzyć żartu. Już następnego dnia, cyrk, z 
rozkazu oberpolicmajstra Gressera  został 
zamknięty.

Właścicielowi cyrku groziło bankruc-
two. Na szczęście miał głowę do inte-
resów. Szybko wpadł na pomysł, żeby 
urządzić wewnątrz budynku ślizgawkę, 
która natychmiast zdobyła sobie ogromne 
powodzenie. Drewniane ściany budynku 
osłaniały od wiatru, ale co najważniej-
sze znajdowała się na terenie Dolicy 
Szwajcarskiej.

A Warszawiacy na terenie Doliny 
Szwajcarskiej bardzo lubili przebywać.

(oprac. jasjan)

Ślizgawka na „Pierniku”

Warszawo, ty moja Warszawo

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 
9 stycznia 2012 r., na pytanie: 
„Czy należy zmieniać zasady 

w handlu w niedziele i święta”, odpo-
wiadali: Alfred Bujara – przewodni-
czący Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ „Solidarność” i Maria 
Andrzej Faliński – dyrektor general-
ny w Polskiej Organizacji Handlu i 

Dystrybucji. Warto zapoznać się z ich 
opiniami.

Alfred Bujara uważa, że  potrzebna jest 
odrębna ustawa, która określi zasady pracy 
w handlu, by nie było wątpliwości, który 
sklep może pracować w święta, jak długo 
i kto może obsługiwać klientów. Obecne 
przepisy ograniczające pracę w handlu 
działają skutecznie w dużych sieciach. 
Gorzej sytuacja wygląda w małych placów-
kach, gdzie trudno osobie z zewnątrz usta-
lić, czy klienta obsługuje właściciel sklepu, 
czy osoba nie będąca pracownikiem.

A. Bujara stwierdza, że sklepy w 
Polsce, wzorem innych państw, powin-
ny być zamknięte w niedziele. Nikt na 

zamknięciu sklepu na jeden dzień w ty-
godniu nie straci, a zyska życie rodzinne, 
zwłaszcza w rodzinach, w których matki 
pracują w handlu. „S” monitorowała ten 
problem. Okazało się, że ludzie robią 
większe zakupy, wiedząc że sklep będzie 
nieczynny.

Jak sądzi, w placówkach powinny 
obowiązywać normy zatrudnienia. 
Obserwowana jest wyraźna tendencja do 
zwalniania pracowników i powierzania 
pozostającym nowych obowiązków. W 
jednym z hipermarketów w Bydgoszczy 

w okresie 1999–2012 zatrudnienie 
zmniejszyło się z 800 osób do ok. 200. 
Ci, którzy pozostali muszą robić wszyst-
ko: pracować na kasie, podawać i wykła-
dać towar i robić wiele innych rzeczy.

Bujara przyznał, że. od kilku lat PIP 
zwiększyła nadzór i są tego efekty.. 
Pracodawcy zwracają więcej uwagi na 
przestrzeganie prawa pracy. Firmy lepiej 
ewidencjonują czas pracy, rozliczają i 
opłacają nadgodziny. Nie oznacza to, że 
zatrudnieni w nich czują się bezpieczni, 
Chodzi tu o najwyższy od 20 lat poziom 
masowego korzystania z pracowników 
tymczasowych, umów cywilnoprawnych, 
pracy na część etatu.

A.M. Faliński zgadza się z A. Bujarą 
jedynie co do poprawy poziomu prze-
strzegania prawa pracy w sklepach. 
Natomiast uważa , że nie należy zmieniać 
przepisów. Duże sklepy przestrzegają 
zakazu handlu w święta. Przypadki 
naruszeń dotyczą małych placówek na 
prowincji, ale od tego są służby, które 
powinny wyegzekwować ograniczenia.

Zdaniem Falińskiego w niedziele 
sklepy nie powinny być zamyk       ne. W 
czasach kryzysu nie można odcinać się 
od rynku wewnętrznego, bo napędza on 
gospodarkę. Teraz we Włoszech władze 
liberalizują zasady handlu, rezygnują z 
tradycyjnych przerw w pracy, zmieniają 
godziny otwarcia, po to by rynek we-
wnętrzny uratował gospodarkę. W Polsce 
mamy ten sam mechanizm. Rozumiejąc 
argumenty o tradycyjnej niedzieli, warto-
ściach rodzinnych, itp., trzeba pamiętać, 
że koszty ograniczenia handlu w niedzie-
lę, mogą ponieść także ci, którzy są jego 
zwolennikami. 

