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l Czułych, serdecznych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia! l

 Dokończenie na str. 2

V Kongres Spółdzielczości 27–28 XI 2012

Solidarnie przeciwko zagrożeniom

SS Mokpol Nowe sklepy

Jak wiadomo, najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres 
Spółdzielczości, zwoływany co cztery lata. Dokonuje on m.in. oceny stanu 
spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju. Uchwala 

statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje 
wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego KRS na nową kadencję. Jak zapowia-
daliśmy, V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI odbył się 27–28 listopada 2012 r. w 
Centrum Kongresowo–Wystawienniczym Hotel Gromada Lotnisko w Warszawie, 
z udziałem 542 delegatów z 15 branż spółdzielczych. 

Podczas kongresu dokonano wyboru przewodniczącego i Prezydium Kongresu, 
reprezentującego wszystkie środowiska spółdzielcze. Przyjęto porządek i regula-
min obrad, wybrano cztery komisje kongresowe – mandatową, uchwał i wniosków, 
wyborczą i skrutacyjną. Przewodniczącym Kongresu został JERZY NIZIOŁ, 
delegat branży spółdzielni mieszkaniowych, prezes SM im.W.Łukasińskiego w 
Zamościu, a m.in. wiceprzewodniczącą Kongresu została ANNA TYLKOWSKA, 
delegatka z branży spółdzielni „Społem”, prezes  WSS Śródmieście. Następnie 
przedstawiono referat sprawozdawczo-programowy „Ocena stanu spółdzielczo-
ści Rzeczypospolitej Polskiej i kierunki jej rozwoju w latach 2013 – 2016”, który 
wygłosił prezes Zarządu KRS ALFRED DOMAGALSKI. Wieczorem, pierwsze-
go dnia kongresu przeprowadzono tajne wybory stu członków Zgromadzenia 
Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Ich wyniki ogłoszono następnego dnia. 

Zgodnie z ustaleniami regulamino-
wymi Kongresu, wybory do jego pre-
zydium, komisji oraz podział mandatów 
w Krajowej Radzie Spółdzielczej i 
udzielanie głosów w dyskusji, nastę-
powało według przyjętego parytetu, z 
poszczególnych 15 branż spółdzielczych. 
Branże te według ilości spółdzielni, 
czyli ilości delegatów, to: spółdzielnie 
mieszkaniowe, „Samopomoc Chłopska”, 
spółdzielnie pracy i usług oraz spół-

Od 16 listopada br  Spółdzielnia Spożywców Mokpol powiększyła się o dwa 
duże sklepy. Jeden to sklep w Piastowie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 
25, a drugi to sklep w Ursusie przy ul. Kompanii Kordian 1. Tym samym 

obszar działania spółdzielni wyszedł poza dotychczasowy obszar dzielnic jak: 
Sadyba, Ursynów, Mokotów. 

Zakupiono również piekarnię w Piastowie, która będzie uzupełniała ofertę 
Mokpolu dla klienta. 

Te inwestycje, oddane przed świętami Bożego Narodzenia, to realizacja zapowie-
dzianych przedsięwzięć przez prezesa Sylwestra Cerańskiego, m.in. na spotkaniach 
z seniorami. Są zapowiedzią dalszej ofensywy handlowej lidera warszawskich spół-
dzielni spożywców i ekspansji na trudnym warszawskim i podwarszawskim rynku. 

Coraz bardziej liczą się z nią konkurenci 
handlowi oraz firmy dostawcze, z który-
mi Mokpol prowadzi rozmowy w sprawie 
cen i promocji. 

Na zamieszczonych zdjęciach widać 
wyraźnie dbałość spółdzielni o każdy 
szczegół wystroju witryny, wejścia do 
sklepu i o hasła promocyjne. Z daleka 
bije w oczy logo Mokpolu i kolorystka, 
charakterystyczna dla placówek tej spół-
dzielni na Mokotowie.  Nowe placówki 
położone są w dobrych punktach osiedli 
mieszkaniowych, blisko miejsc zamiesz-
kania przyszłych stałych klientów.   
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Z inicjatywy  śródmiejskiej spółdzielni 30 listopada br. prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, w towarzystwie swego zastępcy Michała 
Olszewskiego,  odwiedziła społemowską Halę Mirowską – najstarszy obiekt 

handlowy stolicy. W asyście gospodarzy uczestnicy spotkania obejrzeli rewitali-
zowany obiekt, a następnie zostali zapoznani z pracami wykonanymi w hali na 
przestrzeni dwóch ostatnich lat. Fachowych informacji udzielali Małgorzata 
Pastewka, projektant i właścicielka Pracowni Architektoniczno-Konserwatorskiej 
FRONTON  i dyplomowany konserwator zabytków Piotr Mądrach. 

Prezes Zarządu WSS Śródmieście Anna Tylkowska w serdecznych słowach powi-
tała panią Prezydent i zaproszonych gości, wśród których byli prezes Zarządu KZRSS 
„Społem”  Jerzy Rybicki i jego zastępca Ryszard Jaśkowski, prezes MAH Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła oraz prezesi warszawskich spółdzielni spożywców, prezesi hal tar-
gowych, SPC i osoby blisko współpracujące ze śródmiejską spółdzielnią. W spotkaniu 
uczestniczyli również przewodnicząca RN spółdzielni Cecylia Przedpełska i dyrektor 
Hali Mirowskiej Bogusław Pieńkowski. 

Goście, oglądając nową elewację Hali, wyrazili uznanie za podjęcie odważnych, 
jakże trudnych prac, przywracających pierwotny wygląd obiektu. W dyskusji poruszo-
no m.in. możliwości  dofinansowania rewitalizacji obiektów podobnych do hali, od-
płatność za dzierżawione od miasta lokale, przekształcenie użytkowania wieczystego 
we własność, zagospodarowanie przestrzenne stolicy, również inne problemy nurtujące 
zarządzających Warszawą. 

Pani Prezydent podkreśliła wagę ustanowienia przez ONZ roku 2012 
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Słowa uznania dla spółdzielców Pani 

Z ostatniej chwili Prezydent Warszawy u Społemowców

 Dokończenie na str. 3

Drodzy Czytelnicy!
To niebywałe wydarzenie i sami jesteśmy tym zdumieni! Oto „stuka” 

nam 50-tka! Miesięcznik, do którego tak bardzo przywykliśmy 
i również, jak otrzymujemy żywe sygnały, nasi wierni Czytelnicy, 

obchodzi swoje Półwiecze! To ewenement na rynku wydawniczym, szcze-
gólnie w powodzi zmieniających się różnych tytułów, także coraz częściej 
elektronicznych. Tym bardziej, że nie jesteśmy pismem masowym, ale 
regionalnym, środowiskowym, wydawanym z potrzeby serca kilkunastu 
spółdzielni warszawskich i mazowieckich. Składają one swe środki by do-
starczać swoim członkom i pracownikom solidnej informacji o ważnych 
sprawach spółdzielczości i handlu.  

Jesteśmy wdzięczni i dumni, że spełniamy swą misję dziennikarską wobec 
tak wspaniałej „rodziny społemowskiej”. Towarzyszymy jej od kilku dziesię-
cioleci w rozmaitych troskach i nadziejach. Dziękujemy serdecznie Radzie 
Programowej i jej Przewodniczącej, Wydawcy WSS Śródmieście oraz wszyst-
kim, którzy składają się na wydawanie pisma oraz, oczywiście Wam Drodzy 
Czytelnicy, bez których nie byłoby takiego dzieła.    

Za nami dorobek kilku zespołów redakcyjnych i redaktorów naczelnych 
„Społemowca Warszawskiego”. Wspominamy ich wysiłek, szczególnie w 
latach trudnych i burzliwych. M.in. rozmaitych reorganizacji handlu, stanu 
wojennego i lepienia kartek na żywność, czy odrodzenia demokracji i wolnego 
rynku /szerzej o naszej historii na str.5/. Pomni ich osiągnięć i zasług będziemy 
dalej kontynuować ich pracę. Tę codzienną, często trudną, żmudną, ale dającą 
satysfakcję  służbę informacyjną. 

Zapraszamy do prenumeraty na kolejny rok, do bliskiej współpracy, do 
lektury artykułów, do konkursów, do akcji społecznych.

REDAKCJA  

Przewodniczący Kongresu Jerzy Nizioł i wiceprzewodnicząca Anna Tylkowska.

W PiastowieW Ursusie
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dzielnie budowlane, banki spółdzielcze, 
rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spół-
dzielnie mleczarskie, spółdzielnie kółek 
rolniczych, PSS „Społem”, spółdzielnie 
inwalidów i niewidomych, spółdziel-
cze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
spółdzielnie rzemieślnicze, spółdzielcze 
grupy producentów rolnych, spółdziel-
nie „Cepelia”, spółdzielnie ogrodniczo-
pszczelarskie i spółdzielnie socjalne.

Po odegraniu hymnów państwowe-
go i spółdzielczego, obrady otworzył 
oraz powitał delegatów i gości prze-
wodniczący Zgromadzenia Ogólnego 
KRS Jerzy Jankowski. Między in-
nymi: sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, ministra Olgierda 
Dziekońskiego, wicemarszałków Sejmu 
Eugeniusza Grzeszczaka /PSL/ i Marka 
Kuchcińskiego /PiS/, przewodniczą-
cych klubów poselskich – SLD Leszka 
Millera i PSL Jana Burego, nowego 
prezesa PSL Janusza Piechocińskiego, 
ministra rolnictwa Stanisława Kalembę, 
wiceministra transportu i budownictwa 
Piotra Stycznia, senatorów – Henryka 
Ciocha, Jerzego Chróścikowskiego 
i Grzegorza Bieleckiego z PiS 
oraz posłów – Romualda Ajchlera, 
Stanisława Steca, Dariusza Jońskiego, 
Tomasza Kamińskiego, Władysława 
Szczepańskiego z SLD, Krzysztofa 
Jurgiela z PiS i Witolda Klepacza z 
Ruchu Palikota. Osobno przy aplau-
zie delegatów powitał wiceprezy-
denta Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego i szefa Cooperatives 
Europe Felice Scalviniego.  

Bojowe powitanie
W przemówieniu powitalnym, 

Jerzy Jankowski, przewodniczący 
Zgromadzenia Ogólnego KRS powie-

dział otwierając Kongres: – Spotykamy 
się świadomi  swoich osiągnięć i dorob-
ku, ale również pełni niepokoju o dalszy 
los spółdzielczości. Będziemy bronić 
jej historycznego dorobku i swoich 
konstytucyjnych praw. Nie damy się! 
Mówca przypomniał słowa jakie Pauline 
Green, Prezydent Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego, skierowa-
ła do polskich spółdzielców przed V 
Kongresem:

 „Odwiedzając spółdzielców na 
całym świecie byłam zachwycona pow-
szechnym odzewem z jakim spotkały 
się słowa: „Spółdzielnie budują lepszy 
świat”, wyrażające, szczytne wartości 
i cele jakie nam przyświecały w 
Międzynarodowym Roku Spółdzielczości. 
Nigdy dotąd w dziejach spółdzielczości 
tak niewiele słów potrafiło zjednoczyć i 

l V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI 27–28 LISTOPADA 2012 r. l
wyrazić uczucia miliarda spółdzielców i 
pokazać światu naszą siłę i możliwości. 
Spółdzielczy model gospodarowania  jest 
coraz bardziej widoczny i doceniany we 
wszystkich zakątkach świata...”

– Tylko nie w Polsce, skomentował 
Jerzy Jankowski. Do Sejmu trafiły po 
raz kolejny projekty ustaw spółdziel-
czych, które mogą sprawić, że nasz 
Kongres może być ostatnim. Ci którzy 
rządzą Polską  nie liczą się z nami. Partie 
opozycyjne oraz PSL nie dopuściły do 
przyjęcia  dyskryminującego spółdziel-
czość  projektu prawa przygotowanego 
przez grupę posłów PO. Liczymy na 
ich poparcie w przyszłości. Wspólnie 
obronimy spółdzielczość bo jest ona 
podstawą samorządności i demokratycz-
nego  społeczeństwa obywatelskiego. 
Obronimy ją bo jest potrzebna Polsce. 
Polski rząd jest jedynym na świecie, któ-
ry pominął milczeniem Międzynarodowy 
Rok Spółdzielczości i forsuje ustawy, 
których celem jest likwidacja spółdzielni, 
w pierwszym rzędzie mieszkaniowych. 
Nasze nadzieje wiążemy z Prezydentem 
RP Bronisławem Komorowskim, który z 
całą powagą traktuje swój patronat nad 
obchodami tego Roku w Polsce.

Walka o dobre prawo
Potwierdzeniem tego były słowa skie-

rowane do delegatów Kongresu przez 
Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP: 
– Prezydent z wielką życzliwością 
odnosi się do spółdzielczości. Mówca 
przypomniał Ustawę o spółdzielniach  z 
roku 1920, która uchodziła za najbar-
dziej nowoczesną w ówczesnej Europie 
i miała charakter kodeksu spółdzielcze-
go. Warto więc powrócić do tej idei. 
Spółdzielczości polskiej potrzebny jest 
taki właśnie  kodeks. Olgierd Dziekoński 
powiedział, że  Bronisław Komorowski 
gotów jest spotkać się z władzami 

polskiej spółdzielczości wybranymi 
przez Kongres, aby dokonać oceny 
obchodów Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości i zastanowić  się wspól-
nie nad przyszłością. Prezydent, podkre-
ślił z naciskiem Olgierd Dziekoński, jest 
gwarantem trwałości  polskiej spółdziel-
czości  i umacniania jej  miejsca w życiu  
gospodarczym i społecznym Polski.

– Czym spółdzielczy system naraził 
się państwu, czym sprzeniewierzył się  
idei demokratycznego, obywatelskie-
go społeczeństwa? – zapytał w swym 
referacie Alfred Domagalski, prezes 
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. 
I wyjaśnił: – w okresie PRL państwo 
przejęło kontrolę nad spółdzielniami, 
ponieważ umożliwiały one  samoorgani-
zację społeczeństwa. Trudno zrozumieć 
dlaczego państwo oparte na demokracji i 

wolności niszczy struktury obywatelskiej 
aktywności zawodowej i społecznej. 
Tylko w ostatnich czterech latach liczba 
spółdzielni w Polsce zmniejszyła się 
o jedną czwartą. To są skutki polityki 
państwa w stosunku do spółdzielczości. 
Nie możemy jednak zrażać się bieżącą 
polityką, bo przecież rządy się zmieniają i 
poglądy na spółdzielczość również mogą 
ulec zmianie. Spółdzielczość ma za sobą 
długą historię i przeżyła różne, nieraz 
trudne okresy. Przetrwała  dlatego, że 
jest potrzebna ludziom. Kiedy zabiegamy 
o prawo spółdzielcze zgodne ze stan-
dardami europejskimi to zdajemy sobie 
sprawę, że  bronimy interesu 8 milionów 
polskich spółdzielców.

W obradach V Kongresu Spół-
dzielczości uczestniczyło dwóch 
wicemarszałków Sejmu RP. Wicemar-
szałek Eugeniusz Grzeszczak, prze-
wodniczący Komitetu Honorowego 
Obchodów Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości w Polsce zwrócił uwagę, 
że w tym roku wzrosło zainteresowanie 
polityków sprawami spółdzielczości. 
Wszystkie kluby parlamentarne zgłosiły 
projekty ustaw spółdzielczych. – PSL  
przygotował projekt, który określa ogól-
ne zasady spółdzielczości, bo uważamy, 
że szczegółowe regulacje powinny 
znaleźć się w statutach spółdzielni. 
Nawiązujemy w ten sposób do słynnej 
ustawy spółdzielczej z roku 1920. Ta  
propozycja jest zbieżne z tym co mó-
wił minister Dziekoński z Kancelarii 
Prezydenta.  Patronat Prezydenta RP 
nad obchodami  Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości sprawił, że  z jego 
inicjatywy  odbyło się kilka spotkań 
spółdzielców, polityków i naukowców 
dotyczących spółdzielczości.  Nowe 
prawo spółdzielcze będzie wtedy dobre, 
kiedy powstanie przy aktywnym udzia-
le samych spółdzielców – zakończył 
Eugeniusz Grzeszczak.

Tęczowa koalicja 
prospółdzielcza

Marek Kuchciński, wicemarszałek 
Sejmu RP, przekazał pozdrowienia  
uczestnikom V Kongresu Spółdzielczości 
od parlamentarzystów  oraz  działaczy 
Prawa i Sprawiedliwości i  podkreślił, że   
jeśli chodzi o krytyczną  ocenę polityki 
rządu w stosunku  do spółdzielczości  to 
Kongres ma 100% poparcia ze strony 
PiS. Dotyczy to obrony i umacniania 
spółdzielczej demokracji  oraz przestrze-
gania standardów międzynarodowych.  
Odnosi się to również do przestrzegania 
zasad spółdzielczej  niezależności   oraz  
równych szans. Jeśli będziemy współ-
pracować z innymi ugrupowaniami 
politycznymi nad  prawem (kodeksem) 
spółdzielczym to do tej  współpracy  za-
prosimy  spółdzielców.

– Sprawy nad którymi toczy się 
debata na Kongresie Spółdzielczości 
są  bliskie polskiej lewicy, powiedział 
Leszek Miller, przewodniczący klubu 
parlamentarnego SLD. Rządy wielu 
krajów wspierają rozwój spółdzielczo-
ści. Natomiast w Polsce oryginalną 
odpowiedzią  na apel Organizacji 
Narodów Zjednoczonych  proklamującej 
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości  
jest inicjatywa grupy posłów ugrupowa-
nia rządzącego  zmierzająca do likwidacji 
spółdzielni.  Mam nadzieję, że kiedy ich 
projekty pojawią się w Sejmie to powsta-
nie koalicja, która te fatalne projekty 
odrzuci i nie dopuści do zawłaszczenia  
majątku wypracowanego przez pokolenia 
spółdzielców. To polowanie na spółdziel-
ców,  prowadzone od lat przez liberałów, 
wynika z uprzedzeń ideologicznych, czę-
sto z osobistego zacietrzewienia a także z 
ignorancji i ślepej wiary  w niewidzialną 
rękę rynku. Spółdzielczość może zawsze 
liczyć na poparcie SLD – zakończył 
Leszek Miller.

Poseł Jan Bury, przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego PSL, po-
wiedział, że ostatni Kongres Polskiego 
Stronnictwa Ludowego nie  tylko wybrał 
nowego prezesa, ale także przyjął uchwa-
łę   w obronie polskiej spółdzielczości. 
– Polskie  Stronnictwo Ludowe od 120 
lat wspiera spółdzielczość.  Czas naj-
wyższy aby zbudować koalicję dla spół-
dzielczości. Udało nam się to zrobić pod 
koniec ubiegłej kadencji Sejmu. Powinno 
udać  się w obliczu nowego zagrożenia, 
bo obok projektów głównego koalicjanta 
są inne projekty. Jest wśród nich projekt 
PSL, który  w najdrobniejszych szczegó-
łach został skonsultowany ze spółdzielca-
mi. Wspólnie możemy stworzyć mądre 
prawo spółdzielcze.  Tym bardziej, że 
spółdzielcy mają po swojej stronie życz-
liwość Prezydenta RP.

– Okazuje się, że spółdzielcy mają 
bardzo wielu przyjaciół w parlamencie, 
powiedział na wstępie poseł Witold 
Klepacz z Ruchu Palikota. Tu pod-
czas Kongresu tworzy się nowa koali-

cja. Sądząc po wypowiedzi ministra 
Dziekońskiego, nie  ma przeszkód aby i 
PO była z nami, ale póki co w parlamen-
cie jest są jej projekty zmierzające do li-
kwidacji spółdzielni. Jestem przekonany, 
że zostaną one przez tę koalicję, która się 

zawiązała na Kongresie Spółdzielczości, 
odrzucone. Takie jest stanowisko Klubu 
Poselskiego Ruch Palikota i samego 
Janusza Palikota.

Wielu posłów ugrupowania rządzą-
cego odcina się od polityki dyskrymi-
nującej spółdzielczość. Poseł PO Jerzy 
Borowczyk z Gdańska wystosował 
list do Kongresu, w którym między 
innymi napisał: Zapewniam, że tak jak 
dotąd będę wspierał spółdzielczość i 
dołożę wszelkich starań aby nie została 
unicestwiona, a do tego prowadzą pro-
jekty przygotowane przez grupę posłów 
z mojego klubu. Bronię spółdzielczości 
mieszkaniowej. która chce się rozwijać 
i inwestować. Jest to ważne dla tych 
których nie stać na zakup mieszkania u 
dewelopera. Debata na temat budownic-
twa  mieszkaniowego nie może odbyć się 
bez spółdzielczości, bo jest ona najlepiej 
do tego przygotowana. Potrafi najtaniej 
budować i najtaniej  zarządzać. Poprzez 

spółdzielczość  prowadzi najkrótsza 
droga do mieszkania.

– Razem damy radę! – Tak rozpoczął 
poseł Janusz Piechociński, nowy prezes 
PSL. Odpowiedzią na drapieżny kapita-
lizm i grożący światu kryzys jest właśnie 
spółdzielczość. Ludzie łączyli i łączą się 
w spółdzielnia aby nie dać się  biedzie. W 
poprzedniej kadencji Sejmu zdecydowa-
nie walczyłem z projektami, która zmie-
rzały do likwidacji spółdzielni. To było 
groźne nie tylko dla spółdzielczości, ale 
i dla Polski.  Zapewniam, że w polityce 
Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie 
więcej  miejsca dla spółdzielczości. Nie 
dopuścimy do tego aby zmieniać polską 
spółdzielczość bez spółdzielców, bez 
liczenia się z ich zdaniem.

Uczestniczący w kongresie wicepre-
zydent MZS Felipe Scalvini powiedział 
m.in.  „ – Solidarność  jest istotą spół-
dzielczości. Nie ma spółdzielczości bez 
solidarności! Solidarność spółdzielcza 
wyraża się we współdziałaniu i wzajemnej 
pomocy. Szczególnie  kiedy ktoś znajdzie 
się w trudnej sytuacji. Wiem, że spółdziel-
cy polscy mają kłopoty i od lat dyskutują 
z rządem na temat prawa spółdzielczego. 
Mogą liczyć na nasze solidarne poparcie. 
Stąd moja obecność na V Kongresie.”

Debata delegatów
Jako pierwszy z delegatów wy-

stąpił reprezentujący największą 
branżę spółdzielczą – spółdzielczość 
mieszkaniową, Tomasz Jórdeczka. 
Pytał ironicznie, czy „reformatorzy” z 
Platformy Obywatelskiej, którzy chcą 
zlikwidować spółdzielnie mieszkaniowe, 
spowodują że następny nasz kongres 
będzie się odbywał na uchodźstwie? 
Po nim ciekawsze głosy, kwitowane 
żywymi oklaskami wygłosili m.in. 
Bolesław Paulski w imieniu Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
zaraz po nim Anna Tylkowska w imie-
niu PSS „Społem”, następnie prof.Adam 
Jegliński w imieniu SKOK-ów i Janusz 
Paszkowski w imieniu spółdzielni pracy, 
usług i budownictwa.  

Prezes GS SCh w Chojnie, Bolesław 
Paulski  mówił o politykach, którzy 
z udziałem niektórych mediów chcą 
obrzydzać ludziom spółdzielczość. 

Solidarnie      
Prezes Mieczysław Dąbrowski z PSS Białystok z Bogdanem Augustynem, prezesem 
Klubu Działaczy Spółdzielczych.

Alfred Domagalski podpisuje swoją książkę dla Andrzeja Anulewicza i Marka Kowal-
skiego z KZRS „Samopomoc Chłopska”.

Grupa opiekunów Spółdzielni Uczniowskich. Od lewej prof. Kazimierz Parszewski 
i Michał Zaremba.
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Paszkowski ze spółdzielni pracy, wskazu-
jąc na potrzebę walki przeciwko ograni-
czaniu ruchu spółdzielczego. Podczas tych 
wystąpień na sali podnoszono transparenty 
z napisami m.in.: „Nic o nas bez nas!”, 
„Nie pozwólmy ograniczać swobód oby-
watelskich!”, Spółdzielnie budują lepszy 
świat”, „STOP prywatyzacji spółdzielni”, 
„NIE dla likwidacji spółdzielni!”.    

Odznaczeni
Minister Olgierd Dziekoński w 

imieniu Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego udekorował grupę 
spółdzielców za zasługi w rozwoju 
ruchu spółdzielczego. Byli to m.in. 
uhonorowany Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski – Stanisław 
Matejkiewicz i odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
– Krystyna Krasnodębska oraz odzna-
czeni Medalem Za Długoletnią Służbę.  

Uchwałę programową Kongresu w 
sprawie stanu spółdzielczości w RP i kie-
runków jej rozwoju oraz skład prezydium 
Zgromadzenia Ogólnego KRS przedsta-
wimy w następnym numerze. 

Opr. DARIUSZ GIERYCZ 
z wykorzystaniem 

strony internetowej KRS.

Wystawa w Senacie
Z udziałem wicemarszałków 

Senatu: Marii Pańczyk-Pozdziej, 
Stanisława Karczewskiego i  

Jana Wyrowińskiego oraz senatora prof. 
Henryka Ciocha – przewodniczącego 
Senackiego Zespołu ds. Spółdzielczości 
w siedzibie Senatu otwarto  9 listopada 
br. pierwszą wystawę o spółdzielczo-
ści w Parlamencie Rzeczypospolitej. 
Przypomina ona jej chwalebne dzieje na 
ziemiach polskich w  latach zaborów i w 
Polsce niepodległej. W ten sposób Senat 
RP dał wyraz uznania dla proklamowane-
go  przez ONZ Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości, nad którego obchodami 
w Polsce patronat objął Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. 

Alfred Domagalski, prezes Zarządu 
Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział 
z okazji otwarcia wystawy, że to ważna 

chwila dla polskich spółdzielców. Po raz 
pierwszy w Senacie Rzeczypospolitej 
prezentujemy  spółdzielczość, o której 
w parlamencie  mówi się najczęściej 
przy okazji przyjmowania nie zawsze ko-
rzystnych dla niej rozwiązań prawnych. 
Wystawa nie tylko ilustruje przeszłość 
spółdzielczości, ale wskazuje na jej 
użyteczność dla obecnych i przyszłych 
pokoleń Polaków.  Wystawa obala  dość 
powszechne jeszcze poglądy, że spół-
dzielczość  to wymysł czasów PRL, 
bo pokazuje jej rodowód i 150-letnią 
historię, ogromny dorobek i zasługi dla 
Polski.  Spółdzielnie są Polsce potrzebne, 
bo uczą demokracji i odpowiedzialności,  
przyczyniają się do budowania  demo-
kratycznego państwa i społeczeństwa 
obywatelskiego.  

red.

Społemowcy na Kongresie
Spośród 19 delegatów środowiska 

„Społem” największą aktywność 
podczas obrad wykazywali: wi-

ceprzewodnicząca Kongresu, przewod-
nicząca RN KZRSS „Społem” – Anna 
Tylkowska z Warszawy, która w imie-
niu grupy delegatów PSS „Społem” za-
brała glos w dyskusji  oraz członkowie 
komisji kongresowych: mandatowej 
– Mieczysław Kubicz z Krakowa, 
wyborczej – Krystyna Strzyżewska 
z Kołobrzegu, uchwał i wniosków 
– Mieczysław Jędrzejczyk z Olkusza i 
skrutacyjnej – Wiesława Kołek z Łodzi. 
W kuluarach również wiele rozmów 
prowadzili przedstawiciele KZRSS 
„Społem”, delegat na Kongres, prezes 
Zarządu – Jerzy Rybicki oraz goście 
kongresowi – wiceprezes Związku i 
prezes Krajowej Platformy Handlowej 
„Społem” Ryszard Jaśkowski i Danuta 

Mioduszewska, główna księgowa 
Związku.           

W głosowaniu tajnym Kongres 
wybrał stuosobową Krajową Radę 
Spółdzielczą, która ukonstytuuje się 
w terminie późniejszym, o czym po-
informujemy w następnym numerze. 
Jak podała komisja skrutacyjna, 
oddano 521 głosów, z których waż-
nych było 490, a 31 nieważnych. W 
skład KRS weszło pięcioro delega-
tów z branży spółdzielni „Społem”, 
w tym aż trzech Mieczysławów i 
jedna pani. Są to: JACEK DAGIL 
z PSS Kwidzyn, MIECZYSŁAW 
DĄBROWSKI z PSS Białystok, 
MIECZYSŁAW KACPRZYCKI z 
PSS Katowice, ANNA TYLKOWSKA 
z WSS Śródmieście i MIECZYSŁAW 
ZAPAŁ z LSS Lublin. Serdecznie 
gratulujemy!  

Prezydent wyraziła także w przekazanym 
na ręce prezes A. Tylkowskiej, pięknym 
liście: 

Warszawa, dn. 30.11.2012

Szanowni Państwo,
spółdzielczość powstała z pragnienia 
świata sprawiedliwszego. Przejrzyste 
struktury, demokratyczne zarządzanie, 
gospodarność i uczciwy zysk -to zasa-
dy, które przemawiały do członków 
zakładanych spółdzielni w XIX wieku. 
Sprawdzają się także w wieku XXI.