Faliński uważa, że w placówkach han-
dlowych nie powinny obowiązywać normy 
zatrudnienia. Koszty osobowe są wysokie 
i pracodawcy chcą podnieść do maksi-
mum wydajność pracowników. Ocenia, że 
normy zatrudnienia są przestrzegane, bo 
interweniowałaby inspekcji pracy.  Poza 
tym pracodawcy nie mogą ciąć etatów, 
bo ktoś musi obsługiwać klientów. Skala 
redukcji ma swoje granice.

(oprac. jmj)

W niedzielę i święta

W Raporcie o spółdzielczości za-
mieszczonym w „Przeglądzie” 
z 22 stycznia br., Bronisław 

Tumiłowicz pisze, o Międzynarodowym 
Roku Spółdzielczości, pod znamiennym 
tytułem: „Z młodymi i dla młodych”.

ONZ „proklamowała rok 2012 
Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości. Celem obchodów jest 
przybliżenie wszystkim mieszkańcom 
Ziemi ogromnej roli spółdzielni wszel-
kich typów w rozwoju społeczno-ekono-
micznym i promowanie spółdzielczego 
modelu przedsiębiorstwa, który tak 
skutecznie opiera się światowemu kry-
zysowi. 

Oficjalna inauguracja obchodów 
odbyła się 31 października 2011 r. w sie-

dzibie ONZ w Nowym Jorku, natomiast 
polska spółdzielczość rozpoczęła ów rok 
uroczystą galą pod przyjętym dla MRS 
2012 hasłem „Spółdzielnie budują lep-
szy świat” w Teatrze Dramatycznym w 
Warszawie, 10 stycznia 2012 r. 

12 stycznia odbyła się w Brukseli 
inauguracja obchodów MRS 2012 w 
Europie. 

Krajowa Rada Spółdzielcza przygoto-
wała na ten rok wiele działań promocyj-
nych we wszystkich środowiskach, ale ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzie-
ży. Wiąże się to ze 150-leciem istnienia 
spółdzielczości na ziemiach polskich. 
Mimo tak długiej historii i ogromnego 
dorobku,  na losach i pozycji polskiej 
spółdzielczości ciążą ciągle lata PRL oraz 
przyspieszonej transformacji ustrojowej i 
gospodarczej. (…)

Przewodniczący Zgromadzenia 
Ogólnego KRS, dr Jerzy Jankowski, 
nawiązał do popularnego wśród młodzie-
ży hasła Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. – Spółdzielczość – powiedział 
Jankowski – liczy sobie w Polsce 150 
lat i też będzie działać do końca świata i 
jeden dzień dłużej. (…)

Zaproszeni na uroczystość goście 
wypowiadali się o spółdzielczym mo-
delu życia i gospodarowania z wiel-

kim uznaniem. Minister z Kancelarii 
Prezydenta RP Olgierd Dziekoński  
wspomniał, że też był spółdzielcą (…) 
Także wicemarszałek Sejmu Eugeniusz 
Grzeszczak (PSL)  przyznał się do 
spółdzielczego rodowodu. Jednak ostat-
nie zdanie w długiej serii wystąpień 
oddano, i słusznie, młodzieży. Gdy na 
scenie Teatru Dramatycznego pojawili 
się prezeska Dorota Górka i wicepre-
zes Krzysztof Starzyk ze Spółdzielni 
Uczniowskiej  „Rockefeller” z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego 
Daszyńskiego z Krakowa, powiało 

optymizmem. Spółdzielnia od wielu lat 
znajduje się w czołówce najlepiej pracu-
jących spółdzielni w Polsce. Przy czym, 
co zabrzmi paradoksalnie, ta uczniowska 
spółdzielnia liczy sobie, ho-ho, aż 50 lat. 
(...) Wychowankowie Zespołu Szkół, któ-
rzy działają w uczniowskiej spółdzielni, 
nabywają umiejętności nie tylko uła-
twiające prowadzenie własnego biznesu, 
lecz także pomagające odnaleźć się na 
konkurencyjnym rynku pracy Wielu po 
ukończeniu szkoły zakłada własne firmy. 
Również za granicą. 