Polska spółdzielczość ma dorobek 
niebagatelny. Powstała zaledwie 25 
lat po pionierskim stowarzyszeniu 
z Rochdale, w warunkach niezwy-
kle trudnych. Polityka zaborcy w 
Kongresówce nie sprzyjała ideom 
spółdzielczości, a były one całkowitą 
nowością w ówczesnych warunkach 
polityczno-społecznych.

Na szczęście nie zabrakło takich, 
którzy uwierzyli w sukces. Uwierzyli, 
że spółdzielczość sprzyja walce z 

biedą i prowadzi do społecznej inte-
gracji tak niechętnie widzianej przez 
zaborców.

Kolebką polskiej spółdzielczości 
była Warszawa. To tu Stowarzyszenie 
Spożywców „Merkury” zakładało 
nowe sklepy, uczyło członków zasad 

kooperacji i oszczędności, 
przecierało szlaki dla in-
nych w kraju. Początek wie-
ku XX oznaczał dla polskiej 
spółdzielczości spożywców 
skok ilościowy i jakościowy. 
Rosła liczba członków a 
zaangażowały się w nią 
prawdziwe osobistości jak 
Stefan Żeromski, Romuald 
Mielczarski czy przyszły 
prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław 
Wojciechowski.

Mimo upływu wieków 
ruch spółdzielczy działa 
prężnie na całym świecie. 
Jego idee nie przetermino-
wały się, ani nie straciły na 
znaczeniu.

Dowodem na ich cią-
głą atrakcyjność jest 
rezolucja Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
proklamująca rok 2012 
M i ę d z y n a r o d o w y m 
Rokiem Spółdzielczości. 
Zwrócono tym samym 
uwagę rządom i instytu-
cjom międzynarodowym 
na potrzebę wspierania 
rozwoju spółdzielni na ca-
łym świecie. Ustanowienie 
Międzynarodowego Roku 

Władze mają jakby amnezję nie pamię-
tając o tym że spółdzielnie zbudowały 
infrastrukturę na wsi i miastach, a dziś 
GS-y utrzymują sklepy dla emerytów na 
wsi, tam gdzie marketom się nie opłaca. 
Są sztandarowe GS-y jak w Szadku, 
Żukowie, Andrychowie, Wilamowicach, 
Węgierskiej Górce, prowadzące znako-
mite masarnie, piekarnie i handel. Mówca 
z mocą podkreślił że nie dopuścimy do 
likwidacji spółdzielni na wsi i małych 
miastach, jednocząc swe siły z innymi 
spółdzielniami. 

Handlową „Społem” promująca marki 
własne i zaprosiła do współpracy inne 
spółdzielnie, w tym „Samopomocy 
Chłopskiej”, co w kuluarach, jak 
zauważyłem, zostało przyjęte bardzo 
pozytywnie. Delegatka „Społem” 
poparła tezy referatu KRS Alfreda 
Domagalskiego, cytując poparcie 
Zjazdu KZRSS „Społem” dla działań 
w kierunku prawa spółdzielczego 
sprzyjającego rozwojowi spółdzielni.

Podobnie solidarne przemówienia wy-
głosili Adam Jegliński ze SKOK i Janusz 

Z ostatniej chwili

Prezydent Warszawy u Społemowców

przeciwko zagrożeniom

 Dokończenie ze str. 1

Społemowcy na sali obrad.

Anna Tylkowska wręcza pani prezydent obraz Syrenki.

Prezydium Kongresu.

Spółdzielczości to dowód na cią-
głą aktualność i potrzebę realizacji 
spółdzielczych zasad. To niezwykłe 
docenienie spółdzielczości, która 
działając lokalnie wnosi niezwykły 
wkład w rozwój społeczny i gospodar-
czy ludzkości.

W tym miejscu chciałam pogratulo-
wać polskim spółdzielcom inicjatywy 
skierowanej do naszego rządu o po-
parcie na forum ONZ idei ustanowie-
nia 2012 Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości.

Międzynarodowy Rok Spółdziel-
czości ma swoje logo, przedstawia-
jące grupę osób wspólnie podno-
szących olbrzymi ciężar. Na znaku 
graficznym polskiego ruchu spółdziel-
czego, który powstał w 1906 roku, 
trzech ludzi razem, a więc „społem”, 
pcha kulę ziemską. Odniesienie do 
wartości jakie niesie wspólna praca 
i wysiłek są bardzo czytelne. W obu 
symbolach zawarto tę sama ideę 
– hasłem Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości jest „Spółdzielnie bu-
dują lepszy świat”. Natchnieniem dla 
anonimowego twórcy polskiego znaku 
był wiersz Mickiewicza o ruszeniu „z 
posad bryły świata”.

Z okazji Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości składam serdeczne 
gratulacje polskim spółdzielcom, 
zwłaszcza warszawskiej spółdzielczo-
ści spożywców „Społem”, która w tym 
roku świętuje 143-lecie powstania, a 
w roku 2009 r. została uhonorowana 
tytułem „Zasłużony dla Warszawy”.

Z serdecznymi pozdrowieniami i ży-
czeniami dla delegatów i ich spółdzielni 
wystąpiła w imieniu społemowców 
Anna Tylkowska z WSS Śródmieście. 
Przypomniała że spółdzielnie „Społem” 
posiadają ponad 7-miliardowe przy-
chody roczne, co stanowi 12 proc. 
udziału w przychodach całej spół-
dzielczości. „Społem to miejsce pracy 
dla blisko 30 tys. pracowników oraz 
sposób na aktywność społeczną dla 
ponad 50 tys. członków”. Jest blisko 
człowieka i jego naturalnego środowi-

ska. „Dlatego nie ma u nas problemu 
umów śmieciowych, zwalniania ludzi 
starszych czy ograniczania praw pra-
cowniczych. To w sklepach Społem 
możemy kupić zdrową i ekologiczną 
żywność oraz prawdziwy chleb, pro-
dukowany w tradycyjny sposób…”  

Mówczyni zaapelowała: „Pokażmy 
na Kongresie, że jesteśmy silni jedno-
ścią w walce o dobre prawo, ale rów-
nież jednością na co dzień, u nas się 
mówi „rodziną spółdzielczą”. Jako 
przykład podała Krajową Platformę 

Spojrzenie na handel przedświąteczny.
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l Zdrowa Przyroda l Zdrowa Żywność l Zdrowy Człowiek l
Spółdzielnie Uczniowskie

Klub Działaczy Spółdzielczych

O arkanach zdrowego żywienia

WSS Śródmieście

Piramida zdrowotna

19 listopada br. członkowie Klubu 
Działaczy Spółdzielczych 
gościli dra Jana Kucharczyka, 

specjalistę z zakresu nauki o żywności. 
Przedstawiając prelegenta, prezes KDS, 
Bogdan Augustyn zaznaczył m.in., że jest 
on wykładowcą akademickim w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i bie-
głym sądowym, a także spółdzielcą. Już 
na wstępie dr Kucharczyk zjednał sobie 
obecnych stwierdzając, że czuje się „jak 
członek rodziny”, bo także jego rodzice 
byli działaczami spółdzielczymi. 

Nie ma zdrowia bez zdrowego żywie-
nia – stwierdził mówca. Zarazem, w ota-
czającej nas rzeczywistości, cechującej 
się m.in. ogromną podażą artykułów spo-
żywczych, paradoksalnie coraz trudniej 
żywić się racjonalnie i zdrowo. Przy tym 
nie istnieje żadna „cudowna” dieta, którą 
można by zastosować u wszystkich…

Tu dr J. Kucharczyk wyraźnie prze-
strzegł przed uleganiem modom na 
różnie diety, gdyż ich stosowanie poza 
kontrolą specjalisty niesie za sobą sze-
reg niebezpieczeństw. Może to dotyczyć 
nawet < prostej> diety bezmięsnej. Wiele 
z diet nie nadaje się do zastosowania w 
zwykłym gospodarstwie domowym. Nie 
wolno też eksperymentować samodziel-
nie i np. zamiast stopniowo, to nagle 
przestawić się całkowicie na jakąś dietę 
– gdyż na pewno będzie to miało konse-
kwencje w postaci szoku żywieniowego 
dla organizmu.

Badania FAO potwierdziły, że chcąc 
się żywić zdrowo, należy przestrzegać 
przede wszystkim dwóch kardynalnych 
zasad: 1) składniki wyżywienia muszą 
być różnorodne 2) większość żywności 
powinna pochodzić z <twojego otocze-
nia>, tj. naszej strefy klimatycznej. Jest 
to związane m.in. z innym kątem padania 
słońca na rośliny i ludzi w różnych czę-
ściach świata, z czym wiąże się też inna 
(jakościowo i ilościowo) absorpcja przez 
rośliny składników odżywczych i minera-
łów z gleby oraz inne potrzeby organizmu 
ludzkiego. Żywność należy spożywać w 
niewielkich ilościach, o stałych porach 
dnia (najlepiej pięć razy dziennie).Jeść 
należy spokojnie. Incydentalne (jedno-
razowe) odstępstwo od diety zaleconej 
przez lekarza nie ma praktycznie wpływu 
na zdrowie. Należy szczodrze korzystać z 
dostępnych teraz warzyw – np. kalarepa 
<jest teraz w najlepszej kondycji>, spo-
żywanie jej przez tydzień < zbawiennie 
wpływa na mózg ludzki>. Kapusta (nie 
kiszona!) najlepiej służy naszemu zdro-
wiu, o ile jest bardzo drobno pokrojona i 
nie dodaje się do niej tłuszczu (łatwiej ją 

strawić, bo tłuszcz nie izoluje enzymów 
trawiennych).Dobrze jest raz w tygodniu 
zjeść rybę ( najlepiej morską i tłustą). 
Zdrową podstawę naszego żywienia sta-
nowią też <zwykłe> ziemniaki.

Wielkim problemem dla naszego 
organizmu są witaminy i składniki mi-
neralne, przy ich deficycie zapadamy 
na takie schorzenia, które częstokroć 
jest trudno zdiagnozować, inne jeszcze 
trudniej wyleczyć. Jednak tu zaczyna się 
niebezpieczeństwo związane z różnymi 
syntetykami (chemicznymi odpowied-
nikami składników naturalnych). Dr 
Kucharczyk przytoczył anegdotyczną 
historię zwolnionych z niewoli japoń-
skiej lotników amerykańskich, którzy 
cierpieli na szkorbut. Większą ich grupę 
<karmiono bez zahamowań> w lazarecie 
m.in. potężnymi dawkami syntetycznej 
witaminy C, która była wtedy w USA 
<handlowym hitem>. Bez skutku. Po 
pewnym czasie stwierdzono u kilku z 
nich znaczną poprawę ich stanu zdrowia. 
Po wnikliwym dociekaniu stwierdzono, 
że wymykali się oni wieczorami <do 
miasta>, do japońskich dziewcząt, które 
im serwowały na kolację to, co dla nich 
wtedy jedynie było dostępne z żywności: 
najtańszy, z grubsza jedynie oczyszczony, 
ryż. Dla lotników okazał się prawdziwym 
lekarstwem.

Ogromnym zagrożeniem są tak obec-
nie reklamowane i modne suplementy 
diety; dr J. Kucharczyk przytoczył tu 
przykład 54 letniej kobiety z Warszawy, 
której ok. 40 proc. wyżywienia stanowiły 
przez dłuższy czas suplementy diety– nie 
udało się tej nieszczęśnicy uratować 
nawet specjalistom w renomowanym 
Szpitalu Wojewódzkim im. prof. W. 
Orłowskiego! Poza zagrożeniem dla 
zdrowia wiele z tych reklamowanych 
specyfików to przedmioty oszustwa han-
dlowego: np. ludzki organizm potrzebuje 
minimalnej ilości krzemu (wagowy odpo-
wiednik połowy ziarnka piasku) – na ryn-
ku oferuje się preparat w opakowaniu za 
ok. 50 zł, który po spożyciu zostanie po 
prostu wydalony przez organizm; więcej, 
bo 86 zł. naiwni zapłacą za opakowanie 
kadmu, który organizmowi jest potrzebny 
w jeszcze mniejszych ilościach. 

Nie należy się uprzedzać raz na za-
wsze do jakiś produktów, bo ongiś za-
wierały elementy szkodliwe dla zdrowia 
czy wręcz trujące. Przykładem może 
tu być olej rzepakowy, który w latach 
siedemdziesiątych dr J. Kucharczyk 
zalecał swoim studentom jedynie „do 
smarowania osi w wozach, o ile zabrakło 
lepszego smaru”. Obecnie, po wielo-
letnich zabiegach natury biologicznej i 
technologicznej, jest on najczystszym i 
najzdrowszym z olejów spożywczych 
dostępnych na rynku. A ongiś skażone 
przez elektrociepłownię żerańską tereny 
Pracowniczych Ogrodów Działkowych 
przy ul. Gwiaździstej na Żoliborzu (gleba 
wykazywała tak przed dwudziestu laty 
400 proc. przekroczenie normy kadmu) 
są obecnie ( po gruntownej modernizacji 
ciepłowni, zatruwającej dawniej obszar 
czterech powiatów) już prawie zupełnie 
„czyste”. Dziesięć lat temu importowa-
ny do Polski, <zwykły>, czarny pieprz 
potrafił zawierać „bombę bakterii choro-
botwórczych” przekraczającą 200 krotnie 
dozwoloną normę. Dzisiaj jest to już nie 
do pomyślenia…

Na pytanie dotyczące GMO (czyli ro-
ślin modyfikowanych genetycznie) dr J. 
Kucharczyk odpowiedział, że specjaliści 
od żywności podchodzą do tych upraw 
nader sceptycznie. Ich zdaniem dopiero 
po trzydziestu latach od chwili obecnej 
będzie można realnie określić, jaki mają 
wpływ na otoczenie i organizm ludzki. 
Sęk w tym, że w naszej strefie klima-
tycznej np. modyfikowana genetycznie 
pszenica świetnie się udaje. Ale tylko 
początkowo – bo o 50 proc. wyższe plony 
skutkują po kilku latach wyjałowioną 
ziemią i brakiem wody. Jego zdaniem 
może się okazać, że z GMO jest podob-
nie, jak w latach siedemdziesiątych ub. 
wieku z krylem. Wiedząc, że stanowi on 
doskonałą paszę dla waleni i ryb (i daje 
się stosunkowo łatwo odłowić na skalę 
przemysłową), próbowano nim pasać 
kurczaki. Jednak po dwóch tygodniach 
takiej diety kurczaki dostawały paraliżu 
kończyn…

Tekst i foto: 
CEZARY BUNIKIEWICZ

Od Redakcji: W poprzednim nu-
merze nastąpiła pomyłka w nazwie 
organizatora spotkania przedkon-
gresowego z A.Domagalskim (str.1-
3), którym było TOWARZYSTWO 
SPÓŁDZIELCÓW, a nie KDS, za co 
serdecznie przepraszamy.