Przegląd zamieścił również „Siedem 
zasad spółdzielczych, które symboli-
zuje logo Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości”: 

1. Dobrowolnego i otwartego człon-
kostwa,

2. Demokratycznej kontroli człon-
kowskiej.

3. Ekonomicznego uczestnictwa 
członków 

4. Autonomii i niezależności,
5. Kształcenia, szkolenia i infor-

macji 
6. Współpracy pomiędzy spółdziel-

niami. 
7. Troski o społeczność lokalną.  

(oprac. jmj)

Z młodymi naprzód iść

tożsama z własnością indywidualną, a 
forma gospodarowania spółdzielczego 
nie jest tożsama z formą kapitałową. 
Jako spółdzielcy musimy to z całą mocą 
podkreślać.

/…/ Otwórzmy nasze spółdzielnie 
dla środowisk lokalnych, otwórzmy 
nasze spółdzielnie dla środowisk 
opiniotwórczych, w tym dla mediów 
będących łącznikiem z szeroko ro-

zumianą opinią społeczną. Pokażmy 
wielopokoleniowy dorobek spółdzielni 
i ich wpływ na rozwój środowiska lo-
kalnego, poziom życia ludzi, realizację 
ich aspiracji i rozwój osobowościo-
wy. Zaprezentujmy zarówno dorobek 
materialny jak i wartości, którymi się 
kierujemy. Pokażmy jak ogromny 
potencjał tkwi w ruchu spółdzielczym 
i zgromadzonym tam kapitale spo-
łecznym. Uruchomienie tego kapitału 
jest wspólną powinnością działaczy 
spółdzielczych i państwa /…/ 

Spółdzielczość znaczy szansa
Dokończenie ze str. 3
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
Realizuj sprawdzone już 
pomysły finansowe i nie 
tylko. Znajdź chwilę, by

robić tylko to na co masz ochotę. 
Przeanalizuj każdy szczegół w swoich 
starych i nowych kontaktach. 

Byk 21.IV–21.V
Spisz swoje pomysły i realizuj 
je bez obawy, że zbłądzisz. 
Zadbaj o swoje zdrowie i lep-

sze samopoczucie. Jest czas by lepiej 
rozumieć innych i samego siebie. 

Bliźnięta 22.V–21.VI
Dobry okres astrologiczny. 
Warto pamiętać, że rozpoczę-
cie kilku spraw jednocześnie,

tak jak to zwykle robisz, nie może być 
skutecznym sposobem na sukces. 

Rak 22.VI–22.VII
Pamiętaj o haśle dla ciebie 
na ten rok: „od ciebie zależeć 
będzie czy pogrążysz się w

zmartwieniach, czy świadomie będziesz 
obserwować otaczające cię piękno i 
dobro. 

Lew 23.VII–22.VIII
Wszelkie sprawy lepiej roz-
wiązywać w gronie rodzin-
nym i z mądrymi przyjaciółmi.

Działaj w myśl hasła „Praca twórcza 
oparta na wiedzy, jest prawdziwym bo-
gactwem”. 

Panna 23.VIII–22.IX
Podejmując trudne decyzje, 
postaraj się opanować emo-
cje. Odrzuć pesymistyczne

nastawienie do świata. Od czasu do czasu 
postaraj się zaaranżować odpoczynek. 

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
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Fraszki Marcina Urbana
O małżeństwie 

Do twego szczęścia w małżeństwie 
w zasadzie nie trzeba wiele: 
Wystarczy by współmałżonek 
był także twym… przyjacielem. 

O mężu 
Mąż – to przystojny do żony
dodatek,
który ma dzieciom zapewnić
dostatek! 

O bocianach 
Pytasz dlaczego bocian do Afryki 
leci?
To jasne! Bo Murzyni też pragną 
mieć dzieci! 

O przyroście naturalnym 
Zwykle jest świetnie w małżeńskim 
duecie
póki nie zacznie w nim śpiewać… 
to trzecie.
 

O apetycie 
Rosnąca dzieci gromadka słodka 
każdą lodówkę wyczyści od środka! 

O domu 
Dom to nie sufit, okna oraz ściany,
lecz to świadomość, 
że jesteś kochany. 

Huczne zabawy

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
Rozdrażnienie i zdenerwowa-
nie nie będą dobrymi doradca-
mi w podejmowaniu decyzji.

Wycisz się i spokojnie rozważ za i prze-
ciw. W codziennej bieganinie zapominasz 
o zdrowiu! 