Dzięki zaproszeniu Fundacji 
Rozwoju Spółdzielni Ucznio-
wskich w Krakowie, która w 

tym roku obchodzi swoje 20-lecie, 
uczestniczyliśmy w naradzie opieku-
nów SU, pod egidą Powiatowej Rady 
SU w Wadowicach 14 listopada br. 
Jak wcześniej było wiadomo, jest to 
jedna z najlepszych, aktywnych rad 
powiatowych w kraju. I rzeczywiście, 
przygotowanie imprezy i jej przebieg 
o tym świadczą. W ciągu 20 lat w po-
wiecie prawie podwojono ilość SU z 
38 do 67. 

Naradę prowadziła przewodnicząca 
Powiatowej Rady SU, wieloletnia za-
służona pedagog Maria Kwiatek, a jej 
gośćmi byli m.in. prezes FRSU Michał 
Zaremba, sponsorzy SU, w tym prezes 
SRH w Kętach, delegat na V Kongres 
Spółdzielczości Tadeusz Kasperek, 
przedstawiciele miejscowego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, PSS 
„Społem’ w Wadowicach i in.

   Każdy z uczestników narady otrzy-
mał bogate materiały, w tym broszury 
i poradniki o funkcjonowaniu SU oraz 
biuletyn informacyjny nr 10 Powiatowej 
Rady SU, uzupełniony wykazem szko-
dliwych artykułów żywnościowych, któ-
rych nie wolno sprzedawać w sklepikach 
szkolnych! Panie z Rady przygotowały 
też poczęstunek w postaci kawy, herbaty 
i wyśmienitych ciastek, o których wspo-
minał niegdyś Sławny Wadowiczanin 
Papież Jan Paweł II. 

Naradę rozpoczęły wystąpienia 
M.Kwiatek i M.Zaremby, informu-
jących o aktualnych wydarzeniach 
spółdzielczych przed listopadowym V 
Kongresem Spółdzielczości. Zebrani 
dowiedzieli się też o wynikach dorocz-
nych konkursów organizowanych przez 
Fundację Rozwoju SU – na najlepszą 

SU w kraju, szkolnych kas oszczęd-
ności i ekologicznego pn. „ZDROWA 
PRZYRODA-ZDROWA ŻYWNOŚĆ 
– ZDROWY CZŁOWIEK”. I właśnie 
problemy zdrowej żywności zdomino-
wały naradę.  

We współpracy z lokalnym 
Sanepidem opracowano listę szko-
dliwych produktów żywnościowych, 
których należy unikać w sklepikach 
szkolnych. Są to m.in.: słodycze spro-
wadzane z Chin, Pakistanu i Kolumbii, 
takie jak żelki, gumy do żucia, cu-
kierki, lizaki o nazwie Haribo Balla 
Balla, Żelki Wężyki Disco, Robaki 
świętojańskie, Hart Candy Bracelet, 
Mini Yum, Xtreme, Funny Bear, Big 
Pops. Po spożyciu wzmagają objawy 
nadpobudliwości ADHD u dzieci. 
Niebezpieczne są też sztuczne barwni-
ki oznaczone symbolami E102, E104, 
E110, E122, E124 i E129. Pisały o tym 

„Wiadomości Powiatowe” i warto upo-
wszechnić tę wiedzę. 

W dyskusji podczas narady wiele  mó-
wiono o różnych formach działania SU, 
np. wykonywaniu kart świątecznych, fol-
derów, albumów, pamiątkowych obraz-
ków i grafiki, promujących atrakcyjne tu-
rystyczne w powiecie itd, organizowaniu 
loterii fantowych i stoisk SU na różnych 
kiermaszach, festynach itp. Ma to duże 
znaczenie z uwagi na nowy konkurs dla 
SU pt. „Promujemy swoją miejscowość”, 
trwający do 30 kwietnia 2013 r. 

Podczas narady, trzy panie opiekunki 
SU zostały odznaczone przez prezesa 
Michała Zarembę, w imieniu Krajowej 
Rady Spółdzielczej,  Odznaką Zasłużonego 
Działacza Ruchu Spółdzielczego: Anna 
Wołoch, Urszula Maziarz i Barbara 
Gurzawska. Gratulujemy!     

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

Ekogłos z Wadowic

Zainicjowana przez 
Mazowiecką Agencję 
Handlową na począt-

ku roku szkolnego 2012/
2013 akcja ph. „Właściwe  
odżywianie pomaga w na-
uce” jest twórczo rozwija-
na w WSS Śródmieście. 
Działania te stanowią 
m.in. adekwatną odpo-
wiedź na alarmujące do-
niesienia naukowców o coraz 
gorszej kondycji dzieci i mło-

dzieży w wieku szkolnym, z któ-
rych znaczna część cierpi na 

chorobliwą nadwagę, zaś 
większość z nich jest nią 
zagrożona przez nieod-
powiednie odżywianie i 
brak ruchu. W ramach 
społemowskiej akcji 
promowane jest właści-
we odżywianie, którego 

podstawą jest zapoznanie 
się ze zdrowym wzorcem 

jaki ilustruje „Piramida 

Zdrowego Żywienia dla dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym”. 

W sklepach umieszczone jest logo, opra-
cowane dla całej akcji w Sekcji Marketingu 
śródmiejskiej spółdzielni. Ogłoszony został 
konkurs na odwzorowanie Piramidy w do-
wolny sposób. Trzy prace wykonane przez  
podopiecznych Ogniska Wychowawczego 
TPD stanowią elementy wystroju wystaw 
w jednej z placówek w siedzibie spółdziel-
ni. Piramidą zainteresowano także ośrodki 
oświatowo-wychowawcze. Wystosowano 
do nich list z prośbą o rozpowszechnienie 
Piramidy w danej placówce w postaci na-
klejki umieszczonej w Dzienniczku ucznia 
bądź w zeszycie o stosownej tematyce. 
Przekazano w tym celu do czterech szkół 
i w/w Ogniska 1000 sztuk wspomnianych 
ulotek. Kolejny etap to spotkania z ucznia-
mi na zajęciach dydaktyczno – empirycz-
nych. Pierwsze z nich miało miejsce w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii 
Gralewskiej, którego dyrektorem jest Beata 
Kotowska. 

Jak nas poinformowała długoletnia wy-
chowawczyni internatu Grażyna Sienicka, 
akcja ta znakomicie wpisuje się w pro-
gram praktycznych zajęć (posiadającego 
już ponad 60 letnią tradycję) Ośrodka. 
Bowiem nie tylko dla ok. 50 dzieci spoza 
stolicy (ogółem w Zespole Szkół, reali-
zujących program Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego 
i Szkoły fachowej o kierunku kucharz 
małej gastronomii – kształci się ok. 130 
osób) ważnym jest ich przystosowanie do 
opanowania, w praktyce życia codzienne-
go, normalnych czynności związanych z 
kuchnią domową – gdyż większość z nich, 
otoczonych zazwyczaj pewnego rodzaju 
„rodzinnym parasolem ochronnym”, nie 
potrafi wykonywać nawet najprostszych 
czynności, związanych z gospodarstwem 
domowym.

Właśnie w trosce o ich przystosowanie 
do podstawowych zadań życia codzien-
nego, prowadzi w tym ośrodku zajęcia 
fakultatywne dietetyczka Małgorzata 
Zempel-Zgierska. W ramach jej zajęć za-

poznano uczniów z Piramidą poprzez do-
kładne omówienie wartości odżywczych 
produktów korzystnych dla zdrowia. 
Ponadto uczniowie, mając do dyspozycji 
konkretne produkty, dla podsumowania 
przekazanych im informacji, umieścili je 
na właściwym poziomie zaimprowizowa-
nej piramidy. 

O podjętej akcji mówiła kierownik 
Sekcji Marketingu  Jolanta Jędrzejewska, 
a o włączeniu się w akcję przedstawi-
ciel Pracowni Cukierniczej RAJ-PLUS 
Adam Stykowski, polecający ciasteczka 
FITnusie, produkowane zgodnie ze 
wszystkimi zasadami żywności korzyst-
nej dla zdrowia. Uczestnicy spotkania 
otrzymali upominki, a w dalszym ciągu 
zajęć przygotowywali dania z produktów 
zalecanych w prawidłowym żywieniu. 
Do akcji przyłączyli się producenci 
JBB, SPC, Paula z Kalisza, RAJ-PLUS, 
Krynka, Mlekovita i dostawcy Tradis, 
KART PAK, A. Smulski Handel 
Obwoźny.

Sekcja Marketingu zaplanowała 
z tego cyklu  kolejne spotkanie tym 
razem dla podopiecznych Ogniska 
Wychowawczego TPD. Jot.

Odznaczone opiekunki wraz z Michałem  Zarembą i Marią Kwiatek (z lewej).

Grupa młodzieży podczas prezentacji. 
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Początki naszego miesięcznika 
warszawskiej spółdzielczości 
spożywców „Społemowiec 

Warszawski” sięgają grudnia 1962 
roku, kiedy to ukazał się nasz pre-
kursor – pierwszy numer miesięczni-
ka pod nazwą „CZYTAJ – Biuletyn 
Informacyjny”, wydawany początko-
wo, do 1965 r. przez WSS Praga, której 
siedziba była przy ul. Jagiellońskiej 2/
4. Jego inicjatorem, współzałożycielem 
i pierwszym redaktorem naczelnym 
był Eugeniusz Wołyńczyk.

W pierwszym numerze, w artykule 
wstępnym zadeklarowano: „Warszawska 
Spółdzielnia Spożywców Praga jest 
dużą spółdzielnią. Zrzesza bez mała 
czterdzieści tysięcy członków, jej obroty 
przekroczyły już granicę miliarda zło-
tych rocznie. Główną troską Spółdzielni 
jest utrzymanie jak najściślejszej więzi 
ze zrzeszonymi członkami… Zdaniem 
naszym, jedną z dróg utrzymywania 
kontaktu z członkami jest właśnie ni-
niejszy Biuletyn Informacyjny „Czytaj”, 
wydawany do użytku głównie komitetów 
członkowskich. W Biuletynie chcemy 
podawać aktualne wiadomości dotyczące 
m.in. działalności samorządowej, a także 
działalności handlowej produkcyjnej i 
usługowej.”

Ponieważ w 1966 r. w miejsce dziel-
nicowych spółdzielni spożywców i 

Oddziału Okręgowego ZSS „Społem” 
powstała jedna, ogólnomiejska „Społem” 
Warszawska Spółdzielnia Spożywców, 
przejęła ona od WSS Praga także 
„Czytaj”, zmieniając jego tytuł na 
„Czytaj” – Magazyn ilustrowany dla 
działaczy i pracowników „Społem” 
WSS. W związku z tym zmieniono układ 
tematyczny, dostosowując go do potrzeb i 
zainteresowań całej ogólnowarszawskiej 
spółdzielni. 

Pierwszy kryzys, jak wspomina jeden 
z pierwszych współpracowników

pisma, późniejszy szef jego Rady 
Programowej Juliusz Gerung, nastąpił 
w 1973 roku, kiedy to nie z winy redak-
cji, miesięcznik stracił jak to się wówczas 
mówiło „debit”, czyli pozwolenie na 
wydawanie. Zapewne zadecydował jakiś 
niecenzuralny, krytyczny materiał o han-

dlu, a szczególnie krytyka ówczesnego 
wiceprezydenta Warszawy ds. handlu. 

Pismo wznowiono dopiero w 1978 
roku, dzięki staraniom ówczesnego 
przewodniczącego Rady Programowej 
Wojciecha Tarnachiewicza, który 
„wychodził” u władz trudno wtedy 
dostępny papier i zgodę na wydawanie 
– ale już ze zmienionym do dziś tytułem: 
„Społemowiec Warszawski” – mie-
sięcznik warszawskiej spółdzielczości 
spożywców. To jest jeden z wielkich 
dobrodziejów pisma, który wypromował 
„Społemowca”, a właściwie był jego 
ojcem chrzestnym. Dodam, że dekadę lat 
temu, z okazji naszego 40-lecia, słusznie 
prorokował, że uzyskamy – kolor! 

Drugim wielkim dobrodziejem pisma, 
okazał się kolejny przewodniczący

naszej Rady Programowej, w latach 

1988-1999 – Juliusz Gerung. Jako prezes 
Zarządu „Społem” WSS Śródmieście 
uratował pismo, gdy ogólnowarszawska 
WSS była w likwidacji. Unicestwienia 
„Społemowca” zażądał ówczesny likwi-
dator WSS, na co prezes Gerung stanow-
czo sprzeciw się i…przejął pismo jako 
nowy jego wydawca, w imieniu WSS 
Śródmieście!

Z wdzięcznością wspominamy już 
nieżyjących dwóch pierwszych szefów

Rady Programowej – zasłużonych 
liderów warszawskiego „Społem” 
– Stanisława Sidowskiego, Jana Pazio 
i niedawno zmarłego Wojciecha 
Tarnachiewicza.  oraz pierwszych re-
daktorów naczelnych – obok pierwszego 
Eugeniusza Wołyńczyka, Wiesława

Nagłowskiego i Henryka 
Wandowskiego. W okresie niecałych 
dwóch lat pismem kierowała red. Nina 
Schwarcer-Isakiewicz, a naczelnym 
w latach 1995-2004 był Sławomir 
Suchański, były redaktor „Słowa 
Powszechnego”.

Po nim to, 1 stycznia 2005 objął sta-
nowisko redaktora naczelnego Dariusz 
Gierycz.

Wcześniej był m.in. wieloletnim 
dziennikarzem PAP, redaktorem naczel-
nym

„Myśli Demokratycznej”, „Przeglądu 
Prywatyzacyjnego Akcja”, „Rolnika 
Spółdzielcy”. Jednak najlepszą szkołę 
społemowską przeszedł jako sekretarz 
miesięcznika „Społem” w latach 1993-
1998. Jego zastępcą został doświad-
czony dziennikarz m.in. „Expressu 
Wieczornego”, „Kulis”, „Życia 
Warszawy”, absolwent studiów prawni-
czych UW, red. Janusz Jastrzębski.

Zupełnie wyjątkową postacią był 
niezapomniany red. Ryszard Siwak, 
wieloletni pracownik i lider spółdzielni 
warszawskich. Współtworzył „Czytaj”, 
a w „Społemowcu” był wieloletnim 
zastępcą red. naczelnego i sekretarzem 
redakcji. Niezwykle sumienny, oddany 
i ofiarny dla idei integracji społemow-
skiej. Autor stałego felietonu „Morałka”. 
Wraz z nieżyjącym też, świetnym spra-
wozdawcą sejmowym red. Marianem 
Bojanowiczem

obaj panowie mówili w latach 90., 
że jeśli warszawskie spółdzielnie znowu 
się nie połączą w jedną, to – „rozdziobią 
nas kruki i wrony…” To ich testament i 
powinniśmy go powtarzać.

Trudno wymienić i podziękować 
wszystkim współpracownikom i auto-
rom, ale należy z wdzięcznością wspo-
mnieć jeszcze, chociażby nieżyjących: 
Irenę Strzelecką, Jana Żerkowskiego, 
Mariana Niczmana, Michała 
Majewskiego, Edwarda Cegłowskiego, 
Janinę Sikorską, Jana Maruszaka i 
Witolda Lenkiewicza. Obecnymi sta-
łymi współpracownikami są: Monika 
Bobke, Cezary Bunikiewicz, Irena 
Chojnowska, Marek Goliszewski, 
Elżbieta Jędrych, Jerzy Wojciewski, 
Marek Wojtkowiak i Jarosław 
Żukowicz.   

Osobno dziękujemy także byłym 
zastępcom red. naczelnego Cezaremu 
Bunikiewiczowi i Janowi Marczukowi, 
a także pani Irenie Chojnowskiej, która 
od wielu lat sumiennie prowadzi sekreta-
riat redakcji i wzbogaca nasze łamy swy-
mi sprawozdaniami i wyborem mądrych 
fraszek i aforyzmów. Serdeczne podzię-
kowania należą się również koleżankom 
z Drukarni nr 1, od lat rzetelnie składa-
jącym i drukującym nasze pismo, m.in. 
Jolancie Firląg i Annie Nietschke. 

Mieliśmy i mamy szczęście do szefów 
Rady i Wydawców. Obecnie przewodni-
czącą Rady jest Anna Tylkowska, która 
po Juliuszu Gerungu objęła funkcję pre-
zesa WSS Śródmieście. To ona wprowa-

dziła na nasze łamy rewolucję – KOLOR! 
Systematyczna współpraca układa się 
wyśmienicie, a 17-osobowa Rada co pół 
roku, w imieniu Spółdzielni składających 
się na utrzymanie pisma, bardzo rzeczowo 
i wnikliwie ocenia nasze poczynania re-
dakcyjne i zatwierdza plany (pełny skład 
Rady Programowej). W styczniu 2013 r. 
Rada podsumuje na uroczystym posie-
dzeniu nasze Półwiecze. 

W czym tkwi tajemnica powodzenia i 
popularności „Społemowca”, który przez 
tyle lat pomyślnie rozwija swoje dzienni-

karskie żagle w warszawskim środowi-
sku społemowskim? Zapewne w dobrej, 
ścisłej, przyjacielskiej współpracy ze 
spółdzielcami „Społem”. Wiemy i jeste-
śmy z tego dumni, że jesteśmy ewene-
mentem na rynku wydawniczym, bo nie 
znamy drugiego takiego pisma regional-
nego, środowiskowego, które utrzymuje 
się aż 50 lat. Czujemy się potrzebni i 

doceniani, jeśli tylko spełniamy ocze-
kiwania Społemowców Warszawskich, 
do czego jesteśmy powołani. To nas 
mobilizuje i zachęca do dalszej służby 
naszym Czytelnikom, Spółdzielniom i 
Spółdzielcom.

Zespół Redakcyjny

Nasz Jubileusz Półwiecza

Rada Programowa 
„Społemowca Warszawskiego”

Przewodnicząca: ANNA TYLKOWSKA –  prezes Zarządu WSS 
Śródmieście, 

Wiceprzewodniczący: DARIUSZ GIERYCZ –  redaktor naczelny „SW”, 
Członkowie: 
KAZIMIERZ BENDKOWSKI – przedstawiciel KZRSS ”Społem”,
ANNA BOCIANOWSKA – prezes Zarządu PSS Legionowo,
SYLWESTER CERAŃSKI – prezes Zarządu SS Mokpol,
GRAŻYNA GĄSTAŁ – wiceprezes Zarządu PSS Grodzisk Mazowiecki,
JERZY GRĄDZIEL – przedstawiciel WSS Żoliborz,
MAREK HEJDA – prezes Zarządu PSS Pruszków,
JANUSZ JASTRZĘBSKI – zastępca red. naczelnego „SW”, 
HALINA KALINOWSKA – prezes Zarządu WSG ”Centrum”,
JANUSZ KAZIMIERCZUK – prezes Zarządu Spółdzielni Piekarsko-
Ciastkarskiej,
JANUSZ PEŁKA – prezes Zarządu SDH Hala Kopińska,
BOGUSŁAW RÓŻYCKI – prezes Zarządu WSS Praga Południe,
JANUSZ SZCZĘKULSKI – prezes Zarządu WSS Wola,
ANATOL ŚWIEŻAK – prezes Zarządu Hala Targowa „Wola” sp.z o.o.,
WIKTORIA WIERZBA –  prezes Zarządu PSS Wołomin, 
JADWIGA WÓJTOWICZ-GARWOŁA – prezes Zarządu MAH ”Społem” 
sp.z o.o.

1962

Eugeniusz Wołyńczyk

Premier Margaret Thatcher w Hali Mirowskiej w 1988 r.

Wizja nowego Sezamu przy ulicy Marszałkowskiej.

Ryszard Siwak
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Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców

Wiesław 
Onaszkiewicz

Galeria „RONDO”

Kiedy pan Wiesław opowiadał mi o 
swojej długoletniej pracy w jednej 
firmie jaką jest WSS „Społem” na 

Pradze-Południe, już po kilkunastu mi-
nutach skonstatowałam, że należy on do 
pokolenia, które definitywnie odchodzi 
i to nie ze względu na osiągnięty wiek, 
ale przede wszystkim ze względu na 
swój stosunek do pracy i ludzi, z którymi 
przyszło im współpracować przez wiele 
dziesiątków lat.

50 lat w jednej firmie to dla pana 
Wiesława powód do wielkiej dumy i 
przekonanie, że był tu, i nadal jest, po-
trzebny i ceniony za swoje umiejętności, 
doświadczenie i oddanie. Bo też rzeczy-
wiście, dla niego nic nie liczy się bardziej 
niż praca w „Społem”, którą rozpoczął 
pierwszego września 1962 roku.

– Znam tu wszystkich i mnie też znają 
– mówi z dumą dodając, że znają go nie 
tylko jako kolegę i długoletniego pracow-
nika, ale przede wszystkim fachowca, o 
którym zwykło się mówić „złota rączka”.

Pan Wiesław ukończył szkołę zawo-
dową, a potem także technikum elek-
tromechaniczne i wyspecjalizował się 
w zakresie konserwacji urządzeń chłod-
niczych. Ma także dyplomy ukończenia 
wielu kursów w warszawskiej Izbie 
Rzemieślniczej gdzie zdobył kolejno 
tytuł mistrza: urządzeń chłodniczych, 
elektrycznych, spawacza elektrycznego, 
a także spawacza gazowego. Żądne urzą-
dzenie instalowane w sklepach czy zakła-
dach gastronomicznych nie jest mu zatem 
obce. Co ważniejsze, był zawsze na bie-
żąco z techniką, bo gdy tylko pojawiało 
się jakieś nowe urządzenie, natychmiast 
musiał się zapoznać z jego konstrukcją i 
sposobem działania.

Ta jego ciekawość i łatwość przy-
swajania wiedzy sprawiała, że w roku 
1977 został oddelegowany do pracy w 
Czechosłowacji na roczny kontrakt jako 
mistrz  konserwacji urządzeń gastrono-
micznych. Budowano tam wówczas, w 
ramach dużego projektu RWPG, nowo-
czesną elektrownię. Pracowało przy tym 
projekcie ponad 8 tys osób, w tym wielu 
Polaków. Szybko się okazało, że pan 
Wiesław ma również duże zdolności jako 
organizator zajęć kulturalno-oświato-
wych, więc zrobiono go szefem polskiej 
grupy w zakresie organizowania czasu 
wolnego. Roczny kontrakt przedłużono 
mu do lat trzech, a 
kiedy powrócił do 
„swojego” „Społem” 
nie chciał przyjąć sta-
nowiska kierownika 
działu technicznego, 
tylko nadal pracował 
w brygadzie konser-
wacyjno-remontowej, 
bo nie wyobrażał 
sobie siedzenia za 
biurkiem i przekłada-
nia papierków. Jego 
interesowały maszyny 
i urządzenia, a także 
ludzie, którym poma-
gał usuwając na bie-
żąco powstałe awarie. 
Znał wszystkie sklepy, 
wiedział jakie urzą-
dzenia tam pracują i 
co należy zrobić, aby 
pracowały bez awarii. 
Lubił być codziennie 
gdzie indziej, rozma-
wiać z kierownikami 
sklepów i zakładów 
gastronomicznych czy 
stołówek, bo przecież 
w tamtych latach spół-
dzielnia zarządzała 
także wieloma zakła-
dami gastronomiczny-
mi oraz stołówkami 
w licznych zakładach 
pracy.

W brygadzie konserwacyjno-remonto-
wej pracowało wówczas blisko 30 osób 
i każdy miał pełne ręce roboty. Stale też 
przybywały nowe urządzenia, bardziej 
skomplikowane, nowszej generacji, a nie 
każdy potrafił szybko je „rozszyfrować”, 
zwłaszcza gdy wystąpiła awaria.

Pan Wiesław należy do „niespokoj-
nych duchów”, stąd też gdzie tylko zo-
baczył coś nowego zaraz musiał dojść do 
sedna i osobiście przekonać się jak działa-
ją wszystkie części i podzespoły. Już w la-
tach 80-tych wszystkie urlopy spędzał na 
południu Francji pracując przy  zbiorach 
winogron, a także wyjeżdżał kilkakrotnie 
do siostry mieszkającej we Włoszech, 
w okolicach Mediolanu. Widział, że w 
tamtejszych, dużych marketach pracują 
inne urządzenia chłodnicze, nowsze, niż 
stosowane w Polsce. Zaglądał więc na za-
plecza i na ile się tylko dało, dowiadywał 
jak to wszystko działa. Nie obeszło się 
nawet bez incydentu, bowiem w jednym 
z marketów zatrzymano go sądząc, że w 
złych zamiarach zbyt długo kręci się po 
sali sprzedaży i zagląda w miejsca nie 
przeznaczone dla klientów. Oczywiście, 
gdy wyjaśniło się, dlaczego to robi, za-
prowadzono go na zaplecze i pokazano 
poszczególne agregaty oraz sposób ich 
działania i zasilania.

Kiedy podobne urządzenia zaczęły 
trafiać i do naszych sklepów dla pana 
Wiesława nie były więc całkowitą no-
wością i szybko potrafił nauczyć się ich 
obsługi.

Dziś, kiedy każdy sklep ma wiele 
różnorodnych urządzeń chłodniczych o 
skomplikowanej konstrukcji, konserwa-
cją zajmują się wyspecjalizowane firmy 
zewnętrzne. Spółdzielcza brygada kon-
serwacyjno-remontowa zajmuje się nieco 
innymi sprawami, głównie usuwaniem 
bieżących awarii technicznych zarówno 
elektrycznych jak i mechanicznych, kiedy 
trzeba np. wymienić zamek w drzwiach 
wejściowych do sklepu, uruchomić ze-
psute oświetlenie czy naprawić zabloko-
waną kasę. Złota rączka pana Wiesława 
przydaje się w każdej sprawie, a on sam 
cieszy się, gdy może pomóc i szybko 
usunąć awarię.

– Lubię swoją pracę – mówi–  bo 
każdego dnia jestem w innym miejscu, 
rozmawiam z ludźmi, wiem, że jestem 
im potrzebny i chciałbym, aby tak było 
jeszcze przez wiele lat.

 Mimo tych zapewnień, pan Wiesław 
ustalił już sobie dzień kiedy odejdzie na 
emeryturę. Ma to być 14 kwietnia 2013 
roku, bo tego dnia skończy   67 lat, a jego 
staż pracy przekroczy 50 lat (jubileusz był 
we wrześniu 2012 roku).

Kiedy jednak zapytałam, co będzie 
robił jako emeryt, powiedział krótko: 
oczywiście, nadal będę pracował, o ile 
zdrowie mi pozwoli!

Życzymy więc długich jeszcze lat w 
dobrym zdrowiu, bo pracy z pewnością 
nie zabraknie, tym bardziej, że obecna 
brygada pana Wiesława to już tylko 
trzech kolegów,  wzywanych do każdej 
bieżącej awarii, bez względu na porę 
dnia. I za taką właśnie postawę, pełnego 
zaangażowania i przywiązania do firmy 
przez długich 50 lat pan Wiesław został 
uhonorowany przez swoją spółdzielnię i 
zaliczony do jej zasłużonych członków i 
najlepszych pracowników.

ELŻBIETA JĘDRYCH

Aniołki dla każdego  

5 listopada br. w warszawskim 
Pałacu Kultury i Nauki otwar-
to trwający do 11 listopada 

„Tydzień Kultury Tybetańskiej”, 
zorganizowany przez Biuro Prasowe 
Rady Państwowej ChRL, Rząd 
Ludowy Tybetańskiego Regionu 
Autonomicznego ChRL, Ambasadę 
Chin w Polsce i Stowarzyszenie 
Obywatelskie „Dom Polski”. W ce-
remonii wzięli udział m.in. były mar-
szałek Sejmu i premier Józef Oleksy, 
były marszałek Senatu prof.Longin 
Pastusiak, prezes Stowarzyszenia 
„Dom Polski” Wiesław Klimczak, oso-
bistości świata nauki, kultury i sportu, 
w tym Irena Szewińska z małżonkiem. 
Obecni byli także przewodnicząca 
Biura Prasowego RP Chin Cui Yuying, 
wicepremier regionalnego rządu tybe-
tańskiego Duo Tuo i ambasador Chin 
w Polsce Xu Jian.