Skorpion 24.X –22.XI
Przez cały miesiąc sięgaj 
po rady mądrych przyjaciół 
i sprawdzonych doradców. Na

siłę nic nie zmieniaj. Nie lekceważ 
najmniejszej niedyspozycji. Dbaj o wy-
poczynek. 

Strzelec 23.XI–23.XII
W gorączce realizacji coraz 
to nowych wyzwań nie zapo-
minaj o własnych potrzebach.

Zadbaj o zdrowie i kondycję fizyczną. 
Dobre samopoczucie to połowa sukcesu.

Koziorożec 24.XII–20.I
Czas na nowe pomysły mo-
gące zreorganizować twoją 
działalność i wyznaczyć nowe

kierunki. Masz zielone światło nawet dla 
zawiłych spraw osobistych. 

Wodnik 21.I–20.II
Rodzina powinna być dla 
ciebie najważniejsza. I nie po-
zwalaj sobie na żadne odstęp-

stwa od raz ustalonych zasad. Korzystaj z 
możliwości pogłębiania wiedzy. Jej nad-
miar nikomu jeszcze nie zaszkodził. 

Ryby 21.II–20.III
W tym miesiącu wszelkie 
postanowienia odłóż na okres 
po minionych urodzinach. Nie

zaczynaj trudnych rozmów. Liczne spo-
tkania, nowe znajomości, mogą być dla 
ciebie zaskoczeniem. 

�KRZYŻÓWKA nr 2  z hasłem �

Styczeń i luty  to miesiące karna-
wałowe. Bawimy się dzisiaj, ba-
wili się i nasi przodkowie, i to ze 

znacznie większą niż my, fantazją.
Nim jednak w tany ruszali i za stoły 

siedli, uczestniczyli w serii święceń w 
kościołach.

2 lutego, w dzień Oczyszczenia NMP, 
święcono świece, które następnie ca`y 
rok starannie przechowywane były, za-
zwyczaj wieszane na ścianie. Nazywane 
były gromnicami, jako że zapalano je 
w czasie burz, żeby niebezpieczeństwo 
od domu oddalić. Dawano je też do rąk 
konającym.

Mikołaj Rej, który 
był protestantem, 
drwił z tego, pisząc w 
„Postylli”: „… grom-
niczkami kurzyli… 
przy śmierciach swo-
ich je sobie zapalać 
rozkazowali, na gromy i na inne strachy 
je zapalali, w tym sobie jakieś nadzieje 
pogańskie a omylne pokładali”.

Następnego dnia, tj. 3 lutego, w dzień 
św. Błażeja, patrona od bólu gardła, 
święcono w kościele jabłka. Poświęcone, 
służyły jako lekarstwa. W niektórych 
domach poświęcone jabłka roznosili po 
domach organiści, jak obecnie opłatek, 
i otrzymywali za to datki. W pewnych 
rejonach kraju zamiast jabłek święcono 
małe świeczki, zwane Błażejkami, któ-
rymi okrążano gardło chorego, jeszcze 
gdzie indziej ksiądz trzymał w  ręce dwie 
świece zapalone i związane na krzyż. 
Podstawiał je parafianom pod brodę 
– miał  to być środek chroniący przed 
bólami gardła.

5 lutego w dzień św. Agaty święco-
no w kościele chleb, sól i wodę. Miały 
one skutecznie chronić przed ogniem. 

W czasie pożaru powszechnie były 
używane.

Zabezpieczony w takie środki ochron-
ne nasz pradziad szlachciura hulał w 
zależności od swojej pozycji społecz-
nej. Wielcy panowie, biskupi i można 
szlachta, organizowali bankiety i bale. 
Pomniejsza szlachta, wyprawiała przede 
wszystkim kuligi.

Zmawiało się dwóch – trzech są-
siadów. Zabierali ze sobą żony, dzieci, 
słu`bę i saniami, w karetach, kolasach, 

wierzchem na koniach, jechali do innego 
wybranego sąsiada. Nieszczęśnik nie był 
jednak uprzedzany, żeby się nie chował 
albo nie wyjechał. Wpadali do niego 
znienacka, żądając jedzenia i picia. I 
przebywali u niego tak długo, aż mu spi-
żarni i piwniczki do cna nie wyczyścili. 
Kiedy już zjedli i wypili wszystko co im 
w ręce wpadło, zabierali swoją ofiarę i 
jego rodzinę ze sobą, i najeżdżali kolej-
nego sąsiada. 