Przewodnicząca Cui Yuying wita-
jąc  zebranych powiedziała, że „kultura 
jest duszą ludzkości, mostem łączącym 
różne kraje i narody, nicią lepszego zro-
zumienia i przyjaźni”. „Tydzień Kultury 
Tybetańskiej” ukazuje Polakom osiągnię-
cia Tybetu. Ambasador Xu Jian podkre-

ślił, że zarówno Chiny, jak i Polska, to 
kraje o długiej historii i bogatej kulturze, 
których współpraca na różnych polach 
ciągle się rozwija, a wymiana kultural-
na pogłębia. „Tydzień” daje niezwykłą 

szansę poznania tybetańskich 
tradycji i zwyczajów, a także 
rozwoju Tybetu i jego obecnej 
sytuacji.

Prezes Wiesław Klimczak 
powiedział, że wydarzenie to 
„przybliża nam naturalne pięk-
no Tybetu, jego zwyczaje, arty-
stycznego ducha, a także życie 
codzienne jego mieszkańców, 
pozwalając Polakom lepiej 
zrozumieć historię, a także te-
raźniejszość tego magicznego 
zakątka świata”.

Następnie goście, udekoro-
wani białymi szalikami z chiń-
skiego jedwabiu, podziwiali 
wystawę, na której zaprezen-
towano 200 zdjęć chińskich i 
zagranicznych fotografów oraz 

40 tradycyjnych tanek-obrazów wykona-
nych przez znanych artystów. Przybliżały 
one niezwykłe piękno Tybetu oraz sytuację 
społeczno-gospodarczą, kulturalną, i re-
ligijną Tybetańczyków. Potwierdzały one 
zachwyt mojego znajomego himalaisty. 

Szczególnym wydarzeniem 
„Tygodnia” był występ w Sali 
Kongresowej 70-osobowego zespołu mu-
zyczno-tanecznego „Magiczny Tybet”. 
Urodziwe członkinie i członkowie zespo-
łu zaprezentow    ali polskiej publiczności 
spektakl bogaty w tradycyjne tybetańskie 
elementy taneczne, prezentując wysoki 
kunszt artystyczny, co wywołało głośny 
aplauz, a wykonanie znanej polskiej 
„Kukułeczki” podbiło serca publiczności.

Podczas „Tygodnia” można było 
spotkać się z przybyłymi do Polski na tę 
okazję tybetologami i lekarzami wielo-
wiekowej, opartej na ziołach, medycyny 
tybetańskiej.

Tekst: DARIUSZ GIERYCZ, 
Foto: JERZY WOJCIEWSKI

Na zdjęciu od lewej: autor, tłumacz, wicepremier Duo Tuo i red. nacz Zielonego 
Sztandaru Robert Matejuk.

Tydzień tybetański

Na szkle malowane

Pozytywnym zjawiskiem można na-
zwać z powodzeniem zaproszenie 
CEPELII, do przedstawienia swoich 

dzieł, przez małżeństwo Ewy i Waldemara 
Majcherów. Teraz są one wystawione w 
prestiżowej, stołecznej Galerii „Rondo”, 
mieszczącej się w pawilonie u zbiegu 
A. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. 
Oboje twórcy pochodzą z rejonu warmiń-
sko – mazurskiego, obrazki eksponowane 
na wystawie przede wszystkim nawiązują 
do twórczości ludowej ub. stuleci. O ile 
p. Waldemar powiada, że szczerze kocha 
przede wszystkim ludowe, barwne obraz-
ki na szkle, o tyle jego małżonka zafascy-
nowana jest motywami odwzorcowanymi 
z osiemnastowiecznych, ceramicznych 
kafli piecowo – kuchennych,  wraz z 
zamieszczonymi na nich, dowcipnymi 
inskrypcjami, zapisanymi charaktery-
styczną < staropolszczyzną>. 

Do chwili obecnej takie eksponaty 
można też „własnowzrocznie” obejrzeć 
w Muzeum Regionalnym w Szczytnie, 
gdzie są stale wystawione. Waldemar 
Majcher, odnosząc się z całym szacun-
kiem do fascynacji pani Ewy (uważa, 
że dokumentuje ona rdzenną sztukę 
warmińską, gdzie napisy jasno wskazują 
na <polską proweniencję> tej katolic-
kiej prowincji Prus, (w odróżnieniu od 
protestanckich Mazur i Powiśla), ale też 
stwierdza, że jemu osobiście <bardziej 
pasują>, malowane nasyconymi kolorami 
wizerunki osób świętych czy też inne ob-

razy dawnych twórców ludowych, które 
stanowią dla niego dzisiejszą  inspirację 
do jego własnej twórczości. 

Małżonkowie tworzą <w zgodzie>, 
gdyż każde z nich posiada własną pracow-
nię. Tego rodzaju <moduł> jeszcze dopin-
guje ich do wytrwalszej pracy. Spokoju w 
małżeństwie nie burzy bowiem dylemat: 
kto naprawdę, w swojej inspiracji, ma ra-
cję…..Czy kto dzisiaj jest <lepszy>…

Ewa, przynależąca do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, maluje < po swoje-

mu> od dwudziestu lat…Waldemar ma-
luje na szkle od lat trzydziestu (jest m.in. 
laureatem nagrody Rektora Akademii 
Rolniczo–Technicznej w Olsztynie 
w 1978 r.). Jest też pełnomocnikiem 
marszałka Województwa Warmińsko–
Mazurskiego ds. Ochrony   Dziedzictwa 
Narodowego. Pełni również funkcję pre-
zesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. 

Tekst i foto: 
CEZARY BUNIKIEWICZ

W Galerii „Rondo”, należą-
cej do Fundacji „Cepelia”, 
znajdującej się u zbiegu ul. 

Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, 

powiało subtelnym pięknem i elegan-
cją…Stało się tak za sprawą Barbary 
Karasiewicz, której wystawa pod 
hasłem „Anioły dla każdego” została 
otwarta 22 listopada br. Piękne, stylizo-
wane, pełne uroku i kolorowe figurki, 
dosłownie pedantycznie dopracowane 
w szczegółach, na pewno zachwycą 
każdego, kto do tej Galerii zawita. 
Również każdy znajdzie wśród tych 
aniołków takiego, którego na pewno 
zaraz zakupi, aby w elegancki sposób 
przyozdobił i ubarwił mu mieszkanie 
– nie tylko w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Omawiana ekspozycja jest już dziesią-
tą wystawą indywidualną tej utalentowa-
nej artystki – ceramika. I – ze względu na 
szczupłość miejsca w Galerii– niestety, 
ograniczoną tematycznie i przestrzennie. 
W swoim dorobku Barbara Karasiewicz 
posiada bowiem wiele znakomitych dzieł 
o różnych gabarytach i tematyce, które 
„na co dzień” można oglądać w jej wła-
snej Galerii, w rodzinnym Pułtusku. 

B. Karasiewicz zajmuje się cerami-
ką artystyczną od ponad dwudziestu 

lat. Kształciła się pod kierunkiem 
Marity Benke – Gajdy, wykładowczyni 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Pracowała w Pułtuskiej Spółdzielni 
Rzemiosła Artystycznego „Cepelia”, jako 
instruktor ceramiki powadziła zajęcia w 
Zabierzowskim Centrum Kultury oraz 
Miejskim Domu Kultury w Pułtusku. O 
zakresie jej zainteresowań może świad-
czyć fakt, że równolegle z innymi obo-
wiązkami zawodowymi pracowała przy 
konserwacji zabytków sztuki sakralnej 
oraz…przy konserwacji XIX wiecznej 
japońskiej tapety w Sztokholmie. Brała 
udział w plenerach ceramicznych w 
Nowym Wiśniczu, Szklarskiej Porębie 
i Cieszynie. Swoje prac prezentowa-
ła m.in. na wystawach w Krakowie, 
Bochni, Myślenicach, Warszawie, 
Cieszynie, Ciechanowie, Killmitzgraben 
i Slovanicach. Jest m.in. laureatką II 
(za „Święta Wielkanocne”) i III (za 
„Sztuczne kwiaty”) nagród, przyznanych 
w konkursie zorganizowanym przez 
Fundację „Cepelia” w Krakowie.

 Tekst i foto: 
CEZARY BUNIKIEWICZ

Ceremonii otwarcia wystawy dokonuje prezes CEPELII, Jan Włostowski.

Stowarzyszenie „Dom Polski”
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CO PISZĄ INNI?

HANDEL 2012

W tym roku mija 156 lat od wy-
darzenia, które miało ogromne 
znaczenie dla Warszawy, jej 

rozwoju, i znacznie ułatwiające życie jej 
mieszkańców.

Tuż po świętach Bożego Narodzenia 
1856 roku, i tuż przed nadejściem 
Nowego Roku, 28 grudnia, cała 
Warszawa cieszyła się z wprowadzenia 
oświetlenia gazowego na ulicach miasta. 
Tak o tym wielkim święcie postępu tech-
nicznego pisał .Kurier Warszawski”: 

„Wczoraj uczyniliśmy wzmiankę 
o pierwszej próbie gazu. Dodamy 
przeto, że około godziny 4-ej z rana, 
sposobem próby zapalono latarnie 

gazowe, ustawione od samego zakładu 
fabrykacji gazu, wzdłuż Nowego Świata, 
Krakowskiego Przedmieścia aż do b. 
Zamku Królewskiego. Próba ta naj-
pomyślniejszym skutkiem uwieńczoną 
została, wszystkie bowiem latarnie na 
tej przestrzeni bez wyjątku paliły się, 
wydając światło w kształcie wachlarza 
przyjemne, mocne, doskonale oświetlają-
ce ulice i przyległe im przedmioty.

 Tak było rano, a wieczorem dnia wczo-
rajszego, gdy ponowiono znowu próbę, 
cała ta przestrzeń ulic wymienionych 
powyżej zajaśniała światłem gazowem. 
Tysiące osób przechodziło się tłumnie po 
chodnikach, przypatrując się temu jeszcze 
jednemu więcej przedsięwzięciu, jakie 
uwieńczyło rok bieżący, z taką korzyścią 
dla mieszkańców, z taką ozdobą dla mia-
sta. Prześliczne, czyste i srebrzyste świa-
tło, rozlewało tak mocny blask naokoło, że 
ponad ulicami, któremi przebiegały zapa-
lone promienie gazu, najwyraźniejsza biła 
łuna, jakby od jakiego pożaru. Dowód to 
najlepszy jak mocne jest oświetlenie, przed 
które dotychczasowe oświetlanie ulic, zu-
pełnie ustąpić musi.”

Inna istotne grudniowe wydarzenie w 
Warszawie miało miejsce 42 lata póź-
niej. W samą wigilię, 24 grudnia 1898 

WSS Śródmieście Znicze pamięci

Klienci nadal polują na promo-
cje informowała Rzeczpospolita 
20-11-2012 r. „88 proc. konsu-

mentów podczas wizyty w sklepie lub 
Internecie zwraca uwagę na oferty pro-
mocyjne – wynika z badania firmy ARC 
Rynek i Opinia. Jednak 59 proc. ankieto-
wanych przyznaje, że kupuje produkt w 
obniżonej cenie tylko wtedy, gdy są do 
niego przekonani. Mimo dużej częstotli-
wości akcji promocyjnych konsumenci 
deklarują, że nie są nimi znudzeni. Jak 
podaje Rzeczpospolita, ponad połowa ba-
danych wskazuje, że wciąż są promocje, 
które ich pozytywnie zaskakują, a dzięki 
dużemu wyborowi zawsze mogą znaleźć 
ofertę, która przypadnie im do gustu. 52 
proc. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że 
promocji jest na tyle dużo, że nie zwraca 
się już na nie uwagi.

Na promocje poluje też Inspekcja 
Handlowa.  Jak pisał portal dlahandlu.pl 
23-11-2012 r., „…gorzowska Inspekcja 

Handlowa skontrolowała sklepy sieci 
handlowych pod względem prawidło-
wości i rzetelności stosowania promocji 
w obszarze artykułów żywnościowych. 
Nieprawidłowości stwierdzono we 
wszystkich 5 placówkach. Wynikały one 
głównie z niedbalstwa osób odpowie-
dzialnych za promocje.

Celem kontroli było sprawdzenie prawi-
dłowości i rzetelności stosowania promocji 

w obszarze artykułów żywnościowych, 
przez producentów i przedsiębiorców 
działających w sieciach handlowych, a 
także sprawdzenie przestrzegania w han-
dlu detalicznym przepisów określających 
sposób podawania konsumentom informa-
cji o stosowanych cenach promowanych 
produktów.

Podczas kontroli w 5 placówkach spraw-
dzono łącznie 20 partii produktów. W 3 
placówkach zakwestionowano 10 partii, co 
stanowi 50%. W pozostałych 2 placówkach 
nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolą objęto słodycze, koncentraty, 
przetwory mleczne, przetwory owocowo-
warzywne, napoje bezalkoholowe i inne 
produkty (przyprawy, chrupki kukurydzia-
ne, konserwy mięsne, konserwa drobiowa, 
miód pszczeli i piwo).

– Przyczyn nieprawidłowości stwierdzo-
nych we wszystkich 5 placówkach należy 
upatrywać głównie w niedbalstwie osób 
odpowiedzialnych za promocję towarów 

oraz – w znacznie mniejszym stopniu – w 
nieznajomości przepisów i w niewłaściwej 
ich interpretacji. Główną przyczyną stwier-
dzonych nieprawidłowości było przekazy-
wanie błędnych informacji o zmieniających 
się cenach towarów objętych sprzedażą pro-
mocyjną z jednostek nadrzędnych do pod-
ległych placówek detalicznych. Personel 
sklepów nie dokonywał weryfikacji prze-
syłanych drogą elektroniczną tych danych, 
co pozwoliłoby na ewentualne szybkie 
eliminowanie zauważonych w ten sposób 
błędów – podsumowuje inspekcja.”

Woda Borjomi znowu dostępna na 
polskim rynku podał portalspozywczy.pl 
20-11-2012 r. „Gruzińska woda mineralna 
Borjomi po wielu latach nieobecności 
wraca do polskich sklepów. W latach 70. i 
80. cieszyła się dużą popularnością. Woda 
wyróżnia się na tle innych dostępnych na 
rynku swoim składem, który zawdzięcza 
wulkanicznemu pochodzeniu i wysokie-
mu stopniowi zmineralizowania. Woda 
wypychana jest na powierzchnię ziemi 
przez dwutlenek węgla zgromadzony w 
złożach na głębokości 1500 metrów, ale 
powstaje o wiele głębiej (8-10 km). Woda 
wypływa w górach Kaukazu nadal ciepła 
– ma 31-41°С.

Borjomi to uznana gruzińska marka z 
wieloletnią tradycją, która jest zaliczana 
do najbardziej ekskluzywnych wód na 
świecie. Borjomi jest wodą z zawartością 
wodorowęglan sodu ze stopniem mine-
ralizacji do 6,7 mg/l. Przez wielu woda 
Borjomi jest uznawana również za świetną 
pomoc w leczeniu kaca.