Wędrowali dotąd, dopóki nie dotarli 
do domów tych, którzy kulig zaczęli. 
Najczęściej byli to najmniej majętni, w 
ich spiżarniach i piwniczkach za dużo 
jedzenia i picia nie było, a ponadto wielu 
uczestników kuligu z przepicia, z prze-
jedzenia lub ze zwykłego zmęczenia po 
drodze poodpadało, toteż inicjatorzy kuli-
gowego najazdu najmniejszy uszczerbek 
ponosili.

Wszystkie litery ponumerowane w 
prawym dolnym rogu napisane w kolej-
ności od 1-18 utworzą hasło. 

Poziomo:  l) składany przełożonemu, 
5) w nim Strzelec, 8) wyciska łzy, 9) 
twórca esperanto,10) Jerzy, językoznaw-
ca,  11) kobieta lekkich obyczajów, 13) 
miejska lub graniczna, 16) cukierek, 20) 
Jadwiga na co dzień, wspak, 23) zakłada-
ne do pyska konia 24) żona po rozwodzie, 
25) ozdobne obramowanie otworu wej-
ściowego, 26) owad tropikalny, 27) m. w 
Rosji, port nad M. Azowskim. 

Pionowo:  l) żydowska płyta nagrob-
na, 2) rasa psa, 3) m. w Rosji (fabryka 
zegarków), 4) zimowy but, 5) np. bły-
skawiczny, 6) Daniel zdrobniale, 7) znak 
graficzny w kształcie przecinka z kropką, 
12) kłująca roślina, 14) wiosną na polach, 
15) panna po ślubie, 17) założyciel fun-
dacji, 18) jest nią np. broszka, 19) spe-
cjalista w zakresie zoologii, 21) doza, 22) 
zgrupowanie komórek nerwowych (neu-
ronów) w głębi mózgu, 23) sir Thomas 
–poeta angielski (satyry sonety, pieśni). 

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 2 prosimy przesłać na 
adres redakcji do 29 lutego 2012 r.

Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą –nie-
spodzianką ufundowaną przez Sp. z o.o. 
Mars Polska. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 12
Poziomo: l) makowiec, 5) pączki, 

8) kolęda, 9) emigrant, 10) Rodowicz, 
11) osadka. 13) pikuś, 16) astat, 20) 
”Żegota”,  23) prezenty, 24) parafina, 25) 
O1ęder, 26) gniada, 27) Achilles.

Pionowo: l) Makary, 2) kolędnik , 3) 
Widawa, 4) ciecz, 5) milo, 6) certa, 7) ka-
nikuła, 12) Saba, 14) Ingemann, 15) świt, 
17) trznadel, 18) szelki, 19) cytrus , 21) 
osada, 22) Anita, 23) praca. 

HASŁO: WESOŁYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA

Nagrodę ufundowaną przez „Społem” 
WSS Śródmieście wylosowała Mariola 
Gręda. 
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Trwały te kuligi aż do Środy 
Popielcowej. Ostatnie trzy dni nazywane 
były kusymi dniami zapustnymi. Wtedy 
to był czas przebierania. Mężczyźni 
przebierali się za Żydów, Cyganów, 
chłopów, dziadów, itp. Podobnie ko-
biety, za Żydówki, Cyganki, chłopki… 
Przebierańcy nie tylko strojem, ale rów-
nież mową i gestami naśladowali osoby, 
za które się przebrali.

W Ostatki,  jeden z uczestników tych 
kompanii, wkładał na ubranie koszulę, 

która miała imi-
tować komżę i 
udawał księdza. 
Na szyi miał pas 
zamiast stu`y, i 
stając na stołku w 
kącie pokoju, niby 

to na ambonie, wygłaszał  żartobliwe „ka-
zanie”. Miało to miejsce już po zakończo-
nych tańcach, tuż przed północą.

O północy znikały ze stołów potrawy 
mięsne, a wjeżdżały mleko, jajca i śle-
dzie. Ta kolacja nazywana była podkur-
kiem i podawana była zarówno w domach 
możnowładców, jak i u biedaków.

Znawcy tych czasów, niemal zgodnym 
chórem stwierdzają, że nie wszędzie po-
trafiono się na czas postu wyhamować. 
Niekiedy tańce i pijatyki, i to w domach  
tzw. ludzi ze świecznika, trwały aż do 
piątku. Wtedy tańczyć się już nikt nie 
odważył. 