Wyłącznym importerem i dystrybutorem 
wody w Polsce jest firma PiastPol. Gruzińska 
woda dostępna jest w sprzedaży w butelkach 

Nastroje konsumenckie

szklanych o pojemności 0,33 l i 0,5 l oraz 
plastikowych o pojemności 0,5 l i 1,0 l.”

W przyszłym roku sprzedaż napojów 
light wzrośnie o 7 proc. donosił portal 
ekonomia24.pl 18-11-2012 r.

„Obawa przed zbędnymi kilogramami 
sprawia, że po napoje light sięgają już nie tyl-
ko kobiety, ale coraz częściej także mężczyź-
ni. W przyszłym roku wydamy na nie ponad 
670 mln złotych, to o prawie 7 proc. więcej 
niż w tym roku. Do 2017 roku wartość rynku 
napojów light urośnie do ponad 793 mln zł.

Firma badawcza Euromonitor 
International szacuje, że w tym roku najwię-
cej w Europie na napoje dietetyczne – po-
nad 80 euro – wyda przeciętny mieszkaniec 
Norwegii. W pierwszej trójce znajdą się 
także Irlandczycy z 40 euro i Brytyjczycy 
z 32,8 euro.Przeciętne wydatki na napoje 
light są w Polsce nadal dwadzieścia razy 
mniejsze niż w Norwegii, ale popyt będzie 
się zwiększał. Coca-Cola, lider polskiego 
rynku napojów bezalkoholowych szacuje, 
że napoje light mają w nim ok. 3 proc. w 
ujęciu ilościowym i ok. 4 proc. w ujęciu 
wartościowym. 

 (oprac. jmj)

Ż-ywność ekologiczna cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
Polaków. Duża w tym zasługa 

„Społem”, które było jednym z pionie-
rów w propagowaniu i sprzedaży ekolo-
gicznych produktów.

Jak doniósł portal spożywczy. pl, 2-
10-2012 r. już 30 proc. Polaków kupuje 
żywność ekologiczną. Badania TNS  
pokazują, że ponad milion Polaków (4 
proc.) regularnie kupuje żywność or-
ganiczną. Znacznie więcej, bo 26 proc. 
zaopatruje się w nią nieregularnie, za to 
deklaruje, że chce kupować ekologiczne 
produkty częściej. Jedynie 9 proc. bada-
nych sceptycznie odnosi się do kupowa-
nia ekologicznego jedzenia - większość 
z nich nie potrafi jednak wskazać powo-
dów takiego podejścia. 

62 proc. Polaków wie, że podstawo-
wym wyróżnikiem żywności organicznej 
jest brak środków chemicznych przy 
jej produkcji. 29 proc. badanych opisu-
jąc żywność ekologiczną wspomina o 
czystym, nieskażonym środowisku, z 
którego ona pochodzi. Co piąty Polak 
mówi o bogactwie w składniki odżywcze 
produktów organicznych. Oznacza to, że 
Polacy rozumieją pojęcie biożywności 
i mają trafne z nią skojarzenia. Ale je-
dynie 14 proc. badanych zauważyło, że 
ekożywność opatrzona jest specjalnym 
certyfikatem. A to właśnie wyłącznie cer-
tyfikacja jest gwarancją ekologicznego 
pochodzenia produktu.

r. w Warszawie odsłonięto 
pomnik Adama Mickiewicza. 
Wydarzenie m.in. opisała 

w swoich wspomnieniach J. Waydel 
Dmochowska:

„Komitet (budowy pomnika – przyp.j)  
wybrał na miejsce pomnika plac na 
Krakowskim Przedmieściu, koło ko-
ścioła Karmelitów, na wprost wylotu 
ulicy Trębackiej. Wykonanie projektu 
powierzono zamieszkałemu w Paryżu 
rzeźbiarzowi Cyprianowi Godebskiemu. 
Cokół postanowiono wykonać z granitów 
włoskich z Baveno, granit i labrador zaś 
na taras i schody wziąć z kopalń gnie-
wańskich na Podolu. Odlew posągu po-
wierzył Godebski Piotrowi Lippi z Pistoi.

Kratę okalającą pomnik oraz żelazne 
kandelabry wykonała firma Zieleziński 

przy współudziale architekta Zenona 
Chrzanowskiego. 

Dnia 6 maja 1898 roku złożono w fun-
damencie dokument pamiątkowy na per-
gaminie. Zredagował go podług starych 
wzorów łacińskich doktor Peszke przy 
udziale Henryka Sienkiewicza. Komitet 
stawił się na tę uroczystość w komplecie. 

Odsłonięcie pomnika naznaczono 
na dzień 24 grudnia 1898 roku. Władze 
pozwoliły komitetowi rozdać dwanaście 
tysięcy biletów dających prawo wstępu 
na rozległą przestrzeń dokoła skweru i 
dowolną ilość biletów honorowych dla 
osób zaproszonych na skwer dokoła 
pomnika. 

Ojciec nasz był obecny na odsłonięciu 
pomnika i po powrocie opowiedział nam 
szczegóły tej pamiętnej uroczystości. W 
ostatniej chwili władze odmówiły po-
zwolenia na mowę, którą miał wygłosić 
Henryk Sienkiewicz z balkonu Hotelu 
Saskiego. Toteż uroczystość odbyła się 
w zupełnym milczeniu, w takiej ciszy, że 
słychać było nie dochodzące tu nigdy 
odgłosy dalekich dzwonów. 

Punkt o godzinie dziesiątej Cyprian 
Godebski stojący na tarasie wśród 
członków komitetu dał znak orkiestrze, 
która rozpoczęła modlitwę z IV aktu 

Halki Moniuszki. Zakołysała się zasłona 
i opadła ukazując postać wieszcza. Tłumy 
w milczeniu obnażyły głowy. 

Ksiądz prałat Siemiec odczytał mo-
dlitwę, a gdy ją skończył, wśród zupełnej 
ciszy dokonał poświęcenia pomnika. 

Gdy księża powrócili na swoje miej-
sca, orkiestra odegrała poloneza z IV 
aktu Halki.

Wszystko to trwało zaledwie kwa-
drans, po czym tłum zaczął się poruszać i 
płynąć strumieniem przez wrota w kracie 
żelaznej, rzucając w hołdzie kwiaty i 
wieńce u stóp pomnika. Z miasta nad-
ciągały wciąż nowe masy, które przedtem 
nie dostały się na miejsce uroczystości. 
Trwało to niemal przez dzień cały.”  

JASJAN 

Zdarzyło się w grudniu

Warszawo, ty moja Warszawo

Znamienne, że Polacy najczęściej 
wymieniają jako główną zaletę żywności 
organicznej jej smak (42 proc. wskazań). 
Drugim w kolejności powodem zakupów 
jest przekonanie  o pełnowartościowym 
charakterze ekologicznej żywności oraz 
braku w niej szkodliwych dla zdrowia 
substancji. Natomiast w innych krajach 
na pierwszym miejscu podkreślany jest 
ich walor zdrowotny.

Dla blisko połowy Polaków podsta-
wowym miejscem sprzedaży żywności 
ekologicznej jest specjalistyczny sklep. 

Coraz bardziej też cenią sobie możli-
wość poradzenia się wykwalifikowanego 
personelu, uzyskania od niego  profesjo-
nalnej opinii i  rady. 27 proc. Polaków 
szukałoby żywności ekologicznej bez-
pośrednio w gospodarstwie rolnym, 22 
proc. na bazarze, a 16 proc. w super/hi-
permarkecie. 

Wychodzenie do klienta z ofertą zdro-
wej żywności przyjmuje coraz to nowe 
formy. Np. w Warszawie, przy okazji 
drugiej rocznicy istnienia, BioBazar 
uruchomi specjalny bus, który będzie 
jeździł po warszawskich ulicach - podał 
biokurier.pl. 23-11.2012 r.

BioBazar Bus umożliwia mieszkań-
com Ursynowa zakup ekologicznych, 
pochodzących z BioBazaru produktów 
w piątek, sobotę i niedzielę na bazarze na 
Dołku. Na przełomie listopada i grudnia 
miała  zostać uruchomiona sprzedaż 

z BioBazar Bus na Żoliborzu (Plac 
Inwalidów) i na Wilanowie (Miasteczko 
Wilanów). 

W wielu sklepach, w tym społe-
mowskich, są wydzielone i specjalnie 
oznaczone miejsca dla towarów ekolo-
gicznych. Organizowane są promocje, 
duży nacisk położony jest na  reklamę 
propagującą te produkty.

Zachętą do produkowania żywności 
ekologicznej jest między innymi nagra-
dzanie jej producentów. Na przykład w 
listopadzie br. Praska Giełda Spożywcza, 

w ramach wystawy Produktów 
Tradycyjnych i Ekologicznych Polskie 
Smaki, po raz pierwszy nagrodziła pro-
ducentów żywności ekologicznej w kon-
kursie Polski Smak 2012. Szczególnym 
uznaniem cieszyły się m.in.:  pachnący 
zieloną polaną miód akacjowy a także 
ekologiczna, mięsna i podręczna zagry-
cha, dobra na każdą okazję. 

 Jury, w skład którego weszli: prof. 
Mirosław Słowiński z SGGW, prof. 
Zygmunt Zander z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, Dariusz 
Goszczyński z Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi,  Krzysztof Przybyła, prezes 
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”, i restauratorka Magda 
Gessler, nagrodziło pięć i wyróżniło dwa 
produkty: mięsne, mleczne a także miód, 
oblaty oraz pierogi.

(oprac. jmj)

Kupujemy ekożywność

Jak podaje 
sekcja mar-
ketingu WSS 

Śródmieście, w 
przeddzień Święta 
Zmarłych  przed-
stawiciele Rady i 
Zarządu WSS, dy-
rektor SDH Hala 
Mirowska, człon-
kowie i pracow-
nicy Spółdzielni, 
oraz Małgorzata 
Pastewka z 
Pracowni Archi-
tektoniczno-Kon-
s e r w a t o r s k i e j 
FRONTON i au-
tor programu kon-
serwatorsk iego 
„Ściany straceń” 
Piotr Mądrach 
zapalili znicze pod 
tablicą upamięt-
niającą drama-
tyczne wydarzenia 
w czasie Powstania 
Warszawskiego  w 
sierpniu 1944 roku 
/masowe rozstrze-

liwanie Polaków przez Niemców/, któ-
ra została zainstalowana na „Murze 
Pamięci” znajdującym się na północ-
nej ścianie Hali Mirowskiej”. 

W numerze grudniowym poczyt-
nego Magazynu BCC Businessman w 
artykule pt. ”Powrót do świetności” 
opisano ten akt, zamieszczając zdjęcia 
i dodając: 

„…Wybudowana w latach 1899-1901, 
jako jedna z bliźniaczych hal targowych, 
z założenia miały tworzyć nowoczesne 
centrum handlowe. Zniszczona w cza-
sie II wojny światowej, odbudowana w 
latach 60-tych XX wieku, od 1997 r. 
jest własnością Społem Warszawskiej 
Spółdzielni Spożywców Śródmieście.

Rok 2008 był przełomowym dla 
obiektu, bowiem podjęto decyzję o jego 
rewitalizacji. Dotychczasowe prace 
przywracające jego świetność rozłożone 
zostały na cztery lata. Dzięki staraniom 
społemowskiej Spółdzielni przy dużym 
zaangażowaniu jej własnych środków fi-
nansowych oraz przy współudziale władz 
miasta i Urzędu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego udało się odtworzyć 
zabytkową elewację z licznymi detalami 
włącznie…” 

 /red./

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w d niu 13 listopada 2012 r. zmarła 

Ś.P. Wanda 
Kozłowska 

Zasłużona działaczka „Społem” Warszawskiej 
Spółdzielni Spożywców Śródmieście, przez wiele 
kadencji przewodnicząca komisji rewizyjnej 
Rady Nadzorczej oraz Komitetu Członkowskiego SDH Hala Mirowska, 
długoletnia przewodnicząca Komisji Historycznej Warszawskiej 
Spółdzielczości Spożywców, aktywna członkini Koła Spółdzielczyń. 

Z ogromnym poświęceniem i pasją działała społecznie na rzecz 
rozwoju warszawskiej spółdzielczości spożywców „Społem”. Na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci jako prawy i życzliwy Człowiek. 

Rada Nadzorcza i Zarząd 
„Społem” WSS Śródmieście

życzy Wesołych Świąt
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
Spisz pomysły dotyczące dzia-
łań w  przyszłości  i pod żad-
nym pozorem nie zmieniaj ich. 

Zaaranżuj grudniowe spotkania z rodzi-
ną i znajomymi . Optymizmu na Nowy 
Rok.

Byk 21.IV–21.V
Nie przyspieszaj swoich 
decyzji finansowych. W 
podejmowaniu decyzji dwa

razy pomyśl a nowe pomysły na ży-
cie okażą się strzałem w dziesiątkę. 
Powodzenia.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Przez dwie dekady dzia-
łaj aktywnie, radząc się 
sprawdzonych przyjació.

Zatroszcz się o zdrowie bardziej niż 
kiedykolwiek. Święta należy spędzić w 
spokoju dbając o odpoczynek.

Rak 22.VI–22.VII
Odpoczywaj i dbaj o swój 
relaks .W sprawach trudnych 
lepiej zwrócić się o poradę niż 

borykać się z problemami. Przygotuj 
się zarówno do świąt jak i do powitania 
Nowego Roku.

Lew 23.VII–22.VIII
Koniec roku jest energetycz-
nie dobry dla twojego znaku. 
Odczujesz silną potrzebę

twórczej samorealizacji .Intuicja będzie 
bardzo mocna, spisz swoje pomysły.

Panna 23.VIII–22.IX
Panna astrologiczna traktuje 
serio wszystko , co dla niej jest 
ważne , ale powinna nauczyć

się nie upadać na duchu.Myśleć pozytyw-
nie. Konsultacje rodzinne konieczne.

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH

AKWARIUM
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
Waga jest znakiem społecz-
nym, co wiąże się  z szerokimi, 
wszechstronnymi  kontaktami. 

Czas na podjęcie ważnych decyzji. Troska 
o zdrowie w tych dniach koniecznością.

Skorpion 24.X –22.XI
Zadowolenie i  spokój w 
sferze spraw osobistych 
.Poczujesz się dużo lepiej

gdy podzielisz się swoimi sprawami z 
najbliższymi. Pomyślności w Nowym 
Roku.

Strzelec 23.XI–23.XII
 Panuj nad emocjami a wszyst-
ko ułoży się jak najlepiej . 
Uwolnisz się od ludzi, którzy

mają na ciebie ujemny wpływ. Pamiętaj 
, że bez dobrego zdrowia nie ma szczę-
ścia.