Tańczyć! Bowiem opilstwu końca nie 
było. Popijanie postnych potraw trunka-
mi było usprawiedliwiane koniecznością 
spłukania z organizmu mięsopustnych 
tłustości.

JASJAN

Polipy nosa są to niewielkie uwy-
puklenia błony śluzowej nosa 
najczęściej rozwijające się jako 

następstwo stanu zapalnego wywołanego 
działaniem czynników drażniących i in-
fekcyjnych ,dlatego też aby się nie rozwi-
nęły należy unikać narażenia na alergeny 
oraz przewlekłych stanów zapalnych nosa 
i zatok. Choruje na nie około 4% ludzi na 

Jest to gatunek występujący w 
Meksyku. Został odkryty w 1971 r 
przez Millera i Fitzsimonsa. Jak na 

Ameka Wspaniała
Ameca Splendens

warunki awaryjne nie są to małe rybki, 
gdyż samice osiągają wielkości 12cm 
a samce są bardziej wysmukłe i nieco 

mniejsze bo wielkość ich nie przekracza 
8cm.Ze względu na swoje rozmiary 
wymagają dość dużego zbiornika hodow-
lanego, którego wielkość nie może być 
mniejsza niż 150l.

Warunki jakie musi spełniać woda 
w zbiorniku nie są zbyt wygórowane. 
Optymalna temperatura wody to 26-32 
st C o pH w zakresie 6,5-7,5 i twardości 
o dość dużej tolerancji od miękkiej do 
twardej. 

Po odbytym tarle po 60 dniach, samica 
w zależności od wielkości rodzi od 10-40 
młodych. Młode rybki rodzą się całkowi-
cie rozwinięte wielkości od 1,5 do 2cm, 
gdyż jest to gatunek żyworodny. 

Najlepiej hodować je w niewielkich 
stadach (5-6 osobników), wtedy są bar-
dziej spokojne i swobodnie pływają w 
toni wodnej. Rybki są łagodne i towa-
rzyskie oraz nad wyraz tolerancyjne do 
zmian parametrów wody w zbiorniku. 
Wskazana jest gęsta obsada z roślin po 
bokach i z tyłu akwarium, tak aby zapew-
nić rybom kryjówki. Przyjmują zarówno 
pokarm roślinny, jak i zwierzęcy, od cze-
go zależy również szybkość ich wzrostu.

M.W.

świecie, głównie osób dorosłych po 40 
roku życia. Charakteryzują się tym ,że 
występują zazwyczaj obustronnie i maja 
charakter nawrotowy. W diagnostyce 

tego schorzenia w pierwszym rzędzie sto-
suje się wziernikowanie nosa (rynoskopię 
) oraz Rtg. zatok przynosowych gdyż 
często współistnieją z polipami zatok. 

Pomocne jest też badanie tomograficzne 
zatok przynosowych i nosa oraz badanie 
histopatologiczne z pobranego podczas 
rynoskopii materiału. Do podstawowych 

objawów charakterystycznych dla tego 
schorzenia należy postępująca niedroż-
ność nosa, spływanie gęstej wydzieliny 
na tylnej stronie gardła, nieżyt gardła, 
chrapanie, złe samopoczucie zaburzenia 
snu, łzawienie oraz bóle głowy. Polipy 
w nosie mogą utrudniać oddychanie 
przez nos. Wówczas oddychanie na-
stępuje, zwłaszcza w nocy, przez usta 
i wdychane powietrze omija naturalny 
filtr, jakim jest nos, co usposabia do 
zakażeń górnych dróg oddechowych. 
Nie ma jednej metody leczenia polipów. 
Leczenie prowadzone jest indywidualnie 
w zależności od posiadanego sprzętu i 
doświadczenia. Można stosować leczenie 
zachowawcze za pomocą kortykostery-
doterapii (Flixonase-krople).W leczeniu 
stosuje się również kriochirurgię, używa 
się także lasera. Jeśli przeprowadzi się 
tylko samą polipektomię bez ewentualnej 
dalszej kortykosterydoterapii miejscowe-
j(usunięcie samego polipa) to prawdo-
podobieństwo nawrotu schorzenia może 
wynosić nawet 40%. ESKULAP

Polipy nosa