Koziorożec 24.XII–20.I
Konieczne zachowanie 
równowagi finansowej .W 
ostatnim tygodniu ujrzysz

świat w lepszym świetle . Zadbaj o swoją 
kondycję psychiczną. Świąteczny odpo-
czynek postawi cię na nogi.

Wodnik 21.I–20.II
Świąteczne spotkania zaaran-
żuj tak, aby była możliwość 
wygospodarowania czasu

na własny odpoczynek. Rób to na co 
masz ochotę. W twoim pesymizmie poja-
wi się nutka radości

Ryby 21.II–20.III
Aura gwiezdna pomoże ci 
w podejmowaniu decyzji. 
Podejmuj je bez obaw. Prace

świąteczne zaaranżuj tak, aby nie odczuć 
zmęczenia. Więcej wiary w siebie

Plucha
Nie narzekaj, że jest plucha,
Tak dobrze się deszczu słucha.

Najsprytniejszy
Jednego dnia wszystkie kwiaty 
warzy
Mróz – najsprytniejszy 
z kucharzy.

Pomocnicy
Pomoc nam niosą różni ludzie 
zacni,
Ażeby mogli zaszkodzić tym 
łacniej.

Rady i zasady
Nie rób samemu, co można 
we dwoje,
Takie są rady i zasady moje.

Niewdzięcznik
Niewdzięcznik drabinę kopnie,
Kiedy już przejdzie przez 
wszystkie jej stopnie.

W dzień Bożego Narodzenia
W dzień Bożego Narodzenia 
radość wszelkiego stworzenia...
A już najbardziej chyba cieszy 
się indyk i ryba.

Należy do rodziny sumowatych. 
Bytuje w wodach Ekwadoru, Peru, 
terenów obejmujących górny bieg 

Amazonki. Osiąga długość od około 8,5 
do 9 cm. Kirysek szmaragdowy wymaga 
wolnej przestrzeni w akwarium, dlatego 
wybrana roślinność powinna być roz-
mieszczona w bocznych sferach akwarium. 
Kolejnym warunkiem, jakie powinno speł-
niać akwarium hodowlane to brak na dnie 
ostrych kamieni i innych przedmiotów o 
ostrych krawędziach, które mogłyby ra-
nić delikatne pyszczki tych ryb. Najlepiej 
gdyby dno akwarium wyłożone było 
drobnoziarnistym piaskiem. 

Gatunek ten został sprowadzony 
do Europy w latach 30 XIX wieku z 
Peru. Jest najstarszym przedstawicie-
lem tego rodzaju żyjącym w akwariach 
domowych. Stał się popularny wśród 
hobbystów ze względu na tolerancyjne 
usposobienie, dużą aktywność i zdolno-

Kirysek szmaragdowy
(Brochis splendes)

również inny gatunek B. multiradiatus. 
Ma on większe wymagania co do jako-
ści wody oraz nieco dłuższy pyszczek. 
Odżywianie nie stanowi większego 
problemu. 

Chętnie przyjmują zarówno pokarm 
żywy, mrożony czy też w postaci płatków 
lub tabletek. Rozmnażanie jest podob-
ne jak u wszystkich innych gatunków 

kirysków. Kirysek szmaragdowy 
składa ikrę na spodzie dużych liści, 
ale również na liściach pływających. 
Po rozrzuceniu ikry nie sprawują nad 
nią rządnej opieki. Do tarła stymuluje 
podmiana części wody na świeżą i 
chłodniejszą.

Twardość do rozmnażania ok. 
4n. Młode wylęgają się po 4 dniach. 
Parametry wody, jaka powinna być 
utrzymywana w akwariach hodowla-
nych to: temp. –18-26°C, miękka o pH 
5-7.   M.W. 

Horoskop Społemowiec 
Warszawski (gru-
dzień 2012)

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

ści przystosowawcze. Posiadają trzy pary 
wąsów, dłuższą płetwę grzbietową niż u 
kirysków z rodzaju Corydoras. 

Rybki przebywają głównie w części 
dennej, są aktywne również w dzień i 
lubią pływać w stadzie. Nadaje się do 
akwariów ogólnych i dobrze znosi towa-
rzystwo innych niedużych ryb. W skle-
pach akwarystycznych można spotkać 

1 listopada br. minęło 500 lat od po-
kazania  publiczności fresków, które 
właśnie ukończył Michał Anioł na 

sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. Dzieło 
powstawało 4 lata i zajęło 1300 m. kw. 
sklepienia.

Michał Anioł uważał się przede 
wszystkim za rzeźbiarza. Miał 29 lat 
i cieszył się już dużą sławą, kiedy po 
śmierci Aleksandra VI w 1503 roku, pa-
pieżem został wybrany Juliusz II, który 
zaprosił artystę do Rzymu i zlecił mu 
budowę swojego grobowca. 

Michał Anioł przyjechał do Rzymu 
w marcu 1505 roku. Wykonał projekt, 
który tak spodobał się papieżowi, że po-
lecił przebudować kościół św. Piotra, aby 
rzeźbiarz mógł powiększyć grobowiec. 

Kiedy Michał Anioł 
zbliżał się do końca 
dzieła i trzeba było 
płacić za marmur, 
jego przywiezienie do 
Rzymu, itp., papież 
zaczął robić uniki. Jeden ze służących 
Juliusza II poradził artyście, żeby uzbroił 
się w cierpliwość, bo są rozkazy, żeby nie 
wpuszczać go do papieża, i sam Ojciec 
Święty to nakazał.

Rozgoryczony Michał Anioł w 
gniewie wyjechał do Florencji. Przed 
miastem dogonili go wysłańcy papieża 
z listem, w którym Juliusz II żądał, żeby 
rzeźbiarz wrócił do Rzymu. Michał Anioł 
nie chciał słuchać ani namowy wysłanni-
ków, ani nawet czytać listów nakazują-
cych mu powrót do Rzymu pod groźbą 
papieskiej niełaski. Posłańcy wymogli 
na nim jedynie to, że napisał krótki list 
do Juliusza II, prosząc by mu darował, że 
nie wraca, skoro został odpędzony, i że 
jego wierne służby nie zasłużyły na takie 
traktowanie.

We Florencji zajął się malowaniem 
obrazu do wielkiej Sali Rady. Niedługo 
potem do Rady miast nadeszły trzy pa-
pieskie listy, żądające odesłania  Michała 
Anioła do Rzymu. Artysta, pamiętając 
wściekłość papieża, zamierzał przy po-

mocy zaprzyjaźnionych Franciszkanów 
wyjechać do Konstantynopola, i służyć 
Turkom, budując most z Konstantynopola 
do Pery. Piotr Soderini, naczelnik 
Republiki Florenckiej przekonał go, żeby 
wrócił do Rzymu i wysłał go tam, jako 
urzędnika publicznego z tytułem ambasa-
dora Florencji, polecając swojemu bratu 
kardynałowi Soderini, aby go doprowa-
dził do Juliusza II.

Prawdopodobnie główną przyczyną 
gniewu papieża na Michała Anioła było 
to, że twórca nie pozwalał mu oglądać 
swego dzieła przed skończeniem i papież 

musiał przekupywać jego pomocników, 
by pod nieobecność rzeźbiarza wpusz-
czali go do kaplicy Sykstusa. Ponadto 
pewnego razu, Michał Anioł chcąc 
podejrzeć, co robią jego pomocnicy w 
czasie gdy go nie ma, skrył się w kaplicy, 
a wtedy wszedł papież. Michał Anioł nie 
wiedząc kto idzie, zrzucił na niego z rusz-
towania deskę.

Artysta i papież spotkali się w Bolonii. 
Juliusz II zwymyślał Michała Anioła, 
że czekał aż papież przyjdzie do niego, 
a nie on przyszedł pierwszy do papie-
ża. Za artystą ujął się biskup, który go 
doprowadził przed oblicze papieskie. 
Tłumaczył, że Michał Anioł jest ignoran-
tem w sprawach przyjęć i zna się tylko 
na sprawach sztuki. Papież rozsierdził 
się i obił biskupa laską, mówiąc, ze to 
on jest ignorantem, mówiąc o artyście 
takie głupstwa, których on papież nigdy 
by nie powiedział. Wyładowawszy złość 
na biskupie, kazał go służbie wyrzucić, a 
Michała Anioła pobłogosławił i obdaro-
wał prezentami i obietnicami..

A tymczasem rywale Michała Anioła 
nie próżnowali. Bramante, krewny 
Rafaela usiłował odwieść Juliusza II od 
ukończenia jego grobowca. Twierdził, że 
będzie to zły znak, jakby papież chciał 
przyspieszyć swoją śmierć. Zamiast 
ukończenia grobowca, Michał Anioł 
powinien malować sklepienia pałaco-
wej kaplicy, zbudowanej przez papieża 
Sykstusa, wuja Juliusza II. Propozycję tę 
poparli także inni rywale Michała Anioła, 
sądząc że nie ma on doświadczenia w 
malarstwie freskowym i będzie gorzej 
malował niż Rafael. A jeżeli mimo tego 

zdecyduje się, to znowu 
w jakiś sposób obrazi 
papieża, i po raz kolejny 
popadnie w niełaskę, 
a oni osiągną swój cel 
wyeliminowania go.

Papież oświadczył Michałowi 
Aniołowi, że ma przerwać pracę przy 
grobowcu i zając się freskami. Artysta 
wymawiał się na wszelkie sposoby. Było 
to bowiem dla niego zadanie trudne, jako 
że nie miał doświadczenia w malarstwie 
freskowym. Ale im bardziej się tłuma-
czył, tym papież bardziej nastawał, pod-
żegany przez wrogów Michała Anioła, 
który wreszcie uległ. Gdy namalował 
pierwsze projekty Juliusz II zdecydował, 
że freski w kaplicy, namalowane przez 
mistrzów w czasie Sykstusa, powinny 
być zeskrobane.

Michał Anioł nigdy przedtem nie ma-
lował w fresku, toteż posłał do Florencji 
po znajomych malarzy, żeby pomogli mu 
w malowaniu freskowym i nauczyli go 
tej sztuki. 

Dzieło Michała Anioła wzbudziło na-
tychmiast powszechny (poza zawistnika-
mi) zachwyt, a papież obdarował mistrza 
pieniędzmi i bogatymi darami.

JASJAN

Arcydzieło Michała Anioła

Jest zwana powszechnie nerwobó-
lem jednej lub więcej gałęzi nerwu 
trójdzielnego, który jest V nerwem 

czaszkowym. Nerw ten przewodzi czucie 
dotyku ze skóry na twarzy i na głowie do 
mózgu, w którym sobie to czucie uświa-
damiamy. 

Neuralgia trójdzielna jest rzadką cho-
robą: jej częstość w populacji szacuje 
się na 1:15.000. W większości przy-

padków rozpoznawana jest około 40. 
roku życia, chociaż donoszono również 
o przypadkach nerwobólu nerwu V u 
dzieci. Neuralgia nerwu trójdzielnego 

potrafi być jednym z najsilniejszych 
bólów doświadczanych przez człowieka. 
Charakteryzuje się silnymi dolegliwo-
ściami bólowymi twarzy o charakterze 
„strzelającym” lub „rwącym”.

Mechanizm dolegliwości polega na 
tym, że długotrwały, pulsujący ucisk 
naczynia na nerw niszczy z czasem ten 
nerw, a przede wszystkim jego osłon-

kę izolacyjną – osłonkę mielinową. 
Zaczyna wtedy dochodzić do zakłóceń 
w pracy nerwu, być może nawet do 
swego rodzaju „zwarć” elektrycznych. 
Te zakłócenia są właśnie przyczyną 
silnych dolegliwości bólowych, nazy-
wanych neuralgią nerwu trójdzielnego. 
Wiodącym objawem są napady bólu w 
obrębie połowy twarzy, 

Leki dotyczące bólów neuralgicznych 
należą do zwykłych leków przeciwbó-
lowych i przeciwzapalnych. Na bóle 
związane z neuralgią pomagają również 
niektóre preparaty stosowane w leczeniu 
padaczki. Lekiem z wyboru jest karbama-
zepina, inne stosowane leki to okskarba-
zepina, fenytoina, kwas walproinowy, 
topiramat, lamotrygina, pregabalina, 
baklofen, klonazepam.

W przypadku bólu przewlekłego 
stosuje się leki przeciwdepresyjne w 
niewielkich dawkach. Ponadto stosuje 
się blokady, niszczenie nerwu różnymi 
metodami lub leczenie przyczyny dole-
gliwości – czyli operacyjne odsunięcie 
naczynia uciskającego nerw trójdzielny 
w głowie.

ESKULAP

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Fraszki Jana Sztaudyngera
W diagramie w pionie i w poziomie 

umieszczonych zostało 15 wyrazów 
związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia , odgadnięcie 10. z nich sta-
nowi  rozwiązanie. 

Znaczenie wyrazów: 
* na wigilijny kompot * towarzyszy 

Mikołajowi *kiedyś w nim świeczka 
na choince * własnoręcznie robiony z 
kolorowego papieru *betlejemska * *dla 
niegrzecznych od Mikołaja* niezastąpio-
ny w okresie świąt* *składnik makowca* 
kojarzony z Ewą * grzybowa * nie-
odzowny na wigilijnym stole *do karpia 
* potrawa wigilijna na słodko * obchodzi 
imieniny z Adamem*drzewko wigilijne.

Karty z dopiskiem DIAGRAM  
ŚWIĄTECZNY prosimy przesłać 
na adres redakcji do 31 grudnia br. 

Prawidłowa odpowiedź będzie pre-
miowana nagrodą ufundowaną przez 
Zakłady Mięsne Madej &Wróbel. 

Rozwiązanie Krzyżówki nr 10
Poziomo: 1) jarmułka, 5) dzioby, 8) 

wąglik, 9) Oktawian, 10) samorząd, 11) 
apteka, 13) wstęp, 16) groza, 20) krajki, 
23) Przegląd, 24) skarpety, 25) gulasz, 
26) ćwiara, 27) antypast.

Pionowo: 1) Jowisz, 2) regiment, 3) 
upiory, 4) akord, 5) dętka, 6) inwit, 7) 
bramkarz, 12) próg, 14) Sieraków, 15) 
Puck, 17) Orellana, 18) meduzy, 19) od-
rzut, 21) jurta, 22) Irena, 23) płyta. 

HASŁO: CZAS PODJĄĆ 
SŁUSZNĄ DECYZJĘ DLA NÓG.

Nagrode ufundowana przez Spółkę 
ANDREA otrzymuje HANNA 
WÓJCIK. Gratulujemy!


